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چکیده
امید به آینده شغلی یکی از ضروریترین انگیزه ها در بین نیروهای جوان یک جامعهه بهه ویهژه دانشهنویان مهی باشهد
این مهم با توجه به شرایط اشتغال در قرن  21ضهرورت بیشهتری دارد از ایهن رو ههدو پهژوهش باضهر بررسهی تها یر
مداخله طرابی شده بر روی امید شغلی دانشهنویان اسه

جامعهه آمهاری پهژوهش شهام کلیهه دانشهنویان دانشهگاه

شهرکرد و نمونه پژوهش شام  01نفهر از دانشهنویان رشهتههای علهوم ریاضهی و کهامتیوتر کهه بهه صهورت داوطل انهه
انتخاب شدند ،می باشد پرسش نامه امید شغلی( )WHSجانتونن و ترستون و یک سوال محقق سهاخته جهه سهننش
میزان علاقه به رشته تحصیلی ابزار های مورد استفاده در پهژوهش باضهر اسه

داده هها بها اسهتفاده از آزمهون  ،tیهومن

ویتنی و کروسکال والیس مورد تنزیه و تحلیه قهرار فر ه و نتهایا نشهان داد کهه مداخلهه طرابهی شهده روی امیهد
شغلی ،اهداو ،عاملی و فذرفاه تا یر معنادار داشته و این تا یر در امید شغلی و اههداو و عاملیه در بهین دانشهنویان
ترم های بالاتر بیشتر از دانشنویان ترم های پایین تر بوده اس

با توجه به نتایا پهژوهش پیشهنهاد مهی شهود کهه مداخلهه

طرابی شده جه استفاده و اجرا در سایر مراکز مرت ط با جوانان به ویژه دانشگاه ها در دستور کار قرار بگیرد
واژهگان کلیدی :امید شغلی ،مداخله ،شناخ محور
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مقدمه
کار در زندفی هر رد اهمی
جمعآوری میکند ،هوی

ویژهای دارد ازآنجه

که از طریق آن رد ،منابع مالی

ردیاش را ابراز میکند (نیومن و نیومن2114،1؛ به نق از

زونکر )2110 ،2و از منا ع روانی باص از کار مث امید در زندفی بهرهمند میشود
(زونکر2110 ،؛ جاهودا1802 ،4؛ به نق از مهرفان و همکاران )1481،امید در ادبیات
روانشناسی در دهه  1811به عنوان یک عام
معر یشده اس
پیشر

مهم برای سازفاری و سلام

روان

(مافالتا و الیور )1888 ،0تحقیقات نیز نشان دادهاند علاوه بر اینکه امید با

تحصیلی و پایداری ،بهزیستی روانشناختی و سلام

جسمی ارت اط مث

دارد ،به

ا راد نیز کمک میکند تا با شرایط مختلف زندفی کنار بیایند (اسنایدر)2112،1
نظریه امید اسنایدر ( )2111که از جن ش روانشناسی مث
بهعنوان یک بال

انگیزشی مث

متولد شده اس  ،امید را

تعریف میکند (اسنایدر و همکاران )1881 ،که

منعکسکننده درک ا راد در مورد ظر ی

آنها برای (الف) ایدهپردازی اهداو( ،ب)

توسعه مسیرهای دستیابی به اهداو و (ج) استفاده از راه ردها برای دستیابی به اهداو اس
(اسنایدر )2111 ،طی چند سال فذشته ،دانشمندان درزمینه های مدیری

(لاتانز و

جنسن )2112،6و روانشناسی بر های( 7براون و همکاران2114 ،0؛ دیمر و بلاستین2117 ،8؛

1

. Newman & Newman
. Zunker
3 . Jahoda
4. Magaletta & Oliver
5. Snyder
6. Luthans & Jensen
7. vocational psychology
8. Brown et all
9. Diemer & Blustein
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جانتونن و وترستن2116،1؛ نیلز )2111،2بر امید تأکید کردهاند تا جایی که جانتونن و
وترستن ( )2116نظریه امید شغلی 4را در رشد مسیر شغلی با عملیاتی کردن سازه امید شغلی
و رشد مقیاس امید شغلی 0فسترش دادند این نظریه در بردارنده رایندهای شناختی اس
که با ایناد یک بال

انگیزشی ،انتظار می رود بر انواع ساختارهای آموزشی و مرت ط با

شغ تأ یر بگذارد (جانتونن و وترستن )2116 ،همچنین ،تحقیقات ارت اط امید با نرخ
ارغالتحصیلی دانشنویان (اسنایدر و همکاران ،)2112 ،رضای

تحصیلی و رسال

شغلی

دانشنویان (دا ی و همکاران )2111،1و ادراک نوجوانان شهری از کار آینده (دیمر و
بلاستین )2117 ،6را نشان دادهاند
بهعلاوه سالهای تحصی باید از امیدبخشترین سالها در زندفی دانشنویان باشد؛ اما
در سالهای اخیر سطح اضطراب بیسابقهای را در بین دانشنویان دانشگاهها شاهد بودهایم
(لووینسون و همکاران1884،7؛ توونچ )2111،0بخشی از این اضطراب به خاطر تغییر
شرایط اشتغال ( وفی

و همکاران )2110 ،8و وضعی

رو به رشد بیکاری و ا زایش شار

دانشگاهها بر روی دانشنویان (برنارد و برنارد )1802،11در سالهای اخیر دور از ذهن
نیس

استدلال در پژوهش باضر این اس

که رشد بسیاری از این مشکلات را میتوان در

1.

