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نقش مهارت انتخاب شغل در انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه 
 1شهرکرد
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 چکیده
واستتوجهقابلومهمبسیارهاآنشغلیآیندهبهمربوطهاینگرانیودانشجویانتحصیلیانگیزه

مهارت نقشبررسیباهدفپژوهش. اینکنندمیایفامهمینقشزمینهاینعالی درآموزشمؤسسات
آزمایشی با طرح پژوهش روش شد. انجامدانشجویانتحصیلیانگیزهسطحبینیپیشانتخاب شغل در

ه مرکز ب کنندهمراجعهآماری شامل کلیه دانشجویان  جامعهبا گروه کنترل بود.  آزمونپس -آزمونپیش
نفر از دانشجویانی بود که فاقد انگیزه تحصیلی یا انگیزه  24مشاوره دانشگاه شهرکرد بود و نمونه شامل 

نفر( جایگزین  44) کنترلنفر( و گروه  44) آزمایشتصادفی در دو گروه  طوربهتحصیلی پایین بودند که 
پژوهش پرسشنامه انگیزه تحصیلی والرند و  ابزارآموزش دید.  ایدقیقه 34شدند. گروه آزمایش هفت جلسه 

تایج نشان ننتایج:  قرار گرفت. وتحلیلتجزیهتحلیل کوواریانس مورد  روشبا  هاداده( بود و 7391) همکاران
صیلی معنادار بوده و بر انگیزه تح انگیزگیبینی و داد آموزش مهارت انتخاب شغل بر انگیزه تحصیلی درو

حصیلی ت انگیزگیبیآموزش مهارت انتخاب شغل بر افزایش انگیزه درونی و  بحث: .بیرونی معنادار نبود
 بوده است. مؤثر

 .دانشجویان، تحصیلی انگیزه، شغل انتخاب مهارت :هاکلیدواژه
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 این مقاله از رساله دکتری مشاوره استخراج گردیده است. .7
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 kiiumars@yahoo.com ، )نویسنده مسئول(ئیدانشگاه عالمه طباطبا دانشیار گروه مشاوره* 9

 ئیدانشگاه عالمه طباطبا اورهشماستاد گروه  2
 دانشگاه شهرکرد دانشیارگروه مشاوره 1

 ئیاطبادانشگاه عالمه طب استادیار گروه مشاوره 6
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 مقدمه

کارهایوهافعالیتیهمهکهطوریشود، بهمیشناختهانگیزهدارایموجودعنوانبهانسان

همو تحصیلیادگیریبرایدارد.نیازکاروفعالیتآنبامتناسبالزم ویانگیزهبهاو

عالوه باشد.داشتهوجودانگیزهبایدآیدشمار میبهدانشجویاناصلیفعالیتعنوانبهکه

مسئله از  شناختی، عملکرد مؤثر و حل خالقانهروانبینی بهزیستی بر یادگیری انگیزه در پیش

 (.4449دسی و ریان،) اهمیت خاصی برخوردار است

هرچند انگیزه تحصیلی به تمایل، پشتکار و پافشاری فرد در انجام تکالیف مرتبط با 

 کندتحصیل اشاره دارد، فرآیند یادگیری، تعامل و عملکرد تحصیلی فرد را نیز تسهیل می

ملزوماتازانگیزه یکی(. درواقع،7936، به نقل از برجعلی، 4476اپدناکر و باسکر، ماالنا، )

حفظدروبخشدمیجهتوشدترفتاربهاست کهچیزیوآیدمیحساببهیادگیری

مولوی، رستمی، فدایی نائینی، محمدنیا، رسول ) کندمیکمکیادگیرندهآن بهتداومو

رساندنپایانبهرا برایالزمتحرکتحصیلییراد باانگیزهافدیگر،سوی(. از7996زاده،

در شایستگیازمعینییدرجهبهیابیدستیاهدفرسیدن بهتکلیف،یکآمیزموفقیت

تحصیلیپیشرفتویادگیریدرالزم راموفقیتبتواننددرنهایتتاکنندمیدنبالخودکار

 (.7999فیروزنیا،ویوسفی، قاسمی) نمایندکسب

ودسی) دارندانگیزشیگیریجهتنوعتعیینی افراد سهخودنظریهمبنایبر 

افراد بابیرونی،انگیزشیگیریجهتبا(. افراد4474به نقل از نانسی، 7،7397همکاران

درونیانگیزشدارایکهافرادیانگیزه. رفتاربدونافرادودرونیانگیزشیگیریجهت

تعیینیا خودشایستهراخودبیرونیانگیزشباافرادمقابلدر. یابدمینظماز درونهستند،

رضایت ازکسبشود. درواقعمیدیگران دیکتهتوسطهاآنرفتاروکنندنمیقلمداد

نمودترسیمتوانمیآیندهکه برایاستافقیازتابعیخودزندگیروزمرههایفعالیت

(. 4،4471اریکو، داسیلوا و وال) استبودنبهتربرایمحرکی درونیخودنوبهبهکه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7.Deci, E. Schwartz, A. Sheinman, L. & Reyn, R 

4.Eurico, S. T., da Silva, J. M. and do Valle, P. O 
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بادانندنمیشایستهراخودباانگیزه بیرونی،افرادمانندانگیزه،بدونافرادکهروستازاین

