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ارايه مذل توضيحي ادراک دانشجويان از اثربخشي مرکس مشاوره،
ميسان تالش و جهتگيري عملکردي آنان به هذف موفقيت
در دانشگاه چمران اهواز
هْسي هحوسي* ،1فْيوِ وطبٍضظي

2

چکيذُ
ّسف ولي اظ اًدبم ايي تحميك اضاي ِ ه س تَ يحي ازضان زاًط دَيبى اظ اثطثرط ي هطو ع
هطبٍضُ ،هيعاى تالش آًبى ٍ خْتگيطي آًبى ثِ ّسف هَفميت زض زاًطگبُ چوطاى هيثبض س .خبهع ِ
آهبضي ايي تحميك ضبهل زاًطدَيبى وبضضٌبسي زاًطگبُ ضْيس چوطاى زض وليِ گطٍُّ بي تحػ يلي
علَم اًسبًي ،علَم پبيِ ٍ فٌي -هٌْسسي است وِ ثب استفبزُ اظ ضٍش ًوًَِگيطي تػبزفي ذَض ِاي
اظ ّط يه اظ گطٍُّبي تحػيلي  3ضضتِ اًتربة ض سًس .اثعاضّ بي اي ي تحمي ك ض بهل "پطسط ٌبهِ
خْتگيطي ّسف"(هيسلي ٍ ّوى بضاى" ،)1998،پطسط ٌبهِ ت الش" (هلت عض ٍ ّوى بضاىٍ )2004،
"پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ" اثطثرطي هطوع هطبٍضُ زاًطگبُ هيثبضس .پس اظ هحبسجِ ضٍايي ٍ پبيبيي
اثعاض تحميك ،پطسطٌبهِّب ثيي ًوًَِّ بي ه َضز ًر ط تَظي ع ٍ خو عآٍضي گطزي س .زازُّ ب تَس ظ
ًطمافعاضّبي  LISREL8.54 ٍ SPSS18تحليل ضسًسً .تبيح حبغل اظ ايي پژٍّص ًطبى زاز و ِ
 )1ثيي ازضان زاًطدَيبى اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ٍ خْتگيطي ّسف هَفمي ت عولى طزي ضاثغ ِ
هعٌبزاضي ٍخَز زاضز )2 .ازضان اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ضاثغِ هعٌبزاضي ثب تالش زاًطدَيبى زاضز.
 )3ازضان اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ثِ ٍاسغِ تالش ضاثغِ هعٌبزاضي ثب خْتگي طي ّ سف هَفمي ت
عولىطزي زاضز.
ٍاشُّاي کليذي :هس تَ يحي ،اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ،تالش ،خْتگيطي عولىطزيّ ،سف
هَفميت.

 1عضَ ّيبت علوي زاًطگبُ ضيطاظ.
 2وبضضٌبس اضضس هسيطيت آهَظضي زاًطگبُ ضْيس چوطاى اَّاظ.
* ًَيسٌسُي هسئَ همبلِm48r52@gmail.com،
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هقذهِ
زاًطگبُ ثِ عٌَاى اسبس ٍ ظيطثٌبي تَسعِ فطٌّگي ،اختوبعي ،التػبزي ٍ سيبسي ّط خبهعِ
ثَزُ ٍ يىي اظ عَاهل اغلي ٍ هْن زض فطآيٌس تىَيي ّط وطَضي ثِضوبض هيآيس .زاًطگبُّب هسؤٍليت
هستمين تطثيت ٍ پطٍضش آيٌسُسبظاى ضا زض وطَض ثِ عْسُ زاضًس .زٍضُ تحػيلي زاًطگبّي ثِ ٍاسغِ
حضَض عَاهل هتعسز ،زٍضُاي استطسظاست .اهطي وِ فضبي ظًسگي زاًطدَيي ضا پط استطس هيوٌس
ٍ آى ضا اظ زيگط خٌجِّبي هعوَ ظًسگي هتوبيع هيسبظزٍ ،خَز اًتربضات هعيي زض ظهيٌِ عولىطز
تحػيلي ٍ اختوبعي است .زض ايي هيبى هطبٍضُ يىي اظ سجهّبي گطايطي وبضآهس ثطاي همبثلِ ثب
هسبئل است ،ثِعَضيوِ پژٍّصّبي هتعسز سَزهٌسي آى ضا هَضز تأييس لطاض زازُاًس .ثِعَض ولي،
اعتمبز ثط ايي است وِ ضفتبض ووه ذَاّي هٌبست ثِعَض هؤثط ثبعث وبّص پطيطبًيّبي
ضٍاىضٌبذتي ًبضي اظ هطىالت ضرػي ،اختوبعي ٍ ّيدبًي هيگطزز(ضيه ٍٍز.)2005 ،1
ذسهبت هطبٍضُاي زض ظًسگي اغلت خَاهع اهطٍظي تجسيل ثِ يىي اظ ًيبظّبي ضٍظهطُ اًسبىّب
ضسُ است .فعبليت زفبتط هطبٍضُ زاًطدَيي ،يىي اظ ضاّجطزّبيي است وِ هيتَاًس ًسجت ثِ فطآيٌس
ووه ٍ يبضي ضسبًسى ثِ ًسل خَاى زض ضٌبذت ثْتط ذَيص ٍ خْبى ٍ ثْطُهٌسي زضست اظ آهَظش
غٌي ٍ حل تعبض بت زضٍى -فطزي ٍ ثيي -فطزي ضاُ گطب ثبضس(سپًَْسي .)1379،ايي هطوع زض
هدوَعِ هعبًٍت زاًطدَيي ،فطٌّگي زاًطگبُّب ثِغَضتي ّسفوٌس زض ضاستبي اضتمب سالهت خسوي،
ضٍاًي ٍ اختوبعي زاًطدَيبى اضائِ ذسهت هيوٌٌس(پيىطي ٍ ّوىبضاى ٍ )1386،ذسهبتي ضا ثِ
زاًطدَيبى اضائِ هيزٌّس وِ ثبعث ثطاًگيرتي تالش آًبى زض خْت اضتمبء سغح عولىطز آهَظضي
هيضَز ٍ اظ افت تحػيلي زاًطدَيبى خلَگيطي هيوٌس(هطوع هطبٍضُ زاًطگبُ اهيطوجيط.)1390،
هْنتطيي ووه هطبٍضُ ثِ زاًطدَيبى حل هسبئل آهَظضي است وِ هيتَاًس ثِ پيططفت تحػيلي
هؤثط هٌدط ضَز .اضائِ ذسهبت هطبٍضُاي هيتَاًس ثط ازضاوبت زاًطدَيبى اظ هحيظ زاًطىسُ ٍ
هَفميت زاًطدَ تأثيط زاضتِ ثبضس .تحميمبت ًطبى زازُ است وِ ّط چِ ازضاوبت زاًطدَيبى
هثجتتط ثبضس ،هطبضوت ٍ تالش زاًطدَ زض تدبضة آهَظضي ٍ فطاگطز يبزگيطي ثيطتط ذَاّس ثَز(َّ
ٍ وَّ .)2002 ،2وچٌيي زاًطدَيبى هَفك ،آهبزگي ثيطتطي ثطاي سرت وبض وطزى زاضًس ٍ سغَح
ثبالتطي اظ تالش ضا ًطبى زازُاًس ،ايي زض حبلي است وِ زاًطدَيبى ًبهَفك سغح پبيييتطي اظ تالش
ضا ًطبى زازُاًس(َّ ٍ ّبٍ2008،3؛ هلتعض ٍ 4زيگطاى .)2004،ايي زاًطدَيبى ًيبظهٌس ثِ ضاٌّوبيي
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2 Ho & Koo
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ّستٌس تب ثب اضائِ ضاّىبضّبيي ثتَاى عولىطز تحػيليضبى ضا اضتمب زاز ،يىي اظ ًطبًِّبي اضتمبء
عولىطز تحػيلي زاًطدَيبى خْتگيطي آًبى ثِ هَفميت هيثبضس.
خْتگيطي ّسف يىي اظ ظهيٌِّبي اغلي تحميك زض هَضز اًگيعُ ٍ اًگيعش هيثبضس ٍ ثِعَض
هىطض ثب هَفميت زض ثطضسي عولىطز فطزي زض هَضز وست هْبضت ٍ زاًص ّن زض آهَظش ٍ ّن زض
هحيظّبي تحػيلي ثِوبض ثطزُ ضسُ است(اليَت ٍ هه گطگَض2001،1؛ ٍاًسٍا ّ ٍ 2وىبضاى.)2001،
زض ٍالع ّسفهساضيًَ ،عي چبضچَة شٌّي ثطاي چگًَگي پبسد فطزي ٍ تفسيط ضطايظ زستيبثي ثِ
ّسف(يئَ ٍ ًيل )2004 ،3هيثبضس .ثط عجك گفتِّبي فطايط ٍ اليَت ،2008(4ظّ ،)56سف" ثِ
آًچِ وِ يه فطز لػس زاضز زض ضطايظ ذبظ هَفميت اًدبم زّس" اضبضُ زاضز.
زض ًرطيِ اًگيعش پيططفت ًيعّ ،سف ثِ عٌَاى خْتي ًْبيي وِ تالشّب ثبيس ثساى سَ ّسايت
ضًَس ٍ آًچِ وِ فطز سعي زض اًدبم آى زاضز يب هدوَعِ چيعّبيي وِ ذَاستٌي ّستٌس تعطيف
هيضَز(ًبيويَِضت بّ .)2004، 5وچٌيي تالش ثِعٌَاى يىي اظ خٌجِّبي هْن زض يبزگيطي ٍ
تىويلوٌٌسُ سبيط هَلفِّبي اًگيعضي ٍ استطاتژيىي ذَز تٌريوي(َّ ٍ ّب )2008،زض ًرط گطفتِ
هيضَز .زض ايي ظهيٌِ زٍ خْتگيطي هستمل يعٌي توبيل ثِ هَفميت ٍ اختٌبة اظ ضىست ،ثٍِسيلِ
لَيي ،زهجَ ،فستيٌگط ٍ سييطظ( )1994ثِعٌَاى هالوي ثطاي تعييي ضفتبض هطتجظ ثب پيططفت زض ًرط
گطفتِ ضسُ استّ .وچٌيي ثِ اعتمبز اليَت ٍ ّوىبضاًص زٍ ًَع اّساف عولىطزي هتفبٍت ٍخَز
زاضز وِ ثِ پيبهسّبي هتفبٍتي هٌدط هيضًَس(ثبضٍ ىّ ٍ 6وىبضاى ،2006،آًتًَي ز يٍ 7
ّوىبضاى ،2003،پيٌتطيچّ ٍ 8وىبضاى.)2003،
ّسف عولىطز گطايطي ثط زستيبثي ثِ اضظيبثي هغلَة ضبيستگي تأويس زاضز .زض ٍالع
فطاگيطاًي وِ خْتگيطي ّسف عولىطز گطايطي زاضًس ،هيذَاٌّس وِ تَاًبيي ذَز ضا ًسجت ثِ
زيگطاى ثِ اثجبت ثطسبًٌس ،يب اضظش ضرػي ذَز ضا زض ًعز عوَم ثِ ًوبيص ثگصاضًس .زض حبلي وِ
ّسف عولىطز اختٌبثي ،ثط اختٌبة اظ اضظيبثي هٌفي ضبيستگي توطوع زاضز .ايي ّسف ،فطاگيطاًي ضا
تَغيف هيوٌس وِ هيذَاٌّس اظ ثيوفبيتي يب ًبتَاى ثِ ًرط آهسى ًسجت ّوسبالى ذَز اختٌبة

