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چکیده
توانـد در انتخـاب صـحیح رشـتة      ها مـی  عالیق شغلی دانشجویان و ترجیحات انگیزشی آن شناسایی

هدف پژوهش حاضـر  . تحصیلی و شغل کمک کند و به موفقیت تحصیلی و شغلی آنان منجر شود
تعیین نیمرخ عالیق شغلی و رابطة آن با انگیزش تحصیلی در دانشجویان تحصیالت تکمیلـی رشـتة   

شناسـی و مشـاورۀ    دانشـجوی کارشناسـی ارشـد روان    300شهر تهـران بـود.   شناسی و مشاورۀ  روان
دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقـات در ایـن مطالعـه مشـارکت     

آنـان بـا    تحصـیلی  و انگیـزش  هالنـد سـن    نامة رغبت عالیق شغلی آنان با استفاده از پرسش. کردند
والرند سنجیده شد. داده با روش تحلیل واریـانس چنـدمتغیره و    تحصیلی از مقیاس انگیزش استفاده

هـای انگیـزش تحصـیلی، بـاالترین نمـره مربـوط بـه         رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. از نظر مؤلفـه 
داری امعنـ  ةشخصـیتی هنـری و اجتمـاعی رابطـ     سنخبیرونی با  ۀبین متغیر انگیزانگیزش بیرونی بود. 

. شتوجود دا مثبت ةدرونی با تیپ شخصیتی اجتماعی رابط ۀمتغیر انگیز . همچنین بینشتوجود دا
مثبـت   ةجـوگر رابطـ  و شخصیتی قراردادی و جسـت  سنخانگیزشی با  نتای  نشان داد که بین بیسایر 

را بـا برخـی    هالنداین مطالعه رابطة بین برخی عالیق شغلی دانشجویان برمبنای نظریة  .شتوجود دا
رسـدکه مشـاوران و    نظـر مـی   کنـد. بـه   های انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی مشخص مـی  از مؤلفه
توانند از نظریه و ابزارهای سنجش هالنـد بـرای هـدایت تحصـیلی و شـغلی       ریزان تحصیلی می برنامه

 دانشجویان و جلوگیری از هدر رفتن سرمایة آموزشی و انسانی کشور استفاده کنند.


هایدواژهکل
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ــانی      1 ــوم انس ــعة عل ــق و توس ــکدۀ تحقی ــاری، پژوهش ــوم رفت ــروه عل ــیار گ ــمت». دانش ــران  «س ــران، ای ، ته

(mz.bahramabadi@gmail.com نویسندۀ .).مسئول 

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران. کارشناس ارشد مشاوره، دانشکدۀ روان . 2
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران. کارشناس ارشد مشاوره، دانشکدۀ روان  .3
 شناسی تربیتی، دانشکدۀعلوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران. دکتری روان  .4



267...رابطةنیمرخعالیقشغلیبا

 

The Relationship between Job Interests profile and Academic Motivation in 

Graduate Students in Psychology and Counseling 

???? 

 

Abstract 

Identifying students' job interests and motivational preferences can help them choose 

the right field of study and job and lead to their academic and career success. The 

aim of this study was to determine the profile of job interests and its relationship 

with academic motivation in graduate students of psychology and counseling in 

Tehran in the academic year of 1996-97. Method: This study was a correlational 

study. 300 master students of psychology and counseling of Allameh Tabatabaei 

University and Islamic Azad University of Tehran Science and Research Branch 

participated in this study in the 97-96 academic year. Their job interests were 

assessed using the Holland Motivation Questionnaire and their academic motivation 

was assessed using the Walland (1993) Academic Motivation Scale. Then the 

collected data using SPSS 21 software. Multivariate analysis of variance and 

multivariate regression were analyzed. Results: In terms of academic motivation 

components, the highest score was related to external motivation. There was a 

significant relationship between external motivation variable with artistic personality 

level and social personality . There was also a positive and significant relationship 

between intrinsic motivation and social personality type .Other results showed that 

there was a positive and significant relationship between the lack of motivation 

variable with the conventional personality type and the investigative .The study 

identifies the relationship between some job interests of students based on Holland 

theory and some components of internal and external academic motivation. It seems 

that academic advisors and planners can use Holland theory and assessment tools to 

guide students' education and careers and prevent the waste of the country's 

educational and human capital.  
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مقدمه
ترین تصمیمات هر فرد در طول زنـدگی انتخـاب رشـتة تحصـیلی و شـغل اسـت کـه         از مهم

انتخاب صحیح این دو اثر مثبتـی بـر رشـد و توسـعة جامعـه نیـز دارد )رضـایی و همکـاران،         
تـأثیر عوامـل    منزلة تصمیمی پیچیـده شـناخته شـده اسـت کـه تحـت       (. انتخاب رشته به2012

ها نقش حیـاتی دارنـد    های فردی، فرهنگی و سیاسی در این انتخاب بسیاری قرار دارد. زمینه
هــا عــواملی کــه بــر انتخــاب رشــتة   (. طبــق برخــی پــژوهش2000و همکــاران،  1)ماکســول

هـای شـغلی و عالقـه بـه      ل مناب  مختلـف اطالعـات، ویژگـی   گذارد شام دانشجویان تأثیر می
ترین عوامل مـؤثر   . اما یکی از مهم(2015و همکاران،  2رشته و شغل است )صالح جارادات

و  3ها و به دنبال آن، موفقیت تحصیلی و شغلی، عالیـق فـردی اسـت )بوسـاتو     بر این انتخاب
فـردی اسـت کـه ذاتـی و      حصـربه (. هر فردی دارای ترجیحات و عالیـق من 2000همکاران، 

(. برخی از افراد ممکن اسـت کـه احسـاس    2009، 4نسبتاا پایدار است )بوتکین و ساکوکیس
تر هستند که ایـن ناشـی از    های تحصیلی یا برخی مشاغل برای آنان مناسب کنند برخی رشته

 (. 2000فرد افراد است )ماکسول و همکاران،  ترجیحات و عالیق شخصی منحصربه

ری از پژوهشگران بـر ایـن باورندکـه عالقـة دانشـجو بـه رشـته تـأثیر مهمـی بـر           بسیا
هـای   منزلة بازتـابی از ویژگـی   های تحصیلی آنان دارد. دانشجویان به انتخاب رشته به انتخاب

نگرنــد )صــالح جــارادات و  هــا مــی هــا و توانــایی اصــلی خودشــان ازجملــه عالیــق، ارزش
کننـد   شـان انتخـاب مـی    را برمبنـای عالیـق شخصـی   شـان   ( و رشتة تحصیلی2015همکاران، 

نشـان داد کـه    2008و همکاران در سـال   5های بگز (. پژوهش2009)بوتکین و ساکوکیس، 
، 6ترین عامل انتخاب رشتة تحصیلی آنان بود )کک مندی دانشجو به رشتة خاص، مهم عالقه
2016 .) 

