
 

 شتیاقا و تحصیلی امید میزان بر آبادیشفیع شغل انتخاب چندمحوری الگوی آموزش اثربخشی 

 شغل فرایند در آموزاندانش تحصیلی

 1هفتادر منصوری زهرا فاطمه

 (.مسئول نویسنده) .ایران تهران، الکترونیک، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه راهنمایی، و مشاوره ارشد کارشناسی .1

 180-240، صفحات 1041 پنجم، سالو  پنجاه، شماره هفتمهای نوین در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 28/12/1011تاریخ پذیرش:                                                   11/11/1011تاریخ وصول: 

 چکیده

 يلیتحص اقیو اشت يلیتحص دیام زانیبر م آبادیشفیعانتخاب شغل  یچندمحور یآموزش الگو ياثربخش سيرهش بروين پژف اهد

گروه کنترل استفاده شد. با با  آزمونپس -آزمونپیشاز نوع مايشي از طرح نیمه آزهش وين پژدر ابود.  شغل نديآموزان در فرادانش

شهرستان يزد در سال  1آموزان دختر کالس نهم ناحیه دانشبین در دسترس و داوطلبانه از  غیر تصادفيگیری استفاده از نمونه

نفر( جايگزين شدند. گروه آزمايش  11و کنترل )هر گروه مايش نفر انتخاب شدند و در دو گروه آز 04تعداد  1044-1041تحصیلي 

ای دريافت وه کنترل مداخلهما گرقرار گرفت، ا آبادیشفیعانتخاب شغل الگوی چندمحوری ای تحت آموزش دقیقه 04جلسه  8طي 

( فردريکز AEQ) یليتحصو پرسشنامه اشتیاق  (1031) یکمر( خرمائي و AHS) یليتحصمقیاس امید نکرد. ابزار پژوهش شامل 

ن داد نشانتايج . ار گرفتقر وتحلیلتجزيهرد مو چندمتغیره يانسوارتحلیل کوزمون ده از آستفااها با د. دادهبو( 4440همکاران )و 

 نديآموزان کالس نهم در فرادر دانش يلیتحص اقیو اشت يلیتحص دیام زانیم بر آبادیشفیعانتخاب شغل الگوی چندمحوری آموزش 

خاب شغل انتالگوی چندمحوری آموزش نتايج، اثربخشي گیری کرد که توان نتیجهآموزان گروه آزمايش اثربخش بود. ميدانش شغل

الس نهم کآموزان دانشدر  شغل نديآموزان کالس نهم در فرادر دانش يلیتحص اقیو اشت يلیتحص دیام زانیمرا بر بهبود  آبادیشفیع

 . کرد تائیدرا 

 .تحصیلي اشتیاق تحصیلي، امید ،آبادیشفیع شغل انتخاب چندمحوری الگویاژه: کلیدو

 
 1041 سال، پنجم پنجاه و، شماره هفتمی نوین در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 133                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

 ساالنبزرگبیشتر  استخدام، يک امتیاز بزرگ در زندگي. است 1شغلبخشد، عواملي که به زندگي انسان معنا مي ترينمهميکي از 

اس اجتماعي با ديگران، ايجاد احسآورد برای خودکفايي اقتصادی، برقراری ارتباطات فرصتي به وجود مي شغل، و کار درواقعاست. 

(. انتخاب 1030جندابي و غباری بناب، شريفياست )ای برای ابراز خود وسیله عنوانبههمچنین  غیره،به خود و  نفسعزتاحترام و 

گي ناست که چگو جلوروبهشغلي، فرآيندی رشد  کهدرحاليکند. های شغلي فرد را در هر موقعیت منعکس ميگیریشغل، تصمیم

 ازجملهآموزان نقش دارند که (. عوامل مختلفي در انتخاب شغل دانش1034آبادی، نمايد )شفیعروند انتخاب شغل را مشخص مي

های (. همچنین سبک4418، 4هوی و لنتکرد )آموزان اشاره توان به خانواده، فرهنگ، شناخت اجتماعي و عالئق خود دانشمي هاآن

 (.4410و همکاران،  0تراناست ) تأثیرگذارآموزان انشنوع ترجیحات يادگیری بر انتخاب مسیر شغلي ديادگیری و مطالعه و همچنین 

ای هساز احساس رضايت در ساير زمینهتواند زمینههای مختلف زندگي است، که انتخاب مناسب آن ميانتخاب شغل يکي از جنبه

های مشاوره شغلي يک نظريه جديد است. افراد در میان نظريه ده،در آين شغلو آگاهي نسبت به انتخاب گذاری هدف. زندگي شود

ل و با آگاهي شغتمايالت دروني خود  ،ها، نیازها، ويژگيبااستعدادهاگذاری شخصي و مطابق اساس هدف توانند شغل خود را برمي

خواهد انجام دهد و تعیین يک برنامه ميشخص  آنچهاره باتخاذ يک تصمیم در دربرگیرندهانتخاب نمايند. تعیین هدف شغلي خود 

وجود دارند و ادراك فرد از متغیرهايي مانند نیازها و  هاييکنندهتسهیلعملي برای به انجام رساندن است. در اين میان موانع و 

امات دادن اقداو برای شکل و آگاهي گذاری و رفتار هدف طرفازيک، عوامل بیروني و تیپ شخصیتي هپندارها، خويشتنخواسته

آموزان تواند دانشانتخاب شغل مي(. 1034، قاسمي و همکاراندارند )متقابل بر يکديگر  تأثیرهدف و عملکرد از طرف ديگر،  مرتبط با

