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Abstract

Introduction: One of the major missions of higher education is social responsibility
that promote social, economic and cultural dimensions of cognition in society. Higher
education should be provided by specialist training for preparing them to enter the world
of work to improve the quality of manpower. The present study was designed to
investigate the effect of training career design on career development and students'
educational engagement in students of Isfahan University.
Methods: This study is a semi-experimental study with designing pre-test and post-test
with control group. The study population includes students of Isfahan University.
Initially the students were invited to participate in the training program with voluntary
sampling and then 30 people out of the volunteers were randomly selected and placed
in two groups. Participants in the experimental group were trained in a group with
training program career design and the control group received no intervention. To
collect data, career development inventory Australia short form (CDI-A-SF) and
educational engagement questionnaire were used. Data were analyzed using covariance
analysis.
Results: The results showed that training career design is effective in increasing
students’ career development and students' academic engagement.
Conclusion: So, with the implementation of career design, one can hope that students
are more engagement about the course of study, and at the same time, the process has
progressed well, and on this path with the knowledge of values, their interests and
abilities will make more courageous decisions.
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چکیده
مقدمه :از جمله رسالتهای خطیر آموزش عالی ،مسولیتی اجتماعی برای ارتقای شناخت در جامعه است ،که شامل ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
میباشد .آموزش عالی میبایست با تربیت نیروی متخصص و آمادهسازی آنان برای ورود به دنیای کار ،به ارتقای کیفیت نیروی انسانی بپردازد .هدف
اصلی در این پژوهش بررسی اثربخشی طراحی مسیرشغلی بر رشد مسیرشغلی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان بود.
روشها :این پژوهش نیمهتجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه بر روی یک نمونه  30نفری از دانشجویان دانشگاه اصفهان طراحی
و اجرا گردید .شرکت کنندگان در گروه آزمایش طی شش جلسه به صورت گروهی تحت آموزش طراحی مسیرشغلی قرار گرفتند .برای جمعآوری
دادهها از پرسشنامه رشد مسیرشغلی( )CDI-A-SFو اشتیاقتحصیلی استفاده شد ،دادهها به روش تحلیل کواریانس تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد ،آموزش برنامه طراحی مسیرشغلی در افزایش میزان رشد مسیرشغلی و اشتیاقتحصیلی دانشجویان موثر است.
نتیجهگیری :با آموزش برنامه طراحی مسیرشغلی میتوان امیدوار بود که دانشجویان با اشتیاق بیشتری دوران تحصیل را پشت سربگذارند ،در عین
حال فرایند مسیرشغلی خود را به صورت مطلوبی طی کرده و در این مسیر با آگاهی از ارزشها ،عالیق و توانمندیهای خویش با جرات و شهامت
بیشتری اقدام به تصمیمگیریهای شغلی نمایند.
واژگان کلیدی :طراحی مسیرشغلی ،اشتیاق تحصیلی ،رشد مسیرشغلی ،مدیریت مسیر شغلی ،اکتشاف مسیرشغلی