ها احساسموقعیتدرحتیکهاستپایینچنانهاآندرادراک شایستگیکهتفاوتاین

برتعیینیخودنظریهاست.بیهودهیک عملافراداینبرایکنند. کوششمیدرماندگی

دادتفکر فرصتورفتارنحوهیدرباره گیریتصمیمجهتافرادباید برایکهاستاین

باشد.شدهادراککنترلبردرآمدیپیشتا

در یادگیرندگان،عالقهایجادراهبهتریناست.متفاوتهایانگیزهیادگیری معلول

خواه، عدالت) استآموزشیهایکیفی روشسطحافزایشویادگیریشرایطبهبود

دانشگاهواردانگیزهاینبا(. دانشجویان7992هاشیمیلر، امانی،زاده،باباخانجهانگیری،

ازودست آورندبهرااشتغالبرایالزمتواناییوهامهارتدانش،شوند کهمی

سابقهوخودشغلانتخاب برایهای الزممهارتکهرودمیانتظارنیزآموختگاندانش

بایستی بتواندعالیآموزشرو،ازاینکنند.کسبتحصیلطول دورهدرراخودکاری

کهکندطیرافرآیندیدهد وافزایشفراگیراندرراتحصیلانگیزهایگونهبه

رقابت فرآینددرراهاآنوگردانندمتمایزخودردهافراد همازراخودآموختگاندانش

شود.نهادینهدانشجویانمهارت انتخاب شغل درکهاستمیسرزمانیمهمکند. اینموفق

فارغ ازکهبوددانشجویانیتربیتپیدرتوانمیانتخاب شغلرهیافت مهارتوسیلهبه

زماندرکهنحویبهباشند،افرادی توانمندخودمطبوعهایسازمانوکار بازارفشارهای

و دارندراکاربازاردرکارتواناییکهباشندداشتهرااحساس اینآموختگیدانش

نایت) ببرندبهرهاحسننحوخود بهرشتهوتخصصازمکانییاسازمانهردرتوانند،می

ر نیستند انگیزه قادتوان گفت نوجوانان بی(. بر اساس نظریه خود تعیینی می4442یورک،و

ها درزمینه یک شغل و پیامدهای احتمالی آن گزینه ببینند، آنای بین اتخاذ تصمیم رابطه

توانند درک کنند که انتخاب یک شغل چه تلویحات و کاربردهای آینده مهم برای نمی

 انگیزه از تصمیم سازی برایها دارد. درنتیجه این احتمال وجود دارد که افراد بیزندگی آن

 (.7931ری، بدری گرگری و یا) شغل آینده خودداری کنند

یهمهاستارزیابی آموزشدرمهمهایشاخصازیکیتحصیلیازآنجاکه پیشرفت

شود.میتلقیامراینبهپوشاندنعملدرواقع جامهآموزشینظامهایکوشش
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وآمیز فراگیرانموفقیتتکاملورشدبهآموزشینظامویژهبهودیگر، جامعهعبارتیبه

نیاز آذری، مدانلو، حیدری،) هستندنگران آنبهنسبتومندعالقهجامعهدرآنانجایگاه

عملکردویادگیریچگونگیوچراییبرخالصه انگیزشطوربه(.7993جعفری گلوچه، 

فراگیران جهتدرانگیزهافزایشهایراهازیکی(.7،7336شانکوپینتریچ) داردتأثیر

طریقازکارهایمحلو فرهنگیاجتماعیهایجنبهبهفراگیرانعرضهتحصیلادامه

خود، ازشناختافزایشوموقعیتشانشناساییبهراهاآنباشد کهمیکارمحلیادگیری

(.4،4444نیکولونیوگراردی) کندمیدعوتآیندهکارانتخابطریق

( و سازه زیربنایی آن یعنی فرآیند مسیر رشدی انتخاب 7394انتخاب شغل سوپر )نظریه 

شغل که مبنای درک و شناخت انتقال از مدرسه به کار است از ابتدا موردتوجه پژوهشگران 

( 7334، 2؛ سوپر، اوسبرن ولش، براون، نیلز7336، 9ساویکاس و هارتونگ) متعدد در آمریکا

 (، استرالیا7339، 1پرون، وندراسک و اسکورکوف) کاناداو سایر کشورهای دنیا مثل 

و پاتون اسپوینر و کرید،  4449؛ کرید و پاتون، 7332، 1؛ کالیتون و فلچر7392، 6لوکان)

( بوده 7936آبادی،شفیع) ( و ایران4446، 3(، تایلند )هوگز و توماس4447، 9(، کره )لی4441

 است.

طور های فرآیند مسیر رشدی انتخاب شغل است. بهجنبهترین بلوغ شغلی یکی از گسترده

ناسب گیری در مسیر رشدی انتخاب شغل متعنوان آمادگی فرد برای تصمیمعام بلوغ شغلی به

گی توان گفت یعنی آمادطور ساده میشود و بهبا سن و وظایف رشدی این مسیر تعریف می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7.Pintrich, P. R., & Schunk, D. H 

4.Gherardi, S., & Nicoloni, D 

9.Savickas, M. L. & Hartung, p. j 

2.Super, D. E., Osborne, W. L., Walsh, D. J., Brown, S. D., & Niles, S.G 

1.Perron, J., Vondaracek, F.W., & Skorikov, V. B 

6.Lokan, J 

1.Clayton, L., Fletcher, J 

9.Lee, K. H 

3.Hughes, C. Thomas, T 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/174721/%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c
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https://www.noormags.ir/view/fa/creator/174722/%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%85%d9%86_%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/174722/%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%85%d9%86_%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/174722/%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%85%d9%86_%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/174723/%d9%85%d8%b1%d8%b6%db%8c%d9%87_%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2_%d8%a2%d8%b0%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/174723/%d9%85%d8%b1%d8%b6%db%8c%d9%87_%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2_%d8%a2%d8%b0%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/174723/%d9%85%d8%b1%d8%b6%db%8c%d9%87_%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2_%d8%a2%d8%b0%d8%b1%db%8c
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ط به مطالعات مرتبط با بلوغ شغلی های مربو(. یافته7392ساویکاس، ) گیریبرای تصمیم

دهد بلوغ شغلی با گذار مدرسه به دانشگاه سازگار، گذار مدرسه به کار موفق و نشان می

اند در تری داشتهدیگر دانشجویانی که بلوغ کاملعبارتبه مرتبط است؛پیشرفت تحصیلی 

 پردازندمی یلیتری به وظایف تحصطور جدیتر هستند و بهمسیر رشدی انتخاب شغل مصمم

های گوناگون بر ورود به دانشگاه از راه (.4441، 7براون، تراماین، هوگزا، تلندر، فان و لنت)

کند، نتایج هایی که هر فرد با تحصیالت عالی کسب میزندگی شخص تأثیر دارد. توانایی

 دگیری هستنهای اجتماعی و فکری از جمله دالیل مثبت این تصمیماقتصادی و بهره

( در 4444)4(. در تحقیقی که ماکسول، کوپر و بیگز7993محمدی روزبهانی و طارمی،)

های دانش هترین انگیزاند، دستیابی به بهترین شغل و درآمد باالتر از مهماسترالیا انجام داده

 آموزان برای ورود به دانشگاه گزارش شده است.