 و  مسیرها( جز شناختي امید) یراهبردشامل دو تفکر راهبردی و عاملي است که تفکر امید را به ادامه تحصیل امیدوار کند که اين 

نیز جزء انگیزشي امید است که فرد خود را برای استفاده از اين  يتفکر عاملو  ظرفیت و توان فرد برای خلق مسیر است دهندهنشان

ی مدرسه های زندگي، سودمندها، امید به کسب مهارتامید به کسب فرصت عنوانبهند. به عبارتي امید تحصیلي انگیزامسیرها برمي

 (.1038باراني و همکاران، است ) شدهتعريف صالحیتو کسب 

د ای چندبُعدی است که دارای سه بُعاشتیاق تحصیلي سازهآموزان را به مدرسه مشتاق کند که اين تواند دانشامید به تحصیل مي

 .کارگیری راهبردهای شناختي و فراشناختي در يادگیری استتحصیلي شناختي شامل به اشتیاق .و رفتاری است عاطفيشناختي، 

اطفي شامل ع اشتیاق تحصیليگذاری برای يادگیری است؛ ق تحصیلي شناختي شامل خودتنظیمي، اهداف يادگیری و سرمايهاشتیا

و   گیردبرميرا در  مدرسه و مدرسهکارهای  داشتن محیط آموزشي و عالقه به احساس، ارزش و عاطفه است و دوست مؤلفهسه 

؛ به نقل 4444، 0لنینبرگ و پنتريچاست ) مدرسه محیط آموزشي ه با شوق و شور دراشتیاق تحصیلي رفتاری شامل حضور فعال همرا

شود در فرآيند انتخاب شغل فعال عمل آموزان را توانمند کرده و باعث مي(. اشتیاق به تحصیل دانش1030از محموديان و همکاران، 

                                                           
1. job 
2. Hui & Lent 
3. Tran 
4. Linnenbrink & Pintrich 
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 444                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

تحت مداخالت مشاوره شغلي بهبود يابد. يکي از الگوهای تواند آموزان از اين انتخاب ميانتخاب شغل و میزان آگاهي دانشکنند. 

 ائیدتدر زندگي آتي مورد  هاآنآموزان و کارآفريني بومي مشاوره شغلي که اثربخشي آن در مطالعات مختلف بر ابعاد شغلي دانش

 (. 1031، آبادیشفیعو  شاعليباشد )مي 1آبادیشفیعانتخاب شغل الگوی چندمحوری است  قرارگرفته

لگو نظريه های بنیادين اين ازيرا يکي از پايه؛  طرح شدم «شناسي فردیالگوی شغلي روان»ابتدا با نام  آبادیشفیعلگوی چندمحوری ا

نگری، هدفمندی رفتار و انگیزه انسان به تعلق و کمک به رفاه آدلر بر سه اصل استوار است: کلنظريه فردی روانشناسي آدلر است. 

 گیریمتصمیرو و نظريه دو نظريه مهم ديگر يعني نظريه نیازهای آناهای اصلي اين الگو از حمايت از پايهاين در بر  عالوهاجتماعي. 

. به انتخاب رشد شغلي استالگوی چندمحوری يک الگوی بومي است که نگرش آن  است اين شدهگرفتهتیدمن و اوهارا نیز بهره 

از عقايد مردم و مباني  خصوصاًهای راهنمايي و مشاوره شغلي و نظريه عموماًاوره های راهنمايي و مشاين الگو نظريهبر مبنای 

و  کارايي میزان کاربرد، کنندهتعیینمباني فرهنگي، اعتقادات و نحوه زندگي مردم تا حدی  ديگرعبارتيبه. متأثرندفرهنگي جامعه 

تخاب شغل بر پايه اين الگو فعالیتي است پويا و هدفمند که باشند. انسودمندی يک نظريه و يا يک روش در راهنمايي و مشاوره مي

 (. 1030آبادی، شفیعدهد )گیری در درون شیوه زندگي روی ميپنداره، میزان ارضای نیازها، توان تصمیمبا توجه به خويشتن 

ي به انتخاب شغل يک الگوی بومي مشاوره شغلي است که نگرشي رشدی و تکامل آبادیشفیعانتخاب شغل الگوی چندمحوری 

و فکری،  دهقاناست ) گرفتهشکلگیری ، نیازها و تصمیمپندارهمفهوم پويايي، هدفمندی، خويشتن  پنجدارد. اين الگو بر اساس 

. است ای متفاوتابتکاری برای به وجود آوردن تغییر در محیط کار يا خود شخص برای خلق آينده هایتالشپويايي شامل (. 1031

ويايي در انتخاب شغل به (. پ1031محمدی، است ) شدهتبديل فرد در شغل آيندهحیاتي موفقیت  کنندهتعیین عنوانبهويا رفتارهای پ

ای هبرای يافتن شغل مناسب بايد در جهت يادگیری ويژگي تالشبر  عالوهانسان . و نشاط است خالقیتشکل تحرك، تغییرپذيری، 

دفمندی انتخاب شغل به اين معناست که ه (. 1031نعیمي و کاليي، ) یفزايدبي خود مشاغل نیز بکوشد و بر دانش و مهارت شغل

مچنین برسد و ه استقاللخواهد از احساس حقارت و وابستگي به ديگران رها شود و به احساس برتری و انسان از طريق اشتغال مي

طرح م مراتبسلسه صورتبهدهند و رفتار فرد جهت ميها به روابط اجتماعي مطلوبي را با اطرافیان ايجاد کند و توسعه دهد. هدف

 یرفتار و نحوه مشيخطای متکي است. شیوه زندگي افراد نیز های آني و واسطهشوند، به اين معنا که هدف غايي بر هدفمي

چگونگي  کنندهتعیینادی تا حد زي پندارهخويشتن(. 1030آبادی، شفیعکنند )را معین ميشغلي و غیر شغلي به اهداف افراد رسیدن 

 هتواند به بهبود موفقیت تحصیلي در مدرسه و آيندمي خويشتن پنداره 4ي مارش و شاولسونمراتبسلسه. اساس نظريه رفتار است

 (.4410 و همکاران، 0لوسچکند )آموز کمک تحصیلي دانش

ي نیازهای فرد را برآورده نسازد در شرايط عادی اگر شغل کهطوریبهارضای نیازهای اساسي از عوامل مهم در انتخاب شغل است. 