423

Downloaded from edcbmj.ir at 8:32 +0430 on Friday April 16th 2021

مرضیه جاللی ،احمد

صادقی*2

2020, Vol. 13, No.5

Edu Stra Med Sci

فرایندهای چندسطحی و مراحل پیچیدهای تکامل مییابند.
فرایندهای خودسازی و ساخت یک مسیرشغلی در طول کودکی،
نوجوانی و بزرگسالی متفاوت است .افراد در کودکی ساخت خود را
به عنوان بازیگران آغاز میکنند ،و سپس عامالنی میشوند که
سعی در اقدام به عمل میکنند و در آخر برای توضیح عمل خود
به صورت نویسنده داستان اقدام میکنند [ .]9مفهوم داستان
زندگی در نظریه سازهگرای مسیر شغلی ساویکاس ،بسیار مهم است.
 Cochranنخستین کسی بود که استفاده از داستان را برای
بررسی مسیرشغلی پیشنهاد کرد و بر معنای افراد در طی کردن
این مسیر تاکید ورزید [ .]10یکی از کارآمدترین روشهایی که
بهوسیله آن میتوان به افراد در جهت موفقیت بیشتر در
مسیرشغلی کمک نمود ،داستانهای افراد است ،چرا که بهترین
روش شیوه انتقال تجربیات شخصی به شمار میآید[.]11
ساویکاس معتقد است افراد در عین حالی که در حال
طرحریزی مسیرزندگی خود هستند ،همزمان نقشهای اصلی و
پیرامونی را نیز برای انطباق با زندگی اجتماعی خود بازی می کنند
و روابطشان را گسترده میکنند .همچنین افراد با الگو بخشیدن
به تجارب زندگی خود در غالب یک کل منسجم آن را به داستانی
که برایشان با معنا باشد ،تبدیل میکنند و از این طریق حکایت
زندگی خویش را میسازند [ .]5امروزه بیشتر مشاوران مسیرشغلی
به هدایت مراجعان برای طراحی زندگی و ساختن داستان زندگی
خودشان متمرکزند ،به طوریکه تمرکز روی توانمندیهای زمینه
ای ،فرایندهای بالقوه ،چشم اندازهای چندگانه و الگوهای شخصی
افراد است [ Savickas .]12معتقد است همه نمونههای خاص
از الگوهای طراحی زندگی یک هدف مشترک را در بردارند ،که
شامل فعالیتهای معنادار جهت خودسازی ،شکل گیری هویت و
ساختن مسیرشغلی فرد می باشد [ .]8همچنین در ابعاد مختلف
زندگی انسان ،گفتار ،رفتار و شیوه های برخورد ما با دیگران
منطبق برتصوری است که از خودمان داریم [.]13
 Superنیز یکی از نظریه پردازان رشد مسیرشغلی است ،که
در این زمینه افراد را با الگویی پنج سطحی که شامل :طرحریزی،
مکاشفه ،جمعآوری اطالعات ،تصمیمگیری و جهتگیری واقعی،
توضیح داده ،در این الگو طرحریزی شامل خودمختاری ،چشم انداز
زمان و عزتنفس است .خودمختاری از داشتن احساس کنترل بر
روی انتخاب مسیرشغلی ،پذیرش و مسئولیت انتخاب ،معنا مییابد.
چشمانداز زمان نیاز افراد به بررسی تجاربی است ،که در طول
زمان در مورد مسیرشغلی به آن رسیدهاند .همچنین عزت نفس به
معنای کنترل و درک طرحریزی مسیرشغلی میباشد .در این
خصوص نکته مهم اشاره به اهمیت رشد مسیرشغلی و اینکه سازه
زیربنایی نظریه رشد مسیرشغلی سوپر انتقال از تحصیل به کار
است و اشاره به این موضوع دارد که اگر فرد ،مراحل آن را با
موفقیت طی کند ،در استخدامپذیری وی مؤثر است [.]14
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مقدمه
در سالهای اخیر با توجه به اهمیت توسعه اقتصادی و
چالشهای موجود در ورود به دنیای کار ،توسعه آموزش عالی و
ارتقاء رشد دانش در بین جوامع ،نقش آموزش عالی در عرضهی
آموزشهای تخصصی و مهارتهای ورود به دنیای کار از اهمیت
ویژهای برخوردار است .در فرایند رشد مسیرشغلی ،متخصصان و
مشاوران مسیرزندگی عالقمندند دریابند ،چطور میتوانند در این
مسیر به افراد کمک موثرتری نمایند و افراد را در طی کردن
مسیرزندگی و شغلی خویش به گونهای مطلوب یاری برسانند [-1
 .]2همچنین موفقیت در رشد مسیرشغلی و توجه به این امر در
رشد مسیر زندگی افراد ،امری است که سالهاست مورد توجه و
عالقه محققان علمی مسیرشغلی میباشد[ .]4-3در این راستا
یکی از جدیدترین نظریههای شغلی نظریه سازهگرای مسیرشغلی
« ،»career constructionاست که دیدگاهی بافتنگر به
مسایل شغلی افراد دارد .در نگاه سازهگرایی داستان فرد از
مسیرشغلیاش ،شیوهای است که جهت ساخت خویش به کار
میرود و این داستان معنایی از رویدادهای زندگی فرد است ،این
رویکرد به افراد کمک میکند تا خویشتن را درقالب نویسنده
داستان خویش قرار دهند و دراین قالب خود را مفهومسازی و بیان
کنند[.]5
این نظریه دیدگاهی سازه گرا و کل نگر به رشد انسان دارد،
به طوریکه رشد فرد را در محیط اجتماعی با هدف یکپارچه سازی
شخص و محیط فرهنگی و اجتماعی در نظر می گیرد [ .]6این
چهارچوب مفهومی ،ارائه دهندهی یک مدل مشاورهی مسیر
شغلی است،که از یک حالت روانشناختی نیز تبعیت می کند ،که
طراحی مسیرزندگی نامیده می شود [ Maggiori .]2و همکاران،
نیز بیان میکنند که مشاوره مسیرشغلی سازهگرا ،فرد را در راستای
رسیدن به اهدافش یاری میرساند و به فرد کمک میکند تا
تغییرات و شرایط به وجود آمده را ارزیابی و خود را با شرایط جدید
منطبق سازد [ .]7همچنین موفقیت در رشد مسیرشغلی ،رسیدن
به نتایج مطلوب در زندگی است .نتایجی که شامل پیشرفت در
حیطههای ریاست ،قدرت ،تخصص ،تحصیل ،استقالل،
خودکنترلی ،کارآفرینی ،یادگیری ،کسب مهارتها ،تواناییها و
شایستگیهای جدید ،تأمین نیازهای فیزیولوژیکی ،درآمد ،پول،
امنیت و توانایی استخدام ،تأمین نیازهای روانشناختی در
حیطههای رضایت ،عزت نفس ،بازیابی ،خودشکوفایی و کیفیت
زندگی و تعادل بین زندگی و کار است [.]8
از طرفی بررسی مسیرهای شغلی از چشماندازهای سازهگرایی
و بافت گرا توجه را به سازهی خود جلب میکند .سه دیدگاه اصلی
دربارهی خود وجود دارد که پایههای نظریهی سازهگرایی مسیر
شغلی را شکل میدهد :خود بهعنوان بازیگر ،خود بهعنوان عامل
و خود بهعنوان نویسنده [ .]5 ،2خودسازی و ساخت یک
مسیرشغلی ،پروژههای مادامالعمری را در بر میگیرد که از
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 Fugateو همکاران معتفدند این مفهوم از به دست آوردن یک
کار خوب یا عالی در زمان حال و یا آینده سرچشمه میگیرد [.]15
 De Vosو همکاران در مطالعات خود رشد مسیرشغلی را عاملی
در جهت روشن شدن آینده و قرار گرفتن افراد در مسیر انتخاب
عنوان میکنند که باعث میشود دانشجویان بتوانند
استخدامپذیری را در خود باال برده و با جسارت با دیگران رقابت
کنند [.]16
از طرفی یادگیری در رشد مسیرشغلی یکی از بهترین ابزارها
برای تامین امنیت شغلی است ،که از طریق آن افراد میتوانند به
موفقیت و رضایت دست یابند و دربردارنده فعالیتهایی است که
خودآگاهی افراد را افزایش میدهد و آنها را متمرکز به چیزهایی
میکند که مورد عالقه آنها است و از انجام آن لذت میبرند و
به آنها انگیزه میدهد [ .]16نوع شغل ،تعهدی که فرد به شغل
دارد و همچنین حمایتهایی که در شغل دریافت میکند و انجام
فعالیتهای مربوط به آن میتواند به فرد لذت دهد و در او احساس
شایستگی ایجاد نماید [ .]17اشتیاق تحصیلی « educational
 »engagementمفهومی است ،که در سالهای اخیر مورد توجه
قرار گرفته است .این مفهوم نشان دهندهی ارتباط فرد و فعالیت
میباشد [ ،]18و دارای سه مولفه رفتاری ،انگیزشی و شناختی
است .در این میان اشتیاق رفتاری به صورت مثبت و مستقیم بر
عملکرد تحصیلی دانشجویان تاثیر میگذارد .جنبه انگیزشی آن با
یادگیری و پیشرفت مرتبط می باشد و سطح سرمایه گذاری
شناختی آن به هدف یادگیری و اولویت دادن به آن اشاره میکند
[ .]19از طرفی موفقیت تحصیلی دانشجویان در گذراندن دروس
یک ترم تحصیلی محسوب میشود و وجه مخالف آن افت
تحصیلی است ،که یکی از مالکهای کارآمدی نظام آموزش عالی
نیز محسوب میگردد .تحقیقات پیشین نشان داد که قضاوتهای
افراد دربارهی توانمندیهایشان با جنبههای مختلف اشتیاق
تحصیلی ( رفتاری ،انگیزشی ،شناختی) رابطه دارد [.]22-20
اهمیت انگیزش شغلی در رشد مسیرشغلی نیز ،چیزی است که
امروزه توجه محققان را بیش از پیش به خود معطوف ساخته است
[ ،]23و از عوامل موثر در موفقیت تحصیلی دانشجویان محسوب
می شود[.]24
انگیزش بهه معنهای در نظر گرفتن ههدفهها یها معیهارههایی برای
خود و اسهههتفهاده از آن معیهارهها برای ارتقهای عملکرد افراد الزم
اسهههت .برای مثهال ،انگیزش فرد در تحصهههیالت تها وقتی بهاقی
میمهانهد کهه معیهارههای بهاال ،نتیجهه مثبهت احسهههاس غرور جههت
دسهتیابی به این معیارها ،و احسهاس توان مندی از دسهتیابی به
آن در فرد حفظ شهههود .از طرف دیگر ،مالک و انگیزهی پهایین،
نشهههان دهنهده معیهارههای پهایین در افراد اسهههت ،زمهانیکهه فرد
پهاداشههای بیرونی یها درونی کمی از انجهام دادن کهار کسهههب
میکند ،یا زمانیکه فرد احسههاس کند که دسههتیابی به عملکرد
موفق ،غیرممکن اسههت [ .]25همچنین فقدان اشههتیاق ،میتواند