توانـد بـر    یتی مـی های شخصی مانند عالیق شغلی یا خصایص شخصـ  بنابراین ویژگی
(. 2009، 7گیـری فـرد در زمینـة انتخـاب رشـته و شـغل تـأثیر داشـته باشـد )لـی           شیوۀ تصمیم

هـای مهـم مسـیر     کننـده  گـویی  های فـرد پـیش   ها و مهارت عبارت دیگر شخصیت، توانایی به
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( نیـز نشـان داد کـه    2000) 2(. مطالعة دسـی و ریـان  2013و همکاران،  1شغلی هستند )االمید
ترین عامل انتخـاب رشـته    ن از شغل و کارکردن در رشتة تحصیلی موردعالقه، مهملذت برد

تـأثیر   (، انتخاب شغل دانشجویان تحـت 2000) 3(. طبق نظر کرکا2016و شغل است )کک، 
اطالعات، هویـت فرهنگـی، مسـائل مـالی، جهـانی شـدن، عالیـق         عواملی مانند دسترسی به

آموزان معمـوالا   پذیری قرار دارد و دانش عهشخصی، شخصیت فرد، حمایت اجتماعی و جام
کنند که در آن بین شخصیت فرد و شغل موردنظر تناسب وجود داشـته   شغلی را انتخاب می
 (.2000ترین عوامل شخصیتی، عالیق است )کرکا،  باشد که یکی از مهم

( با هدف تعیین عوامـل اثرگـذار   2018) 4پژوهش کمی و کیفی توسط کانیز و مدها
آموزان ایسلندی سال چهارم تحصیالت متوسطه نشـان داد   نفر از دانش 400انتخاب شغل بر 

تواننـد بـه سـه دسـته عوامـل       گذارند می آموزان اثر می که عواملی که بر انتخاب شغل دانش
هـای شخصـیتی    ها تقسیم شوند که در این بـین، ویژگـی   محیطی، عوامل شخصیتی و فرصت

( 2011) 5(. همچنین طبق پـژوهش ادوارد و کـوینتر  2018ها، نقش اساسی دارند )کانیز و مد
ترین عوامل اثرگذار روی انتخـاب شـغل    آموز متوسطه در کنیا یکی از مهم دانش 332روی 
هــای  (. مــروری بــر پــژوهش2011آمــوزان عالیــق شخصــی بــود )ادوارد و کــوینتر،  دانــش
بـا انگیـزه و    و عالیـق افـراد  هـای شخصـیتی    کند که ویژگـی  شده این نکته را تأیید می انجام

بینی کنـد   تواند پیشرفت و موفقیت تحصیلی را پیش عملکرد تحصیلی آنان ارتباط دارد و می
 (. 2012)حضرتی ویاری و همکاران، 

هـای شخصـی بـا انگیـزش      با این حال، بـاوجود اثبـات رابطـة بـین عالیـق و ویژگـی      
بـدون درنظـر گـرفتن تناسـب بـین       توجهی تحصیلی، متأسفانه در بین دانشجویان درصد قابل

کننـد کـه ایـن امـر بـه       شخصیت و عالیق خود با شغل، رشتة تحصیلی خـود را انتخـاب مـی   
ها و در برخی موارد به تـرک تحصـیل یـا     نارضایتی آنان از رشتة تحصیلی و شغل آیندۀ آن

میلـی  (. این مسئله در دورۀ تحصیالت تک1389شود )نظری و همکاران،  تغییر رشته منجر می
شود. از طرفی، تناسب بـین عالیـق و خصـایص شخصـیتی فـرد بـا رشـته و         بیشتر مشاهده می

شغل به بهبود عملکـرد تحصـیلی و شـغلی و رضـایتمندی وی منجـر خواهـد شـد )نظـری و         
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عبارت دیگر، از پیامدهای تطابق رشتة تحصیلی و شغل با عالیق افـراد،   (. به1389همکاران، 
زش آنان در آن رشـته و شـغل اسـت. تجربـه نشـان داده اسـت کـه        باال رفتن رضایت و انگی

دلیـل نامناسـب بـودن و     برخی افراد شایسـتگی الزم بـرای برخـی از مشـاغل را ندارنـد و بـه      
هایشان با آن شغل، از آن شـغل رضـایت ندارنـد و     ها، شخصیت و انگیزه ناسازگاری توانایی
این درحالی اسـت کـه همـین افـراد بـا      (. 2011شوند )رضایی و همکاران،  در آن موفق نمی
های تحصـیلی یـا شـغلی     توانند در محیط ها و عالیق می های شخصیتی، توانایی همین ویژگی

( که بـا هـدف   1392متناسب کامالا باانگیزه باشند و موفق شوند. در پژوهش مرادی و تفتی )
شـان انجـام شـد،     آموزان دورۀ متوسطه از انتخـاب رشـته   تعیین عوامل مؤثر بر رضایت دانش

آموزان و عالقة شخصی آنان بـود   بستگی مثبت معناداری بین رضایت دانش ها مؤید هم یافته
شان  آموزان و رضایت آنان از انتخاب رشته های دانش و بین تناسب رشتة تحصیلی با توانایی

ینده و ها بیانگر وجود رابطه بین اولویت شغلی آ رابطة معناداری وجود داشت. همچنین یافته
رضایت از انتخاب رشته بود. در این پژوهش عالقة شخصی مؤثرترین عامـل بـر رضـایت از    

دانشـجویان  ( روی 1382) (. پژوهش بیگدلی و آبام1392انتخاب رشته بود )مرادی و تفتی، 
ــالینی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز  روان ةرشــت ــاالیی از   شناســی ب نیــز نشــان داد درصــد ب

انـد و ایـن    شناسـی رشـتة تحصـیلی خـود را بـا عالقـه انتخـاب کـرده         ندانشجویان رشـتة روا 
مندی بیشـتری بـه تحصـیل اشـتغال داشـتند )بیگـدلی و آبـام،         دانشجویان با انگیزه و رضایت

و همکـاران،   1طور کل رضایت دانشجویان تأثیر مثبت بر انگیزش آنان دارد )سریا (. به1382
شـود )حضـرتی    بهبود عملکرد تحصیلی منجر مـی  (. باال بودن انگیزش تحصیلی نیز به2013