توان اشاره رواني مي -اقتصادی، ذهني -انتخاب نخواهد شد. نیازهای افراد انواع مختلفي دارد که به نیازهای جسماني، اجتماعي

                                                           
1. Shafiabady’s multiaxial pattern of vocational choice (SMPVC) 
2. Marsh-Shavelson 
3. Lösch 
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 441                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

چنین اولويت و شود. همداشت. چگونگي و میزان ارضای نیازها عامل مهمي در نحوه گذر از مسیر رشدی انتخاب شغل تلقي مي

فرد بايد در مسیر رشدی انتخاب شغل تصمیم بگیرد شغلي را که با  درنهايت. نیازها در افراد مختلف متفاوت است مراتبسلسه

گیری عملي است خالق، پويا و هدفمند که در جهت برگزيند. تصمیم سازدميهمسو است و نیازهايش را برآورده  پنداره خويشتن

حلیلي انجامد. بلکه بررسي تبه انتخاب شغل نمي تنهاييبهو نیازها  پندارهاز عوامل خويشتن يکهیچگیرد. م ميانجا مسئلهحل يک 

سي يک انتخاب درست و مناسب است. ک الزمهگیری نیازمند است و تجربه در تصمیم خالقیتبیني پیامدها و نتايج که به و پیش

د. چنین عمل کرده باش هاآنگیری را آموخته و به های تصمیمروش درگذشتهشته باشد که دا موقعبه گیری درست وتواند تصمیممي

 (. 1030، آبادیشفیعکرد )عمل خواهد  خالقفردی در مسیر انتخاب شغل نیز موفق و 

 ندارهپ يشتنانتخاب شغل فعالیتي پويا و هدفمند است که با توجه به نوع خو آبادیشفیعانتخاب شغل چندمحوری بر اساس الگوی 

دهد. پويايي در انتخاب شغل مبین تحرك، تغییرپذيری، گیری در درون شیوه زندگي رخ ميمیزان ارضای نیازها و توان تصمیم

ها، عفها يا ضها، تواناييهای موفقیت يا شکست، ارزشقضاوتي است که فرد در زمینه پنداره خالقیت و شادابي است. خويشتن

 اگر شغلي کهطوریبهدر انتخاب شغل است،  مؤثراعتباری خود دارد. ارضای نیازهای اساسي از عوامل عتبار يا بياهمیت و يا ا

گیرد ب فرد بايد در مسیر رشدی انتخاب شغل تصمیم درنهايتنیازهای فرد را برآورده نسازد، در شرايط عادی انتخاب نخواهد شد و 

(. 1031 ،سلطانیا و همکارانکند )رآورده سازد انتخاب تواند نیازهای او را برد همسويي دارد  و ميف پندارهو شغلي را که با خويشتن 

ها، تعیین گیری، شناخت فرصتکه آموزش الگوی چند محوری بر رفتار کارآفرينانه و ابعاد آن )تصمیم اندهنشان دادها پژوهشنتايج 

بین (. 1031سلطانیان شیرازی و فکری، دارند ) داریمثبت معني تأثیرراهبردها( ساختار، تعیین منابع و شرايط و تعیین اهداف و 

دو  و تعیین اهداف و راهبردها( منابع تأمین، تعیین ساختار، هافرصت، شناخت گیریتصمیم هایمقیاسرفتار کارآفرينانه )خرده 

موجب افزايش رفتار کارآفرينانه دانش  آبادیشفیعگروه آزمايش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. يعني الگوی چند محوری 

بر بلوغ شغلي و خودکارآمدی دانش  آبادیشفیعالگوی چند محوری انتخاب شغل (. 1031، طاهری و همکاراناست )آموزان شده 

 ويژهبهراد (. با توجه به آنچه گفته شد و اهمیتي که اشتغال در زندگي اف1031، آبادیشفیعو  شاعلياست )بوده  مؤثرآموزان 

اده خواهد پاسخ د سؤال آموزان در پیشرفت و توسعه کشور ما دارد، بر کسي پوشیده نیست؛ بنابراين، در اين پژوهش به ايندانش

 ندير فراآموزان ددانش يلیتحص اقیو اشت يلیتحص دیام زانیبر م آبادیشفیعانتخاب شغل  یچندمحور یآموزش الگوشد که آيا 

 است؟ مؤثر شغل

 پژوهش روش

با گروه کنترل بود.  آزمونپسو  آزمونپیشپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش نیمه آزمايشي با طرح 

نفر  1413به تعداد  1031-1030آموزان دختر کالس نهم ناحیه يک شهرستان يزد در سال تحصیلي دانش اين پژوهش جامعه آماری

جرا اهای امید به زندگي تحصیلي و اشتیاق تحصیلي پرسشنامهنفر بودند  81 هاآنپايه نهم که تعداد  آموزانبود. در ابتدا بین دانش

 11) نفره 11نفر انتخاب و در دو گروه  04تعداد تری داشتند، نپايی امید و اشتیاقنفر که میزان  04گذاری تعداد گرديد و بعد از نمره

