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Abstract
This research aims to investigate the role of career optimism and adaptability in the academic
achievement of students. The research method was descriptive and correlational. A total of
445 (288 female & 157 males) of the bachelor students of the University of Isfahan were
randomly selected through proportional ratio sampling, and the participants completed the
Academic Achievement Questionnaire, Career Adaptability Scale, Career Optimism Scale.
Correlation analysis showed that career adaptability and career optimism predict 0.21 and
0.27 of variance in the girl students' academic achievement. Career adaptability predicts 0.21
of variance in the academic achievement of boy students. Based on this study's findings, it can
be said that career optimism and adaptability were predictors of academic achievement, they
can be seen as the most important factors that should be considered in the academic
counseling process. Therefore, it is suggested to develop and reinforce four dimensions of
career adaptability as well as increase their career optimism in the students.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش خوشبیني و انطباقپذیري مسیر شغلي در موفقیت تحصیلي دانشجویان انجام شد.
روش تحقیق حاضر ،توصیفي و از نوع همبستگي بود .تعداد  445نفر ( 288زن و  157مرد) از دانشجویان کارشناسي
دانشگاه اصفهان با روش نمونهگیري طبقهاي نسبي متناسب با حجم ،بهطور تصادفي انتخاب شدند .شرکتکنندگان
پرسشنامۀ موفقیت تحصیلي ،پرسشنامۀ انطباقپذیري مسیر شغلي و مقیاس خوشبیني مسیر شغلي را تکمیل کردند.
تحلیلهاي همبستگي نشان دادند انطباقپذیري و خوشبیني مسیر شغلي ،هر یک بهترتیب  %21و  %27از واریانس موفقیت
تحصیلي دانشجویان دختر و متغیر انطباقپذیري مسیر شغلي  %20از موفقیت تحصیلي دانشجویان پسر را پیشبیني ميکنند.
براساس یافتههاي این پژوهش ،دو متغیر انطباقپذیري مسیر شغلي و خوشبیني مسیر شغلي ،پیشبینيکنندۀ موفقیت
تحصیلي بودند؛ این دو متغیر باید مهم ترین عوامل در نظر گرفته شده در فرایند مشاورۀ تحصیلي باشند؛ بنابراین ،ایجاد و
تقویت انطباقپذیري مسیر شغلي در دانشجویان و نیز افزایش خوشبیني مسیر شغلي در آنان پیشنهاد ميشود.
واژههاي کلیدي :موفقیت تحصیلي ،انطباقپذیري مسیر شغلي ،خوشبیني مسیر شغلي
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و همکااااران ،)2007 ،تواناااایي یهناااي عماااومي(5پاشاااا

مقدمه:
دانشجویان ،قشر کارآمد و آیندهساز جامعه ،هر سااله

شریفي1390 ،؛ کارباچ ،گاتشلین

بخش زیادي از برنامهریزي و بودجه هر کشور را به خود

اسااپیناس ،)2013 ،خودپنااداره( 6آقاجاااني ،نریماااني و

اختصاااای ميدهناااد .همنناااین پیشااارفت تحصااایلي

1

 ،اساپنگلر ،هگوالاد و
7

آساایائي ،)1387 ،خااانواده ،خودکارآماادي تحصاایلي،

دانشجویان براي کسب موفقیتهاي آتاي آناان ،اهمیات

خودپنااداره تحصاایلي 8،اهمالکاااري تحصاایلي 9،مهااار

بسیاري دارد (یداللهي ،میارزاده و فتاي .)1393 ،تحصایل

تحصااایلي10،اشاااتیاق تحصااایلي11و انطباقپاااذیري مسااایر

بهمنزلۀ عامل فردي ارزشمند ،فرصتي را فراهم ميکند تاا

شغلي(12صالحي.)1393 ،

شخص توانایيهاي خود را نشاان دهاد و باه بهساازي آن

تعاری

مختلفي در رابطه با موفقیت تحصیلي وجاود

بپردازد و زمااني کاه تحصایل را خوشاایند و لاذ بخش

دارد .آرتینااااو ( )2009موفقیاااات تحصاااایلي را شااااامل

بداند ،این امار دوننادان ميشاود (سالیگمن و سایگزنت

پیشاارفت13،رضااایت14و تااداوم انگیاازش15ميدانااد و سااه

میهالي)2000 ،؛ به همین دلیال ،موفقیات تحصایلي2یکاي

عامل محیط یادگیري ،عوامل فردي و رفتارهاي فردي را

از مسائل شایان توجه در بسیاري از مطالعا است (باراي

 )200416عاالوه
در آن سهیم ميداناد .یاورو و النگادن (

مثااال ،باااکر ،نااورآدین ،ساایمونزیمر ،اشاانایدر و لومااان،

بر معدل ،تواناایي مثثرباودن در کاارکردن باا دیگاران و

2018؛ بوند ،نیکیناا و جاونز2017 ،؛ حسایني ،دزکاام و

حلکردن مسائل درهم و برهم زندگي را مالو موفقیت

میرالشااااري1386 ،؛ حسااایني ،فتحآباااادي ،شاااکري و

 )200517خودپنادارۀ تواناایي
تحصیلي ميدانند .گاراردي (

پاکاادامن1395 ،؛ رئیسااون ،محماادي ،عباادالرزاقنژاد و

را به ماالو معادل اضاافه ميکناد .تاراپمن و همکااران

،

( )2007موفقیاات تحصاایلي را معاادل ،ابقااا و رضااایت

2018؛ مینز ،بااکس ،کلیمساترا و دنیسان2018 ،؛ نانزپناا،

تحصاایلي ميداننااد .در ایاان میااان ،ولااز ( )201018معتقااد

سوآرزپلیسیني و بونو.)2017 ،

است مفهوم موفقیات تحصایلي ،پینیاده اسات و تنهاا باا

شااری زاده1393 ،؛ لااي ،هااان ،وان ا

 ،سااان و نن ا

مطالعۀ این مفهوم نشان ميدهد موفقیات تحصایلي باا
مفاهیمي همنون پیشرفت تحصیلي و عملکارد تحصایلي