1 Elliot & McGregor
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4 Fryer & Elliot
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ًوبيٌس ،زض ايي خْتگيطي فطاگيط غطفبً ثطاي پطّيع اظ ضىست تالش هيوٌس(پيٌتطيچ ٍ
ضبًه.)2002،1
افطازي وِ زاضاي اّساف عولىطز-گطايص ّستٌس ،توبيل ثِ ًطبى زازى ضبيستگي ذَز ٍ تأثيط
هثجت گصاضتي ثط زيگطاى زاضًس .آًْب هيذَاٌّس ثْتطيي ثبضٌس ٍ ثْتطيي ضبيستگي ضا اظ ذَز ًطبى
زٌّس؛ ثِ ّويي زليل سرت تالش هيوٌٌس تب اظ ّوِ ّوسبالى ذَز ثطتط ثبضٌس .آًْب ذَز يبزگيطي
ضا ثِ عٌَاى ّسف لطاض ًويزٌّس ،ثلىِ سرت وبض هيوٌٌس تب فمظ ثِ ذبعط ثطتط ضسى اظ زيگطاى يبز
ثگيطًس .اهب افطازي وِ زاضاي اّساف عولىطز -اختٌبة ّستٌس ،تالش هيوٌٌس تب اظ اضتجبُ پطّيع
وٌٌس ٍ ثِعٌَاى فطزي ًبتَاى ضٌبذتِ ًطًَس .آًْب افطازي هحبفرِ وبض ثَزُ ٍ زض ظهيٌِ زضس اّل
ذغط وطزى ًويثبضٌس تب هجبزا زچبض ضىست ضًَس .آًْب هسيط ضٌبذتِ ضسُاي ضا زًجب وطزُ ٍ
تىبليف سبزُ ضا اًدبم هيزٌّس ٍ اغلت توبيل ثِ ًطبى زازى وبض ذَز ثِ زيگطاى ًساضز(آًتًَي زي ٍ
ّوىبضاى 2003،؛ پيٌتطيچ ٍ ّوىبضاى .)2003،ثط اسبس هَاضز فَق ،تحميك حب ط ثِ ثطضسي ضاثغِ
ثيي ازضان زاًطدَيبى اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ،هيعاى تالش زاًطدَيبى ٍ خْتگيطي آًبى ثِ
ّسف هَفميت زض زاًطگبُ چوطاى ثط اسبس هس هفَْهي ضوبضُ  1هي پطزاظز.
هتغير ٍاتستِ
هتغير هستقل
ادراک از اثرتخطي هرکس هطاٍرُ

هتغير ٍاسطِ
تالش

جْت گيري هَفقيت ّذف
اّذاف عولکرد-گرايطي
اّذاف عولکرد -اجتٌاتي

ضکل  -1هذل هفَْهي راتطِ تيي ادراک از اثرتخطي هرکس هطاٍرُ ،تالش داًطجَياى ٍ
جْتگيري آًاى تِ ّذف هَفقيت

