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 چکیده

 دانشجااه دانشجوواان بین در استخدام قابلیت و تحصیلی اشتیاق بین رابطه بررسی هدف با حاضر پژوهش     

 دانشجوواان از نفجر 112 بجوده کجه همبسجتای جج توصجیفی نجو  ازو  مقطعجی پژوهش اان. شد انوام شهرکرد

بجه پرسشجمامه هجای و  شجدند انتخجا  تصجادیی ی شجیوه بجه 1311-1011 تحصیلی سال در شهرکرد دانشااه

 بجا ها داده تحلیل و توزاه. یلی و همکاران و قابلیت استخدام پول و همکاران پاسخ دادنداشتیاق تحصیلی شا

 T آزمجون، گجام بجه گجام رگرسجیون پیرسون، ایهمبست ضراب های آزمون با و SPSS ایزار نرم از استفاده

 در استخدام قابلیت و تحصیلی اشتیاق رابطهنتااج نشان داد که  .شد انوام راهه اک واراانس تحلیل و مستقل

 مولفجه دو تحصجیلی، اشجتیاق هجای مولفجه بجین از و (p<11/1اسجت) دار معمی و مثبت=r) =51/1) ابعاد همه

 دو بجین علجاوه بجر ااجن، مجی کممجد. بیمجی پیش را استخدام قابلیت واراانس %31 باهم خود، وقف و نیروممدی

. اشجتیاق تحصجیلی بجر اسجاس نجدارد وجود تفاوتی جمسیت اساس بر استخدام قابلیت و تحصیلی اشتیاق متغیر

 دانشجوواان میجان در ،تحصیلی رشته اساس بر استخدام قابلیت رشته تحصیلی نیز تفاوت معمی داری ندارد اما

 قابلیجتبجر اسجاس ااجن نتجااج مجی تجوان گفجت کجه  از دانشکده های داار اسجت. کمتر کشاورزی انشکدهد

 ارتقجای بجر مبتمجی های رازی برنامه در بااد بمابراان. است بیمی پیش قابل تحصیلی اشتیاق اساس  بر استخدام

 .شود توجه مورد اان به دانشوواان تحصیلی اشتیاق سطح

 .دانشوواان استخدام، قابلیت صیلی،تح اشتیاق کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

. است انسانی تعالی و رشدجمبه  تران مهم و بشری تمدن مظاهر از اکی آموزش     

 اادگیری و رشد یرصت ااواد برای شده رازی برنامه کوششی عالی مقاطع در تحصیل

 در دانشوواان، مویقیت کلی های طرح چارچو . (1311 کوهی، سواد و میرصفیان) است

 در بالقوه توانمد می که است شده شماخته محیطی و شخصی صرعم چمدانیرنده برگ

 به 1تحصیلی اشتیاق به توان می خصوص اان در کهباشمد،  تأثیرگذار دانشوواان مویقیت

 ،2پیرس و واکر) کرد اشاره دانشوواان مویقیت بر مؤثر کلیدی عوامل از اکی عموان

 مربوط تحصیلی پیشریت و اادگیری به که اایریتاره به تحصیلی اشتیاق سازه (.2110

 نظیر ریتارهاای از دسته آن) ریتاری ابعاد دارای و (2113 ،3پیمتراچ) شود می اطلاق است،

 به نسبت مثبت علااق و احساسات) عاطفی ،(درسی تکالیف رغبت روی از و موقع به انوام

 به کدام هر که است( اادگیری امر در شماختی روان نیروگذاری) شماختی و( تحصیل

(. 2110، 0بلومفلد و یردراکز)دهمد  می قرار تأثیر تحت را یرد تحصیلی عملکرد نحوی

 اشتیاق با مثبت هیوانات که دادند ( نشان2115)5یکمز و سالملاا، چو، هنگاو های پژوهش

 با مثبت هیوانات نیز و دارد مثبت رابطه آموزان، دانش ریتاری و عاطفی شماختی،

 همچمین و. دارد فیمم رابطه تحصیلی ایعلاق بی و تحصیلی خستای تحصیلی، یرسودگی

 ایزااش که دراایتمد خود های پژوهش در (2113) 7اپاداااا و سالملاو  (1112) 6لرنر و لی