 (. 2012ویاری و همکاران، 
بـرای   فـرد  دالیـل  دربـارۀ  شـخص  باورهای شامل که است بعدی سه ای پدیده انگیزه

 گفتـه  رفتارهـایی  بـه  نیـز  تحصیلی است. انگیزش آن به عاطفی واکنش و خاص رفتار انجام
 درونـی،  انگیـزش  بعـد  سـه  شامل انگیزش شود. می منجر پیشرفت و یادگیری به که شود می

 اسـت،  بخـش  فـرد لـذت   بـرای  تکلیف خود درونی انگیزش است. در انگیزشی بی و بیرونی
 در دیگـری  هدف دستیابی به برای ای واسطه را تکلیف فرد بیرونی انگیزش در که درحالی
 فـرد  و شود نمی برقرارارتباطی  رفتار آن نتای  و رفتار بین نیز انگیزشی بی در و گیرد می نظر
دهـد )امیـری و همکـاران،     مـی  نسبت فرد کنترل از خارج نیروهای به رفتار را آن بروز علت
1398.) 
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ــین عالیــق و   در ایــن زمینــه، یکــی از چــارچوب هــای قــوی بــرای توضــیح رابطــه ب
اسـت   1های شخصی با انتخاب رشـتة تحصـیلی و شـغلی، نظریـة انتخـاب شـغل هالنـد        انگیزه

تـأثیر عالیـق و    (. طبق این نظریه، انتخاب رشتة تحصیلی تحت2009ساکوکیس،  )بوتکین و
هــای شخصــیتی و  ( و بــین تیــپ2014و همکــاران،  2شــود )کینــزی رشــد فــردی انجــام مــی

، انتخـاب  هالنـد طبق مطالعة  (.2009، 3های تحصیلی رابطه وجود دارد )بال خصوصیات رشته
 معتقـد   هالنـد گیـرد.   دراک شخصـی نشـئت مـی   هـا و ا  شغل از تناسب شغل با عالیق، نگرش

منزلة مقیاسی برای تفسیر عالیـق شخصـی افـراد مورداسـتفاده قـرار       نامة عالیق به بود پرسش
هـای شخصـیتی فـرد و خصوصـیات محیطـی       گیرد. او معتقد است که همخوانی بین ویژگی

؛ 2012 شـود )رضـایی و همکـاران،    )شغلی و تحصیلی( به رضایت و موفقیت فرد منجـر مـی  
ــال،  ــدگی، ارزش   2009ب ــق شــغلی توصــیفی از اهــداف زن ــه، عالی ــن نظری ــق ای ــا و  (. طب ه
دهنــدۀ  هــای فــردی در زنــدگی در چــارچوب محــیط شــغلی وی هســتند کــه نشــان توانــایی
کند )میـرلس و   سوی انتخاب شغل خاص هدایت می های شخصی هستند که او را به ویژگی
 (. 2015، 4پریمی

ای اسـتفاده   ضلعی برای ایجاد روابط میان شش نوع عالیق حرفه از الگوی شش هالند
گـرا،   شوند: واقـ   بندی می کرد. طبق نظریة او، افراد از نظر عالیق فردی به شش دسته تقسیم

و همکـاران،   )رضـایی  (RIASEC)و قـراردادی  وجوگر، هنـری، اجتمـاعی، متهورانـه     جست
از پرکـاربردترین   هالندسن   نامة رغبت (. پرسش2010ران، و همکا 5؛ ناوتا2009؛ بال، 2012
های بررسی رابطه بین شخصیت افراد بـا رشـتة تحصـیلی یـا شـغل آنـان در کشـورهای         شیوه

( دریافتند کـه مقیـاس شخصـیت هالنـد     2006) 6(. پورتر و امباخ1995مختلف است )هالند، 
(. همچنـین طبـق   2006امبـاخ،  کنندۀ قوی انتخاب رشـتة تحصـیلی اسـت )پـورتر و      بینی پیش

آموز متوسطه، با اسـتفاده   دانش 616(، در نیجریه روی 2009) 7پژوهش اونویاسه و اونویاسه
بنـدی شخصـیتی هالنـد مشـخص شـد کـه بـین تیـپ شخصـیتی اجتمـاعی، هنـری،             از تقسیم

                                                                                                                                        
1.  Holland 

2.  Kinzie 

3.  Ball 

4.  Meireles & Primi 
5.  Nauta 
6.  Porter & Imbach 

7.  Onoyase & Onoyase 
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 (.2018متهورانه، قراردادی و انتخاب شغل رابطة معنادار وجود دارد )کانیز و مدها، 
شده، عامل انگیزش نیز بـر موفقیـت تحصـیلی و     های انجام براین، طبق پژوهش وهعال

(. انگیزش تحصیلی عامـل کلیـدی   2000شغلی افراد تأثیر بسزایی دارد )بوساتو و همکاران، 
ای  کننده برای عملکرد و موفقیت تحصیلی است. انگیزش تحصیلی به زبان ساده عامل تعیین

دهـد تـا بـه مدرسـه و دانشـگاه بـرود وکسـب         تأثیر قرار می شود که فرد را تحت تعریف می
ای  (. بخش عمده2014، 1تحصیل کند و موفق به اخذ مدرک تحصیلی شود )هاکان و مونیر

از رفتارهای ناشی از انگیزش تحصیلی شامل انجام وظایف سـخت، تـالش بـرای یـادگیری     
الش زیـادی دارنـد )امرایـی و    برای دستیابی به مهارت و انتخاب تکالیفی است که نیاز بـه تـ  

هـای یـادگیری،    هـای فـردی در سـبک    که اکثر مطالعات، تفاوت (. درحالی2011همکاران، 
هـا بـر    انـد، تعـدادکمی از آن   های تفکر و موفقیت تحصیلی را موردبررسـی قـرار داده   سبک
ایـن تعـداد مطالعـات رابطـة بـین       .انـد  های فردی در انگیـزش تحصـیلی تمرکزکـرده    تفاوت

؛ 2005، 2گیزش تحصیلی با خصوصیات شخصیتی افراد را نشان دادند )کوماراجو و کـاراو ان
طور کلـی، سیسـتم انگیزشـی     ( . به2014و همکاران،  4؛ اوندر2010 ،3کالرک و اسکوروت

شود. درنتیجه عـدم عالقـه و گـرایش بـه یـک       افراد از طریق عواملی ازجمله عالیق فعال می
کنـد. یکـی از    به آن رشته یا شـغل ایجـاد نمـی    انگیزشی نسبت رشتة تحصیلی یا شغل در فرد

