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Abstract: Aim The present study was aimed at
comparing the effects of career counseling method
based on social cognitive theory and calling-oriented
career counseling method on academic engagement
among high school students. Methods The research
method was semi-experimental with pre-test, post-test
and follow-up design with four experimental groups
and two control groups. The statistical population
included all students attending Secondary high schools
in Shahriar. The study sample consisted of 120 students
(60 boys and 60 girls) who were randomly assigned
into 6 groups (2 groups of social cognitive intervention,
2 groups of calling-oriented intervention, and 2 control
groups). The study instrument was Academic
Engagement Scale. Results: The results of the repeated
measures ANOVA indicated that career counseling
method based on social cognitive theory and callingoriented career counseling method had a significant
effect on academic engagement. Moreover, Scheffe
paired comparisons test in the pretest, posttest, and
follow-up stages showed that the means sig increased
after the test and remained stable until the follow-up.
However, there was no significant difference between
the social cognitive group and the calling group.
Conclusion Both career counseling methods, based on
social cognitive theory had an effect on academic
engagement. By identifying individuals with low
engagement in career counseling method based on
social cognitive theory and calling-oriented career
counseling meetings, it is possible to help improving
the quality of education and achieve higher educational
goals, and help them to make better use of their
abilities and potential talents in order to get better
performance.
Keywords: academic engagement, calling, social
cognitive theory.
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 هدف از پژوهش حاضَر مقایسه تاثیر روشهای مشاوره:چکیده
مسیر شغلی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی و رسالتمحورر
 روش پژوهش نیمهتجربی.بر اشتیاق تحصیلی دانشآمرزان برد
 پسآزمرن و پیگیری با دو گروه آزمایش و،با طرح پیشآزمرن
 جامعه پژوهش شوام للیوه دانوشآمورزان.یک گروه گراه برد
120  نمرنووه پووژوهش.مترس و ه دوش شسرسووتان شووسریار بوورد
 دانشآمورز پسوراانتاا60  دانشآمرز دختر و60( دانشآمرز
شدند و بهصررت تصوادیی بوه شوش گوروه (دوگوروه مداخلوه
شناختی اجتماعی و دو گروه مداخله رسوالتمحورر و دو گوروه
 مقیواا اشوتیاق تحصویلی، ابزار پوژوهش.گراها تقسیم شدند
 یایتههوای نتوای.ا برد2002(  گرنزالس و بالر، ساالنرا،شریلی
حاص از تحلی واریانس مکرر نشان دادند له تاثیر روشهوای
مشاوره مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی و رسوالتمحورر بور
اشتیاق تحصیلی معنیدار برد و همچنین آزمرن مقایسوههوای
 پسآزمرن و پویگیوری،زوجی شفه در سه مرحله پیشآزمرن
نشان داد له میوانگینهوا در پوسآزمورن ایوزایش یایتوه و توا
 ولی بین گروه شناختی اجتماعی بوا.پیگیری ثبات داشته است
 نتیجه گیری هور.گروه رسالت تفاوت معنیداری وجرد نداشت
دو روش مشوواوره مسوویر شووغلی مبتنووی بوور نظریووه شووناختی
- موی.اجتماعی و رسالتمحرر بر اشتیاق تحصیلی تاثیر گذارند
تران با شناسایی ایراد دارای اشتیاق پایین و شرلت دادن آنها
در جلسات مشاوره شناختی اجتماعی به بسبرد لیفیت آمرزش
و رسیدن به اهداف عالیتور سیسوتم آمرزشوی لموک نمورد و
زمینه استفاده هر چه بستر ایراد از ترانمندیها و استعدادهوای
.بالقره و بسبرد عملکرد را یراهم نمرد
 نظریه شناختی، رسالت، اشتیاق تحصیلی:کلید واژهها
.اجتماعی
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مقدمه
عرا م مرتبط با مریقیت تحصیلی همراره مررد ترجه متاصصان تعلیم برده است .یکی از عرامو
للیدی مرثر در مریقیت تحصیلی دانشآمرزان مفسرش "اشتیاق تحصیلی" است (برنوان2016 ،1ا.