3

معدل و نمارا تبیینپاذیر نیسات .او در مادل مفهاومي
خود به ده عامل اشاره کرد که شامل مهار ها )مطالعه،

یکسان در نظر گرفته شده است و میانگین معدل ،معموالً

سازماندهي و مدیریت خاود( ،کیفیات آماوزش )میازان

استاندارد طالیاي باراي سانجش دساتاوردهاي علماي در

کارایي معلم و نحوۀ ارتباط با دانشجو( ،تصامیمگیري و

نظر گرفته ميشود؛ بنابراین ،بیشاتر فراتحلیلهاا معادل را

حل مشکال

مسایر شاغلي ،انگیازش بیروناي و داشاتن

شاخص اندازهگیري پیشرفت تحصیلي گازارش ميدهناد

مشوق بیروني باراي انجاام وظاای

تحصایلي ،انگیازش

(پوروپا 2009 ،؛ تراپمن ،هل ،هرن و اسکولر2007 ،؛
ریناردسااون ،آبراهااام و بونااد2012 ،؛ کانساال ،هزلاات و
اونس2001 ،؛ هل ،تراپمن و اساکولر .)2007 ،موفقیات
تحصیلي از عوامل مختلفي تأثیر ميگیرد؛ ازجمله انگیازۀ
پیشرفت(4لي ،)2012 ،سن ،جنس ،قومیت و ویژگيهااي
شخصیتي (آیت ،)1395 ،وجدان و وظیفهشناسي (تراپمن
1. educational achievement
2. academic achievement
3. academic performance
4. progress motivation

5. general mental ability
6. self-concept
7. academic self-efficacy
8. academic self-concept
9. academic procrastination
10
. academic skill
11
. academic engagement
12
. career adaptability
13
. progress
14
. satisfaction
15
. motivation
16
. Yorke & Longden
17
. Gerardi
18
. Welles

نقش خوشبیني و انطباقپذیري مسیر شغلي در موفقیت تحصیلي دانشجویان ۳/

تحصیلي ،اعتماد به نفس،

(مارتین و مارش .)2008 ،این مقاله قصد دارد بعاد یهناي

دروني/رغبت به انجام وظای

تمرکاز و خاودتنظیمي ،ارتبااط اجتمااعي باا دیگاران و

موفقیاات تحصاالي دانشااجویان را بررسااي کنااد کااه در

دریافات حمایات آنهاا ،ساازگاري و کنارآمادن باا

برگیرناادۀ رضااایتمندي تحصاایلي ،پایسااتگي تحصاایلي و

محروهاي تنشزا و نداشتن اضطراب عملکرد است.

احساااس موفقیاات در تحصاایل اساات .بااه نظاار ميرسااد

کوباااال و میوساااک ( )2001موفقیااات تحصااایلي را
ادراو و ارزشیابي فرد از خود دربارۀ عملکرد تحصایلي

موفقیاات تحصاایلي دانشااجویان خااوشبین بیشااتر اساات
(اسپارو ،کااوفیلد ،بارتااو و هینمان.)2015 ،

ميکنند .آنها با مرور پیشینۀ تحقیق اظهاار

خوشبیني2یا تفکر مثبات ،شااخۀ اصالي رویکارد

بااراي موفقیاات

روانشناسااي مثباات3و یکااي از خصوصاایا مثباات انسااان

یهناي یاا

است که در طي یک دهه اخیر جایگاه ویژهاي در حاوزۀ

عیني به همان نمارا عیناي کاه باه

روانشناساااي تحاااولي و بهداشااات روان داشاااته اسااات

نمرا دانشجو و نیز درجۀ سازگاري دانشجو با کارهااي

(ساالیگمن .)2000 ،مطااابق بااا نظریااۀ سااازهگرایي مساایر

یهني یا

شغلي ،خوشبیني مسیر شاغلي 4،عامال انگیزشاي عقالناي

روانشناختي به نگارش فارد نسابت باه موفقیات تحصایلي

است کاه منعکسکننادۀ انتظاار بهتارین نتیجاۀ ممکان یاا

خود ،به هماان انادازۀ نگارش والادین و دیگاران درباارۀ

تأکید بر بهترین جنبههاي رشد مسیر شغلي آینده شاخص

موفقیت فرد اطالق ميشود.

