فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی
دانشگاه عالمه طباطبائی

Culture of Counseling Quarterly and
Psychotherapy
Allameh Tabataba’i University

سال نهم ،شمارة  ،63زمستان ،7631ص 17تا 13

Vol. 9, No. 63, Winter 8102

نقش مهارت انتخاب شغل در انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه
1
شهرکرد
یاسرآزاد2؛ کیومرث فرحبخش*6؛ عبداهلل شفیعآبادی4؛ محمد ربیعی1؛ حسین
تاریخ دریافت7931/6/42 :

سلیمی3

تاریخ پذیرش7931/3/41 :

چکیده
انگیزه تحصیلی دانشجویان و نگرانیهای مربوط به آینده شغلی آنها بسیار مهم و قابلتوجه است و
مؤسسات آموزش عالی در این زمینه نقش مهمی ایفا میکنند .این پژوهش باهدف بررسی نقش مهارت
انتخاب شغل در پیشبینی سطح انگیزه تحصیلی دانشجویان انجام شد .روش پژوهش آزمایشی با طرح
پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مراجعهکننده به مرکز
مشاوره دانشگاه شهرکرد بود و نمونه شامل  24نفر از دانشجویانی بود که فاقد انگیزه تحصیلی یا انگیزه
تحصیلی پایین بودند که بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش ( 44نفر) و گروه کنترل ( 44نفر) جایگزین
شدند .گروه آزمایش هفت جلسه  34دقیقهای آموزش دید .ابزار پژوهش پرسشنامه انگیزه تحصیلی والرند و
همکاران ( )7391بود و دادهها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج :نتایج نشان
داد آموزش مهارت انتخاب شغل بر انگیزه تحصیلی درونی و بیانگیزگی معنادار بوده و بر انگیزه تحصیلی
بیرونی معنادار نبود .بحث :آموزش مهارت انتخاب شغل بر افزایش انگیزه درونی و بیانگیزگی تحصیلی
مؤثر بوده است.
کلیدواژهها :مهارت انتخاب شغل ،انگیزه تحصیلی ،دانشجویان.
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مقدمه
انسان بهعنوان موجود دارای انگیزه شناخته میشود ،بهطوریکه همهی فعالیتها و کارهای
او به انگیزهی الزم و متناسب با آن فعالیت و کار نیاز دارد .برای یادگیری و تحصیل هم
که بهعنوان فعالیت اصلی دانشجویان به شمار میآید باید انگیزه وجود داشته باشد .عالوه
بر یادگیری انگیزه در پیشبینی بهزیستی روانشناختی ،عملکرد مؤثر و حل خالقانه مسئله از
اهمیت خاصی برخوردار است (دسی و ریان.)4449،
هرچند انگیزه تحصیلی به تمایل ،پشتکار و پافشاری فرد در انجام تکالیف مرتبط با
تحصیل اشاره دارد ،فرآیند یادگیری ،تعامل و عملکرد تحصیلی فرد را نیز تسهیل میکند
(ماالنا ،اپدناکر و باسکر ،4476 ،به نقل از برجعلی .)7936 ،درواقع ،انگیزه یکی از ملزومات
یادگیری بهحساب میآید و چیزی است که به رفتار شدت و جهت میبخشد و در حفظ
و تداوم آن به یادگیرنده کمک میکند (مولوی ،رستمی ،فدایی نائینی ،محمدنیا ،رسول
زاده .)7996،از سوی دیگر ،افراد باانگیزهی تحصیلی تحرک الزم را برای به پایان رساندن
موفقیتآمیز یک تکلیف ،رسیدن به هدف یا دستیابی به درجهی معینی از شایستگی در
کار خود دنبال میکنند تا درنهایت بتوانند موفقیت الزم را در یادگیری و پیشرفت تحصیلی
کسب نمایند (یوسفی ،قاسمی و فیروزنیا.)7999 ،
بر مبنای نظریه خود تعیینی افراد سه نوع جهتگیری انگیزشی دارند (دسی و
همکاران 7397،7به نقل از نانسی .)4474،افراد با جهتگیری انگیزشی بیرونی ،افراد با
جهتگیری انگیزشی درونی و افراد بدون انگیزه .رفتار افرادی که دارای انگیزش درونی
هستند ،از درون نظم مییابد .در مقابل افراد با انگیزش بیرونی خود را شایسته یا خود تعیین
قلمداد نمیکنند و رفتار آنها توسط دیگران دیکته میشود .درواقع کسب رضایت از
فعالیتهای روزمره زندگی خود تابعی از افقی است که برای آینده میتوان ترسیم نمود
که بهنوبه خود محرکی درونی برای بهتر بودن است (اریکو ،داسیلوا و وال.)4471،4
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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ازاینروست که افراد بدون انگیزه ،مانند افراد باانگیزه بیرونی ،خود را شایسته نمیدانند با
این تفاوت که ادراک شایستگی در آنها چنان پایین است که حتی در موقعیتها احساس
درماندگی میکنند .کوشش برای این افراد یک عمل بیهوده است .نظریه خود تعیینی بر
این است که باید برای افراد جهت تصمیمگیری دربارهی نحوه رفتار و تفکر فرصت داد
تا پیش درآمدی بر کنترل ادراکشده باشد.
یادگیری معلول انگیزههای متفاوت است .بهترین راه ایجاد عالقه در یادگیرندگان،
بهبود شرایط یادگیری و افزایش سطح کیفی روشهای آموزشی است (عدالتخواه،
جهانگیری ،خان بابا زاده ،امانی ،هاشیمیلر .)7992 ،دانشجویان با این انگیزه وارد دانشگاه
میشوند که دانش ،مهارتها و توانایی الزم برای اشتغال را به دست آورند و از
دانشآموختگان نیز انتظار میرود که مهارتهای الزم برای انتخاب شغل خود و سابقه
کاری خود را در طول دوره تحصیل کسب کنند .ازاینرو ،آموزش عالی بایستی بتواند
بهگونهای انگیزه تحصیل را در فراگیران افزایش دهد و فرآیندی را طی کند که
دانشآموختگان خود را از افراد همرده خود متمایز گردانند و آنها را در فرآیند رقابت
موفق کند .این مهم زمانی میسر است که مهارت انتخاب شغل در دانشجویان نهادینه شود.
بهوسیله رهیافت مهارت انتخاب شغل میتوان در پی تربیت دانشجویانی بود که فارغ از
فشارهای بازار کار و سازمانهای مطبوع خود افرادی توانمند باشند ،بهنحویکه در زمان
دانشآموختگی این احساس را داشته باشند که توانایی کار در بازار کار را دارند و
میتوانند ،در هر سازمان یا مکانی از تخصص و رشته خود به نحو احسن بهره ببرند (نایت
و یورک .)4442 ،بر اساس نظریه خود تعیینی میتوان گفت نوجوانان بیانگیزه قادر نیستند
