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Abstract
Aim: This study compared the effectiveness of social
cognitive career counseling with acceptance and
commitment counseling on buoyancy and selfefficacy in ninth-grade female students. Methods:
T he research design was semi-experimental wit h a
control group and consisted of three phases: Pretest,
Posttest, and a two-month follow-up. The population
consisted of ninth-grade female students of district 2
in Isfahan, Iran (250 individuals) in the fall of 2 019 .
Sixty female students were identified from the
statistical population-based on entre criteria f rom 3
randomly selected schools and randomly assigned t o
three groups (two experimental groups and one
control group, 20 individuals in each gr o up). T he
Buoyancy Questionnaire (Dehghanizadeh &
Hosseinchari, 2012) and the Self-Efficacy
Questionnaire (McIlroy & Bunting, 2001) were used
for the pre-test, post-test, and follow-up. Cognitiv esocial career counseling and acceptance and
commitment counseling were conducted in six
sessions of 75 minutes duration (one session per
week). Data were analyzed using standard deviatio n
and mean analysis of variance and Bonfer roni p ost
hoc test. Result: The results showed a sign ificant
difference between the cognitive-social career
counseling and the acceptance and commitment
counseling with the control group regarding
upliftment and self-efficacy. There was no significant
difference between cognitive-social career counseling
and acceptance and commitment counseling
regarding upliftment and self-efficacy ( p > 0 . 05) .
Conclusion: T he results suggest that the two
counseling approaches used in the present study c a n
promote self-confidence and self-efficacy in n inthgrade female students.
Ke ywords: Self-Efficacy, Buoyancy, SocialCognitive Career Counseling, Acceptance, and
Commitment Counseling
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 و زهرا یوسفي2 * محسن گلپرور، 1 آرام خبازشیرازی
چکیده
 هدف پژوهش حاضر مقايس ۀ اثربخشي مشاوره مسیر شغلیي:هدف
 اجتماعي و مشاوره گروهي مبتني بر پذيرش و تعهغد بغر- شناختي
: روش.سرزندگي و خود کارآمدی در دانش آموزان دختر پاي ۀ نهم بود
 پسآزمون و پیگیری، نیمه آزمايشي با طرح پیشآزمون،روش پژوهش
 جامعه آماری شامل د انش آ موز ان د ختر.دو ماهه با گروه کنترل بود
 نفر) در پ ا ئیز250(  شهر اصفهان2 پاي ۀ نهم دورۀ اول متوسطه منطقه
 مدرسه که به صورت ت ص اد ف ي از3  از، بودند که از میان آنها99-98
 نفر به صورت هدفمند بر مبن ای60 ،بین مدارس انتخاب شده بودند
مالكهای ورود انتخاب و به سه گروه (دو گروه آزمايش و يک گر وه
 از مقیاس سرزندگي (دهقاني. نفر) گمارده شدند20 کنترل و هر گروه
، ) و خود کارآمدی ( مک اي یروی و بانتین گ1391 ،زاده و حسین چاری
 پس آزمون،) برای سنجش متلیر وابسته در مراحل پیشآزمون2001
 اجتمغاعي و-  مشاوره مسیر شلیي شناختي.و پیگیری استفاده شد
75  جیسه6 مشاوره گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد هر يک به مدت
 تحغ مشغاوره قغرار،)دقیقه ای (شش هفته و هر هفته يک جیسغه
 تحییغل، دادهها از طريق محاسبۀ انحراف معیار و میغانگین.گرفتند
.واريانس اندازههای تكرار شده و آزمون تعقیبي بونفر ون ي تح یی ل ش د
 يافتههای پژوهش نشان داد که بین مشاوره مسیر شغلیي:یافتهها
 اجتماعي و مشاوره گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد با گر وه- شناختي
) و خغغغود کارآمغغغدیF=26/66 ؛p >0/01( کنتغغغرل در سغغغرزندگي
 بین اثربخشي مشا وره.) تفاوت معنادار وجود داردF=9/58 ؛p >0/01(
 اجتماعي و مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد بر- مسیر شلیي شناختي
.)p <0/05( سرزندگي و خود کارآمدی تفاوت معناداری به دس نیامد
 ميتوان از دو رويكرد مشاوره ای م طا ل عۀ، بر پايۀ يافتهها:نتیجهگیری
حاضر برای ارتقاء سرزندگي و خود کارآمدی دانش آموزان د ختر پ اي ۀ
.نهم متوسطه اول استفاده نمود
 مشغاوره مسغیر شغلیي، سغرزندگي، خغود کارآمغدی:کلید واژههاا
 مشاوره پذيرش و تعهد،اجتماعي- شناختي