اشتباهات رای  در بین افراد این است کـه بـدون داشـتن عالقـه بـه رشـتة تحصـیلی یـا شـغل          
شـوند.این   خاصی، به امید ایجاد عالقه و تمایل تدریجی، در آن رشـته یـا شـغل مشـغول مـی     

دم انگیـزش الزم، بـا نارضـایتی زیـاد و     دلیل ع درحالی است که اکثرا در آن رشته یا شغل به
شـوند. درحقیقـت، مطالعـة عالیـق، مطالعـة انگیزشـی اسـت کـه از          عدم پیشرفت مواجه می
 (. 2011گیرد )حکیمی و همکاران،  شخصیت فرد نشئت می

 نــوعی  هــای گــروه علــوم انســانی هســتند کــه بــه شناســی و مشــاوره جــزو رشــته روان
 بـا محـیط اطـراف     هـا در ارتبـاط   رفتـار انسـان   ةنـی و مطالعـ  یندهای رواابه بررسی رفتار و فر

ها مشغول به فعالیت هستند باید از نظـر شخصـیت و    پردازد. افرادی که در این رشته می دخو
 هـا سـازگار باشـند و انگیـزۀ کـافی بـرای تحصـیل و اشـتغال بـه کـار در             عالیق با این رشت

                                                                                                                                        
1.  Hakan & Münire  

2.  Komarraju & Karau  
3.  Clark & Schroth 

4.  Önder  
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 ها را داشته باشند. این رشته
انگیـزش   یرو ی که بـر لعوامتوان گفت که شناسایی  می، ذکرشده مطالبباتوجه به 

 مـل ایـن عوا  یدارنـد، زیـرا بـا شناسـای     یت خاصـ یـ اهم گذارنـد  یمـ اثر ی یلشرفت تحصیپو 
. در کـرد  مفـراه  رتشیی در جویندگان دانش بیلشرفت تحصیپای ه را برینتوان زم یاثرگذار م

سن  شغلی هالند، بـین   نامة رغبت پرسش های این مطالعه فر  بر این بود که براساس مقیاس
های شخصیتی دانشجویان و انگیزش تحصـیلی آنـان رابطـه وجـود دارد. بـا انجـام ایـن         تیپ

را قبل از ورود بـه دانشـگاه    آموزان توان زمینة ایجاد هدایت تحصیلی شغلی دانش مطالعه می
ة حاضر با هدف تعیـین  فراهم کرد. لذا، مطالع های شخصیتی آنان باتوجه به عالیق و ویژگی

در دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشـتة   رخ عالیق شغلی و رابطة آن با انگیزش تحصیلی نیم
 انجام شد. 1397ـ1396شناسی و مشاورۀ شهر تهران در سال تحصیلی  روان

 

روشپژوهش
بستگی بود و جامعة هدف آن، تمـام دانشـجویان دورۀ کارشناسـی     پژوهش حاضراز نوع هم

هـای شـهر تهـران در سـال      شناسی و مشاورۀ شاغل بـه تحصـیل در دانشـگاه    تة روانارشد رش
هـا،   ای از بین این دانشگاه گیری خوشه بودند. با استفاده از روش نمونه 1397ـ1396تحصیلی 

طـور تصـادفی    دو دانشگاه عالمه طباطبایی و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی به
ه بــا اســتفاده از فرمــول کــوکران محاســبه شــد و ســپس از بــین انتخــاب شــدند. حجــم نمونــ

دانشـجو بـا    300های موردنظر ،  شناسی و مشاورۀ دانشگاه دانشجویان کارشناسی ارشد روان
شناسی و مشـاوره   روش تصادفی انتخاب شدند. معیار ورود به مطالعه، تحصیل در رشتة روان

 در مقط  کارشناسی ارشد بود. 
های الزم بـرای اجـرای مطالعـه، ابتـدا اطالعـات کلـی درزمینـة         پس از اخذ موافقت

ای حضوری به دانشجویان داده شد. دانشـجویان بـا رضـایت     مطالعه و اهداف آن طی جلسه
هـا پاسـخ دادنـد. عالیـق تحصـیلی ـ شـغلی         نامـه  آگاهانه وارد پـژوهش شـدند و بـه پرسـش    

و انگیـزش تحصـیلی    هالنـد  1یلیسن  شغلی تحصـ  نامة رغبت دانشجویان با استفاده از پرسش
 موردسنجش قرار گرفت. 2(1992آنان با استفاده از مقیاس انگیزش تحصیلی والرند )

                                                                                                                                        
1.  Educational-vocational interest inventory 

2.  Vallerand Academic Motivation Scale (AMS-HS 28) 
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 ابزارهایپژوهش

ها،  تجربه ها، آزمون )فعالیت پن  خرده و آیتم 228 سن  شغلی هالند دارای نامة رغبت پرسش
آزمـون دارای شـش مقیـاس اسـت:      هـا( اسـت. هـر خـرده     هـا و توانـایی   مشاغل، خودسنجی

ــتم  گــرا، جســت واقــ  ــه و قــراردادی. تعــداد آی هــا در  وجــوگر، هنــری، اجتمــاعی، متهوران
آیــتم و در  84آزمــون مشــاغل  آیــتم، در خــرده 132هــا  هــا و تجربــه آزمــون فعالیــت خــرده
قبـولی   دارای روایـی و پایـایی قابـل    هالنـد  ةنام پرسشاست. آیتم  6آزمون خودسنجی  خرده
رغبت در کارهای پژوهشـی، راهنمـایی و مشـاوره     ةنام پرسش منزلة توان از آن به و می است

 استفاده کرد.
ــد )   ــیلی والرن ــزش تحص ــاس انگی ــامل 1992مقی ــاس    28( ش ــن مقی ــت. ای ــتم اس  آی

هـا برمبنـای مقیـاس پـن       ة آیـتم کنندگی طراحی شـده اسـت. همـ    برمبنای تئوری خودتعیین
آیـتم(،   12ای لیکـرت هسـتند. ایـن مقیـاس شـامل سـه بعـد اسـت: انگیـزش درونـی )           درجه

 تأییـد   پـس از  (. در ایـن مطالعـه،  15آیـتم( )  4انگیزگـی )  آیـتم( و بـی   12انگیزش بیرونـی ) 
ایشـی  اعتبار محتوای مقیاس، روش آزمون بازآزمون برای تعیین اعتماد مقیاس در نمونة آزم