در واقع یکی از مسمترین مسائ در زمینه روانشناسی آمرزشی ،لشف نحره بسبرد عملکرد دانش-
آمرزان است .بدون تردید ،تنسا یک روش صریح و روشن برای بسبرد عملکرد دانشآمورزان وجورد
ندارد ،اما م العات متعدد به انجاش رسیده محققان را قادر سواخته اسوت توا لارآمودترین عرامو
تعیینلننده در عملکرد دانشآمرزان را شناسایی لنند (برسر ،شائریلی و ساالنروا2011 ،2ا.
این م العات نشان دادند له به عنران مثال،انتظار یرد از نتای بررسی ،دستاوردهای گذشوته
در امرر مشابه ،خردلارآمدی و س ح للی خردلنترلی (خردداریا در ایون زمینوه نقوش دارنود و
میترانند به عنران پیشگرییلنندههایی برای اشتیاق ،ریاه و عملکرد دانشآمورزان درنظور گریتوه
شرند .با اینحال ،تجربه قبلی در امرر مشابه (عملکرد تحصیلی قبلیا و اعتقاد به خردلارآمودی و
اشتیاق ،قریترین پیش بینیلنندههای عملکرد دانشآمرزان درنظور گریتوه شودهانود و در مورارد
متعددی نیز مررد تایید قرار گریتهاند (هیرشی ،یرئرند و هرمن2014 ،3ا.
اشتیاق تحصیلی سازهای اسوت لوه بورای اولوین بوار جسوت درت و تبیوین ایوت و شکسوت
تحصیلی م رح گردید و به عنران پایه و اساسی برای تالشهای اصالحگرایانوه در حورزه تعلویم و
تربیت مدنظر قرار گریت (یردریکس ،بلرمنفیلود و پواریس2004 ،4ا .م العوات نشوان داده اسوت
دانشآمرزانی له از لحاظ شناختی و عاطفی در یادگیری اشتیاق نشان میدهند نسبت به دانش-
آمرزانی له س رح پایینتری از اشتیاق شناختی و عاطفی دارند ،رغبت بیشتری برای صرف وقت
و تالش لایی در تکالیف و م العات از خرد نشان داده و لارآمدی و اصرار بیشتری در مراجسه بوا
مشکالت و مسای دارند در واقع بین اشتیاق تحصویلی و عملکورد راب وه وجورد دارد (موارتین و
لیم2010 ،5ا.
اشتیاق تحصیلی بهمعنای " لیفیت ارتباط دانش آمرز یا مشوارلت و توالش بورای تحصوی "
است (اسکینر ،لیندرمن و ییرور2009 ،6ا .اشتیاق یک حالت آنی است له جنبههوای هیجوانی-
شناختی را دربرمیگیرد و بر مرضرعی و یا شیء خاص یا یورد یوا ریتواری خواص متمرلوز اسوت
(شائریلی و ساالنرا2007 ،ا .م العات اخیر اشتیاق تحصیلی را بهصررت پایشاری و حالت هیجانی
1. Brennan
2. Breso, Schaufeli & Salanova
3. Hirschi, Freund & Herrmann
4. Fredricks, Blumenfeld & Paris
5. Martin & Liem
6. Skinner, Kindermann & Furrer
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انگیزشی مثبت در مررد لارهای مدرسه بیان نمردهاند .اشتیاق تحصیلی دارای سه بعود (جوذ ا
مجذو شدن در تحصی (،1انرژیا شرق داشتن به تحصی  2و (یدالاریا وقوف تحصوی شودن
است .از سری دیگر اشتیاق تحصیلی تلریحات مسموی بورای مریقیوتهوای تحصویلی و شوغلی و
اجتماعی دارد (برچی ،شلبرگ ،جردی و الکس2010 ،4ا.
