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 اثربخشی آموزش نظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی

دختر پایه اول متوسطه شهر خمین آموزاندانش   

 2کاترین فکری/  1معصومه رنجبر

 

 چکیده 

دختر دوره  زانآمونظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی دانش  اثربخشیهدف تحقیق حاضر تبیین     

اول متوسطه در شهرستان خمین بود. روش این پژوهش از نوع تمام آزمایشی است. جامعه آماری 

 ایمرحلهکت ایخوشه. به شیوه اندبودهاول متوسطه شهرستان خمین  پایه دختر آموزاندانش  یکلیه

و  شدهانتخاب  تصادفبهاز میان مدارس دولتی شهرستان خمین دو مدرسه دخترانه مقطع متوسطه  

د از بین کسانی که نمره کمتری گرفتن شد. تحصیلی روی دانش آموزان اجرا پرسشنامه انگیزش

روه گ تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. طوربهو  گردیدنفر انتخاب  04تعداد 

ساعته تحت آموزش نظریه سوپر قرار گرفتند و گروه گواه در طول  5/1مایشی به مدت شش هفته آز

د. پیگیری انجام ش ،و یک و نیم ماه بعد ،آزمون اجرا-این مدت هیچ آموزشی دریافت نکردند. پس 

تفاوت نتایج نشان داد که  شدند. وتحلیلتجزیهبا استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری  هاداده

بین دو گروه در افزایش انگیزش تحصیلی و برخی از ابعاد آن: گرایش به  پیشرفت،  داریمعنی

در مرحله  نفساتکابهو  نفسعزت، طلبیقدرتمادی،  هایپاداش، طلبیشهرتوابستگی اجتماعی، 

ته است ار داشمعناد تأثیربه عبارتی آموزش نظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی  .وجود دارد آزمونپس

 و نتایج در طول زمان پایدار بوده است. 

 .دختر آموزاننظریه سوپر ، انگیزش تحصیلی ، دانش : هاکلیدواژه

                                                           
 قات ، گروه مشاوره، تهران،کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد علوم و تحقی آموختهدانش 1

ranjbarmasomeh95@yahoo.com .                                  
   .استادیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ، ایران، نویسنده مسئول مقاله، 2

 katrin_fekri@yahoo.com   
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 مقدمه

القوه ب هایقابلیتها و ویژگی با قشر مهمی از جامعه جامعه، سازانآینده عنوانبه آموزاندانش     

 و هاکالس کانون در و نوجوانی دوران همین در ،آنانآینده  عمده قسمت که شوندمحسوب  می

 عمومی ایهقابلیتو  هاظرفیت نیز و فردمنحصربه هایویژگی به توجه گیرد لذامی شکل مدارس

مسیر رشد و پیشرفت آتی جامعه  تواندمی ،آنان آموزش برای مناسب بستری ایجاد و آموزاندانش

  .را هموارتر نماید

شناسان و حتی فیلسوفان مطرح بوده و انگیزش از مباحثی است که همیشه و برای همه روان

 موزانآاصل در یادگیری دانش  ترینکلیدی عنوانبهکه اهمیت انگیزش تحصیلی  هاستسالهست. 

را  ایهمجلکتاب یا  توانمیاست. به حدی که مشکل  قرارگرفته نظرانصاحب موردتوجهمدارس 

تعلیم و تربیت و مدرسه یافت که بخشی از آن به مسئله انگیزش تحصیلی و یادگیری دانش  ٔ  درزمینه

ه رفتار را در ک اندکردهاختصاص نیافته باشد. روانشناسان انگیزش را فرایندی درونی تعریف  آموزان

 (. 1،2445)شانک هستعلت و دلیل رفتار  درواقعو  کندمیطول زمان فعال، هدایت و حفظ 

را  تا تکالیف خود کندمیچیزی است که ما را به جنبش و حرکت وادار، و کمک ش انگیز

. انگیزه، شودیمهدف محور برانگیخته و حفظ  فعالیتفرایندی است که طی آن  انگیزشکامل کنیم. 

ز یم آن را اوانتمییم انگیزه را مستقیماً مشاهده کنیم؛ امّا توانمییک فرایند است نه یک فراورده. ما ن

هدفمند است و  ش، انگیزرفتارهایی مانند انتخاب تکالیف، تالش، استقامت و گفتار، استنباط کنیم. 

 2چ و شانک پنتری« )کندمیجسمانی یا ذهنی است. و همچنین انگیزه، رفتار را حفظ  فعالیتنیازمند 

 ،2442.) 

الی متع هایهدفبه سمت  آموزانبرای دانش  ایمحرکهنیروی  عنوانبهانگیزش تحصیلی 

 ظرازن. گیردمیحاالت و فرایندهای درونی فرد قرار  تأثیرکه تحت  هستتعلیم و تربیت  

، انگیزش، یکی از مفاهیم کلیدی است که برای توضیح سطوح مختلف عملکرد به کار شناسانروان

                                                           
1 . Schunk 
2
Pintrich  & Schunk 
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 ترقیقد. به عبارت کندمی. این مفهوم تفاوت میزان تالش برای انجام تکالیف را بازگو رودمی

رد ، ارتباط دارودمیهای یادگیری به کار در فعالیت نوعاًانگیزش با میزان انرژی عقالنی، که 

 (. 1830)استادی، 

حاالت و  رتأثیاست که تحت  آموزانبرای دانش  ایمحرکهنیروی  عنوانبهانگیزش تحصیلی 

که  ی از مفاهیم کلیدی است، انگیزش، یکشناسانروان ازنظر. گیردمیفرایندهای درونی فرد قرار 

. این مفهوم تفاوت میزان تالش برای انجام رودمیبرای توضیح سطوح مختلف عملکرد به کار 

های یادگیری تدر فعالی نوعاًانگیزش با میزان انرژی که  تردقیق. به عبارت کندمیتکالیف را بازگو 

 رسیدن برای فرد تمایل به تحصیلی، گیزشان طورکلیبه(. 1830، ارتباط دارد )استادی، رودمیبه کار 

 مدرسه  و پیشرفت به آموزان دانش مندیعالقه در اساسی نقش دارد و اشاره تحصیلی هایهدف به

 (. 2441، 1 )مارتین، مارش و دباس کندمیایفا  آنان تحصیلی

 هاآنی انگیزش طبیع درراهانگیزش برای یادگیری ندارند یعنی مانعی  آموزانزمانی که دانش 

ند وظایف مربوط به مدرسه را انجام دهند و توانمین خوبیبهکه  کنندمیوجود دارد، احساس 

بیل دهند. این قکافی تالش جدی از خود نشان نمی اندازهبه. یا شودمیتالششان متوقف  درنتیجه

ا ب هاآن، یادگیری کنندمیتالششان را متوقف  ازآنجاکهو  شوندمی 2سرخورده راحتیبهکودکان 

و معتقد  کنندمیو تجربه هیجان ناشی از یادگیری مباحث جدید را کسب ن شودمیموفقیت همراه ن

و  8به شانس و تصادف یا شرایط مربوط است )مارتین آورندمی به دستهر موفقیتی که  شوندمی

   (.2445، 0، به نقل از فرچایلد ، هورست،فینی و بارون 1995همکاران، 

به بازار کار است ارتباط  آموزانتحصیل مقدمه اشتغال و ورود دانش  کهاینبا توجه به 

اوران مدارس مش درواقعتنگاتنگی بین تحصیل و اشتغال بخصوص در دوران دبیرستان وجود دارد. 

