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  شغلي نگرش به آينده ومنبع كنترل دانشجويان  تحليل مسير دينداري و

  
  3و محمود سعيدي رضواني*2، اعظم محمدزاده قصر1فريبا غالمي چهكند

  
  چكيده

 ةبين دينداري، منبع كنترل دانشجويان و نگرش آنان به آيند ةهدف پژوهش حاضر بررسي رابط
آماري دانشجويان  ةجامع رود.شمار ميبهاي همبستگي پژوهشه . اين پژوهش در زمرهبود شانشغلي

 كه به شيوه نددانشجو بود 375تعداد  ،پژوهش با توجه به جدول مورگان نمونه و مشهد دانشگاه فردوسي
منبع كنترل لونسون و  دينداري توسلي، پرسشنامه ةسنج ةپرسشنام ابزار پژوهش شدند.اي انتخاب سهميه

 وSPSS  هايافزارنرماستفاده از با ها يافته .بودشغلي  آيندهبه نگرش  ةساختپرسشنامه محقق
LISREL  با ميزان دينداري و  شانشغلية آينددانشجويان به  رشنشان داد كه نگنتايج  و  تحليل شد

 با توجه بهشغلي  به آيندهمنبع كنترل دروني همبستگي مثبت و معنادار دارد. همچنين نگرش دانشجويان 
و صاحب منبع كنترل دروني بودند، تر پذير است؛ دانشجوياني كه دينداربينينداري و منبع كنترل پيشدي
. و در نقطه مقابل، نگرش مثبت به آيندة شغلي كمتر مشاهده شد شغلي داشتند تري به آيندهمثبت رشنگ

اصالح منبع كنترل دينداري و  خصوصدر دانشگاهها  ةبرنام فوقِ در برنامه درسيِ د شوپيشنهاد مي
   ريزي صورت گيرد.بحث اشتغال برنامهويژه  هموفقيت در زندگي ب براي دانشجويان

  
  شغلي. : دينداري، منبع كنترل، كنترل دروني، كنترل بيروني، نگرش به آيندهواژگانكليد 

  
  مسئلهبيان مقدمه و 

هاي مادي و انساني دخيل سرمايه و مانند منابع طبيعي بسياري  واملپايدار ع ةبراي دستيابي به توسع
 و دريگميكار به  را منابع ديگرانسان زيرا دارند، ي ااهميت ويژه منابع انساني ،هستند كه در اين ميان

 .يستپذير نپايدار كشور بدون توسعه منابع انساني امكان ةتوسع ،روازاين

                                                      
 Fa.faribagholami@gmail.com :ريزي درسي دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايرانارشد برنامهاس. كارشن١

  (ص)، مشهد، ايران. جامعه المصطفي العالميهريزي درسي دانشگاه فردوسي مشهد و مدرس دانشجوي دكتري برنامه. 2
 Azam_mohamadzade@yahoo.com* نويسنده  مسئول: 

  saeedy@um.ac.irفردوسي مشهد، مشهد، ايران: دانشگاه روانشناسي تربيتي و  علومدانشكده . دانشيار 3
  3/4/1396پذيرش مقاله:        14/6/1395دريافت مقاله: 



  نگرش به آينده شغلي  و منبع كنترل دانشجويان  تحليل مسير دينداري و   122
 

 ورو بوده ا و تغييرات پرشماري روبهآموزش عالي ايران در طول حيات نوين خود با چالشها، نيازه   
      شعاع خود قرار دهد. اين تحوالتالجامعه ايران را تحتاست توانسته  رغم تمام فراز و فرودهاعلي
نيازمند توجه بيشتر به  آنكه تحقق  ايجاد كرده 1400نگري براي ايران هايي را بر مبناي آيندهمشيخط

در حال حاضر، بخش چشمگيري از  .)Ghorbanipoor, Zamani &  Azizi, 2011( استاشتغال 
در اين ميان،  .دارندنقش بسزايي در پيشبرد اهداف كشور  كهاند تشكيل داده دانشجويانجمعيت كشور را 

 ،روازاين مواجه است، مسئله اشتغال است.آن اي كه اين بخش از جمعيت كشور با ترين مسئلهبزرگ
كه  شود ثريؤشناسايي عوامل مهم و م موجبتواند مي شانشغلي ةآيند هدربار دانشجويانبررسي نگرش 

 )1384تبرائي و قاسمي (جلوگيري كرد. براي اين قشر مشكالت بعدي توان از بروز ميتوجه به آن با 
 ,.Ghorbanipoor et al)دندانبر اشتغال دانشجويان مي ثرؤم واملنگرش مثبت به كار را از ع

2011).  
د كه انسان ندانشغل را تعهدي مي) (Seibert, Carnt & Kraimer, 1999همكاران وسيبرت    

كند. آينده مي از طريق آن امرار معاش نيز و دارد سسهمؤيك در مقابل مدت اداي تكاليف درازبراي 
شاخصهاي ذهني بازتابي از احساس و نگرش فرد  ؛شغلي هر فرد داراي دو نمود عيني و ذهني است

 ,Arthur)با محيط اجتماعي است ارتباطن هر فرد در أنده است و نمود عيني آن موقعيت و شآي درباره

Khapova & Wilderom, 2005). ويژه دين و مذهب را بر افراد، به تأثيرتوان از طرف ديگر، نمي
 بر رفتار و نگرش انسانها در جوامع گوناگون مؤثرشكي نيست كه يكي از عوامل  .كرد جوانان انكار

كه براي  است مذهب عبارت از تجربه و احساس رويدادهايي داردبيان مي 4كه جيمزدينداري است. چنان
 بين كه يابددرمي انسانطوري كه به شود،ايجاد ميها وابستگي هر انساني در عالم تنهايي و دور از همه

براي كساني كه  (Ghaemi, 1993).است اي برقراررابطه ،نامدمي الهي امر را آن كه چيزي آن و او
اساسي در تعبير و تفسير  مؤلفهاسناد به عامل الهي در پيامدها  ،به واقعيت و حضور خداوند اعتقاد دارند

دهد كه در اين قدرت را ميفرد مذهب با ارائه دو نوع كنترل دروني و بيروني تا حد توان به  وقايع است.
دهد كساني كه به پژوهشها نشان مي .ه خداوند پناه ببردزندگي تالش كند و در امور غيرقابل كنترل ب

اجتماعي بيشتري  از سازگاري رواني و سازگاري ند،معتقدشرايط مرتبط  برروشهاي اعمال كنترل 
ارتباط ميان رفتار و  ،؛ افرادي كه از كنترل دروني برخوردارندهستندو صاحب كنترل دروني برخوردار 
افرادي كه  ،بگذارند. در مقابل تأثيرتوانند بر محيط خود و باور دارند كه ميكنند ن را درك ميآپيامدهاي 

. )Ganzevoort, 1998( از كنترل بيروني برخوردارند ،بينندبين عمل خود و پيامدهاي آن ارتباط نمي
 اعمال و دروني دينداري ديني، تعهد بين كه است از آن حاكي همكاران و شلودرمن پژوهش نتايج

 ,Tavan)دارد وجود دارامعن مثبت و رابطه دانشجويان اجتماعي و روانشناختي سازگاري امذهبي ب

                                                      
4. James 
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Jahani, Seraji & Mohammad Beigi, 2010).  شغل يكي از بخشهاي مهم شخصيت انسان
توان از اصول قانون اساسي به سهولت استنباط . اهميت اشتغال و بحث و بررسي در اين زمينه را مياست
ايجاد اشتغال كامل خود يكي از هدفها و  "قانون اساسي 43و بند دوم اصل  28جب اصل . به موكرد

 أاز آنجا كه همواره دانشگاهها منش (Ghoreishirad, 2008)."هاي توسعه بيان شده استجهتگيري
    شكلپيكره اصلي سازمانهاي مختلف جامعه را و  اندهاي مختلف بودهعرصهمعه در تحوالت جا

مربوط آموختگان دانشگاهها ايران به دانشكشور  درصد از نرخ بيكاري در 20كه يياز آنجا د وندهمي
 وقوع آنبيني رفتارهاي اجتماعي و تفسير پس از هي از چگونگي نگرش افراد براي پيشاآگشود، مي
شعاع الدينداري تحت (Alizadeh, Namazi & Sigarchian, 2014). مفيد واقع شود تواندمي