هیرشی ،یرئرندو هرمن (2014ا متغیرهای پیشبینیلننده اشتیاق مسویر شوغلی را بررسوی
نمردند و بیان لردند له تمرلز اصلی اشتیاق مسیر شغلی بر این است له چگرنه ایراد میتراننود
به-طرر یعاالنه به سمت مسیر رشدی انتاا شغ شان حرلت لنند .در واقع رشد انسانی بسینوه
پیامد عملکرد م لر شاص در محیط است .یعنوی خردلارآمودی بواال لوه یکوی از مسومتورین
متغیرهای نظریه شناختی اجتماعی میباشد پویشبینویلننوده اشوتیاق اسوت .نظریوه شوناختی
اجتماعی لنت و همکاران (1994ا در واقع لاربرد نظریه شناختی اجتماعی بندورا با دامنه خاصی
از منایع حریهای ،انتاا  ،عملکرد و رضایتمندی است .ایون نظریوه بور تعامو سوه جانبوه بوین
متغیرهای مسم یردی خردلارآمدی ،نتای مرردانتظار و اهداف در حرزه مسیر شوغلی تالیود دارد
(لنت2005 ،ا.
نظریه شناخت اجتماعی معتقد است تعامالت بین ریتارهای یورد ،عرامو شاصوی (از قبیو
باورها ،تفکورات ،ترجیعوات ،انتظوارات و خردپنودارههوای یوردا و شورایط محی وی ،یوادگیری و
دستاوردهای یرد را تعیین میلند .باور بر این است له این عرام در طورل یرآینود یوادگیری بوا
یکدیگر لنش متقاب می لنند و تماش آنسا بر یکدیگر اثر گذاشوته و از یکودیگر توثثیر مویپذیرنود
(لنت2005 ،ا .باورهای خردلارآمدی به قضاوت ایراد در مررد قابلیتهای آنها در سوازماندهوی
واجرای یعالیتها در حرزه خاص اشاره دارد ،در حالی له نتای مررد انتظار به پیامودهای پویش-
بینی شده ریتار اشاره دارد .این نظریه معتقد است له خردلارآمدی باال و پیامدهای نتیجه ،ایوراد
را به تنظیم اهداف شاصی برای پیشریت در حرزه خاص تشوری مویلننود (لنوت و همکواران،
1994ا .نظریه شناختی اجتماعی مسیر شغلی بیان میلند له انتاا ایراد و اهوداف عملکوردی
بهشدت تحت تاثیر خردلارآمدی و نتای مرردانتظار قرار میگیرد (لنت ،براون و هالت2000 ،5ا.
عبدالحسینی ،نیلفروشان ،عابدی و حسینیان (1395ا ،اسوالمی ،درتوا  ،سوعدیپورر و دالور
(1395ا و لریمی (1388ا در بررسیهای خرد تاثیر مشاوره مبتنی بر نظریه شناختی اجتمواعی
بر اشتیاق مسیرشغلی و خردلارآمدی را نشوان دادنود .از طریوی انتظوار معلوم از دانوشآمورز بوا
3

1. Absorption
2. Vigor
3. Dedication
4. Bouchey, Shoulberg, Jodl & Eccles
5. Lent, Brown & Hackett
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خردلارآمدی یا استعداد دانش آمرز در ارتباط است و ایون سوه عامو ممکون اسوت بور عملکورد
تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانشآمرز تاثیر بگوذارد (توایلر و بورلتر2008 ،1ا .برنوان (2016ا در
بررسی یک مدل پیچیده اشتیاق تحصیلی به این نتیجه رسید له خردلارآمدی تحصیلی ارتبواط
مستقیمی با اشتیاق تحصیلی و مریقیتهای یعلی و قبلوی یورد دارد .همچنوین اولیرمپور ،سوان
پدرو ،الی ،بالر و بررگان2016( 2ا ،تناو2013( 3ا،برسر ،شائریلی و ساالوانا (2011ا ،والکر ،گرین
و مانس 2006( 4ا ،میرحیدری ،سیادت ،هریدا و عابودی (1391ا و پررعبواا ،عابودی و باغبوان
(1392ا نشان دادند له خردلارآمدی همبستگی مثبتی با اشتیاق دارد.