را همزمان به عهده دارند. بنابراین مشاوران عالوه  آموزاندو وظیفه هدایت شغلی و تحصیلی دانش 

 گذاریاثرشغلی نیز برای  هاینظریه ازند توانمی درمانیروانمشاوره و  هاینظریهاز   گیریبهرهبر 

 صاًمشخمشاوره شغلی  هاینظریه ازهای مختلف استفاده کنند. برخی در زمینه آموزانروی دانش 

                                                           
1Martin, Marsh  & Debus 

2 frustrated 

3  . Martin 

Barron & Fairchild, Horst, Finney, 4. 
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 شغلی گرچه نظریه انتخاب شغل هاینظریه از. اما برخی دیگر دهندمیبحث انتخاب شغل را ارائه    

لی دانش بر وضعیت تحصی تأثیرگذاریروی برخی مفاهیم کلیدی مهم قدرت  تأکیدهستند اما با 

ریه هستند. برای مثال در نظ هانظریهاین  ازجملهمبتنی بر رشد شغلی  هاینظریهرا نیز دارند.  آموزان

 11مرحله رویایی از تولد تا  -الف  سیر تکاملی انتخاب شغل سه مرحله دارد : 1رشدی گینزبرگ

سالگی شامل چهار  13تا  11مرحله  آزمایشی  از  -( ، ببافیخیالو  رؤیا بر اساس سالگی ) انتخاب

( ، ارزش ) هاتوانمندی بر اساسمرحله رغبت  ) انتخاب بر اساس عالیق( ، صالحیت ) انتخاب 

 یگیرتصمیمانتقال ) شناخت ضرورت شغلی و خدمت به جامعه( و  هایارزش بر اساسانتخاب 

سالگی شامل سه مرحله مکاشفه )تمرکز بر چند رغبت  20تا  13از  بینیواقعمرحله  -شغلی( و ج

شغلی(، مرحله تبلور )رسیدن به طرز فکر قطعی که البته بازهم امکان تغییر دارد(، و مرحله تعیین ) 

ه تحصیل در مدرس هایسالهمزمان با  یقاًدقانتخاب شغل و کسب مهارت( که بخشی از این مراحل 

انتخاب شغل روی انگیزش تحصیلی نیز  ٔ  درزمینه ایجادشدهو دانشگاه است و لذا تغییرات رشدی 

 گیریصمیمتیا  شناخت ضرورت  هاتوانمندینیستند. برای مثال رشد عالیق شغلی یا شناخت  تأثیربی

روس به برخی از دروس نسبت به د آنانو تمایل  آموزاند روی انگیزش تحصیلی دانش توانمیشغلی 

نظریه  بر اساس نبگذارد. همچنی تأثیربرای دستیابی به اهداف تحصیلی  هایشانفعالیتدیگر یا میزان 

است . خویشتن پنداری شغلی از اوایل  مؤثرخویشتن پنداری در انتخاب شغل  2رشدی گاتفردسون

 اندازه و بر اساس گیریجهت -کاملی دارد. الفت گیریجهتو چهار  کندمیزندگی فرد رشد 

بر  گیریجهت -ب  به اشتغال(، کردن وانمودسالگی )نسبت دادن توانایی به شغل و  5تا  8توانایی، 

تقسیم مشاغل به زنانه یا  بر اساسسالگی )محدود کردن آرزوهای شغلی  3تا  6جنسیت،  اساس

سالگی ) حذف مشاغل دارای  18تا  9تماعی، اج هایارزش بر اساس گیریجهت -مردانه( ، ج

سالگی به  10بودن، از  فردمنحصربه بر اساس گیریجهت -ارزش پایین و نیازمند تالش بسیار(، د

(. بعالوه خویشتن پنداری متشکل از خویشتن پنداری هاتواناییو  هاارزش بر اساسبعد ) انتخاب 

از تحصیالت ، پایگاه اجتماعی و    جنسیت ( و خویشتن پنداری  گرفتهنشأتاجتماعی ) ادراک 

و عوامل شخصی ( است که اولی در انتخاب شغل  هاارزشاز  گرفتهنشأت) ادراک  شناختیروان

                                                           
. Ginzberg3 

. Gottfredson4 
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 آورد و انتخاب شغل به دستفرد هویت اجتماعی  شودمیاست زیرا انتخاب شغل موجب  مؤثرتر

ان با خویشتن پنداری(  و مصالحه ) انتخاب یک گزینه ) حذف مشاغل ناهمخو محدودسازینتیجه 

این نظریه نیز  بر اساس(.  بنابراین 1892شغلی خوب بجای بهترین انتخاب( است ) شفیع آبادی، 

 ٔ  درزمینهمدرسه است و تغییرات رشدی  هایسالبرخی از مراحل رشدی انتخاب شغل مصادف با 

ه معنای قرار دهد زیرا خویشتن پنداری ب تأثیرتحت  د انگیزش تحصیلی را نیزتوانمیانتخاب شغل 

مک کند تا د کتوانمیی خود است و بنابراین رشد خویشتن پنداری هاتواناییتصور و پندار فرد از 

د روی انگیزش توانمیی خود پیدا کنند و این امر هاتواناییشناخت درستی از  آموزاندانش 

 هاارزش ر اساسبیم مشاغل به مردانه و زنانه یا انتخاب مشاغل باشد. برای مثال تقس مؤثر آنانتحصیلی 

 برای فعالیت و همچنین ترجیح تالش آموزانروی انگیزش تحصیلی دانش  ناخواهخواه هاتوانمندیو 

. نتیجه گذاردمی تأثیر غیرمستقیم طوربهبیشتر برای برخی از دروس نسبت به دروس دیگر نیز 

( به 2443، )1یلزداشتند. برای مثال م تأکیدشغلی روی انگیزش تحصیلی  رشد تأثیرتحقیقات نیز بر 

یادگیرنده دبیرستانی پرداخت.  11رشد شغلی بر انگیزش تحصیلی در  هایآموزشبررسی اثربخشی 

نتایج نشان که انگیزش تحصیلی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل و قبل از مداخله به طور 

آموزش  تأثیر( به  بررسی 2410) 2. ساروار، آفتاب، آریف و مشتاقبهبود یافته است داریمعنی

آموزشی  هایبرنامهرشد شغلی بر روی انگیزش تحصیلی پرداختند و نتایج نشان داد که  هایبرنامه

 شده است.  آنانموجب بهبود انگیزش تحصیلی  

 ریزیطرح ٔ  درزمینهرشدی ضمن ایجاد مهارت  هاینظریه بر اساسمشاوره شغلی  درواقع

انش ، با تشویق دآموزاندانش   ایحرفهو انتخاب مسیر شغلی در جهت رشد  گیریتصمیمبرای     

د انگیزش توانمی  گرددمی آنانکه موجب پیشرفت و موفقیت تحصیلی  هاییفعالیتبه انجام  آموزان

، به نقل 1995، 8قرار دهد )کرومبولتز، میشل و جالت تأثیردر مسیر پیشرفت تحصیلی  را نیز تحت 

 (.2446، 0از زونکر

                                                           
Miles 1. 