تواند بر نگرش و مي استمحيط اطراف  و از موارد همانند خانواده، نظام آموزشي، شخصت فرد خيلي
هاي شخصيتي هر ترين ويژگيبگذارد و از سوي ديگر، منبع كنترل يكي از مهم تأثيرشغلي  افراد به آينده

  . است...  مسائل و دربارهموفقيت فرد، نگرش فرد  بيني كنندهكه پيش استفرد 
، عامل در زمينه سازش شغلي -خصيصه  مانند نظريه ،اشتغال وجود دارد بارهدرهاي مختلفي نظريه   

يكي از  نظريه نيازها، نظريه نقش، نظريه انتظار و غيره.نظريه سلسله مراتب مزلو در زمينه رضايت شغلي، 
عوامل متعددي مانند اساس آن  كه بر استشغلي، نظريه اجتماعي ميلر  نظريات هماهنگ با بحث آينده

 ,Hosseininasab) ندمؤثرخانواده، روابط اجتماعي، امكانات محيطي، شرايط كار و بازار در اشتغال 

1992, cited in Ghoreishirad, 2008). اساس اين نظريه، خانواده و موقعيت  بر  
كه شرايط خانوادگي . از آنجا داشته باشدنقش مهمي تواند در اشتغال افراد اقتصادي آن مي - اجتماعي

توان گفت كه خانواده در اشتغال افراد مي باشد،هاي افراد ساز خيلي از موفقيتها يا ناكاميتواند زمينهمي
كه شامل ارتباط  استترين ابعاد اين نظريه، روابط اجتماعي مهم . يكي ديگر از كندي ايفا ميمؤثرنقش 

هاي ويژگي  (Ghoreishirad, 2008).استي گروهي و تعامل با ديگران و تمايل به شركت در كارها
شخصيتي بر انتخاب شغل هاي ويژگي تأثير دهندهدهد كه نشانمي شكلاين نظريه را  ديگرفردي بعد 

 استدينداري مفهومي است. گذارد، دينداري ميزيادي  تأثير. يكي از مواردي كه بر شخصيت افراد است
اي از تفكرات هر فرد مجموعه. است تجربي، دانش ديني و پيامدي كه شامل پنج بعد اعتقادي، مناسكي،

اين باورها نيمه آگاه هستند و  شوند. معموألعمومي دارد كه عقايد مركزي يا باورهاي بنيادي خوانده مي
 Forgat, 2003, cited in). دهدزندگي واكنش نشان مي در برابركنند كه هر فرد چگونه آشكار مي

Fayaz & Kiani, 2008) ؛ استدهد، منبع كنترل از ديگر مواردي كه شخصيت هر فرد را شكل مي
است؛ راتر در بيان مفهوم منبع كنترل به دو بعد  مفهوم منبع كنترل در چارچوب نظريه راتر ارائه شده

 ناشي از عملكرد خودفرضي دروني و بيروني اشاره دارد. گروهي كه موفقيتها و شكستهاي خود را 
اند و گروه دوم كه ، افراد داراي منبع كنترل دروني ناميده شدهدانندمييا توانايي شخصي) (كوشش 

دهند، موفقيتها و شكستهاي خود را به عوامل بيرون از خود (بخت و اقبال يا دشواري موقعيتها) نسبت مي
ص داراي منبع كنترل بيان ديگر، اشخا به؛ (Saif, 2006)اند افراد داراي منبع كنترل بيروني نام گرفته
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پذيري به پيامدهاي مثبت خواهد دروني باور دارند كه كارآمدي، تدبير، سختكوشي، احتياط و مسئوليت
دارد؛ افرادي كه  نقش مهمي دادهاي بدروندادهاي خوب و كاهش برونانجاميد و رفتارشان در افزايش ب

بلكه آن را به شانس،  ،دانندرفتار خود نمي منبع كنترل بيروني دارند، رويدادهاي مثبت يا منفي را پيامد
پژوهش  . (Azad, 2013)دهندسرنوشت، نفوذ افراد قدرتمند و عوامل محيطي و ناشناخته نسبت مي

كالج نشان داد با وجود كنترل  دانشجويان بارهدر (Daniel & Stevens, 1976)  استيونز و دانيل
دانشجوياني كه  نسبت به ،منبع كنترل دروني داشتند گرايش بيشتري به بهره هوشي دانشجوياني كه

. در آوردند دستههاي باالتري بدر آزمونهاي فراگيري نمره ،داشتند گرايش كمتري به منبع كنترل دروني
است  بين دين، منبع كنترل و انحرافات اجتماعي انجام شده رابطه بارهسرتاسر دنيا پژوهشهاي مختلفي در

 ,Longest & Vaisey)حاكي از ارتباط بين دين، منبع كنترل و انحرافات اجتماعي است آنهاكه بيشتر 

ترين منبع كنترل مهم ذهني، هايدريافتند كه پس از هوش و توانايي پژوهشگران از برخي.  (2008
 ,Boromandnasab, Shokrkon & Najaryan). تحصيلي است موفقيت بيني كنندهعامل پيش

با رشد شناختي  كه دروني بودن منبع كنترل است آنبيانگر  ر فرهنگهاي گوناگونپژوهش د (1995
 بر. (Gifford, 2007) دارد همبستگي مثبت هاي مختلف زندگيعملكرد تحصيلي و پيشرفت در زمينه

گفت افراد ديندارتر نسبت به افرادي كه از دينداري كمتري  توانمياساس بنيان نظري ارائه شده، 
دانند و از آينده خويش را دستمايه شانس و اقبال نمي و سرنوشت و آينده ندند، به آينده اميدوارتربرخوردار

ي كه منبع كنترل يكي از ينجاآكنند؛ همچنين از عنوان يكي از بروندادهاي تالش خويش ياد ميبه
هاي مهم همانند رخداد دربارهتواند بر نگرش افراد رود، ميشمار ميشخصيتي هر فرد به هايويژگي

اند. با نظر به تعداد بر اشتغال پرداخته مؤثرمتعددي به تبيين عوامل بگذارد. پژوهشهاي  تأثيراشتغال 
   است. ارائه شده 1 جدولدر قالب  شدهگزارشهاي مربوط، عوامل اشاره  چشمگير
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  نگرش به آينده شغلي خصوصعوامل مورد توجه در  - 1جدول 
  بنديجمع  پژوهشگران  با موضوعهاي مرتبط لفهؤم  موضوع

  
نگرش به 

عوامل 
  شخصيتي

داشتن مهارتهاي ارتباطي، 
كار گروهي،  دادن توانايي انجام

توانايي رهبري، مديريت و 
، مسئلهريزي، مهارت حل برنامه

درك متقابل انسانها، درك 
تفاوتهاي فرهنگي و قومي، 
تواناييهاي كالمي و ادراكي، 

 وليت،ئخالقيت، تعهد و مس
اطالعات و دانش تخصصي، 
مهارتهاي فني و عملي، دانش 
كافي، بينش و نگرش مثبت به 
كار، وجدان كاري (داشتن نگرش 

جوي ومذهبي)، توانايي جست
اطالعات، خودآگاهي، مهارتهاي 
تعاملي و ارتباط، مهارتهاي 
كارآفريني، داشتن تجربه، عالقه، 
داشتن توانايي در بروز رساني 

هاي با زمينه آشنايي اطالعات،
شغلي، آگاهي از وضعيت و 
جايگاه شغلي در اقتصاد كالن، 
توانايي برقراري ارتباط با 
- سازمانهاي مختلف، توانايي راه

اندازي و كار در تعاونيها، شناخت 
و توانايي كار در كنار افراد با 
فرهنگهاي متفاوت، پشتكار و 
سختكوشي، مديريت زمان، 
مهارت تجزيه و تحليل 

اعتماد به نفس،  داشتن ت،مشكال
عزت نفس، خالقيت و نوآوري، 

گيري بهنگام، توانمندي تصميم
انگيزه، برونگرايي، سطح آرزوها، 

نگري، خوش خلق تالش، واقع
پذير، خونگرم، بودن، سازش

  هوش هيجاني باال، بلند همتي
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اساس تحليل و بررسي صورت  بر
درخصوص پژوهشهايي كه گرفته 