رابطهای بین اتخاذ تصمیم درزمینه 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 آنها دارد .درنتیجه این احتمال وجود دارد که افراد بیانگیزه از تصمیم سازی برای
شغل آینده خودداری کنند (بدری گرگری و یاری.)7931 ،
ازآنجاکه پیشرفت تحصیلی یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی آموزش است همهی
کوششهای نظام آموزشی درواقع جامه عمل پوشاندن به این امر تلقی میشود.
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بهعبارتیدیگر ،جامعه و بهویژه نظام آموزشی به رشد و تکامل موفقیتآمیز فراگیران و
جایگاه آنان در جامعه عالقهمند و نسبت به آن نگران هستند (حیدری ،مدانلو ،نیاز آذری،
جعفری گلوچه .)7993 ،بهطور خالصه انگیزش بر چرایی و چگونگی یادگیری و عملکرد
تأثیر دارد (پینتریچ و شانک .)7336،7یکی از راههای افزایش انگیزه در فراگیران جهت
ادامه تحصیل عرضه فراگیران به جنبههای اجتماعی و فرهنگی محلهای کار از طریق
یادگیری محل کار میباشد که آنها را به شناسایی موقعیتشان و افزایش شناخت خود ،از
طریق انتخاب کار آینده دعوت میکند (گراردی و نیکولونی.)4444،4
نظریه انتخاب شغل سوپر ( )7394و سازه زیربنایی آن یعنی فرآیند مسیر رشدی انتخاب
شغل که مبنای درک و شناخت انتقال از مدرسه به کار است از ابتدا موردتوجه پژوهشگران
متعدد در آمریکا (ساویکاس و هارتونگ7336 ،9؛ سوپر ،اوسبرن ولش ،براون ،نیلز)7334 ،2
و سایر کشورهای دنیا مثل کانادا (پرون ،وندراسک و اسکورکوف ،)7339 ،1استرالیا
(لوکان7392 ،6؛ کالیتون و فلچر7332 ،1؛ کرید و پاتون 4449 ،و پاتون اسپوینر و کرید،
 ،)4441کره (لی ،)4447 ،9تایلند (هوگز و توماس )4446 ،3و ایران (شفیعآبادی )7936،بوده
است.
بلوغ شغلی یکی از گستردهترین جنبههای فرآیند مسیر رشدی انتخاب شغل است .بهطور
عام بلوغ شغلی بهعنوان آمادگی فرد برای تصمیمگیری در مسیر رشدی انتخاب شغل متناسب
با سن و وظایف رشدی این مسیر تعریف میشود و بهطور ساده میتوان گفت یعنی آمادگی
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
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برای تصمیمگیری (ساویکاس .)7392 ،یافتههای مربوط به مطالعات مرتبط با بلوغ شغلی
نشان می دهد بلوغ شغلی با گذار مدرسه به دانشگاه سازگار ،گذار مدرسه به کار موفق و
پیشرفت تحصیلی مرتبط است؛ بهعبارتدیگر دانشجویانی که بلوغ کاملتری داشتهاند در
مسیر رشدی انتخاب شغل مصممتر هستند و بهطور جدیتری به وظایف تحصیلی میپردازند
(براون ،تراماین ،هوگزا ،تلندر ،فان و لنت .)4441 ،7ورود به دانشگاه از راههای گوناگون بر
زندگی شخص تأثیر دارد .تواناییهایی که هر فرد با تحصیالت عالی کسب میکند ،نتایج
اقتصادی و بهرههای اجتماعی و فکری از جمله دالیل مثبت این تصمیمگیری هستند
(محمدی روزبهانی و طارمی .)7993،در تحقیقی که ماکسول ،کوپر و بیگز )4444(4در
استرالیا انجام دادهاند ،دستیابی به بهترین شغل و درآمد باالتر از مهمترین انگیزههای دانش
آموزان برای ورود به دانشگاه گزارش شده است.
مرور تحقیقات انجامشده بیانگر این است که عوامل گوناگونی ازجمله امید به آینده و
دستیابی به شغل و درآمد (عسکری7992 ،؛ روحی ،حسینی ،بادله و رحمانی7996،؛ مولوی،
رستمی ،فدایی نائینی ،محمدنیا ،رسول زاده )7996،بر انگیزه تحصیلی دانشجویان تأثیر
میگذارد .دخت معماریان ( )7993در بررسی تأثیر مداخالت چند بعدی بر میزان انگیزه،
دریافت که روش حاضر در افزایش انگیزه ،مؤثر است .حسین زاده ( )7993در پژوهشی
نشان داد فراگیرانی که انگیزه تحصیلی سطح باالیی دارند ،فعالیت بیشتری را میپذیرند،
تکالیف درسی بیشتری را انجام میدهند و درنتیجه موفقیت بیشتری کسب میکنند .همچنین
نتایج تحقیق پیرزهی و بهروان ( )7934نشان از همبستگی مثبت امید به آینده شغلی با انگیزه
تحصیلی داشت و نتایج رگرسیونی نیز نشان از تأثیر مثبت این متغیر بر انگیزه تحصیلی داشت.
کاواناق ،بستون ،سافکوم و باترم )4471( 9در تحقیقی در کشور استرالیا نشان دادند که
مهارتهای آمادگی برای شغل در قالب برنامههای توسعه قابلیت اشتغال از طریق افزایش
توسعه مهارتهای مرتبط ،قادر است سبب هدایت یادگیری فعال فراگیران شود .نتیجهی
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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پژوهش اریکو و همکاران ( )4471در کشور پرتغال نشان داد که وجود قابلیت اشتغال
نقشی اساسی در شکلگیری انگیزه در فراگیران آموزش عالی دارد .نیلسون )4443( 7نیز
دریافت که رفتار فراگیران در محیط آموزشی تابع انگیزههای آنان است .همچنین آقاپور،
محمدی ،علم بیگی ،شبانعلی فمی ( )7939در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که قابلیت
اشتغال دانشجویان کشاورزی میتواند تحت تأثیر محتوای برنامه درسی قرار گیرد.
یکی از مشکالت شایع نظام آموزشی در بسیاری از کشورها ،پایین بودن سطح انگیزه
تحصیلی در بین یادگیرندگان میباشد که ساالنه زیانهای علمی ،فرهنگی و اقتصادی
زیادی را متوجه دولتها و خانوادهها میکند و نظام آموزشی کشورها را با افت تحصیلی
روبهرو میسازد ،بنابراین جهت کم کردن خسارت ناشی از کاهش انگیزه تحصیلی باید
تحقیقات گستردهای درزمینه انگیزه تحصیلی صورت بگیرد .به نظر میرسد دانشجویان در
ابتدا باعالقه رشتهی تحصیلی خود را انتخاب مینمایند ولی باگذشت زمان انگیزه آنان
کاهش مییابد .از طرفی مشخص گردیده که با افزایش نیمسالهای تحصیلی میزان انگیزه
تحصیلی دانشجویان کاهش مییابد (باورساد ،حکیم ،عظیمی ،لطیفی و قالوندی.)7932 ،
بر این اساس تحقیق حاضر باهدف کلی نقش مهارت انتخاب شغل در انگیزه تحصیلی
دانشجویان دانشگاه شهرکرد انجام شد.