Mushtaq & Ari ,Aftab, Sarwa.
2 

3. Kromboltz, Mishel & Gellat 

4 .Zunker 
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، به نقل از شفیع آبادی، 1994) 1شغلی مبتنی بر رشد، نظریه بلوغ شغلی سوپر هاینظریه ازیکی دیگر 

. در خویشتن پنداری است تأثیرتحت  شدتبهنظریه سوپر  انتخاب شغل  بر اساس. ( است1892

فرایند رشد خویشتن پنداری چهار مرحله مکاشفه ) آگاهی فرد از وجود تفاوت و تشابه بین خودش 

سرمشق  ) همانندسازیو دیگران( ، تشخیص ) شناخت نقاط ضعف و قوت خود نسبت به دیگران( ، 

 کرده ( وجود دارد. انتخاب همانندسازیقرار دادن رفتار الگو(و ایفای نقش ) انجام شغلی که با آن 

شغل یک فرایند است. مسیر رشدی انتخاب شغل دارای مراحل رشد ، مکاشفه ، استقرار ، ابقا ، و 

(، دوره رغبت ) انتخاب  پردازیخیال بر اساسافول است. مرحله رشد شامل دوره رویایی )انتخاب 

( است. مرحله مکاشفه شامل دوره هاتوانایی بر اساسعالیق(، و دوره صالحیت ) انتخاب  بر اساس

ل (، و دوره کوشش )اشتغاهاواقعیتآزمایشی )انتخاب آزمایشی(، دوره انتقال ) توجه بیشتر به 

دی( میزان رضایتمن بر اساس، مرحله استقرار شامل دوره کوشش )ادامه یا ترک شغل هستموقتی(  

( و هاهارتم(، مرحله ابقا ) تکمیل و دوره تثبیت ) تثبیت درصورت رضایتمندی و تالش برای ارتقا

 و بازنشستگی است. بنابراین سوپر به فرایند رشدی انتخاب هاتواناییمرحله افول شامل دوره کاهش 

وغ  شغلی  و معتقد است که بل داندمیشغل و بلوغ شغلی بسیار توجه داشته و آن را الزمه انتخاب شغل 

 هایجنبهر این رشد و یادگیری  بتواند ب رسدمیبه نظر  کهاینمستلزم رشد و یادگیری است.با توجه به 

وپر بتواند بگذارد تصور بر این است که نظریه س تأثیرانگیزش تحصیلی  ازجملهگوناگون انگیزشی 

ن است که بگذارد. لیکن  بررسی پیشینه تحقیقات بیانگر ای تأثیر آموزانبر انگیزش تحصیلی دانش 

است و غیر  شدهنانجام تاکنون آموزانیه سوپر بر انگیزش شغلی دانش نظر اثربخشیتحقیقی درباره 

 دهدیمآموزشی رشد شغلی بر انگیزش تحصیلی نشان  هایبرنامه اثربخشیکه  ایپیشینهاز یکی دو 

تحقیقی در دست نیست . بنابراین این پژوهش در راستای رفع کمبود تحقیقات موجود به دنبال 

لی است که آیا آموزش مدل رشد شغلی سوپر در مدارس، برافزایش پاسخگویی به این سؤال اص

معنادار دارد یا نه ؟ و در این راستا دو فرضیه ذیل را بررسی  تأثیر آموزانانگیزش تحصیلی دانش 

 .کندمی
 

                                                           
1 . Super 
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 :  هافرضیه

عنادار م تأثیردختر  و ابعاد آن  آموزانآموزش نظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی دانش  -1

 دارد.

دختر و ابعاد آن در طول زمان  آموزانآموزش نظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی دانش  -2

 پایدار است.

 

 روش پژوهش
 

 طرح تحقیق 
 

گروه  و پیگیری با  آزمونپس – آزمونپیش صورتبهروش تحقیق حاضر از نوع تمام آزمایشی      

 . هستآزمایش و کنترل 
 

  کنندگانشرکتآماری و  جامعه

اول متوسطه شهرستان خمین در سال تحصیلی  یپایهدختر  آموزانجامعه آماری شامل کلیه دانش 

دا از بین که ابت ترتیبانجام شد. بدین  ایمرحلهتک ایخوشهبه شیوه  گیرینمونه. هست 90-1898

یلی تحص انتخاب و پرسشنامه انگیزش تصادفبهدبیرستان دولتی دخترانه شهر خمین دو دبیرستان  6

پایه اول دو دبیرستان اجرا شد. سپس از بین کسانی که نمره زیر خط برش )با  آموزانروی دانش 

 تبه دسد در هر گویه توانمیکه آزمودنی  اینمرهگویه دارد و باالترین  09پرسشنامه  کهاینتوجه به 

است و نقطه  09و حداقل نمره  205است . لذا حداکثر نمره پرسشنامه  1و کمترین نمره  5بیاورد 

نفر در هر مدرسه( انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه  24نفر) 04(گرفتند هست 109برش 

 جایگزین شدند. تصادفبه
 

 گیری ابزار اندازه  

 فرم. هست 1و سینکالیر مک ایرنی یلیرسشنامه انگیزش تحصپدر این پژوهش  گیریاندازهابزار  

 شدهساختهتوسط مک ایرنی و سینکالیر  1992است که در سال  سؤال 144 شامل پرسشنامه اصلی

 دارای پرسشنامه این. است شدهساخته 1892بحرانی در سال  توسط پرسشنامه این کوتاه است . فرم

                                                           
Sinclair & Mc inerney1.  