وی الگ آموزش وگروه آزمايش پس از اخذ موافقت اخالقي تحت سپس يگزين شدند. نفر گروه کنترل( جا 11نفر گروه آزمايش و 
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 444                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

نديدند و به  آبادیشفیعانتخاب شغل الگوی چندمحوری آموزشي از  گونههیچو گروه کنترل  آبادیشفیعانتخاب شغل چندمحوری 

به عمل  نآزموپسدو گروه در شرايط يکسان  از هر بعد از اتمام جلسات آموزشيهای معمول و روزمره خود ادامه دادند. فعالیت

 وتحلیلتجزيهورد های آماری مناسب مبا آزمون شدهگردآوریاطالعات  آزمونپسو  آزمونپیشهای آوری دادهآمد. بعد از جمع

ا مانکوا( و ي تحلیل کوواريانس چندمتغیره) استنباطيمیانگین و انحراف معیار( و ) توصیفيقرار گرفتند. در اين پژوهش از آمار 

 استفاده شد 40نسخه  SPSS افزارنرم

 آبادیشفیعانتخاب شغل الگوی چندمحوری جلسات 

است. اين الگو نگرشي رشدی و تکاملي به انتخاب شغل دارد.  شدهارائه آبادیشفیعانتخاب شغل توسط عبداهلل الگوی چندمحوری 

یری گخودپنداره و ارضای نیازها و توان تصمیم تأثیرداند که تحت دگي ميانتخاب شغل را فرايندی پويا و هدفمند در درون شیوه زن

(، 1031) همکارانطاهری و (، 1031) فکریسلطانیان شیرازی و  ازجملههای متعددی قرار دارد. روايي محتوايي اين الگو در پژوهش

 است.  قرارگرفته تائیدمورد ( 1038) مرادیو منصوری هفتادر و ( 1030) همکارانشريفي و 

 (1931) یمراداقتباس از منصوری هفتادر و  آبادیشفیعانتخاب شغل الگوی چندمحوری  جلساتخالصه  .1جدول 

 توضیح جلسه جلسه

 آبادیو توضیح در مورد اهداف، نحوه اجرای جلسات و مفاهیم الگوی چندمحوری شفیع آزمونپیشاجرای  اول

 ، کارآفريني مشاوره شغلي و بهبود آن آن هایمؤلفهمفهوم انتخاب شغل و  دوم

 شیوه زندگي و نقش آن در انتخاب شغل و بررسي رابطه شیوه زندگي با سبک زندگي و شغل دانش آموزان در آينده  سوم

 در خصوص نحوه رسیدن به اهداف شغلي.  نظرتبادلپويايي شغل و لزوم افزايش دانش شغلي، هدفمندی شغلي و  چهارم

 پنداره و نقش آن در انتخاب شغل و تقويت خويشتن پنداره مثبتبر خويشتن مؤثرعوامل  پنجم

ارضاء  نیازها و بررسي نیازهای بندیاولويتآن بر انتخاب شغل دانش آموزان،  تأثیربررسي نیازهای شغلي در آينده، شناخت نیازها و  ششم

 نشده

 های تفکر خالق و تفکر انتقادیها در زمینه مهارتين در زيرگروهگیری شغلي و تمرو مراحل تصمیم دهندهتشکیلعوامل  هفتم

 . آزمونپساجرای  درنهايتو خاتمه جلسات و  کتابو معرفي  سؤاالتآن و پاسخ به  بندیجمعخالصه جلسات و  هشتم

 سنجش ابزار

با  4هاامید به کسب فرصت مؤلفه 0و  سؤال 40اين مقیاس شامل  :(1931) ( خرمائی و کمریAHS) 1مقیاس امید تحصیلی

؛ امید به سودمندی 41و  40، 44، 44، 13، 10، 11، 0 سؤاالتبا  0های زندگي؛ امید به کسب مهارت10و  8، 1، 0، 0، 4، 1 ؤاالتس

ند. کگیری ميرا اندازه 41و  18، 11، 14 سؤاالتبا  1؛ امید به کسب شايستگي40و  40، 41، 10، 11، 14، 3، 1 سؤاالتبا  0مدرسه

موافقم  کامالًنمره و  0نمره، موافقم  0نمره، نظری ندارم  4نمره، مخالفم  1مخالفم  کامالًای لیکرت از درجه 1اين مقیاس در طیف 

 دروني همساني شوند. نتايجگذاری ميمعکوس نمره طوربه 40و  40، 41، 10، 11، 14، 3، 1 سؤاالتشود. دهي مينمره امتیاز 1

                                                           
1. academic hope scale (AHS) 
2. hope to gain opportunities 
3. hope to gain life skills 
4. hope to usefulness of school 
5.  hope to gain competency 
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 440                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 همبستگي صبر کل نمره با امید تحصیلي کل نمره است که بین شدهفراهمامید تحصیلي  همگرای مقیاس اييرو بر مبني شواهدی

همبستگي مثبت و معناداری  41/4سطح  در نیز روانشناسي سرسختي با تحصیلي امید کل نمره و بین 41/4و معنادار در سطح  مثبت

، 34/4ا هاست که ضرايب برای امید به کسب فرصت شدهاستفادهرونباخ وجود داشته است. برای بررسي اعتبار مقیاس از آلفای ک

 30/4 سؤاالتو کل  01/4و امید به کسب شايستگي  84/4، امید به سودمندی مدرسه 34/4های زندگي امید به کسب مهارت

، امید 81/4ها کسب فرصت (. در يک پژوهش ديگر، ضرايب آلفای کرونباخ برای امید به1031خرمائي و کمری، ) است آمدهدستبه