روش
طرح پژوهش یک طرح کاربردی است که روش اجرای آن آزمایشی مشتمل بر
پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل است .ابتدا از بین مراجعان مرکز مشاوره دانشگاه
شهرکرد با اجرای پیشآزمون ،دانشجویان دارای انگیزه پایین (نمره کمتر از  61در مقیاس
انگیزه تحصیلی والرند) مشخص گردیدند و سپس اثر آموزش مهارت انتخاب شغل بر روی
انگیزه آنها بررسی گردید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7.Nilsen, H
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جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان دانشگاه شهرکرد است که در سال
تحصیلی  36-31جهت مشاوره تحصیلی به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه نمودهاند.
روش نمونهگیری این پژوهش بهصورت نمونهگیری در دسترس بوده است ،بدین گونه
که پژوهشگر ابتدا پرسشنامۀ انگیزه تحصیلی را بین دانشجویان مراجعهکننده توزیع نمود و
بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیهوتحلیل آن از بین دانشجویانی که بیانگیزه یا دارای انگیزه
پایین بودند  24نفر بهصورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه کنترل ( 44نفر) و
آزمایش ( 44نفر) جای گرفتند.
مقیاس انگیزۀ تحصیلی :ابزار پژوهش مقیاس انگیزه تحصیلی 7والرند و همکاران ()7391
میباشد .این مقیاس براساس نظریۀ خودتنظیمی ،طراحی شده است و سه بعد اصلی انگیزه:
انگیزۀ درونی ،بیرونی و بیانگیزگی را موردبررسی قرار میدهد .این آزمون دارای  49ماده
و  1زیر مقیاس است که  9مورد آن مربوط به بعد انگیزۀ درونی )دانستن ،حرکت در جهت
پیشرفت و تجربه محرک( و  9مورد هم مربوط به بعد انگیزۀ بیرونی (همسانکردن،
فرافکنی و تنظیم بیرونی( و یک زیر مقیاس مربوط به بعد بیانگیزگی است .نمرات  794و
باالتر نشاندهنده انگیزه تحصیلی باال ،نمرات بین  61تا  743انگیزه تحصیلی متوسط و نمرات
کمتر از  61نشاندهنده انگیزه تحصیلی پایین میباشد .این مقیاس هفت سازه انگیزشی را
میسنجد :انگیزش درونی با سه سطح :انگیزش درونی برای فهمیدن ،انگیزش درونی برای
انجام کار ،انگیزش درونی برای تجربه تحریک انگیزش بیرونی با سه سطح :انگیزش بیرونی
برای تنظیم تزریقی ،انگیزش بیرونی برای تنظیم همانندسازی شده ،انگیزش بیرونی برای
تنظیم بیرونی و نهایتاً سازه بیانگیزگی .این مقیاس توسط باقری در سال  7913از متن انگلیسی
به فارسی ترجمه و ویرایش شده است و توسط کدیور و همکاران هنجاریابی شده است که
ضریب پایایی بهدستآمده از طریق آلفای کرونباخ برای انگیزه درونی  ،4/16انگیزه بیرونی
 4/17و بیانگیزگی  4/69میباشد و روایی پرسشنامه با روش تحلیل عاملی اکتشافی توسط
پروین کدیور و همکاران بررسی گردیده که دارای روایی قابلقبول میباشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7.Academic Motivation Scale
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جلسات آموزشی :پس از اجرای پیشآزمون روی گروه آزمایش و کنترل ،گروه آزمایش
در  1جلسه  34دقیقهای به مدت  2هفته در برنامه آموزشی شرکت کردند .برنامه آموزشی
شامل موارد زیر بود:
جدول ( :)1محتوای برنامه آموزشی
جلسات
اول