بال ،مادسن ،سالیران ،اسریدر و تیپترن1985( 5ا تالید داشتند له مردش به لحاظ ذهنی بوه
سه روش متمایز ،لار را بهعنران شغ  ،6مسیر شغلی 7یا رسالت 8تجربه موینماینود .ایون جسوت-
گیریها ،یراتراز دیدگاههای یردی هستند و جستگیری مبتنی بر لار میتراند ترسط شغ شک
9
داده شرد .در نتیجه ،جستگیری لار ،تقاب بین شاص و شغ را معریوی مویلنود (ورژنسوکی ،
2002ا .هر جستگیری لار به ساختار هدف مرتبط است .موثال ،،ایورادی بوا جسوتگیوری شوغلی
نسبت به لار ،یقط بهدنبال یراید مادی از لار هستند .لار ،به خردی خرد هودف نیسوت بلکوه در
عرض روشسایی برای بدست آوردن منابع مررد نیاز برای بسره بردن از زموانی اسوت لوه در شوغ
صرف میشرد .در اص  ،هدف اصلی یوردی لوه جسوتگیوری شوغلی دارد ،درآمود سوازی اسوت
(ورژنسکی2002 ،ا .ایرادی له جستگیری مسیرشغلی دارند ،سرمایهگذاری یردی عمی توری در
لار خرد داشته و دست آوردهای خرد را نه تنسا از طریو بوازده موالی بلکوه از طریو ترسوعه در
ساختار شغ بدست میآورند .غالبا ،،این دستآوردها ،مرقعیت اجتماعی باالتر ،ایزایش تران یوردی
در شغ و اعتماد به نفس باالتری را ارائه میدهد (بال و همکاران1985 ،ا .هدف ایرادی لوه لوار
خرد را به عنران مسیر شغلی میدانند ،باال بوردن درآمود ،مرقعیوت اجتمواعی ،قودرت و وجاهوت
شغلی است.

1. Boelter & Tyler
2. Ocumpaugh, San Pedro, Lai, Baker & Borgen
3. Tenaw
4. Walker, Greene& Mansell
5. Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler & Tipton
6. Jobs
7. Careers
8. Callings
9. Wrzesniewski
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ایرادی با جستگیری رسالت ،رضایت بیشتری از شغ خورد دارد و لمتور از آن رویگوردان
هستند و اشتیاق باالتری از خرد نشان میدهند (چون ،موای و شواور2016 ،1ا.رسوالت بوهعنوران
اشاره پرمعنا به سمت یعالیتهایی تعریف میشرد له به لحاظ اخالقی ،اجتمواعی و یوردی قابو
ترجه است (ورژنسکی ،دلاا و روسر2009 ،2ا .همچنین بهعنران احضوار متعوالی 3بورای مسویر
شغلی پرمعنا ترصیف میشرد له برای خدمت به سایرین است (دیوک و دایوی2009 ،4ا ،چنوین
ایرادی لار خرد را بهعنران هدف در زندگی تلقی نمرده و بهدنبال لار و زندگی معنیدار (راسومن
و هامرلانگاندو2013 ،5ا ،اشتیاق و استعدادیابی (سلرز ،ترماا ،باتز ،اوستمن2005 ،6ا میباشند.
ایرادی با جستگیری رسالت درمییابند له جداسازی لار آنها از بقیه زندگی سات است .یردی
با رسالت بیشتر برای بازده مالی یا ترسعه مسیر شغلی لار نمیلند بلکه به تکمی این تعسد می-
پردازد له لارلردن به شاص هریت میدهد .در اص  ،لار به خردی خرد هدف نیست .هدف این
ایراد ،بدست آوردن تعسد عمی در حین لار است .غالبا ،ایراد دارای رسالت ،لواری مویلننود توا
جسان برایشان به مکان بستری تبدی شرد (ورژنسکی2002 ،ا .رسالت شغلی میتراند بوهصوررت
درونی (از ترانایی یا ارزشساا ناشی شرد یا بهصررت بیرونی (از یرصتها ،خانراده و سرنرشتا بروز
نماید (پارسکرا ،گرید و هرود2015 ،7ا.