111 

 4931 بهار اول / آموزش پژوهی/ شماره

 

 

 است شدهتنظیم( 0)موافقم کامالً تا( 1)مخالفم کامالً از لیکرت مقیاس اساس بر که است عبارت 09

( 88-9-5-0-1هدف مداری ) آن گویه 5 گویه، 09از  .است تحصیلی انگیزش عامل 11 دارای که

 گویه 0 (،06-82-23تکلیف ) و کار به گرایش گویه 8 (،04-29-26-28) جوییرقابتگویه  0 ،

 گویه 0 (،01-29-14-3-8اجتماعی ) وابستگی گویه 5 (،09-08-21-10پیشرفت ) به گرایش

مادی  هایپاداش گویه 5 (،03-09-15-2) طلبیشهرت گویه 0 (،25-19-18-9اجتماعی ) همیاری

-81-85-80-11) نفسعزت ماده 6 (،05-02-20-13) طلبیقدرتگویه  0 (،6-12-16-24-83)

 5و در مقابل هر گرویه طیف  سنجدمی را (00-89-84-22-19) نفساتکابه گویه 5 و (86-89

 این روایی و  است. پایایی قرارگرفته( 1مخالفم )نمرۀ  کامالً( تا 5موافقم )نمره  کامالًاز  ایدرجه

یج مطالعات مک است . نتا قرارگرفته  تائید و موردبررسی سینکاالیر مک اینر نی و توسط پرسشنامه

یلی پرسشنامه انگیزش تحص که دادنشان  افتراقی با استفاده از تحلیل 1992اینزلی و سینکالیر در 

و دانشجویانی  وندشمیتوانایی تمیز بین دو گروه از دانشجویانی را که در مقاطع تحصیلی باالتر قبول 

است  برخوردار بینپیشکه این آزمون از روایی  دهدمینشان  آنان، دارد. مطالعه شوندمیکه قبول ن

متغیر بوده  01/4تا  25/4مختلف  هایگروه. بررسی روایی همزمان بین این پرسشنامه و معدل نمرات 

 نباخکرو آلفای محاسبه و بازآزمایی طریق بحرانی از توسط 1830پرسشنامه در سال  است. پایایی این

 پایایی ضرایب. بود 95/4 آزمون کل پایایی ضریب آزمایی باز روش در. است شده گیریاندازه

 ات(  پیشرفت گرایش مقیاس به مربوط) 94/4 از ضرایب این دامنه و باال نسبتاً نیز گانه11 هایمقیاس

بود )به نقل از عباس زاده،  علی زاده اقدام، و کوهی،  متغیر(  بیرونی انگیزش مقیاس به مربوط) 94/4

و پایایی  شد تأییددر پژوهش حاضر روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان  .(55، صفحه 1839

خرده  11و برای هریک از  96/4آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرانباخ برای کل پرسشنامه 

 آمد.   به دست 31/4تا  55/4مقیاس پرسشنامه بین 

 

 روش اجرا  
 

حت آموزش رشد شغلی بر پایه نظریه سوپر قرار ت ایدقیقه 94 یجلسه 6گروه آزمایش به مدت    

ماه بعد  5/1و   آزمونپسصورت نگرفت.در پایان آموزش  ایمداخلهگرفتند. و در گروه کنترل 
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شدند. خالصه  لوتحلیتجزیهبا استفاده از  تحلیل کوواریانس چند متغیری  هاداده وپیگیری انجام شد 

 جلسات آموزشی به شرح ذیل بود :
 
 

 جلسه اول : بیان کلیات 

رهبر گروه خود را معرفی کرد  و از اعضا خواست که خود را معرفی کنند. سپس قوانین گروه  ابتدا

مثل رازداری ، شرکت در تمام جلسات و مشارکت در گفتگوها و.. به اعضا بیان شد. در مرحله بعد 

 بندیجمعرت گرفت و با صو نظرتبادلدرباره انگیزش تحصیلی و اهمیت آن در گروه بحث و 

،  وییجرقابتشد و ابعاد آن شامل هدف مداری ،  ارائهنظرات اعضا تعریفی از انگیزش تحصیلی 

 طلبیشهرت ی ،اجتماع اجتماعی ، همیاری وابستگی پیشرفت ، به تکلیف ، گرایش و کار به گرایش

تکلیف  نوانعبهفی شد . سپس به اعضا معر نفساتکابه و نفسعزت ، طلبیقدرتمادی ،  هایپاداش ،

 اشربارهداز اعضا خواسته شد تا جلسه بعد درباره ارتباط انگیزش تحصیلی با بلوغ شغلی فکر کنند تا 

 شود. نظرتبادلبحث و 

 

 جلسه دوم : بررسی ارتباط انگیزش تحصیلی  با بلوغ شغلی

بعد از بررسی تکلیف جلسه قبل، تعریفی از بلوغ شغلی و انگیزش تحصیلی مطرح شد . سپس ارتباط 

 عنوانهبو بررسی قرار گرفت و مبحث قبول مسئولیت   موردبحثانگیزش تحصیلی با بلوغ شغلی 

ث حصیلی ، بحنشانه انگیزش ت عنوانبهنشانه بلوغ شغلی و مترادف آن یعنی گرایش به کار و تکلیف 

 عنوانهبنشانه بلوغ شغلی و مترادف آن یعنی گرایش به پیشرفت تحصیلی  عنوانبهرغبت به انتخاب 

اطالعات شغلی که موجب افزایش قدرت انتخاب  آوریجمعنشانه انگیزش تحصیلی ، مبحث 

 حصیلی ،نشانه انگیزش ت عنوانبه طلبیقدرتن یعنی آنشانه بلوغ شغلی و مترادف  عنوانبه شودمی

 عنوانبه ریزیبرنامهنشانه بلوغ شغلی و مترادف آن یعنی هدفمندی و  عنوانبهمبحث تهیه طرح و نقشه 

ر از حداکث گیریبهرهاستفاده از منابع که روشی برای  درنهایتنشانه انگیزش تحصیلی و 

خت ناسالم که مستلزم ش جوییرقابتنشانه بلوغ شغلی و مترادف ان یعنی  عنوانبه هاستفرصت

معرفی  آموزاننشانه انگیزش شغلی به دانش  عنوانبهمناسب از منابع است  گیریبهرهو  هافرصت
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 شدهمطرحگانه  5هریک از محورهای  ٔ  درزمینهشد. از اعضا خواسته شد که تا جلسه بعد به خودشان 

 جدول زیر نمره دهند تا در موردش بحث شود. بر اساس

 

 جلسه سوم : تقویت خویشتن پنداری تحصیلی و کمک به رشد هویت

شد و با  ؤالسبعد از بررسی تکلیف جلسه قبل، درباره مفهوم خویشتن پنداری تحصیلی از اعضا 

تعریفی از خویشتن پنداری و انواع آن یعنی خویشتن پنداری شغلی و تحصیلی  آناننظرات  بندیجمع

صورت گرفت. سپس رابطه بین داشتن تصویری روشن از خود با هویت تحصیلی بررسی شد و از 

قرار  موردبررسی نفساتکابهو  نفسعزتاعضا خواسته شد که ارتباط خویشتن پنداری تحصیلی را با 

قضاوت شخصی در مورد ارزش به معنای  نفسعزتگفته شد که  آنانظرات ن بندیجمعدهند و با 

است و فردی که نگرش مثبت در مورد ارزش و مقبولیت خود داشته باشد خویشتن و مقبولیت خود 

عنی باور فرد و به م نفساعتمادبهمعادل  نفساتکابهپنداره  یا ارزشیابی مناسبی از خود دارد. همچنین 