عنوان جلسه
خودآگاهی (خود را
چگونه میبینم؟)

دوم

اهداف شخصی

سوم

تصمیمگیری شغلی

محتوای جلسه

تکالیف

آشنایی با نقاط ضعف و توانایی تجسم

تکمیل برگه خودآگاهی

بصری عالیق و استعدادها اختصاص
یافت.
بررسی اهداف شخصی افراد و بررسی

بررسی اهداف و افتخارات

افتخارات شخصی افراد و ادراکی که

درجهبندی مؤلفههای انگیزه

در حال حاضر از خود دارند و انگیزه

پیشرفت

پیشرفت

چهارم

مشخصههای
تصمیمگیری شغلی
تصمیمگیرندگان

پنجم

خوب ،بد و بی
تصمیمیان شغلی

ششم

معرفی تصمیمگیری شغلی و سبکهای
تصمیمگیری

بررسی ویژگیهای سبکهای
تصمیمگیری

آموزش مشخصههای تصمیمات شغلی

طبقهبندی انواع تصمیمات

و همچنین آموزش تصمیمگیری

زندگی بر اساس سبکهای

مدبرانه و مراحل آن

تصمیمگیری

شناسایی باورهای غلط شغلی و مبارزه با

دستهبندی تصمیمات زندگی در

آن به بررسی افکار و باورهای تصمیم

طبقات تصمیمگیریهای خوب،

گیران خوب ،بد و بی تصمیمان شغلی و

بد و بی تصمیمی

م هارت حل مسئله
آموزش مهارت شبکهسازی در

تهیه رزومه کاری و رزومه

شبکهسازی شغلی

تصمیمگیری شغلی با محوریت

تحصیلی برای خود

در تصمیمگیری

راهکارهای افزایش اطالعات شغلی و

شغلی

آشنایی با مهارتهای شغلی موردنیاز
ازجمله رزومه نویسی

هفتم

مدیریت زمان و
برنامهریزی درسی

آموزش راهبردهای صحیح مطالعه مانند
مدیریت زمان و گامهای اساسی
برنامهریزی

ثبت فعالیتهای روزانه و
اولویتبندی آنها -تمرین روش
مطالعه پسخات
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یافتهها
فرضیه اصلی :آموزش مهارت انتخاب شغل بر انگیزش درونی برای فهمیدن ،انگیزش درونی
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
بیانگیزگی در دانشجویان اثربخش است .جهت آزمون تبیین معنیداری تفاوت بین نمرههای
گروههای آزمایش و کنترل در متغیرهای انگیزش درونی برای فهمیدن ،انگیزش درونی 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 بیانگیزگی،
از روش تجزیهوتحلیل کوواریانس چند متغیره 7استفادهشده است .قبل از تحلیل دادهها جهت
بررسی همگنی واریانس متغیرها ،از آزمون لوین استفاده شد.
جدول  :2خالصه آزمون برابری واريانس خطای لوين
متغیر

F

Df7

Df4

احتمال معناداری

انگیزش درونی برای فهمیدن

4/44

7

99

4/62

انگیزش درونی برای انجام کار

4/11

7

99

4/93

انگیزش درونی برای تجربه تحریک

7/46

7

99

4/41

انگیزش بیرونی برای تنظیم همانندسازی شده

4/76

7

99

4/71

انگیزش بیرونی برای تنظیم تزریقی

7/79

7

99

4/49

انگیزش بیرونی برای تنظیم بیرونی

4/22

7

99

4/79

بیانگیزگی

9/79

7

99

4/49

نتاایج منادرج در جادول فوق نشاااان میدهد که آزمون لوین در متغیرهای انگیزش درونی
برای فهمیدن ) ،(p=4/62,F=4/44انگیزش درونی برای انجام کار )،(p=4/93,F=4/11
انگیزش درونی برای تجربااه تحریااک ) ،(p=4/41,F=7/46انگیزش بیرونی برای تنظیم
هاماااناناادسااااازی شااااده ) ،(p=4/76,F=42/22انگیزش بیرونی برای تنظیم تزریقی
) ،(p=7/79,F=42/22اناگایازش بایارونای برای تنظیم بیرونی ) (p=4/22,F=42/22و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. Mancova
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بیانگیزگی ) (p=4/49,F=9/79معنادار میباشد؛ بنابراین ،مفروضه همسانی واریانسها در
مورد این متغیرها تائید میشود.
یکی از مفروضااااههااای تحلیاال کوواریااانس چنااد متغیری ،بررسااای همسااااانی ماااتریس
کوواریانسهای مشاااهدهشااده متغیرهای وابسااته برای گروههای مختلف میباشااد؛ که بدین
منظور از آزمون باکس استفادهشده است.
جدول  :3خالصه آزمون همسانی ماتريسهای باکس
M