حضرر رسالت شغلی باعث ایزایش در برنامهریزی مسیر شغلی و خردلارآمدی میشرد .هم-
چنین ،باعث تقریت اعتماد بنفس در جست مسیرهای چالشساز لاری است (هیرشوی و هورمن،8
2013ا .داشتن جستگیری رسالت شغلی با چندین یایده خردگزارشی مورتبط اسوت لوه شوام
زندگی برتر ،سالمتی ،رضایتمندی شغلی و نسبت پایین غیبتگرایی و مسئرلیتپوذیری مسویر-
شغلی ارتباط دارد (برگ ،گرانت و جانسرن2010 ،9ا .چایا ،جیرنگ و چانوگ2017( 10ا و دایوی،
الن و دیک2011( 11ا نشان دادند له رسالت همبستگی مثبتی با پیشریت تحصیلی دارد .رسالت
شغلی با شناخت قری از لوار و حریوه یورد ،ارتبواط دارد (باندرسورن و تامسورن2009 ،؛ دوبورو،
2004ا .ایرادی با رسالت شغلی ،لار خرد را بهعنران باش لواملی از خردشوان و عنصور بیرونوی
1. Chen, May & Schwoerer
2. Wrzesniewski, Dekas & Rosso
3. Transcendent summons
4. Dik & Duffy
5. Rothmann&Hamukang’andu
6. Sellers, Thomas, Batts & Ostman
7. Praskova, Creed & Hood
8. Hirschi & Herrmann
9. Berg, Grant & Johnson
10. Chae, Jeong & Chung
11. Duffy, Allan & Dik
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زندگی لاری تلقی مینمایند (ورژینسکی و همکاران1997 ،ا .همچنین نتای تحلی پژوهشهای
ژاو و تریسی2016( 1ا ،اوگر و اونیشی2017( 2ا ،یاپ2017( 3ا ،بیرلس و برسا2013( 4ا و خوی،
خیا ،خین و زاهر2016( 5ا نشان دادند له ایراد دارای رسالت شغلی ،اشوتیاق بیشوتری در انجواش
وظیفه دارند و از مسیر تحصیلی و شغلی خرد رضایت بیشتری احساا میلنند.
با ترجه به اهمیت و نقش تاثیرگذار اشتیاق تحصویلی در بسبورد عملکورد تحصویلی (لینوگ،
مکاینرلی ،گانرتیس و ویالروسوا2015 ،6؛ یوردریکس و بلرمنفیلود و پواریس2004 ،ا و ایونلوه
اشتیاق تحصیلی یک سازه چندبعدی برده له ایجاد و ایوزایش آن در ایوراد نیواز بوه یوک برناموه
جامع ،عملیاتی دارد و متغیر نرپا در حی ه م العات مدارا ایران محسر میشرد له لمتور بوه
آن پرداخته شده است .در واقع عمده پژوهشهای انجاش شده در حرزه اشتیاق در خار از لشورر
برده و تمرلز آن هم براشتیاق شغلی برده است و بررسی این پدیده در ایران جدید ،نرپا و محدود
است .چرن دانشآمرزان در دوره دوش دبیرستان برای آزمرنهای ورودی دانشگاه آماده مویشورند
پس اشتیاق تحصیلی در آنان یکی از مسمترین متغیرها در ارتقای انگیزش و دستیابی به مریقیت
است .براساا پیشینه پژوهش و با ترجه به تاثیر باالی نظریه شناخت اجتماعی و رویکرد رسوالت
محرر در ارتقای اشتیاق ،پس هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر مشاور مسویر شوغلی مبتنوی بور
نظریه نظریه شناختی اجتماعی و رسالتمحرر براشتیاق تحصیلی تعیین گردیود .توا شواید بتوران
براساا این نظریهها اشتیاق تحصیلی دانشآمرزان را ارتقاء باشید .برای دستیابی به این هودف،
یرضیه مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی و رسالتمحرر بر اشتیاق تحصیلی
مرثر است درنظر گریته شد.