هاي عوامل شخصيتي مؤلفهبه 
اشاره كرده بودند، اين نتيجه 

مهارت (هاي مؤلفهحاصل شد كه 
، ارتباط داشتن با يو دانش شخص

از سازمانهاي مختلف، برخورداري 
، داشتن مسئلهتوانايي حل 

توانمندي علمي، داشتن دانش 
روز به  مشاغل،  بارهتخصصي در

بودن اطالعات شخص، آگاهي 
وضعيت مشاغل در  دربارهداشتن 

 اقتصاد جهاني، داشتن روحيه
 تالش، داشتن تجربه و سابقه

كاري، كسب دانش و مهارت، 
برخورداري از انگيزه، عالقه 

قيت داشتن، داشتن به كار، خال
پذيري، داشتن حس مسئوليت

داشتن نگرش مثبت به كار، 
برخورداري از هوش هيجاني باال، 

ازگار شدن با محيط و افراد س
از نظر پژوهشگران  )متفاوت

ها بوده است مؤلفهتر از ساير مهم
بيشتر را ها مؤلفهو اين 

 .اندكرده تأييدپژوهشگران 

نگرش به 
عوامل 
  ايزمينه

، قوميت، يتتماعي، جنساج طبقه
، ميزان تأهلسن، وضعيت 
  مادر تحصيالت پدر و

Heslin, 2003; Judge  et al., 
1995,  cited in Monfared et al., 
2010; Hackett   &  Betz, 1981, 
cited in Kuijpers, Schyns &  
Scheeren,  2006; Lyness   &  
Thompson, 2000, cited in 

Kuijpers et al., 2006  

اساس بررسيهاي انجام شده  بر
اي، اين نتيجه عوامل زمينه درباره

هاي مؤلفهدست آمد كه به
جنسيت، قوميت، سن، وضعيت 

 و اقتصادي خانواده و اجتماعي
ترين از جمله مهم تأهلوضعيت 

كيد پژوهشگران أعوامل مورد ت
 .بوده است
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  1جدول ادامه 
  بنديجمع  گرانپژوهش  هاي مرتبط با موضوعمؤلفه  موضوع

  
  

نگرش به 
  عوامل
  اجتماعي

حمايت اجتماعي و سياسي، 
هاي خوداشتغالي، حمايت از برنامه

بنگاهها و مراكز كاريابي، فرهنگ 
كاريابي، وضعيت اقتصادي و 
اجتماعي جامعه، فرصتهاي 
شغلي، فرهنگ و اعتقادات مربوط 

ن و أبه كار، نياز جامعه، ش
ب موقعيت رشته در جامعه، نامناس

  .نبودن شرايط اشتغال

Judge et al.,1995, cited in 
Monfared et al., 2010; Rafe, 
Kazemi, Heydari, 2012; 
Tharenou, 1997, cited in   
Golparvar  &  Ghazavi, 2010; 
Friedman &  Greenhaus, 2000, 
cited in Golparvar  &  Ghazavi, 
2010; Baruch, 2004, cited in 

Golparvar &  Ghazavi, 2010  
  

بر مبناي بررسيهاي انجام شده 
هاي مربوط به مؤلفهدرخصوص 

- عوامل اجتماعي، اين نتيجه به
پارتي هاي مؤلفهدست آمد كه 

داشتن، نياز جامعه، فرهنگ 
- كاريابي، وضعيت اجتماعي

حمايت يا عدم  و اقتصادي جامعه
هاي حمايت دولت از برنامه

ترين و پر از پرتكرار خوداشتغالي
 زمينهها در اين مؤلفهترين اهميت
 .است

  
  
  

نگرش به 
  عوامل
  آموزشي

  
تدريس  نوع دانشگاه، نحوه

، استاداناستادان، انگيزه و دانش 
محتواي آموزشي، ارتباط دانشگاه 
با صنعت و محيط كار، فعاليتهاي 
آموزشي دانشگاه، مهارتهاي 
كارآفريني دانشگاه، فضاي 

وزش، آموزشي، كيفيت آم
كارورزي و كارآموزي، آماده 

دانشجويان براي مشاغل  ساختن
  .خود اشتغال، معدل

Hemmati et al., 2007; Seibert, 
Carnt &  Kraimer, 2001;   
Shariati   &   Mohammadi, 
2002, cited in Monfared et al., 
2010; Zamani, 2001, cited in 
Monfared et al., 2010; 
Nayebpoor, Zoghee  & Salehi, 
2012; Dehyuri et al., 2003, 
cited in Ghorbanipoor et al., 

2011  
 
  

اساس تحليل و بررسي صورت  بر
گرفته درخصوص پژوهشهايي كه 

هاي عوامل آموزشي مؤلفهبه 
اشاره كرده بودند، اين نتيجه 

معدل، هاي مؤلفهحاصل شد كه 
نوع دانشگاهي كه فرد در آنجا 

ت، روش تحصيل كرده اس
، آموزشهاي استادانتدريس 

دانشگاه، دروس عملي و 
كارورزي، ارتباط داشتن با 

يا عدم  دانشگاه، ارائه استادان
مهارتهاي كارآفريني در  ارائه

 استاداندانشگاه، برخورداري از 
توانمند، محتواي دروس، ارتباط 

 و دانشگاه با محيطهاي شغلي
ترين از جمله مهم رشته تحصيلي

كيد پژوهشگران أمورد ت عوامل
 .بوده است

  
  پيشينه پژوهش

بررسي و مقايسه نگرش دانشجويان مراكز تربيت «پژوهشي با عنوان  (Yarvisee,1994)يارويسي 
» و شهرستان سنندج هاي مختلف تحصيلي و آينده شغلي خويش در استان كرمانشاهمعلم نسبت به رشته

هاي تحصيلي و گرش دانشجويان مراكز تربيت معلم به رشتهن كه نشان داد پژوهش اين يجنتا انجام داد.
ساكتي مشاهده نشد.  يهآينده شغلي خويش منفي نيست يا حداقل شواهد كافي براي رد اين فرض

)Saketi, 2001(  غيرمتشكل (غيردولتي) با  خشبررسي رابطه ابعاد اشتغال در ب«پژوهشي با عنوان
آموختگان شاغل در استانهاي جنوبي هاي اقتصادي دانشفردي، رشته تحصيلي و فعاليت هايويژگي
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انجام داد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه بين رشته تحصيلي، اهداف، ساختار، محتوا و روشهاي » ايران
آفريني در يابي و شغلرفتاري شغل هايگيويژهاي درسي دانشگاهي، تقاضاي بازار كار و آموزش برنامه

سنجش «پژوهشي با عنوان  (Razi, 2002)رضي . وجود دارد آموختگان شاغل تفاوت معناداردانش
ن در دانشگاه بر آ مؤثرنگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي 

دانشجويان با نگرش  يليو مقاطع تحص يالتتحص يزانم بين نشان داد كهانجام داد. نتايج » مازندران
بين پايگاه اقتصادي و و  دانشجويان و نگرش آنان به آينده شغلي بين رشته تحصيلي، آنان به آينده شغلي

اله حاجيان و نصيري  .وجود دارد و منفي دارارابطه معناجتماعي دانشجويان و نگرش آنان به آينده شغلي 
)Allahhajian  &  Nasiri, 2003(  ارزيابي نگرش دانشجويان پزشكي از آينده «پژوهشي با عنوان

 ايزمينه هايمتغير بين كه داد نشان نتايج. انجام دادند )»1382شغلي در دانشگاه علوم پزشكي بابل (
به آينده شغلي  دانشجويان نگرش با درآمد منبع و ليتحصي مقطع ،تأهل وضعيت سن، ،يتجنس همانند

 ,Tabatabaaei, Hajian  &  Zandi) ، حاجيان و زنديطباطبائي. نداردوجود تفاوت معنادار 

بر اشتغال و بيكاري آنها در بازار  مؤثرآموخته به عوامل نگرش زنان دانش«پژوهشي با عنوان  (2013
 عوامل درباره بيكار) و آموختگان (شاغلدانش بين نگرشهاي داد نشان هايافته. ندانجام داد» كار

 ,Vaghefinazari) و همكاران واقفي نظري ندارد. وجود رمعنادا تفاوت و اجتماعي اقتصادي

Farahani, Asad  &  Khodadi, 2005)  انتظارات شغلي دانشجويان تربيت «پژوهشي با عنوان
 دانشجويان كه داد نشان نتايج .دادند انجام» اي آزاد شهر تهرانشغلي در دانشگاهه بدني از شغل و آينده