F

Df7

Df4

احتمال معناداری

11/61

4/44

49

1497/14

4/447

باتوجه به مندرجات جدول ( )9میزان معناداری آزمون باکس از  4/41کوچکتر است ،لذا
نتیجه گرفته میشاااود که ماتریس کوواریانسهای مشااااهدهشاااده متغیرهای وابساااته برای
گروههاای مختلف همگن نمیباشاااد؛ بنابراین با اساااتفاده از اثر پیالیی F،چند متغیری را
ارزیابی میکنیم.
جدول  :4اطالعات مربوط به شاخصهای اعتباری آزمون کوواريانس انگیزش درونی برای فهمیدن،
انگیزش درونی برای انجام کار ،انگیزش درونی برای تجربه تحريک ،انگیزش بیرونی برای تنظیم
همانند سازی شده ،انگیزش بیرونی برای تنظیم تزريقی ،انگیزش بیرونی برای تنظیم بیرونی و بی-
انگیزگی دانشجويان
سطح معنی-

نام آزمون

مقدار

F

df
فرضیه

df
خطا

داری

اثر پیالیی

4/911

9/21

1

41

4/49

4/393

المبدای ویلکز

4/649

9/21

1

41

4/49

4/393

اثر هتلینگ

4/641

9/21

1

41

4/49

4/393

4/641

9/21

1

41

4/49

بزرگترین ریشه
روی

اندازه اثر

4/393

جدول ( ) 2نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس در متن مانکوا روی میانگین نمرههای
پسآزمون انگیزش درونی برای فهمیدن ،انگیزش درونی برای انجام کار ،انگیزش درونی
برای تجربه تحریک ،انگیزش بیرونی برای تنظیم همانندسازی شده ،انگیزش بیرونی برای
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تنظیم تزریقی ،انگیزش بیرونی برای تنظیم بیرونی و بیانگیزگی گروههای آزمایش و کنترل
را نشان میدهد .نتایج نشان میدهد بین گروه آزمایش و کنترل ازلحاظ متغیرهای وابسته در
سطح  P >4/41تفاوت معنیداری وجود دارد .بر این اساس میتوان بیان کرد که حداقل در
یکی از متغیرهای وابسته بین دو گروه تفاوت معنیداری وجود دارد.
جدول  :5تحلیل کوواريانس چندمتغیره مانکوا ) (MANCOVAروی نمرات انگیزش درونی برای
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-
انگیزگی بین دو گروه کنترل و آزمايش (با کنترل مرحله پیشآزمون)

متغیر

مجموع
مجذورات

تجربه تحریک

درجه آزادی

انگیزش درونی برای

میانگین
مجذورات

انجام کار

F

انگیزش درونی برای

سطح معناداری

فهمیدن

مجذور اتا

انگیزش درونی برای

اندازه اثر

آزمون

71/94

7

71/94

4/29

4/23

4/44

4/74

91/11

7

91/11

7/64

4/47

4/41

4/49

36/14

7

36/14

2/92

4/42

4/74

4/29

انگیزش بیرونی برای
تنظیم همانندسازی

22/12

7

22/12

7/36

4/71

4/46

4/41

شده
انگیزش بیرونی برای
تنظیم تزریقی
انگیزش بیرونی برای
بیرونی
بیانگیزگی
خطا

انگیزش درونی برای
فهمیدن

743/16

7

743/16

2/11

4/42

4/77

4/29

2/22

7

2/22

4/94

4/19

4/47

4/43

771/61

7

771/61

2/91

4/42

4/77

4/23

7494/43

97

99/42
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انگیزش درونی برای
انجام کار
انگیزش درونی برای
تجربه تحریک

173/39

97

49/49

931/23

97

49/31

انگیزش بیرونی برای
تنظیم همانندسازی

146/41

97

44/19

شده
انگیزش بیرونی برای
تنظیم تزریقی
انگیزش بیرونی برای
بیرونی
بیانگیزگی
انگیزش درونی برای
فهمیدن
انگیزش درونی برای
انجام کار
انگیزش درونی برای
تجربه تحریک
کل

349/16

97

43/71

299/63

97

79/33

341/19

97

43/34

73966

24

79941

24

71994

24

انگیزش بیرونی برای
تنظیم همانندسازی

44361

24

شده
انگیزش بیرونی برای
تنظیم تزریقی
انگیزش بیرونی برای
بیرونی
بیانگیزگی

79619

24

49312

24

1747

24

با توجه به نتایج جدول ( )1مقدار  Fبرای متغیرهای انگیزش درونی برای تجربه تحریک
( ،)2/92انگیزش بیرونی برای تنظیم تزریقی ( )2/11و بیانگیزگی ( ،)2/91در سطح
 P<4/41معنادار هستند .بر این اساس میتوان بیان داشت آموزش بر افزایش انگیزش درونی
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برای تجربه تحریک ،انگیزش بیرونی برای تنظیم تزریقی و کاهش بیانگیزگی دانشجویان
تأثیرگذار است.