 آمدهدستبه 34/4 سؤاالتو کل  84/4و امید به کسب شايستگي  01/4، امید به سودمندی مدرسه 80/4های زندگي به کسب مهارت

(. در يک پژوهش ديگر ضرايب آلفای 1030کمری و همکاران، ) استپايايي مطلوب مقیاس امید تحصیلي  دهندهنشاناست که 

مقیاس  در پژوهش حاضر برای بررسي همساني دروني(. 1038باراني و همکاران، ) است آمدهدستبه 84/4تا  00/4باخ در دامنه کرون

 است. آمدهدستبه 81/4 آزمونپسو مرحله  84/4 آزمونپیشاست که ضريب آلفای کرونباخ  شدهاستفادهاز ضريب آلفای کرونباخ 

اشتیاق رفتاری به  مؤلفهو سه  سؤال 11اين پرسشنامه : (2002) همکارانو  2ردریکز( فAEQ) 1پرسشنامه اشتیاق تحصیلی

 سؤاالت؛ و اشتیاق شناختي به تحصیل با 14و  3، 8، 0، 1، 1 سؤاالت؛ اشتیاق عاطفي به تحصیل با 0و  0، 4، 1 سؤاالتتحصیل با 

باشد که از )هرگز تا همیشه( را دارای نمرات يک تا پنج مي سؤاالتاز  هرکدامپاسخ کند. گیری ميرا اندازه 11و  10، 10، 14، 11

تعلق  1و همیشه نمره  0، بیشتر اوقات نمره 0نمره  اوقاتبعضي، 4نمره  ندرتبه، 1شود. به اين صورت که هرگز نمره شامل مي

 80/4آلفای کرونباخ مه بررسي شوند. در داخل ايران پايايي پرسشناگذاری ميمعکوس نمره صورتبه 1و  0، 4 سؤاالتگیرد. مي

علیپور ) است آمدهدستبه 03/4ن در يک پژوهش ديگر پايايي با آلفای کرونباخ یهمچن (.1033 مالئي و همکاران،) است شدهمحاسبه

 و اشتیاق شناختي 80/4، اشتیاق عاطفي 34/4در خارج از کشور آلفای کرونباخ برای اشتیاق رفتاری (. 1033کتیگری و همکاران، 

پرسشنامه از ضريب آلفای  در پژوهش حاضر برای بررسي همساني دروني(. 4418و همکاران،  0بريس) است شدهگزارش 00/4

 است. آمدهدستبه 34/4 آزمونپسو مرحله  01/4 آزمونپیشاست که ضريب آلفای کرونباخ  شدهاستفادهکرونباخ 

 ها یافته

 یت شناختیتوزیع فراوانی و درصد متغیرهای جمع .2جدول 
 گروه کنترل گروه آزمايش متغیرهای جمعیت شناختي

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 414/1 40/11 141/1 41/11 آموزسن دانش

 011/1 11/11 414/1 14/10 معدل تحصیلي

دهد. در ادامه زان را نشان ميآموتوزيع فراواني و درصد متغیرهای جمعیت شناختي شامل سن و معدل تحصیلي دانش -4جدول 

 آمده است.  4است که نتايج آن در جدول  شدهرسيبرهای توصیفي شاخص

                                                           
1. Academic Engagement Questionnaire (AEQ) 
2. Frederick 
3. Bryce 
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 440                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 گروه آزمایش و کنترل امید و اشتیاق تحصیلیمیانگین و انحراف معیار  .9جدول 

 گروه کنترل گروه آزمايش متغیرهای وابسته

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 هاکسب فرصتامید به 
 40/41 48/41 10/40 44/41 میانگین

 141/1 141/1 101/1 411/1 انحراف معیار

 های زندگيامید به کسب مهارت
 04/41 80/44 30/40 00/41 میانگین

 131/1 334/4 440/1 100/1 انحراف معیار

 امید به سودمندی مدرسه
 30/44 30/44 80/40 44/41 میانگین

 080/1 080/1 114/1 010/1 انحراف معیار

 امید به کسب شايستگي
 00/14 00/14 44/11 10/14 میانگین

 033/4 033/4 001/4 800/4 انحراف معیار

 اشتیاق رفتاری
 40/10 44/10 10/18 80/10 میانگین

 110/1 484/1 311/4 000/4 انحراف معیار

 اشتیاق عاطفي
 44/10 84/14 04/10 04/14 میانگین

 341/4 001/4 381/4 314/4 عیارانحراف م

 اشتیاق شناختي
 44/11 10/10 30/11 80/10 میانگین

 010/1 811/4 484/1 334/4 انحراف معیار

شان را ن آزمونپسو  آزمونپیشگروه آزمايش و کنترل در دو مرحله  امید و اشتیاق تحصیليمیانگین و انحراف معیار  -0جدول 

آموزان شغلي دانش امید و اشتیاق تحصیليبر  آبادیشفیع انتخاب شغلچندمحوری الگویکه آموزش در ادامه اين فرضیه دهد. مي

  آمده است. 0است که نتايج آن در جدول  شدهاستفادهاست و برای آزمون آن از تحلیل کوواريانس چندمتغیره  شدهبررسياست  مؤثر

 امید و اشتیاق تحصیلی آزمونپسر متغیر گروه بر نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره برای بررسی اث. 2جدول 
 توان آماری تأثیرضريب  داریمعني F  آزمون  مقدار نوع آزمون

 333/4 813/4 441/4 044/14 401/4 المبدای ويلکز

های گروه بینآن است که  مؤيدمعنادار است. نتايج   (F=044/14و  Sig=441/4) ويلکزبیانگر آن است که المبدای  -0جدول نتايج 