Juntunen & Wettersten
Niles
3. Work hope theory
)4. The Work Hope Scale (WHS
5. Duffy et all
6. Diemer & Blustein
7. Lewinsohn et all
8. Twenge
9. Fugate Kinicki & Ashforth
10. Bernard & Bernard
2.
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امید پایین جس وجو کرد کما اینکه تحقیقات نیز نشان دادهاند که اضطراب با امید کمتر
همراه اس

(اسنایدر و همکاران)1881 ،

با توجه به اینکه امید در روانشناسی بر های روی نقاط قوت و روی تابآوری و
راه ردهای مقابلهای تأکید میکند (ساویکاس )2114 ،1نهتنها برای آمادفی جه

اشتغال

بلکه برای همه مشاغ بر های ،بهویژه در محیطهای شغلی علی که با ویژفیهایی
همچون پویایی و عدم اطمینان توصیف میشود و محیطهای شغلی با تقاضای بسیار برای
ویژفیهایی همچون انط اقپذیری ،2تابآوری 4و خودفردانی ،0بیاتی اس

(سالیوان،1

)1888
از طر ی معض رو به رشد بیکاری بهویژه در دهههای اخیر ،جوامع را به تفکر درزمینه
راه کارهایی برای کاهش این معض

اقتصادی و اجتماعی وادار کرده اس

از بین

راهکارهای متعدد در زمینه کاهش نرخ بیکاری و ا زایش نرخ اشتغال بهویژه در بین
ارغالتحصیلان دانشگاهی ،به برنامههای آموزش بر های و شغلی توجه ویژهای میشود
(کو2111 ،6؛ زونکر2116،؛ چاوز و همکاران2110 ،7؛ ویلسون )1886 ،0با توجه به اینکه
در بسیاری از کشورهای دنیا مدارس اشتغال پذیری وجود دارد که ا راد را برای ورود به
دنیای اشتغال آماده میکنند (کو2111 ،؛ زونکر )2116،اما این کم ود در کشور ما بهویژه
در مقاطع آموزش عالی ابساس میشود
1.

Savickas
adaptability
3. resilience
4. self-directedness
5. Sullivan
6. Koo
7. Chaves, et all
8. Wilson
2.
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به دن ال اهمی و ضرورت امید ،مداخلات بسیاری جه ا زایش امید بهطورکلی در فروههای
مختلف صورت فر ته که اکثر مداخلات جه

ا زایش امید روی بیماران (بهعنوانمثال

بزرگسالان ا سرده ،ا راد با ا کار خودکشی ،بیماران م تلابه سرطان) اننامشده اس
(استاس1881،1؛ به نق از دافل ی و همکاران )2117،از بین مداخلات مؤ ر روی امید دو مداخله
روی دانشنویان اننامشده که یکی مداخلهی دافل ی و همکاران )2117( 2تح این عنوان اس
که آیا میشود تنها در  81دقیقه امید را تغییر داد و دیگری مداخله دیویدسون و همکاران)2112( 4
که جه ا زایش امید ،ابساس انسنام و وبدت 0و خودکارآمدی دانشنویان اننامشده اس ؛
اما جای خالی طرابی مداخلهای جه ارتقاء امید شغلی (با توجه به ضرورت بیانشده برای این
مهم) در بین دانشنویان ابساس میشود
لذا در پژوهش باضر ،برنامه ای شناخ

محور طرابیشده و در قالب یک وابد درسی

تح عنوان برنامهریزی تحصیلی و شغلی در دانشگاه شهرکرد و روی دانشنویان دانشکده علوم
ریاضی اجرا شد با توجه به پژوهشهای پیشین که امید شغلی را در بین دانشنویان رشتههای
مختلف بر اساس نگرش و میزان علاقهمندی به رشته تحصیلی متفاوت فزارش دادند (صمدی و
همکاران1400،؛ وات و همکاران2111،1؛ باجیان و نصیری )1402 ،و همچنین این انتظار که
دغدغه مندی دانشنویان ترمهای بالاتر در خصوص اشتغال بیشتر باشد و درنتینه مداخله
طرابیشده روی دانشنویان ترمهای بالاتر تأ یر بیشتری داشته باشد ،بنابراین هدو پژوهش باضر
بررسی رضیههای مطرحشده در زیر اس :

1.

Staats
Duggleby, et all
3. Davidson, et all
4. Sense of Coherence
5. Watt et all
2.
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 -1مداخله طرابیشده در قالب وابد درسی برنامهریزی تحصیلی و شغلی بر امید
شغلی دانشنویان دانشگاه شهرکرد مو ر اس
 -2در صورت تأ یرفذاری مداخله طرابیشده بر امید شغلی ،این تأ یر در بین دانشنویان
ترمهای پایین با دانشنویان ترمهای بالاتر متفاوت اس
 -4در صورت تأ یرفذاری مداخله طرابیشده بر امید شغلی ،این تأ یر در بین
دانشنویان با علایق متفاوت نس

به رشته تحصیلی متفاوت اس

روش
این مطالعه ،پژوهش ش ه تنربی با پیشآزمون و پسآزمون با فروههای آزمایش بوده
اس

جامعه آماری پژوهش شام کلیه دانشنویان دانشگاه شهرکرد در نیمسال تحصیلی

 80-87اس

نمونه پژوهش شام  01نفر از دانشنویان رشتههای علوم ریاضی و علوم

کامتیوتر می باشد با توجه به اینکه درخواستی م تنی بر ارائه درس برنامهریزی تحصیلی و
شغلی برای کلیه دانشنویان دانشگاه شهرکرد از طرو فروه مشاوره ارائه شد ،پس از
پیگیریهای زیاد فروه علوم ریاضی و علوم کامتیوتر از دانشکده علوم ریاضی داوطل انه
باضر به ارائه این درس برای دانشنویان خود شدند این درس در وابد اختیاری ارائه شد
که همه دانشنویان این دو رشته میتوانستند این درس را انتخاب کنند؛ بنابراین با توجه به
این مسئله  01نفر از ترمهای مختلف (پنا نفر ترم یک  40 ،)%6/44نفر ترم دو (،)%02/1
یک نفر ترم سه ( ،)%1/4هف