فرضیه اول :آموزش مهارت انتخاب شغل بر انگیزه درونی دانشجویان اثربخش
است.
جهت بررسی اثربخشی آموزش بر انگیزش درونی دانشجویان از تحلیل کوواریانس یک
متغیره ( )ANCOVAاستفادهشده است.
جدول -5-2-خالصه آزمون برابری واريانس خطای لیون
F

Df7

Df4

احتمال معناداری

4/44

7

99

4/71

باا توجاه به مقدار  Fبهدساااتآمده ( )4/44و احتمال معناداری آن ( ،)P>4/41مفروضاااه
همسانی واریانسها تأیید میشود .برای بررسی سایر مفروضهها ،با ترسیم نمودار پراکندگی
به بررسی همگنی رگرسیون آماری پرداخته شد.
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شکل  -1-4-نمودار پراکندگی رابطه بین نمرههای پیشآزمون و پسآزمون
(متغیر وابسته :انگیزش درونی)
جدول  :6خالصه آزمون واريانس دوراهه برای بررسی همگنی رگرسیونی
اثر تعاملی

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

41/33

7

41/33

4/72

انگیزش
درونی*گروه

سطح
معناداری
4/17

شااکل نمودار پراکندگی نشااان میدهد که مفروضااه همگنی رگرساایونی رد نشااده اساات.
همچنین مقدار  Fآزمون تحلیل واریانس دوراهه  41/33است که معنادار نمیباشد؛ بنابراین
همگن بودن رگرسااایونی را تائید میکند .درنتیجه میتوان تحلیل کوواریانس را انجام داد.
مقاایساااه عملکرد آزمودنی هاای گروههای آزمایش و کنترل در پسآزمون متغیر انگیزش
درونی دانشجویان با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد.
جدول  :7نتايج آزمونهای اثرهای بین آزمودنیها (متغیر وابسته :انگیزش درونی)
درجه

میانگین

آزادی

مجذورات
4/11

4/442
9/91

منابع تغییر

مجموع مجذورات

پیشآزمون

4/11

7

گروهها

694/72

7

694/72

خطا

6127/64

91

716/94

F

p

مجذور ایتا

4/31

4/447

4/46

4/43

همانطور که در جدول  1-2مالحظه میشود ،احتمال پذیرش فرض صفر برای مقایسه
گروههای آزمایش و کنترل در پسآزمون متغیر انگیزش درونی از  4/41بزرگتر است
()F=9/91 ،P>4/41؛ بهعبارتدیگر ،پس از تعدیل نمرههای پیشآزمون ،عامل بین
آزمودنیهای دو گروه اثر معنادار دارد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که بین عملکرد
اعضای دو گروه در پسآزمون متغیر انگیزش درونی تفاوت معنادار وجود دارد.
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فرضیه دوم :آموزش مهارت انتخاب شغل بر انگیزه بیرونی دانشجویان اثربخش
است.
جهت بررسی اثربخشی آموزش بر انگیزش بیرونی دانشجویان از تحلیل کوواریانس یک
متغیره ( )ANCOVAاستفاده شده است.
جدول -:8خالصه آزمون برابری واريانس خطای لیون
F

Df7

Df4

احتمال معناداری

4/72

7

99

4/14

باا توجاه به مقدار  Fبهدساااتآمده ( )4/72و احتمال معناداری آن ( ،)P>4/41مفروضاااه
همسانی واریانسها تأیید میشود .برای بررسی سایر مفروضهها ،با ترسیم نمودار پراکندگی
به بررسی همگنی رگرسیون آماری پرداخته شد.

شکل  -2-4-نمودار پراکندگی رابطه بین نمرههای پیشآزمون و پسآزمون
(متغیر وابسته :انگیزش بیرونی)
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جدول  :9خالصه آزمون واريانس دوراهه برای بررسی همگنی رگرسیونی
مجموع

اثر تعاملی

مجذورات

انگیزش بیرونی *گروه

64/49

df
7

میانگین
مجذورات
64/49

F

سطح
معناداری
4/23

4/21

شااکل نمودار پراکندگی نشااان میدهد که مفروضااه همگنی رگرساایونی رد نشااده اساات.
همچنین مقدار  Fآزمون تحلیل واریانس دوراهه  4/21اساات که معنادار نمیباشااد؛ بنابراین
همگن بودن رگرسااایونی را تائید میکند .درنتیجه میتوان تحلیل کوواریانس را انجام داد.
مقاایساااه عملکرد آزمودنی های گروههای آزمایش و کنترل در پسآزمون متغیر پیشبینی
انگیزش بیرونی دانشجویان با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد.
جدول  :11نتايج آزمونهای اثرهای بین آزمودنیها (متغیر وابسته :انگیزش بیرونی)
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

9/29

7

9/29

4/46

گروهها

919/19

7

919/19

4/14

خطا

2911/14

91

797/94

منابع تغییر

F

p

مجذور ایتا

4/94

4/444

4/77

4/41

مندرجات ج4دول ( )74نشان میدهد ،احتمال پذیرش فرض صفر برای مقایسه گروههای
آزمایش و کنترل در پسآزمون متغیر انگیزش بیرونی دانشجویان از  4/41بزرگتر است
()F=4/14 ،P>4/41؛ بهعبارتدیگر ،پس از تعدیل نمرههای پیشآزمون ،عامل بین
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آزمودنیهای دو گروه اثر معنادار ندارد .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که بین عملکرد
اعضای دو گروه در پسآزمون متغیر انگیزش بیرونی دانشجویان تفاوت معنادار وجود ندارد.