توان يم آزمون تفاوت معناداری وجود دارد. بر اين اساسبا کنترل پیش امید و اشتیاق تحصیليآزمون پس ازلحاظآزمايش و کنترل 

درصد تفاوت  3/81دهد که نشان مي تأثیراست و ضريب  ايجادشده از متغیرهای وابسته دريکيگفت که تفاوت معناداری حداقل 

سته های واب، به بررسي اين موضوع بايد پرداخته شود که آيا هريک از متغیربعدازاين. آزمايشي است مداخله دو گروه مربوط به

است که  شدهدهاستفاجداگانه از متغیر مستقل اثر پذيرفته است يا خیر؟ بدين منظور از آزمون تحلیل کواريانس چند متغیره  طوربه

 است.   شدهارائه -1نتايج آن در جدول 
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 441                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 امید و اشتیاق تحصیلیآزمون تایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیره برای مقایسه میانگین نمرات پسن . 5جدول 

 توان آماری تأثیرضريب  داریمعني Fآماره آزمون  درجه آزادی متغیرهای وابسته

 333/4 004/4 441/4 014/14  هاامید به کسب فرصت

 330/4 141/4 441/4 018/41  هاامید به کسب مهارت

 333/4 001/4 441/4 140/18  امید به سودمندی مدرسه

 333/4 800/4 441/4 411/141  امید به کسب شايستگي

 333/4 084/4 441/4 000/00  اشتیاق رفتاری

 340/4 011/4 444/4 811/11  اشتیاق عاطفي

 811/4 430/4 440/4 884/8  اشتیاق شناختي

در امید و اشتیاق تحصیلي بر  آبادیشفیعانتخاب شغل الگوی چندمحوری از آموزش فاده است شودشاهده ميم -1چنانچه در جدول 

 د.دار تأثیر آزمونپسمرحله 

 گیریبحث و نتیجه

 يلیتحص اقیو اشت يلیتحص دیام زانیبر م آبادیشفیعانتخاب شغل  یچندمحور یآموزش الگو ياثربخش سيرهش بروين پژف اهد

و  يلیتحص دیام زانیم بر آبادیشفیعانتخاب شغل الگوی چندمحوری آموزش ن داد نشانتايج بود.  شغل ندين در فراآموزادانش

رد که گیری کتوان نتیجهآموزان گروه آزمايش اثربخش بود. ميدانش شغل نديآموزان کالس نهم در فرادر دانش يلیتحص اقیاشت

در  يلیتحص اقیو اشت يلیتحص دیام زانیمرا بر بهبود  آبادیشفیعاب شغل انتخالگوی چندمحوری آموزش نتايج، اثربخشي 

یان با نتايج تحقیقات سلطان آمدهدستبهاين نتیجه . کرد تائیدکالس نهم را آموزان دانشدر  شغل نديآموزان کالس نهم در فرادانش

که ( 1038) یمرادمنصوری هفتادر و  و( 1030) یفکررضوی قهفرخي و (، 1031) یفکرمنش و (، شه1031) یفکرشیرازی و 

 .اند همسويي داردرا نشان داده آبادیشفیعانتخاب شغل الگوی چندمحوری اثربخشي آموزش 

آبادی يک الگوی بومي است که نگرش رشدی به انتخاب الگوی چند محوری شفیعتوان گفت مي آمدهدستبهدر تبیین اين نتیجه 

ز عقايد مردم  خصوصاًی راهنمايي و مشاوره شغلي هاو نظريه عموماًهای راهنمايي و مشاوره اساس اين الگو نظريه بر .شغل دارد

یزان کاربرد م کنندهتعییناعتقادات و نحوه زندگي مردم تا حد زيادی  مباني فرهنگي، ديگرعبارتبه؛ متأثرندو مباني فرهنگي جامعه 

محور  پنجباشد. الگوی چندمحوری شفیع آبادی بر يي و مشاوره ميو سودمندی يک نظريه و يا يک روش در راهنما و کارآيي

پويايي به معنای تحرك و خالقیت و به روز کردن اطالعات، هدفمندی به معنای رهايي از احساس حقارت ناشي از بیکاری و 

، شناختيروانهای جسمي، به معنای تصور و پندار شخص از خود، نیازها شامل نیاز هپندار، خويشتنريزیبرنامهداشتن طرح و 

است  شدهاشارهو پیامدها تلفیق نتايج  و وری اطالعات، تحلیل اطالعاتآگیری شامل مراحل تعريف مشکل، جمعاجتماعي و تصمیم

بینند در طراحي مجدد آبادی را آموزش ميآموزاني که الگوی چندمحوری شفیعهمچنین دانش (.1030، روشن ضمیر  و همکاران)

ی تعدادهاااسباين منابع برای انتخاب يک شغل مناسب  تأمینبرای شناخت منابع و  هاآنشوند و اين به توانمند مي خويشتنزندگي 

 کند. آنان کمک مي
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 441                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

صورت گرفته در خصوص تعمیم نتايج آموزان دختر کالس نهم ناحیه يک شهرستان يزد دانشپژوهش حاضر در میان  ازآنجاکه

نها ابزار ت عنوانبهستفاده از پرسشنامه اخودداری شود. شهرها آموزان ديگر و از تعمیم نتايج به دانش دعمل شو بااحتیاطبايستي 

کمي و  صورتبهتوانست هم اين پژوهش مي. را به همراه دارد گزارش دهيکه امکان خطای حاصل از خود  العاتگردآوری اط

ای هبه اين امکان در پژوهش حاضر مهیا نبود و يکي از موانع و محدوديتترکیبي( انجام شود، اما به دلیل نبود شرايط مصاح) کیفي

 وده است، برای رفعبآموزان دختر کالس نهم ناحیه يک شهرستان يزد دانشحجم نمونه تحقیق محدود به  پژوهش اين مورد بود. 