 ايران، اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمي،) واحد اصفهان (خوراسگان، دانشجوی دکتری روان شناسي. 1
 دانشگاه آزاد،) واحد اصفهان (خوراسگان، دانشكده روانشناسي و عیوم تربیتي، دانشیار گروه روان شناسي: نويسنده مسئول. 2
drmgolparvar@gmail.com  ايران، اصفهان،اسالمي
 ايران، اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمي،) واحد اصفهان (خوراسگان، دانشكده روانشناسي و عیوم تربیتي، استاديار گروه روانشناسي. 3
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مقدمه
نوجواني دورۀ تحوالت بنیادين و در عینحال زمان تصمیمات و انتخابهای سرنوش ساز اسغ .
نوجوانان در اين دوره همراه با تلییرات جسماني ،شناختي ،رفتاری ،هیجاني و عاطفي با چالش -
های متعددی از جمیه انتخاب گرايش و رشتۀ تحصغییي و بغه تبغن آن ورود در مسغیر تصغمیم -
گیريه ای اولیه برای انتخاب شلل و حرفۀ آينده خود هستند (آيوو ،هاراگاس و راث 2018 ،1؛ رينا
و فارلي  .) 2006 ،2در واقن بسیاری از نوجوانان در دوران اولیۀ اين برهۀ حساس ،عیي ر غم نفغو
زيادی که همساالن بر آنها دارند ( ريتر ،موتوسیس ،وانس ،کای وي  ،بالمور ،گودير و همكغاران ،3
 ،) 2021همگي در کنار والدين خود به دلیل سردرگمي در مورد شناخ دقیق و عمیغق خغود،
نسب به راهنمايي و مشاورۀ حرفهای و تخصصي احساس نیاز و ضرورت مغيکننغد (رادز ،رردان،
کرسول ،الرنس ،ادوگا -برتن و وي  .) 2021 ،4يكي از مقاطن بسغیار حسغاس کغه لغزوم مشغاوره
تحصییي و شلیي همزمان را محرز ميسازد ،دورۀ متوسطه اول اس  .باالخص دانشآموزان پايغۀ
نهم همگي به واسطۀ گرايشه ای ناسغازگارانه در تصغمیم گیغری براسغاس کمتغرين اطالعغات و
تواناييهای شناخته و ناشناخته خود ،به طور طبیعي آمادگي الزم برای اين وظیفۀ مهم را ندارند
(قاسمي ،صفاری نیا و فرحبخش1390 ،؛ عبدالحسیني ،نییفروشان ،عابغدی و حسغینیان.) 1395 ،
اين مهم ضرورت کار بیشتر و فزاينده برای راهیغابي بغه مسغیرهای هغداي تحصغییي و شغلیي
اثربخش را بر مبنای تفاوته ای فردی موجود میان نوجوانان در پايۀ نهم متوسغطه اول کغه زمغان
انتخاب رشته تحصییي در متوسطه دوم اس را بسیار برجسته ميکند (آقايي ،جاللغي و نرغری،
 .) 1390نكته اساسي اينكه مشاوره شلیي و تحصییي در ايغن مقطغن از طريغق تاثیرگغذاری بغر
متلیرهای بسیار با اهمی در عرصۀ تحصیل و به تبن آن انتخاب مسیر شلیي آينده پیامدهغای
خود را نمايان ميسازد .از جمیه متلیرهای اسا سي و مهم در اين دوره از تحصیل و انتخاب ،يكي
سرزندگي تحصییي  5و ديگری خود کارآمدی تحصییي  6اس .
سرزندگي تحصییي که توسط مارتین و مارش  2008 ( 7و  ) 2009معرفي شغده ،بغه معنغای
توانايي موفقی آمیز در مواجهه با موانن و چالشه ای تحصییي و فائق آمدن بغر آنهغا اسغ  .در
تعريفي ديگر سرزندگي به عنوان پاسخ مثب  ،سازنده و انطباقي به انواع چالشها و موانن جغاری و
1. Iovu, Hărăguș & Roth
2. Reyna & Farley
3. Reiter, Moutoussis, Vanes, Kievit, Bullmore, Goodyer et al
4. Radez, Reardon, Creswell, Lawrence, Evdoka-Burton & Waite
5. academic buoyancy
6. academic self-efficacy
7. Martin & Marsh
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مداوم تعريف شده اس (مارتین و مارش2008 ،؛ پوتواين ،کونورس ،سغیمز و داگغالس  -ازبغورن ،1
 .) 2011در عین حال سرزندگي تحصییي را ميتوان يكي از مولفۀ های بهزيستي رواني در نرغر
گرف که قادر اس نیغرو و تغوان افغراد را در مسغیر اهغداف تحصغییي تجهیغز و تقويغ نمايغد
(جكسون و دی پالسیدو 2020 ،2؛ مارتین و مغارش .) 2020 ،بغر مبنغای تعغاريف ارائغه شغده از
سرزندگي تحصییي ،ميتوان ا عان نمود که موفقی در محیطهغای آموزشغي مسغتیزم احسغاس
انرژی و سرزندگي اس (سورگي ،غنيفر ،اسدی يونسغي و آهغي1399 ،؛ ارسغالن  .) 2021 ،3در
حماي از اين نرر ،پژوهشه ای انجام شده حاکي از آن اس که سرزندگي تحصغییي بغا طیغف
مختیفي از پیامد های عمیكردی و رفتاری نریر تابآوری ،اشتیاق ،موفقی و سرسختي تحصییي
که هر يک نقشي بي بديل برای آينده تحصییي و شلیي ايفاء مغيکننغد رابطغه دارد (جییییغان،
عریمپور و قییزاده1397 ،؛ کمرفورد 2017 ،4؛ مارتین و مارش.) 2020 ،
در کنار سرزندگي تحصییي ،خود کارآمدی يكي ديگر از متلیرهايي اس که به ادراك فرد در
مورد شايستگي خود و قابیی يادگیری و عمیكرد در انجام وظايف و تكغالیف آموزشغي اشغاره دارد
(برايان 2017 ،5؛ بیدل  .) 2016 ،6خود کارآمدی تحصییي با اقتباس از نرريه بنغدورا ،بغه درك
قابیی فردی در انجام وظايف الزامي برای رسیدن به اهداف تحصییي تعريف شده اس (خمغیس -
آبادی ،میرمهدی و مرآتي2021 ،؛ زينیيپور .) 2021 ،مطابق نرريه شناختي -رفتاری بندورا خود
کارآمدی تعیین کننده اصیي در افكار ،احساسات و رفتغار در موقعیتهغای تغنشآور اسغ (حسغن،
مک پوجیگو و ازکپودو  .) 2021 ،7بنابراين اطمینان افراد به تواناييهای تحصییي و آموزشي خغود
تح تأثیر باورهای خود کارآمدی آنها اسغ  .پغژوهشهغا عغالوه بغر اينكغه نشغان دادهانغد بغین
سرزندگي تحصییي و خود کارآمدی تحصییي رابطه وجود دارد (ويسكرمي ،میردريكوند ،قرهويسي
و سییماني ،) 1398 ،رابطۀ خود کارآمدی با طیف قابل توجهي از متلیرهغای مهغم ديگغر نریغر
درگیری تحصییي ،انگیزش و پیشرف تحصییي (سماوی ،ابراهیمي و جغاودان1395 ،؛ مغومني و
رادمهر ،) 1397 ،همايندی ادراك از خود و تفكر انتقادی (نعیمي ،آشفته و طالبي ،) 1395 ،و بغا
استرس ادراك شده ،راهبردهای مقابیهای و حماي های اجتماعي ادراك شده (سعادت ،اصلری و
جزايری ) 1394 ،را نشان دادهاند.
1. Putwain, Connors, Symes & Douglas -Osborn
2. Jackson & DiPlacido
3. Arslan
4. Comerford
5. Bryant
6. Bedel
7. Hussain, Mkpojiogu & Ezekwudo
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همان طور که در آغاز نیز اشاره شد ،مشاوره تحصییي و شلیي برای دانغش آمغوزان متوسغطه
اول ،باالخص در پايۀ نهم تحصیل ،به دلیل اينكه در اين سال دانش آموزان در آسغتانه انتخغاب
مسیر بعدی تحصیل و به نوعي شلل آينده خود هستند ،از اهمیغ زيغادی برخغوردار اسغ  .در
حوزۀ مشاوره شلیي و تحصغییي تغاکنون رويكردهغا و نرريغات مختیفغي بغرای تاثیرگغ ذاری بغر
متلیرهای مهم شلیي و تحصییي دانش آموزان معرفي شدهاند .از میان رويكردهای مختیف نرری
و مشاورهای ،رويكرد مشاوره مسیر شلیي شناختي -اجتمغاعي  1و رويكغرد مشغاوره مسغیر شغلیي
مبتني بر پذيرش و تعهد  2در مشاوره شلیي و تحصییي دانش آموزان پايۀ نهم برای اين مطالعغه
انتخاب شدند.
نرريه شناختي  -اجتماعي مسیر شلیي بر باورهای افراد نسب به توانايي انجغام دادن يغک
رفتار خاص يا مجموعهای از رفتارهای مشخص تمرکز دارد (لن  ،لوپز ،شیو و لوپز  .) 2011 ،3در
اين نرريه ،رشد رغب های تحصییي و شلیي ،شكلگیری انتخغابهغ ای تحصغییي و شغلیي و از
طرف ديگر ماهی و نتايج عمیكرد تحصییي و شلیي ،به عنوان عوامل به هغم پیوسغته در نرغر
گرفته ميشوند ( عبدی زرين .) 1395 ،اين نرريه با تأکید بر عوامل شناختي و زمینهای ،به دنبال
ترسیم شبكهای از ارتباطات بغین افغراد و شغلل آنهغا اسغ ( لنغ و بغراون 2013 ،4؛ لیگغوری،
بنديكسن و مکداول  .) 2018 ،5بر همین اساس نیز مشاوره مسیر شغلیي شغناختي  -اجتمغاعي،
نرريه ای جامن اس که به بسیاری از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشد مسغیر شغلیي نوجوانغان از
جمیه رغب ه ای مسیر شلیي و خود کارآمدی مسیر شلیي که پیشینه و پژوهشهای گسغترده و
فراواني در مورد آنها وجود دارد و نقش عوامل اجتماعي را به صورت حمايغ هغای اجتمغاعي يغا
موانن اجتماعي در نرر گرفته ،توجه داشته اس ( عبدی زرين .) 1395 ،مطالعه فالغک ) 2015 ( 6
رويكرد شناختي  -اجتماعي مسیر شلیي را برای پیش بیني اين که دانشجويان دختری کغه وارد
رشتههای مهندسي ميشوند تا چه حد ميتوانند در اين رشتههغا بغه ثبغات رسغیده و اسغتقام
داشغته باشغند  ،اسغغتفاده و شغواهد معنغاداری بغغرای اثربخشغي ايغن رويكغغر ارائغه نمغوده اس غ .
عبدالحسیني و همكاران (  ،) 1395اسالمي ،درتاج ،سعدی پور و دالور (  ) 1395و مرزبان ،عابدی و
نییفروشان (  ) 1397نیز در بررسيهای خود تاثیر مشاوره مبتني بر نرريۀ شناختي -اجتماعي را بر
اشتیاق مسیرشلیي و خود کارآمدی نشان دادند.
1. social-cognitive counseling approach
2. acceptance commitment group counseling approach
3. Lent, Lopez, Sheu & Lopez
4. Lent & Brown
5. Liguori, Bendickson, & Mcdowell
6. Falk
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در کنار رويكرد مشاوره مسیر شلیي شناختي -رفتاری ،رويكرد مبتني بر پغذيرش و تعهغد از
زمره رويكردهای مشاوره موج سوم در حوزۀ رفتاری و شناختي اس  .رويكرد مبتني بر پغذيرش و
تعهد در پي تلییر رابطۀ مراجن با افكار و احساسات خود اس  .به نحوی که افراد افكار ،احساسات
و رابطۀ آنها را نشانه نبیند و تلییر افكار و احساسات رنج آور از شكل قديمي ( يعني نشغانههغای
آسیبزای نابهنجاری که مانن زندگي معنادار و غني هستند ) به شكل جديغدتر ( يعنغي تجغارب
طبیعي که بخشه ايي از يک زندگي غني و معنادار هستند ) را هدف خود قرار دهند (ويالرداگغا،
هیز و شیین 2007 ،1؛ والسر و اوکونل  .) 2021 ،2در آموزش مبتني بر پغذيرش و تعهغد ،مشغاور،
مراجن را تشويق مي کند تا به تلییرات در رفتارش متعهد باشد (مکايیوين و همییتون 2012 ،3؛
هیز ،لوين ،پالمب -ويالرداگا ،ويالتي و پیستورلو  .) 2013 ،4در مشاوره تحصییي و مسغیر شغلیي،
رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد تالش ميکند تا ارزشها ،اهداف و اعمال معطوف به تحصیل يا
شلل در يک زمینه بدون در آمیختگي با هم ،تصريح و تعیین گردن د .از ديدگاه مبتني بر پذيرش
و تعهد ،عدم پرداختن به تكالیف و وظايف تحصییي و وظايف مسیر شلیي مانند همه رفتارهغای
ناسازگارانه ،بازتابي از عدم انعطافپذيری روانشناختي اس ( نعیمي و مراهری .) 1396 ،هغدف
اصیي اين رويكرد ،رسیدن به انعطاف پذيری روانشغ ناختي از طريغق کغاهش اجتنغاب تجربغهای
(اجتناب از تجارب دروني منفي) و آمیختگي شناختي و روشن سازی ارزشها اس (ويالرداگغا و
همكاران2007 ،؛ هیز و همكاران .) 2013 ،در مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد هدف کمک بغه
دانش آموزان اس تا افكار و احساسات ناخوشايندی را کغه در مسغیر انتخغاب تحصغیل و شغلل
تجربۀ ميکنند ،فقط به صورت فكر و احساس تجربۀ کنند و به جای پاسخ به آن ،بغه آنچغه در
زندگي برايشان مهم و در راستای ارزشهايشان قرار دارد بپردازند (نعیمي و مراهری .) 1396 ،در
حماي از رويكرد درماني و مشاورهای مبتني بر پذيرش و تعهد ،سیطانزاده ،نییفروشان ،عابدی و
صادقي (  ) 1397در مطالعهای تأثیر درمان پذيرش و تعهد را بر رشد مسغیر شغلیي دانشغجويان
مبتال به اختالل وسواس  -اجبار ،گلمحمديان ،رشیدی و پروانه (  ) 1397اثربخشي آموزش مبتني
بر پذيرش و تعهد بر باورهای خود کارآمغدی در دانشغجويان دختغر را ،و احمغدزاده ،پرپینچغي،
مقدسي و هاشمي شكفته (  ) 1398در مطالعهای اثربخشي آموزش پذيرش و تعهد را بر سرزندگي
تحصییي دانشآموزان نشان دادند.