خود است و فردی که توانایی خود را باور دارد خویشتن پنداره یا ارزشیابی مناسبی درباره توانایی 

 انگیزش تحصیلی بلوغ شغلی

 نتیجه ارزیابی خود هانشانه نتیجه ارزیابی خود هانشانه

 کم متوسط زیاد کم متوسط زیاد

    گرایش به کار و تکلیف    قبول مسئولیت

    گرایش به پیشرفت    رغبت به انتخاب

    طلبیقدرت    آوری اطالعاتجمع

    ریزیداری و برنامههدف    تهیه طرح و نقشه

    جوییرقابت    منابعاستفاده از 
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 ررسیموردبمادی  هایپاداشو  طلبیشهرتاز خود دارد. سپس رابطه خویشتن پنداره تحصیلی با 

ونه یا بیمارگ طلبیشهرتد مانع از توانمیقرار گرفت و مشخص شد که خویشتن پنداره مثبت 

تا  طلبیهرتشمادی برای درس خواندن شود البته داشتن انگیزه پیشرفت و  هایاشپادوابستگی به 

ونی مادی نوعی انگیزه بیر هایپاداشد موجب افزایش انگیزش تحصیلی شود و توانمیحد متعادل 

انگیزه درونی درآید تا دوام  صورتبهالزم است که  مروربهاست که مبنای حرکت است لیکن 

اعضا خواسته شد که تا جلسه بعد لیستی از  تکلیف از عنوانبهبیشتری داشته باشد. سپس 

 ی تحصیلی و شغلی خود مشخص کنند.هاتوانمندی

 

 مجدد ریزیطرحجلسه چهارم : بررسی ساختار زندگی و کمک به 

د که ه اعضا آموزش داده شد و گفته شسوپر ب کمانرنگینبعد از بررسی تکلیف جلسه قبل، مدل 

و  آموزدانشهم در حال حاضر نقش  آموزانمختلفی دارند و دانش  هاینقشافراد در طی زندگی 

را  هانقشد موفقیت در سایر توانمینوجوان ، شاغل ، و شهروند را دارند که موفقیت در یک نقش 

زندگی خود را رسم کنند. در مرحله بعد اعضا  کمانرنگینرغم بزند . سپس از اعضا خواسته شد که 

شده یا موجب افزایش فشار  آنانمتعدد موجب توانمندی  هاینقشبررسی کردند که آیا تعامل 

 آنان و زمانی که صرف هریک از کنندمیی که ایفا هاینقشمتوجه شدند که بر  آنانزندگی . سپس 

برای  ایرنامهبز اعضا خواسته شد که تا جلسه بعد ا تکلیف عنوانبهتا حدی کنترل دارند و  کنندمی

رتیب از بگذارند و بدین ت کنندمیمختلف زندگی صرف  هاینقشبرای  کهوقتیایجاد تعادل بین 

میزان فشار خود بکاهند تا انگیزه بیشتری برای تحصیل پیدا کنند و فرصت بهتری برای انجام تکالیف 

 .پیدا کنندیک هدف جامع شغلی بود  بندیرتصوکه  شانشغلیرشدی مربوط به بلوغ 

 جلسه پنجم : ارتباط قوس ) آرک ( با انگیزش تحصیلی

بعد از بررسی تکلیف جلسه قبل، مفهوم قوس یا آرک سوپر برای اعضا توضیح داده شد و گفته شد 

 شناختیزیستیکی عوامل  مؤثرندمسیر رشدی انتخاب شغل  گیریشکلاز عوامل بر  دودستهکه 

، هوش ، استعدادها هستند و دیگری عوامل جغرافیایی  هارغبت،  هاارزشت که شامل نیازها ، اس

این دو گروه از  درنهایتاست که شامل خانواده ، مدرسه ، همساالن ، جامعه ، و بازار کار است. 
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یستی ز. سپس از اعضا خواسته شد که رابطه بین عوامل جغرافیایی و  دهندمیعوامل خود را شکل    

قرار  یموردبررسانگیزش تحصیلی  هایمقیاسرا با همیاری اجتماعی و وابستگی اجتماعی از خرده 

د روی توانمیو شرایط خانواده و مدرسه و همساالن  هاارزشمشخص شد که  درنهایتدهند. 

دارد. همیاری اجتماعی یک ویژگی مثبت است و  تأثیرهمیاری اجتماعی و وابستگی اجتماعی 

ا حد د موجب حرکت و تکاپو بشود اما تتوانمیتگی اجتماعی با توجه به اجتماعی بودن انسان وابس

. شودیممتعادل خوب است و بیش از آن مثال انگیزه بیرونی است که در اثر عدم وجود فعالیت انجام ن

شان را  که از محیط خانواده و همساالن هایارزشکه  شودمیتکلیف از اعضا خواسته  عنوانبهسپس 

و مدرسه کسب کردند درباره همیاری و وابستگی اجتماعی مورد بازبینی مجدد قرار دهند و سپس 

میزان موفقیت خودشان را در افزایش همیاری اجتماعی و کاهش وابستگی اجتماعی منفی یادداشت 

 بحث شود. اشدربارهکنند تا 

 

 آزمونپسو اجرای  ندیبجمعجلسه ششم : مرور و 

 سؤاالتاز جلسات آموزشی انجام شد و به  بندیجمعبعد از بررسی تکلیف جلسه قبل ،  

. سپس بکار گرفته شد هاآموزشبرای ارزیابی نتایج  آزمونپسپاسخ داده شد و  کنندگانشرکت

 اعضا از هم خداحافظی کردند و جلسات به پایان رسید.

  هایافته  
 های آن در گروه آزمایش و کنترلهای توصیفی نمرات انگیزش تحصیلی و مؤلفه. شاخص1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد آزمون گروه متغیر

 هدف مداری

 آزمایش

 2/27 13/69 20 آزمونپیش

 3/10 14/50 20 آزمونپس

 2/31 16/20 20 پیگیری

 گواه
 2/05 14/37 20 آزمونپیش

 3/72 14/60 20 آزمونپس
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 3/41 12/71 20 پیگیری

 جوییرقابت

 آزمایش

 2/37 11/45 20 آزمونپیش

 1/99 10/21 20 آزمونپس

 2/86 13/65 20 پیگیری

 گواه

 2/63 11/89 20 آزمونپیش

 2/14 11/55 20 آزمونپس

 3/12 10/08 20 پیگیری

 گرایش به کار و تکلیف

 آزمایش

 1/60 7/85 20 آزمونپیش

 1/83 8/75 20 آزمونپس

 1/91 14/20 20 پیگیری

 گواه

 1/92 7/78 20 آزمونپیش

 2/04 8/48 20 آزمونپس

 3/42 7/93 20 پیگیری

 گرایش به پیشرفت

 آزمایش

 1/81 12/65 20 آزمونپیش

 1/36 14/50 20 آزمونپس

 1/59 14/25 20 پیگیری

 گواه

 1/24 12/56 20 آزمونپیش

 1/63 12/06 20 آزمونپس

 2/94 11/76 20 پیگیری

 وابستگی اجتماعی

 آزمایش

 1/19 9/06 20 آزمونپیش

 2/58 14/65 20 آزمونپس

 2/39 14/35 20 پیگیری

 گواه
 1/24 9/88 20 آزمونپیش

 1/45 8/71 20 آزمونپس
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 3/20 10/09 20 پیگیری