و آرامش در انجام مهار هااي طرحریازي مسایر شاغلي

خویش تعری

ميکننااد دو گااروه باازر
تحصیلي وجود دارد؛ تعاری
روانشناختي .تعاری

از تعاااری

عیني و تعااری

دانشگاه و سیستم آموزشي اشاره دارد و تعاری

صالحي ( )1393با الهام از کوبال و میوسک (،)2001

است (روتینگهاوس ،دي و بورگن .)2005 ،مطابق با ایان

سنتي موفقیت تحصیلي برداشاته و

تعری ا  ،افااراد خااوشبین بااه آیناادۀ مساایر شااغلي خااود

موفقیت تحصیلي را شامل دو بعاد عیناي و یهناي دانساته

عالقهمند ،مشتاقانه درگیار یاادگیري و مساتقیماً باا آینادۀ

است .بعد عیني شامل معدل ،نظر دانشجو دربارۀ وضعیت

مساایر شغليشااان در ارتباطانااد .همننااین از اینکااه در راه

تحصاایلي خااود اساات و بعااد یهنااي شااامل رضااایتمندي

مناسااب رساایدن بااه موفقیاات مساایر شااغلياند ،احساااس

تحصاایلي ،پایسااتگي تحصاایلي و احساااس موفقیاات در

آرامش ميکنند (مک ایلون ،بکاریا و بورتون.)2013 ،

گامي فراتر از تعاری

تحصیل است .رضایتمندي تحصیلي رضاایت دانشاجو از

خوشبیني مسیر شغلي بر نتایج مختلا

مسایر شاغلي

همااۀ برنامااههاي موجااود در رشااتۀ انتخااابي خااود و نیااز

مانناااد آرزوهااااي مسااایر شاااغلي ،انتخااااب ،اکتشااااف

رضااایت از رابطااه بااا اسااتاد را در باار ميگیاارد (پیاارو ،

(روتینگهاوس و همکاران ،2005 ،و روتینگهااوس ،بیلاو،

 .)1992احساااس موفقیاات بااراي نخسااتینبار در پااژوهش

متیجا و اشنایدر )2012 ،و رضایت تحصیلي بهطور مثبات

صالحي ( )1393مطرح شد .احسااس موفقیات باه معنااي

اثاار ميگااذارد (مااک ایلااون و همکاااران .)2013 ،افااراد

احساسي است که دانشجو از میزان ماوفقیتش در مدرساه

خوشبین تالش ميکنناد باه تحصایال بااالتري دسات

تحصایلياش دارد .پایساتگي تحصایلي1نیاز باه

یابند ،آرامش بیشتري با آموزش و برنامههاي مسیر شغلي

توانایي دانشجو براي برخورد موفقیتآمیز باا نالشهاا و

خود داشته باشند و همننین در فعالیتهایي درگیر شاوند

یا استرسهاي روزمرۀ تحصیلي گفتاه ميشاود کاه جازو

که بینش مسیر شغليشاان را بااال ميبارد (روتینگهااوس،

عادي زنادگي تحصایلي دانشاجو اسات؛ مانناد عملکارد

دي و بااورگن .)2005 ،بااهطورکلي ،ادبیااا پژوهشااي

و وظای

ضااعی

در دروس ،فشااار امتحاااان و تکااالی

دشاااوار
2
. optimism

1
. academic buoyancy

3. positive psychology
4. career optimism
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خوشبیني مسیر شغلي نشاان ميدهاد ادراوهااي مثبات

کنجکاوي و اعتماد به توانایي خود در طاي ایان مسایر باا

آینده1نشاندهندۀ بلوغ مسیر شغلي و انطباقپاذیري اسات

داشتن موفقیت تحصیلي رابطه داشته باشاد .درنهایات ،باا

(اسااپینوال و تیلااور ،1992 ،روتینگهاااوس و همکاااران،

شااناخت نحااوۀ عملکاارد ایاان متغیرهااا ،پااژوهش در پااي

 ،2005و روتینگهاوس ،بیلو و همکاران ،2012 ،تولینتینو،

بررسي رابطۀ میان متغیرهااي خاوشبیني و انطباقپاذیري

گارسیا ،لو ،رستوبو  ،بوردیا و پلیو.)2014 ،

مساایر شااغلي بااا موفقیاات تحصاایلي اساات؛ تااا بااا نتااایج

انطباقپذیري مسیر شغلي2از مثلفههاي مهم در نظریاۀ

بهدستآمده از ایان پاژوهش برناماهریزي ماثثري باراي

ساویکاس ( )2012و یک ساازۀ رواناي اجتمااعي اسات؛

ارتقاي سطح موفقیات و بهزیساتي تحصایلي دانشاجویان

این سازه نشاندهندۀ آماادگي مناابف فارد باراي مقابلاه باا

انجام شود .باا توجاه باه بيساابقه باودن ایان پاژوهش در

وظاااای  ،تغییااارا و شاااووهاي پیشبینيشاااده در

گساترش پیشاینۀ

نقشهاااي مختل ا

ایران ،نتایج آن در سطح بنیاادي باعا

ازجملااه نقشهاااي شااغلي اساات .بااه

نظااري در زمینااۀ روابااط بااین متغیرهااا و سااهم هرکاادام

عبارتي دیگر ،به معناي کساب نگرشهاا ،صاالحیتها و

ميشااود .همننااین بااراي افاازایش آگاااهي متخصصااان،

رفتارهایي است که افاراد باراي هماهن

ساازي خاود باا

شااغل متناسااب بااه کااار ميبرنااد (ساااویکاس و پااورفیلي،
 .)2012طبق تعاری

ارائهشده ،این سازه ،مهمتارین بعاد

در رشد و تکامل مسایر شاغلي افاراد اسات (سااویکاس،

مشاوران تحصیلي ،مدرسه و شغلي استفاده شود.
بنابراین فرضیۀ اصلي این پژوهش عبار است از:
تعیین رابطۀ خوشبیني و انطباقپذیري مسیر شاغلي باا
موفقیت تحصیلي دانشجویان.

 .)2013انطباقپذیري در نظریۀ سازهگرایي مسایر شاغلي،
نهار بعد دارد :دغدغه ،کنترل ،کنجکاوي و اعتماد.
ازنظاار ساااویکاس ( ،)2012فاارد انطباقپااذیر دربااارۀ
آیناادۀ کاااري خااود دغدغااه دارد ،کنتاارل خااود را بااراي
آینااده شااغلي افاازایش ميدهااد ،در مساایر شااغلي خااود
کنجکاوي نشان ميدهد و اعتماد خود را براي رسیدن باه
آینده نیز تقویت ميکند (ساویکاس و پاورفیلي.)2012 ،
ساویکاس معتقد است مفهوم اساسي در آمادگي و رشاد
مسیر شاغلي نوجواناان انطباقپاذیري مسایر شاغلي اسات
(هیرساااني .)2009 ،تمرکاااز بااار ایااان نهاااار منباااف
انطباقپذیري ،هدف اصلي آموزش و مشااوره در دنیااي
فرامدرن است.
شاااناخت عوامااال ماااثثر بااار موفقیااات تحصااایلي
دانشجویان ،گامي اساسي و مهم است .همننین براسااس
پیشینۀ ادبیا پژوهشيِ متغیرهاي پژوهش ،به نظر ميرسد
با افزایش فعالیت خوشبینبودن ،دغدغهمندبودن درباارۀ
مسیر شاغلي خاود ،کنترلداشاتن بار ایان مسایر و داشاتن
1
. future positive perceptions