پیامدهای جدی نظیر عدم پیشههرفت و خطر ترک تحصههیل را به
همراه داشته باشد.
از طرفی دانشجویان برای غلبه بر مشکالت دانشگاهی و
انطباق با زندگی دانشجویی نیازمند مهارتهایی هستند چرا که
آنها اغلب آسیبپذیرند و به ساختارهای دانشگاه و محیط و
برنامههای آن آشنایی ندارند و از آن جاکه ویژگی بارز دنیای کار
امروزی ،تغییرات مکرر و عدم ثبات است ،این بازار به کارگران و
کارمندانی نیازمند است که بتوانند در این بازار کار آشفته ،مدیریت
مسیرشغلی خود را بر عهده بگیرند [ Savickas .]26در این زمینه
معتقد است افراد ی در این مسیر موفق عمل میکنند که بتوانند
خود را برای تغییر و سازگاری در شرایط تغییر یافته و جدید
منعطفانه سازگار کنند [ .]27توانایی انطباق با تغییرات مرتبط با
مسیرشغلی و سازمانی توسط  Gainerبهعنوان یکی از سه جزء
فراگیر قابلیت استخدام معرفی شده است [ Lee .]15انطباق با
تغییرات شغلی را فرایندی فعال میداند که طی آن فرد برای
انطباق یافتن با تغییرات شغلی در حال تکاپو است [.]28
 Savickasبیتصمیمی شغلی را نیز از مسائل عمده در
مسیرشغلی افراد قلمدادکرده است [ Feledman .]29نیز
بیتصمیمی شغلی را به عنوان ناتوانی فرد در تنظیم اهداف آینده
شغلی تعریف میکند و آن را ناشی از فقدان اطالعات درباره خود
و فقدان اطالعات درباره محیط می داند [ .]30از آنجاییکه آموزش
مهارتهای سازگاری و توانمندسازی دانشجویان باعث بهبود
تصمیمگیری شغلی و کاهش افکار خود تخریبگر میشود [.]31
با در نظر گرفتن اینکه اشتیاق تحصیلی در برانگیختن ،جهت
دادن و تداوم بخشیدن رفتار فرد موثراست ،میتوان انتظار داشت
که آموزش طرحریزی مسیرشغلی ،دانشجویان را در دستیابی به
اهداف تحصیلی و شغلی آینده خویش یاری رساند.
بها این وجود امروزه یهافتن شهههغلی کهه هم موجهب رضهههایهت
درونی و هم تأمین کننده نیازهای افراد باشههد ،بسههیار مشههکل
میباشد .از طرفی دانشجویان نیز در فرایند مسیرشغلی خود کمتر
تمایل به تصهمیمگیری دارند و نسهبت به عالیق و تواناییهایشهان
آگههاهی کمی دارنههد .همین امر موجههب میگردد تهها آنههان در
طراحریزی مسهیرشهغلی خود دچار مشهکل شهوند .در این میان،
رفتار خود مدیریتی شهغلی یکی از مهمترین نقشهایی اسهت که
میبایسهت به دانشهجویان واگذار شهود .پژوهش حاضهر در پی آن
است تا با آموزش طرحریزی مسیرشغلی بهعنوان عاملی در بهبود
و ارتقا کیفیت مسهیرشهغلی و تحصهیلی دانشهجویان گام برداشهته و
به بررسهی اثربخشهی آموزش طرحریزی مسهیرشهغلی بر رشهدشهغلی
و اشههتیاق تحصههیلی دانشههجویان بپردازد .این آموزش با توجه به
مضهامین نظریه سهازهگرای مسهیرشهغلی تدوین گردیده و امید اسهت
زمینههای را فراهم سهههازد تا افراد علی رغم چالشهای موجود در
ورود به دنیای کار بتوانند بسههیار فعال و مشههتاق مسههیرشههغلی
خویش را ساخته و آن را رشد و توسعه بدهند.