 به هاتوانايي و قابليتها دادن نشان و عمل آزادي براي مناسب هايزمينه آوردن فراهم بدني تربيت

 مؤثر شغلي آيندة در را نظري آموزشهاي نقش آنها از كمي تعداد و دارند انتظار را خود آيندة شغل وسيلة

مهارتهاي «پژوهشي با عنوان  )Ghorbanipoor et al, 2011( و همكاران پورقرباني .ندستدانمي
. در دادندانجام » ت علميئموختگان كشاورزي از ديدگاه اعضاي هيآنياز براي موفقيت شغلي دانش مورد

اكي و اي، فني، ادرهار دسته حرفهچاين پژوهش مهارتهاي مورد نياز دانشجويان براي موفقيت شغلي در 
 از نتايج نشان داد كه وضعيت كنوني دانشجويان در هر چهار دسته بررسي شد وويژگيهاي شخصيتي 

  آنان با وضعيت مطلوب فاصله معنادار دارد.  هاي مورد نيازتوانمندي
بين  رابطهور مستقيم طكه به يپژوهش يول ،است گرفته صورتاشتغال  پژوهشهاي متعددي در زمينه   

باشد،  را بررسي كرده شغلي به آيندهدانشجويان  رشبيني نگمنبع كنترل دانشجويان در پيش و دينداري
اند؛ ال از ديدگاه دانشجويان پرداختهدر اشتغ مؤثربه بررسي عوامل  فقطپژوهشها  بيشترو وجود نداشت 

ن دانشگاه دانشجويا رشدينداري و منبع كنترل بر نگ تأثيراين پژوهش بررسي از  هدف، بنابراين
  سؤالهاي پژوهش به قرار زير است:. بودشغلي  فردوسي مشهد به آينده

هاي جمعيت متغيرمنبع كنترل و نگرش دانشجويان به آينده شغلي با توجه به وضعيت دينداري،  .1
  شناختي چگونه است؟

  ؟رددا تأثيردينداري و منبع كنترل بر نگرش دانشجويان به آينده شغلي آيا  .2
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تري به آينده شغلي مثبترش ند، نگهستو داراي منبع كنترل دروني  ندتردينداردانشجوياني كه آيا  .3
  ؟دارند

  
  روش پژوهش 

  اطالعات  .بوداز نوع همبستگي  روش توصيفي نظرهدف كاربردي و از  نظرحاضر از ژوهش پ
 تحليل مسيرمدلسازي  LISRELافزار با استفاده از نرم ،شد و سپس spssافزار اي وارد نرمپرسشنامه

گري متغير ) برازش داده و نقش ميانجيدينداري و نگرش به اشتغالمربوط به دو متغير اصلي پژوهش (
پيش از . شدبررسي  دينداري بر نگرش به اشتغال دانشجويان تأثيردر زمينه  منبع كنترل (دروني، بيروني)

 هابودن داده اسميرينوف پيشفرض نرمال -گيري از روش تحليل مسير از طريق آزمون كلموگروف بهره
ترين رايج استفاده شد كه 5منظور ارزيابي ميزان برازش مدل از شاخصهاي نيكويي برازشبهبررسي شد. 

 تحصيالت تكميلي دانشجويان جامعه آماري كليه .است  RMSEA شاخص استفاده شده شاخص
گيري ها از طريق نمونهداده .بودند 1393 -94در سال تحصيلي )نفر 20289( دانشگاه فردوسي مشهد

. گردآوري شد(علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي و كشاورزي) اي برحسب گروه آموزشي سهميه
اين اقدام با توجه به در دسترس بودن دانشجويان و با در نظر گرفتن نسبت گروه آموزشي انجام شد. 

پرسشنامه به  12نفر تعيين شد كه  375 و تعدادگان استفاده گيري حجم نمونه از جدول موربراي اندازه
نرخ بازگشت پرسشنامه در اين  ،لذا شد.پرسشنامه بررسي  363علت مخدوش بودن كنار گذاشته و 

هاي دانشگاه فردوسي مشهد و هماهنگي با . پس از كسب مجوز از دانشكدهبوددرصد  96/0پژوهش 
 شدهسه پرسشنامه استفاده  اي انتخاب شد.گيري سهميهمونه، نمونه آماري براساس روش ناستادان
  ند از:اعبارت
آن با استفاده از پايايي  كه است گويه 9پرسشنامه سنجه دينداري توسلي: اين پرسشنامه شامل  .الف

  محاسبه شد. 76/0ضريب همبستگي آلفاي كرونباخ 
سه مقياس دروني، مقياس افراد و  هگوي 24پرسشنامه منبع كنترل لونسون: اين پرسشنامه شامل  .ب

 75/0 آن با استفاده از ضريب همبستگي آلفاي كرونباخپايايي كه  استقدرتمند و  مقياس شانس 
  محاسبه شد.

با هدف سنجش نگرش اين پرسشنامه : شغلي پرسشنامه محقق ساخته نگرش دانشجويان به آينده .ج
اي، اجتماعي، آموزشي و نهيزم مؤلفهچهار  وگويه  40 شامل وشغلي طراحي شد  آينده دربارهدانشجويان 
  و گويه طراحي شد 120براساس مطالعات انجام شده در زمينه اشتغال، ابتدا پرسشنامه با . بودشخصيتي 

قرار  و متخصصان گروه علوم تربيتي استاداناز  تن 6در اختيار  ، پرسشنامهروايي منظور احرازبه ،سپس

                                                      
5. Goodness of Fit Index 
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يا  داشتندهايي كه اعتبار كمتري گويهكردند.  تأييد را صوري و محتوايي پرسشنامه روايي آنها گرفت و
 با پرسشنامه ،در نهايتو  ندشد، حذف داشتندپايايي كمتري هايي كه و نيز گويه ها بودندمشابه ساير گويه

در  سبه شد.محا 78/0 با استفاده از ضريب همبستگي آلفاي كرونباخ  نيز آن؛ پايايي شد تأييدگويه  40
  .شده استارائه  2آنها در جدول ها و ضرايب آلفاي كرونباخ و تمام گويهتعريف ها مؤلفههريك از  ادامه

هاي موجود را به كه گزينهشود اطالق ميآن دسته از عوامل موقعيتي يا بيروني  اين بعد به :ايبعد زمينه
  . تأهلوضعيت  و مانند سن، جنسيت ،كندفرد تحميل مي

يادگيري موجب تغييراتي در  -كه در فرايند ياددهي است كليه تالشها و فعاليتهايياين بعد  :د آموزشيبع
، استادانروش تدريس  انندم ،شودشغلي دانشجويان مي و ايهاي حرفهگاهي و مهارتآسطح دانش، 

  هاي شغلي.تباط دانشگاه با محيطار و موزشيآدروس 
عبارت به ؛داردها نقش آنآمدن  كه جامعه در به وجود است از عواملي ن دستهآبعد اجتماعي  :بعد اجتماعي

  هاي خود اشتغالي. برنامه و پارتي بازي، فرهنگ كاريابي انندماست، ساز آن عوامل ديگر، جامعه زمينه
و به ديگران اجازه  كه با ثبات نسبي در فرد وجود داردآن دسته از عواملي است اين بعد  :بعد شخصيتي

مانند مهارت و  ،ديگران را بدانند بابيني كنند و تفاوت او ي پيشاا بتوانند رفتار او را تا اندازههد تدمي
  مسئوليت پذيري.  و ، خالقيتيكار دانش، سابقه

  
  هايافته
هاي جمعيت متغيربا توجه به شغلي  وضعيت دينداري، منبع كنترل و نگرش دانشجويان به آينده. 1سؤال 

  ه است؟شناختي چگون
انحراف معيار و ضرايب ي آماري مانند ميانگين، شاخصهاي توصيفي اين پژوهش شامل هاافتهي

   . )2جدول است (همبستگي براي متغيرهاي مورد مطالعه 
  

دينداري، منبع كنترل و نگرش به آينده  فراواني، ميانگين، انحراف معيار و همبستگي بين  - 2 جدول
  شغلي

تعداد  اسهاقيم
حداكثر 
نمره

حداقل 
نمره

انحراف   ميانگين
معيار

1234

       1  67/6  14/38  9  45  363  دينداري - 1
منبع كنترل  - 2

      1  19/0**  39/6  37/36  8  48  363  دروني

منبع كنترل  - 3
    1  02/0  - 12/0*  43/4  83/52  16  96  363  بيروني

نگرش به آينده  - 4
  1  **- 34/0  **32/0  **17/0  50/15  21/135  40  200  363  شغلي