فرضیه سوم :آموزش مهارت انتخاب شغل بر بیانگیزگی دانشجویان اثربخش
است.
جهت بررسی اثربخشی آموزش بر بیانگیزگی دانشجویان از تحلیل کوواریانس یک متغیره
( )ANCOVAاستفاده شده است.
جدول - :11خالصه آزمون برابری واريانس خطای لیون
F

Df7

Df4

احتمال معناداری

4/11

7

99

4/74

با توجه به مقدار  Fبه دسااات آمده ( )4/11و احتمال معناداری آن ( ،)P>4/41مفروضاااه
همسانی واریانسها تأیید میشود .برای بررسی سایر مفروضهها ،با ترسیم نمودار پراکندگی
به بررسی همگنی رگرسیون آماری پرداخته شد

شکل  -3-4-نمودار پراکندگی رابطه بین نمرههای پیشآزمون و پسآزمون (متغیر وابسته :بیانگیزگی)
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جدول  :12خالصه آزمون واريانس دوراهه برای بررسی همگنی رگرسیونی
مجموع

اثر تعاملی

df

مجذورات

بیانگیزگی*گروه

7

4/449

میانگین

سطح

F

مجذورات
4/449

معناداری
4/391

4/447

با توجه به مقدار شاااکل نمودار و مقدار  Fآزمون تحلیل واریانس دوراهه ( )4/447همگن
بودن رگرساایونی تائید میشااود .بنابراین ،میتوان تحلیل کوواریانس را انجام داد .مقایسااه
عملکرد آزمودنی های گروههای آزمایش و کنترل در متغیر بیانگیزگی با استفاده از آزمون
تحلیل کوواریانس انجام شد.
جدول  :13نتايج آزمونهای اثرهای بین آزمودنیها (متغیر وابسته :بیانگیزگی)
درجه

میانگین

آزادی

مجذورات
73/67

4/61
2/92

منابع تغییر

مجموع مجذورات

پیشآزمون

73/67

7

گروهها

776/93

7

776/93

خطا

7747/12

91

94/97

F

p

مجذور ایتا

4/29

4/44

4/42

4/43

همانطور که در جدول فوق مالحظه می شاااود ،احتمال پذیرش فرض صااافر برای مقایساااه
گروههای آزمایش و کنترل در پسآزمون متغیر بیانگیزگی دانشاجویان برابر با  4/42است
()F=2/92 ،P<4/41؛ بااهعبااارت دیگر ،پس از تعاادیاال نمرههااای پیش آزمون ،عاااماال بین
آزمودنیهاای دو گروه اثر معنااادار دارد .بنااابراین ،می توان نتیجااه گرفاات کاه بین عملکرد
اعضاااای دو گروه در پسآزمون متغیر بیانگیزگی دانشاااجویان تفاوت معنا دار وجود دارد.
درنتیجه ،آموزش بر کاهش بیانگیزگی دانشجویان تأثیرگذار است.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش اثربخشی مهمترین مؤلفههای انتخاب شغل بر انگیزه تحصیلی فراگیران در
فضایی که داشتن شغل آینده مهمترین دغدغه دانشجویان است ،موردتوجه قرار گرفت.
فراگیری که در اثر ناتوانی در ترسیم مسیر رشدی انتخاب شغل آینده خود فاقد انگیزه
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تحصیلی شده است را نمیتوان یک خروجی مؤثر برای نظام آموزش عالی دانست و ازاینرو
ممکن است در مسئولیتهای اجتماعی آموزش عالی در قبال توسعه جامعه خللی ایجاد
گردد.
بر پایه یافتههای پژوهشهایی چون نیلسون ( )4443و منون و همکاران ( ،)4474امروز
می دانیم که اگر دانشجویی به این نتیجه برسد که فعالیت تحصیلی یا شغلی او دستیابی به
اهداف و نیازهایش را در پی ندارد ،نیروی روانشناختی انگیزه وی کاهش مییابد و صدمات
انگیزشی رخ میدهد تا آنجا که فرد ازنظر شناختی در ادامه فعالیت خود دچار تردید میشود.
این مطالعات نشان دادهاند که اختالل در انگیزش میتواند در سطح احساسات و رفتار سبب
بروز مشکالتی شده و مقدمات بدبینی ،اضطراب ،افسردگی و مشکالت روانی و همچنین
افت چشمگیر در عملکرد فردی ،اجتماعی و شغلی را فراهم آورد و بر عملکرد تحصیلی
دانشجویان نیز تأثیر منفی میگذارد .بر این اساس پژوهش حاضر به اثربخشی آموزش
گروهی مهارتهای انتخاب شغل شامل مؤلفههای مهم انتخاب شغل بر انگیزه تحصیلی
دانشجویان دانشگاه شهرکرد پرداخت.
یافتههای پژوهش بیانگر این است که تحلیل نمرات انگیزش درونی برای فهمیدن ،انجام
کار و تجربهی تحریک و انگیزش بیرونی برای تنظیم همانندسازی شده ،تنظیم تزریقی و
تنظیم بیرونی و همچنان روی بیانگیزگی نشان داد که مقدار  Fبرای متغیرهای انگیزش
درونی برای تجربه تحریک ( ،)2/92انگیزش بیرونی برای تنظیم تزریقی ( )2/11و
بیانگیزگی ( ،)2/91در سطح  p< 4/41معنادار هستند .بر این اساس میتوان بیان داشت
آموزش برافزایش انگیزه درونی برای تجربه تحریک ،انگیزه بیرونی برای تنظیم تزریقی و
کاهش بیانگیزگی دانشجویان تأثیرگذار است.
ازآنجاکه انگیزه درونی باال بیشترین نقش را در پیشرفت تحصیلی دارد میتوان نتیجه
گرفت که مداخله مؤثر بوده است .انگیزه درونی بیشتر موجب میشود تا دانشجویان با تالش
و پشتکار بیشتری به یادگیری و انجام تکالیف مشکل بپردازند و این یافته با نتایج پژوهشهای
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کاواناق ،بستون ،سافکوم و باترم ،)4471( 7اریکو و همکاران ( ،)4471ماکسول و همکاران
( ،)4444آقاپور ،محمدی ،علم بیگی ،شبانعلی فمی ( ،)7939عسکری ( ،)7992روحی و
همکاران ( ،)7996مولوی و همکاران ( )7996همسو است .همچنین میزونو و همکاران
( )4477دریافتند که آموزش شناختی ،باعث افزایش انگیزۀ درونی میشود که با نتایج به
دست آمده با پژوهش حاضر همسوست .یکی از اجزاء مهارت تصمیمگیری شغلی
راهبردهای حل مسئله بوده که در طی جلسات آموزشی به مخاطبان آموزش دادهشده و
بهوسیله آن فرد میتواند راهبردهای مؤثر و سازش یافته مقابلهای برای مشکالت روزمره
را تعیین ،کشف یا ابداع کند )دزوریال و شیدی ،7334،به نقل از آقایوسفی و نسیم
شریف (7937،نیز باعث افزایش انگیزه درونی میشود که یافتههای پژوهش حاضر با این
نتیجه همخوان است.
دانشجویانی که از انگیزه تحصیلی باالتری برخوردار هستند ،پیشرفت تحصیلی باالتری
دارند ،بنابراین هرچه بیانگیزگی در دانشجویان در سطح پایینتری باشد ،پیشرفت تحصیلی
بیشتر خواهد بود .باوجوداین یکی از مشکالت نظام آموزشی چه در کشورهای درحالتوسعه
و چه در کشورهای توسعهیافته ،بیانگیزگی یا کاهش انگیزه در تحصیل است که در
پژوهشهای بسیاری موردتوجه قرارگرفته است .از طرفی نتایج نشان داد که آموزش
مهارتهای انتخاب شغل بر بیانگیزگی دانشجویان مؤثر بوده که با پژوهشهای حسین زاده
( ،)7993پیرزهی و بهروان ( )7937همسو میباشد .با توجه به اینکه اشتغال و امید دستیابی به
آن بعد از فارغالتحصیلی بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی دانشجویان میباشد باید
ساختارهای آموزشی ،اجتماعی و اقتصادی به سمتی حرکت کنند که متناسب با نیاز
متخصصان ،ایجاد اشتغال شود چراکه هرچه فرد امید بیشتری برای دستیابی به شغل داشته
باشد انگیزه بیشتری برای درس و تحصیل پیدا میکند .نهایتاً باید اشاره کرد که در تعمیم
نتایج پژوهش به سایر دانشجویان دانشگاههای دولتی ،علوم پزشکی ،آزاد و فرهنگیان باید
احتیاط کرد و همچنین پیشنهاد میگردد جهت ارزیابی یافتههای این پژوهش آموزش بر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7.Cavanagh, J., Burston, M., Southcombe, A. and Bartram, T
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روی تعداد بیشتری از دانشجویان بهصورت انفرادی اجرا و نتایج جهت استفاده در حوزههای
تصمیمگیری و انتخاب شغل دانشجویان موردبررسی قرار گیرد.
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راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با اهمالکاری دانشجویان تبریز ،نشریۀ تازهها و
پژوهشهای مشاوره.777-746 :)3(96 ،