شده بیانگر این است که عوامل گوناگونی ازجمله امید به آینده و مرور تحقیقات انجام

مولوی، ؛ 7996روحی، حسینی، بادله و رحمانی،؛ 7992دستیابی به شغل و درآمد )عسکری، 

( بر انگیزه تحصیلی دانشجویان تأثیر 7996،رستمی، فدایی نائینی، محمدنیا، رسول زاده

انگیزه،  میزان بر چند بعدی مداخالت تأثیر بررسی در( 7993) انمعماری گذارد. دختمی

( در پژوهشی 7993) است. حسین زاده مؤثر انگیزه، افزایش در حاضر روش که دریافت

پذیرند، نشان داد فراگیرانی که انگیزه تحصیلی سطح باالیی دارند، فعالیت بیشتری را می

کنند. همچنین تیجه موفقیت بیشتری کسب میدهند و درنتکالیف درسی بیشتری را انجام می

( نشان از همبستگی مثبت امید به آینده شغلی با انگیزه 7934) نتایج تحقیق پیرزهی و بهروان

. تحصیلی داشت و نتایج رگرسیونی نیز نشان از تأثیر مثبت این متغیر بر انگیزه تحصیلی داشت

کهدادندنشاناسترالیاکشوردرتحقیقی( در4471) 9، بستون، سافکوم و باترمکاواناق

افزایشطریقاشتغال ازقابلیتتوسعههایبرنامهقالبدرشغلبرایهای آمادگیمهارت

ی شود. نتیجهفراگیرانفعالیادگیریسبب هدایتاستقادرمرتبط،هایمهارتتوسعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7.Brown, S. D., Tramayne, S., Hoxha, D., Telander, Kyle., Fan, X., Lent, R 

4.Maxwell, G., Cooper, M., Biggs, N 

9.Cavanagh, J., Burston, M., Southcombe, A. and Bartram, T 
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اشتغالقابلیتوجودکهدادنشانکشور پرتغالدر(4471) همکارانواریکوپژوهش

( نیز4443) 7نیلسوندارد.عالیآموزشفراگیراندرانگیزهگیریشکلاساسی درنقشی

همچنین آقاپور، است.آنانهایانگیزهتابعمحیط آموزشیدرفراگیرانرفتارکهدریافت

قابلیتکهنتیجه رسیدنداینبهخودپژوهشدر(7939) فمیبیگی، شبانعلیعلممحمدی،

 گیرد.قراردرسیبرنامهمحتوایتأثیرتواند تحتمیکشاورزیدانشجویاناشتغال

انگیزهسطحپایین بودنکشورها،ازبسیاریدرآموزشینظامشایعمشکالتیکی از

اقتصادیوفرهنگیعلمی،هایزیانکه ساالنهباشدمییادگیرندگانبیندرتحصیلی

افت تحصیلیباراکشورهاآموزشینظاموکندمیهاخانوادهوهامتوجه دولترازیادی

بایدتحصیلیانگیزهکاهشازخسارت ناشیکردنکمجهتبنابراینسازد،میروروبه

دررسد دانشجویانمینظربهبگیرد.صورتتحصیلیانگیزهای درزمینهگستردهتحقیقات

آنانانگیزهزمانباگذشتولینمایندمیانتخاب راخودتحصیلییرشتهباعالقهابتدا

انگیزهمیزان تحصیلیهاینیمسالافزایشباکهگردیدهمشخصاز طرفییابد.میکاهش

(.7932قالوندی، لطیفی وعظیمی،باورساد، حکیم،) یابدمیکاهشدانشجویانتحصیلی

تحصیلی  باهدف کلی نقش مهارت انتخاب شغل در انگیزهحاضرتحقیق اساسبر این

 دانشجویان دانشگاه شهرکرد انجام شد.

 روش

 بر مشتمل آزمایشی آن روش اجرای که است کاربردی طرح یک پژوهش طرح

از بین مراجعان مرکز مشاوره دانشگاه  ابتدا است. کنترل گروه با آزمونو پس آزمونپیش

در مقیاس  61از  پایین )نمره کمتر انگیزه دارای دانشجویان آزمون،پیش با اجرای شهرکرد

روی  برآموزش مهارت انتخاب شغل  اثر سپس و مشخص گردیدند انگیزه تحصیلی والرند(

 گردید. بررسی هاآن انگیزه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7.Nilsen, H 
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شامل دانشجویان دانشگاه شهرکرد است که در سال  حاضر پژوهش آماری جامعۀ

 اند.جهت مشاوره تحصیلی به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه نموده 36-31تحصیلی 

 گونه بدین گیری در دسترس بوده است،نمونه صورتبه پژوهش این گیرینمونه روش

 و نمود توزیع کنندهدانشجویان مراجعه بین را انگیزه تحصیلی پرسشنامۀ ابتدا پژوهشگر که

 انگیزه انگیزه یا دارایکه بی جویانیبین دانش از آن وتحلیلتجزیه و پرسشنامه از اجرای بعد

 و نفر( 44) کنترل گروه دو در و شدند تصادفی انتخاب صورتبهنفر  24 بودند پایین

 گرفتند. نفر( جای 44) آزمایش

( 7391) والرند و همکاران 7ابزار پژوهش مقیاس انگیزه تحصیلی :تحصیلی انگیزۀ مقیاس

 اصلی انگیزه: بعد سه و است شده طراحی خودتنظیمی، براساس نظریۀ مقیاس اینباشد. می

ماده  49دارای  آزمون این .دهدمی قرار موردبررسی را انگیزگیبی و بیرونی درونی، انگیزۀ

جهت  در حرکت دانستن، (درونی انگیزۀ بعد به آن مربوط مورد 9 که است زیر مقیاس 1و 

 کردن،همسان) بیرونی بعد انگیزۀ به مربوط هم مورد 9و ) محرک تجربه و پیشرفت

و  794نمرات  انگیزگی است.بی بعد به مربوط زیر مقیاس یک و )تنظیم بیرونی و فرافکنی

انگیزه تحصیلی متوسط و نمرات  743تا  61دهنده انگیزه تحصیلی باال، نمرات بین باالتر نشان

باشد. این مقیاس هفت سازه انگیزشی را ین مییدهنده انگیزه تحصیلی پانشان 61کمتر از 

زش درونی برای فهمیدن، انگیزش درونی برای انگیزش درونی با سه سطح: انگی سنجد:می

یرونی انگیزش بیرونی با سه سطح: انگیزش ب انجام کار، انگیزش درونی برای تجربه تحریک

برای تنظیم تزریقی، انگیزش بیرونی برای تنظیم همانندسازی شده، انگیزش بیرونی برای 

از متن انگلیسی  7913قری در سال انگیزگی. این مقیاس توسط باتنظیم بیرونی و نهایتاً سازه بی