0.01p<**       0.05p< *  
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 ميانگين و انحراف معيار دانشجويان در كل مقياس دينداري به ترتيب برابر ،2جدول  با توجه به   
 و 83/52 در منبع كنترل بيروني ،39/6 و 37/36 به ترتيب برابر ، در منبع كنترل دروني67/6 و 14/38
 50/15 و 21/135در نگرش به آينده شغلي  هايزمودنآهمچنين ميانگين و انحراف معيار كل  و 43/14

كه بين دينداري و نگرش به آينده شغلي همبستگي  دادنتايج مربوط به ضرايب همبستگي نشان . است
بين منبع كنترل دروني و نگرش به آينده شغلي همبستگي مثبت و معنادار  ،)17/0(مثبت و معنادار 

. وجود دارد )-34/0نگرش به آينده شغلي همبستگي منفي و معنادار (بين منبع كنترل بيروني و و  )32/0(
) و بين دينداري و منبع 19/0همچنين بين دينداري و منبع كنترل دروني همبستگي مثبت و معنادار (

  ) وجود دارد.-12/0كنترل بيروني همبستگي منفي و معنادار (
  

تحصيلي، جنسيت، مقطع ي جمعيت شناختي (هامتغيروضعيت دينداري دانشجويان با توجه به  - 3جدول 
  * تحصيلي)سال ورود و گروه 

  متغير
  اصلي
جمعيت 
  شناختي

انحراف معيار متغير  در   واريانس متغير  در دينداري  ميانگين متغير  در دينداري
  دينداري

  مردان  زنان  مردان  زنان  مردان  زنان  جنسيت
7/38  13/36  63/48  61/68  97/6  28/8  

 مقطع
  ليتحصي

كارشناسي   كارشناسي
كارشناسي   كارشناسي  دكتري  ارشد

كارشناسي   كارشناسي  دكتري  ارشد
  دكتري  ارشد

27/38  85/38  71/37  18/57  47/36  01/38  56/7  03/6  16/6  

سال 
  ورود

89
  90
  91
  92
  93
  89
  90
  91
  92
  93
  89
  90
  91
  92
  93
  

1/
41

  

6/
38

  

9/
38

  
5/

36
  

5/
39

  

4/4
  

7/
31

  

8/
79

  

3/
63

  

9/
31

  

1/2
  

6/5
  

9/8
  

9/7
  

6/5
  

گروه 
  تحصيلي

علوم
انساني  

علوم پايه  
كشاورزي  
مهندسي  
علوم  

انساني  
علوم پايه  

كشاورزي  
مهندسي  
علوم  

انساني  
علوم پايه  

كشاورزي  
مهندسي  
  

2/
38

  

8/
38

  

4/
38

  

8/
37

  

2/
71

  

3/
54

  

9/
29

  

7/
43

  

4/8
  

3/7
  

4/5
  

6/6
  

   45دينداري= متغير حداكثر نمره در*
  

و از ميانگين دينداري مردان بيشتر است.  45از  7/38نگين دينداري زنان ميا، 3جدول  با توجه به   
) بيشتر از دانشجويان ساير مقاطع 85/38همچنين ميزان دينداري دانشجويان كارشناسي ارشد (ميانگين 

  ) بيشتر از دانشجويان ساير 1/41 ميانگين( 1389است و ميزان دينداري دانشجويان ورودي سال 
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رخصوص ميزان دينداري گروههاي مختلف تحصيلي بايد گفت كه دانشجويان علوم پايه هاست. دورودي
  . ديندارترندها نسبت به ساير گروه) 8/38(ميانگين 

  
هاي جمعيت شناختي (جنسيت، متغيروضعيت منبع كنترل بيروني دانشجويان با توجه به  - 4جدول 

  * تحصيلي)مقطع تحصيلي، سال ورود و گروه 
   متغير
  اصلي
  

  
جمعيت 
  شناختي

ميانگين متغير  در منبع كنترل 
  بيروني

واريانس متغير  در منبع كنترل 
  بيروني

انحراف معيار متغير  در منبع 
  كنترل بيروني

  مردان  زنان  مردان  زنان  مردان  زنان  جنسيت
7/52  4/53 2/220  8/159  8/14  6/12  

مقطع 
  تحصيلي

سي
شنا

كار
سي   

شنا
كار

شد
ار

ري  
دكت

سي  
شنا

كار
  

كا
سي 

شنا
ر

شد
ار

ري  
دكت

سي  
شنا

كار
سي   

شنا
كار

شد
ار

ري  
دكت

  

9/52  50  5/54  2/201  5/147  8/343  1/14  1/12  5/18  

سال 
  ورود

89
  90
  91
  92
  93
  89
  90
  91
  92
  93
  89
  90
  91
  92
  93
  

7/
46

  

6/
51

  
3/

54
  52
  

4/
52

  123
  178
  262
  178
  205
  

1/
11

  

3/
13

  16
  

3/
13

  

3/
14

 
گروه 
  تحصيلي

علوم
انساني  

علوم پايه  
  

كشا
ورزي

مهندسي  
علوم  

انساني  
علوم پايه  

كشاورزي  
مهندسي  
علوم  

انساني  
علوم پايه  

كشاورزي  
مهندسي  
  

8/
53

  

1/
51

  

6/
56

  

5/
49

  202
  174
  232
  203
  

2/
14

  

1/
13

  

2/
15

  

2/
14

  

   96= منبع كنترل بيرونيحداكثر نمره در متغير *

  
و از ميانگين منبع  96از  4/53ين ميانگين منبع كنترل بيروني در مردان با ميانگ، 4جدول  با توجه به   

كنترل بيروني در زنان بيشتر است. همچنين ميانگين منبع كنترل بيروني در دانشجويان دكتري (ميانگين 
) بيشتر از دانشجويان ساير مقاطع است و ميانگين منبع كنترل بيروني در دانشجويان ورودي سال 5/54

انگين منبع كنترل بيروني هاست. درخصوص مياير ورودي) بيشتر از دانشجويان س3/54(ميانگين  1391
) از منبع كنترل 6/56هاي مختلف تحصيلي بايد گفت كه دانشجويان گروه كشاورزي (ميانگين در گروه

  بيروني بيشتري نسبت به ساير گروهها برخوردار بودند. 
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ناختي (جنسيت، دانشجويان با توجه به متغيرهاي جمعيت ش درونيوضعيت منبع كنترل  - 5جدول 
  * تحصيلي)مقطع تحصيلي، سال ورود و گروه 

   متغير
  اصلي
  

  
جمعيت 
  شناختي

منبع ميانگين متغير  در 
  درونيكنترل 

منبع كنترل واريانس متغير  در 
  دروني

منبع انحراف معيار متغير  در 
  درونيكنترل 

  مردان  زنان  مردان  زنان  مردان  زنان  جنسيت
5/36  6/35 2/43  8/30  57/6  55/5  

مقطع 
سي  تحصيلي

شنا
كار

  

سي 
شنا

كار
شد

ار
  

ري
دكت

سي  
شنا

كار
  

سي 
شنا

كار
شد

ار
  

ري
دكت

سي  
شنا

كار
  

سي 
شنا

كار
شد

ار
  

ري
دكت

  

1/36  38  4/36  7/31  122  1/38  63/5  11  17/6 

سال 
  ورود

89
  90
  91
  92
  93
  89
  90
  91
  92
  93
  89
  90
  91
  92
  93
  

37
  

4/
37

  
5/

36
  36
  

8/
35

  32
  

4/
31

  

9/
25

  

3/
59

  

5/
36

  

65/
5  

6/5
  5  7/7
  6 

گروه 
  تحصيلي

علوم
انساني  

علوم پايه  
كشاورزي  
مهندسي  
علوم  

انساني  
علوم پايه  

كشاورزي  
مهندسي  
علوم  

انساني  
علوم پايه  

كشاورزي  
مهندسي  
  

8/
36

  

1/
36

  

1/
37

  

2/
35

  

6/
35

  32
  

5/
27

  

4/
63

  

96/
5  66/
5  24/
5  96/
7  

  48= منبع كنترل درونيحداكثر نمره در متغير *

  
و از ميانگين منبع  48از   5/36ميانگين منبع كنترل دروني در زنان با ميانگين ، 5ول جد با توجه به   