روش پژوهش
این پژوهش از نرع پژوهشهای نیموهتجربوی اسوت .جامعوه آمواری شوام للیوه دانوشآمورزان
دبیرستانی (دختر و پسرا مترس ه دوش شسرستان شسریار تشکی دادنود .لوه در پایوهی یوازدهم
سال تحصیلی  95-96مشغرل به تحصی بردند .نمرنه پژوهش  120دانشآمورز ( 60دانوشآمورز
دختر و  60دانشآمرز پسرا بهروش خرشهای انتاا شدند .بدین صررت له از بوین دبیرسوتان-
های دوره دوش تعداد سه دبیرستان دخترانه و سه دبیرستان پسرانه بهعنران خرشه اول بهصوررت
1. Xu & Tracey
2. Ugwo & Onyshi
3. Yap
4. Beukes & Botha
5. Xie , Xia, Xin & Zhou
6. King, McInerney, Ganotice & Villarosa
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تصادیی انتاا شدند .سپس از هر دبیرستان یک لالا بهعنران خرشه دوش انتاا شدند .برای
همسان بردن گروهها ،رشته ریاضی ییزیک در پایه یوازدهم بصوررت تصوادیی انتاوا و بصوررت
تصادیی از میان دانشآمرزانی له حاضر به همکاری بردند ،تعداد  20دانوشآمورز بورای گوروههوا
انتاا شدند و بهصررت تصادیی به شش گروه مداخله (دو گوروه شوناختی اجتمواعی ،دو گوروه
رسالتمحرر و دو گروه گراها تقسیم شدند .مالت ورود به پژوهش حاضر پایه تحصیلی یوازدهم و
رشته ریاضی ییزیک برد .بهدلی اینله امکان برگزاری مداخالت بهصررت ماتلط برای دو جنس
وجرد نداشت پس به تفکیک جنسیت مداخلهها انجاش گردید .در یکی از گوروههوا دو نفور ریوزش
وجرد داشت و در ل تعداد  118دانشآمرز در مرحله پسآزمرن و پیگیوری بواقی ماندنود .هموه
شرلتلنندگان در پایه یازدهم رشته ریاضی ییزیک مشغرل به تحصی بردند .ترزیع سونی آنوان
بین  16-18سال ،میانگین سنی آنها  16/64و میانگین معدل تحصیلی آنها  17/68برد.
در ایوون پووژوهش لوودهای اخووالق حریووهای روانشناسووان و مشوواوران (حسووینیان1390 ،ا
مررد ترجه قرار گریته و اجرا شده است .برای اجرای مالحظات اخالقی در پژوهش حاضر ،مؤلفوه-
های زیر در رعایت گردید:
شرلت ایراد در این پژوهش داوطلبانه و با لسب رضایت برد.ارائه اطالعات لایی در مررد چگرنگی پژوهش به تمامی شرلتلنندگان :در ابتدای پوژوهشدر مررد اهمیت ،شیره ،مدت ،شرایط اجورای مداخلوه پژوهشوی ،ارزیوابیهوا و خورو از مداخلوه
ترضیح داده شد.