روشها
طرح پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه
اجرا  ،نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه
آزمایش و گواه بود .این دسته از طرحها توانایی برخی از مالک
های اعتبار درونی را دارند .جامعه آماری پژوهش شامل
دانشجویان دانشگاه اصفهان بود .روش نمونهگیری به صورت
داوطلبانه با جایگزینی تصادفی بود ،به این منظور پس از ثبت نام
دانشجویان برای شرکت در این کارگاه آموزشی 30 ،نفر به صورت
تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی نیز در دو گروه
آزمایش و گواه جایگزین شدند .مالکهای ورود به این پژوهش،
شامل تحصیل دانشجویان در دانشگاه اصفهان ،شرکت در
پیشآزمون و پسآزمون و همچنین انجام تمارین و تکالیف
آموزشی مطرح شده در جلسات بود .مالکهای خروج شامل
غیبت بیش از دو جلسه در کارگاه آموزشی و عدم شرکت در اجرای
پیش آزمون و پس آزمون بود .در نهایت  15نفر در گروه آزمایش
و  15نفر در گروه گواه انتخاب شدند .گروه آزمایش طی 6جلسه
 90دقیقهای تحت آموزشهای طراحریزی مسیرشغلی قرارگرفتند.
در جدول  1خالصه محتوای جلسات آموزشی طراحریزی
مسیرشغلی آورده شدهاست .به منظور رعایت اخالق پژوهشی
گروه گواه پس از اتمام تحقیق تحت آموزش این برنامه قرار
گرفتند.
ابزارهای اندازهگیری
پرسشنامه رشد مسیرشغلی ( Career Development
)Inventory: CDI

پرسشنامه رشد مسیرشغلی فرم کوتاه ویرایش استرالیا ،برای
سنجش رشد مسیرشغلی توسط  Creedو  Pattonساخته شد.
سوال 1تا  10مربوط به زیر مقیاس طرح ریزی مسیرشغلی است.