1. Vilardaga, Hayes & Schelin
2. Walser & O'Connell
3. McIlveen & Hamilton
4. Hayes, Levin, Plumb-Vilardaga, Vilatte & Pistorello
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در مقايسۀ برخي از مهمترين تأ کیدات نرری و راهبردهای عمیي و کغاربردی هغر يغک از دو
رويكرد شناختي  -اجتماعي و رويكرد مبتني بغر پغذيرش و تعهغد ،مغيتغوان گفغ هغر دو ايغن
رويكردها بر وابستگي زبان و شناخ با يكديگر و تأثیرات وابستگي بر رفتار با يكغديگر شغباه
دارند .با اين حال در رويكرد شناختي -اجتماعي بر اين نكته تأکید ميشود که با تلییغر افكغار و
باورها ،رفتار تلییر خواهد کرد ،اما در رويكرد پذيرش و تعهد گفته ميشود که لزوماً تلییر باورها
و افكار ممكن اس به تلییر رفتار منتهي نشوند  ،بیكه در پذيرش افكار و باورها ،احتمغال تلییغر
رفتار بیشتر اس (روئیز .) 2012 ،از طرف ديگر در رويكرد شناختي  -اجتماعي  ،افكار ،باورهغا و
شناخ ه ای ناکارآمد ،منفي و ناسازگار با ظرفی ه ای انساني و واقعیغات ،بنیغان اغیغب مسغائل،
تصمیمات خطا و آشفتگيهای انساني معرفي ميشوند .در مقابل در رويكرد مبتني بر پغذيرش و
تعهد ،اجتناب تجربهای و انعطاف ناپذيری روانش ناختي از زمغره مهمتغرين داليغل بغروز و وقغوع
مشكالت و در موارد زيادی تصمیمات و انتخابهای خطا هستند (هارلي .) 2015 ،1
مقايسۀ ضمني برخي از مهمترين بنیانه ا و تاکیدات نرری دو رويكرد شناختي  -اجتماعي و
رويكرد پذيرش و تعهد ،اگرچه تمام جزئیات تفاوتهای اين دو رويكرد را شامل نميشود ،ولي به
خوبي ،چرايي ضرورت مقايسۀ اين دو رويكرد در مطالعات عیمي را برجسته ميسازد .انتخاب دو
رويكرد مشاوره مسیر شلیي شناختي  -اجتماعي و مشاوره مبتني بغر پغذيرش و عهغد و مقايسغۀ
اثربخشي آنه ا بر سرزندگي و خودکارآمدی تحصییي در میان دانش آموزان دختغر پايغۀ نهغم در
پژوهش حاضر دو دلیل عیمي و نرری مهم داشغته اسغ  .در درجغه اول مشغاوره مسغیر شغلیي
شناختي  -اجتماعي و مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد از دو نسل متوالي (دوم و سوم) مشغاوره،
درمان و آموزش شناختي -رفتاری هستند که در عرصههای ديگر به جز مشاوره شلیي و تحصییي
در بزرگساالن دارای مشكالت روانشناختي و روانتني ،به کرات با يكديگر مقايسه و استفاده و تا
حدود زيادی اثربخشي مقايسهای آنها برای مشكالت روانش ناختي مختیغف مسغتند شغده اسغ
(اسپین هوون ،کیین ،کنیس ،کرامر ،زيگل ،کويپرس و همكاران2018 ،؛ روئیز2012 ،؛ يانگ ،لي
و سان .) 2020 ،ولي در میان نوجوانان و در عرصه مشاوره تحصیل و شلل عیي ر غم پتانسیلهای
قابل توجه هر يک از اين دو رويكرد ،تاکنون اين ظرفی در میان نوجوانان در قالغب مقايسغهای
مورد بررسي عیمي قرار نگرفته ،به ترتیبي که اين ابهام وجغود دارد کغه آيغا هغر يغک از ايغن دو
رويكرد در دورۀ بسیار حساس پايان متوسطه اول و شروع متوسطه دوم نیز دارای اثربخشي قابغل
قبول بر متلیرهايي نریر سغرزندگي و خغود کارآمغدی تحصغییي هسغتندو ،و اينكغه در صغورت
اثربخشي کدامیک از اين دو روش ممكن اس اثربخشي باالتری را نشان بدهندو در درجه بعدی
1. Hayes, Levin, Plumb-Vilardaga, Vilatte & Pistorello
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اينکه انواع مشاوره تحصییي و شلیي استفاده و گزارش شده در مطالعات قبیغي ،بغه جغز پايغان
متوسطه اول که مرحیۀ حساس در انتخاب رشته و مسیر شغلیي آينغده اسغ  ،اغیغب بغر اقشغار
دانشجويي ،دانش آموزان متوسطه دوم و يا جوامغن ديگغر و در حالغ غیرمقايسغهای بغین ايغن
رويكردها ( عبدالحسیني و همكاران1395 ،؛ گلمحمديان و همكاران1397 ،؛ نعیمي و مراهری،
1396؛ مرزبان و همكاران ) 1397 ،تمرکز داشتهاند .به ترتیبي که ميتوان گفغ شغواهد الزم و
کافي از رويكردهای مشاورهای اثربخش متنوع متناسب با نیازها و شرايط دانش آموزان دختر پايۀ
نهم اکنون در دسترس نیس  .به همین جه  ،مطالعه حاضر با هدف بسغط و گسغترش دانغش
کاربردی حوزه مشاوره شلیي و تحصییي برای اين دورۀ حساس ،دو رويكرد مشاوره مسیر شغلیي
شناختي -اجتماعي و رويكرد مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهغد را در قالغب مقايسغهای در کنغار
يكديگر استفاده نموده اس .
در مجموع با مروری بر پیشینۀ مطالعغه حاضغر ،مشغخص اسغ کغه مشغاوره مسغیر شغلیي
شناختي  -اجتماعي و مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد دو رويكرد مشاورهای در حوزه شغناختي -
رفتاری مدرن و پس مدرن هستند ،که عیي ر غم برخي شباه ه ای نرری زيربنايي ،دستیابي به
اهداف مطیوب تحصییي و شلیي را تابن عوامل متفاوتي در سطح رفتاری ،شناختي و هیجغاني در
نرر ميگیرند .از طرف ديگر به شكیي بدين ،در اين مطالعه ،اين دو رويكرد در قالبي مقايسهای از
نرر سطح اثربخشي در دانشآموزان دختر پايۀ نهم در کنار يكديگر استفاده شدهاند .اين استفاده
همزمان و موازی از اين دو رويكرد ،کمک خواهد نمود تا خالء دانشي و کاربردی موجود در مغورد
رويكردهای مشاوره شلیي و تحصییي باالخص در دورۀ نوجواني ،به تدريج برطغرف شغود  .دلیغل
بنیادی و نرری ديگر برای اهمی مطالعه حاضر ،اين اس که مقايسه نرريهها نسب بغه مغرور
انحصاری يک نرريه ،درك افزون تری را بغرای انديشغمندان و پژوهشغگران فغراهم مغيآورد .در
نهاي اين پژوهش درصدد پاسخ به اين سؤال اسغ کغه آيغا اثربخشغي مشغاوره مسغیر شغلیي
شناختي  -ا جتماعي و مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد بر خود کارآمدی تحصغییي و سغرزندگي
تحصییي دانش آموزان دختر متفاوت اس و
روش پژوهش
اين پژوهش از نوع نیمهآزمايشي با طرح پیشآزمون ،پس آزمون و پیگیغری دو ماهغه ،بغا گغروه
کنترل بود .جامعه آماری شامل دانشآموزان دختر پايۀ نهم منطقغه  2آمغوزش و پغرورش شغهر
اصفهان (  250نفر) در پائیز سال تحصییي  98- 99بودند .از جامعه آماری مورد اشاره از طريغق
نمونه گیری خوشهای چند مرحیهای به اين صورت که ابتدا سه مدرس ه دخترانه ،سپس از میان
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کالسه ای پايه نهم هر مدرسه ،يک کالس و در نهاي نیز از هر کالس بر مبنای مالكهای ورود
پژوهش  20نفر و در مجموع از سه مدرسه  60نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند  .الزم به کر
اس که از سه مدرسه دخترانه دو مدرسه به يكي از دو روش مشاوره و يغک مدرسغه بغه گغروه
کنترل اختصاص داده شد .برای تعیین حجم نمونه ،بغر اسغاس اسغتفاده از انحغراف معیغار خغود
کارآمدی تحصییي سنجش شده از طريق پرسشنامه مکايیغروی و بانتینغگ  ) 2001 ( 1در يغک
مطالعه قبیي (مرزبان و همكاران ) که برابر با  6/87گزارش شده ،در سطح اطمینغان  95درصغد
(مقدار  Zبرابر با  ،) 1 /96توان آزمون برابر با ( 90مقدار  Zبرابر با  ) 1/28و مقدار حداقل اختالف
مورد انترار (مقدار  dدر فرمول) برابر با ( 7حداقل اختالف مورد انترار در پس آزمون گروههغای
آزمايش با گروه کنترل) ،تعداد نمونه برای هر گروه  20نفر برآورد گرديد .فرمول استفاده شده به
شرح زير بود