2 . adaptability in academic achievement

روش
روش پاااژوهش ،جامعاااۀ آمااااري و نموناااه :روش
پژوهش ،توصیفي از نوع همبساتگي باود .جامعاۀ آمااري
تمامي دانشجویان کارشناسي دانشگاه اصافهان باه تعاداد
 7772نفاار بودنااد .براساااس جاادول مورگااان و کرجسااي
(کرجسي و مورگان1970 ،؛ به نقل از بیاباانگرد،)1389 ،
 390نفر و با توجه به احتماال ریازش ( 450 )10%نفار ،باا
اسااتفاده از روش نمونااهگیري تصااادفي طبقااهاي نساابي
متناسب با حجم انتخااب شادند؛ بادین شاکل کاه از هار
دانشکده به تفکیاک رشاته و جنسایت ،تعاداد مشخصاي
انتخاااب شاادند و بعااد بااهطور تصااادفي ،براساااس تعااداد،
پرسشنامهها باین دانشاجویان توزیاف شاد .باه دانشاجویان
دربارۀ محرمانهبودن اطالعاا و انتشاارنیافتن مشخصاا
آنها اطمینان الزم داده شد .پاس از جمافآوري ،تعاداد 5
پرسشنامه به دالیلي ازقبیل پاسخندادن از روند کار خارج
شااد و درنهایاات 445 ،پرسشاانامه تجزیااهوتحلیل شاادند.
نمونههاي این پژوهش ،دانشاجویان کارشناساي دانشاگاه

نقش خوشبیني و انطباقپذیري مسیر شغلي در موفقیت تحصیلي دانشجویان ۵/

اصفهان بودند که  64/7درصد آنان زن و  35/3درصد از

مقیاس انطباقپذیري مسیر شغلي ساویکاس و پورفلي

آنان مرد بودند .بهمنظور ایجاد انگیازه و جلاب همکااري

( 2:)2012ایاان پرسشاانامه در سااال  2012بااا همکاااري 13

دانشاااجویان در پاساااخگویي دقیاااق باااه ساااثاال باااه

کشور دنیا به سرپرستي مارو ال ساویکاس سااخته شاد.

شرکتکنندگان گفته شد در صور تمایل ،نتایج فردي

ایاان پرسشاانامه دربردارناادۀ  24گویااه اساات .نمااره کلااي

ازطریق آدرس پسات الکترونیاک (بهصاور محرماناه)

بهدستآمده از پرسشنامه ،بیانکنندۀ میزان انطباقپاذیري
فرد است .افراد با توجه به طی

براي آنها ارسال ميشود.
ابزارساانجش :پرسشاانامۀ موفقیاات تحصاایلي 1:بااراي
اندازهگیري متغیر موفقیت تحصیلي از پرسشنامۀ موفقیات
تحصیلي صالحي ( )1393استفاده شد که داراي  30گویه
و دو بعد و هفات خردهمقیااس باود .نهاار خردهمقیااس
بااراي بعااد عینااي موفقیاات تحصاایلي معاادل ( ،)1نظاار
دانشآموز ( ،)2-4نظر معلمان ( )5و نظر والادین درباارۀ
وضعیت تحصیلي دانشآموز ( )6و سه خردهمقیاس براي
بعااد یهنااي (رضااایتمندي تحصاایلي ( ،)7-11پایسااتگي
تحصیلي ( )14-20و احساس موفقیت تحصیلي ()12-13
است .افراد با توجه به طی

لیکر از ( 1خیلاي کام) تاا

( 5خیلااي زیاااد) بااراي هاار سااثال ،بااه سااثاال جااواب
ميدهند .با جمف نمره فرد ،نماره کال موفقیات تحصایلي
فرد باه دسات ميآیاد .نماره پاایین نشااندهندۀ موفقیات
تحصیلي کم و نمره باال نشاندهندۀ موفقیت تحصیلي باال
اساات .در ایاان پااژوهش ،گویااههاي پرسشاانامۀ موفقیاات
تحصیلي بازنگري شد و نهار نفر از متخصصاان مشااورۀ
مدرسه ،روایي محتوایي آن را تأیید کردند .عالوه بر آن،
همساني دروني این ابزار ،یعني همبستگي هر گویه با کل
ابزار ،مناسب گزارش شد .ضریب آلفاي کرونباا باراي
نظاار دانشآمااوز  ،0/79نظاار والاادین  ،0/72نظاار معلمااان
 ،0/74رضااایتمندي  ،0/76پایسااتگي تحصاایلي  0/70و
احساس موفقیت  0/84اسات .همنناین باراي بعاد عیناي
 0/82و بعد یهني  0/85برآورد شاده اسات .باا توجاه باه
اینکه این پرسشنامه براي دانشآموزان سااخته شاده باود،
پایایي پرسشانامۀ موفقیات تحصایلي در ایان پاژوهش باا
استفاده از آلفاي کرونبا  0/87است.
1
. academic achievement questionner

لیکر از ( 1خیلي کام)

تا ( 5خیلاي زیااد) باراي هار ساثال ،باه ساثاال جاواب
ميدهنااد .پرسشاانامۀ انطباقپااذیري مساایر شااغلي داراي 4
زیرمقیاس است که میزان دغدغاه ،کنتارل ،کنجکااوي و
اعتماد را ميسنجد .براي هرکدام از این خردهمقیاسها 6
گویه در نظر گرفته شد .نمره کل با جمف نمارا فارد باه
دست ميآید .نمره کم نشاندهندۀ انطباقپذیري پاایین و
نمااره باااال نشاااندهندۀ انطباقپااذیري باااالي فاارد اساات.
سااااویکاس و پاااورفلي ( )2012همسااااني دروناااي ایااان
پرسشنامه را با اساتفاده از آلفااي کرونباا  0/94و باراي
خردهمقیاسهاااي دغدغااه ،کنتاارل ،کنجکاااوي و اعتماااد
باااهترتیب  0/79 ،0/74 ،0/83و  0/85گااازارش کردناااد.
نیلفروشان و سالیمي ( )2016در پاژوهش خاود همسااني
دروني ایان پرسشانامه را باا روش آلفااي کرونباا 0/92
گاازارش کردنااد و پایااایي ایاان پرسشاانامه را بااه تفکیااک
خردهمقیاسهاي دغدغۀ شغلي ،کنترل شغلي ،کنجکااوي
شغلي و اعتماد شغلي بهترتیب  0/84 ،0/79 ،0/71و0/86
گاازارش کردنااد .بااهمنظور بررسااي روایااي مالکااي ایاان
پرسشنامه ،ضریب همبستگي آن با پرسشانامۀ فرساودگي