به فارسی ترجمه و ویرایش شده است و توسط کدیور و همکاران هنجاریابی شده است که 

، انگیزه بیرونی 16/4آمده از طریق آلفای کرونباخ برای انگیزه درونی دستضریب پایایی به

سط ی اکتشافی توباشد و روایی پرسشنامه با روش تحلیل عاملمی 69/4انگیزگی و بی 17/4

 باشد.قبول میپروین کدیور و همکاران بررسی گردیده که دارای روایی قابل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7.Academic Motivation Scale 
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آزمون روی گروه آزمایش و کنترل، گروه آزمایش پس از اجرای پیشجلسات آموزشی: 

هفته در برنامه آموزشی شرکت کردند. برنامه آموزشی  2ای به مدت دقیقه 34جلسه  1در 

 شامل موارد زیر بود:

 (: محتوای برنامه آموزشی1) جدول

 تکالیف محتوای جلسه عنوان جلسه جلسات

 اول
خود را ) خودآگاهی

 بینم؟(چگونه می

آشنایی با نقاط ضعف و توانایی تجسم 

بصری عالیق و استعدادها اختصاص 

 یافت.

 تکمیل برگه خودآگاهی

 اهداف شخصی دوم

بررسی اهداف شخصی افراد و بررسی 

افراد و ادراکی که افتخارات شخصی 

در حال حاضر از خود دارند و انگیزه 

 پیشرفت

  بررسی اهداف و افتخارات

های انگیزه بندی مؤلفهدرجه

 پیشرفت

 گیری شغلیتصمیم سوم
های گیری شغلی و سبکمعرفی تصمیم

 گیریتصمیم

های های سبکبررسی ویژگی

 گیریتصمیم

 چهارم
های مشخصه

 گیری شغلیتصمیم

های تصمیمات شغلی مشخصهآموزش 

گیری و همچنین آموزش تصمیم

 مدبرانه و مراحل آن

بندی انواع تصمیمات طبقه

های زندگی بر اساس سبک

 گیریتصمیم

 پنجم

گیرندگان تصمیم

خوب، بد و بی 

 تصمیمیان شغلی

شناسایی باورهای غلط شغلی و مبارزه با 

آن به بررسی افکار و باورهای تصمیم 

بد و بی تصمیمان شغلی و گیران خوب، 

 هارت حل مسئله م

بندی تصمیمات زندگی در دسته

 های خوب،گیریطبقات تصمیم

 بد و بی تصمیمی

 ششم

سازی شغلی شبکه

گیری در تصمیم

 شغلی

سازی در آموزش مهارت شبکه

گیری شغلی با محوریت تصمیم

راهکارهای افزایش اطالعات شغلی و 

موردنیاز های شغلی آشنایی با مهارت

 ازجمله رزومه نویسی

تهیه رزومه کاری و رزومه 

 تحصیلی برای خود

 هفتم
مدیریت زمان و 

 ریزی درسیبرنامه

آموزش راهبردهای صحیح مطالعه مانند 

های اساسی مدیریت زمان و گام

 ریزیبرنامه

های روزانه و ثبت فعالیت

تمرین روش  -هابندی آناولویت

 مطالعه پسخات
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 هایافته

آموزش مهارت انتخاب شغل بر انگیزش درونی برای فهمیدن، انگیزش درونی  فرضیه اصلی:

برای انجام کار، انگیزش درونی برای تجربه تحریک، انگیزش بیرونی برای تنظیم 

همانندسازی شده، انگیزش بیرونی برای تنظیم تزریقی، انگیزش بیرونی برای تنظیم بیرونی و 

های ن نمرهداری تفاوت بیجهت آزمون تبیین معنی اثربخش است.انگیزگی در دانشجویان بی

انگیزش درونی برای فهمیدن، انگیزش درونی برای  های آزمایش و کنترل در متغیرهایگروه

انجام کار، انگیزش درونی برای تجربه تحریک، انگیزش بیرونی برای تنظیم همانندسازی 

، انگیزگیبی یزش بیرونی برای تنظیم بیرونی وشده، انگیزش بیرونی برای تنظیم تزریقی، انگ

ها جهت شده است. قبل از تحلیل دادهاستفاده 7وتحلیل کوواریانس چند متغیرهاز روش تجزیه

 بررسی همگنی واریانس متغیرها، از آزمون لوین استفاده شد.

 خالصه آزمون برابری واريانس خطای لوين :2جدول 

 معناداریاحتمال  F Df7 Df4 متغیر

 62/4 99 7 44/4 انگیزش درونی برای فهمیدن

 93/4 99 7 11/4 انگیزش درونی برای انجام کار

 41/4 99 7 46/7 انگیزش درونی برای تجربه تحریک

 71/4 99 7 76/4 انگیزش بیرونی برای تنظیم همانندسازی شده

 49/4 99 7 79/7 انگیزش بیرونی برای تنظیم تزریقی

 79/4 99 7 22/4 بیرونی برای تنظیم بیرونیانگیزش 

 49/4 99 7 79/9 انگیزگیبی

انگیزش درونی آزمون لوین در متغیرهای دهد که نتاایج منادرج در جادول فوق نشاااان می   

، (p=4/93,F=4/11) ، انگیزش درونی برای انجام کار(p=4/62,F=4/44)برای فهمیدن 

، انگیزش بیرونی برای تنظیم (p=4/41,F=7/46) انگیزش درونی برای تجربااه تحریااک

 ، انگیزش بیرونی برای تنظیم تزریقی (p=4/76,F=42/22) هاماااناناادسااااازی شااااده    

(p=7/79,F=42/22)      اناگایازش بایارونای برای تنظیم بیرونی ، (p=4/22,F=42/22)  و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7. Mancova 
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ر دها بنابراین، مفروضه همسانی واریانس باشد؛معنادار می (p=4/49,F=9/79) انگیزگیبی

 شود.مورد این متغیرها تائید می

 هااای تحلیاال کوواریااانس چنااد متغیری، بررسااای همسااااانی ماااتریس یکی از مفروضااااه

دین که ب باشااد؛های مختلف میشااده متغیرهای وابسااته برای گروههای مشاااهدهکوواریانس