جدول  .1خالصه محتویات آموزشی طراحریزی مسیرشغلی
جلسات

جلسه
اول
جلسه
دوم
جلسه
سوم
جلسه
چهارم
جلسه
پنجم
جلسه
ششم

خالصه مطالب جلسات

موضوع جلسه :بررسی چشم انداز شغلی و داستان شغلی افراد
اهداف جلسه :آشنایی و برقراری ارتباط .بررسی اهداف و نگرشهای دانشجویان ،بررسی دغدغههای شغلی و بیان ضرورت و اهمیت تصمیمگیری
موضوع جلسه :خودشناسی شغلی و کشف داستان زندگی
اهداف جلسه :اعضا با ویژگیهای شخصیتی خود ،نقاط قوت و ضعف خود آشنا شدند .اعضا با روشهای صحیح برنامهریزی و تصمیمگیری با توجه به
ویژگیهای شخصیتی خود آشنا شدند.
موضوع جلسه :آشنایی با شخصیت شغلی منحصر به فرد
اهداف جلسه :آشنایی افراد با مفهوم شخصیت شغلی .خودشناسی و شناخت رغبتها ،عالیق و ارزشهای شخصی .
موضوع جلسه :مکاشفه مسیرشغلی
اهداف جلسه :با ارایه تمرین های نوشتاری و طرح یک مصاحبه شغلی با خود به بررسی و بازسازی اهداف و چشم اندازشغلی خود تشویق شدند.
دانشجویان یک روز خود را در آینده آن چنان که دوست دارند از بیداری تا خواب توصیف کنند و بیان میکنند ،که چقدر از این وضعیت رضایت دارند.
موضوع جلسه :کنترل و دغدغه مسیرشغلی
اهداف جلسه :دانشجویان با مفاهیمی همچون کنترل ،دغدغه مسیرشغلی آشنا شدند و همچنین روشهای اعضا دربارهی تصمیمگیری بررسی و سپس
دربارهی روشهای صحیح تصمیمگیری بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
موضوع جلسه :کنجکاوی و اعتماد مسیرشغلی
اهداف جلسه :دانشجویان با مفاهیمی همچون کنجکاوی ،اعتماد مسیرشغلی آشنا شدند و دانشجویان در رابطه با توانمندیها و باور به خودشان و اینکه
این باور به خود چقدر به آنان در رسیدن به اهداف شغلی کمک میکند ،آشنا شدند.
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سوال 11تا  18مربوط به زیر مقیاس مکاشفه مسیرشغلی است که
هر دوی این زیر مقیاسها روی مقیاس  5درجهای لیکرت (=1
قطعاً نه تا  = 5قطعاً بله) نمره گذاری میشوند .سوال  19تا 26
مربوط به زیر مقیاس اطالعات دنیای کار است و هر سوال یک
پاسخ صحیح دارد .گزینههای صحیح سوالها به ترتیب عبارتند از
 3 ،2 ،2 ،3 ،1 ،4 ،3و .4و سوال 27تا  33مربوط به زیر مقیاس
تصمیمگیری مسیرشغلی است و در این زیر مقیاس هم هر سوال
یک پاسخ صحیح دارد .گزینههای صحیح سوالها به ترتیب
عبارتند از  .4 ،1 ،3 ،4 ،3 ،1 ،4که در این دو زیر مقیاس آخر
گزینه صحیح نمره  1و به گزینه های غلط صفر است .طراحان به
منظور بررسی روایی همگرای همزمان این پرسشنامه ،از
پرسشنامه خودکارآمدی تصمیمگیری مسیرشغلی و بیتصیمیمی
مسیرشغلی استفاده کردند .نتیجه تحقیق حاکی از این بود که
مقیاس خودکارآمدی تصمیمگیری مسیرشغلی با زیر مقیاسهای
مکاشفه و طرحریزی مسیرشغلی در حد زیادی همبستگی مثبت
داشت (به ترتیب 0/56و  )0/40و با مقیاس بیتصیمیمی
مسیرشغلی همبستگی منفی (به ترتیب -0/34و  )-0/19دارد .این
نتایج نشان میداد این پرسشنامه روایی همزمان دارد .همچنین با
بررسی پایایی درونی پرسشنامه به ترتیب ضریب پایایی برای چهار
زیر مقیاس و دو مقیاس ترکیبی 0/70 ،0/73 ،0/73 ،0/87گزارش
کردند [ .]32صادقی و همکاران پایایی این پرسشنامه را در ایران
مورد ارزیابی قرار دادند .جهت ارزیابی پایایی درونی پرسشنامه
برای دو زیر مقیاس اول و مقیاس ترکیبی آن از روش آلفای
کرونباخ و برای زیر مقیاس سوم و چهارم و مقیاس ترکیبی آن از
روش دو نیمهسازی استفاده کردند .ضرایب پایایی بدست آمده
برای چهار زیر مقیاس و دو مقیاس ترکیبی به ترتیب عبارتند از :
 0/82 ،0/64 ،0/66 ،0/66 ،0/82و .]33[ 0/74

بررسی اثربخشی طراحی مسیرشغلی بر رشد مسیرشغلی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان
-پرسشششششنشامشه اشششتیشاق تحصششیلی ( Educational

)Engagement Questionnaire

Fredericksبه منظور بررسی اشتیاق تحصیلی از پرسشنامه
این مقیاس شامل  3خرده مقیاس و همکاران استفاده شد.
شناختی ،رفتاری و انگیزشی است .مقیاس این ابزار اندازهگیری از
نوع لیکرت پنج گزینهای از کامال موافقم( )5تا کامال مخالفم()1
میباشد [ .]19در پژوهش طالبی و همکاران به منظور برآورد
همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید
و ضریب به دست آمده  0/77گزارش گردیده است .همچنین برای
سه خرده مقیاس اشتیاق شناختی ،رفتاری و انگیزشی به ترتیب
 0/79 ،0/86 ،0/74بدست آمده است .نتایج تحلیل عاملی
اکتشافی گزارش شده نشان از این بوده که بارهای عاملی مربوط
به هر سوال به تنهایی باالتر از  0/50است .و این  3عامل بیش
از نیمی از کل واریانس اشتیاق تحصیلی (  )58/768را تبیین
میکند .طالبی و همکاران همچنین به منظور بررسی اعتبار سازه
این پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده نمودند و گزارش
نمودند که اشتیاق رفتاری و انگیزشی دو بعد اشتیاق تحصیلی در
بین دانشجویان است .همچنین آلفای کرونباخ این پرسشنامه رو
0/83بدست آوردند [.]34

یافتهها
در این پژوهش از طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه گواه
استفاده شد.
طرح دیاگرام تحقیق:
گروه

آزمایش
گواه

انتخاب
R

پیش آزمون
T1

مداخله
X

پس آزمون
T2

R

T1

_

T2

جدول .2نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف :آزمون فرض نرمال بودن داده ها در گروه آزمایش و گواه