های ترکیبي های آينده از طرحوهشدر پژهای ديگر نیز اجرا شود. و فرهنگهای مشابه در ديگر شهرها اين محدوديت پژوهش

کنند، استفاده گیری بهتر را فراهم ميتر و نتیجهتر آماری که امکان تحلیل عمیقهای پیچیده)کیفي و کمي(، حجم نمونه باالتر و روش

 آبادیعشفیانتخاب شغل الگوی چندمحوری آموزش های آتي، با در نظر گرفتن مرحله پیگیری، شود در پژوهشپیشنهاد مي. شود

شود يمشخص شود. پیشنهاد مآموزان کالس نهم دانش امید و اشتیاق تحصیليبر میزان در طول زمان بررسي شود تا ماندگاری نتايج 

آموزان مانند ساير متغیرهای مرتبط به آينده شغلي دانشبرای بهبود  آبادیشفیعانتخاب شغل الگوی چندمحوری آموزش از 

هم ) جنسپژوهش از هر دو  هاآناستفاده شود و در پذيری شغلي و غیره رشدی انتخاب شغل، انطباقشغلي، مسیر  گذاریهدف

 جنسیت نیز بررسي شود. تأثیردختر و هم پسر( استفاده شود و 

 اندرکاراندستآموزان به امید و اشتیاق تحصیلي دانشبر  آبادیشفیعانتخاب شغل الگوی چندمحوری با توجه به کارآمد بودن 

برای آموزش و  آبادیشفیعانتخاب شغل الگوی چندمحوری شود از اين الگوی بومي و ايراني پیشنهاد مي وپرورشآموزشازمان س

آموزان در آستانه انتخاب رشته در دوره اول متوسطه استفاده کنند آموزان در جهت بهبود آگاهي افزايي شغلي دانشآماده کردن دانش

های آموزان از طريق برگزاری کارگاهويژه برای اين دانش هایبرنامهفوقم تابستان يا در قالب در اياو در اوقات و فراغت آنان 

بهره بگیرند. يکي ديگر از پیشنهادهای کاربردی اين پژوهش با توجه به  آبادیشفیعانتخاب شغل الگوی چندمحوری آموزشي از 

لگوی اآموزان کالس نهم در آستانه انتخاب رشته تحصیلي از دانش صیليامید و اشتیاق تحآموزش الگوی چند محوری بر اثربخشي 

آموزان آموزش تحصیلي در مدارس متوسطه به دانش يک برنامه درسي در طول سال عنوانبه آبادیشفیعانتخاب شغل چندمحوری 

  دهند.

 منابع

 جويي ای خودنظمنقش واسطه گريزی:(. رابطه امید تحصیلي و تحصیل1038فرهاد. ) ،يئخرما ؛ وسمیرا ،پیماراه ؛حمید ،باراني

 .040-001(، 13)11فصلنامه روانشناسي تحولي، . تحصیلي

 ( .ساخت و بررسي ويژگي1031خرمائي، فرهاد؛ و کمری، سامان .) .دو فصلنامه راهبردهای های روانسنجي مقیاس امید تحصیلي

 .10-00(، 8)1ي در يادگیری، شناخت

 ( .1030رضوی قهفرخي، مرجان؛ و فکری، کاترين .)آبادی بر مديريت تعارض نتخاب شغل شفیعاثربخشي الگوی چندمحوری ا

 . 30-113(، 40)1، فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درماني. پرسنل منطقه يک عملیاتي انتقال گاز
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 440                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 شناختيروانبر توانمندی  آبادیشفیعاثربخشي الگوی چند محوری  (.1030. )حجت اهلل، و فاني ، کاترين؛فرهاد؛ فکری، روشن ضمیر 

 . علوم تربیتي و آسیب شناسي اولین همايش علمي پژوهشي روانشناسي، مربیان فني و حرفه ای،

 ( .1031سلطانیان شیرازی، سمیرا؛ و فکری، کاترين .)آموزان دختر بخشي آموزش الگوی چندمحوری بر رفتار کارآفرينانه دانشاثر

 . 111-144(، 4)18دانش و پژوهش در روانشناسي کاربردی،  فصلنامه علمي و پژوهشي. سال سوم مقطع متوسطه دوم دبیرستان

 برافزايش بلوغ شغلي و  آبادیشفیعاثربخشي الگوی چند محوری انتخاب شغل (. 1031. )، عبداهللآبادیشفیعو  ؛آزاده ،شاعلي

پنجمین کنفرانس ملي توسعه پايدار در علوم تربیتي و  تهران، 14آموزان پسر مدارس پیش دانشگاهي منطقه خودکارآمدی دانش

 .روانشناسي، مطالعات اجتماعي و فرهنگي

 شي الگوی محدوديت و سازش بر فرسودگي اثربخ (.1031، عبداهلل؛ و زارع بهرام آبادی، مهدی. )آبادیشفیعااسادات؛ شريفي، اشرف

 . 3-48(، 48)8. فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني، اجتماعي تأمینشغلي کارکنان واحد اسناد پزشکي سازمان 

 آموزان با های موردنیاز برای آمادگي شغلي دانشبررسي و شناسايي مهارت(. 1030)باقر.  ،غباری بناب ؛حمیدرضا، جندانيشريفي

 .04-03(، 101)8، تعلیم و تربیت استثناييای. حرفهذهني در دوره پیشتوانيکم

 چاپ بیست و  (.با تجديد نظر کلي و اضافات) شغلهای انتخاب راهنمايي و مشاوره شغلي و نظريه(. 1034هلل. )آبادی، عبداشفیع

 .رشدانتشارات سوم، تهران: 

 با اضافات و تجديد نظر کلي (مصاحبه بالیني) شغلهای انتخاب شغلي و نظريه راهنمايي و مشاوره(. 1030آبادی، عبداهلل. )شفیع. 