دست آمد. آلفای کرونباخ برای این مقیـاس برابـر بـا     به 71/0بستگی  انجام شد و ضریب هم
 بود.  88/0

انجام شـد. در   21افزار اس.پی.اس.اس. نسخة  تمام آنالیزهای آماری با استفاده از نرم
های توصیفی و آنالیز واریانس چنـدمتغیره و رگرسـیون چنـدمتغیره بـرای      این مطالعه، روش

 معنادار درنظر گرفته شد. 05/0تر از  کم P-valueها استفاده شد. مقدار  لیل دادهتح
 

هایافته
شناسـی و مشــاوره مشــارکت   دانشـجوی کارشناســی ارشـد رشــتة روان   300در ایـن مطالعــه  

نتــای  بررســی ســال بــود.  8/31( 2/7کردنــد. میــانگین )انحــراف معیــار( ســن دانشــجویان )
گونه کـه مشـاهده    نشان داده شده است، همان 1در جدول بستگی بین متغیرهای پژوهش  هم
( و اجتمـاعی  =p<126/0r ,05/0بیرونی بـا تیـپ شخصـیتی هنـری )     ۀبین متغیر انگیزشود  می
(001/0, p<155/0r=رابط )درونی با تیپ  ۀهمچنین بین متغیر انگیز داشت.داری وجود امعن ة

درضـمن نتـای     داشـت. داری وجـود  امعن ةرابط (= p <169/0r ,001/0شخصیتی اجتماعی )
و  (= p <170/0r ,001/0انگیزشـی بـا تیـپ شخصـیتی قـراردادی )      نشان داد که بین متغیر بی



 275...رابطةنیمرخعالیقشغلیباانگیزش

 

. درادامـه بـرای   شـت داری وجـود دا امثبت معنـ  ةرابط (= p <158/0r ,001/0جوگر )و جست
از آزمـون رگرسـیون گـام بـه گـام       های شخصـیتی  انگیزش تحصیلی براساس تیپبینی  پیش

های نرمال بودن و مفروضه ،است که قبل از استفاده از آزمون رگرسیون گفتنیاستفاده شد. 
از آزمـون رگرسـیون    ،و پـس از برقـرار بـودن مفروضـات     شـد هـا بررسـی   خطی بودن داده
ه است، همچنین از آنجایی که متغیر مالک ما انگیزش تحصیلی دارای سه مؤلفاستفاده شد. 

طور مجزا سه تحلیـل رگرسـیون    انگیزگی، انگیزۀ بیرونی و انگیزۀ درونی، بنابراین به یعنی بی
 ها انجام شده است.برای هر یک از مؤلفه

 
 تیپ شخصیتی و انگیزش تحصیلیبستگی بین متغیرهای  منتای  بررسی ه  1جدول

12345678
        1 واق  گرا. 1
       1 **234/0 قرار دادی .2
      1 042/0 061/0 هنری .3
     1 049/0 **272/0 093/0 اجتماعی .4
    1 145/0 *115/0 106/0 065/0 متهورانه .5
   1 **167/0 **346/0 067/0 **211/0 *181/0 جوگرو جست.6
  1 077/0 074/0 *155/0 *126/0 059/0 006/0 درونی ۀانگیز .7
 1 /**581 094/0 021/0 **169/0 067/0 062/0 -032/0 بیرونی ۀانگیز .8
 -009/0 015/0 **170/0 038/0 104/0 -099/0 **158/0 040/0 انگیزگی بی .9
 

انگیزگیبینیبیپیش
انگیزگـی براسـاس    بینـی بـی   نتای  آزمون تحلیل رگرسیون به روش گام به گـام بـرای پـیش   

وجـوگر، در مـدل دوم    شخصـیتی جسـت   های شخصیتی نشان داد که در مدل اول تیپتیپ
تیپ شخصیتی قراردادی و در مدل سوم تیپ شخصیتی هنری وارد معادلـة رگرسـیون شـده    

 است که درادامه نتای  آن ارائه شده است.
دهـد کـه براسـاس مـدل اول تیـپ شخصـیتی        واریانس نشان مینتای  آزمون تحلیل 

های شخصیتی مدل دوم ابعاد تیپ(؛ براساس F(1و  298) = P ،89/8 <01/0جوگر )و جست
های (؛ و براساس مدل سوم تیپF(2و  297) = P  ،94/6<01/0جوگر و قراردادی )و جست

ــری )و شخصــیتی جســت ــراردادی و هن ــه(؛ F(3و  296) =P ،03/6 <01/0جــوگر، ق طــور  ب
 (. 2)جدول  کنند تبیین می تحصیلی دانشجویان راانگیزگی  معناداری بی
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 های شخصیتی انگیزگی براساس تیپ بی ۀکنند بینی تحلیل واریانس متغیرهای پیش ةخالص 2جدول
SS dfMSFPمنبعتغییراتمدل

 
1 

 47/180 1 47/180 رگرسیون

 28/20 298 77/6045 باقی مانده **003/0 89/8

  299 25/6226 کل

 
2 

 98/138 2 96/277 رگرسیون
94/6 

 
 02/20 297 28/5948 باقی مانده **001/0

  299 25/6226 کل

 
3 

 54/119 3 64/358 رگرسیون

 82/19 296 60/5867 باقی مانده **001/0 031/6

  299 25/6226 کل

**P<0/01 
 

 جـوگر و هـای تیـپ جسـت   نتای  آزمون رگرسیون گام به گـام نشـان داد کـه مؤلفـه    
(01/0p< ــه ــراردادی ب ــپ ق ــپ   (، تی ــهطــور مســتقیم و تی ــری ب ( >05/0pطــور معکــوس ) هن

ــیش ــی پ ــد بین ــی ۀکنن ــون  طــور کــه مشــاهده مــی  انگیزگــی اســت. همــان  ب ــای  آزم  شــود نت
 دهـد کـه    دهـد کـه براسـاس مـدل اول میـزان بتـا نشـان مـی        رگرسیون گام به گام نشان مـی 

ــ   ــر در مؤلف ــار تغیی ــک انحــراف معی ــپ جســت ةی ــر   17/0جــوگر و تی ــار تغیی  انحــراف معی
واریــانس  02/0ۀ کننــد جــوگر تبیــینو تیــپ جســت ةمؤلفــ بــه همــراه دارد ورا انگیزگــی  بــی
ــی ــین مالحظــم. هاســتانگیزگــی  ب ــا براســاس مــدل دوم نشــان   ۀوزن استانداردشــد ةچن  بت
 جــوگر و و هــای تیــپ جســتزمــان در مؤلفــه دهــد کــه یــک انحــراف معیــار تغییــر هــم مــی