پس از انتخاب  60نفر نمونه ،سه مدرسه هر يک بغه صغورت تصغادفي بغه يكغي از دو روش
مشاوره و يا گروه کنترل گمارده شدند .مالكه ای ورود شامل تمايل و رضاي آگاهانه دانشآموز
(بر اساس قوانین آموزش و پرورش و والدين) برای شرک در پژوهش ،اشتلال به تحصیل در پاي ۀ
نهم متوسطه ،عدم ابتال به اختالل روانشغناختي نریغر افسغردگي ،اضغطراب و يغا اخغتاللهغای
ديگر(اين مورد از طريق سوابق پرونده دانش آموزان ،گفتگو بغا مغدير و مشغاور مدرسغه و سغپس
مصاحبه با هر دانشآموز بررسي شده اس ) و مشارک در مشاوره شلیي و تحصییي برای اولغین
بار (عدم مشارک قبیي يا همزمان در برنامههای ديگر مشاوره شلیي و تحصییي ) و مغالكهغای
خروج نیز شامل عدم تمايل به شرک در پژوهش يا انصراف از ادامه کار ،غیب بیش دو جیسغه
در جیسات مشاوره و عدم انجام تمرينات و تكالیف جیسات مشغاوره بودنغد .مالحرغات اخالقغي
شامل رعاي اصل رازداری ،استفاده از دادهها بدون کر نام افراد ،آزادی و اختیار کامل شغرک -
کنندگان برای انصراف از ادامه مشارک در پژوهش در هر زمان از پژوهش ،اطالع رسغاني دقیغق
در صورت درخواس شرک کنندگان در مغورد پغژوهش و نتغايج آن ،کسغب رضغاي کتبغي از
شرک کنندگان و آموزش گروه کنترل پس از اتمام آموزش دو گروه آزمايش ،به شغكل فشغرده
تح يكي از آموزشه ای دوگانه پژوهش بودند .برای جمن آوری دادهها از ابزارهای زيغر اسغتفاده
شد.

1. McIlroy & Bunting
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ابزارهای پژوهش
مقیاس سرزندگي تحصایلي :دهقغانيزاده و حسغین چغاری (  ) 1391پرسشغنامه سغرزندگي
تحصییي را با الگوگیری از مقیاس سرزندگي تحصییي مارتین و مارش (  ) 2008که دارای چهغار
گويه اس  ،توسعه دادند .اين ابزار دارای  9سؤال و تک بعدی اس و تاکنون در نسخه فارسي آن
خرده مقیاسي برای آن گزارش نشده اس  .فرد پاسخگو درجه موافقغ يغا مخالفغ خغود را بغا
سؤاالت در مقیاس پنج درجهای از  =1کامالً مخالف تا  =5کامالً موافقم تعیین مغيکنغد  .حاصغل
جمن نمرات هر فرد در مجموع  9سؤال ،يک نمره کیي که بین  9تا  45در نوسان اس به دس
ميدهد که نشان دهنده میزان سرزندگي تحصییي فرد پاسخگو اس  .دهقانيزاده و حسین چاری
(  ) 1391برای احراز روايي اين پرسشنامه از تحییل عامغل اکتشغافي و تحییغل مولفغۀ اصغیي بغا
چرخش متعامد واريماکس استفاده کردند .بار عامیي گويهها بین  0/50تغا  0/64بغود .همچنغین
نتیجه آزمون کفاي نمونهبرداری ( ) KMOبرابر با  0 /83و آزمون کروي بارتی (  ) 360 /611نیز
نشان از وجود شواهد کافي برای انجام تحییل عامل بود .نمودار سنگريغزه و مقغادير ارزشهغای
ويژۀ باالتر از يک نشان داد که يک عامل قابل استخراج اس  .در مجموع  9سغؤال مغذکور 37
درصد از واريانس متلیر سرزندگي تحصییي را تبیین کردند .پايايي اين ابزار نیغز بغا اسغتفاده از
روش آلفای کرونباخ و روش بازآزمايي به ترتیب برابر بغا  0/80و  0/73گغزارش شغده اسغ  .در
مطالعۀ حاضر ،آلفای کرونباخ سرزندگي تحصییي برابر با  0/73به دس آمد.
پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلي ( :)ESEQپرسشنامه خود کارآمدی تحصغییي توسغط
مکايیروی و بانتینگ (  ) 2001با  10گويه و با هدف ارزيابي رفتارها ،برنامههغا و سغازماندهغي
تحصییي دانش آموزان و دانشجويان تهیه و ارائه شده اس  .برای اين پرسشغنامه نیغز در نسغخه
فارسي ،خرده مقیاسي گزارش نشده اس  .مقیاس پاسخگويي اين پرسشنامه ،طیغف  7درجغهای
لیكرتي از کامالً موافقم (نمره  ) 1تا کامالً مخالفم (نمره  ) 7اس  .بنابراين محغدوده نمغرات ايغن
پرسشنامه بین  10تا  70اس و امتیاز باال در اين پرسشنامه به منزله خود کارآمدی تحصغییي
بیشتر اس  .مک ايیروی و بانتینگ (  ) 2001پايايي اين پرسشنامه را  0 /81اعالم کغردهانغد .در
پژوهشي در ايران میرزايي عیويجه ،حسیني ،مطیق و جییییان ( ) 1396نسب روايغي محتغوايي
( ) CVRو شاخص روايي محتوايي ( ) CVIرا برای اين پرسشنامه بررسي و به ترتیب برابر با 0/62
و  0/79و آلفای کرونباخ اين پرسشنامه را نیز برابر با  0 /83گزارش نمودند .در مطالعغه حاضغر،
آلفای کرونباخ خود کارآمدی تحصییي برابر با  0 /75به دس آمد.
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شیوۀ اجرا
پس از گمارش تصادفي اعضای نمونه به سه گروه ،گروههای آزمايش 6 ،جیسه  75دقیقهای و هر
هفته يک جیسه (در مجموع  6هفته) ،تح مشاوره مسیر شلیي شناختي  -اجتماعي و يا مشاوره
مبتني بر پذيرش و تعهد قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ گونه مشاورهای تا پايان کار گروههغای
آزمايش درياف نكرد .پس از آن پسآزمون و بعد از دو ماه مرحیۀ پیگیغری اجغرا شغد .در ا يغن
پژوهش مشاوره مسیر شلیي شناختي  -اجتماعي بر اساس بستۀ مشاوره عبدالحسیني و همكاران
(  ) 1395و مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد نیز بغر اسغاس بسغتۀ مشغاوره نعیمغي و مرغاهری
( ) 1396که در مطالعات قبیي مورد اعتبارسنجي قرار گرفتهاند ،اجرا شد .عناوين جیسات مشاوره
و شرح مخت صر هر جیسه در جداول  1و  2ارائه شده اس .
جدول  : 1خالصۀ جلسات مشاوره مسیر شغلي شناختي  -اجتماعي(عبدالحسیني و همکاران)1395 ،
جلسات