تعداد نمونه
میانگین
انحراف معیار
سطح معنی داری

پیشآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پسآزمون

رشد مسیرشغلی

اشتیاق تحصیلی

رشد مسیرشغلی

اشتیاقتحصیلی

28
53/96
11/40
0/89

28
43/18
7/14
0/86

28
70
12/05
0/59

28
50/86
5/59
0/95

جدول  .3شاخصهای توصیفی دو گروه آزمایش و گواه
متغیر

پیشآزمون
رشد مسیرشغلی
پسآزمون
پیشآزمون
اشتیاق تحصیلی
پسآزمون

427

گروه

میانگین

انحراف معیار

آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه

50/14
57/78
76/71
63/28
38/28
48/07
54/92
46/78

2/76
3/07
2/46
2/92
1/60
1/14
1/11
0/93
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همچنین از مدل تحلیل کواریانس تک متغیره برای بررسی
فرضیه پژوهش استفاده شد .فرضیه پژوهش حاضر بررسی
اثربخشی آموزشی طرحریزی مسیرشغلی بر رشدشغلی و
اشتیاقتحصیلی دانشجویان بود .فرض نرمال بودن دادهها نیز قبل
از تحلیل کواریانس با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف
بررسی شد این نتایج در جدول  2آمده است.
پس از تایید فرض نرمال بودن دادهها ،شاخصهای توصیفی
دو گروه آزمایش و گواه در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون
بررسی و در جدول شماره  3آورده شدهاست.
از انجاییکه در این پژوهش جایگزینی افراد در گروههای
آزمایش و گواه تصادفی بوده و از ابزار استاندارد با مقیاس فاصلهای
نیز استفاده شده ،تفاوت در واریانسها و به طبع آن تفاوت در
انحراف معیار محدودیتی را در انجام تحلیل آماری پارامتریک
ایجاد نمیکند .با توجه به جدول شماره 3میانگین نمرات رشد
مسیرشغلی و اشتیاق تحصیلی پس از مداخله افزایش یافته است.
در این آزمون نمرات پسآزمون رشد مسیرشغلی و اشتیاقتحصیلی
در گروه گواه تغییرچندانی نداشته است .برای بررسی معناداری این
تغییرات از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده گردید.
نتههایج تحلیههل کواریههانس تههک متغیههره جهههت بررسههی
اثربخشههی برنامهههی آموزشههی طراحههی مسیرشههغلی بههر متغیههر
رشهد مسیرشههغلی و زیهر مقیههاسههها در جهدول شههماره  4آمههده
است.

با استناد به جدول فوق و نتایج تحلیل کواریانس که حاصل
تعدیل اثر نمرات پیشآزمون دانشجویان بر روی نمرات پسآزمون
آنان و بررسی اثر عضویت گروهی است نشان میدهد ،نمرات
متغیر رشد مسیرشغلی و زیر مقیاسهای آن در دو گروه آزمایش
و گواه تفاوت معناداری دارند( .)p>0/05بنابراین میتوان گفت:
آموزش طرحریزی مسیرشغلی به دانشجویان ،منجر به بهبود رشد
مسیرشغلی آنان میشود.
نتایج تحلیل کواریانس که حاصل تعدیل اثر نمرات پیش-
آزمون دانشجویان بر روی نمرات پسآزمون آنان و بررسی اثر
عضویت گروهی است نشان میدهد ،نمرات متغیر اشتیاقتحصیلی
و زیر مقیاسهای آن در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری
دارند( .)p>0/05بنابراین میتوان گفت :آموزش طرحریزی
مسیرشغلی به دانشجویان ،منجر به افزایش اشتیاق تحصیلی
دانشجویان میشود.

جدول  .4نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره برای متغیر رشد مسیرشغلی و زیرمقیاسهای آن
متغیر رشدمسیرشغلی و
زیر مقیاس ها

رشد مسیرشغلی

طرحریزی مسیرشغلی

مکاشفه مسیرشغلی

اطالعاتدنیای کار

تصمیمگیری مسیرشغلی

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

1524/18
2182/67
1135/53
473/42
667/46
337/72
758/03
588/99
380/83
2/167
13/48
34/12
0/74
12/79
41/12

اثر پیشآزمون
عضویت گروهی
خطا
اثر پیشآزمون
عضویت گروهی
خطا
اثر پیشآزمون
عضویت گروهی
خطا
اثر پیشآزمون
عضویت گروهی
خطا
اثر پیشآزمون
عضویت گروهی
خطا

میانگین

df

F

P

33/56
48/05
35/04
49/41
49/76
38/66
1/59
9/88
20/45
7/77
-

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/22
0/004
0/51
0/01
-

مجذورات

1524/18
2182/67
45/42
473/42
667/46
13/51
758/03
588/99
15/23
2/167
13/48
1/36
0/74
12/79
1/64

1
1
25
1
1
25
1
25
1
1
25
1
1
25

مجذور

توان

اتا

آماری

0/573
0/658

1
1
1
1
1
1
0/27
0/29
0/99
0/40
-

0/584
0/639
0/666
0/607
0/059
0/283
0/017
0/237

جدول  .5نتایج تحلیل کواریانس تک متغیره برای متغیر اشتیاقتحصیلی و زیرمقیاسهای آن
متغیر اشتیاقتحصیلی و زیر مقیاسها منبع تغییرات مجموع مجذورات

اشتیاقتحصیلی

انگیزش تحصیلی

اشتیاق شناختی

اشتیاق رفتاری

2020, Vol. 13, No.5

اثرپیشآزمون
عضویت گروهی
خطا
اثرپیشآزمون
عضویت گروهی
خطا
اثرپیشآزمون
عضویت گروهی
خطا
اثرپیشآزمون
عضویت گروهی
خطا

100/34
502/92
278/94
51/94
140/96
78/63
108/24
162/87
78/40
3/23
16/12
81/98
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Df