زض هس فَق ،ازضان زاًطدَيبى اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ،ثِعٌَاى هتغيط هستمل ،تالش
زاًطدَيبى ثِعٌَاى هتغيط ٍاسغِ ٍ خْتگيطي آًبى ثِ ّسف هَفميت ،ثِعٌَاى هتغيط ٍاثستِ
هيثبضٌسً .تبيح پژٍّص حب ط هيتَاًس ًمص ازضان زاًطدَيبى اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ضا ثط
تالش ٍ هَفميت آًبى ثسٌدس ٍ ثِعَض وبضثطزي ًتبيح ايي تحميك اظ يه عطف آگبّي اظ هيعاى
استمجب زاًطدَيبى اظ ذسهبت هطوع هطبٍضُ زض خْت حل هطىالت(ضرػي ،تحػيلي ،عبعفي
1 Pintrich & Schunk
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ٍ  ٍ )...هيعاى زستيبثي ثِ اّساف ٍ اظ عطف زيگط هٌدط ثِ اتربش ضاّجطزّبيي زض ضاستبي افعايص
اهىبًبت ٍ ذسهبت ثطاي ثطاًگيرتي تالش زاًطدَيبى زض زستيبثي ثِ اّساف ٍ چگًَگي وست
هْبضتّب هيضَز.
اّذاف تحقيق
ّسف ولي ايي پژٍّص ثطضسي ضاثغِ ثيي ازضان زاًطدَيبى اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ٍ
هيعاى تالش آًبى ثب خْتگيطي آًبى ثِ ّسف هَفميت زض لبلت يه هس تَ يحي هيثبضس .زض ايي
ضاستب اّساف خعئي ايي پژٍّص ثِ ضطح ظيط هيثبضس.
 .1ثطضسي ضاثغِ ثيي ازضان اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ،تالش ٍ خْتگيطي ّسف
هَفميت(عولىطز گطايطي ٍ عولىطز اختٌبثي).
 .2ثطضسي ضاثغِ ازضان زاًطدَيبى اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ثب هيعاى تالش آًبى.
 . 3ثطضسي ضاثغِ ازضان زاًطدَيبى اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ثب خْتگيطي عولىطز گطايطي
ٍ عولىطز اختٌبثي ّسف هَفميت ثب ٍاسغِ تالش زاًطدَيبى.
هرٍري تر تحقيقات پيطيي
گَزضظي( )1386زض هغبلعِ ذَز ثِ ايي ًتيدِ زست يبفت وِ ٍخَز وبزض ازاضي هٌبست زض
هطاوع هطبٍضُ ًمص هْوي زض گطايص هطاخعيي ثِ ذػَظ زاًطدَيبى ثِ ايي هطاوع زاضز .ثِ عجبضت
زيگط زاًطدَيبى تطخيح هيزٌّس وِ ثِ هطاوع هطبٍضُاي ثطًٍس وِ زض آًْب افطازي ثِ عٌَاى وبزض
ازاضي (هٌطي ،ثبيگبى ٍ  )...فعبليت وٌٌس وِ غويوي ،ذَش ثطذَضز ،گطم ،پصيطا ،ضاظزاض ٍ ثي عطف
ثَزُ ٍ ًسجت ثِ هسبئل ذػَغي آًْب وٌدىبٍ ًجبضٌسّ .وچٌيي گَزضظي( ٍ )1386خَضج ٍ
وطيستيبى( ،1381ظ ،)65زض تحميمبت ذَز زضيبفتٌس وِ ثيي هطاخعِ زاًطدَيبى ثِ هطاوع هطبٍضُ
ثب زٍ عبهل ترػع هطبٍضاى ٍ ًحَُي ثطذَضز وبزض ازاضي هطاوع ،ضاثغِ هعٌبزاضي ٍخَز زاضز.
تحميمبت آلجطتب ٍ ايستط )2000(1زض هَضز ًمص ٍ تأثيط هطوع هطبٍضُ زاًطگبُ ثط زاًطدَيبى ًطبى
هيزّس وِ ذسهبت اضائِ ضسُ زض هطوع هطبٍضُ زاًطگبُ تَاًستِ است زض وبّص هطىالت تحػيلي ٍ
اختوبعي اظ عطيك فطاّن وطزى حوبيت اظ عطف هطبٍضُّبً ،مص هثجت زاضتِ ثبضس ٍ زاًطدَيبى ضا
زض خْتگيطي ّسف ٍ اًتربة همػس يبضي ضسبًس.
سپًَْسي زض سب  1379زض همبلِ ذَز ثب عٌَاى ثطضسي هسبئل ٍ هطىالت عبعفي ،ضفتبضي،
ذبًَازگي ٍ ضرػيتي هطاخعِ وٌٌسگبى ثِ هطوع هطبٍضُ زاًطدَيي زاًطگبُ لطستبى زض سب
تحػيلي  78-79ثِ ايي ًتيدِ زست يبفت وِ علت اغلي هطاخعِ زاًطدَيبى ،هسبئلي اظ لجيل
هطىالت ضٍاًي ،هطىالت اختوبعي ،هطىالت ذبًَازگي ٍ اظ ّوِ هْنتط هطىالت تحػيلي است.
1 Alberta & Easter
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اغلت هسبئ ل اظ آغبظ ضطٍع ثِ زضس ذَاًسى زض زاًطگبُ ثِ ٍخَز آهسُ است ٍ تٌْب  16هَضز اظ ًوًَِ
هَضز ًرط لجل اظ ظهبى تحػيل زض زاًطگبُ زچبض هطىل ثَزُاًسٌّ .طي تبتچط( ،)1994اتىيٌسَى ٍ
ضاتطفَضز(ٍ ،)1996اضًط(ّ ،)1996بى ٍ هبضوي( ،)1995استَى ٍ هه هيطل(ٍ ٍ )1996لف ٍ زي
پتطٍ( )1992هعتمسًس وِ ثب تَخِ ثِ هطىالت تحػيلي ٍ هطىالت ضٍاًي -عبعفي زاًطدَيبى تَخِ
ثِ ايدبز هطاوع هطبٍضُ زاًطدَيي ،گستطش سيستنّبي هطالجت ثْساضت ضٍاًي ٍ زضهبىّبي
حوبيتي ضا هَضز تأييس لطاض هيزٌّس(سپًَْسي.)1379،
ثب تَخِ ثِ هغبلعبت ٍ تحميمبت اًدبم ضسُ زض ضاثغِ ثب هَفميت تحػيلي چْبض عبهلي اغلي
ٍيژگيّبي فطزي ٍ ذبًَازگي فطاگيط ،آهَظضگط ،هحتَاي ثطًبهِ زضسي ٍ ٍيژگيّبي هحيغي اّويت
زاضًسّ .طيه اظ هؤلفِّبي شوط ضسُ زاضاي ٍيژگيّبيي ّستٌس وِ ثطحست ضطايظ هيتَاًٌس زض
هَفميت تحػيلي زاًطدَيبى تأثيطات هتفبٍتي زاضتِ ثبضٌس(سبظهبى يًَسىَ.)1992،
يىي اظ ضّبٍضزّبي خْتگيطي ّسف ،استفبزُ اظ آى ثِهٌرَض فْن ٍ تجييي عولىطز فطاگيطاى
زض هحيظّبي تحػيلي ثَزُ است(اليَتّ ٍ 1وىبضاى1999،؛ ٍالتطظ .)2004،2تحميمبت ًطبى زازُاًس
وِ خْتگيطي ّسف ثب سغح فعبليت افطاز زض هَلعيتّبي يبزگيطي اضتجبط زاضز ،ثِ ًحَي وِ ايي
اّساف هيتَاًٌس ثط ضيَُاي وِ فطاگيطاى ثِ تىبليف گطايص پيسا هيوٌٌس ٍ ًحَُي اًدبم آًْب اثطگصاض
ثبضٌس .ثِعَض ولي خْتگيطي ّسف ثب پيبهسّبي ضفتبضي ،عبعفي ٍ ضٌبذتي هتعسزي ّوطاُ
است(پيٌتطيچ ٍ ضبًه.)2002،
تحميمبت ثسيبضي ًطبى زازُ است وِ چگًَگي خْتگيطي ّسف ،تعييي وٌٌسُ عولىطز
آهَظضي هيثبضس(ٍا ّ ٍ 3وىبضاى .)2003 ،خْتگيطي ّسف ثِعَض هثجت ثب تالش ٍ استطاتژي
يبزگيطي فعب هطتجظ هيثبضس .فيفي( )2005زض همبلِ ذَز ثِ ايي ًتيدِ زست يبفت وِ افعايص
وست هْبضت زاًطدَيبى ًيع ثب هيعاى تالش آًْب اضتجبط هعٌبزاض ٍ هثجتي زاضز .تحميمبت
ليٌيٌجطنً )2005(4يع ًطبى زازُ است وِ زاًطدَيبى ثب يه خْتگيطي ّسف ثبال ،زاضاي ضفتبض
اًغجبلي ثيطتطي ّستٌس ٍ اظ ضفتبضّبيي وِ ثِ زًجب ووه زيگطاى است ٍ آًبى ضا ٍاثستِ ثِ زيگطاى
هيوٌس ،اختٌبة هيوٌٌس.
زض تسلظ خْتگيطي ّسف ،زاًطدَيبى ثيطتط ثط ضٍي يبزگيطي ،تَسعِ ٍ پيططفت ،ثْجَز ٍ
زضن توطوع هيوٌٌس .آًْب اظ استطاتژيّبي يبزگيطي هؤثطتط استفبزُ هيوٌٌس ٍ وبضّب ٍ ٍظبيف
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2 Wolters
3 Valle
4 Linnenbrink
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چبلص ثطاًگيع ثيطتط ضا تطخيح هيزٌّس(سبويع .)2011 ،1اليَت ٍ ّوىبضاى( )2005ثيي اّساف
عولىطز-اختٌبة ثب پيططفت تحػيلي ضاثغِ هٌفي ٍ ثيي اّساف عولىطز-گطايص ثب پيططفت
تحػيلي ضاثغِ هثجت هطبّسُ وطزًس ٍ زض هغبلعِ پبخبضسّ ٍ 2وىبضاى( )2000ثيي پيططفت
تحػيلي ٍ اّساف عولىطز -گطايص ٍ عولىطز-اختٌبة ضاثغِ هٌفي هطبّسُ ضس .هغبلعِ
ّبضاويَيىعّ ٍ3وىبضاى( )2002اّساف عولىطز -گطايص تأثيط هٌفي ضٍي پيططفت تحػيلي زاضتٌس.
زض هغبلعِ ثَحل )2003(4اّساف عولىطز -گطايص ثب پيططفت تحػيلي ٍ ضفتبضّبي سبظگبض ضاثغِاي