شاااغلي گلااادارد ( )r=0/46، p<0/01و خودکارآمااادي
باورکاریااابي ( )r= 0/62، p<0/01بااه دساات آمااد کااه

همگي معنادار بودند .پایایي پرسشنامۀ انطباقپذیري مسیر
شغلي در این پژوهش با استفاده از آلفاي کرونباا 0/92
به دست آمد.
3

مقیاااس خااوشبیني مساایر شااغلي :خااوشبیني مساایر
شغلي ،میزان انتظار مطلوب افراد نسابت باه آیندهشاان را
اندازهگیري ميکند .این مقیاس باا اساتفاده از زیرمقیااس
2
). savickas & porfeli career adaptability scale (2012
3
. career optimism scale
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خااوشبیني مساایر شااغلي ساایاهۀ آیناادۀ مساایر شااغلي

کاارد کااه شاااخص روایااي گاازارش ميشااود (،r=0/46

روتینگهااااوس و همکااااران ( )2005سااااخته شاااد .ایااان

 .)p<0/001همننین همساني دروني این مقیااس را 0/82

زیرمقیاس مشتمل بر  11گویه است .گویههاي پرسشانامه

و پایایي این مقیاس را با آلفااي کرونباا  0/82گازارش

لیکر  5درجهاي ( از 1بهشاد مخاالفم

کردند .پایایي پرسشنامۀ خاوشبیني مسایر شاغلي در ایان

تا  5بهشد موافقم) نمرهگذاري شدند .از این  11گویه،

پژوهش با استفاده از آلفاي کرونبا  0/82به دست آمد.

 6گویااه بااهطور مسااتقیم و  5گویااه  3-4-5-8-9بااهطور

روش اجاارا و تحلیاال :ایاان پااژوهش در یااک مرحلااه

معکوس نمرهگاذاري شادند .صااحبي اصافهاني ()1396

انجام شد .ابتدا با استفاده از مطالعۀ عمیق پیشینۀ پاژوهش،

این پرسشنامه را براي نخستینبار ترجمه کارد کاه آلفااي

متغیرهاي مرتبط با موفقیت تحصیلي شناساایي شادند .در

کرونبا  0/82به دست آمد .صاحبي ( )1396در بخشاي

این پژوهش ،دو متغیر مستقل با استفاده از  3پرسشنامه در

از یافتههاي خود با در نظر گرفتن اینکاه افاراد خاوشبین

رابطااه بااا موفقیاات تحصاایلي اناادازهگیري شاادند .بااراي

گاارایش بیشااتري بااه راهبردهاااي مقابلااهاي حاال مساا له

تجزیااهوتحلیل دادههااا و بیااان شاااخصهاي توصاایفي از

همنون طرحریزي مسایر شاغلي دارناد (روتینگهااوس و

میانگین و انحاراف اساتاندارد و باراي بیاان همبساتگي و

همکاااران ،)2005 ،رابطااۀ خااوشبیني مساایر شااغلي را بااا

پیشبیني میزان ساهم هار یاک از متغیرهااي پیشباین در

طرحریزي مسیر شغلي برآورد کرد کاه شااخص روایاي

پیشبیناااي متغیااار ماااالو از روش تحلیااال رگرسااایون

گاازارش ميشااود ( .)p<0/01 ،r=0/74روتینگهاااوس و

گامبهگام با استفاده از نرمافزار  SPSS 22استفاده شد.

براساس طی

همکاران ( )2005پایایي این مقیاس را با آلفاي کرونباا

یافتهها
جااادول ( )1و ( )2رابطاااۀ متغیرهااااي تحقیاااق را باااا

 ،0/87مکایلوین و همکاران ( )2013با آلفاي کرونباا
 0/86و تولتینااو و همکاااران ( )2014بااا آلفاااي کرونبااا

یکدیگر بهطور جداگانه باراي دانشاجویان دختار و پسار

 0/80گاازارش کردنااد .گارساایا ،رسااتوبور  ،بوردیااا،

نشان ميدهند.

بوردیااا و روکساااز ( )2015نیااز در پااژوهش خااود رابطااۀ
خوشبیني مسیر شغلي باا خاوشبیني عماومي را بارآورد

جدول  .1اطالعات توصیفی و ضرایب همبستگی موفقیت تحصیلی با متغیرهای پیش بینی برای دانشجویان دختر
3

2

متغیر

1

موفقیت تحصیلی

1

انطباقپذیری مسیرشغلی

*0/46

1

خوشبینی مسیرشغلی

*0/41

*0/40

1

میانگین

انحراف معیار

59/36

11/04

88/97

13/88

36/58

6/99
*p<0/05

( )0/46اساات .خااوشبیني مساایر شااغلي هاام همبسااتگي

با توجه به جدول ( ،)1انطباقپذیري مسایر شاغلي باا

مثبت و معناداري با موفقیت تحصیلي ( )0/41دارد.

موفقیاات تحصاایلي داراي همبسااتگي مثباات و معنااادار
[

جدول  .2اطالعات توصیفی و ضرایب همبستگی موفقیت تحصیلی با متغیرهای پیشبینی برای دانشجویان پسر
متغیر

2

موفقیت تحصیلی

1
1

انطباقپذیری مسیرشغلی

*0/45

1

خوشبینی مسیرشغلی

*0/18

*0/27

3

1

میانگین
61/71

انحراف معیار
10/70

91/21

11/70

37

6/47
*p<0/05

نقش خوشبیني و انطباقپذیري مسیر شغلي در موفقیت تحصیلي دانشجویان 7/

با توجه به جدول ( ،)2انطباقپذیري مسایر شاغلي باا

رگرسیون گامبهگام استفاده شاد کاه در آن ،متغیرهااي

موفقیاات تحصاایلي داراي همبسااتگي مثباات و معنااادار

خوشبیني و انطباقپذیري مسیر شغلي ،متغیر پیشباین و

( )0/45اساات .خااوشبیني مساایر شااغلي هاام همبسااتگي

موفقیت تحصیلي ،متغیر مالو در نظر گرفته شد .نتاایج

مثبت و معناداري با موفقیت تحصیلي ( )0/18دارد.