 هـای  شـود، مؤلفـه   مـی  یزگـی انگ انحـراف معیـار تغییـر در بـی     12/0و  14/0تیپ قـراردادی  
ــت  ــپ جس ــین   و تی ــراردادی تبی ــپ ق ــوگر و تی ــد ج ــی  04/0 ۀکنن ــانس ب ــی  از واری  انگیزگ

 دهــد کــه یــک  بتــا براســاس مــدل ســوم نیــز نشــان مــی ۀوزن استانداردشــد ظــة. مالحاســت
جوگر، تیپ قراردادی و تیـپ هنـری   و های تیپ جستزمان در مؤلفه انحراف معیار تغییر هم

ــه ــب  ب ــی   -11/0و  13/0، 15/0ترتی ــر در ب ــار تغیی ــی انگیزگــی انحــراف معی ــپ   م ــود، تی ش
اسـت   انگیزگی از واریانس بی 05/0 ۀکنند جوگر، تیپ قراردادی و تیپ هنری تبیینو جست
 (. 3)جدول 
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 های شخصیتیانگیزگی تحصیلی براساس تیپ بیبینی  ضرایب رگرسیون پیش  3جدول

 B SE Beta TPR R2ضریبمدل

 
1 

 17/0a **001/0 84/14  68/0 16/10 ثابت

 

02/0 
تیپ  

 جوگرو جست
14/0 04/0 17/0 98/2 

003/0** 

 
2 

 21/0b 04/0 **001/0 83/10  83/0 08/9 ثابت

تیپ 
 جوگرو جست

12/0 049/0 14/0 47/2 
01/0* 

 *02/0 20/2 12/0 05/0 11/0 تیپ قراردادی
 
3 

 24/0c 05/0 **001/0 88/9  04/1 36/10 ثابت

تیپ 
 جوگرو جست

12/0 04/0 15/0 59/2 
01/0** 

 *02/0 27/2 13/0 05/0 12/0 تیپ قراردادی
 *04/0 -01/2 -11/0 03/0 -07/0 هنری

 

بیرونیةبینیانگیزپیش
های  بینی انگیزۀ بیرونی براساس تیپ نتای  آزمون تحلیل رگرسیون به روش گام به گام پیش

شخصیتی نشان داد که در مدل اول تیپ شخصیتی اجتماعی و در مدل دوم تیـپ شخصـیتی   
نتای  آزمون تحلیل هنری وارده معادلة رگرسیون شده که درادامه نتای  آن ارائه شده است. 

ــانس نشــان مــی  ، P<01/0دهــد کــه براســاس مــدل اول تیــپ شخصــیتی اجتمــاعی )   واری
ــدF(1و  298) = 30/7 ــپ(؛ براســاس م ــاد تی ــری  ل دوم ابع ــای شخصــیتی اجتمــاعی و هن  ه
(01/0> P ،87/5(=297  2و)F )کننـد  بیرونی دانشجویان را تبیین می ۀطور معناداری انگیز به 

 (.4)جدول 
 

 های شخصیتی انگیزگی براساس تیپ بی ۀکنند بینی تحلیل واریانس متغیرهای پیش ةخالص 4جدول

SS DfMSFPمنبعتغییراتمدل

1 
 220/1106 1 22/1106 رگرسیون

30/7 
 

 373/151 298 06/45109 مانده باقی **007/0

  299 28/46215 کل

2 
 76/879 2 53/1759 رگرسیون

87/5 
 

 68/149 297 74/44455 مانده باقی **003/0

  299 28/46215 کل
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طـور   هنـری بـه  نتای  آزمون رگرسیون گام بـه گـام نشـان داد کـه تیـپ اجتمـاعی و       
طـور کـه مشـاهده     بیرونی دانشجویان است . همـان  ۀانگیز ۀکنند بینی( پیش>05/0pمستقیم )

دهـد کـه براسـاس مـدل اول میـزان بتـا       به گام نشان می شود نتای  آزمون رگرسیون گاممی
انحراف معیار تغییـر   15/0 اجتماعیتیپ  ةدهد که یک انحراف معیار تغییر در مؤلف نشان می
 ۀواریـانس انگیـز   02/0 ۀکننـد  شـود، تیـپ اجتمـاعی تبیـین     بیرونی دانشجویان مـی  ۀدر انگیز

بتـا براسـاس مـدل دوم نشـان      ۀوزن استانداردشـد  ة. همچنین مالحظاستان یبیرونی دانشجو
 11/0و  14/0 زمان در تیپ اجتمـاعی و تیـپ هنـری    دهد که یک انحراف معیار تغییر هم می

شـود، تیـپ اجتمـاعی و تیـپ هنـری       بیرونـی دانشـجویان مـی    ۀانحراف معیار تغییر در انگیز
 (.5است )جدول بیرونی دانشجویان  ۀاز واریانس انگیز 03/0 ۀکنند تبیین



 های شخصیتیبیرونی براساس تیپ ۀبینی انگیز ضرایب رگرسیون پیش  5جدول
 B SE Beta TPR R2ضریبمدل

 
1 

 15/0a <001/0 06/31  71/1 11/53 ثابت

 

02/0 
 007/0 70/2 15/0 07/0 19/0 تیپ اجتماعی 

 
2 

 19/0b 03/0 <001/0 78/19  49/2 31/49 ثابت

 009/0 61/2 14/0 07/0 18/0 اجتماعیتیپ 

 03/0 08/2 11/0 10/0 21/0 هنریتیپ 

 

درونیةبینیانگیزپیش
های بینی انگیزۀ درونی براساس تیپ گام به گام پیش نتای  آزمون تحلیل رگرسیون به روش

شخصیتی نشان داد که تنها در مدل اول تیـپ شخصـیتی اجتمـاعی وارده معادلـة رگرسـیون      
دهـد کـه    نتای  آزمون تحلیل واریانس نشـان مـی   شده که درادامه نتای  آن ارائه شده است.
طور معنـاداری   ( بهF(1و  298=)P ،80/8 <01/0براساس مدل اول تیپ شخصیتی اجتماعی )

 (.6)جدول  کنند دانشجویان را تبیین می درونی ۀانگیز
 

 های شخصیتی براساس تیپ ۀ انگیزۀ درونیکنند بینی تحلیل واریانس متغیرهای پیش ةخالص 6جدول