ًطبى ًسازًس .زض هغبلعِ اليّ ٍ 5وىبضاى(ً ٍ )2006لسَى )2003(6ثيي پيططفت تحػيلي ثب اّساف
اّساف عولىطز ضاثغِاي هطبّسُ ًطس.
عالٍُ ثط ايي تحميمبت ضاثغِ هثجتي ضا ثيي خْتگيطي تسلظ ٍ ًگطش ،تالش ،احسبس
ضبيستگي(سَ ٍ )2000 ،احسبسبت هثجت (اليَت ٍ هَلط )2003 ،گعاضش وطزُاًسّ ٍ َّ .ب()2008
ثِ ثطضسي ضاثغِ ثيي زستيبثي ثِ خْتگيطي ّسف ٍ تالش زض هساضس هتَسغِ پطزاذتِ استً .تبيح
ايي ثطضسي ثيبًگط تأثيط هثجت خْتگيطي ّسف ثط هيعاى تالش زاًصآهَظاى زض يبزگيطي ثَزُ است.
عالٍُ ثط ايي ثيي خْتگيطي ّسف ٍ هيل ثِ سرت وبض وطزى(ٍاًسٍا ّ ٍ )2001،وچٌيي
همبٍهت ٍ تالش زض ظهبى هَاخِْ ثب هَاًع ٍ ضىست(يَ ًٍيل ،)2004،اضتجبط هثجتي يبفت ضسُ
است .للي ظازُ زض سب  1386زض همبلِ ذَز تحت عٌَاى ثطضسي ضٍاثظ سبزُ ٍ چٌسگبًِ ّسفّبي
پيططفت ثب ا غطاة اهتحبى ٍ عولىطز تحػيلي زض زاًصآهَظاى پسط سب اٍ زثيطستبىّبي
ضْطستبى ايصُ ثِ ايي ًتيدِ زست يبفت وِ ثيي اّساف عولىطزگطا ٍ عولىطزگطيع ثب ا غطاة
اهتحبى ّوجستگي هعٌيزاضي ٍخَز ًساضز .زض وي ّط زٍ هتغيط اّساف عولىطزگطا ٍ عولىطزگطيع
ثب عولىطز تحػيلي طيت ّوجستگي هثجت استً .تبيح تحليل ضگطسيَى ًطبى زاز وِ هتغيطّبي
اّساف عولىطزگطا ٍ عولىطز گطيع پيصثيٌيوٌٌسُ عولىطز تحػيلي هيثبضس.
زض ثسيبضي اظ تحميمبت سعي ضسُ است تب خْتگيطي ّسف ضا ٍاثستِ ثِ خٌسيت ًطبى
زٌّس ٍ آى ضا يىي اظ وبضوطزّبي خٌسيت ثساًٌس(اتٌي طّ ٍ 7وىبضاى2004،؛ ثطزا ضٍ 8
ّوىبضاى .)2006،تحميمبت تفبٍتّبيي ثط حست خٌسيت ضا زض خْت زستيبثي ثِ ّسف ضٌبسبيي
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8 Brdar
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وطزُاًس .پسطاى ثيطتط تأويس ثط عولىطزگطايي زاضًس؛ زض حبلي وِ زذتطاى ثًِرط هيضسس سغَح
ثبالتطي اظ تسلظگطايي ضا زاضًس(ًويَضتب،2004 ،ظ .)58اظ عطف زيگط تحميمبتي ًيع ٍخَز زاضز وِ
ّيچگًَِ تفبٍتي ضا ثط حست خٌسيت ًطبى ًسازُ است.
ضاخط ٍ ًدبضيبى )2001(1گعاضش زازُاًس وِ پسطاى ًسجت ثِ زذتطاى اظ سغح ثبالتطي اظ
عولىطزگطايي ثطذَضزاضًسًٍ .سٍا ( )2001زض پژٍّطي زضيبفت وِ ثيي ّسف عولىطزگطا ثب عولىطز
تحػيلي لجلي اضتجبط هعٌبزاضي ٍخَز زاضز؛ ٍلي ضاثغِاي ثب عولىطز تحػيلي ثعسي ٍخَز ًساضز.
ّسف عولىطزگطيع ضاثغِ هٌفي غيط هعٌيزاضي ثب عولىطز تحػيلي لجلي زاضتٍ ،لي ثب عولىطز
تحػيلي ثعسي ،ضاثغِ هٌفي هعٌيزاضي زاضت.
زض ّويي ضاثغِ ،ثبتَىّ ٍ 2وىبضاى( )1996زض سِ هغبلعِ وِ ثط ضٍي زاًطدَيبى وبضضٌبسي
اًدبم زازًس ،زضيبفتٌس وِ ثيي ّسف عولىطزگطا ٍ عولىطز تحػيلي ضاثغِ هعٌيزاضي ٍخَز ًساضت.
ًتبيح ًطبى زاز وِ ّسف عولىطزگطا ثب عولىطز تحػيلي ضاثغِ هعٌيزاض زاضت .ثِ عالٍُ ،هطازيظازُ
( )1382زض تحميمي ثِ ايي ًتيدِ ضسيس وِ ّسف ذَزاضتمبيي(عولىطزگطا) ثب عولىطز تحػيلي
ضاثغِ هثجت هعٌيزاض ٍ ّسف ذَزترطيجي(عولىطزگطيع) ثب عولىطز تحػيلي ضاثغِ هٌفي هعٌيزاض
زاضت.
هغبلعِ خبًسَى(ً )1991طبى هيزّس وِ ثطذي هطرػبت زاًطدَيبى هبًٌس خٌسيت ،تعساز
زضٍس گصضاًسُ ضسُ ثب پيططفت تحػيلي آًْب اضتجبط زاضز .ايي تحميك ثِ اضتجبط ثيي هَفميت
تحػيلي زاًطدَيبى ضطوت وٌٌسُ زض آهَظشّبي وطبٍضظي ٍ عَاهل هؤثط ثط آى ضا هَضز ثطضسي
لطاض زازُ ٍ ًتيدِگيطي هيًوبيس وِ هعس ًوطات وطبٍضظي ،تعساز زضٍس گصضاًسُ ضسُ اضتجبط
هعٌيزاضي ثب پيططفت تحػيلي زاًطدَيبى زاضزً .تبيح تحميمبت سٌوَن ٍ فبخلويٍ 2003 )3
حدبظي )1381،تأثيط هثجت هعس زض هَفميت تحػيلي زاًطدَيبى ضا هَضز تأويس لطاض زاز.
سپًَْسي( )1379زض همبلِ ذَز ثِ ايي ًتيدِ زست يبفت وِ ثيطتطيي افطاز هطاخعِ وٌٌسُ
ثِ هطوع هطبٍضُ افطاز ذَاثگبّي(غيط ثَهي) ٍ ثيطتطيي آًبى زض ضضتِّبي تحػيلي علَم ضبهل
ضضتِّبي ضيوي ،ضيب ي ٍ فيعيه تطىيل هيزازًس ٍ ثيطتطيي علت هطاخعِ زاًطدَيبى ضا هسبئلي
اظ لجيل هطىالت ضٍاًي ٍ اختوبعي ،ذبًَازگي ٍ تحػيلي تطىيل هيزازًس وِ تعساز  610هَضز آًْب
سبثمِ هطىل ٍ ًبضاحتي ذَز ضا اظ آغبظ ضطٍع ثِ تحػيل ٍ زضس ذَاًسى زض زاًطگبُ شوط ًوَزًس.
تفبٍت ثيي ثَهي ٍ غيط ثَهي ثَزى ٍ ًَع ضضتِ تحػيلي تفبٍتّبي ثيي فطاٍاًيّبي گطٍُّبي
همبيسِ هعٌبزاض ثَزُ است .تحميمبت اسپبتع( )2004ثب هؤثط زاًستي اًگيعُ ٍ ولٌيه هطبٍضُ ٍ ثب
1 Roger & Najarian
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تأويس ثط زاضتي ثطًبهِاي هٌرن ثطاي هغبلعِ ٍ حدبظي( )1381ثب تأويس ثط هعس ٍ تحػيالت پسض
ًمص عَاهل هرتلف ذبًَازگي ،اختوبعي ٍ آهَظضي ضا زض هَفميت تحػيلي هَضز تأويس لطاض زازُ
است.
رٍش ضٌاسي
رٍش تحقيق :ثب تَخِ ثِ ايٌىِ تحميك حب ط ثِ ثطضسي ضاثغِ هيعاى ازضان زاًطدَيبى اظ
اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ٍ هيعاى تالش آًبى زض خْتگيطي ثِ هَفميت هيپطزاظز ،تحميك حب ط
تَغيفي اظ ًَع ّوجستگي هيثبضس.
جاهعِ آهاري ٍ ًوًَِگيري :خبهعِ آهبضي ايي تحميك ضبهل زاًطدَيبى وبضضٌبسي زاًطگبُ
ضْيس چوطاى اَّاظ زض وليِ گطٍُّبي تحػيلي علَم اًسبًي ،علَم پبيِ ٍ فٌي -هٌْسسي است وِ ثب
استفبزُ اظ ضٍش ًوًَِگيطي تػبزفي ذَضِاي اظ ّطيه اظ گطٍُّبي تحػيلي سِ ضضتِ اًتربة ضس
ٍ ًوًَِ هَضز ًرط وِ ضبهل ً 400فط ،ثِ تفىيه ضضتِ ضبهل علَم اًسبًيً 170فط ،علَم پبيِ 145
ًفط ٍ زاًطدَيبى فٌي– هٌْسسي ً 85فط وِ ثِتطتيت  42زضغس 36 ،زضغس 22 ،زضغس ضا ضبهل
ضسًس.
اتسار تحقيق :اثعاضّبي ايي تحميك ضبهل"پطسطٌبهِ خْتگيطي ّسف"(هيل يٍ 1
ّوىبضاى"،)1998،پطسطٌبهِ تالش"(هلتع ضّ ٍ 2وىبضاى" ٍ )2004،پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ"
اثطثرطي هطوع هطبٍضُ زاًطگبُ هيثبضس .ثِهٌرَض اًساظُگيطي اعالعبت هطثَط ثِ ّطيه اظ ثرص-
ّبي هَضز هغبلعِ اظ هميبس  5زضخِاي ليىطت استفبزُ گطزيسُ است.
رٍايي ٍ پايايي اتسار تحقيق :ضٍايي ٍ پبيبيي پطسطٌبهِ خْتگيطي ّسف ٍ پطسطٌبهِ
تالش تَسظ سبپيَ )2010( 3هحبسجِ ضسُ است .پبيبيي پطسطٌبهِ خْتگيطي ّسف  0/89آلفب
وطًٍجبخ ٍ پطسطٌبهِ تالش  0/92تَسظ ايي هحمك گعاضش ضسُ است .زض تحميك حب ط ،ثطاي
سٌدص ضٍايي پطسطٌبهِ ثِ وبض ضفتِ ثب استفبزُ اظ ضٍش تحليل گَيِ ،طيت ّوجستگي ثيي
گَيِّبي ّط هميبس ثب ًوطُ ول هميبس هطثَعِ هحبسجِ گطزيس وِ ًتبيح آى ثِغَضت ووتطيي ٍ
ثيطتطيي طيت ّوجستگي گَيِّب زض ّط هميبس زض خسٍ  1آهسُ است.