نفر ترم چهار ( 12 ،)%0/0نفر ترم  2 ،)%11(6نفر ترم

 17 ،)%2/1(7نفر ترم  8 ،)%21/4(0نفر ترم  )%2/1(2در این کلاسها شرک

کردند که در

سه کلاس جای داده شدند استاد هر سه کلاس مشترک در نظر فر تهشده و دستورالعم
یکسانی برای دانشنویان بکار برده اس

طرح پژوهش شام پیشآزمون و پسآزمون
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امید شغلی برای هر سه کلاس بوده و به دلی محدودی های ارائهشده از سوی دانشگاه و
فروه علوم ریاضی ،فروه فواهی برای طرح پژوهشی در نظر فر ته نشد همچنین به دلای
اخلاقی امکان اجرای آزمون امید شغلی پس از یک ماه از فذشتن ترم ،بر روی دانشنویان
این درس امکانپذیر ن ود بسته آموزشی طرابیشده بهصورت  2وابد درسی ارائه شد
برفزاری کلاس به شک معمول آموزشی ن وده و کاملاً پویا و دوطر ه از سوی استاد و
یکایک دانشنویان اداره شده اس
شرک

بهصورتی که همه دانشنویان در بحثها و تکالیف

میکردند و نظر همه آنها در مورد هر موضوعی که مطرح میشد بیانشده و مورد

بحث قرار میفر

تعداد جلسات ترم بهطور متوسط برای سه کلاس  14جلسه در نیمسال

دوم تحصیلی بود لازم به ذکر اس

که بضور در کلاس و اننام تکالیف الزامی بوده اما

امتحانی از این درس فر ته نشده و نمرهای که برای دانشنویان لحاظ شده منوط به بضور
و مشارک

در م ابث بوده اس

محتوای جلسات به شرح زیر اس :

جلسه اول :در این جلسه استاد معار های از خود داشته و ستس از یکایک دانشنویان
خواس

با هر جملهای که دوس

دارند خود را معر ی کنند ستس بگویند وقتی این وابد

درسی را فر تند چه تصوری از آن داشته و اکنون چه انتظاری از این درس دارند؟ ستس
از آنها خواسته شد مشکلات و نگرانیهای تحصیلی و شغلی خود را بیان کنند درنهای

با

این مژده که این کلاس متفاوت از دیگر کلاسهای دیگر آنها برفزار میشود و بهصورت
فروهی و دوستانه به مسائ مهم تحصیلی و اشتغال آنها در آینده مرت ط اس

پیشآزمون

امید شغلی و میزان علاقه به رشته تحصیلی اجرا شد
جلسه دوم :در این جلسه پس از شنیدن نظرات دانشنویان در مورد جلسه ق  ،اولین
چالش شناختی ارائه شد :تکنیک انتشار خ ر (تصور کنید  11سال آینده در یک روزنامه
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محلی خ ری از شما منتشر میشود ،تیتر آن خ ر چیس ؟) ،ستس همه اعضا تیتر خ ر خود
را خواندند و به کسانی که نتوانسته بودند چنین تصویرسازی داشته باشند کمک شد که
بتوانند تیتر خ ری برای خود انتخاب کنند در پایان جلسه از ا راد خواسته شد ابساس و
تنربه خود را از این تکلیف بیان کنند
جلسه سوم :در ادامه تکنیک انتشار خ ر از ا راد خواسته شد که بگویند  11سال آینده از
چه جایگاه اجتماعی ،اقتصادی و خانوادفی برخوردارند؟ درآمدشان چقدر اس

و با چه

کسانی زندفی میکنند؟ همه اعضا نظرات خود را خواندند و در مورد آنها سؤالات
طرحشده از سوی خودشان موردبحث و ت ادلنظر قرار فر

در پایان جلسه از ا راد

خواسته شد ابساس و تنربه خود را از تکلیف این جلسه بیان کنند
جلسه چهارم :در ادامه تکنیک انتشار خ ر ،از ا راد خواسته شد که بگویند افر بخواهند
در  11سال آینده خ ری که در ذهن دارند در موردشان منتشر شود نیازمند چه منابع و
امکاناتی هستند؟ چه محدودی های دارند؟ چه توانائیهایی دارند که باید آنها را تقوی
کنند؟ چه تغییراتی باید در خود و س ک زندفی خود خصوصاً زندفی تحصیلی خود
ایناد کنند؟ همه اعضا در این موارد صح
فر

کرده و نظرات موردبحث و ت ادلنظر قرار

در پایان جلسه از ا راد خواسته شد ابساس و تنربه خود را از این جلسه بیان کنند
جلسه پننم :در ادامهی تکنیک انتشار خ ر و این تکلیف که برای رسیدن به هدو 11

سال آیندهشان نیازمند چه تغییراتی هستند ،از ا راد خواسته شد که در مورد این تغییرات
بیشتر صح

کنند و تنربهها ،ذهنیات ،شناختها و نگرشهای منفی خود را بیان کنند و

بگویند چگونه بایستی بر این مشکلات غل ه کنند؟ در این خصوص ا راد شروع به م ادله
تنارب خود برای غل ه بر تن لی ،اهمالکاری و بیانگیزفی خود با یکدیگر نمودند
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جلسه ششم :در ادامه تکنیک انتشار خ ر ،از ا راد خواسته شد که بگویند برای رسیدن به هدو
در نظر فر تهشده در  11سال آینده ،برنامهی آنها برای  1سال آینده 4 ،سال 2 ،سال 1 ،سال6 ،
ماه ،یک ماه آینده و ستس برای یک هفته دیگر چه خواهد بود؟ ستس در مورد این برنامهها و
چگونگی برنامهریزی یکایک ا راد صح