 را بهتر شغلی های یرصت و بهزاستی ،بالاتر تحصیلی مویقیت تواند می مدرسه به اشتیاق

  .دکم بیمی پیش آموزان دانش برای

                                                           
1. Academic engagement 
2. Walker and  Pearce  
3. Pintrich 
4. Fredricks  and  Blumfeld 
5.Wang M-T, Chow A, Hofkens T, Salmela-Aro K 
6. Li and Lerner 
7. Upadyaya  
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 حال در جمعیت اان از زاادی تعداددهمد.  می تشکیل را جامعه از مهمی قشر دانشوواان

اما می توانمد قابلیت  (1313 باغبان، و عابدی موسوی،) برند نمی سر به اشتغال در حاضر

به نظر می رسد که چه چیزی قابلیت استخدام را پیش بیمی می کمد؟  داشته باشمد. 1استخدام

 اجتماعی و شغلی و تحصیلی های مویقیت برای مهمی تلواحات همانطور که لیتحصی اشتیاق

بتواند در ایزااش قابلیت استخدام نیز سهیم ؛ (1211 ،2اکلس و جودی شلبرگ، بوچی،) دارد

  .است مبرهن و واضح جمعیت اان در استخدام قابلیت ااواد ضرورت لذا؛ باشد

 موجب جداد روانشماختی قرارداد ردادنگ حاکم و سمتی روانشماختی قرارداد تغییر     

 و ویاداری سازمانی، تعهد شغلی، رضاات مثل کلیدی عوامل تدراوی زوال و انهدام

 تأثیر تحت را شغلی اممیت جداد استخدامی قرارداد عوامل، اان بر علاوه اما. است انایزش

 دولتی های مانساز کارکمان بین در شغلی اممیت عدم ااواد و آن زوال موجب و داده قرار

 در(. 2111، 0آنولو و رابرت؛ 1111 ،3مارلیس ولواتممز ک) است شده کار نیروی بازار و

 قابلیت مفهوم به مداران و محققان مطبوعات، ها، رسانه گذشته، دهه طی در راستا اان

 (.2111 ، المللی بین کار نیروی سازمان ؛2111، 5اروپا کمیسیون) اند کرده توجه استخدام

 اصلاح زمیمه در بار اولین 6شدن پذار استخدام قابلیت واژه جای به پذاریاستخدام لاحاصط

 قابلیت (.1126 ،7ساندرز -کار) ریت کار به جوان مردان در پذاریاستخدام و نژادی

. است شده مطرح استخدام در شغلی اممیت عدم با مواجهه برای که است مفهومی استخدام

 را آن و آورند دست به ایراد اگر که است جدادی اممیت ،استخدام قابلیت 1کانتر نظر طبق

 یین) دارند استخدام قابلیت داار جای بدهمد، دست از را خود شغل که زمانی کممد، حفظ

                                                           
1. Employability  
2. Bouchey, Shoulberg, Jodl and Eccle 
3. Kluytmans Frits and Ott Marlies   
4. Kreither Robert and Kinick Angelo  
5. Confederation Of British Industry (CBI) 
6. Being employable  
7. Carr-Saunders  
8. Kanter 
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 کرده تعراف چمین اان را استخدام قابیلت براتانیا صمعت کمفدراسیون(. 1،2111و دان

 جهت شخص نیاز مورد های توانممدی و ها واژگی بودن دارا استخدام قابلیت: است

 تا کمد می کمک یرد به و است مشتراان و ها سازمان کاریرمااان، متغیر نیازهای برآوردن

 زکی و زاهدی از نقل به) بپوشاند عمل جامه کار، در اش بالقوه های توانممدی و آمال به

 2پولارد و هیلیج افتعر است، شده بیان مکررا   که تعارافی از اکی همچمین(. 1313  زاده،

 برای کار بازار در خودکارآمدانه حرکت قابلیت معمی به پذاریاستخدام :است( 1111)

 و ایراد نارش و هامهارت دانش، به و است پاادار اشتغال تواناای اا پتانسیل به رسیدن

 اییمهزم و بایت به همچمین و کاریرمااان؛ به آنها ارائه و هاداراای اان از استفاده روش

 بر علاوه .دارد بستای کارند، دنبال به آن در که( کار بازار محیط و شخصی شرااط مانمد)

 آموزش محصل، غیر اا شاغل غیر جوانان به واژه به کار، بازار به ورود عدم موضو  به اان،