SS dfMSFPمنبعتغییراتمدل

 
1 

 93/1311 1 93/1311 رگرسیون
8/8 

 
 95/148 298 05/44389 مانده باقی **003/0

  299 98/45700 کل
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طـور مسـتقیم    نتای  آزمون رگرسیون گام بـه گـام نشـان داد کـه تیـپ اجتمـاعی بـه       
(05/0p<پیش )شـود  طور کـه مشـاهده مـی    دانشجویان است . همان درونی ۀانگیز ۀکنند بینی

میـزان بتـا نشـان    دهـد کـه براسـاس مـدل اول     نتای  آزمون رگرسیون گام به گام نشـان مـی  
انحـراف معیـار تغییـر در     16/0اجتمـاعی  تیپ  ةدهد که یک انحراف معیار تغییر در مؤلف می
 درونـی  ۀواریـانس انگیـز   02/0 ۀکنند شود، تیپ اجتماعی تبیین بیرونی دانشجویان می ۀانگیز

 (.7است )جدول ان یدانشجو
 

 های شخصیتیبراساس تیپ درونی ۀبینی انگیز ضرایب رگرسیون پیش 7جدول

 B SE Beta TPR R2ضریبمدل

1 
 <001/0 19/31  69/1 91/52 ثابت

16/0a 02/0 
 003/0 96/2 16/0 07/0 21/0 اجتماعی

 

گیریبحثونتیجه
دهنـد کـه عوامـل سـازمانی، اجتمـاعی، فرهنگـی، فـردی و اقتصـادی، از          مطالعات نشان می

فـر و   شناسـی و مشـاوره هسـتند )عنـایتی نـوین      هـایی نظیـر روان   رشتهعوامل مؤثر بر انتخاب 
کنـد کـه انتخـاب     های اکثر مطالعات این نکته را تأیید مـی  (. همچنین، یافته1391همکاران، 
ای افراد ارتبـاط دارد )بـوتکین و    طور نزدیکی با عالیق، شخصیت و ترجیحات حرفه رشته به

هـای   گرفتـه از ویژگـی   یق، مطالعـة انگیـزش نشـئت   (. درواق ، مطالعة عال2009ساکوکیس، 
 (. 2002و همکاران،  1شخصیتی افراد است )الرسن

رخ عالیق دانشجویان موردمطالعـه مشـخص شـد کـه در ایـن مطالعـه        در بررسی نیم
باالترین نمره مربوط به تیپ شخصیتی اجتماعی بود. تیـپ شخصـیتی متهورانـه و قـراردادی     

 نزدیکی در مرتبة دوم و سوم قرار گرفتند.چندان  نیز با فاصلة نه
شناسـی   رفت، تیپ شخصیتی غالب در دانشجویان رشتة روان همانگونه که انتظار می

و مشاوره، تیپ اجتماعی بـود. در مطالعـة مشـابهی توسـط رضـایی و همکـاران در دانشـگاه        
د )رضایی و گیالن نیز، دانشجویان رشتة مشاوره نمرۀ باالتری در تیپ اجتماعی کسب کردن

(. افراد با تیپ شخصیت اجتماعی اکثراا دارای خصوصیات شخصیتی شامل 2012همکاران، 
ــودن، خــوش ــه همکــاری، صــبور، دوســتانه، ســخاوتمندانه،    اجتمــاعی ب ــل ب مشــرب، متمای

                                                                                                                                        
1.  Larson 
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 هالنـد کننده، مهربان، مشوق، مسئول، ملزم بـه صـالحیت، فهمیـده و صـادق هسـتند.       کمک
هـای   گرا هستند و رشته اجتماعی و متهورانه، بیش از دیگران برون دریافت که افراد با عالیق

لحاظ عاطفی پایـدار بـودن و سـازگاری دارنـد      علوم اجتماعی، تمایل بیشتری به بازبودن، به
ــا رشــتة   2013و همکــاران،  1)کــافمن ــابراین خصوصــیات شخصــیتی تیــپ اجتمــاعی ب (. بن

 رد.  شناسی و مشاوره سازگاری بیشتری دا تحصیلی روان
افراد با تیپ شخصیتی متهورانه دارای خصوصیات شخصیتی خاص هسـتند ازجملـه:   

گـرا، خودنمـا، و    انگیـز، بـرون   ماجراجو، شجاع، بلندپروازانه، پرخاشـگر، پرانـرژی، هیجـان   
بینانه. درنهایت تیـپ شخصـیتی قـراردادی کـه اکثـر افـراد بـا ایـن تیـپ خصوصـیات            خوش

ــازگار، باو  ــق، س ــد،  شخصــیتی همچــون دقی ــدان، کارآم ــئول،   ج ــدار، مس ــذیر، پای انکارناپ
را دارا هستند )رضـایی و همکـاران،    ناپذیر لگوهای تفکر انعطافگرا، ا یافته و وظیفه سازمان
2012.) 

. مطالعــة حاضــر نشــان داد کــه عالیــق فــردی بــا انگیــزش دانشــجویان مــرتبط اســت
انگیــزۀ تحصــیلی مطالعــات متعــددی عالیــق شــغلی فــردی را کــه ممکــن اســت مربــوط بــه 

باشد، موردبررسی قرار دادند و بـین برخـی ابعـاد عالیـق شـغلی فـرد و برخـی         آموزان دانش
؛ کـالرک و  2005بستگی پیـدا کردنـد )کومـاراجو و کـاراو،      های انگیزش هم مقیاس خرده

 (.2002، 3؛ جاج و ایلیس2009و همکاران،  2؛ تاناکا2010اسکوروت، 
هـای مطالعـة حاضـر نشـان      ی و انگیزش تحصیلی، یافتهدر زمینة رابطة بین عالیق شغل

طـوری کـه    داد که بین انگیزۀ بیرونی با تیپ اجتماعی و هنری رابطة معنادار وجود داشت، به
کنندۀ انگیـزۀ بیرونـی هسـتند. از طرفـی، بـین       بینی طور مستقیم پیش تیپ اجتماعی و هنری به

طور مستقیم  وجود داشت و تیپ اجتماعی به انگیزۀ درونی با تیپ اجتماعی نیز رابطة معنادار
کنندۀ انگیزۀ درونی بود که باتوجه بـه خصوصـیات فـردی تیـپ اجتمـاعی کـه در        بینی پیش

انتظـار اسـت. در زمینـة     پیش از این ذکر شد، این نتای  در دانشجویان با تیپ اجتماعی قابـل 
وجوگر و قـراردادی   جست شناسی و مشاوره نیز، تیپ انگیزگی در دانشجویان روان مؤلفة بی