هدف و محتوای مشاوره
هدف :برقراری ارتباط و ايجاد آمادگي

اول

محتوای مشاوره :معرفي مشاور و اعضاء ،بیان اهداف جیسات ،بیان انترارات توسط اعضاء ،اجرای پیش -
آزمون ،بیان قواعد ،اعالم توافق اعضاء با قواعد ،بحث و گفتگو درباره اهمی اشتیاق تحصییي ،بازخورد
هدف :ايجاد احساس کفاي در مورد اشتیاق تحصییي

دوم

محتوای مشاوره :يادآوری مطالب و مرور تكالیف ،بررسي مفهوم اشتیاق تحصییي ،مرور شرايط الزم برای
اشتیاق ،تمرکز بر باورهای خودکارآمدی و ترسیم پیكان موفقی در هر کار ،تبیین فرايند تبديل يک تصمی م
به يک عمل ،ارائه تكییف ،بازخورد
هدف :بررسي عمیكردهای گذشته افراد و اثرات آن ،تاکید بر اهمی خود ارزشمندی

سوم

محتوای مشاوره :يادآوری مطالب و مرور تكییف ،چگونگي تاثیر عمیكرد گذشته بر باورهای دروني ،مغرور
تجارب اعضاء ،گام دوم پیكان موفقی يعني احساس دروني مثب نسب به خود ،بررسي اهمی ايجاد خود
ارزشمندی  ،ارائه تكییف ،بازخورد
هدف :اهمی تجسم مثب و بررسي اثر الگوهای نقش به عنوان عامل ديگر برای تحكیم باور دروني

چهارم

محتوای مشاوره :يادآوری مطالب و مرور تكییف  ،تبیین خودتیقیني مثب و تصديق خود ،کر دو شیوه
برای تصديق خود و تبیین تكنیک تجسم مثب  ،سومین گام احساس کفاي (توجه به الگوها) ،ارائه ت كییف ،
بازخورد
هدف :آگاهي از خودگويي های منفي از طريق بررسي افكار خود مخرب

پنجم

محتوای مشاوره :يادآوری مطالب و مرور تكییف ،بیان اهمی آرامش رواني در احساس کفاي  ،بحث بغا
اعضاء در خصوص چگونگي مديري اضطراب ،معرفي تن آرامي ،تبیین موانن تصمیم گیری و روشهای غیبه
بر آن ،ارائه تكییف ،بازخورد
هدف :بررسي اثربخشي جیسات

ششم

محتوای مش اوره :مرور کیي بر کییه جیسات ،بررسي مفید بودن تكالیف خانگي و جمن بندی نررات افراد و
اجرای پسآزمون
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مقايسۀ اثربخشي مشاوره مسیر شلیي شناختي  -اجتماعي و مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد بر سرزندگي و ...
جدول  : 2خالصه جلسات مشاوره مبتني بر پذیرش و تعهد (نعیمي و مظاهری)1396 ،
جلسات

هدف و محتوای مشاوره
هدف :آشنايي و برقراری ارتباط ،آمادگي و آموزش درماندگي خالق
محتوای مشاوره :آشنايي با اعضای گروه و برقراری رابطه در اعضغای گغروه ،بیغان اسغتعارۀ دو کغوه و

اول

تقوي رابطه ،آشنانمودن افراد بغا موضغوع پغژوهش ،بحغث در مغورد حغدود رازداری ،بررسغي افكغار و
احساسات در موقعی های مختیف مسیر شلیي ،بررسي شیوه های کنترل افراد ،مقدمهای به درمانغدگي
خالق ،ارائه تكییف ،سنجش کیي و اجرای پیشآزمون
هدف :ادامه درماندگي خالق و شناخ

دوم

دنیای درون و بیرون

محتوای مشاوره :بازخورد از جیسه اول ،بررسي تكییف ،ادامه درماندگي خالق ،بررسي دنیغای درون
و بیرون در رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد ،تفهیم اين موضوع که کنترل مسئیه اسغ نغه راه حغل و
بیان مقدمهای از جايگزيني برای کنترل يعني تمايل ،ارائه تكییف
هدف :شناخ

سوم

ارزشها

محتوای مشاوره :بازخورد از جیسه دوم و مرور واکنش نسب به جیسه قبل ،ادامه مبحغث تمايغل بغا
استفاده از استعارهها وتمثیلهای رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد ،معرفي ارزشهغا و شناسغايي ارزش -
های افراد و ارتباط دادن و تفهیم مفهوم تمايل در کنار مفهوم ارزشها ،ارائه تكییف
هدف :تصريح ارزشها و مفهوم گسیش
محتوای مشاوره :بازخورد از جیسه سوم و مرور واکنش نسب به جیسه قبل ،بررسغي ارزشهغای هغر

چهارم

يک از افراد ،تصريح ارزشها ،اهداف ،اعمال و موانن دروني و بیروني و تعمیغق ايغن مفغاهیم ،اشغاره بغه
مفهوم گسیش با استفاده از استعارهها و تمثیلهای رويكرد مبتني بر پغذيرش و تعهغد و انجغام تمغرين
تجربي برای تفهیم مفهوم گسیش ،ارائه تكییف
هدف :آشنايي با هن آگاهي و خود مفهوم سازی شده
محتوای مشاوره :بازخورد از جیسه چهارم و مرور واکنش نسب به جیسه قبل ،اشارهای بغه ارزشهغا و

پنجم

لزوم تعهد داشتن به ارزشها ،معرفي هن آگاهي و انجام يكي از تمرينات هن آگغاهي ،معرفغي انغواع
آمیختگيها ،خود مفهومي سازی شده و آموزش چگغونگي گسغیش از آن ،تأکیغد بغرای در زمغان حغال
بودن ،ارائه تكییف
هدف :بررسي اثربخشي جیسات
محتوای مشاوره :بازخورد از جیسه پنجم و مرور واکنش نسغب بغه جیسغه قبغل و بررسغي تكغالیف،