 همیاری اجتماعی

 آزمایش

 2/77 11/30 20 آزمونپیش

 2/67 12/45 20 آزمونپس

 2/57 18/22 20 پیگیری

 گواه

 1/48 11/20 20 آزمونپیش

 2/55 12/78 20 آزمونپس

 2/41 11/81 20 پیگیری

 طلبیشهرت

 آزمایش

 1/90 11/60 20 آزمونپیش

 2/54 15/63 20 آزمونپس

 2/61 18/45 20 پیگیری

 گواه

 1/88 11/77 20 آزمونپیش

 1/91 12/53 20 آزمونپس

 2/46 12/58 20 پیگیری

 مادی هایپاداش

 آزمایش

 2/10 8/44 20 آزمونپیش

 2/46 14/65 20 آزمونپس

 1/87 14/15 20 پیگیری

 گواه

 2/17 9/52 20 آزمونپیش

 2/67 9/91 20 آزمونپس

 2/84 10/23 20 پیگیری

 طلبیقدرت

 آزمایش

 1/41 5/97 20 آزمونپیش

 2/05 11/75 20 آزمونپس

 2/46 9/92 20 پیگیری

 گواه
 1/66 6/13 20 آزمونپیش

 1/33 5/41 20 آزمونپس
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 2/10 91/5 20 پیگیری 

 نفسعزت

 آزمایش

 2/30 14/30 20 آزمونپیش

 3/66 16/30 20 آزمونپس

 3/23 16/30 20 پیگیری

 گواه

 2/99 14/70 20 آزمونپیش

 2/64 11/95 20 آزمونپس

 1/89 10/52 20 پیگیری

 نفساتکابه

 آزمایش

 2/01 11/55 20 آزمونپیش

 2/43 13/90 20 آزمونپس

 2/58 14/70 20 پیگیری

 گواه

 2/19 11/74 20 آزمونپیش

 2/23 10/23 20 آزمونپس

 3/52 11/37 20 پیگیری

 انگیزش تحصیلی 

 )نمره کل(

 8/25 131/70 20 آزمونپیش آزمایش

 
 11/95 148/10 20 آزمونپس

 9/86 149 20 پیگیری

 6/29 132/57 20 آزمونپیش گواه

 7/46 116/55 20 آزمونپس 

 پیگیری 
20 122/51

2 
5/29 

 هاروهگانگیزش تحصیلی به تفکیک  هایمقیاسشاخص آماری نمرات در زیر  1در جدول شماره    

، آزمونپیشدر مرحله  شودمیکه از محتوای این جدول مشاهده  طورهماناست.  شدهارائه

انگیزش تحصیلی در دو گروه یکسان  هایمقیاساغلب زیر  استانداردهاو انحراف  هامیانگین



111 

 4931 بهار اول / آموزش پژوهی/ شماره

 

 

تقل( و پیگیری، تفاوت زیادی مشاهده مس متغیر)بعد از اجرای  آزمونپسولی در مراحل  باشندمی

 .شودمی

 هافرضیه

 ارد.معنادار د تأثیردختر  و ابعاد آن  آموزاننظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی دانش  -1

 حلیلبرای ت بود، پیگیری و آزمونپس ،آزمونپیش نوع از که حاضر پژوهش طرح به با توجه   

 در. شد استفاده  1چندمتغیری کوواریانس تحلیل روش از آزمونپیش اثر کنترل منظوربه و هاداده

 . ردک اطمینان منتج شده نتایج به بتوان تا گردد رعایت زیر هایشرط باید تحلیل نوع این

 هایماتریس بررسی همسانی متغیری، چند کوواریانس تحلیل آزمون هایمفروضه از یکی  

برای  استفاده شده است.   2باکس آزمون از منظور بدین که باشدمی کوواریانس-واریانس

 آزمونپس( و برای   = 1090416Box's Mو   =10258Fو      =462P.<4045) آزمونپیش

(4045>.491P=   10411وF=   1810362وBox's M =   .محاسبه شد )  سطح  کهاینبا توجه به

. همچنین اشندبمیمگن کواریانس ه –که ماتریس  شودمیبیشتر است نتیجه گرفته  45/4معناداری از 

 آزمون همگونی از پیگیری، و آزمونپس مرحله در گروه دو واریانس همگونی بررسی برای

 از  متغیرهای یکهیچ مورد در شدهمحاسبه 8لوین آزمون. شد استفاده  لوین هایواریانس

تأیید  هاواریانس(. بنابراین مفروضه همگنی  P >41/4نبود ) دارمعنی آماری ازلحاظ موردبررسی

 شد. 

 به الزم.است رگرسیون ضرایب همگونی متغیری، چند کوواریانس تحلیل دیگر مهم مفروضه     

نگیزش ا هایمقیاسزیر آزمونپیش تعامل طریق از رگرسیون ضرایب همگونی آزمون که است ذکر

 تعامل. گرفت قرار موردبررسی آزمونپس مرحله در( عضویت گروهی) مستقل متغیر تحصیلی و

 این. باشدیم رگرسیون ضرایب همگونی از حاکی و نبوده مستقل معنادار متغیر با هاآزمونپیش این

 >  41/4)   آزمونپسصادق بود ] هافرضپیشمرحله پیگیری و با رعایت  با ارتباط در مفروضه

956/4 = P   291/4و  F =    905/4و  =Wilks' lambda (  503/4  > 41/4و پیگیری P=   و

                                                           
1 . Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) 

2 . Box's Test of Equality of Covariance Matrices 
3 . Levene's Test for Equality of Variances 
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138/4F =    662/4 و  =Wilks' lambda  .])چند هایآماره شودمی مشاهده که طورهمان 

. باشدمین دارمعنی( α=45/4درصد ) 95اطمینان   سطح المبدای ویلکس در یعنی مربوطه متغیری

 تحلیل هایمفروضه برقراری به توجه با. باشدمی برقرار نیز رگرسیون بنابراین مفروضه ضرایب

 یانگینم مقایسه منظوربهلذا   .هستیم آماری آزمون این از استفاده به مجاز چندمتغیری، کوواریانس

 از روهگ دو در آزمونپیش اثر از کنترل بعد انگیزش تحصیلی  هایمقیاس زیر آزمونپس نمرات

 .است شدهارائه 2 جدول در نتایج آن که شد استفاده کواریانس وتحلیلتجزیه آزمون

 آزمون انگیزش تحصیلی در دو گروهوتحلیل کواریانس جهت مقایسه نمرات پس. نتایج تجزیه2جدول 
 

 مجموع مجذورات هایاسمقزیر 
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

داریمعنی  

 