تحلیاال رگرساایون گامبااهگام بااهطور جداگانااه بااراي

براي بررسي نقش خوشبیني و انطباقپاذیري مسایر

دانشجویان دختر و پسر در جدول ( )3و ( )4آمدهاند.

شااغلي در موفقیاات تحصاایلي دانشااجویان ،از تحلیاال
جدول .3نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی موفقیت تحصیلی براساس خوشبینی و انطباقپذیری مسیر
شغلی برای دانشجویان دختر
تغییرا
Adjusted
متغیر
مدل
P
F
R2
R
R2
مجذور R
1
2

انطباقپذیري مسیرشغلي

0/46

انطباقپذیري مسیرشغلي +

0/52

خوشبیني مسیرشغلي

0/21

0/21

0/21

75/91

0/001

0/27

0/27

0/06

53/61

0/001
p<0/05

جااادول ( )3نشاااان ميدهاااد در گاااام اول ،متغیااار

مسیر شغلي ،متغیر خوشبیني مسیر شغلي هام وارد شاده

انطباقپااذیري مساایر شااغلي بااا ضااریب همبسااتگي 0/46

و ضریب همبساتگي آن  0/52و تاوان دوم ایان ضاریب

وارد معادله شده است .توان دوم این ضریب همبساتگي

رگرسیون  0/27است.

 0/21است .در گام دوم ،عالوه بار متغیار انطباقپاذیري
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون گامبهگام برای پیشبینی موفقیت تحصیلی براساس خوشبینی و انطباقپذیری مسیر
شغلی برای دانشجویان پسر
تغییرا
Adjusted
متغیر
مدل
P
F
R2
R
R2
مجذور R
1

0/45

انطباقپذیري مسیر شغلي

0/20

0/20

0/19

0/001

38/36

p<0/05

جدول ( )4نشان ميدهد در گام اول ،متغیر
انطباقپذیري مسیر شغلي با ضریب همبستگي 0/45
وارد معادله شده است .توان دوم این ضریب همبستگي
 0/20است.

یافتههاي حاصل از این پژوهش در جداول ( )5و
( )6گزارش شدهاند .یافتهها با استفاده از روش
همبستگي و تحلیل رگرسیون گامبهگام به دست
آمدهاند.

جدول  .5ضرایب معادله برای پیشبینی موفقیت تحصیلی براساس خوشبینی و انطباقپذیری مسیر شغلی برای
دانشجویان دختر
ضریب خام
مدل

B

خطاي استاندارد

(مقدار ثابت)

18/87

3/96

ضریب استاندارد
بتا

معناداري

t

0/001

4/76

انطباقپذیري مسیر شغلي

0/28

0/04

0/35

0/001

6/31

خوشبیني مسیر شغلي

0/44

0/09

0/28

0/001
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نتااااایج جاااادول ( )5نشااااان ميدهنااااد متغیرهاااااي
انطباقپذیري مسیر شاغلي و خاوشبیني مسایر شاغلي ،باا

براي دانشجویان دختر براساس نمرا خام باه شارح زیار
به دست ميآید:

توجه به ضرایب  tبه پیشبیني معناادار موفقیات تحصایلي

خوشبیني مسیر شغلي ( + )0/44انطباقپذیري مسایر

قادرند .بر اساس این ،معادلۀ پیشبیني موفقیات تحصایلي

شغلي ( + )0/28مقدار ثابت ( = )18/87موفقیت تحصیلي

جدول  .6ضرایب معادله برای پیشبینی موفقیت تحصیلی براساس خوشبینی و انطباقپذیری مسیر شغلی برای
دانشجویان پسر
ضریب خام

مدل
B

خطاي استاندارد

(مقدار ثابت)

24/55

6/05

انطباقپذیري مسیر شغلي

0/41

0/07

ضریب استاندارد

معناداري

t

بتا
0/45

0/001

4/06

0/001

6/19

نتایج جدول ( )6نشان ميدهند متغیر انطباقپذیري

نتایج این پاژوهش باا پاژوهش رئیساون و همکااران

مسیر شغلي ،با توجه به ضرایب  tبه پیشبیني معنادار

( )1393همسو است .رئیسون و همکااران ( )1393نشاان

موفقیت تحصیلي قادرند .بر اساس این ،معادلۀ پیشبیني

دادند خودپنداره و عاز نفس بااالي (باهعنوان یکاي از

موفقیت تحصیلي براي دانشجویان پسر براساس نمرا

ابعاد انطباقپذیري مسیر شاغلي) دانشاجویان باا موفقیات

خام به شرح زیر به دست ميآید:

تحصاایلي آنااان ارتباااط دارد .همننااین صااالحي ()1393

انطباقپذیري مسیر شغلي ( + )0/41مقدار ثابت

نشااان داد خودپناادارۀ تحصاایلي در کنااار سااایر عواماال،

( = )24/55موفقیت تحصیلي

مهمتاارین عاماال پیشبینيکنناادۀ بعااد عینااي موفقیاات
تحصیلي اسات .حسایني و همکااران ( )1386نیاز نشاان

بحث:

دادند افراد داراي عاز نفاس بااالتر (باهعنوان یکاي از

این پژوهش به دنباال بررساي نقاش انطباقپاذیري و

ابعاد انطباقپاذیري مسیرشاغلي) ،نسابت باه افاراد داراي

خوشبیني مسیر شاغلي در پیشبیناي موفقیات تحصایلي

عز نفس پایین ،وضعیت تحصیلي مطلوبتري دارناد؛

دانشجویان بود .براي دستیابي به ایان هادف ،متغیرهاا باا

بنااابراین ،ميتااوان بااراي پیشاابرد وضااعیت تحصاایلي از

اساااتفاده از تحلیااال رگرسااایون گامباااهگام ،بررساااي و

روشهاي تقویت عز نفس بهاره بارد .همنناین نتاایج

متغیرهااااي انطباقپاااذیري و خاااوشبیني مسااایر شاااغلي

این پژوهش نشان دادند متغیر انطباقپذیري مسیر شاغلي

بهعنوان پیشبینيکنندههاي موفقیت تحصایلي شناساایي

در گام اول پیشبینيکنندۀ موفقیت تحصیلي است.