 شده است.منظور از آزمون باکس استفاده

 باکسهای : خالصه آزمون همسانی ماتريس3جدول 

M F Df7 Df4 احتمال معناداری 

61/11 44/4 49 14/1497 447/4 

تر است، لذا کوچک 41/4( میزان معناداری آزمون باکس از 9) باتوجه به مندرجات جدول

شاااده متغیرهای وابساااته برای  های مشااااهدهشاااود که ماتریس کوواریانسنتیجه گرفته می

چند متغیری را  F با اساااتفاده از اثر پیالیی،بنابراین  باشاااد؛هاای مختلف همگن نمی گروه

 کنیم.ارزیابی می

انگیزش درونی برای فهمیدن، های اعتباری آزمون کوواريانس : اطالعات مربوط به شاخص4جدول 

انگیزش درونی برای انجام کار، انگیزش درونی برای تجربه تحريک، انگیزش بیرونی برای تنظیم 

-بیرونی برای تنظیم تزريقی، انگیزش بیرونی برای تنظیم بیرونی و بیهمانند سازی شده، انگیزش 

 انگیزگی دانشجويان

 F مقدار نام آزمون
df 

 فرضیه
df 

 خطا
-سطح معنی

 داری
 اندازه اثر

 393/4 49/4 41 1 21/9 911/4 اثر پیالیی

 393/4 49/4 41 1 21/9 649/4 المبدای ویلکز

 393/4 49/4 41 1 21/9 641/4 اثر هتلینگ

ترین ریشه بزرگ

 روی
641/4 21/9 1 41 49/4 

393/4 

های ( نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس در متن مانکوا روی میانگین نمره2) جدول

انگیزش درونی برای فهمیدن، انگیزش درونی برای انجام کار، انگیزش درونی آزمون پس

برای تجربه تحریک، انگیزش بیرونی برای تنظیم همانندسازی شده، انگیزش بیرونی برای 
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ای آزمایش و کنترل هگروه انگیزگیتنظیم تزریقی، انگیزش بیرونی برای تنظیم بیرونی و بی

دهد بین گروه آزمایش و کنترل ازلحاظ متغیرهای وابسته در میدهد. نتایج نشان را نشان می

توان بیان کرد که حداقل در داری وجود دارد. بر این اساس میتفاوت معنی P <41/4سطح 

 داری وجود دارد.یکی از متغیرهای وابسته بین دو گروه تفاوت معنی

انگیزش درونی برای روی نمرات  (MANCOVA): تحلیل کوواريانس چندمتغیره مانکوا 5 جدول

فهمیدن، انگیزش درونی برای انجام کار، انگیزش درونی برای تجربه تحريک، انگیزش بیرونی برای 

-تنظیم همانندسازی شده، انگیزش بیرونی برای تنظیم تزريقی، انگیزش بیرونی برای تنظیم بیرونی و بی

 آزمون(له پیشبا کنترل مرح)بین دو گروه کنترل و آزمايش انگیزگی 

 آزمون 
ع 

مو
ج

م
ت

را
ذو

ج
م

ی 
اد

آز
ه 

ج
در

 

ن 
گی

یان
م

ت
را

ذو
ج

م
 

F
 

ی
ار

اد
عن

ح م
سط

 

اتا
ر 

ذو
ج

م
 

زه
دا

ان
 

ثر
ا

 

 متغیر

انگیزش درونی برای 

 فهمیدن
94/71 7 94/71 29/4 23/4 44/4 74/4 

انگیزش درونی برای 

 انجام کار
11/91 7 11/91 64/7 47/4 41/4 49/4 

انگیزش درونی برای 

 تحریکتجربه 
14/36 7 14/36 92/2 42/4 74/4 29/4 

انگیزش بیرونی برای 

تنظیم همانندسازی 

 شده

12/22 7 12/22 36/7 71/4 46/4 41/4 

انگیزش بیرونی برای 

 تنظیم تزریقی
16/743 7 16/743 11/2 42/4 77/4 29/4 

انگیزش بیرونی برای 

 بیرونی
22/2 7 22/2 94/4 19/4 47/4 43/4 

 23/4 77/4 42/4 91/2 61/771 7 61/771 انگیزگیبی

 خطا
انگیزش درونی برای 

 فهمیدن
43/7494 97 42/99   
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انگیزش درونی برای 

 انجام کار
39/173 97 49/49 

انگیزش درونی برای 

 تجربه تحریک
23/931 97 31/49 

انگیزش بیرونی برای 

تنظیم همانندسازی 

 شده

41/146 97 19/44 

انگیزش بیرونی برای 

 تنظیم تزریقی
16/349 97 71/43 

انگیزش بیرونی برای 

 بیرونی
63/299 97 33/79 

 34/43 97 19/341 انگیزگیبی

 کل

انگیزش درونی برای 

 فهمیدن
73966 24 

   

انگیزش درونی برای 

 انجام کار
79941 24 

انگیزش درونی برای 

 تجربه تحریک
71994 24 

انگیزش بیرونی برای 

تنظیم همانندسازی 

 شده

44361 24 

انگیزش بیرونی برای 

 تنظیم تزریقی
79619 24 

انگیزش بیرونی برای 

 بیرونی
49312 24 

 24 1747 انگیزگیبی

 انگیزش درونی برای تجربه تحریکبرای متغیرهای  F( مقدار 1با توجه به نتایج جدول )

(، در سطح 91/2) انگیزگیبی ( و11/2) بیرونی برای تنظیم تزریقیانگیزش (، 92/2)

P<4/41 آموزش بر افزایش انگیزش درونیتوان بیان داشت معنادار هستند. بر این اساس می 
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زگی دانشجویان انگیبرای تجربه تحریک، انگیزش بیرونی برای تنظیم تزریقی و کاهش بی

 تأثیرگذار است.

انتخاب شغل بر انگیزه درونی دانشجویان اثربخش  آموزش مهارتفرضیه اول: 

 است.