 انگیزش تحصیلی 

 0/424 0/653 65/389 1 65/389 آزمونپیش

 0/000 98/049 9821/531 1 9821/531 گروه

   100/170 37 3706/288 خطا

 هدف مداری

 0/826 0/049 0/588 1 588/ آزمونپیش

 0/958 0/003 0/034 1 034/ گروه

   12/029 37 445/069 خطا

 جوییرقابت

 0/801 0/065 0/297 1 297/ آزمونپیش

 0/055 3/940 18/118 1 18/118 گروه

   4/598 37 170/137 خطا

کار و گرایش به 

 تکلیف

 0/404 0/711 2/243 1 2/243 آزمونپیش

 0/946 0/005 0/014 1 014/ گروه

   3/154 37 116/695 خطا

 گرایش به پیشرفت

 0/595 0/287 0/657 1 657/ آزمونپیش

 0/000 25/796 59/014 1 59/014 گروه

   2/288 37 84/647 خطا

 وابستگی اجتماعی

 0/062 3/714 15/196 1 15/196 آزمونپیش

 0/000 66/608 272/525 1 272/525 گروه

   4/091 37 151/384 خطا

 همیاری

 0/014 6/705 39/665 1 39/665 آزمونپیش

 0/624 0/244 1/445 1 1/445 گروه

   5/916 37 218/888 خطا

 طلبیشهرت

 0/662 0/194 1/004 1 1/004 آزمونپیش

 0/000 18/758 96/935 1 96/935 گروه

   5/168 37 191/206 خطا
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 پاداش مادی

 0/230 1/489 9/687 1 9/687 آزمونپیش

 0/000 35/999 234/267 1 234/267 گروه

   6/508 37 240/782 خطا

 طلبیقدرت

 0/945 0/005 0/015 1 0/015 آزمونپیش

 0/000 130/823 400/091 1 400/091 گروه

   3/058 37 113/156 خطا

 نفسعزت

 0/116 2/592 25/306 1 25/306 آزمونپیش

 0/000 20/341 198/596 1 198/596 گروه

   9/763 37 361/245 خطا

 اتکاء به نفس

 0/466 0/542 2/981 1 2/981 آزمونپیش

 0/000 24/773 136/134 1 136/134 گروه

   5/495 37 203/325 خطا
 

در نمره کل انگیزش تحصیلی و زیر  نظریه سوپر شودمیمشاهده  2چنانچه در جدول شماره 

، طلبیقدرت، پاداش مادی، طلبیشهرتگرایش به پیشرفت، وابستگی اجتماعی،   هایمقیاس

 معنادار داشته است. تأثیر و اتکاء به نفس نفسعزت
 

ان دختر و ابعاد آن در طول زم آموزاننظریه سوپر بر انگیزش تحصیلی دانش  اثربخشی-2

 پایدار است.
 

 وتحلیل کواریانس جهت مقایسه نمرات پیگیری انگیزش تحصیلی در دو گروه. نتایج تجزیه8جدول 
 

 هازیر مقیاس
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

داریمعنی  

 

انگیزش 

 تحصیلی 

 0/947 0/004 359/ 1 0/359 آزمونپیش

 0/000 26/457 2155/111 1 2155/111 گروه

   81/457 37 3013/923 خطا

 هدف مداری

 0/012 6/905 24/303 1 24/303 آزمونپیش

 0/018 6/181 21/755 1 21/755 گروه

   3/520 37 130/229 خطا

 جوییرقابت

 

 

 

 0/012 7/039 58/823 1 58/823 آزمونپیش

 0/007 8/058 67/333 1 67/333 گروه

 خطا
309/194 37 8/357   

گرایش به کار 

 و تکلیف

 0/045 4/317 15/380 1 15/380 آزمونپیش

 0/002 11/102 39/548 1 39/548 گروه
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 3/562 37 131/805 خطا

  

گرایش به 

 پیشرفت

 0/057 3/850 7/798 1 7/798 آزمونپیش

 گروه
23/011 1 23/011 11/360 0/002 

 خطا
74/952 37 2/026   

وابستگی 

 اجتماعی

 0/002 11/398 58/884 1 58/884 آزمونپیش

 0/000 40/555 209/518 1 209/518 گروه

   5/166 37 191/154 خطا

 همیاری

 0/019 5/974 14/867 1 14/867 آزمونپیش

 0/005 8/976 22/339 1 22/339 گروه

   2/489 37 92/086 خطا

 طلبیشهرت

 0/126 2/452 14/374 1 14/374 آزمونپیش

 0/054 3/954 23/178 1 23/178 گروه

   5/862 37 216/893 خطا

 پاداش مادی

 0/066 3/583 17/951 1 17/951 آزمونپیش

 0/000 19/437 97/375 1 97/375 گروه

   5/010 37 185/365 خطا

 طلبیقدرت

 0/649 0/210 1/335 1 1/335 آزمونپیش

 0/000 16/297 103/502 1 103/502 گروه

   6/351 37 234/993 خطا

 نفسعزت

 0/777 0/081 0/569 1 0/569 آزمونپیش

 0/000 16/578 115/976 1 115/976 گروه

   6/996 37 258/839 خطا

 اتکاء به نفس

 0/042 21/619 81/599 1 81/599 آزمونپیش

 0/000 22/850 82/435 1 82/435 گروه

   3/608 37 133/481 خطا

 

نظریه سوپر نمره کل انگیزش تحصیلی و  آموزش تأثیر شودمیمشاهده  8چنانچه از جدول شماره 

 آن در مرحله پیگیری ادامه داشته یعنی نتایج در طول زمان پایدار بوده است. هایمقیاسخرده 
 

 گیرینتیجهبحث و 

بررسی اثربخشی آموزش نظریه سوپر بر افزایش انگیزش تحصیلی دانش  باهدفاین پژوهش  

پژوهش نشان دادند که آموزش نظریه سوپر در  هاییافتهدختر پایه اول متوسطه انجام شد.  آموزان

انگیزش تحصیلی مؤثر بوده است. به عبارتی میزان انگیزش تحصیلی در نزد افرادی که این آموزش 
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 ثربخشاداشته است. این یافته نشانگر  داریمعنینسبت به گروه گواه افزایش  اندکردهرا دریافت    

. یافته تهسپایه اول تحصیلی  آموزانبودن این نوع مداخله در افزایش انگیزش تحصیلی در دانش 

 ( همخوان است.2410( و ساروار، آفتاب، آریف و مشتاق )  2443میلز)  هاییافتهفوق با 

آن؛   هایاسمقیهش حاضر، نظریه سوپر بر نمره کل انگیزش تحصیلی و خرده پژو نتایج بر اساس  

و اتکاء  نفسعزت، طلبیقدرت، پاداش مادی، طلبیشهرتگرایش به پیشرفت، وابستگی اجتماعی، 

بنیادی نظریه شغلی سوپر نسبت داد. نظریه   به مفاهیم توانمیبه نفس اثر داشته است. علت این امر را 