كنترل دروني در مردان بيشتر است. همچنين ميزان منبع كنترل دروني در دانشجويان كارشناسي ارشد 
ورودي ) بيشتر از دانشجويان ساير مقاطع است و ميانگين منبع كنترل دروني در دانشجويان 38(ميانگين 

يانگين منبع كنترل هاست. درخصوص م) بيشتر از دانشجويان ساير ورودي4/37(ميانگين  1390سال 
) از منبع 1/37هاي مختلف تحصيلي بايد گفت كه دانشجويان گروه كشاورزي (ميانگين دروني در گروه

  ها برخوردار بودند.دروني بيشتري نسبت به ساير گروه كنترل
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هاي جمعيت شناختي (جنسيت، متغيربا توجه به شغلي  آينده دانشجويان به وضعيت نگرش  - 6جدول 
  مقطع تحصيلي، سال ورود و گروه تحصيلي)

   متغير
  اصلي
  

  
جمعيت 
  شناختي

نگرش ميانگين متغير  در 
  نسبت به آينده شغلي

نگرش واريانس متغير  در 
  نسبت به آينده شغلي

نگرش انحراف معيار متغير  در 
  ه شغلينسبت به آيند

  مردان  زنان  مردان  زنان  مردان  زنان  جنسيت
9/134  5/136 7/242  4/231  5/15  2/15  

مقطع 
  تحصيلي

ناس
ارش

ك
 ي

ناس
ارش

ك
 ي

شد
ار

كتر 
د

ناس ي
ارش

ك
 ي

ناس
ارش

ك
 ي

شد
ار

كتر 
د

ناس ي
ارش

ك
 ي

ناس
ارش

ك
 ي

شد
ار

كتر 
د

 ي

7/135  5/134  7/130  1/213  7/286  5/439  6/14  9/16  9/20 

سال 
  ورود

89
  90
  91
  92
  93
  89
  90
  91
  92
  93
  89
  90
  91
  92
  93
  

138
  133
  133
  134
  137
  295
  140
  337
  198
  233
  

1/
17

  

8/
11

  

3/
18

  

1/
14

  

2/
15

 

گروه 
  تحصيلي

علوم
انساني  

علوم پايه  
كشاورزي  
مهندسي  
علوم  

انساني  
علوم پايه  

كشاورزي  
مهندسي  
علوم  

انساني  
علوم پايه  

كشاورزي  
مهندسي  
  

7/
134

  

6/
137

  133
  135
  235
  194
  343
  201
  

3/
15

  

9/
13

  

5/
18

  

2/
14

  

  200حداكثر نمره در متغير نگرش به آينده شغلي = *     

  
و از  200از  5/136شغلي در مردان با ميانگين  ميانگين نگرش مثبت به آينده، 6جدول  با توجه به   

شغلي در  ندهشغلي در زنان بيشتر است. همچنين ميزان نگرش مثبت به آي ميانگين نگرش مثبت به آينده
) بيشتر از دانشجويان ساير مقاطع است و ميزان نگرش مثبت به 7/135دانشجويان كارشناسي (ميانگين 

هاست. ) بيشتر از دانشجويان ساير ورودي138(ميانگين  1389شغلي در دانشجويان ورودي سال  آينده
ايد گفت كه دانشجويان شغلي در گروههاي مختلف تحصيلي ب درخصوص ميزان نگرش مثبت به آينده

شغلي در مقايسه با ساير گروهها برخوردار  ) از نگرش مثبت بيشتري به آينده6/137علوم پايه (ميانگين 
  بودند. 
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هاي اصلي پژوهش از آزمون همبستگي متغيرهاي جمعيت شناختي و متغيربين  منظور بررسي رابطهبه   
هاي اصلي پژوهش متغيرهاي جمعيت شناختي با غيرمتبين  رابطه 7در جدول  شد.پيرسون استفاده 

  ارائه شده است.شغلي)  (دينداري، منبع كنترل و آينده
  

  هاي پژوهشمتغيرهاي جمعيت شناختي و متغيرشبكه همبستگي بين  - 7جدول 
  
  اصلي   متغير
  
  هايمتغير

  جمعيت شناختي

ن وآزم
 همبستگي

 دينداري
منبع كنترل 

  دروني
منبع كنترل 

  شغلي دهآين  بيروني

  041/0  019/0  - 051/0  *-143/0  ايدو رشته  جنسيت
  076/0  - 012/0  - 073/0  002/0  اي اسپيرمنرتبه  سال ورود

  017/0  031/0  - 074/0  *-158/0  ايدو رشته  تأهلوضعيت 
  - 23/0  - 043/0  073/0  - 020/0  پيرسون سن

  *-18/0  031/0  - 086/0  - 053/0  ايدو رشته  وضعيت بومي
  - 095/0  058/0  004/0  040/0  اي اسپيرمنرتبه  يوضعيت اقتصاد

0.05p< * 

  
هاي متغير، هيچ رابطه معناداري بين ساير تأهلجنسيت و وضعيت  متغيربجز  ،7با توجه به جدول    

 منبع كنترل (اعم از بيروني و دروني) هيچ رابطه متغيرجمعيت شناختي و دينداري وجود ندارد. در 
نتايج شغلي  آينده متغيرمعيت شناختي و منبع كنترل پيدا نشد. درخصوص هاي جمتغيرمعناداري بين 

منفي و  شغلي رابطه نان به آيندهآدانشجويان و نگرش بين وضعيت بومي  فقطكه  دادهمبستگي نشان 
  معنادار وجود دارد. 

  ؟دارد تأثيرشغلي  آيا دينداري و منبع كنترل بر نگرش دانشجويان به آينده. 2سؤال 
بودن  پيشفرض نرمالمنظور آزمون مدل تحليل مسير مورد نظر از روش تحليل مسير استفاده شد. به

 - گيري از روش تحليل مسير از طريق آزمون كلموگروف يكي از مواردي است كه بايد پيش از بهره
 يخطا سطح درو  است نرمال هاداده توزيع كهاست  اين بر مبني صفر فرضاسميرينوف بررسي شود. 

 براي دليليتوان گفت مي آيد، دستهب 05/0 از تربزرگ آزمونمعناداري  اگر، بنابرايند. شوآزمون مي 5%
 α=  05/0هاست. نتايج اين آزمون نشان داد سطح معناداري براي تمام متغيرها بيشتر از بودن داده نرمال
ستفاده از تحليل مسير به تحليل توان با اشود. حال ميمي تأييدها نرمال بودن توزيع دادهو  است

  هاي پژوهش پرداخت.فرضيه
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هاي همخطي بودن متغيرها و استقالل خطاها ابتدا مفروضه ،عالوه بر نرمال بودن قبل از آزمون مدل   
 و 32/0تر از بين كوچكنتايج نشان داد كه شاخص تحمل براي تمام متغيرهاي پيش شد وبررسي 

بررسي مفروضه  برايمقدار شاخص دوربين واتسون كه  است و 1از  ترشاخص تورم واريانس كوچك
، )٠> collainearity < 1(تر از يك بود. اگر شاخص تحمل كوچك 01/2برابر  ،استقالل خطا اجرا شد
  تر از چهار باشد) و مقدار آزمون دوربين واتسون كوچك > 10vifتر از ده (شاخص تورم كوچك

)۴Durbin- Watson <(، هاي رگرسيون تخطي صورت نگرفته است. با توان گفت كه از مفروضهمي
  آزمون رعايت شده است.  اجرايتوان نتيجه گرفت كه شرايط دست آمده ميتوجه به شاخصهاي به

يعني بررسي نقش دينداري بر نگرش به آينده شغلي از  ؛منظور آزمون مدل تحليل مسير مورد نظربه   
بيروني) از روش تحليل مسير استفاده شد. نتايج نشان داد كه  و نترل (درونيگري منبع كطريق ميانجي

براي بررسي برازش ). 1(شكل  استشاخصهاي برازش تحليل مسير حاكي از برازش كلي مدل مورد نظر 
 - و تاكر )NFI(بونت  -شاخص بنتلر ،مدلهاي عاملي از شاخصهاي نسبت مجذور كاي به درجه آزادي

و  )RMSEA(، شاخص ريشه ميانگين مجذورات تقريب )NNFI(م نشده برازندگي لويز يا شاخص نر
  استفاده شد. RMR، GFI، AGFI،   CFI معيارهاي ديگر