جهت بررسی اثربخشی آموزش بر انگیزش درونی دانشجویان از تحلیل کوواریانس یک 

 شده است.( استفادهANCOVAمتغیره )

 خالصه آزمون برابری واريانس خطای لیون-5-2-جدول 

F Df7 Df4 احتمال معناداری 

44/4 7 99 71/4 

(، مفروضاااه <41/4P( و احتمال معناداری آن )44/4آمده )دساااتبه Fباا توجاه به مقدار    

دگی ها، با ترسیم نمودار پراکنشود. برای بررسی سایر مفروضهها تأیید میهمسانی واریانس

 .به بررسی همگنی رگرسیون آماری پرداخته شد
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 آزمون آزمون و پسهای پیشنمودار پراکندگی رابطه بین نمره -1-4-شکل 

 انگیزش درونی( )متغیر وابسته:

 خالصه آزمون واريانس دوراهه برای بررسی همگنی رگرسیونی :6جدول 

 F میانگین مجذورات df مجموع مجذورات اثر تعاملی
سطح 

 معناداری

انگیزش 

 درونی*گروه
33/41 7 33/41 72/4 17/4 

همگنی رگرساایونی رد نشااده اساات.  دهد که مفروضااه شااکل نمودار پراکندگی نشااان می

باشد؛ بنابراین که معنادار نمی است 33/41آزمون تحلیل واریانس دوراهه  F همچنین مقدار

. توان تحلیل کوواریانس را انجام داددرنتیجه می کند.همگن بودن رگرسااایونی را تائید می

غیر انگیزش آزمون متهای آزمایش و کنترل در پسهاای گروه مقاایساااه عملکرد آزمودنی 

 درونی دانشجویان با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد.

 متغیر وابسته: انگیزش درونی()ها های اثرهای بین آزمودنی: نتايج آزمون7جدول 

 مجموع مجذورات منابع تغییر
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F p مجذور ایتا 

 447/4 31/4 442/4 11/4 7 11/4 آزمونپیش

 43/4 46/4 91/9 72/694 7 72/694 هاگروه

    94/716 91 64/6127 خطا

شود، احتمال پذیرش فرض صفر برای مقایسه مالحظه می 1-2طور که در جدول همان

است  تربزرگ 41/4آزمون متغیر انگیزش درونی از های آزمایش و کنترل در پسگروه

(41/4P> ،91/9F=)آزمون، عامل بین های پیشنمرهدیگر، پس از تعدیل عبارتبه ؛

توان نتیجه گرفت که بین عملکرد های دو گروه اثر معنادار دارد. بنابراین، میآزمودنی

 دار وجود دارد.آزمون متغیر انگیزش درونی تفاوت معنااعضای دو گروه در پس
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آموزش مهارت انتخاب شغل بر انگیزه بیرونی دانشجویان اثربخش فرضیه دوم: 

 است.

جهت بررسی اثربخشی آموزش بر انگیزش بیرونی دانشجویان از تحلیل کوواریانس یک 

 ( استفاده شده است.ANCOVAمتغیره )

 خالصه آزمون برابری واريانس خطای لیون-:8جدول 

F Df7 Df4 احتمال معناداری 

72/4 7 99 14/4 

(، مفروضاااه <41/4P( و احتمال معناداری آن )72/4آمده )دساااتبه Fباا توجاه به مقدار    

دگی ها، با ترسیم نمودار پراکنشود. برای بررسی سایر مفروضهها تأیید میهمسانی واریانس

 .به بررسی همگنی رگرسیون آماری پرداخته شد

 

 آزمون آزمون و پسهای پیشنمودار پراکندگی رابطه بین نمره -2-4-شکل 

 )متغیر وابسته: انگیزش بیرونی(
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 آزمون واريانس دوراهه برای بررسی همگنی رگرسیونیخالصه  :9جدول 

 اثر تعاملی
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 23/4 21/4 49/64 7 49/64 انگیزش بیرونی *گروه

دهد که مفروضااه همگنی رگرساایونی رد نشااده اساات.  شااکل نمودار پراکندگی نشااان می

باشااد؛ بنابراین که معنادار نمی اساات 21/4آزمون تحلیل واریانس دوراهه  F همچنین مقدار

. توان تحلیل کوواریانس را انجام داددرنتیجه می کند.همگن بودن رگرسااایونی را تائید می

ینی بآزمون متغیر پیشهای آزمایش و کنترل در پسهای گروهمقاایساااه عملکرد آزمودنی 

 فاده از تحلیل کوواریانس انجام شد.انگیزش بیرونی دانشجویان با است

 انگیزش بیرونی( متغیر وابسته:)ها های اثرهای بین آزمودنی: نتايج آزمون11جدول 

 منابع تغییر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F p مجذور ایتا 

 444/4 94/4 46/4 29/9 7 29/9 آزمونپیش

 41/4 77/4 14/4 19/919 7 19/919 هاگروه

    94/797 91 14/2911 خطا

 هایدهد، احتمال پذیرش فرض صفر برای مقایسه گروه( نشان می74دول )4مندرجات ج

تر است بزرگ 41/4آزمون متغیر انگیزش بیرونی دانشجویان از آزمایش و کنترل در پس

(41/4P> ،14/4F=)آزمون، عامل بینهای پیشدیگر، پس از تعدیل نمرهعبارتبه ؛ 
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توان نتیجه گرفت که بین عملکرد های دو گروه اثر معنادار ندارد. بنابراین، میآزمودنی

 ود ندارد.دار وجآزمون متغیر انگیزش بیرونی دانشجویان تفاوت معنااعضای دو گروه در پس

 انگیزگی دانشجویان اثربخشآموزش مهارت انتخاب شغل بر بیفرضیه سوم: 

 است.

ره انگیزگی دانشجویان از تحلیل کوواریانس یک متغیآموزش بر بیجهت بررسی اثربخشی 

(ANCOVA.استفاده شده است ) 

 خالصه آزمون برابری واريانس خطای لیون-: 11جدول 

F Df7 Df4 احتمال معناداری 

11/4 7 99 74/4 

(، مفروضاااه <41/4P( و احتمال معناداری آن )11/4به دسااات آمده ) Fبا توجه به مقدار  

دگی ها، با ترسیم نمودار پراکنشود. برای بررسی سایر مفروضهها تأیید میهمسانی واریانس

 به بررسی همگنی رگرسیون آماری پرداخته شد

 
 انگیزگی(آزمون )متغیر وابسته: بیآزمون و پسهای پیشنمودار پراکندگی رابطه بین نمره -3-4-شکل 
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 برای بررسی همگنی رگرسیونیخالصه آزمون واريانس دوراهه  :12جدول 

 اثر تعاملی
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 391/4 447/4 449/4 7 449/4 انگیزگی*گروهبی

همگن  (447/4آزمون تحلیل واریانس دوراهه ) F شاااکل نمودار و مقدار با توجه به مقدار

ه تحلیل کوواریانس را انجام داد. مقایسااتوان شااود. بنابراین، میبودن رگرساایونی تائید می

مون انگیزگی با استفاده از آزهای آزمایش و کنترل در متغیر بیهای گروهعملکرد آزمودنی

 تحلیل کوواریانس انجام شد.