شده و نظرات مورد بحث قرار فر

جلسه هفتم :در این جلسه در راستای جلسات ق

شیوه برنامهریزی صحیح برای

تحصی بهعنوان اولین و مهمترین فام برای رسیدن به اهداو  11سال آینده ،بهصورت فام
به فام آموزش داده شد در فام اول (بیان اهداو) از ا راد خواسته شد که هدو تحصیلی
خود درترم جاری را بهصورت عینی بیان کنند؛ و بگویند انتظار دارند در این ترم چه
معدلی داشته باشند؟ ستس بگویند برای رسیدن به این معدل از هر درسی چه نمرهای باید
بگیرند؟ ستس در فام دوم (خود پائی) از آنها خواسته شد که در هفتهای که در پیش رو
دارند ،خود پائی داشته و روزانه تمامکارهایی که اننام میدهند را بنویسند و در پایان روز
روی نمودار میزان وق

تلفشده و وق

مفید خود را نشان دهند

جلسه هشتم :تکلیف خود پائی بررسی شد و ستس در مورد وق های تلفشده و مفید بحث
شد در فام سوم (کنترل محرکها) از ا راد خواسته شد سه روز تمامی محرکهای مختلف
زندفی خود را شام تلفن همراه ،تلفن منزل ،تلویزیون ،دورهم نشینی دوستانه ،خرید و

را

بذو کنند و قط در زمینه اهداو آینده خود یا در زمینه دروس ترم جاری مطالعه کنند هدو
از این تکلیف کنترل محرکها بود و اینکه آنها به تنربه دریابند با بذو خیلی مسائ در
زندفی ،اتفاق مهمی نمیا تد و ابساس رضای بیشتری از خودشان خواهند داش
اس که این تکلیف بسیار با مقاوم مواجه شد که یک تقوی مث
که این تکلیف را اننام میدهند در نظر فر ته شد

لازم به ذکر

(نمره اضا ه) برای ا رادی
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جلسه نهم :در این جلسه تنربههای ا راد از کنترل محرکها در سه روز بررسی و مورد
بحث قرار فر

ستس در فام چهارم برنامهریزی با توجه به اولوی های مهم هر رد در

زندفی آموزش داده شد در این خصوص از ا راد خواسته شد که اولوی های اول (مثل ًا
تحصی ) ،دوم (مثل ًا خانواده و دوستان ،تفریح ،ورزش و ) و سوم (مثلاً خرید ،سینما و )
خود را بنویسند و برای همه آن ها وقتی در هرروز در نظر بگیرند و متعهد شوند که در
هفته جاری ط ق این برنامه عم کنند
جلسه دهم :در این جلسه یکبار دیگر به تیتر خ ری که در تکنیک انتشار خ ر ففتهشده
بود برفشتیم و این چالش مطرح شد که آیا با توجه به آنچه در مورد خود یاد فر تید و
برنامه ریزی که اننام دادید ،خ ر یادشده در مورد شما منتشر خواهد شد؟ در این راستا
دانشنویان در مورد محدودی های اجتماعی و ردی که باعث میشود به اهداو و تیتر
خ ری خود دس

پیدا نکنند صح

کرده و بحث و ت ادلنظر بین اعضا صورت فر

در ادامه نمونه های عینی از دانشنویان که با تلاش خود بدون توجه به محدودی های
اجتماعی مشغول به کارشده و مو قی

کسب کردهاند ارائه شد (لازم به ذکر اس

که این

نمونه شام تعدادی از دانشنویان ارغالتحصی شده از دانشگاه شهرکرد بوده که با
همکاری تعدادی از اساتید فروه مشاوره مصاب ه با آنان اننام و ض طشده اس )
جلسه یازدهم :در این جلسه به بررسی و بیان چالشهای دنیای شغلی قرن بیس

و یکم،

راهکارهای اشتغال و ا زایش مهارت های شغلی متناسب با رشته تحصیلی پرداخته شد و
نظرات و نگرشهای ا راد مورد م ابثه جدی قرار فر
جلسه دوازدهم :در این جلسه به ادامه بحث چالشهای شغلی دنیای مشاغ امروز
پرداخته شد و دغدغههای ا راد موردبحث قرار فر

ستس بین م ابث طرحشده در
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جلسات و نحوه اداره مسیر شغلی لینک زدهشده و راهکارهای تولیدشده توسط خو ِد
دانشنویان و ستس استاد درس ،مورد بحث و استق ال قرار فر
جلسه سیزدهم :در این جلسه جمعبندی جلسات اننامشده و ا راد بازخوردهایی از نحوه
برفزاری کلاس ،تنربه و ابساس آنها از بضور در این کلاس ،نگرش آنها به تحصی و
آینده شغلی ارائه دادند قاب ذکر اس

که با توجه به اینکه همه کلاسهای فروه ریاضی و

کامتیوتر تقری اً یکطر ه توسط استاد برفزار میشود ،دانشنویان از بضور در کلاسی که
کاملاً آزادانه میتوانستند صح

کنند و نگرانیها و دغدغههای مهم تحصی و شغلشان را

بیان کنند بسیار راضی بودند پس از پایان ترم تحصیلی به اصله دو هفته آزمون امید شغلی
اجرا شد ابزار سننش به شرح زیر اس :
مقیاس امید شغلی -)WHS(1برای سننش این سازه از مقیاس امید شغلی (جانتون
و ترستون )2116،2استفاده شد که دارای  20فویه و  4زیرمقیاس شام اهداو 4با  7فویه،
عاملی  0با  8فویه و فذرفاه 1با  0فویه اس