مشاوره  هایبرنامه کارگیریبه یدرزمینه( 2443میلز ) هایبررسیدارد.  تأکیدوغ شغلی سوپر بر بل

ت بسیاری مداخالت اهمی گونهاینشغلی در جهت ارتقاء انگیزش تحصیلی و بلوغ شغلی نشان داد که 

( به بررسی 2410) 1دارد. اولسوری و اونن آموزاندر رشد بلوغ شغلی و انگیزش تحصیلی دانش 

زش تحصیلی بیانگر آن بود که انگی آنانبر انگیزش تحصیلی  آموزانسطوح بلوغ شغلی دانش  تأثیر

( به بررسی 2410و همکاران )  قرار دارد. ساروار آنانمیزان بلوغ شغلی  تأثیرتحت  آموزاندر دانش 

داد که  نشان آموزانرشد شغلی بر روی انگیزش تحصیلی و بلوغ شغلی دانش  هایبرنامه تأثیر

. در کندمیکمک  آموزانرشد شغی به افزایش انگیزش تحصیلی و بلوغ شغلی دانش  هایشاورهم

( 1890شده است. نتایج پژوهش لطفی عظیمی و ابراهیمی قوام ) تأکیدنظریه سوپر بر خویشتن پنداره 

نشان داد که خودپنداشت تحصیلی با انگیزش درونی رابطه مثبت معنادار دارد. همچنین پژوهش 

 ؤثرم( نشان داده که نظریه یادگیری کرامبولتز بر انگیزش تحصیلی 1894یی، نظری و جاللی ) آقا

با نظریه سوپر کمک به فرد برای افزایش خودپنداره مثبت است  2است. وجه تشابه نظریه کرامبولتز

 به یش نظر مثبتی نسبتهامهارتزیرا در نظریه کرامبولتز فرد با شناخت استعدادها و افزایش 

کمک  بر رشد خویشتن پنداری به فرد تأکید. در نظریه سوپر نیز با آوردمی به دستیش هاتوانایی

مفهوم  بیاورد.از طرفی نظریه سوپر به بررسی به دستی خود هاتواناییی از تردقیقتا شناخت  شودمی

ه فرد ک کندمیو کمک  گویدمیمتعدد فرد در زندگی سخن  هاینقشو از  پردازدمی کمانرنگین

 شدهمطرح(  1839که در نظریه نقش به نقل از آزاد ارمکی ) طورهمانتعادل ایجاد کند.  هانقشبین 

 رکدامهی مربوط به آن دو موقعیت، تمایز قائل شود و هانقشنتواند بین دو موقعیت و فرد وقتی است 

                                                           
Ulusoya & Önena1.   

Krumboltz 2. 



111 

 ... اثربخشی آموزش نظریه سوپر بر

 
 

نقش تداخل در ایجاد خواهد شد. تعارض را در موقعیت خودش محقق کند، تعارض نقش 

یک نقش با نقش دیگر است و موجب مشکالت زیادی نظیر اضطراب، استرس و  هایفعالیت

( نشان داد که بین 1835. نتایج تحقیق ابوالقاسمی، کیامرثی، آریا پوران و درتاج )شودمیخستگی 

وپر به س ابهام و تعارض نقش با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بعالوه نظریه

از عوامل زیستی ) فردی( و جغرافیایی ) اجتماعی( را در انتخاب  دودستهمفهوم آرک اشاره دارد و 

( نشان داد که بین عوامل 1839. نتایج پژوهش عباس زاده، علیزاده اقدام و کوهی )داندمی مؤثرشغل 

کلی  گیریهنتیجدر یک  فردی و اجتماعی با انگیزش تحصیلی  ارتباط معنادار وجود دارد. بنابراین

گفت که بین مفاهیم بنیادی نظریه سوپر با متغیرهای مرتبط با انگیزش تحصیلی وجه تشابه  توانمی

اشد. لیکن ب مؤثر آموزانوجود دارد و به همین خاطر این نظریه توانسته بر انگیزش تحصیلی دانش 

، گرایش به کار و همیاری وییجرقابتهدف مداری،   هایمقیاسنظریه سوپر بر زیر  تأثیرعدم 

بارتی در نظریه سوپر نسبت داد. به ع هامهارتبر مفهوم  تأکیدبه عدم  توانمیانگیزش تحصیلی را  

گرایش به  یعنی اندیافتهافزایشنظریه سوپر  بر اساسی که هایمقیاسانگیزش تحصیلی و خرده 

اء به نفس و اتک نفسعزت، طلبیقدرت، پاداش مادی، طلبیشهرتپیشرفت، وابستگی اجتماعی، 

یک حالت روانی و عصبی آمادگی است. لیکن باقی خرده  هانگرش. آیندمی حساببهنگرش 

مهارت به شمار  ریزیبرنامهسالم و همیاری و قدرت تعیین هدف و  جوییرقابتیعنی  هامقیاس

که  نندکمیام یک کار تکیه ی فرد برای انجهاتواناییو به  اندیادگیریمحصول  هامهارت. روندمی

باشند. همچنین گرایش به کار محصول مهارت است یعنی وقتی فرد  شدهتقویتبا تکرار و تمرین 

یه سوپر . لیکن در نظرکندمیبه سمت انجام آن گرایش پیدا  آوردمی به دستتوانایی انجام کاری را 

قیقات نتایج برخی تح کهدرحالینشده است  تأکیدی حاصل از یادگیری فرد هامهارتبر تقویت 

( نشان داد که برنامه 1894نتایج پژوهش نعیمی حسینی،زارع، هرمزی، شقاقی و کاوه )  ازجمله

تحصیلی  ( تلفیقی بر انگیزششدهسازیشبیهیادگیری موقعیتی ) یادگیری در موقعیت واقعی یا 

وپر بر زیر نظریه س تأثیرگذاریل عدم عام مسئلههمین  رسدمیمعنادار دارد و به نظر  تأثیردانشجویان 

 . هست، گرایش به کار و همیاری  جوییرقابتهدفمندی،  هایمقیاس

محدودیت این پژوهش آن است که با توجه به اجرای آن روی یک شهرستان و یک مقطع  ترینمهم

 بر اساس عالوههباحتیاط کرد.   هاشهرستانتحصیلی باید در تعمیم نتایج به سایر مقاطع تحصیلی و 
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سته از این ب شودمیپیشنهاد  وپرورشآموزشاز پژوهش به مسئولین محترم  آمدهدستبهنتایج 

دبیرستانی بهره بگیرند. همچنین برای  آموزانآموزشی برای افزایش انگیزه تحصیلی دانش 

هاد یشنو گرایش به کار و همیاری پ جوییرقابتهدف مداری،  هایمقیاسبر زیر  تأثیرگذاری

ریه یادگیری مثل نظ تأکیددارند هامهارتی که بر تقویت هاینظریهاز تلفیق نظریه سوپر با  شودمی

 اجتماعی کرامبولتز استفاده شود. 
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