 انگیزگی(متغیر وابسته: بی)ها های اثرهای بین آزمودنی: نتايج آزمون13جدول 

 مجموع مجذورات منابع تغییر
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F p مجذور ایتا 

 44/4 29/4 61/4 67/73 7 67/73 آزمونپیش

 43/4 42/4 92/2 93/776 7 93/776 هاگروه

    97/94 91 12/7747 خطا

شاااود، احتمال پذیرش فرض صااافر برای مقایساااه طور که در جدول فوق مالحظه میهمان

است  42/4انگیزگی دانشاجویان برابر با  آزمون متغیر بیهای آزمایش و کنترل در پسگروه

(41/4P< ،92/2F=؛) آزمون، عاااماال بین هااای پیشدیگر، پس از تعاادیاال نمرهعبااارتبااه

توان نتیجااه گرفاات کاه بین عملکرد  هاای دو گروه اثر معنااادار دارد. بنااابراین، می آزمودنی

رد. دار وجود دامعناانگیزگی دانشاااجویان تفاوت آزمون متغیر بیاعضاااای دو گروه در پس

 انگیزگی دانشجویان تأثیرگذار است.درنتیجه، آموزش بر کاهش بی

 گیریبحث و نتیجه

درفراگیرانتحصیلیانگیزههای انتخاب شغل برترین مؤلفهاثربخشی مهمپژوهشایندر

گرفت. قرارموردتوجهاست،دانشجویاندغدغهترینمهمآیندهشغلکه داشتنفضایی

فراگیری که در اثر ناتوانی در ترسیم مسیر رشدی انتخاب شغل آینده خود فاقد انگیزه 
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رو توان یک خروجی مؤثر برای نظام آموزش عالی دانست و ازاینتحصیلی شده است را نمی

های اجتماعی آموزش عالی در قبال توسعه جامعه خللی ایجاد ممکن است در مسئولیت

 گردد.

(، امروز 4474) و منون و همکاران (4443) هایی چون نیلسونپژوهشهای بر پایه یافته 

یابی به دانیم که اگر دانشجویی به این نتیجه برسد که فعالیت تحصیلی یا شغلی او دستمی

ات یابد و صدمشناختی انگیزه وی کاهش میاهداف و نیازهایش را در پی ندارد، نیروی روان

شود. د ازنظر شناختی در ادامه فعالیت خود دچار تردید میدهد تا آنجا که فرانگیزشی رخ می

تواند در سطح احساسات و رفتار سبب اند که اختالل در انگیزش میاین مطالعات نشان داده

چنین بروز مشکالتی شده و مقدمات بدبینی، اضطراب، افسردگی و مشکالت روانی و هم

فراهم آورد و بر عملکرد تحصیلی افت چشمگیر در عملکرد فردی، اجتماعی و شغلی را 

اثربخشی آموزش بهپژوهش حاضر اساساینبرگذارد. دانشجویان نیز تأثیر منفی می

تحصیلیانگیزهبرهای مهم انتخاب شغلشامل مؤلفه انتخاب شغلهایگروهی مهارت

 پرداخت.دانشجویان دانشگاه شهرکرد

 انگیزش درونی برای فهمیدن، انجام نمراتبیانگر این است که تحلیل  پژوهش هاییافته

ی تحریک و انگیزش بیرونی برای تنظیم همانندسازی شده، تنظیم تزریقی و کار و تجربه

برای متغیرهای انگیزش  Fانگیزگی نشان داد که مقدار تنظیم بیرونی و همچنان روی بی

( و 11/2) (، انگیزش بیرونی برای تنظیم تزریقی92/2درونی برای تجربه تحریک )

توان بیان داشت معنادار هستند. بر این اساس می >p 41/4(، در سطح 91/2انگیزگی )بی

آموزش برافزایش انگیزه درونی برای تجربه تحریک، انگیزه بیرونی برای تنظیم تزریقی و 

 انگیزگی دانشجویان تأثیرگذار است.کاهش بی

توان نتیجه یشرفت تحصیلی دارد میازآنجاکه انگیزه درونی باال بیشترین نقش را در پ

ن با تالش شود تا دانشجویاگرفت که مداخله مؤثر بوده است. انگیزه درونی بیشتر موجب می

 هایو پشتکار بیشتری به یادگیری و انجام تکالیف مشکل بپردازند و این یافته با نتایج پژوهش
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 (، ماکسول و همکاران4471) همکارانو(، اریکو4471) 7، بستون، سافکوم و باترمکاواناق

(، روحی و 7992) (، عسکری7939فمی )بیگی، شبانعلیعلم(، آقاپور، محمدی،4444)

 همکاران و همچنین میزونوهمسو است.  (7996) (، مولوی و همکاران7996) همکاران

 به نتایج با که شودمی درونی افزایش انگیزۀ باعث شناختی، آموزش ( دریافتند که4477)

گیری شغلی مهارت تصمیم همسوست. یکی از اجزاء حاضر با پژوهش آمده دست

 و شدهمسئله بوده که در طی جلسات آموزشی به مخاطبان آموزش داده حل راهبردهای

 روزمره مشکالت ای برایمقابله یافته سازش و مؤثر راهبردهای تواندمی آن فرد وسیلهبه

نسیم  و آقایوسفی از نقل به ،7334شیدی، و دزوریال (کند ابداع یا کشف تعیین، را

های پژوهش حاضر با این شود که یافتهمی درونی انگیزه افزایش باعث نیز) 7937شریف،

 نتیجه همخوان است.