 تهران: انتشارات رشد.

 با واقعیت درماني گالسر در فرسودگي  آبادیشفیعمقايسه اثربخشي الگوی چند محوری  (.1031منش، نرجس؛ و فکری، کاترين. )شه

 . 111-180(، 01)8روان درماني، فصلنامه علمي و پژوهشي فرهنگ مشاوره و . شغلي معلمان

 ( .1031طاهری، علي؛ فکری، کاترين؛ و الدن، معین.)  بر رفتار  آبادیشفیعاثربخشي مشاوره شغلي مبتني بر الگوی چند محوری

 .80-30(، 1)0رهیافتي نو در مديريت آموزشي،  فصلنامه علمي و پژوهشي. کارآفرينانه دانش آموزان

 (. مقايسه اثربخشي روش تدريس مشارکتي و روش 1033حسین. ) ،داودی ؛ ومحمد ،نريماني ؛حسن ،حیدری ؛شیوا ،علیپور کتیگری

 ،نشريه پژوهش در نظام های آموزشي. آموزانحصیلى، خودکارآمدى تحصیلى و خودتنظیمى در دانشتدريس سنتي بر اشتیاق ت

10(08 ،)0-40. 

 ( .1034قاسمي، زهرا؛ صفاری نیا، مجید؛ و فرحبخش، کیومرث.) گذاری شغلي بر انتخاب شغل دانشجوياناثربخشي آموزش هدف .

 .31-140(، 40)8مشاوره شغلي و سازماني، 

 ( .1030کمری، سامان؛ فوالدچنگ، محبوبه؛ خرمائي، فرهاد؛ شیخ اسالمي، راضیه؛ و جوکار، بهرام .)بر  يلیتحص تیمشغول يعلّ نییتب

 . 413-480(، 11)10فصلنامه روانشناسي تحولي، ي. و اجتماع يلیمثبت تحص یهاجانیه یا: نقش واسطهياساس شناخت اجتماع

 جله مبررسي رابطه ابهام نقش با خشنودی شغلي و عملکرد شغلي با میانجي گری رفتارهای پويای شغلي. (. 1031)بهنام.  ،محمدی

 .44-40(، 1)0، ارگونومي

 ( .1030محموديان، حسن؛ عباسي، مسلم؛ پیراني، ذبیح؛ و شاه علي کبوراني، فاطمه.)  نقش اشتیاق عاطفي، شناختي و رفتاری يادگیری

 . 130-441(، 14)1دو فصلنامه راهبردهای شناختي در يادگیری، . بیني فرسودگي تحصیلي دانشجوياندر پیش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 11

https://ijndibs.com/article-1-711-fa.html


 هفتادر منصوری                                                                                                             ......آبادی شفیع شغل انتخاب چندمحوری الگوی آموزش اثربخشی

  

 

 448                                                                                                                     1041دوره هفتم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 (. نقش میانجي ذهن آگاهي در رابطه بین اشتیاق 1033ذکراهلل. )، مروتي ؛ ومجید ،يوسفي افراشته ؛مسعود ،حجازی ؛فاطمه ،مالئي

 .01-34(، 08)10، های آموزشينشريه پژوهش در نظام .آموزان دخترتحصیلي و سرزندگي تحصیلي دانش

 بر میزان آگاهي  آبادیشفیعاثربخشي آموزش الگوی چندمحوری انتخاب شغل (. 1038. )و مرادی، امید ؛منصوری هفتادر، فاطمه زهرا

کاربردها و  های اخیر در روانشناسي،پنجمین کنفرانس ملي نوآوری. آموزان کالس نهم در فرآيند انتخاب شغلشغلي دانش

  ي.درمانتوانمندسازی با محوريت روان

 ( .1031نعیمي، ابراهیم؛ و کاليي، اعظم.)   هنگ و فر آبادیفیعشبررسي کیفي رضايت شغلي سالمندان بر مبنای الگوی چند محوری

 . 10-81(، 04)8فرهنگ مشاوره و روان درماني،  فصلنامه. اسالمي -ايراني

 Bryce, C. I., Goble, P., Swanson, J., Fabes, R. A., Hanish, L. D., & Martin, C. L. (2018). 

Kindergarten school engagement: Linking early temperament and academic achievement at the 

transition to school. Early Education and Development, 29(5), 780-796. 

 Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the 

concept, state of the evidence. Review of educational research, 74(1), 59-109. 

 Hui, K., & Lent, R. W. (2018). The roles of family, culture, and social cognitive variables in the 

career interests and goals of Asian American college students. Journal of counseling 

psychology, 65(1), 98. 

 Lösch, T., Lüdtke, O., Robitzsch, A., Kelava, A., Nagengast, B., & Trautwein, U. (2017). A well-

rounded view: Using an interpersonal approach to predict achievement by academic self-concept 

and peer ratings of competence. Contemporary Educational Psychology, 51, 198-208. 

 Tran, X., Williams, J., Mitre, B., Walker, V., & Carter, K. (2017). Learning Styles, Motivation, and 

Career Choice: Insights for International Business Students From Linguistic Inquiry. Journal of 

Teaching in International Business, 28(3-4), 153-167. 
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