انگیزگـی هسـتند. در ایـن مطالعـه پـس از تیـپ اجتمـاعی،         کنندۀ بی بینی طور مستقیم پیش به
باالترین نمره مربوط به تیـپ متهورانـه و قـراردادی بـود کـه باتوجـه بـه خصوصـیات تیـپ          

ی و شناسـ  انگیزگی به این دو رشته از سوی دانشجویان روان کنندگی بی بینی قراردادی، پیش

                                                                                                                                        
1.  Kaufman 
2.  Tanaka  

3.  Judge & Ilies 
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های تحصـیلی دانشـجویان    پذیر است. باتوجه به اینکه فعالیت مشاوره با تیپ قراردادی توجیه
شناسی و مشاوره از نوع تعاملی و ارتباطی است و نیاز به همدلی با افراد و  های روان در رشته

وجـوگر   شود، تیپ قـراردادی یـا جسـت    مراجعان از وظایف اصلی دانشجویان محسوب می
طـور   دهنـد. بـه   ها اختصـاص مـی   را به خود برای انگیزش تحصیلی به این رشته تری وزن کم
شناسی و مشـاوره   توان به این نتیجه رسید که باالترین انطباق در رشتة تحصیلی روان کلی می

ترین انطباق رشتة تحصـیلی بـا    با عالیق شغلی در تیپ شخصیتی اجتماعی وجود داشته و کم
هـای پـژوهش    ذکور با تیپ قراردادی. درنتیجه باتوجه به یافتـه عالیق شغلی در دانشجویان م

 تری برخوردارند. رسد که این دانشجویان از انگیزش تحصیلی پایین به نظر می
انگیـزۀ درونـی تحصـیلی بـه معنـای درگیـر شـدن در         گونه بیان کرد که توان این می
یری باتوجه بـه عالقـه یـا    خاطر خود فرد است. برای مثال، برای یادگ های تحصیلی به فعالیت

های بیرونی به  کنجکاوی، یا تمایل به درک بیشتر درمورد موضوع است. باوجوداین، انگیزه
دست آوردن پاداش یـا شـناخت اشـاره     تعامل در یادگیری باتوجه به عوامل خارجی مانند به

ــه. دارد ــاط دارد   ب ــا موفقیــت تحصــیلی ارتب ــی در بیشــتر مواقــ  ب . طــورکلی، انگیــزش درون
مطالعـات نشـان   . حال، انگیزۀ بیرونی اغلب با دسـتاورد تحصـیلی رابطـة معکـوس دارد     بااین
دهد که رابطة بین خصایص شخصیتی و انگیزش بـرای انگیـزۀ درونـی و بیرونـی و ابعـاد       می

طـورکلی، خصـایص شخصـیتی قـادر بـه تبیـین بخـش بسـیار          به. مختلف آنان متفاوت است
و 1بـه انگیـزۀ بیرونـی اسـت )مـک گئـون        ش درونـی نسـبت  تر از واریـانس در انگیـز   بزرگ

دلیـل اضطرابشـان و نگرانـی     انگیزه نیـز در بیشـتر مواقـ  بـه     (. دانشجویان بی2014همکاران، 
، 2ملداشـوا و محمـود  ) درمورد تحصیل، منفعـل و فاقـد تمرکـز الزم بـرای تحصـیل هسـتند      

عی با انگیزش تحصیلی درونـی  باتوجه به رابطة مثبت و معنادار تیپ شخصیتی اجتما (.2014
خـوانی خصـایص شخصـیتی و عالقـه بـا انتظـارات        توان نتیجه گرفـت کـه انطبـاق و هـم     می

های قوی انگیزش درونی دانشجویان در تحصیل محسـوب   کننده بینی تحصیلی شغلی از پیش
ی شناسـ  خوانی و انطباق باالی تیپ اجتماعی با رشته و شغل روان عبارت دیگر هم شود. به می

 کند.   بینی می و مشاوره، انگیزش درونی دانشجویان را در تحصیل پیش

های کاربردی این مطالعه این اسـت کـه اسـتادان و مشـاوران تحصـیلی       یکی از نکته
هـا و تکنولـوژی آموزشـی را     ریزی و یـادگیری، فعالیـت   باید بتوانند انواع راهکارهای برنامه

                                                                                                                                        
1.  McGeown 
2.  Moldasheva & Mahmood  
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. کـار بندنـد   ح مختلف انگیزش تحصیلی آنان بـه باتوجه به عالیق مختلف دانشجویان و سطو
ــزه  آمــوزش مبتنــی ــر ترجیحــات انگیزشــی، انگی ــش  ب ــرای دان و  آمــوزان هــای مختلفــی را ب

 .کند دانشجویان با عالیق شغلی و تحصیلی مختلف فراهم می
ای و محیطـی را کـه    هـای حرفـه   طورکلی، عالیق شغلی و تحصیلی، انـواع فعالیـت   به

کنـد و عالیـق شـغلی نظریـة هالنـد، یـک مـدل عملـی          توصـیف مـی   دهنـد  افراد ترجیح می
شده در این زمینه است که ما را قادر می سازد تا شش ب عـد عالیـق فـردی را توضـیح      شناخته
استادان و مشاوران تحصیلی بایدآگاه باشـند کـه هرچنـد     (.2017و همکاران،  1شولتز) دهیم

بود نتای  تحصیلی اهمیـت زیـادی دارد، امـا    تالش برای ایجاد انگیزه در دانشجویان برای به
بنـابراین بایـد بـه    . هـای انگیزشـی قـوی را ایجـاد کنـد      تواند نگرش شخصیت دانشجو نیز می

هـای موردنیـاز    های شخصیتی دانشجویان و نـوع انگیـزش و درنتیجـه مشـوق     روابط بین تیپ
 برای برانگیختگی هریک توجه کنند.

فاده از ابـزار خودگزارشـی، عـدم بررسـی     های عمدۀ پژوهش حاضر اسـت  محدودیت
هاست که نیاز به انجام مطالعات بیشتر  پذیری یافته روابط علت و معلولی و محدودیت تعمیم

 سازد. در این زمینه را ضروری می
شناسی و مشاوره باتوجه به تیـپ شخصـیتی    بازنگری نظام انگیزشی دانشجویان روان

ــه عالیــق و   قبــل آمــوزان و هــدایت تحصــیلی شــغلی دانــش از ورود بــه دانشــگاه باتوجــه ب
 ها، از پیشنهادات پژوهش حاضر است. های شخصیتی آن ویژگی

در پایان نویسندگان این مقاله از مسئوالن و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشـگاه  
سـبب مشـارکت در    عالمه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران به

 آورند.  عمل می کمال تشکر را به این مطالعه
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