دانشجویانی که از انگیزه تحصیلی باالتری برخوردار هستند، پیشرفت تحصیلی باالتری 

ت تحصیلی تری باشد، پیشرفدر سطح پایینانگیزگی در دانشجویان دارند، بنابراین هرچه بی

توسعه بیشتر خواهد بود. باوجوداین یکی از مشکالت نظام آموزشی چه در کشورهای درحال

انگیزگی یا کاهش انگیزه در تحصیل است که در یافته، بیو چه در کشورهای توسعه

 آموزش از طرفی نتایج نشان داد که قرارگرفته است. های بسیاری موردتوجهپژوهش

 سین زادهحهای انگیزگی دانشجویان مؤثر بوده که با پژوهشهای انتخاب شغل بر بیمهارت

با توجه به اینکه اشتغال و امید دستیابی به باشد. همسو می( 7937) پیرزهی و بهروان، (7993)

د باشد بایهای اصلی دانشجویان میعنوان یکی از دغدغهالتحصیلی بهآن بعد از فارغ

تارهای آموزشی، اجتماعی و اقتصادی به سمتی حرکت کنند که متناسب با نیاز ساخ

متخصصان، ایجاد اشتغال شود چراکه هرچه فرد امید بیشتری برای دستیابی به شغل داشته 

ر تعمیم کند. نهایتاً باید اشاره کرد که دباشد انگیزه بیشتری برای درس و تحصیل پیدا می

د های دولتی، علوم پزشکی، آزاد و فرهنگیان بایجویان دانشگاهنتایج پژوهش به سایر دانش

های این پژوهش آموزش بر گردد جهت ارزیابی یافتهاحتیاط کرد و همچنین پیشنهاد می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7.Cavanagh, J., Burston, M., Southcombe, A. and Bartram, T 
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های صورت انفرادی اجرا و نتایج جهت استفاده در حوزهروی تعداد بیشتری از دانشجویان به

 بررسی قرار گیرد.گیری و انتخاب شغل دانشجویان موردتصمیم

 منابع

بررسی (. 7937) حسینفمی،شبانعلیامیر؛بیگی،علمحمید؛محمدی،موحدشهال؛آقاپور،
های وضعیت قابلیت اشتغال در برنامه درسی دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته

، 21(2تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره ) .کشاورزی دانشگاه تهران

634-699. 

 بهزیستی و مسئله حل هایرابطۀ سبک(. 7934نسیم. )شریف،ورضاعلیآقایوسفی،

 .13-93(: 6)43رفتار، واندیشه.در دانشجویان شخصی

رابطه عوامل مختلف انگیزشی با بی تصمیمی (. 7931بدری گرگری، رحیم، یاری، منیژه. )

فتم، روان درمانی، سال ه، فصلنامه فرهنگ مشاوره و شغلی دانشجویان دانشگاه تبریز

 .41شماره 

شناختی بر گری سرمایه روانالگوی تأثیر انگیزه تحصیلی با میانجی(. 7936برجعلی، احمد. )
 .99درمانی، سال نهم، شماره ، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روانموفقیت تحصیلی

 حسینی،قالوندمحمود؛لطیفی،نسرین؛عظیمی،اشرف السادات؛حکیم،مریم؛باورساد،

 پرستاری دانشجویان از دیدگاه آن با مرتبط عوامل و تحصیلی انگیزه بررسی (.7932)

 .1(7پزشکی، )علومآموزشدرپژوهش،اهواز شاپورجندی پزشکی علوم دانشگاه

 و انگیزشی باورهای رابطۀ بررسی(. 7993فریبا. )حسینی،ورحیمگرگری،بدری
وهانشریۀ تازه،تبریز دانشجویان کاریاهمال با یادگیری خودتنظیمی راهبردهای

 .777-746(: 3)96مشاوره، هایپژوهش

شناختی مؤثر بر میزان انگیزه عوامل جامعه(. 7934پیرزهی، عبدالخالق، بهروان، حسین. )
مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم  تحصیلی دانشجویان دانشگاه مشهد،

 .49-16انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 
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ارتباط بین انگیزه و خودکارآمدی دانشجویان رشته کامپیوتر و (. 7993حسین زاده، مهدی. )

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.پایان ها از رشته،رضایتمندی آن

(. 7993. )جعفری گلوچه، عبداله نیاز آذری، مرضیه؛ ؛مدانلو، یاسمن ؛حیدری، غالم حسین

 زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفتمقایسه تأثیر تدریس 

(، 7)7، فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی مجله، تحصیلی دانش آموزان

779-749. 

 درگیری و انگیزه بر مارتین مداخالت چندبعدی اثربخشی(. 7993آذین. )معماریان،دخت 

 کارشناسی نامۀاصفهان، پایان شهر راهنمایی دورۀ دختر آموزان تحصیلی دانش

 انسانی.علومدانشکدۀاستان تهران،نورپیامدانشگاه،ارشد

انگیزه (. 7996روحی، قنبر؛ حسینی، سید عابدین؛ بادله، محمدتقی و رحمانی، حسین. )
 ،تحصیلی و رابطه آن با برخی از عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

-99ات و توسعه آموزش پزشکی، دوره چهارم: شماره دوم. ص مجله مرکز مطالع

11. 

با ) های انتخاب شغلراهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه(. 7936آبادی. عبداهلل. )شفیع
 تهران: انتشارات رشد. چاپ بیست و ششم. تجدیدنظر و اضافات(.

هاشیمیلر،وفیروزامانی،مژگان؛زاده،باباخاناهلل؛سیفجهانگیری،حسن؛خواه،عدالت

،اردبیل پزشکی علوم آموختگان دانشگاهدانش تحصیلی وضعیت(. 7992مازیار. )

 .739-731، 1(4پزشکی، )علومدرآموزشایرانیمجله

 (. بررسی منابع افت انگیزشی دانشجویان دانشگاه از دیدگاه آنان،7992عسکری، جعفر. )

، 2، شماره 77ایران )اندیشه و رفتار(، دوره  پزشکی و روانشناسی بالینیمجله روان

164-211. 

عوامل انگیزشی داوطلبان برای (. 7992محمدی روزبهانی، کیانوش، طارمی، ابولفضل. )

 .749 -746، 91ریزی در آموزش عالی، مجله پژوهش و برنامه ورودی به دانشگاه،

 ه، بهزاد.زادنیا، حسین، رسول مولوی، پرویز، رستمی، خلیل، فدایی نائینی، علیرضا، محمد

بررسی عوامل مؤثر در کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم (. 7996)

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/174721/%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/174722/%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%85%d9%86_%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/174722/%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%85%d9%86_%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/174724/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%87_%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c_%da%af%d9%84%d9%88%da%86%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/174724/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%87_%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1%db%8c_%da%af%d9%84%d9%88%da%86%d9%87
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های گام) مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایرانپزشکی اردبیل، 

 .19-19: 41،7توسعه در آموزش پزشکی(، 

 با تحصیلی انگیزش ارتباط (.7999)سمانه. نیا، فیروزوغالمرضاقاسمی،علیرضا؛یوسفی،

ایرانیمجله،اصفهان پزشکی علوم پزشکی دانشگاه دانشجویان تحصیلی پیشرفت

 .13-91(، 7)3پزشکی، علومدرآموزش
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