ششم

خالصه کردن جیسات قبل و تأکید بر فرآيندهای اصیي مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد يعني پذيرش،
گسیش ،خود به عنوان زمینه ،بودن در زمان حال ،ارزشهغا و عمغل متعهدانغه .تعیغین الگوهغای عمغل
متناسب با ارزش و اجرای پسآزمون
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یافتههای پژوهش
در تحییل داده ها از محاسبه فراواني و درصد فراواني برای متلیرهای جمعی شناختي ،محاسغبه
میانگین و انحراف معیار برای متلیرهای وابسته ،آزمون شاپیرو -ويیكس برای بررسي نرمال بودن
توزين متلیرها ،آزمون لوين برای بررسي برابری واريانس خطغا ،آزمغون ام بغاکس بغرای بررسغي
برابری ماتريس واريانس -کوواريانس ،آزمون ماچیي برای بررسي پغیش فغرك کرويغ و سغپس
تحییل واريانس اندازه های تكرار شده و آزمون تعقیبي بونفروني از طريق نرم افزار  SPSSنسغخه
 26استفاده شد .نتايج حاصل از بررسي متلیرهای جمعی شغناختي نشغان داد از نرغر سغن ،در
گروه مشاوره مسیر شلیي شناختي  -اجتماعي ،به ترتیب  40( 8درصد) 55( 11 ،درصد) و 5 ( 1
درصد) نفر در گروه سني  15 ،14و  16سال ،در گروه مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد به ترتیب
 60 ( 12درصد) و  40 ( 8درصد) نفر در گروه سني  14و  15سال و در گروه کنترل به ترتیغب
 50 ( 10درصد) 40 ( 8 ،درصد) و  10 ( 2درصد) نفر در گروه سغني  15 ،14و  16سغال قغرار
داشتند .از نرر تعداد فرزندان خانواده ،در گروه مشاوره مسغیر شغلیي شغناختي  -اجتمغاعي ،بغه
ترتیب  5 ( 1درصد) 60 ( 12 ،درصد) و  35 ( 7درصد) نفر در خغانوادههغای 2 ،1 ،و  3فرزنغد و
بیشتر ،در گروه مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد به ترتیب  20 ( 4درصد) 50( 10 ،درصد) و 6
(  30درصد) نفر در خانوادههای 2 ،1 ،و  3فرزند و بیشتر و در گغروه کنتغرل بغه ترتیغب 20 ( 4
درصد) 55 ( 11 ،درصد) و  25 ( 5درصد) نفر در خغانوادههغای 2 ،1 ،و  3فرزنغد و بیشغتر قغرار
داشتند .از نرر ترتیب تولد ،در گروه مشاوره مسیر شلیي شناختي  -اجتماعي ،به ترتیب 50 ( 10
درصد) 40 ( 8 ،درصد) و  10( 2درصد) نفر فرزند اول ،فرزند دوم و فرزند سوم و باالتر ،در گروه
مشاوره مبت ني بر پذيرش و تعهد به ترتیب  75 ( 15درصد) 10 ( 2 ،درصد) و  15 ( 3درصد) نفر
فرزند اول ،فرزند دوم و فرزند سوم و باالتر ،و در گروه کنترل به ترتیب  55( 11درصد)40 ( 8 ،
درصد) و  5( 1درصد) نفر فرزند اول ،فرزند دوم و فرزند سوم و باالتر بودند .باالخره از نرر رشته
مورد عالقه ،در گروه مشاوره مسیر شلیي شناختي  -اجتماعي ،به ترتیب  50 ( 10درصغد)5( 1 ،
درصد) 5 ( 1 ،درصد) و  40 ( 8درصد) نفر به رشته عیوم تجربي ،عیوم انسغاني ،عیغوم رياضغي و
هنرستان ،در گروه مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد به ترتیب  45 ( 9درصد) 10 ( 2 ،درصد)4 ،
(  20درصد) و  25 ( 5درصد) نفر به رشته عیوم تجربي ،عیوم انساني ،عیوم رياضي و هنرستان ،و
در گروه کنترل به ترتیب  35( 7درصد) 20 ( 4 ،درصد) 5( 1 ،درصد) و  40 ( 8درصد) نفر بغه
رشته عیوم تجربي ،عیوم انساني ،عیوم رياضي و هنرستان عالقه داشتند .آزمون خي دو نشان داد
در چهار متلیر سن ،تعداد فرزندان خانواده ،ترتیب تولد و رشغته مغورد عالقغه ،بغین سغه گغروه
پژوهش تفاوت معناداری وجود ندارد .در جدول  ،3نتايج بررسي پیشفركه ای تحییل واريغانس
اندازههای تكرار شده ارائه شده اس .
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مقايسۀ اثربخشي مشاوره مسیر شلیي شناختي  -اجتماعي و مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد بر سرزندگي و ...
جدول  : 3نتایج آزمونهای پیشفرض در متغیر سرزندگي تحصیلي و خود کارآمدی تحص یلي
آزمون شاپ یرو -

متغیر و
زمان

ویلک
مقدار

معناداری

آزمون لوین
مقدار

آزمون ماچلي

معناداری

مقدار

معناداری

آزمون ام باکس
مقدار

معناداری

سرزندگي تحصیلي
پیشآزمون

0/89

0/59

0/09

0/91

پسآزمون

0/88

0/44

1/73

0/18

پیگیری

0/88

0/49

1/69

0/51

0/81

0/001

37/56

0/07

خود کارآمدی تحصیلي
پیشآزمون

0/87

0/33

1/04

0/39

پسآزمون

0/87

0/41

1/21

0/31

پیگیری

0/87

0/32

0/53

0/71

0/79

0/001

22/44

0/11

چنان که در جدول  3مشاهده ميشود ،سرزندگي تحصییي و خود کارآمدی تحصییي در هر
سه مرحیۀ پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ،دارای توزين نرمال (  ،) p <0/05برابری واريانس خطا
(  ) p <0/05و برابری ماتريس واريانس -کوواريانس (از طريق آزمون ام باکس) ( ) p <0 /05هستند .
همچنین چنان که در جدول  3مشاهده ميشود ،به دلیل معناداری آزمون ماچیي که به معنغای
عدم رعاي پیشفرك کروي اس  ،آماره گرين هاوس -گیزر در جداول تحییل نهغايي گغزارش
شده اس  .در جدول  4میانگین و انحراف استاندارد متلیرها به تفكیک سه مرحیۀ زمغاني بغرای
گروههای پژوهش ارائه شده اس .
جدول شماره  .4میانگین و انحراف معیار سرزندگي تحصیلي و خود کارآمدی تحصیلي گروههای پژوهش
گروه شناختي -اجتماعي

گروه پذیرش و تعهد

گروه کنترل (گواه)

متغیر و زمان

M

SD

پیشآزمون

19

سرزندگي تحصیلي
22/90
3/34

3/82

پسآزمون

38/30

2/88

36/10

4/92

28/20

پیگیری

38/75

2/47

35

4/45

33/40

M

SD

M

SD

26/85

5/01
4/33
6/09

خود کارآمدی تحصیلي
پیشآزمون

44/85

5/90

47/15

5/93

48/05

6/79

پسآزمون

59/45

7/01

63/10

11/21

47/65

5/79

پیگیری

55/75

4/69

58/80

4/26

51

5/49

83

آرام خبازشیرازی ،محسن گلپرور و زهرا يوسفي

چنان که در جدول  4مشاهده ميشود ،گروه مشاوره مسیر شغلیي شغناختي -اجتمغاعي بغه
ترتیب در پیشآزمون ،پس آزمون و پیگیری در سرزندگي تحصییي دارای میانگین برابغر بغا ،19
 38/30و  38 /75و در خود کارآمدی تحصییي دارای میانگین برابر با  59 /45 ،44 /85و 55 /75
بوده اس  .گروه مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد به ترتیب در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
در سرزندگي تحصییي دارای میانگین برابر با  36/10 ،22 /90و  35و در خود کارآمدی تحصییي
دارای میانگین برابر با  63/10 ،47 /15و  58 /80بوده اس  .گروه کنترل به ترتیب در پیشآزمون،
پس آزمون و پیگیری در سرزندگي تحصییي دارای میانگین برابر با  28 /20 ،26/85و  33 /40و در
خود کارآمدی تحصییي دارای میانگین برابر با  47 /65 ،48 /05و  51بوده اس  .در جدول  5نتايج
تحییل واريانس اندازههای تكرار شده ارائه شده اس .
جدول  : 5نتایج تحلیل واریانس اندازه های تکرار شده (مکرر) برای سرزندگي تحصیلي و خود کارآمدی
تحصیلي