نمرهفذاری مقیاس بر اساس طیف لیکرت

از ( 1کاملاً مخالفم) تا ( 7کاملاً موا قم) بوده و نمره بالاتر در این مقیاس به معنای امید شغلی
بیشتر اس

جانتون و ترستون ( )2116پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرون باخ

 /81برای ک فویه ها و برای زیرمقیاسهای اهداو ،عاملی

و فذرفاه به ترتیب ، /01

/07؛ و  / 60فزارش نمودند در ایران وبید دستنردی و نیلفروشان ( )1480این مقیاس را
ترجمه و اعت ار یابی کردند روائی سوالات از طریق هم ستگی هر سوال با نمره ک برآورد

1

. work hope scale
. Juntunen & Wettersten
3. Goals
4. Agency
5. Pathway
2
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شده که همه سوالات به جز یک مورد هم ستگی معنی دار با نمره ک داشتند پایایی
مقیاس نیز به شیوهی آلفای کرون اخ  1/81و در هر زیر مقیاس ،اهداو  ،1/71عاملی
 1/01و فذرفاه  1/70به دس

آمده اس

( وبید دستنردی و نیلفروشان  )1480،پایایی

مقیاس در پژوهش باضر که بر روی دانشنویان دانشگاه اننام شد به شیوه آلفای کرون اخ
برای منموع فویه ها /80؛ و برای زیر مقیاس اهداو  ،1/80عاملی
به دس

 1/86و فذرفاه 1/82

آمد

مقیاس علاقه به رشته تحصیلی -جه

سننش میزان علاقه به رشته تحصیلی از

یک سؤال محقق ساخته استفاده شد سؤال این بود :میزان علاقه شما به رشته تحصیلیتان
چقدر اس ؟ که نمرهفذاری آن در یکطرو  7درجهای لیکرت از (1علاقهای ندارم) تا
(7بسیار علاقهمندم) اننام شد

یافتهها
در پژوهش باضر برای تنزیهوتحلی دادهها از نرما زار آماری  SPSS-23استفاده شد
روش آماری استفادهشده در این پژوهش آمار توصیفی شام جداول میانگین و انحراو
معیار و آمار استن اطی (آزمون من ویتنی و آزمون تی هم سته) اس

جدول شماره 1

نمرات دانشنویان در متغیر مستق امید شغلی و سه زیرمقیاس آن در دو مربله ق
از اجرای مداخله نشان میدهد

و بعد
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جدول  :1میانگین و انحراف معیار نمرات امید و زیر مقیاسهای آن در دو مرحله

من ع تغییر

متغیر وابسته

میانگین

انحراو معیار

امید شغلی

پیشآزمون

81/61

06/10

پسآزمون

124/17

40/06

پیشآزمون

20/01

10/10

پسآزمون

46/62

11/41

پیشآزمون

40/00

10/04

پسآزمون

00/12

14/61

پیشآزمون

20/41

10/60

پسآزمون

40/02

11/01

اهداو
عاملی
فذرفاه

همانطور که ملابظه میشود میانگین نمرات دانشنویان در پسآزمون در مقیاس امید و همه
زیرمقیاسهای آن ا زایشیا ته اس

بهمنظور بررسی رضیه اول پژوهش م نی بر اینکه آیا این

تفاوت فزارششده معنادار اس یا نه از آزمون تی دو فروه زوجی استفاده شد
جدول شماره  :2نتایج آزمون تی دو گروه وابسته
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ط ق فزارش ارائه شده در جدول شماره  2نتایا آزمون تی نشان میدهد تفاوت
پیشآزمون و پسآزمون معنادار بوده اس

()p >1/111؛ بنابراین ،مداخله برنامهریزی

تحصیلی و شغلی روی دانشنویان تأ یر معنادار داشته اس
رضیه دوم پژوهش م نی بر اینکه مداخله طرابیشده در بین دانشنویان ترمهای پایین
متفاوت از دانشنویان ترمهای بالاتر اس

برای این منظور دانشنویان با توجه به ترم

تحصیلی شان به دو فروه دانشنویان ترم پایین شام دانشنویان ترمهای  0 ،4 ،2 ،1و
دانشنویان ترم بالا شام ترمهای  0 ،7 ،6 ،1و  8تقسیم شدند با این تقسیمبندی  07نفر از
دانشنویان در ترمهای تحصیلی پایین و  44نفر در ترمهای تحصیلی بالا قرار داشتند
جدول شماره  :5میانگین امید شغلی ،اهداف ،عاملیت و گذرگاه در دانشجویان ترمهای پایین و بالا

فزارش میانگین امید شغلی و زیرمقیاسهای آن همانطور که در جدول شماره 4
فزارششده اس

نشاندهنده تفاوت بین دو فروه اس

جه

بررسی معناداری این

تفاوت و به دلی اینکه مفروضههای تحلی واریانس برقرار ن ود ،از آزمون یو من ویتنی
استفاده شد
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جدول شماره  :4گزارش آزمون نا پارامتری من ویتنی
امید شغلی

اهداو

عاملی

فذرفاه

من ویتنی یو

172/11

102/11

121/11

618/11

ویلکاکسون دبلیو

1711/11

1671/11

1614/11

1707/11

Z

-1/801

-2/206

-2/001

-1/141

معناداری

/107

/122

/110

/216

خی دو 1،2

2/041

1/444

4/401

1/081

درجه آزادی

2

2

2

2

معناداری

/286

/114

/100

/071

یادداش Chi-Square 1 :
 2آزمون کروسکال والیس

فزارش آزمون من ویتنی همانفونه که در جدول شماره  0مشاهده میشود نشان
میدهد که پسآزمون امید شغلی در زیرمقیاسهای اهداو و عاملی