میانگین مجذورات

F

P

1
1
25
1
1
25
1
1
25
1
1
25

100/34
502/92
11/16
51/94
140/96
3/14
108/24
162/87
3/14
3/23
16/12
3/28

8/99
45/07
16/5
44/81
34/52
51/93

0/006
0/001

0/264
0/643

0/001
0/001
0/001
0/001
0/33
0/036
-

0/398
0/641

0/98
4/91

مجذور اتا توان آماری

0/579
0/675
0/038
0/164

0/82
1
0/97
1
1
1
0/16
0/57
-

428
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بنابراین با توجه به نتایج تحلیل کواریانس و معناداری مقدار
 Fبرای متغیر رشد مسیرشغلی و متغیر اشتیاقتحصیلی و
زیرمقیاسهای این دو متغیر ( )p>0/05میتوان پذیرفت که
آموزش طرحریزی مسیرشغلی در افزایش و بهبود رشد مسیرشغلی
و اشتیاقتحصیلی دانشجویان موثر بودهاست و فرضیه پژوهش
مبتنی بر اثربخشی آموزش طرحریزی مسیرشغلی بر رشد
مسیرشغلی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان تایید میشود .لذا
میتوان گفت که یافتههای پژوهش چنین نشان میدهد که پیش
از آموزش و شروع جلسات میزان رشد مسیرشغلی و اشتیاق
تحصیلی دانشجویان هم در نمره کل و هم در خرده مقیاسهای
آن پایین بوده و پس از آموزش و شرکت در کارگاه آموزشی
طرحریزی مسیرشغلی نمرات شرکت کنندگان گروه آزمایش در
پسآزمون در نمرات کل رشد مسیرشغلی و اشتیاق تحصیلی و هم
در زیر مقیاسهای هر دو متغیر افزایش یافته است.

بررسی اثربخشی طراحی مسیرشغلی بر رشد مسیرشغلی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان

بحث

429

نتیجهگیری
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،اختصاص آزمودنیها
به دانشجویان یک دانشگاه است .با این وجود این پژوهش
زمینهای به شمار میآید برای طراحی و اجرای چنین طرحهایی
در سایر دانشگاهها ،و بدون شک پژوهشهای آتی میتواند نکات
تازهای را در این زمینه آشکار سازد ،لذا پیشنهاد میشود ،موسسات
آموزش عالی در مناطق مختلف ،شهرهای مختلف و دانشگاههای
(دولتی ،آزاد ،غیرانتفاعی و پیام نور) نیز اجرای چنین برنامههایی
را در راس آموزشهای مورد نیاز دانشجویان خود قرار دهند.
همچنین تصویب واحد درسی در خصوص طراحی مسیرشغلی
برای تمامی رشتههای دانشگاهی ،میتواند به اجرایی شدن رسالت
آموزش عالی در جهت افزایش کیفیت رشد مسیرشغلی و تحصیلی
2020, Vol. 13, No.5
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این مطالعه برای اولین بار بهمنظور بررسی تاثیر آموزش
طرحریزی مسیرشغلی بر رشد مسیرشغلی و اشتیاق تحصیلی
دانشجویان طراحی و اجرا شد و یکی از معدود مطالعاتی است که
در این زمینه صورت گرفته و نشان میدهد که آموزش طرحریزی
مسیرشغلی میتواند فرصتی مناسب برای دانشجویان فراهم آورد
تا در جهت تبیین رشد مسیرشغلی و تحصیلی خویش با آگاهی
بیشتر قدم برداشته و این مسیر را با رضایت و انگیزهی باالتری
طی نمایند .در این پژوهش دانشجویان تحت آموزشهای
متعددی از قبیل آشنایی با اهداف و دغدغه های شغلی ،شناخت
خود ،آشنایی با راهکارهای مدیریت مسیرشغلی و مهارتهای
تصمیمگیری و آشنایی با روشهای صحیح تصمیمگیری با توجه
به ویژگیهای شخصیتی و داستان مسیرشغلی خود قرار گرفتند،
و همچنین آموزشهایی در خصوص تعیین اهداف شغلی و ارائه
اطالعاتی درباره امکانات و شرایط موجود در دانشگاه به آنان داده
شد ..تحلیل دادهها نشان داد این آموزشها بر افزایش میزان رشد
مسیرشغلی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان مؤثر است.
تصمیم جهت انتخاب شغل یکی از پیچیده ترین فرایندهای
رشد مسیرشغلی افراد است و می توان گفت از مهمترین
تصمیمات زندگی فرد است که بر مسیرشغلی ،تحصیلی و زندگی
افراد پیامدهای طوالنی و متفاوتی از جمله ،پیامدهای شناختی،
جسمانی و مالی دارد Hackett .و  Betzمعتقدند که این تصمیم
تاثیر فزاینده ای نیز بر رشد مسیرشغلی افراد دارد ،چنانچه میتواند
سبک زندگی افراد را نیزتا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد [.]35
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق  Wangو همکاران همسو است.
آنان در مطالعه خود دریافتند که برنامههای آموزشی به نحو موثری
میتواند در ارتقای رشد شغلی افراد دخیل باشد[.]36
همچنین  Savickasو همکاران [ Heijde ،]12و Van
 ]34[ Der Heijdeدر پژوهش خود نیز چنین تبیین کردند که
آموزش مشاوره مسیرشغلی سازهگرا در افزایش میزان
انعطافپذیری و انطباقپذیری افراد موثر است ،چرا که افراد با این
آموزشها یاد میگیرند که چگونه حل مساله کنند ،چگونه تصمیم
بگیرند و برای رسیدن به اهداف شغلی خود چه تغییراتی را
میبایست به وجود بیاورند [ .]37در طی آموزشی طرحریزی
مسیرشغلی اعضا نسبت به توانمندیهایشان آگاه شده و در جریان
تعامالت گروهی ،تجارب موفقیتآمیز خود را با سایر اعضا مطرح
کردند ،این فرایند به اعضا در ساختن داستانی جدید از زندگی
خویش کمک کرد Sneva .نیز به عوامل متعددی چون عالیق،
ارزشها ،سازگاری شغلی که میتواند در آگاهی افراد موثرباشد و
آنان را در طی کردن مسیرشغلی کمک کند ،اشاره میکند [.]38
نتایج این پژوهش همچنین با تحقیق  Grier-Reedو همکاران
همسو است ،آنان در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که آموزش
و طرحریزی سازهگرای مسیرشغلی منجر به افزایش خودگارآمدی