مجذورات

مجموع

درجه آزادی

ضریبF

معناداری

منبع اثر

میانگین
مجذورات

مجذور
سهمي
اتا

توان
آزمون

سرزندگي تحصیلي

درون -
گروهي

بینگروهي

زمان

/75
12866

1 /67

7683 /24

/36
598

0 /001

0 /86

1

تعامل
زمان×گروه

2293 /09

6/70

342 /32

26/66

0 /001

0 /53

1

خطا (زمان)

2042 /83

/09
159

12 /84

-

-

-

-

گروه

397 /03

4

92 /26

3 /98

0 /005

0 /14

0 /89

خطا

2367 /22

95

24 /92

-

-

-

-

خود کارآمدی تحصیلي

درون
گروهي

بینگروهي

84

زمان

7644 /56

1 /66

5207 /39

/64
158

0 /001

0 /62

1

تعامل
زمان×گروه

2089 /31

6/64

314 /64

9 /58

0 /001

0 /29

1

خطا (زمان)

5176/80

/70
157

32 /83

-

-

-

-

گروه

1890 /51

4

472 /63

6/84

0 /001

0 /22

0 /99

خطا

6559 /95

95

69 /05

-

-

-

-
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با توجه به عدم رعاي پیشفرك کروي (جدول  ،) 3چنان که در جدول  5مشاهده ميشود،
برای سرزندگي تحصییي عامل زمان ( df=1/67 ،F=589 /36و  ) p >0 /01و تعامل عامل زمغان و
گروه ( df=6/70 ،F=26/66و  ) p >0/01معنادار اسغ  .بغه ايغن معنغي کغه بغین پغیشآزمغون،
پس آزمون و پیگیری و تعامل زمان با گروه (سه گروه پژوهش) تفاوت معناداری (  ) p<0 /01وجود
دارد .در خود کارآمدی تحصییي نیز عامغل زمغان (  df=1/66 ،F=158 /64و  ) p >0/01و تعامغل
عامل زمغان و گغروه (  df=6/64 ،F=9/58و  ) p >0/01معنغادار اسغ  .بغه ايغن معنغي کغه بغین
پیشآزمون ،پس آزمون و پیگیری و تعامل زمان با گروه (سه گغروه پغژوهش) تفغاوت معنغاداری
(  ) p<0/01وجود دارد .برای تعیین تفاوت دو به دو گروهه ای سه گانه پغژوهش ،آزمغون تعقیبغي
بونفروني انجام شد .نتايج آزمون تعقیبي بونفروني نشان داد کغه در سغرزندگي و خودکارآمغدی
تحصییي بین هر دو گروه مشاوره (شناختي -رفتاری و مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد) با گغروه
کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (  ،) p<0 /001ولي بین دو گغروه مشغاوره بغا يكغديگر تفغاوت
معناداری وجود ندارد ( .) p>0/05
بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش که با هدف مقايسۀ اثربخشي مشاوره مسیر شغلیي شغناختي  -اجتمغاعي و مشغاوره
مبتني بر پذيرش و تعهد بر سرزندگي تحصییي و خود کارآمدی تحصییي در دانش آموزان دختر
پايۀ نهم اجرا شد ،نشان داد که مشاوره مسیر شلیي شناختي  -اجتمغاعي و مشغاوره مبتنغي بغر
پذيرش و تعهد هر دو بر ارتقاء سرزندگي و خود کارآمدی تحصییي اثربخش هسغتند و بغین دو
رويكرد مشاوره مورد اشاره با يكديگر در اثربخشي بر سرزندگي و خود کارآمدی تحصییي تفغاوت
وجود ندارد.
در جستجوهای مكرر انجام شده پژوهشي در دسترس قرار نگرف که اثربخشي مشاوره مسیر
شلیي شناختي  -اجتماعي را بر سرزندگي تحصییي دانش آموزان مورد بررسي قرار داده باشد .بغا
اينحال با توجه به رابطۀ قابل توجه سرزندگي و اشتیاق تحصییي (جییییان و همكاران،) 1397 ،
اثربخشي مشاوره مسیر شلیي شناختي -رفتاری بر سرزندگي تحصییي در پژوهش کنوني با نتايج
مطالعۀ عبدالحسیني و همكغاران (  ) 1395در بغارۀ اثربخشغي مشغاوره مسغیر شغلیي شغناختي
اجتماعي بر اشتیاق مسیر شلیي همسويي نشان ميدهد .همچنین اثربخشي مشاوره مسیر شلیي
شناختي  -اجتماعي بر خودکارآمدی تحصییي نیز با نتايج مطالعۀ مرزبان و همكاران (  ) 1397در
خصوص اثربخشي مشاوره مبتني بر نرريه شناختي -اجتماعي بر خودکارآمدی تحصییي همسويي
دارد .در تبیین اثربخشي مشاوره مسیر شلیي شناختي  -اجتماعي بر سرزندگي و خود کارآمغدی
تحصییي ميتوان گف با توجه به اين ک ه در نرريغه شغناختي  -اجتمغاعي مسغیر شغلیي ،رشغد
رغب ه ای تحصییي و شلیي ،پايه و اساس شكلگیری انتخابهای تحصغییي و شغلیي در سغطح
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رفتاری اس و در عینحال در سطح شناختي نیز اين رغب های تحصییي و شلیي باعث پیونغد
بین پیامدهای عمیكرد تحصییي با پیامدهای شلیي در حال و آينده ميشغون د (عبغدی زريغن،
1395؛ مرزبان و همكاران ،) 1397 ،طبیعي اس که تمرکز بر مشاوره و آموزش در باره گرايش -
های شناختي و فكری دانش آموزان در باب تحصیل و شلل آينده خود متناسب با باورها و افكاری
که در باره خود دارند و سپس تمرينات شناختي و رفتاری متمرکز بر تحكیم و برجسغته سغازی
عاليق ،باورها و افكار تحصییي و شلیي منطقي و متناسب با ظرفی های فردی ،بسترساز پاسغخ
مثب  ،سازنده و انطباقي به انواع چالشها و موانن تحصیل و در واقن بسغتر سغاز ارتقغاء سغرزندگي
تحصییي شود .از طرف ديگر برجسته شدن باورها و نگرشه ای تحصییي متناسب با تمامي نقاط
قوت و ضعف شخصي در مشاوره مسیر شلیي شناختي  -اجتماعي ،با سغوق دادن دانغش آمغوزان
پايۀ نهم به سوی ادراکي واقعي و متناسب با شايستگيها و ظرفی های خغود بغرای يغادگیری و
عمیكرد مطیوبتر ،مهمترين ساز و کاری اس که زمینه را برای ارتقغاء خغود کارآمغدی تحصغییي
فراهم مينمايد .از طرف ديگر ،مشاوره مسیر شلیي شغناختي  -اجتمغاعي بغا تأکیغد بغر عوامغل
شناختي و زمینهای ب ه طور همزمان ،به دنبال ترسیم شبكهای از ارتباطات بین افراد و تالشهای
تحصییي و شلیي آنها و در عین حال به دنبال ايجاد رابطۀ هني و شناختي پايدار بغین عوامغل
فردی ،رفتاری و محیطي با اهداف ،انتخابه ا و عمیكرد تحصییي و شلیي اسغ (لنغ و بغراون،
2013؛ لیگوريا و همكاران .) 2018 ،اين امر به اين مفهوم اس که دانش آموزاني کغه از طريغق
مشاوره مسیر شلیي شناختي  -اجتماعي ،تح آموزش ،راهنمايي و مشاوره قغرار مغيگیرنغد ،بغه
تدريج نرامي از باورها ،افكار و نگرشه ای تحصییي و شلیي را متناسغب بغا عاليغق ،انگیغزههغا و
تواناييهای فردی در خود شكل مي دهند .اين نرام باورها ،افكار و نگرشهای تحصییي و شغلیي
ايجاد و برجسته شده ،مانند يک نیروی انگیزشي جديد ،تالش و رفتار پیگیری اهداف تحصییي را
تقوي مي کند .اين تقوي خود را تا حدود قابل توجهي در ارتقغاء سغرزندگي و خغود کارآمغدی
تحصییي نمايان ميسازد.
در حوزۀ اثربخشي مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد بر سرزندگي تحصییي در مطالعۀ حاضغر
نیز يافتهها با نتايج مطالعۀ احمد زاده و همكاران (  ) 1398در خصوص تأثیر آمغوزش پغذيرش و
تعهد ) (ACTبر سرزندگي تحصییي دانش آموزان همسو اس  .همچنین اثربخشي مشاوره مبتني
بر پذيرش و تعهد بر خودکارآمدی تحصییي نیز بغا نتغايج مطالعغۀ گغل محمغديان و همكغاران