و نمره ک امید

شغلی در بین دانشنویان ترمهای پایین و بالا به ترتیب با سطح معناداری /110 ، /122؛ و
 /107متفاوت اس

و در زیرمقیاس فذرفاه این تفاوت معنادار نیس

جدول شماره  4جه
عاملی

و ک

بنا به فزارش

اختلاو فروههای ترمهای پایین و بالا در دو زیر مقیاس اهداو و

امید به نفع دانشنویان ترمهای بالاتر اس

به این معنی که مداخله

طرابیشده روی امید شغلی دانشنویان ترمهای بالاتر بیشتر از دانشنویان ترمهای پایینتر
مؤ ر بوده اس
رضیه سوم پژوهش بیان می کند که تأ یر مداخله در بین دانشنویان بر اساس میزان
علاقه آن ها متفاوت اس
میزان علاقه شما نس

برای سننش این موضوع سؤالی از دانشنویان پرسیده شد که
به رشته تحصیلیتان چقدر اس ؟ و این سؤال را بر طیف  7درجهای
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از لیکرت پاسخ دادند؛ و ستس بر اساس نوع پاسخ دانشنویان در سه فروه دارای علاقه
زیاد (نمره  6و  ،)7دارای علاقه متوسط (نمره  )4،0،1و دارای علاقه کم (نمره  1و  )2قرار
فر تند همانطور که در جدول شماره  0نشان دادهشده اس

برای بررسی این رضیه هم به

س ب نداشتن پیش رض های تحلی واریانس از آزمون کرویسکال والیس استفاده شد و
نتایا نشان داد که تفاوت میانگینهای این سه فروه (فزارششده در جدول شماره  )4از
دانشنویان معنادار ن وده اس ؛ بنابراین رضیه پژوهشگر م نی بر تأ یرفذاری متفاوت
مداخله طرابیشده روی دانشنویان بر اساس میزان علاقه آنها به رشته تحصیلی رد شد

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش باهدو بررسی ا ربخشی مداخله آموزش برنامهریزی تحصیلی -شغلی روی
امید شغلی دانشنویان رشته علوم ریاضی و کامتیوتر دانشگاه شهرکرد صورت فر
نتایا نشان داد که مداخله طرابیشده روی ا زایش امید شغلی و زیر مقیاسهای این متغیر
شام اهداو ،عاملی

و فذرفاه مؤ ر و معنادار بوده اس

( )p=./111نتایا همچنین

نشان داد که این مداخله در متغیر امید شغلی ( )P= /122و زیر مقیاسهای اهداو (/110
= )pو عاملی

( )p= /107در بین دانشنویان ترمهای بالاتر مؤ رتر از دانشنویان ترمهای

پایینتر بوده اس ؛ اما میزان ا ربخشی مداخله طرابیشده روی امید شغلی دانشنویان به
میزان علاقه آنها به رشته تحصیلیشان وابسته ن وده اس
وجه تمایز پژوهش باضر با سایر پژوهشهای این بوزه ازاینجه

اس

که تاکنون

هیچفونه مداخلهای چه در پژوهشهای داخلی و چه پژوهشهای خارجی به بررسی تأ یر
متغیر مستقلی از هر نوع ازجمله مداخله کارفاهی و آموزشی بر ا زایش امید شغلی
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و از اینجه

دانشنویان نترداخته اس
اننامشده در این بوزه اس

پژوهش باضر در نوع خود نخستین تحقیق

که برر روی شناختها و نگرشهای ا راد متمرکز می باشد؛

یا تههای این پژوهش با نتایا پژوهشهای دافل ی و همکاران ( )2117که نشان دادند
اجرای مداخلههای مناسب بر روی دانشنویان بر امید آنها بتی طی جلسات کم هم مؤ ر
و پژوهش مرادی و کلانتری ( )1408که نشان داد درس کارآ رینی بر ا زایش امید به

اس

آینده شغلی مؤ ر اس

و همچنین پژوهش شریفی و اک ری ( )1406که تأ یر درس

برنامهریزی تحصیلی و شغلی در راهنمایی تحصیلی دانش آموزان را مث

فزارش دادند،

همخوانی دارد
بهمنظور ا زایش امید شغلی ،در طول جلسات اول مداخله بعد از معار ه و تعیین اهداو
جلسات از تکنیک انتشار خ ر که به دن ال آن دانشنویان روی خواستهها و اهداو شغلی
خود متمرکز میشوند ،استفاده شد در تکنیک انتشار خ ر از دانشنویان خواسته شد که
راجع به این مسئله کر کنند و بنویسند که افر ده سال آینده قرار باشد خ ری راجع به آنها
در یک روزنامه کثیرالانتشار چاپ شود ،دوس

دارند آن خ ر چه باشد؟ بهاینترتیب

اهداو و آرزوهای شغلی هر یک از دانشنویان مشخص شد ستس مداخلهفر به
دانشنویان در ایناد یک نقشه هدو کمک کرد پسازاین جلسات شرک کنندفان
فزارش کردند که انگیزهشان بیشتر شده و امیدشان ا زایشیا ته اس

این در بالی اس

که در اولین جلسه وقتی که هدو از سلسله جلسات پیش رو مشخص شد ،دانشنویان
درزمینه اشتغال آیندهشان بسیار ناامید و بیانگیزه بودند
همانطور که بیان شد نظریه امید اسنایدر بر سه مؤلفه مرکزی شام اهداو ،تفکرات
عاملی