مسیرشغلی دانشجویان می شود [.]39
همچنین یافتههای تحقیقات نشان میدهد ،دانشجویانی که
از اشتیاق تحصیلی باالتری برخوردارند ،وضعیت عاطفی
مناسبتری داشته ،که منجر به پیامدهای انگیزشی مطلوبی
میگردد ،از این طریق میتوان استباط کرد که آموزش طرحریزی
مسیرشغلی با تاثیر بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان آنان را در
زمینههای مختلف از جمله ،زمینههای تحصیلی ،شغلی و زندگی
اجتماعی یاری میرساند [ .]21مطالعات در این زمینه نشان
میدهد اشتیاق تحصیلی باال در دانشجویان ،باعث رغبت بیشتر
در آنان جهت صرف وقت و تالش مضاعف در خصوص انجام
تکالیف تحصیلی آنان است ،در واقع سازه اشتیاق تحصیلی با
عملکرد آنان رابطه دارد [ .]40بنابراین میتوان انتظار داشت که
آموزش طرحریزی مسیرشغلی با افزایش اشتیاقتحصیلی
دانشجویان ،آنان را در دستیابی به اهداف مورد نظر یاری رساند.
 Coolenدر پژوهش خود ،اثربخشی انطباقپذیری
مسیرشغلی را در دستاوردهای دانشجویان بررسی کرد و دریافت
جلسات آموزشی خودشناسی و آگاهی از رغبت ها و اهداف
مسیرزندگی در گروه آزمایش موجب افزایش میزان دغدغه،
کنجکاوی و کنترل در مقایسه با گروه کنترل است و اکتشاف و
آگاهی از خود را با اهمیتتر از اکتشاف و شناسایی محیط پیرامون
دانشجویان میداند [ .]41تحقیقات  Batesو Khasawneh
[ Dembo ،]20و همکاران [ ]42و  ]22[ Tuckmanنیز نشان
داد که آگاهی افراد از توانمندیهایشان با جنبههای مختلف
اشتیاقتحصیلی ( رفتاری ،انگیزشی ،شناختی) رابطه دارد .از طرفی
مطالعات پیشین حکایت از این دارند که اشتیاقتحصیلی بر بهبود
عملکرد تحصیلی موثر است و میتوان این سازه را با یک برنامه
جامع و چند بعدی افزایش داد [ .]21آموزش طرحریزی مسیرشغلی
به منظور هدفمندسازی دانشجویان طراحی و تدوین گردید تا
بدین وسیله به دانشجویان کمک کند مسیرتحصیلی و شغلی
آینده خود با انگیزش باالتری طراحی و مدیریت نمایند.
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 آگاهی از،مهارتهایی در دانشجویان به منظور خودشناسی
، شناسایی و تنظیم اهداف، مدیریت مسیرزندگی،داستانهای خود
 نکته کاربردی که میتوان از این پژوهش کسب.پرداخته شود
کرد این است که با توجه به این موضوع میتوان با آموزش
طرحریزی مسیرشغلی و شرکت دادن دانشجویان در جلسات
 بر میزان رشد،گروهی مبتنی بر نظریه سازهگرای مسیرشغلی
.مسیرشغلی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان افزود

سپاسگزاری
از دانشجویان دانشگاه اصفهان که در این مطالعه شرکت
. کمال تشکر را داریم،کردند

مالحظات اخالقی
در تمام مراحل این پژوهش کلیه اصول اخالق (کسب رضایت
 ) در...  عدم ضرر رسانی و، گمنام ماندن، امانتداری،آگاهانه
 این طرح برگرفته از پایان نامه با کد تصویب.پژوهش رعایت شد
.می باشد148674

تعارض منافع
.هیچ تعارضی وجود ندارد

 از طرفی آموزش این برنامهها میتواند.دانشجویان موثر باشد
جزء برنامههای دانشگاهها و مراکز مشاوره دانشجویی درآید و به
صورت کارگاه آموزشی برای راهنمایی و ارتقای رشد مسیرشغلی
 عالوه بر.و اشتیاق تحصیلی دانشجویان مورد استفاده قرار بگیرد
: استفاده از روشهای سنجش چندگانه به عنوان مثال،این
 معلمان و گزارشهای خودسنجی درباره،گزارشهای استادان
 در حین آموزش، انگیزش شغلی و رضایتمندی،اشتیاق تحصیلی
این برنامه و بعد از آن در خصوص بررسی بیشتر میزان اشتیاق و
موفقیتهای تحصیلی و شغلی میتواند به بهبود نتایج تحقیق
 این پژوهش در جامعه آماری دانشجویان دانشگاه.کمک کند
اصفهان صورت گرفت و در تعمیم نتایج آن به سایر دانشگاهها و
 و با توجه به نیاز دانش آموزان و.جوامع دیگر باید احتیاط کرد
 این مطالعه در جمعیت های مختلف مورد بررسی و،دانشجویان
 همچنین پیشنهاد میشود برای بررسی تأثیر.پژوهش قرار گیرد
آموزش برنامه طراحی مسیرشغلی بر رشدمسیرشغلی و اشتیاق
 به دلیل طرح. تحقیق طولی انجام گیرد،تحصیلی دانشجویان
 تأثیر این آموزش بر جامعه،مقطعی پژوهش و عدم این امکان
.آماری در طول زمان بررسی نشد
با توجه به نتایج این پژوهش درخصوص تأثیر آموزش
طرحریزی مسیرشغلی بر رشدمسیرشغلی و اشتیاق تحصیلی
دانشجویان پیشنهاد میشود که در دانشگاهها به آموزش
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