 "خورده شکست نسل" را آنها تازگی به که( 1111 اجتماعی، محرومیت واحد) نداده

 و گرگوری بردول، گراست، ؛2112 ،3کائونبیواند و ) شد توجه د،کمممی توصیف

 آوردن بدست مثال، برای) نتیوه اک عموان به پذاریاستخدامبمابراان  (.2112 ،0اوسبی

 استفاده ریاه و سلامت به مربوط کارهای زمیمه در عملکرد برای شاخصی عموان به و( شغل

 (.2111 ،6ماالمد و لیمدسی ؛2111 ،5داتون و لیمدسی) است شده

 شغلی، آامده در ابهام مالی، مشکلات مانمد متعددی های چالش با دانشوواان اغلب امروزه     

 استخدام قابلیت. (1311 ی،صدوق) اند مواجه تغییر حال در های یمّاوری و بازارکار مشکلات

 بازار اینیازه به پاسخاوای بمابراان،. است دانشووای هر اساسی و اصلی های دغدغه از اکی

. است گرداده مطرح عالی آموزش مؤسسات و ها دانشااه خاص مسئولیت عموان به کار

 قابلیت راستای در... و پژوهشی درسی، های برنامه جمله از هاای برنامه ساخت و طراحی

                                                           
1. Finn and Dan  
2. Hillage and Pollard 
3. Bivand, Caon 
4. Grist, Birdwell, Gregory, and Ousbey  
5. Lindsay and Dutton  
6. Mailand and Lindsay 
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 را خود استخدام قابلیت تا کمد ترغیب دانشوواان در را تحصیلی اشتیاق ابعاد بتواند که استخدام

 موارد براساس. است اهمیت حائز بسیار بایرند، نظر در عالی آموزش های برنامه تأثیر وهنتی در

 عوامل کاهش و اصلاح و مثبت عوامل ایزااش و تقوات با که گریت نتیوه توان می شده ذکر

 از. آورد یراهم را خود تحصیلی ی رشته به نسبت دانشوواان بیشتر چه هر رضاات زمیمه ممفی،

قابلیت استخدام  اشتیاق تحصیلی و رابطه بین بررسی بر مبمی پژوهشی کمونتا که جا آن

 صدد در پژوهشار آنها، اهمیت و نقش به توجه باو  است ناریته صورت دانشوواان

و  دارد؟ وجود رابطه استخدام و قابلیت تحصیلی بین اشتیاق آاا است: سوالات اان به پاسخاوای

و  تحصیلی آاا بین اشتیاق کمد؟ بیمی پیش را استخدام یتقابل تواند می تحصیلی اشتیاق آاا

 رابطه وجود دارد؟و رشته تحصیلی قابلیت استخدام بر اساس جمسیت 

 

 مواد و روش

 هدف زارا است، همبستای نو  از پژوهش طرح و توصیفی مطالعه اک حاضر پژوهش     

. جامعه باشد می تحصیلی اشتیاق ابعاد با استخدام قابلیت رابطه بررسی مطالعه اان از

 و دختر 17) نفر 112 پژوهش شامل کلیه دانشوواان دانشااه شهرکرد بوده که از بین آنان

 کشاورزی، انسانی، علوم و ادبیات دانشکده های) دانشکده 5 از تصادیی شیوه به( پسر 31

 ضرحا پژوهش ابزار .شدند انتخا  نمونه عموان به طبیعی( ممابع و پااه علوم ،و مهمدسی یمی

 همزمان و آنلاان صورت به که بود استخدام قابلیت و شایلی تحصیلی اشتیاق پرسشمامه دو

 های آن شرح داده شده است. که در ادامه واژگی گریت قرار دانشوواان اختیار در

و گواه است  17اان مقیاس شامل پرسشنامه اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران:      

گواه( است که بر اساس  6گواه( و جذ  ) 5وقف خود ) ،(گواه 6)دارای سه بعد نیروممدی 

( درجه بمدی می شوند. داممه نمره کلی 5( تا همیشه )1لیکرت از هرگز) ای درجه 5طیف 

(. شایلی، 1316،  گشمیاانی حسموند، قاسمی پیر بلوطی، پور،)قدم  است 15تا  17مقیاس بین 
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ق تحصیلی را با استفاده از ضراب آلفای ( پاااای کلی اشتیا2112) 1سالانوا، گمزالز و باکر