شدند .نتایج نشان دادند انطباقپذیري و خوشبیني مسیر

انطباقپااااذیري مساااایر شااااغلي نخسااااتین متغیاااار

شغلي هر یک بهترتیب  %21و  %27از واریانس موفقیات

پیشبینيکنناادۀ موفقیاات تحصاایلي اساات .ایاان متغیاار

تحصیلي دانشجویان دختار و متغیار انطباقپاذیري مسایر

دربرگیرناادۀ ایاان حااس خودکارآماادي اساات کااه فاارد

شااغلي  %20از موفقیاات تحصاایلي دانشااجویان پساار را

بهطور موفقیتآمیز ميتواند رفتارهااي ماورد نیااز باراي

پیشبیني ميکنند.

مقابله با نالشها را ابراز کند و بر موانف ایجاد و اجاراي

تصمیما فائق آیاد .نظریاۀ شاناختي – اجتمااعي مسایر
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شغلي بر مبناي نظریۀ شناختي – اجتماعي بنادورا اسات.

یادگیري مهار هاي مرتبط با آن اهمیت ميدهند؛ زیارا

این نظریه بر این اعتقاد است که خودکارآمدي به افاراد

خوشبیني ،عامل انگیزشي براي افاراد اسات و باه افاراد

براي رسیدن به بیشترین مهار ها و تسهیال رشد آنهاا

آرامش و اعتماد به نفس کافي براي حرکات باه سامت

کمک ميکند تا به این وسیله ،مهار هاي آینده را هام

یااادگیري و نااالش بااا موانااف را ميدهااد .اسااپارو و

ماثثر باهمنظور افازایش

همکاااران ( )2015نشااان دادنااد شاابکۀ ارتباااطي قااوي،

باورهاي خودکارآمدي در رفف مشاکال عملکاردي و

برنامهریزي مسیر شغلي و خاوشبیني باه موفقیات مسایر

کسب موفقیت سودمند است؛ بنابراین ،دانشاجویاني کاه

شغلي افراد منتهي ميشود .درواقف دانشاجوي خاوشبین

انطباقپاذیري مساایر شاغلي و خودکارآماادي باااالیي در

به مسیر شغلي خود ،بهشاد باه آینادۀ مسایر شاغلياش

درساي

عالقمند است و مشتاقانه در یادگیري مشارکت ميکند.

خااود دارنااد ،موفقیاات تحصاایلي باااالتري هاام دارنااد.

او بهطور مستقیم با آیندۀ متصور خود در ارتباط اسات و

همننین ولز ( )2010در ارائۀ مادل مفهاومي از موفقیات

از قرارگااارفتن در مسااایر مناساااب موفقیااات شاااغلياش

تحصااایلي و باااهمنظور بررساااي موفقیااات تحصااایلي

احسااااس آراماااش ميکناااد .نناااین دانشاااجویاني از

دانشاجویان در ماادل مفهااومي خاود بااه ده عاماال اشاااره

تحصاایال دانشااگاهي و انتخاااب مساایر شااغلي خااود

کاارد؛ یکااي از ایاان ده عاماال ،داشااتن اعتماااد بااه نفااس

رضایت زیادي دارند (مکایلون و همکاران.)2013 ،

ارتقا دهند؛ بنابراین ،ماداخال

انجام فعالیتهاي روزماره و تکاالی

و وظاای

(بهعنوان یکي از ابعاد انطباقپذیري مسیر شغلي) است.

خااوشبیني مساایر شااغلي ،عاماال انگیزشااي عقالنااي

دانشااجوي انطباقپااذیر دربااارۀ آیناادۀ کاااري خااود

اسات؛ ایاان عاماال ،منعکسکنناادۀ انتظااار بهتاارین نتیجااۀ

دغدغااه دارد ،کنتاارل خااود را بااراي آیناادۀ شااغلياش

ممکن یا تأکید بار بهتارین جنباههاي رشاد مسایر شاغلي

افزایش ميدهد ،در مسیر شغلي خاود کنجکااوي نشاان

آیندۀ شخص و آرامش در انجام مهار هاي طرحریزي

ميدهااد و اعتماااد خااود را بااراي رساایدن بااه آینااده نیااز

مسیر شاغلي اسات (روتینگهااوس و همکااران .)2005 ،

تقویاات ميکنااد .ایاان نهااار بعااد در کنااار هاام ساابب

مطابق با ایان تعریا  ،دانشاجویان خاوشبین باه آینادۀ

ميشوند دانشجویان بتوانند بهخوبي از عهدۀ مشکال و

مسیر شغلي رشتۀ خود عالقمندناد و مشاتاقانه باه سامت

ایجادشده در حین انجاام فعالیتهااي روزماره،

یادگیري و کسب مهار هایي ميروناد کاه مساتقیماً باا

درسااي و دانشااگاهي

آیندۀ مسیرشغليشان در ارتباط است .نیاز از قرارگارفتن

دانشجویان بربیایند؛ باهطور مثاال ،افارادي باا اعتمااد باه

در مسایر مناساب موفقیاات شغليشاان احسااس آرامااش

نفااس بیشااتر در مقابلااه بااا مشااکال  ،بهتاار از پااس ایاان

مسایر

وظای

ماننااد وظااای

وظای

روزمااره ،وظااای

ميکنند .خوشبیني مسیر شغلي بر نتاایج مختلا

بر ميآیند .همننین تشخیص مفیاد واقاف شادن

شغلي مانند آرزوهااي مسایر شاغلي ،انتخااب ،اکتشااف

در این فعالیتها ،پذیرش خود و خودارزشي را افازایش

(روتینگهااااوس و باااورگن ،2005 ،و روتینگهااااوس و

ميدهد که همین امار بار موفقیات تحصایلي تأثیرگاذار

همکاران )2012 ،و رضایت تحصیلي باهطور مثبات اثار

است.