1 Midgley
2 Meltzer
3 Sapio
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جذٍل  -1طيف ضرائة ّن تستگي گَيِّا تا ًورُ کل هقياض هرتَطِ
هقياضّا

تالش

جْتگيري

جْت گيري

اثرتخطي

عولکردگرايطي

عولکرد اجتٌاتي

هرکس هطاٍرُ

ّوجستگي

0/18 -0/73

0/69 – 0/77

0/72 – 0/82

0 /57 – 0/74

سغح هعٌبزاضي

0/0001

0/0001

/0001

0/0001

ثطاي پبيبيي پطسطٌبهِ اظ ضٍش هحبسجِ طيت آلفبي وطًٍجبخ استفبزُ ضسً .تبيح طيت
آلفبي وطًٍجبخ ّط هميبس زض خسٍ ً 2طبى زازُ ضسُ است ٍ ثيبًگط پبيبيي ثبالي هميبسّبي
پطسطٌبهِ هيثبضس.
جذٍل  -2ضرية آلفاء کرًٍثاخ هقياض ّاي پرسطٌاهِ
هقياضّا
طيت آلفبي وطًٍجبخ

تالش
0/85

جْتگيري

جْت گيري

اثرتخطي

عولکرد گرايطي

عولکرد اجتٌاتي

هرکس هطاٍرُ

0/80

0/78

0/78

رٍش جوعآٍري اطالعات :ثِهٌرَض اًساظُگيطي اعالعبت هطثَط ثِ ّط يه اظ ثرصّبي
هَضز هغبلعِ اظ هميبس پٌح زضخِاي ليىطت استفبزُ گطزيسُ است(عسز  1ثسيبض هربلفن تب عسز 5
ثسيبض هَافمن) .ايي پطسطٌبهِ زض ٌّگبم حضَض زاًطدَيبى زض زاًطگبُ ٍ سطوالس تَظيع ضس ٍ پس
اظ  20زليمِ تَسظ هحمك خوعآٍضي گطزيس.
رٍشّاي آهاري :ثِ هٌرَض ثطضسي ٍ عيت هَخَز هطوع هطبٍضُ زاًطگبُ ضْيس چوطاى
اَّاظ اظ ًرط زاًطدَيبى ثط حست هتغيط خٌسيت ٍ ،عيت اسىبى ،ضضتِ تحػيلي ٍ هعس اظ
آظهَىّبي T-TESTهستمل ٍ تحليل ٍاضيبًس يه عطفِ استفبزُ گطزيسّ .وچٌيي ثطاي ثطضسي
اضتجبعبت هَخَز زض هس پيطٌْبزي تحميك اظ ضگطسيَى ثِ ضٍش هتَالي ّوعهبى ٍ ثط اسبس هس
ثبضٍى ٍ وٌي( )1986استفبزُ ضس ٍ ثطاي ثطضسي هسيطّبي هَخَز زض هس  ،هطاحل ظيط اخطا ضس:
 -1تررسي راتطِ هتغير ترٍىزاد اٍليِ تا هتغير درٍىزاد ًْايي :زض ايي هطحلِ هتغيط
ازضان اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ثِعٌَاى هتغيط ثطٍىظاز ٍ هتغيط خْتگيطي عولىطز گطايطي ّسف
هَفميت ٍ خْتگيطي عولىطز اختٌبثي ّسف هَفميت ثِعٌَاى هتغيطّبي زضٍىظاز ًْبيي زض ًرط
گطفتِ ضسُ است .ايي هطحلِ خْت ثطضسي تأثيط هتغيطّبي ثطٍىظاز ثط زضٍىظاز اًدبم گطفت.
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 -2تررسي راتطِ هتغيرّاي ترٍىزاد اٍليِ تا هتغيرّاي ٍاسطِاي :زض ايي لسوت هتغيط
ازضان اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ثِعٌَاى هتغيط ثطٍىظاز اٍليِ ٍ هتغيط تالش ثِعٌَاى هتغيط
ٍاسغِاي زض ًرط گطفتِ ضسُ است.
 -3تررسي راتطِ هتغيرّاي ٍاسطِاي تا هتغير درٍىزاد تا کٌترل هتغيرّاي
ترٍىزاد :زض ايي لسوت هتغيط ثطٍىظاز اٍليِ ٍ هتغيط ٍاسغِاي ثِعٌَاى هتغيطّبي ثطٍىظاز ٍ هتغيط
خْتگيطي عولىطز گطايطي ّسف هَفميت ٍ عولىطز اختٌبثي ّسف هَفميت ثِعٌَاى هتغيطّبي
زضٍىظاز اٍليِ زض ًرط گطفتِ ضسًس تب تأثيط هستمين هتغيطّبي ٍاسغِ ٍ ّوچٌيي ثطٍىظاز اٍليِ ثط
هتغيط زضٍىظاز عولىطز گطايطي زض خْتگيطي ّسف هَفميت ٍ عولىطز اختٌبثي ّسف هَفميت ثِ
زست آيس.
 -4تررسي هقذار کاّص ضراية رگرسيَى هتغيرّاي ترٍىزاد از هرحلِ يک تِ
هرحلِ سِ :زض ايي هطحلِ همساض طيت پيصثيٌي هتغيطّبي ثطٍىظاز اظ هطحلِ يه ثِ هطحلِ سِ
ثطضسي ضس .اگط ايي همساض اظ هطحلِ يه ثِ هطحلِ سِ ثِ غفط تمليل يبثس ٍاسغِگطي وبهل است،
اگط وبّطي هطبّسُ ًطَز ٍاسغِگطي ٍخَز ًساضز ٍ اگط وبّص هطَْز ثبضس ٍاسغِگطي ٍخَز زاضز
ٍلي وبهل ًيست وِ زض ايي غَضت ًطبى زٌّسُ هتغيطّبي ثطٍىظاز زيگطي است وِ ثبيستي هس
ًرط لطاض ثگيطز.
زض تحليل اعالعبت اظ ًطم افعاضّبي آهبضي  Lisrel ٍ Spss18استفبزُ ضس .ثب استفبزُ اظ
اعالعبت ذبم ٍاضز ضسُ زض ًطم افعاض  ،Spss18ضگطسيَى  ،تحليل ٍاضيبًس يه عطفِ ٍآظهَى
 T-TESTهستمل اًدبم ضس ٍ زض ًطم افعاض  Lisrelاظ هبتطيس ّوجستگي هتغيطّبي هس استفبزُ
ضس ٍ ثطاظش هس هَضز ثطضسي لطاض گطفت.
يافتِ ّاي پصٍّص
قسوت الف)آهار تَصيفي
-1آيا تيي ادراک داًطجَياى از اثرتخطي هرکس هطاٍرُ ٍ تالش ٍ جْتگيري ّذف
هَفقيت (عولکرد گرايطي ٍ عولکرد اجتٌاتي) در داًطجَياى راتطِ ٍجَد دارد؟ ثطاي
تعييي هيبًگيي هتغيطّبي تالش ٍ خْتگيطي عولىطز گطايطي ّسف هَفميت ٍ خْتگيطي
عولىطز اختٌبثي ّسف هَفميت ٍ ّوچٌيي هتغيط ازضان اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ اظ آهبض تَغيفي
هيبًگيي ،اًحطاف استبًساضز ٍ هبتطيس ّوجستگي ثيي هتغيطّبي تحميك استفبزُ ضس(خسٍ .)3
عجك ايي خسٍ ٍ ثط اسبس همبزيط ثِ زست آهسُ ،هيتَاى پيثطز وِ ثيطتطيي هيبًگيي هتعلك ثِ
هتغيط ازضان اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ٍ ووتطيي هيبًگيي ضا هتغيط خْتگيطي عولىطز اختٌبثي
ّسف هَفميت ثِ زست آٍضزُ استّ .وبًگًَِ وِ يبفتِّبي خسٍ ًطبى هيزّس ّوجستگي

ارائه مذل توضيحي ادراک دانشجويان از اثربخشي مرکس مشاوره ،ميسان تالش و . . .