 ، نیروممدی وی ابعاد مقیاس را برای ابعاد جذ به دست آوردند و همسانی درون 73/1کرونباخ 

 2، مارتیمز و برسوسالانوا، شایلی. گزارش کردند 11/1و  71/1، 73/1وقف خود به ترتیب برابر با 

اد نیروممدی و وقف خود به ترتیب ابع د ضراب آلفای کرونباخ را برای( در پژوهش خو2111)

را ( نیز در پژوهش خود پاااای مقیاس 1311)بدست آوردند. پیرااای و نعامی 10/1و  71/1برابر 

 10/1به روش آلفای کرونباخ  مقیاس در پژوهش حاضر پاااای کلگزارش کردند.  11/1

 بدست آمد.

 تدوان 0جی دی ای کرار مدل اساس بر پرسشمامه اان :9استخدام قابلیت پرسشنامه     

 عملکرد مداراتی، خود و هیوانی هوش) عمصر پمج هر دقیق بازتا  مدل، اان. است شده

 ومسئله  حل های مهارت شغلی، مسیر توسعه آموزش مطالعه، های مهارت و تحصیلی

 اشتغال زمیمه در تخصص با علمی، هیئت عضو اک توسط که است( کار ی توربه

 از برخی به ممور که شد اجرا دانشوواان از کوچکی نمونه در و اایت توسعه دانشووای

 از لیکرت درجه 7 طیف اساس بر که است گواه 26 دارای پرسشمامه اان. شد اصلاحات

پااائی پمج خرده و همچمین  شود می بمدی درجه( 7) موایق"کاملا تا( 1) مخالف "کاملا

 پل، سردا) ه استگزارش شد 11/1 و 63/1، 72/1، 71/1، 13/1امه به ترتیب پرسشم مقیاس

 (.2113 ،5سوول و کوالتر

 

 پژوهش های یافته

 از استخدام، قابلیت و تحصیلی اشتیاق پژوهش، های متغیر بین رابطه بررسی ممظور به     

 در نتااجخلاصه  و سپس از رگرسیون گام به گام استفاده شد. پیرسون همبستای ضراب

                                                           
1. Schaufeli, Salanova, Gonzalez and Baker  
2. Salanova, Schaufeli, Martinnes and Berso  
3. Employment ability questionnaire(DOT) 
4. Career EDGE 
5. Dacre Pool, Lorraine Qualter, Pamela J and Sewell Peter 
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بیانار متغیرهای پیش بین  ،2تغیرها و در جدول بیانار ماتراس همبستای بین م 1  جدول

 .قابلیت استخدام از طراق اشتیاق تحصیلی است

 . ماتریس همبستگی بین مولفه های اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام1جدول 
 

 

 قابلیت و تحصیلی اشتیاق بینجدول یوق بیانار رابطه مثبت بین مولفه های نتااج      

است) به جز توربه و جذ (. جهت بررسی پیش بیمی قابلیت استخدام از طراق  استخدام

از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده که خلاصه اایته ها  تحصیلی اشتیاق مولفه های

    ارائه شده است. 2در جدول 

 . خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام2جدول 

 
 نیروممدی، )تحصیلی اشتیاق مولفه سه میان از نشان می دهد که 2ات جدول ممدرج     

 که است خود وقف و نیروممدی مولفه دو کممده، بیمی پیش بهتران ،(جذ  و خود وقف

 با گریت نتیوه توان می بمابراان .کمد بیمی پیش را استخدام قابلیت واراانس %31 هتوانست
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 خواهد ایزااش نیز استخدام قابلیت ،( خود وقف و دینیرومم)  بین پیش مولفه دو ایزااش

 .اایت

 وجود رابطهو رشته تحصیلی  جمسیت اساس بر استخدام قابلیت و تحصیلی اشتیاق بین آاا

 دارد؟

 T آزمون از اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام دانشوواان دختر و پسر بررسی ممظور به     