ميگذارد (مک لیون ،بکارایا و بورتون .)2013 ،مهمتار

همننااین نتااایج ایاان پااژوهش نشااان دادنااد متغیاار

از همااه ،خااوشبیني مسااایر شااغلي باااهطور مثباات باااا

خااوشبیني مساایر شااغلي در گااام دوم ،پیشبینيکنناادۀ

شاخصهاي انطباقپذیري مانناد ساازگاري در دانشاگاه

موفقیت تحصیلي اسات .افاراد خاوشبین باه تحصایل و

در ارتباط است (اسپینوال و تیلور .)1992 ،این گارایش
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مثباات بااه آیناادۀ خااوشبیني مساایر شااغلي ،بااا آمااادگي
سازگاري مرتبط است تا فرد اعتمادباهنفس کاافي باراي
نالش باا مواناف و انجاام مهار هااي طرحریازي مسایر

منابع:

شااغلي را داشااته باشااد (تولینتینااو و همکاااران.)2014 ،

آقاجاني ،س ،نریماني ،م و آسیائي ،م .)1387( .مقایسۀ

گزارش شده است افراد خوشبین نسبت به مسیر شاغلي

هوش هیجاني و خودپندارۀ دانشآموزان تیزهوش و

خود ،تالش ميکنند به تحصیال باالتري دست یابناد،

عادي .پژوهش در حیطۀ کودکان و استثنائي،)3(8 ،

آرامش بیشتري با آموزش و برنامههاي مسیر شغلي خود

.323-317

داشته باشند و نیز در فعالیتهایي درگیر شوند که بیانش

آیااات ،م .)1395( .تاااأثیر مشااااوره راهحلمااادار بااار

مسیر شغليشاان را بااال ميبارد (روتینگهااوس.)2005 ،

خودکارآماااادي ریاضااااي و موفقیاااات تحصاااایلي

پس خوشبیني مسیر شغلي با ایجاد حالات انگیزشاي در

دانشآموزان دختر .پایاننامۀ کارشناسي ارشاد رشاته

افراد سبب شده است خود را در معرض تجربیا جدید

مشاورۀ دانشگاه اصفهان.

قرار دهند؛ زیرا افراد خوشبین به مسایر شاغلي خاود باا
داشتن امید به آینده ،خود را موظ

به آمادهکردن خود

براي آینده ميدانند .همننین این افراد با استرس کمتار،
توانایي انجام مهار هاي تحصیلي مورد نیاز را در زمینۀ

بیابااااانگرد ،الاااا  .)1389( .روشهاااااي تحقیااااق در
روانشناسي و علوم تربیتي .تهران :نشر دوران.

پاشاشااریفي ،ح .)1390( .نظریااه و کاااربرد آزمونهاااي
هوش و شخصیت .تهران :انتشارا سخن.

تحصیلي دارند؛ ایان سابب شاده اسات در زمیناۀ انجاام

حساااایني ،م ،دژکااااام ،م و میرالشاااااري ،ژ.)1386( .

تحصیلي اعم از نمارا  ،پیشارفت و یاادگیري،

همبسااتگي عاااز نفاااس و پیشااارفت تحصااایلي در

وظای

احساس موفقیت بیشتري داشته باشند.
بنااابراین ،دو متغیاار انطباقپااذیري مساایر شااغلي و
خاااوشبیني مسااایر شاااغلي پیشبینيکننااادۀ موفقیااات

دانشااجویان توانبخشااي دانشااگاه علااوم بهزیسااتي و

توانبخشااي تهااران .مجلااۀ ایرانااي آمااوزش در علااوم
پزشکي.137-142 ,)1(7 ,

تحصاایلياند و عواماال شااایان توجااه در فراینااد مشاااورۀ

حسیني ،س ،.فتحآبادي ،ج ،.شکري ،ال  ،.و پاکدامن،

تحصاایلي در نظاار گرفتااه ميشااوند؛ بنااابراین ،ایجاااد و

ش .)1395( .موفقیت تحصیلي براساس جهاتگیري

تقویت انطباقپذیري مسایر شاغلي در دانشاجویان و نیاز

هاادف و بهزیسااتي یهنااي دانشآمااوزان و والاادین:

افزایش خوشبیني مسیر شغلي در آنان پیشنهاد ميشود.

الگوي مادلیابي معاادال سااختاري .پژوهشهااي

هاار پژوهشااي داراي محاادودیتهایي اساات .ایاان

تربیتي.134-157 ،31 ،

پژوهش نیز با محدودیتهایي نون تعمیمنیافتن نتایج به

ری سااااون ،م ،.محماااادي ،ي ،.عباااادالرزاقنژاد ،م ،.و

جوامف دیگر مثل دانشجویان تحصایال تکمیلاي و نیاز

شری زاده ،غ .)1393( .بررسي رابطاۀ خودپناداره و

شااهرهاي دیگاار مواجااه اساات .پیشاانهاد ميشااود ایاان

عز نفس با موفقیت تحصیلي دانشاجویان دانشاکدۀ

پااژوهش دربااارۀ سااایر اقشااار جامعااه ماننااد کودکااان و

پرسااتاري و مامااایي شااهر قاااین در سااال تحصاایلي

دانشآموزان و دانشجویان جدیادالورود و نیاز در ساایر

 .1392-1391مراقبتهاااااااي نااااااوین ،فصاااااالنامۀ

دانشگاهها و شهرها اجرا شود.

علميپژوهشي دانشکده پرستاري و ماماایي دانشاگاه
علوم پزشکي بیرجند.242-236 ،)3(11 ،
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 اساااتخراج نیمر هااااي.)1396( . م،صاحبياصااافهاني
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