هتغيطّبي ٍاثستِ هس (خْتگيطي عولىطز گطايطي ّسف هَفميت ٍ خْتگيطي عولىطز اختٌبثي
ّسف هَفميت) ثب سبيط هتغيطّب زض توبم هَاضز هعٌب زاض ثَزُ است.
جذٍلً -3تايج هياًگيي ،اًحراف استاًذارد ٍ ضرية ّوثستگي هتغيرّاي تحقيق
رديف

هتغيرّا

هياًگيي

اًحراف استاًذارد

1

2

3

4

1

ازضان اظ اثط ثرطي هطوع هطبٍضُ

22/33

9/64

1

**0/21

**0/32

**-0/20

2

تالش

21/62

14/98

**

**

3

خْت گيطي عولىطز گطايطي

20/74

28/70

4

خْت گيطي عولىطز اختٌبثي

18/62

8/17

1

0/51
1

گرايطي ٍ عولکرد اجتٌاتي ّذف هَفقيت ٍ ادراک از اثرتخطي هرکس هطاٍرُ تفاٍت
هعٌاداري ٍجَد دارد؟ ثِ هٌرَض ثطضسي ٍ عيت هَخَز هطوع هطبٍضُ زاًطگبُ ضْيس چوطاى اظ
ًرط زاًطدَيبى ثطحست هتغيط خٌسيت ٍ ،عيت اسىبى ،ضضتِ تحػيلي ٍ هعس اظ آظهَىّبي
 T-TESTهستمل ٍ تحليل ٍاضيبًس يه عطفِ استفبزُ گطزيس.
جذٍل  -4هقايسِ داًطجَياى دختر ٍ پسر در هتغيرّاي تالش ،جْت گيري عولکرد گرايطي ٍ
عولکرد اجتٌاتي ٍ ادراک از اثرتخطي هرکس هطاٍرُ

تالش
خْتگيطي گطايطي عولىطزي
خْتگيطي گطايطي اختٌبثي
ازضان اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ

- 0/31
1

-2آيا تيي داًطجَياى دختر ٍ پسر در هتغيرّاي تالش ،جْتگيري عولکرد

هتغيرّا

**

-0/58

جٌسيت

تعذاد

هياًگيي

SD

زذتط

263

29/35

9/82

پسط

137

28/91

9/30

زذتط

263

22/60

6/22

پسط

137

21/58

5/92

زذتط

263

14/90

2/84

پسط

137

15/13

2/76

زذتط

263

28/98

7/86

پسط

137

28/17

8/72

t

d

sig

0/43

98

NS

1/58

98

NS

0/76

98

NS

0/94

98

NS
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عجك خسٍ  4همبيسِ زاًطدَيبى زذتط ٍ پسط زض چْبض هتغيط تالش ،هتغيط خْتگيطي
عولىطز گطايطي ّسف هَفميت ،هتغيط خْتگيطي عولىطز اختٌبثي ٍ ازضان اظ اثطثرطي هطوع
هطبٍضُ هعٌبزاض ًطس.
 -3آيا تيي داًطجَياى خَاتگاّي ٍ غيرخَاتگاّي در هتغيرّاي تالش ،جْتگيري
عولکرد گرايطي ٍ عولکرد اجتٌاتي ّذف هَفقيت ٍ هيساى ادراک از اثرتخطي هرکس
هطاٍرُ داًطگاُ تفاٍت هعٌادار ٍجَد دارد؟ عجك خسٍ ضوبضُ  5ثيي زاًطدَيبى ذَاثگبّي ٍ
غيطذَاثگبّي زض هتغيطّبي خْتگيطي عولىطز گطايطي ّسف هَفميت ٍ ازضان اظ اثطثرطي هطوع
هطبٍضُ تفبٍت هعٌبزاض ضس .اهب زض هتغيطّبي تالش ٍ خْتگيطي عولىطز اختٌبثي ّسف هَفميت
تفبٍت هعٌبزاض ًطس.
جذٍل  -5هقايسِ داًطجَياى خَاتگاّي ٍ غيرخَاتگاّي تراساض هتغيرّاي تالش ،جْتگيري
عولکردگرايطي ٍ عولکرد اجتٌاتي ّذف هَفقيت ٍ هيساى ادراک از اثرتخطي هرکس هطاٍرُ داًطگاُ
هتغيرّا
تالش

خْتگيطي عولىطز گطايطي

خْتگيطي عولىطز اختٌبثي
ازضان اظ اثطثرطي
هطوع هطبٍضُ

گرٍُ ّا

تعذاد

هياًگيي

اًحراف استاًذارد

ذَاثگبّي

177

27/61

10/21

غيط ذَاثگبّي

223

30/46

8/98

ذَاثگبّي

177

21/45

6/17

غيط ذَاثگبّي

223

22/89

6/04

ذَاثگبّي

177

15/18

2/82

غيط ذَاثگبّي

223

14/82

2/80

ذَاثگبّي

177

27/57

8/14

غيط ذَاثگبّي

223

29/60

8/09

t

df

sig

2/96

398

NS

2/35

398

1/25

398

2/48

398

يافتِّاي تحليل هذل تَضيحي
خساٍ ضوبضُ  3 ،10 ٍ 9 ،8هعبزلِ ضگطسيَى ضا ًطبى هيزّس .ثط عجك خساٍ هيتَاى
زضيبفت وِ زض هطحلِ اٍ ثطضسي ضاثغِ هتغيطّبي ثطٍىظاز ٍ هتغيطّبي زضٍىظاز خْتگيطي
عولىطز گطايطي ٍ عولىطز اختٌبثي ّسف هَفميت ثطاسبس هيعاى اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ًطبى زاز
وِ هتغيط ثطٍىظاز ازضان اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ پيصثيٌيوٌٌسُ هثجت ٍ هعٌبزاض زض خْتگيطي
عولىطز گطايطي ّسف هَفميت هيثبضس ٍ ّوچٌيي ازضان اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ

0/01
NS

0/01
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پيصثيٌيوٌٌسُ هٌفي ٍ هعٌبزاض زض خْتگيطي عولىطز اختٌبثي ّسف هَفميت هيثبضس .زض هطحلِ
زٍم ثطضسي ضاثغِ ثيي هتغيط ثطٍىظاز ٍ هتغيط ٍاسغِاي ًطبى زاز وِ هتغيط ازضان اظ اثطثرطي
هطوع هطبٍضُ پيصثيٌيوٌٌسُ هثجت ٍ هعٌبزاض هيعاى تالش زاًطدَ هيثبضس .زض هطحلِ سَم ثطضسي
ضاثغِ ثيي هتغيط ٍاسغِاي تالش ثب خْتگيطي عولىطز گطايطي ّسف هَفميت ثب وٌتط هتغيط
ثطٍىظاز ًطبى زاز وِ ازضان اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ پيصثيٌيوٌٌسُ هثجت ٍ هعٌبزاض خْتگيطي
عولىطز گطايطي ّسف هَفميت هيثبضس .وٌتط هتغيط ثطٍىظاز ًطبى زاز وِ تالش ثِعَض هستمين
پيصثيٌيوٌٌسُ هعٌبزاض خْتگيطي عولىطز گطايطي ّسف هَفميت هيثبضسّ .وچٌيي ثطضسي
ضاثغِ ثيي هتغيط ٍاسغِاي تالش ثب خْتگيطي عولىطز اختٌبثي ّسف هَفميت ثب وٌتط هتغيط
ثطٍىظاز ًطبى زاز وِ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ پيصثيٌيوٌٌسُ هٌفي ٍ هعٌبزاض خْتگيطي عولىطزي
اختٌبثي ّسف هَفميت هيثبضس .وٌتط هتغيط ثطٍىظاز ًطبى زاز وِ تالش ثِعَض هستمين
پيصثيٌيوٌٌسُ هعٌبزاض خْتگيطي عولىطزي اختٌبثي ّسف هَفميت ًويثبضس.
جذٍل  -6هيساى پيص تيٌي جْت گيري ّذف هَفقيت در اتعاد عولکرد گرايطي ٍ عولکرد
اجتٌاتي تراساض هيساى اثرتخطي هرکس هطاٍرُ
هتغير درٍىزاد ًْايي:

هتغير درٍىزاد ًْايي:

جْت گيري عولکرد گرايطي ّذف هَفقيت

جْت گيري عولکرد اجتٌاتي ّذف هَفقيت

هتغيط ثطٍى ظاز

R

R2

B

t

sig

R

R2

B

t

sig

اثطثرطي هطوع هطبٍضُ

0/39

0/15

0/39

8/44

0/0001

0/20

0/04

-0/20

4/10

0/0001

جذٍل  -7هيساى پيص تيٌي تالش تراساض ادراک از اثرتخطي هرکس هطاٍرُ
هتغير ٍاسطِ تالش
هتغير ترٍىزاد