اشتیاق تحصیلی و  و به ممظور بررسی 3 جدول در نتااج خلاصه که شد استفاده مستقل

قابلیت استخدام دانشوواان دانشکده های مختلف از آزمون تحلیل واراانس اک راهه 

 خلاصه شده است. 0ه نتااج در جدول استفاده شده ک

 مستقل t. خلاصه نتایج آزمون 9جدول 

 
 و استخدام قابلیت متغیر دو در دختران نمرات میاناین شود، می مشاهده که هماناونه     

 ظری آماری معمی دار نیست.اما اان تفاوت از ن است پسران از بیشتر تحصیلی اشتیاق
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. میانگین و انحراف معیار نمارات اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام بر 4جدول

 حسب رشته و خلاصه نتایج آزمون تحلیل واریانس

 
سطح معمی داری برای متغیر قابلیت استخدام  0وجه به نتااج بدست آمده از جدول با ت     

 گریت نتیوه میتوان پس (.p<15/1) است مفروض مقدار از است که کوچکتر 115/1برابر 

 داری معمی تفاوت %15 با اطمیمان استخدام قابلیت متغیر در مطالعه مورد های رشته بین که

  بر اان اساس (.p>15/1) ندارد وجود تفاوتی تحصیلی اشتیاق متغیر در اما دارد وجود

 ندانشوواا بین در پذاری استخدام میزان کمتران که داد نشان LSD تعقیبی آمون نتااج

 .بود متفاوت داار دانشکده سه آن با داری معما طور به که است کشاورزی دانشکده

 

 بحث و نتیجه گیری 

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام دانشوواان      

دانشااه شهرکرد بود که نتااج بدست آمده حاصل از اایته های پژوهش حاضر نشان داد 

مثبت و معمی ، رابطه صیلی و مولفه های قابلیت استخدامه های اشتیاق تحکه بین همه مولف

ه با داری وجود دارد. به عبارت داار نتااج حاصل از پژوهش حاضر مشخص کرد ک
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، قابلیت استخدام دانشوواان نیز ایزااش می اابد. داار اایته ایزااش میزان اشتیاق تحصیلی

، وقف خود و ه های اشتیاق تحصیلی )نیروممدیلفهای پژوهش نشان دادند که از میان مو

واراانس قابلیت استخدام در  %31، دو مولفه نیروممدی و وقف خود می توانمد جذ (

علاوه بر آن مشخص گرداد بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت  دانشوواان را پیش بیمی کمد.

استخدام بر اساس و میزان قابلیت  مسیت تفاوت معمی داری وجود ندارداستخدام بر اساس ج

ص شد که همچمین مشخ رشته ها متفاوت است اما در اشتیاق تحصیلی تفاوتی وجود ندارد.

، کم تران میزان استخدام پذاری در بین دانشوواان دانشکده بر اساس رشته های تحصیلی

 .کشاورزی است که به صورت معماداری با ساار دانشکده ها متفاوت است

با الاوها و مدل های ارائه شده در حوزه اشتیاق تحصیلی دانشوواان و نتااج پژوهش      

؛ مدل باکر و (2117) 1، دمورتی و شایلیباکری مرتبط با آن از قبیل گانزاپولا، حیطه ها

  (.2112؛ هابفال، 3211)دمورتی و باکر، است( همسو 2112) 3؛ هابفال(2111) 2دموردتی

 ساختار های استراتژی نوان دولتی مدارات چارچو  در دولتی های سازمان امروزه     

 از نیز ما کشور که گریته اند پیش در را...  و سازی خصوصی سازی، کوچک مودد، دهی

 روابط در تحول و تغییر جمله از زاادی تبعات ها استراتژی اان. نیست جدا امر اان

 همیشای استخدام برای را بستری که سمتی روانشماختی قرارداد. دارند پی در را استخدامی

 از اایته، تغییر مذکور تحولات تأثیر تحت نمود، می ااواد شغلی اممیت نهاات در و

 امر اان و است کرده پیدا گرااش قراردادی استخدام به و کرده عبور همیشای استخدام

(. 1311 پور، حسن و اربطانی روشمدل زاهدی،) اندازد می خطر به را کارکمان شغلی اممیت

 که شود می ااواد او در تصور اان کمد می ناکارآمدی احساس یرد که شرااطی چمین در

 حالتی، چمین در(. 0،1175سیلیامن) برسد نظر مورد نتیوه به یعالیت اک انوام در نمیتواند