پیرزهی ،عبدالخالق ،بهروان ،حسین .)7934( .عوامل جامعهشناختی مؤثر بر میزان انگیزه
تحصیلی دانشجویان دانشگاه مشهد ،مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.49-16 ،
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حسین زاده ،مهدی .)7993( .ارتباط بین انگیزه و خودکارآمدی دانشجویان رشته کامپیوتر و
رضایتمندی آنها از رشته ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد.
حیدری ،غالم حسین؛ مدانلو ،یاسمن؛ نیاز آذری ،مرضیه؛ جعفری گلوچه ،عبداله.)7993( .

مقایسه تأثیر تدریس زبان انگلیسی با نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان ،مجله فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی،)7(7 ،
.749-779

دخت معماریان ،آذین .)7993( .اثربخشی مداخالت چندبعدی مارتین بر انگیزه و درگیری
تحصیلی دانش آموزان دختر دورۀ راهنمایی شهر اصفهان ،پایاننامۀ کارشناسی
ارشد ،دانشگاه پیام نور استان تهران ،دانشکدۀ علوم انسانی.

روحی ،قنبر؛ حسینی ،سید عابدین؛ بادله ،محمدتقی و رحمانی ،حسین .)7996( .انگیزه
تحصیلی و رابطه آن با برخی از عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان،
مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دوره چهارم :شماره دوم .ص -99
.11

شفیعآبادی .عبداهلل .)7936( .راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریههای انتخاب شغل (با
تجدیدنظر و اضافات) .تهران :انتشارات رشد .چاپ بیست و ششم.
عدالتخواه ،حسن؛ جهانگیری ،سیفاهلل؛ خان بابا زاده ،مژگان؛ امانی ،فیروز و هاشیمیلر،
مازیار .)7992( .وضعیت تحصیلی دانشآموختگان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.739-731 ،1)4( ،

عسکری ،جعفر .)7992( .بررسی منابع افت انگیزشی دانشجویان دانشگاه از دیدگاه آنان،
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) ،دوره  ،77شماره ،2
.211-164

محمدی روزبهانی ،کیانوش ،طارمی ،ابولفضل .)7992( .عوامل انگیزشی داوطلبان برای
ورودی به دانشگاه ،مجله پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی.749 -746 ،91 ،
مولوی ،پرویز ،رستمی ،خلیل ،فدایی نائینی ،علیرضا ،محمد نیا ،حسین ،رسولزاده ،بهزاد.

( .)7996بررسی عوامل مؤثر در کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم
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 مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران (گامهای،پزشکی اردبیل
.19-19 :41،7 ،)توسعه در آموزش پزشکی

 ارتباط انگیزش تحصیلی با.)7999( . سمانه، غالمرضا و فیروز نیا، علیرضا؛ قاسمی،یوسفی
 مجله ایرانی،پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
.13-91 ،)7(3 ،آموزش در علوم پزشکی
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