R

R2

B

t

sig

ازضان اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ

0/26

0/07

0/26

5/55

0/0001
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جذٍل -8هيساى پيص تيٌي جْت گيري عولکرد گرايطي ٍ عولکرد اجتٌاتي ّذف
هَفقيت تا تَجِ تِ اثرتخطي هرکس هطاٍرُ ٍ تالش داًطجَياى
هتغير درٍىزاد ًْايي:

هتغير درٍىزاد ًْايي:

جْت گيري عولکردي گرايطي ّذف هَفقيت

جْت گيري عولکردي اجتٌاتي ّذف هَفقيت

هتغيط ثطٍى ظاز ٍ ٍاسغِاي

R2 R

اثطثرطي هطوع هطبٍضُ

B
0/27

0/58
تالش

t

sig

6/36

0/001

0/33
0/44

10/53

0/001

R

R2

0/58

0/34

B

t

sig

-0/04

-1/13

0/25

-0/57

0/001

-13/55

ثب ثطضسي ٍ همبيسِ هيعاى طايت ضگطسيَى اظ هطحلِ اٍ تب سَم ايي ًتبيح ثِزست آهس:
طيت ضگطسيَى ضاثغِ ازضان اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ثب هتغيط زضٍىظاز خْتگيطي عولىطز
گطايطي ّسف هَفميت 0/39 ،ثَزُ وِ ايي طيت زض حبلت تأثيط هستمين ثِ  0/27وبّص يبفتِ
است ٍ ًطبىزٌّسُ ًمص ٍاسغِگطي هعٌبزاض هتغيط تالش زض اضتجبط ثيي هتغيط ثطٍىظاز ازضان اظ
اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ثب خْتگيطي عولىطز گطايطي ّسف هَفميت هيثبضس .طيت ضگطسيَى
ضاثغِ ازضان اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ثب هتغيط زضٍىظاز خْتگيطي عولىطز اختٌبثي ّسف هَفميت
 -0/20ثَزُ است وِ ايي طيت زضحبلت تأثيط هستمين ثِ  -0/04وبّص يبفتِ است ٍ ًطبىزٌّسُ
ًمص ٍاسغِگطي هعٌبزاض هتغيط تالش زض اضتجبط ثيي هتغيط ثطٍىظاز ٍ ازضان اظ اثطثرطي هطوع
هطبٍضُ ثب خْتگيطي عولىطز اختٌبثي ّسف هَفميت هيثبضس .ثب حصف هسيطّبي غيط هعٌبزاض ،هس
ًْبيي ثِغَضت ًوَزاض  1ثِ زست آهسُ است.
0/74

ادراک از اثرتخطي هرکس هطاٍرُ

0/72

تالش

0/77

اّذاف عولکرد-گرايطي

0/77

0/47
-0/74

اّذاف عولکرد  -اجتٌاتي

0/20

Chi-Square=1.82, df=2, P-value=0.40164, RMSEA=0.08
ضکل  -2هذل ًْايي اثرتخطي هرکس هطاٍرُ ،تالش ٍ جْت گيري اّذاف هَفقيت

ثطاي تعييي ثطاظش هس  ،ثب استفبزُ اظ ًطمافعاض  ،Liserlهمبزيط هرتلف ثطاظش هحبسجِ
ضس(خسٍ  .)5عجك خسٍ ٍ ثب تَخِ ثِ ثبال ثَزى ضبذعّبي ثطاظش ٍ IFI ،AGFI ،NNFI

ارائه مذل توضيحي ادراک دانشجويان از اثربخشي مرکس مشاوره ،ميسان تالش و . . .

پبييي ثَزى ضبذع ذغبي  SRMRهيتَاى زضيبفت وِ هس هصوَض اظ ثطاظش ثباليي ثطذَضزاض
هيثبضس.
جذٍل  -9ضاخص ّاي ترازش هذل اعتواد
ضاخص

هقذار

NNFI1

0/99

IFI2

0/99

SRMR3

0/08

AGFI4

0/99

هيعاى ٍاسغِگطي هتغيط تالش زاًطدَيبى زض ثطضسي تأثيط هتغيط ثطٍىظاز ازضان اظ اثطثرطي
هطوع هطبٍضُ ثط خْتگيطي ّسف هَفميت هحبسجِ گطزيس ،ثسيي غَضت وِ اثتسا زض هس ًْبيي
اثطات هستمين ،غيطهستمين ٍ اثطات ول هتغيطّبي ثطٍىظاز ثط هتغيطّبي زضٍىظاز سٌديسُ ضس ٍ
سپس زض ّطيه اظ هس ّبي فطعي ًيع هيعاى ٍاسغِگطي هَضز ثطضسي لطاض گطفت .سْن ٍاسغِگطي
تالش زاًطدَيبى ثِغَضت ولي هغبثك ثب خسٍ ضوبضُ  33هدوَع اثطات هستمين ٍ غيطهستمين ٍ
ول آٍضزُ ضسُ است.
جذٍل  -11اثرات هستقين ،غيرهستقين ٍ کل هتغير ادراک از اثرتخطي هرکس هطاٍرُ تر هتغير
جْتگيري ّذف هَفقيت عولکرد گرايطي ٍ عولکرد اجتٌاتي
اثرات هستقين هتغير ترٍىزاد تر هتغيرّاي درٍىزاد
خْت گيطي ّسف هَفميت عولىطز گطايطي

0/14

خْت گيطي ّسف هَفميت عولىطز اختٌبثي

-0/04

اثرات غيرهستقين هتغير ترٍىزاد تر هتغير درٍىزاد تا ٍاسطِگري تالش
خْت گيطي ّسف هَفميت عولىطز گطايطي

0/27

خْت گيطي ّسف هَفميت عولىطز اختٌبثي

-0/15

اثرات کل هتغير ترٍىزاد تر هتغيرّاي درٍىزاد تا ٍاسطِگري تالش
خْت گيطي ّسف هَفميت عولىطز گطايطي

0/41

خْت گيطي ّسف هَفميت عولىطز اختٌبثي

-0/19

1 Normed Fit Index
2 Incremental Fit Index
3 Standardized Root Mean Square Residual
4 Goodness of Fit Index
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ثطاي هحبسجِ هيعاى ٍاسغِگطي تالش زاًطدَ اظ ضٍش ٍ فطهَ هه وٌيَى( ٍ )1999وٌي()2001
استفبزُ ضس ،زض ايي ضٍش هدوَع اثطات غيطهستمين ثط هدوَع ول اثطات تمسين هيضَز.
فرهَل تعييي سطح ٍاسطِگري


   

Mediation 

اثر غيرهستقين   اثر هستقين;  

هيساى ٍاسطِ گري تالش تراي جْت گيري هَفقيت ّذف عولکرد گرايطي (1/27 :1/41 ; 1/65 )P<0. 01
هيساى ٍاسطِ گري تالش تراي جْت گيري هَفقيت ّذف عولکرد اجتٌاتي (-1/15 : -1/19 ; 1/78 )P<0. 01

همساض ثِزست آهسُ ًطبىزٌّسُ ٍاسغِگطي هعٌبزاض تالش زاًطدَ ثيي هتغيط ثطٍىظاز ازضان
زاًطدَ اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ثط هتغيط خْتگيطي ّسف هَفميت عولىطز گطايطي ٍ عولىطز
اختٌبثي است.
ًتيجِ گيري
ثطضسي ضاثغِ ثيي ازضان زاًطدَيبى اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ٍ خْتگيطي عولىطزي آًبى
ثِ ّسف هَفميت ضاثغِ هثجت ٍ هعٌبزاضي ضا ثيي ازضان زاًطدَيبى اظ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ،تالش
ٍ خْتگيطي عولىطز گطايطي ٍ ضاثغِ هٌفي ٍ هعٌبزاض ثب خْتگيطي عولىطز اختٌبثي آًبى ًطبى
زاز .ايي ًتيدِ ثب ًتبيح تحميمبت ثبتَى ٍ ّوىبضاى( ،)1996اسپبتع( ،)2004خٌيس(ٍ )2003
حدبظي(ّ )1381وسَ ٍ ّنضاستب هيثبضسً .گبّي ثِ هس ًْبيي تحميك ًطبى زاز وِ اگط
زاًطدَيبى ًگطش هثجتي ثِ عولىطز هطاوع هطبٍضُ زاًطگبُ ذَز زاضتِ ثبضٌس ٍ هعتمس ثبضٌس وِ
"هرکس هطاٍرُ داًطگاُ داراي ترًاهِ زهاىتٌذي دقيق ٍ هٌظوي است ،هرکس هطاٍرُ از
استاداى هجرب ٍ هتخصص استفادُ هيکٌذ ،هحتَاي ترًاهِ هرکس هطاٍرُ داًطگاُ
هتٌاسة تا هسائل ٍ هطکالت داًطجَياى است ،هحتَاي ترًاهِ هطاٍرُ هطاتق تا
هَضَعات هَرد عالقِ داًطجَياى است ٍ هکاى هطاٍرُ تسيار اهي ٍ آرام است" زض غَضت
هطبٍضُ ثب ايي هطاوع ،هيعاى تالش آًبى ثطاي ضسيسى ثِ اّسافطبى افعايص هييبثس .ثٌبثطايي ،ثطاي
اًدبم تىبليف ذَز تالش هيوٌٌس ٍ حتي زض غَضت زضَاض ثَزى وبضضبى پطتىبض زاضًس ،ثب توطيي ٍ
تىطاض هغبلت ضا هيآهَظًس ،اًدبم تىبليف ذَز ضا همسم ثط سطگطهي ٍ تفطيح هيزاًٌس .ايي تالش
هٌدط ثِ خْتگيطي عولىطز گطايطي ثِ ّسف هَفميت هيگطزز .يعٌي اّويت يبزگيطي هغبلت
خسيس ثطاي آًبى افعايص هييبثس ،توبم تَاًبيي ذَز ضا ثطاي يبزگيطي ثِوبض هيگيطًس ،زض فْن تىبليف