و تفکرات فذرفاه بناشده اس  .همانفونه که در فام اول ارتقای امید در این
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نظریه پیشبینی میشود که به ا راد توانایی طرابی ،اجرا و پیگیری اهداو داده شود
( لدمن و کوبوتا ، )2111 ،1نتایا پژوهش باضر نشان داد که تعیین اهداو و کمک به
ا راد برای تعیین آنچه از آینده شغلی و تحصیلی خود انتظار دارند ،نیز میتواند موجب
ارتقاء امید در دانشنویان شود درواقع ،ازآنجه
انتظار مث

دررسیدن به اهدا ی اس

که محور اصلی نظریه امید ،داشتن

که تصور میشود برای رد دس یا تنی باشند (وینر

و همکاران)2112 ،2؛ با کمک به دانشنویان در طرابی نقشه هدو و همچنین تمایز قائ
شدن بین اهداو ،آرزوها و بتی در برخی از دانشنویان با آرمانها (دانشنویان دارای
مسیر شغلی رسال

محور) توانستد که اهداو را بهصورت دس یا تنی ،عینی و

قاب اندازهفیری در نظر بگیرند در ادامه چون اهداو دس یا تنی و فامبهفام توسط
دانشنویان ارائه شدند ،مداخله طرابیشده دقیقاً با تفکرات فذرفاهی نظریه امید م نی بر
توانایی ادراک شدة رد برای شناسایی و ایناد مسیرهایی به سم هدو منط ق بود
به ع ارتی ،تفکرات فذرفاه به این شناخ

که رد مسیرهای ابتمالی بسیاری را برای

رسیدن به اهداو تعیینشده در نظر بگیرد ،اشاره دارد در همین راستا ،تکلیفی به
دانشنویان ارائه شد م نی بر اینکه به موانع رسیدن به اهدا شان کر کرده و آنها را بنویسند
و راهب هایی را برای ع ور از موانع ارائه دهند این تکلیف نیز با تعیین راههای چندفانه
برای رسیدن به اهداو هنگامیکه رد درراه رسیدنِ مو قی آمیز به هدو با مانع یا مشک
مواجه میشود ،همخوان اس

(اسنایدر )1881 ،با توجه به تکالیف طرابیشده در مداخله

و هماهنگی آن با سه عام نظریه امید نتایا باص از پژوهش که ا ربخشی مداخله باضر
روی امید را فزارش میدهد منطقی و قاب ت یین اس
Feldman& Kubota
Waynor et all
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تفکرات عاملی هم مؤلفه انگیزشی نظریه امید به شمار میرود و به شخص در جه

اینکه

توانایی آغاز و تحم تلاشهای ضروری برای دن ال کردن فذرفاههای خاص را دارد ،اطمینان
میدهد تفکرات عاملی بهطور مستقیم شناخ های ا راد را در مورد تواناییشان برای شروع و
تحم ر تارهای هدوفرا منعکس میکند و با ففتارهای درونی ،ازجمله« :من میتوانم این
کار را اننام دهم» مشخص میشود (اسنایدر و همکاران)1880 ،؛ بنابراین ،طرحریزی تحصیلی
و شغلی ،مداخلهای اس

که به ا راد کمک میکند تا اهداو روشنی را در نظر بگیرند،

فذرفاههای بسیاری را برای رسیدن به آنها بسازند ،خود را برای پیگیری اهداو تشویق کنند
و با موانع بهصورت چالشهایی که باید آنها را ب کنند ،مواجه شوند
استدلال و پیشبینی جانتونن و ترستون ( )2116این اس که نظریه امید به لحاظ اینکه متشک
از رآیندهای شناختی اس  ،یک بال

انگیزشی ایناد میکند و ازاینرو انتظار میرود بر

انواع ساختارهای آموزشی و مرت ط با شغ تأ یر بگذارد درواقع امید را یک سری رایندهای
شناختی که مننر به شک فیری بال انگیزشی شده و بنابراین بر طیف وسیعی از ساختارهای
آموزشی و مرت ط با شغ تأ یر میفذارد ،تعریف میکنند (جانتونن و وترستن)2116 ،؛ و
تأ یرفذاری مداخله طرابیشده این پژوهش روی امید شغلی با این استدلال جانتونن و ترستون
که بر م نای آن نظریه امید شغلی را ازنظریه امید توسعه دادند ،منط ق اس
یکی دیگر از نتایا فزارششده در پژوهش باضر این اس
روی امید شغلی و زیرمقیاسهای اهداو و عاملی
دانشنویان ترمهای پایینتر بوده اس
نشده اس

که مداخله طرابیشده

دانشنویان ترمهای بالاتر مؤ رتر از

اما در زیرمقیاس فذرفاه این تفاوت معنادار فزارش

در این خصوص میتوان فف

که یکی از  7عاملی که جون و نیکولای
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جوک )1880( 1برای امید مطرح میکنند ،عام کنار آیی و اقدام میتواند نتینه باص را
توجیهپذیر کند که دانشنویان ترمهای بالاتر به س ب نزدیکی به اقدام جه

اشتغال ،تأ یر

بیشتری را از مداخله طرابیشده در نمره کلی امید و زیرمقیاسهای اهداو و عاملی
نس

به

دانشنویان ترمهای پایینتر فر تند
اما اینکه تأ یرفذاری مداخله روی دانشنویان این تفاوت را در زیرمقیاس فذرفاه در

بین دانشنویان ترمهای بالاتر و پایینتر نشان نداد؛ با استناد به ففته آفوستین )2110( 2که
امید را رایندی از تفکر در مورد هدو رد ،به همراه انگیزش برای برک
و نیز راههای رسیدن به آن هدو میداند؛ میتوان فف
جه