 کاهش او در تحصیل به اشتیاق و دهد نمی اهمیت و ارزش تحصیلی های یعالیت به یراگیر
                                                           
1. Xanthopoula & Bakker & Demrouti & Schaufeli  
2.Bakker . Demrouti  
3. Hobfoll 
4. Seligman 
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به عبارتی داار قابلیت استخدام شامل: حرکت  (.2111 ،1دسی و رااان) کمد می پیدا

مستقلانه و آزادانه ایراد در بازار کار )با توجه به قابلیت های استخدامی( به ممظور تحقق 

از سوای داار با توجه به اایته  (.1155 ،2بخشیدن به نیرو های بالقوه خواش است )یین تاچ

بالا،  روانشماختی سرمااه از بودن رخوردارب که اظهار داشت توان می حاضر پژوهش های 

 کمتر زا، استرس های برابر موقعیت در بهتر مقابله بر علاوه تا سازد می قادر را دانشوواان

 تاثیر وقااع تحت کمتر و باشمد برخوردار بالاای توان از برابر مشکلات در شده، تمش دچار

اشتیاق تحصیلی دارای سه بعد بمابراان (. 1316 بادنوا، و عوم عموای،) بایرند قرار روزانه

جذ ، نیروممدی و وقف خود  می باشد. واژگی برجسته جذ  به تمرکز و غرق شدن در 

(. در چمین شرااطی است که 2112یعالیت های تحصیلی اشاره دارد )شایلی و همکاران، 

د و به گونه ای سراع می گذرد که یرد گذر زمان را تشخیص نمی دهوقت برای دانشوو 

بعد نیروممدی  (.1311به سختی می تواند از کار خود جدا شود )میرصفیان و سواد کوهی، 

به سطوح بالای انرژی و خاصیت ارتواعی بودن ذهن دانشوو هماام امور تحصیلی اشاره 

که طی آن دانشوو تلاش قابل ملاحظه ای از خود نشان می دهد )نعامی و پیرااای،  دارد

اشتیاق تحصیلی، وقف خود در یعالیت های تحصیلی است که با (. سومین مولفه 1311

 (.1116 ،3درگیری شداد روانی شخص نسبت به وظااف تحصیلی مشخص می شود )براون

 ومی باشمد نسبت به پداده استخدام پذاری  دارای نارشی مثبت ایراد ااماونه جهت، اان زا

 که داد ( نشان1310) عوم العههمچمین نتااج مط .کممد می پیدا دست بیشتری مویقیت به

نتااج  ندارد، وجود معمی داری تفاوت پسر و دختر تحصیلی دانشوواان اشتیاق میزان بین

به نقل از عموای و ) است همکاران همسو و عوم تحقیق نتااج با حاضر پژوهش

 برای هاای جااازان اایتن دنبال به ها سازمان که است  (. پس ضروری1316،همکاران

 اان در که باشمد و ایزااش اشتیاق تحصیلی دانشوواان نسبت به گذشته شغلی اممیت  ااواد

                                                           
1. Rayan RM, Deci EL  
2. Feintuch 
3. Brown  
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 .گریت قرار بررسی مورد و شد مطرح جااازان اک عموان اشتیاق تحصیلی به مقاله،

 توان می دانشوواان، پذاری استخدام میزان در تحصیلی اشتیاق نقش به توجه بمابراان با

 قرار توجه مورد آموزشی مسئولان توسط دانشوواان یلیتحص اشتیاق اگر که گریت نتیوه

  .بود خواهد همراه دانشوواان بیکاری پداده همچون ممفی های پیامد با نایرد،

لذا برای  به صورت آنلاان انوام شدهدانشوواان دانشااه شهرکرد بر روی پژوهش حاضر      

با  احتیاط را رعاات کرد.تعمیم اایته های پژوهش حاضر به ساار جوامع آماری، بااد جانب 

های پژوهش حاضر، پیشمهاد می شود که به ممظور ایزااش استخدام پذاری و  توجه به اایته

بهبود عملکرد تحصیلی دانشوواان، در دانشااه ها دوره های آموزشی و تخصصی مشاوره 

 تحصیلی و شغلی جهت ایزااش اشتیاق تحصیلی دانشوواان برگزار گردد. در نتیوه میزان

 استخدام پذاری دانشوواان را بر اساس اشتیاق تحصیلی ایزااش داد.
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