ارائه مذل توضيحي ادراک دانشجويان از اثربخشي مرکس مشاوره ،ميسان تالش و . . .

اضائِ ضسُ زض والس توبم تالش ذَز ضا هعغَف هيزاضًس ٍ ثِ عَض هستوط زض خْت اضتمبء ٍ ثْجَز
هْبضتّبي ذَز تالش هيوٌٌس.
اظ سَي زيگط ايي ًگطش هثجت ثِ هطوع هطبٍضُ ٍ ثِتجع آى تالش ثسيبض ظيبز زاًطدَيبى،
خْتگيطي عولىطز اختٌبثي آًبى ثِ ّسف هَفميت ضا وبّص هيزّس .ثساى هعٌب وِ زاًطدَيبى ثب
چٌيي ٍيژگي ثِ ّيچ ٍخِ زض ضيَُ ضفتبض ٍ عولىطز ذَز زض والس ثِ زًجب وبّص ًگطش هٌفي
سبيط زاًطدَيبى ٍ استبزاى ثِ عولىطزضبى ًويثبضٌس ،ثلىِ ثبلعىس ثِ زًجب افعايص ًگطش هثجت
سبيطيي ثِ ذَزضبى ثِ عٌَاى يه زاًطدَي فعب  ،ثب پطتىبض ٍ تالش ٍ  ....هيثبضٌسً .ىتِ لبثل
تَخِ زض ًتبيح ثِزست آهسُ آى ثَز وِ ذَزًگطش هٌفي ًسجت ثِ اثطثرطي هطوع هطبٍضُ ،ثِعَض
هستمين هٌدط ثِ خْتگيطي عولىطز اختٌبثي آًبى ًويگطزز ،ثلىِ ثِ ٍاسغِ آى وِ ايي ًگطش
هٌفي ثبعث وبّص هيعاى تالش آًبى هيگطزز ،زض ًتيدِ ّن ٍ غن ذَز ضا ثط وبّص ًگطش هٌفي
استبزاى ًسجت ثِ ذَز ذَاٌّس گصاضت .اهب ظهبًي وِ زاًطدَيبى ًگطش هثجتي ًسجت ثِ اثطثرطي
هطاوع هطبٍضُ زاًطگبُ ذَز زاضتِ ثبضٌس ،زض ًتيدِ حتي ثسٍى زض ًرط گطفتي آى وِ هيعاى تالش
آًبى افعايص يبثس يب تغييطي ًىٌس ،ذَز ايي ًگطش هثجت خْتگيطي عولىطز گطايطي آًبى ثِ ّسف
هَفميت ضا ثِ زًجب ذَاّس زاضت.
ثب تَخِ ثِ ايي ًتبيح هيتَاى زضيبفت وِ هطاوع هطبٍضُ زاًطدَيي ثبيس ثِ اضظضيبثي عولىطز
ذَز تَخِ زاضتِ ثبضٌس .تَخِ ثِ ثبظذَضزّبي ًبضي اظ ايي اضظيبثي اظ فطآيٌس ٍ ويفيت وبض ،ثبعث
اغالح ًمبيع آًبى ٍ زض ًتيدِ اضائِ ذسهبت اضظضوٌس ٍ هؤثط ثِ زاًطدَيبى هيضَز ٍ ايي ثِ ًَثِ
ذَز ثبعث ضضس ٍ تطلي اثعبز هرتلف عماليي ،اختوبعي ،ضرػي ٍ ثِ عَض ولي وست زستبٍضزّبي
تحػيلي ثبال زض زاًطدَيبى هيگطزز.
هٌاتع
پيىطيً ،يلَفط؛ ضهضبًي ،فْيوِ؛ افضلي ،حسي هله ٍ خالليًيب ،ضيطيي ( .) 1386ثطضسي زيسگبُ شيٌفعبى وليسي زض
ذػَظ عولىطز هطاوع هطبٍضُ زاًطدَيي .هدلِ علوي سبظهبى ًربم پعضىي خوَْضي اسالهي ايطاى ،زٍضُ ،25
ضوبضُ.431-439 ، 4
خَضج ،ضيىي ٍ وطيستيبى ،تطظاستطيس ( .)1381ضٍاًطٌبسي هطبٍضًُ :رطيِ ّب ،اّساف ٍ فطآيٌسّبي هطبٍضُ ٍ ضٍاى
زضهبًگطي .تطخوِ :ض ب فالحي ٍ هحسي حبخيلَ ،چبح سَم ،فطٍظًسُ زاٍضپٌبُ .تْطاى :اًتطبضات ضضس.
حدبظي ،يَسف (ً .)1381مص ٍيژگيّبي ضرػيتي ،تجبض اختوبعي ٍ َاثظ گعيٌص زض هَفميت تحػيلي ٍ عولىطز
ضغلي زاًطدَيبى وطبٍضظي زاًطگبُ تْطاى .پبيبى ًبهِ زوتطي زاًطىسُ وطبٍضظي ،زاًطگبُ تْطاى.
سپًَْسي ،هحوسعلي( .) 1379ثطضسي هسبئل ٍ هطىالت عبعفي ،ضفتبضي ،ذبًَازگي ٍ ضرػيتي هطاخعِوٌٌسگبى ثِ
هطوع هطبٍضُ زاًطدَيي زاًطگبُ لطستبى زض سب تحػيلي  ،1378-79هدلُ علَم تطثيتي ٍ ضٍاى ضٌبسي
زاًطگبُ ضْيس چوطاى اَّاظ ،سب ّفتن ،ضوبضُ ّبي .141-150 ،2 ٍ 1
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)99-121(صص1391تْار/ضوارُ ّفتن/سال دٍم/رٍشّا ٍ هذلّاي رٍاىضٌاختي

ِ فػلٌبه.ُ ثطضسي عَاهل هؤثط ثط گطايص زاًطدَيبى ثطاي استفبزُ اظ ذسهبت هطاوع هطبٍض.) 1386(  وَضٍش،گَزضظي
.75-85 ،3 ُ ضوبض، سب زٍم،اًسيطِّبي تبظُ زض علَم تطثيتي
 ثطضسي ضٍاثظ سبزُ ٍ چٌسگبًِ ّسفّبي چْبضگبًِ پيططفت.)1386(  خوب، حسيي ٍ حميمي، هرفط؛ ضىطوي،ُلليظاز
 هدلِ علَم تطثيتي.ُثب ا غطاة اهتحبى ٍ عولىطز تحػيلي زض زاًص آهَظاى پسط سب اٍ زثيطستبىّبي ضْط ايص
.149-166  غع،2 ٍ 1  ضوبضُّبي، سب چْبضزّن،ٍ ضٍاىضٌبسي زاًطگبُ ضْيس چوطاى اَّاظ
http://counseling.aut.ac.ir :ِ ضخَع وٌيس ث، تْطاى.)1390( هطوع هطبٍضُ زاًطگبُ اهيط وجيط
 ذَزترطيجي ٍ ذَزاضتمبيي ثب ا غطاة، ثطضسي ضاثغِ ّسفگطايي هعغَف ثِ تىليف.)1382(  سيطٍس،ُهطازيظاز
ِ پبيبى ًبه. ذَز اثطثرطي ٍ عولىطز تحػيلي زض زاًص آهَظاى پسط سب اٍ زثيطستبى ّبي اَّاظ،اهتحبى
. زاًطگبُ ضْيس چوطاى اَّاظ،وبضضٌبسي اضضس ضٍاىضٌبسي تطثيتي
Anthony Day, E. Radosevich, D. J. & Chasteen, C. S. (2003). Construct - and criterion
related validity of four commonly used goal orientation instruments. Contemporary
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