(  ) 1397در مورد اثربخشي آمغوزش مبتنغي بغر پغذيرش و تعهغد بغر باورهغای خغود کارآمغدی
دانشجويان دختر همسويي دارد .در تبیین اثر بخشي رويكرد مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد بر
سرزندگي و خود کارآمدی تحصییي در دانش آموزان دختر پايۀ نهم ،الزم اس به اين نكته توجه
شود که رويكرد پذيرش و تعهد با تمرکز بر اين فرك که افراد وقتي احساسات ،هیجانات يا افكار
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دروني خود را آزاردهنده و يا غیرقابل قبول مي يابند ،اولین اقدام عمیي آنه ا تالش برای تلییر و يا
رهايي از اين تجارب دروني خواهد بود  ،تالش برای رهايي از چنین فراينغد معیغوبي را سغرلوحه
فعالی های درماني و مشاورهای خود قرار ميدهد (هیز و همكاران .) 2013 ،برای نمونغه در دورۀ
نوجواني به واسطه عدم آشنايي کامل و عمیق با گسترۀ ظرفی ها و تواناييهای خود ،بسیاری از
نوجوانان ممكن اس با آشفتگي و سردرگمي در انتخابهای تحصییي و شلیي مواجه شوند (آيوو
و همكاران .) 2018 ،اين سردرگمي از نرر رويكرد پذيرش و تعهد ،به اين دلیل اتفاق ميافتد که
به جای پذيرفتن حضور و وجود سردرگمي مورد اشاره و سپس تصريح ارزشه ا و اهداف و ايجغاد
تعهد در خود نسب به ا ين ارزشه ا و اهداف برای رفن سردرگمي مورد اشغاره ،نوجوانغان تغالش
زيادی برای تلییر و يا رهايي از اين سردرگمي انجام مي دهند .با ورود به فرايند مشاوره مبتني بر
پذيرش و تعهد ،در بدو امر دانش آموز مي پذيرد که در انتخاب رشته تحصییي و پايهگذاری آينده
شلیي خود ،به طور جدی با ابهام ،ترديد و يا سردرگمي مواجه اس  .اين پغذيرش اولیغه نیغروی
دروني و شناختي نوجوان را آزاد ساخته و فرص و زمینه برای مشخص نمودن اهغداف و ارزش -
های شخصي فراهم ميشود .با مشخص شدن ارزشها و اهداف ،هدف گذاری تحصغییي و شغلیي
متناسب با اين ارزشها و اهداف به آرامي اتفاق ميافتد .اين تلییر فضا از تغالش بغرای رهغايي و
اجتناب تجربهای از مواجهه با سردرگمي ،بالتكییفي و ترديدها ،به پذيرش و تعهغد بغه اهغداف و
ارزشهای شخصي ،انگیزه دروني و تالش بیشتر را در قالب احساس سرزندگي و خغود کارآمغدی
تحصییي بیشتر ،تقوي ميکند.
فراتر از اثربخشي هر يک از دو ريكرد مشاوره مسغیر شغلیي شغناختي  -اجتمغاعي و رويكغرد
مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد بر سرزندگي و خود کارآمدی تحصییي در پژوهش حاضر ،نتايج
مطالعۀ کنوني حاکي از اثربخشي برابر اين دو رويكرد بر متلیرهای مورد اشاره بود .با توجه به اين
که مطالعۀ حاضر از زمره اولین مطالعغات در حغوزه مقايسغه دو رويكغرد مشغاوره مسغیر شغلیي
شناختي  -اجتماعي و مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد بود ،مطالعهای در دسترس قرار نگرف تا
بتوان به تطبیق نتايج مطالعۀ حاضر با آن اقدام نمود .بنغابراين تبیغین ايغن اثربخشغي برابغر دو
رويكرد الزم اس تا تكرار مطالعه در پژوهشهای بعدی کمي با احتیغاط انجغام پغذيرد .يكغي از
داليل احتمالي اين امر ممكن اس اين واقعی باشد که هغر دو رويكغرد مشغاوره مسغیر شغلیي
شناختي  -اجتماعي و مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد عیي رغم تمامي تفاوتهغای محتغوايي و
نرری ،به هرحال هر دو از دسته رويكردهايي هستند که برای تلیرات رفتغاری و عمیكغردی ،بغر
نقش شناخ ها ،باورها ،نگرش ها و افكار متمرکز هستند .حداقل نتايج مطالعه حاضر نشان مي -
دهد که چه از مسیر ايجاد شبكهای از باورها ،نگرشها و افكار در حوزه تحصغیل و شغلل (مغورد
تاکید در مشاوره مسیر شلیي شناختي  -اجتماعي ) و چه از طريق پذيرش ابهام و ترديغد درونغي
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نسب به انتخابهای تحصییي و شغلیي و سغپس تعیغین و برجسغته سغازی ارزشهغا و اهغداف
شخصي معطوف به تحصیل و شلل (مورد تاکید در رويكرد پذيرش و تعهد) ،مغيتغوان بسغتر را
برای ارتقاء سرزندگي و خود کارآمدی تحصییي دانشآمغوزان دختغر پايغۀ نهغم فغراهم سغاخ .
همچنین اثربخشي برابر دو رويكرد از نرر کیي گويای آن اس که با احتمغال زيغاد ،در مشغاوره
تحصییي و شلیي برای دانشآموزان پايۀ نهم که در حال گذار از ابتدای دورۀ نوجواني هستند ،آن
چه بتوا ند زمینه انسجام فكری و شناختي آنها (هر د و رويكرد مشاوره مورد اسغتفاده در مطالعغۀ
حاضر اين ظرفی و توان را البته از مسیرهای متفاوتي دارا هستند) را در عرصه انتخاب تحصییي
و شلیي فراهم آورد ،قادر به ارتقاء سرزندگي و خود کارآمدی تحصییي نیز خواهن د بود.
در پايان نیز الزم اس تا توجه جامعۀ عیمي را به محدودي های پغژوهش در تعمغیم نتغايج
جیب نمايیم .محدودي اول اين که اين پژوهش بر روی دانش آموزان دختر پايۀ نهم اجرا شده،
لذا در تعمیم نتايج به دانش آموزان پسر و يا مقاطن تحصییي باالتر بايد احتیاط شود .در راستای
رفن اين محدودي پیشنهاد ميشود که اين مطالعه بر روی هر دو جنس دختر و پسر اجغرا و در
قالب طرح عامیي ،اثرات تعامیي جنسی و نوع مشاوره بر متلیرهای وابسته نیز به دق بررسي و
تحییل شود .محدودي بعدی اين که سرزندگي و خود کارآمدی مانند اغیب مطالعات قبیغي در
مطالعه حاضر از طريق پرسشنامه خود گزارشدهي که ممكن اس با مطیغوب نمغايي اجتمغاعي
همراه شود ،سنجیده و گزارش شده اس  .در اين حوزه نیز پیشنهاد ميشود در مطالعات بعغدی
حتيالمقدور سنجش از طريق چک لیس مشاهده در حین انجام فعالیغ هغای تحصغییي و يغا
بررسي عمیق وضعی سرزندگي و خود کارآمدی تحصییي از طريق مصاحبه نیز استفاده شود تا
اطالعات جامنتری در يافته ها قابل حصول گردد .در سطح کاربردی نیغز پیشغنهاد مغيشغود تغا
مشاوران مدارس متوسطۀ اول و يغا مشغاوران در مراکغز مشغاوره و راهنمغايي تحصغییي و روان -
ش ناختي ،سعي نمايند از طريق ايجاد شبكه باورها ،افكار و نگرشه ای متكي بر تواناييها ،عاليق
و نگرش دانش آموزان پايۀ نهم با اتكاء بر اصول و فنون مشاوره مسیر شلیي شناختي  -اجتماعي ،
و يا در صورت گرايش و تمايل تخصصي و حرفهای خود از طريق مهیا ساختن فضغای شغناختي
دانش آموزان پايۀ نهم برای پذيرش ابهامه ا و ترديدها نسب به انتخابه ای تحصغییي و شغلیي
احتمالي خود ،زمینه تصريح ارزشه ا و اهداف را با اتكاء بغر اصغول و فنغون مشغاوره مبتنغي بغر
پذيرش و تعهد برای اين دانش آموزان در راستای تقوي سرزندگي و خود کارآمدی تحصییي آنها
فراهم آورند.
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