هدو تنها روی تعیین اهداو و برک

به سم

به سم

که نزدیکی به موقعی

هدو
اقدام در

اهداو تأ یر بیشتری میفذارد

همانطور که دانشنویان ترم های بالاتر در این عوام تأ یر بیشتری از مداخله فر تند اما در
طرحریزی راههای مختلف رسیدن به هدو (فذرفاه) میزان تأ یرپذیری از مداخله به میزان
اصله زمانی تا هدو وابسته ن وده اس

همانطور که دانشنویان ترمهای بالاتر و پایینتر از

مداخله برنامهریزی تحصیلی-شغلی امید شغلی تأ یرپذیری متفاوتی را نشان ندادند
در رایند کار ،به دانشنویان کمک شد تا درعینبال که موانع بیرونی بر سر راه اشتغال وجود
دارد ،نگرش مث تی نس

به آینده کاریشان داشته باشند به دن ال این مسئله دانشنویان ترمهای

بالاتر تعام بیشتری با مداخلهفر و در ارت اط با م ابث مطرحشده داشتند و خود را بیشتر درفیر
تکلیف تعیینشده میکردند ازآنجه که امید انتظار آیندهای روشن اس و امید شغلی انتظار
آیندهای روشن در مسیر شغلی اس به این جه دانشنویان سالهای آخر که خود را به لحاظ
اصله زمانی تا انتخاب شغ نزدیکتر به جه

تصمیمفیری و ورود به دنیای اشتغال میبینند،
Jeven & Nekolaichuk
Augustin
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تأ یرپذیری بیشتری از مداخله باضر دریا

کردند بهویژه این نتینه با پژوهش قریشی ()1400

که در پژوهش خود میزان امیدواری دانشنویان سال آخر روانشناسی را بیشتر از دانشنویان سال
اول فزارش دادند ،همسو اس
معنادار نشدن تفاوت میانگینهای پسآزمون متغیر امید و زیرمقیاسهایش بین
دانشنویان دارای علایق متفاوت نس

به رشته تحصیلی ،این نتینهفیری را باص کرد که

مداخله برنامهریزی تحصیلی شغلی طرابیشده روی امید شغلی دانشنویان صرونظر از
میزان علاقه آنها به رشته تحصیلیشان در نمونه باضر مؤ ر بوده اس

این یا ته با فزارش

پژوهش صمدی و همکاران ( )1400م نی بر اینکه دانشنویان درعینبال که نگرش مث
نس

به رشته تحصیلی (علاقه) خود دارند ،در اکثر دانشنویان نگرش مطلوب نس

به

آینده شغلی (امید شغلی) ندارند ،همخوان اس ؛ اما درعینبال با پژوهش دیگری که روی
 81درصد دانشنویان رشته پزشکی در دانشگاه پنسیلوانیا اننام شد (وات و همکاران،1
 ،)2111همجه
اس

نیس ؛ چراکه پژوهش باضر نشان داد ،دانشنویان درعینبال که ممکن

از رشته تحصیلی خود رضای

نداشته باشند ،میتوانند نس

به آینده شغلی خود

امیدوار شوند یا باشند
فزارش این نتایا ،با توجه به اینکه پژوهش باضر روی دانشنویان رشته علوم کامتیوتر
و ریاضی اننامشده ،پژوهش صمدی و همکاران روی دانشنویان رشته بهداش

محیط و

پژوهش وات و همکاران ( ) 2111روی دانشنویان رشته پزشکی صورت فر ته اس ؛ این
رض را مطرح میکند که شاید تفاوتهای فزارششده در پژوهشها به عل

تفاوت در

رشتههای تحصیلی باشد؛ اما پژوهش باجیان و نصیری ( )1402این رضیه ابتمالی را نیز
Watt, Greeley, Shea & Ahn,

1.
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در ت یین این مهم با تردید مواجه میسازد؛ چراکه این پژوهش روی دانشنویان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی باب نتاینی متفاوت از نتایا پژوهش وات و همکاران و همجه

با

پژوهش باضر را فزارش دادند
از محدودی های پژوهش باضر این بود که امکان بررسی مداخله طرابیشده بر روی
دانشنویان سایر رشتهها و یا در سنین پایین یا در فروههای متفاوت ازنظر توانایی (مث
معلولین) در بازار کار یا ا راد شاغ ن ود لذا با توجه به قابلی
در پژوهشهای بسیاری اب شده اس

انعطاوپذیری ذاتی امید که

(چیونز و همکاران2116 ،؛ هرث2111 ،؛ کلانسر و

همکاران1881 ،؛ لابییرر و همکاران )2117 ،و از ماهی
میشود ،انتظار میرود مداخلاتی که جه

شناختی آن (اسنایدر )2112 ،ناشی

ا زایش امید طرابی میشوند بهویژه مداخلات

شناختی بر روی ا زایش این سازه مهم مؤ ر باشند؛ بنابراین با توجه به مؤ ر ا تادن مداخله
طرابیشده در این پژوهش پیشنهاد میشود که مداخلات شناختی دیگر و یا بسط و
فسترش مداخله شناختی پژوهش باضر در دورههای سنی مختلف (بهویژه نوجوانان) و
فروههای پژوهشی متفاوت ازجمله معلولین جه
پرخطر و یا فروههای شغلی با امنی
ازایندس

آمادفی اشتغال و فروههای شغلی

شغلی کم که به نظر میرسد نیازمند مداخلههایی

باهدو ارتقاء امید شغلی هستند ،صورت بگیرد

ازآنناکه پژوهش باضر در دانشگاه شهرکرد و با همکاری مسئولین محترم دانشگاه
صورت فر

 ،از مسئولینی که در اجرای پژوهش با پژوهشگران این تحقیق همکاری

کردند و همه دانشنویان داوطلب مشارک

در پژوهش باضر تقدیر میشود
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