  
  شاخصهاي نيكويي برازش براي مدل پيشنهادي - 8 جدول

 2χ  Df  /df2χ RMSEA  GFI AGFI NFI  CFI مدل
NN

FI  
چهار 
  1  1 99/0 99/0 1 001/0  72/0 1  72/0  عاملي

  
گيرند. بهره مي ارزيابي ميزان برازش مدل از شاخصهاي نيكويي برازش برايپژوهشگران معموًال    

 1/0تر از در صورتي كه اين شاخص پايينترين شاخص مورد استفاده است. رايج RMSEAشاخص 
ر كمت 3از مقدار  dfبر روي  chi-squareهمچنين اگر حاصل تقسيم  .دشويم تأييد مدلبرازش  باشد،

 با توجه بهاست.  72/0در اين مدل حاصل اين تقسيم برابر با زيرا  ،دشومي تأييدباشد، برازش مدل مؤكداً 
آمده دستهتوان ادعا كرد كه مدل ب، مياست 001/0در اين مدل برابر  RMSEAاينكه ميزاِن شاخص 

  نترل داراي برازش بيني نگرش به آينده شغلي دانشجويان بر اساس دينداري و منبع كپيش براي 
همچنين با توجه به اينكه مقادير ساير شاخصهاي برازندگي در حد مطلوبي   قبولي با واقعيت است.قابل
   تأييدمبني بر برازش مناسب مدل  RMSEAتوان گفت كه نتايج شاخص)، مي9/0(باالتر از  است
  . شودمي

تري به آينده ترل دروني هستند، نگرش مثبتو داراي منبع كن ندترآيا دانشجوياني كه ديندار .3سؤال 
  شغلي دارند؟
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براي هريك از متناظر با آن  t ريو مقاد )β(بتا  ) وگاما ( ريمس بياضراز ال ؤساين به  گوييپاسخ براي
 استفاده شد. بيروني  كنترل دروني ومنبع گري ميانجي دينداري و نگرش به آينده شغلي به يرهايمتغ

، بلكه شودنميمحدود گوي تحليل مسير فقط به شاخصهاي برازش كلي الگو شاخصهاي توليدي ال
ي از متغير برونزاد متناظر با آن براي هريك از مسيرهاي علّ  tو مقادير  و  β پارامترهاي استاندارد

دينداري به متغيرهاي درونزاد منبع كنترل و نگرش به آينده شغلي (ضرايب گاما) و از متغيرهاي نهفته 
جي كنترل دروني و بيروني به متغير نهفته درونزاد نگرش به آينده شغلي (ضرايب بتا) نيز وجود دارد. ميان

اند رگرسيون استاندارد شده و  βدهد. ضرايب اين ضرايب و شاخصها قدرت نسبي هر مسير را نشان مي
  بايد بين صفر و يك باشد.  و مقدار آنها حتماً 

آزمون  و استي مثبت ريمس بيضر و) 19/0( ي به منبع كنترل درونيديندار )گاما ( ريمس بيضر   
گاما  ريمس بيضر .)t =01/0<p , 74/3(است  دارامعن يآمار از نظر ريمس نينشان داد كه ا t يدارامعن

)(  دينداري به منبع كنترل بيروني)؛ بدين معنا كه بين منبع استمنفي  ريمس بي) است كه ضر-12/0
از  ريمس نينشان داد كه ا t يدارامعنآزمون  و منفي و معنادار وجود دارد دينداري رابطه كنترل بيروني و

آينده  دربارهدينداري به نگرش  )گاما ( ريمس بيضر. )t =01/0<p , -25/2( است دارامعن يآمار نظر
از  ريمس نينشان داد كه ا t يداراآزمون معن و استو پاييني  مثبت ريمس بي) است كه ضر02/0( شغلي
منبع كنترل دروني به نگرش ) بتا ( ريمس بيضر .)< t =05/0p , 46/0( يستن دارامعن يآمار نظر

 ريمس نينشان داد كه ا t يداراآزمون معن و استي مثبت ريمس بي) است كه ضر34/0( آينده شغلي درباره
  است رادامعن يآمار از نظر

 )31/7 , t =01/0<p(. ريمس بيضر ) بتا(آينده شغلي دربارهكنترل بيروني به نگرش  منبع )35/0- (
 اين است كه كنترل بيروني با نگرش مثبت به آينده و نشان دهنده استمنفي  ريمس بياست كه ضر
  است دارامعن يآمار از نظر ريمس نينشان داد كه ا t يداراآزمون معن و منفي و معنادار دارد شغلي رابطه

 )51/7 - , t =01/0<p(. برخوردار يخوب برازش از يشنهاديپ يكل مدل گه گفت توانيم ،مجموع در 
 .در تمام مسيرها بجز مسير دينداري به سمت نگرش به آينده شغلي معنادار بود  ريمس بايضر .است

ن ااين بد و منبع كنترل دروني و بيروني به سمت نگرش به آينده شغلي معنادار بود βهمچنين ضريبهاي 
  گري را انجام داده است. بع كنترل نقش ميانجيمعناست كه من

  
    گيرينتيجهبحث و 

شغلي  آينده به بر نگرش دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد مؤثرپژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل 
با دينداري رابطه  تأهلجنسيت و وضعيت  متغيربين  فقطنشان داد كه  دست آمدهبهنتايج . انجام شد

 نتيجهاين وجود ندارد. رابطه معنادار هاي جمعيت شناختي و دينداري متغيربين ساير  ارد و معنادار وجود د
مبني بر ارتباط بين  )(Allavi, 2007و علوي  (Tavan  et al., 2011)هاي توان و همكاران با يافته
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رفعت و  حيدري هاي مطالعه. همچنين با يافتههمسويي دارددينداري، تحصيالت، سن و رشته تحصيلي 
تفاوت بين دينداري  نبودمبني بر  (Hedareerafat & Enayatinovinfar, 2011)فر عنايتي نوين

  . استدانشجويان دختر و پسر و باال بودن اين ميزان در بين دانشجويان دكتري ناهمسو 
 كه اندداشته اذعان خود پژوهش در )Modiri & Azadarmaki, 2013(مديري و آزاد ارمكي    
 در مردان از زنان بودن ديندارتر دهندهنشان غالباً  دينداري و جنسيت زمينه در شده انجام قيقاتتح

 اين علل بيان در. يي داردهمسو حاضر پژوهش نتايج با كه است ديني اعتقادات و مذهبي فعاليتهاي
، برخي به سيتيجن هايجهتگيري به برخي ساختاري، جايگاه به را آن برخي ،است متفاوت عقايد تفاوتها
     دهند. پذيري نسبت ميريسك نظريهپذيري جنسيتي، برخي به تفاوتهاي شخصي و برخي به جامعه

كه فقط بين  نتايج نشان دادشغلي  آينده متغيرهاي جمعيت شناختي و متغيربين  درخصوص رابطه   
منفي و معنادار وجود دارد. در  ابطهشغلي ر ان به آيندهآنبومي يا غير بومي بودن دانشجويان و نگرش 

با توجه به شناخت و روابطي كه دانشجويان بومي با جامعه محلي خود كه  توان گفتتبيين اين يافته مي
تري به نگرش مثبت ،و در نتيجه دارنداميد بيشتري به آينده شغلي نسبت به دانشجويان غير بومي  ،دارند

هاي جمعيت متغيربين  رابطه نبودج اين مطالعه درخصوص نتايآيد. برايشان به وجود ميآينده شغلي 
اله  مطالعههاي و يافته (Yarvisee,1994)يارويسي  مطالعهشغلي با  شناختي با نگرش به آينده

بين نگرش دختران و پسران  رابطه نبودبني بر م (Allahhajian  &  Nasiri, 2003)حاجيان و نصير
 و با نتايج پژوهش داردهمسويي  شغلي ين رشته تحصيلي و نگرش به آيندهرابطه ب نبودشغلي و  به آينده
 هاي جمعيت شناختي با نگرش دانشجويان به آيندهمتغير مبني بر ارتباط بين )Razi, 2002( رضي
  .  است ناهمسو شغلي

و بر اشتغال، عوامل شخصيتي  مؤثردانشجويان از بين عوامل نتايج ديگر پژوهش نشان داد كه    
و  واقفي نظري اين يافته با مطالعه .اندارزيابي كردهاي تر از عوامل آموزشي و زمينهاجتماعي را مهم

مبني بر مهم بودن ابعاد اجتماعي نسبت به ابعاد آموزشي  (Vaghefinazari et al., 2005)همكاران 
از آنجا كه توان گفت مي در تبيين اين يافته. داردشغلي همخواني  از نظر دانشجويان درخصوص آينده

  است، طبيعي  مرتبططور مستقيم با اشتغال هاي مربوط به عوامل شخصيتي و اجتماعي بهگويه بيشتر
اي و آموزشي كه دانشجويان عوامل اجتماعي و شخصيتي را نسبت به عوامل زمينه رسدبه نظر مي

  تر ارزيابي كنند. مؤثر
شغلي  آيا دينداري و منبع كنترل بر نگرش دانشجويان به آيندهال كه ؤپاسخگويي به اين سمنظور به   

دينداري و نگرش به آينده شغلي بين كه  دادنتايج مربوط به ضرايب همبستگي نشان  ،گذاردمي تأثير
  . وجود دارد )17/0(دار اهمبستگي مثبت و معن

و  يرونيمنبع كنترل ب نيب ،رداابين منبع كنترل دروني و نگرش به آينده شغلي همبستگي مثبت و معن   
افراد  كه توان گفتيافته مي اين تبيين در .دارد وجوددار او معن يمنف يهمبستگ يشغل ندهينگرش به آ

رو كنترل بيروني در برخورد با موقعيتهاي پيشمنبع كنترل دروني در مقايسه با افراد داراي منبع داراي 
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تر هستند. عالوه بر اين، آنها در مقايسه با افراد پذيرو انعطافشناختي فعال  نظركارآمدتر، پشتكارتر و از 
كنند پيامدهاي بيروني را درصدد افزايش مهارتهاي بيشتري هستند و سعي مي داراي كنترل بيروني

دانند و نيروهاي دروني مي تأثيرافراد داراي كنترل دروني رفتار خود را تحت  همچنينكنترل كنند. 
پذيرند. بنابراين، افراد داراي منبع كنترل دروني به سبب درك و پذيرش ود را ميمسئوليت اعمال خ

مسئوليت نسبت به پيامدهاي اعمال خويش و تالش و اميد براي رسيدن به موفقيت از نگرش بهتري 
شي شان ناشغلي افرادي كه داراي منبع كنترل دروني هستند، بر اين باورند كه آينده ،در واقعبرخوردارند. 

ولي افرادي كه صاحب منبع كنترل بيروني  ؛سازندشغلي را مي از تالشهايشان است و خودشان آينده
 خصوصهاي اين پژوهش در دانند. يافتههستند، اكتساب شغل مناسب را ناشي از شانس و اقبال مي

  .است همسو )Khosravi, 2011(هاي پژوهش خسروي ارتباط بين منبع كنترل با اشتغال با يافته
و بين دينداري و منبع  دارل دروني همبستگي مثبت و معنابين دينداري و منبع كنترنتايج نشان داد كه    

افراد  از آنجا كه توان گفتدر تبيين اين يافته مي. داردكنترل بيروني همبستگي منفي و معنادار وجود 
نه  و دانندناشي از اعمال خود ميرخدادهاي مختلف را  را مسئول سرنوشت خويش و نتيجه خود ديندار

 تأثيررفتار خود را تحت ، اشخاصي كه داراي منبع كنترل دروني هستند از طرفي و شانس و اقبال
افراد هر چه  كه استطبيعي  بنابراين ،پذيرنددانند و مسئوليت اعمال خويش را مينيروهاي دروني مي

برعكس، افرادي كه داراي منبع كنترل بيروني  .ندخورداربرتري منبع كنترل دروني قوي از ،شنداديندارتر ب
بلكه آن را به شانس، سرنوشت،  ،دانندهستند، رويدادهاي مثبت يا منفي بيروني را پيامد رفتار خود نمي

نتايج خوب يا بد با رفتار  ند كهاين باورو بر  دهندنفوذ افراد قدرتمند و عوامل ناشناخته محيطي نسبت مي
دانند. از خود را مسئول رفتار خويش نمي ؛ يعني آنهاتباطي ندارد و از كنترل آنها خارج استآنها هيچ ار

كمتري پذيري و افراد داراي منبع كنترل بيروني مسئوليت بيشترپذيري آنجا كه افراد ديندار مسئوليت
  باشد. كه رابطه بين دينداري و منبع كنترل بيروني رابطه منفي و معكوس  استطبيعي  دارند،

نگرش ديني منابع روانشناختي با ارزش از قبيل كنترل و تسلط فردي بر امور زندگي را افزايش    
هاي پژوهشي و بارآور با موقعيتها نقش مهمي دارد. يكي از حوزه مؤثردهد؛  احساس كنترل در مقابله مي

تواند راهگشا باشد، تمايز يهاي سالمت رواني مثل منبع كنترل مرابطه بين دين  و شاخصه بارهكه در
 ,Maltby, .Lewis  &  Day)دين دارند  در خصوصهاي متفاوتي بين افرادي است كه جهتگيري

1999 as cited in .Ghazanfari, Onaghe & Raeeiseezade, 2013) هاي پژوهش يافته
در ؛ رندينده شغلي داتري به آ، نگرش مثبتندنشان داد افرادي كه از ميزان دينداري بيشتري برخوردار

اميدي كمتر در كه توكل بيشتري به خدا دارند، نا نظركه افراد ديندار از اين  توان گفتتبيين اين يافته مي
  شغلي دارند.  تري به آيندهنگرش مثبت ،در نتيجه ند واميدوارترآينده  يابد و بهآنها راه مي

اري و نگرش دانشجويان به آينده شغلي رابطه مثبت و كه بين منبع كنترل دروني با ديند نشان دادنتايج 
بين منبع كنترل بيروني، دينداري و نگرش  ،مستقيم وجود دارد. از طرف ديگر هايمعنادار با توجه به اثر

دهد كه افراد داراي كنترل دست آمد. پژوهشها نشان ميدار بهاشغلي اثر مستقيم، منفي و معن به آينده
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پذيرند. بنابراين، دانند و مسئوليت اعمال خود را مينيروهاي دروني مي تأثيرا تحت دروني رفتار خود ر
پيامدهاي اعمال خويش و  در خصوصافراد داراي منبع كنترل دروني به سبب درك و پذيرش مسئوليت 

د را تالش و اميد براي رسيدن به موفقيت از نگرش بهتري برخوردارند. اعتقاد به كنترل بيروني تسلط افرا
 ،رساند و در نتيجهو تالشهايشان را براي بهبود امور به حداقل مي كندميبر امور زندگي خويش كم 
معنا كه به  دينمتقابلي با رويدادهاي منفي دارد؛ ب يابد. نگرش منفي رابطهحالت درماندگي افزايش مي

گيري يا نگرش منفي نيز در شكلهمان ميزان كه منبع كنترل بيروني رويدادهاي منفي را به دنبال دارد، 
كند كه فرد شكستها و زماني اهميت پيدا مي مسئلهاثرگذار است. اين  يتشديد وقايع ناخوشايند عامل

 ,Farahani)كندداند و براي بهبود اوضاع تالش نميمي  وابسته موفقيتهاي خود را به عوامل بيروني 

1998, as cited in Solymannezhad & .Shahrara, 2011) 
  

  پيشنهادها
  شود:با توجه به نتايج پژوهش پيشنهادهاي زير ارائه مي

براي دستيابي جامعه دانشجويي به نگرش مثبت درباره اشتغال، متغيرهاي دينداري و منبع كنترل مورد . 1
  توجه قرار گيرد؛

 ،برگزار شود لبع كنترشناخت و تجربه دانشجويان در حوزه دينداري و من براي كارگاههاي آموزشي. 2
 تواند آنان را به سوي نگرش مثبت به آينده شغلي سوق دهد؛چرا كه متغيرهاي مذكور مي

   درباره آينده شغلي بررسي شود؛در ساير دانشگاهها نگرش دانشجويان . 3

و رچالشهاي پيش خصوصدانشجويان در  تجارب زيسته كيفي استفاده از روش با بعديدر پژوهشهاي . 4
 ساب شغل بررسي شود. در اكت

عوامل ديگري درباره عوامل متعددي است، پژوهشگران  تأثيراز آنجا كه اشتغال و نگرش به آن تحت . 5
   .كنندكنترل بررسي دينداري و منبع  بجز
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