اجرای جلسات آمرزشی برای گروه گراه بعد از پایان پژوهش.ابزار پژوهش

-1مقیاس اشتیاق تحصیلی :1مقیاا اشتیاق تحصویلی ترسوط شوائریلی ،سواالنرا ،گورنزالس و
بالر2002( 2ا ساخته شد و دارای  17آیتم است و سه مؤلفوه جذبوه ،یودالاری و انورژی را موی-
سنجد 6 .سؤال اول مربرط به جذ  5 ،سؤال بعد مربرط به یدالاری و  6سوؤال آخور مربورط بوه
انرژی است .سؤاالت دارای طیف لیکرت هفت گزینهای برده و روش نمرهگذاری سؤاالت از  0تا 6
است .گزینه صفر هرگز و گزینه  6همیشه (هر روزا مویباشود .دامنوه نمورات اشوتیاق تحصویلی
دانشجریان از  1تا  102متغیر است ،یعنی هرچه نمره یرد باالتر باشد و بهسمت  102سرق لنود
یعنی اشت یاق تحصیلی آن یرد باالتر است و هرچه نمره یرد لمتر باشد و به سمت  1سورق لنود
1. Academic engagement scale
2. Schaufeli, Salanova, Gonzalez & Bakker
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یعنی اشتیاق تحصیلی آن یرد لمتر است .مجمرع نمرات ،نشاندهنده میوزان اشوتیاق تحصویلی
آزمردنی است .شائریلی و همکاران (2002ا پایوایی للوی اشوتیاق بوه تحصوی را 0/73بوهدسوت
آوردند .همسانی درونی ابعاد برای مقیاا جذ  ،0/73برای یدالاری  0/91و بورای انورژی 0/78
محاسبه شد .برای بررسی اعتبار ،شائریلی و همکاران (2002ا راب وه ایون مقیواا را بوا مقیواا
یرسردگی برابر با  0/38بهدست آوردند.این مقیواا در ایوران ترسوط نعوامی و پیریوایی (1391ا
ترجمه شده است ،پایایی مقیاا را برای نمره ل اشتیاق ،0/89 ،برای خردهمقیااهوای جوذ ،
 ،0/87یدالاری  0/77و انرژی  0/81محاسبه نمردند .در پژوهش حاضر ،پایوایی مقیواا بوا روش
آلفای لرونباخ محاسبه شده له مقدار آن برای نمره ل اشوتیاق تحصویلی ،0/92 ،بورای خورده-
مقیااهای جذ  ،0/88یدالاری  0/81و انرژی  0/83محاسبه گردید .نمره اشتیاق ل دانوش-
آمرزان در این پژوهش در نظر گریته شد.
شیوه اجرای پژوهش
مداخله مشاوره مسویر شوغلی شوناختی اجتمواعی و هومچنوین مداخلوه رسوالتمحورر هرلوداش
دربرگیرنده  8جلسه بهمدت  90دقیقه برد له هفتهای یک جلسه برگزار گردیود .در ایون هشوت
جلسه  90دقیقهای در هر جلسه تکالیف خانگی مرتبط با هر جلسه به ایراد ارائه گردید .در جلسه
اول قب از آغاز جلسه پیش آزمرن ارائه شد و پس از پایان جلسه هشتم از آنها پسآزمرن گریته
شد .در پایان هر جلسه بازخررد ایوراد در موررد محتریوات و چگورنگی اجورای جلسوات دریایوت
گردی د .سپس پس از گذشت یک ماه،جست پیگیوری تواثیر مداخلوه آزمایشوی ،پیگیوری صوررت
گریت .برای تسیه بسته مشاوره مسیر شغلی ابتدا بهمنظرر شناسایی عرام مرثر بور جسوتگیوری
مسیر شغلی رسالتمحرر منابع و مترن مرتبط مررد بررسی قرار گریت و عرام اثرگذار شناسایی
و در  20محرر اصلی لدگذاری شدند .سپس این محررها براساا قرابت معنایی ،تشابه مفسرمی و
تناسب محتری در هفت حرزه للی لدگذاری شدند .در ادامه ابزارهای استاندارد و معتبور مربورط
به سنجش هر ترزیع بدست آمده تسیه و در بین  373نفر اجرا گردید .سپس با اسوتفاده از مودل
رگرسیرن مسم ترین عرام مرثر بور جسوتگیوری مسویر شوغلی رسوالتمحورر براسواا ضوریب
رگرسیرن استاندارد بهدست آمدند .نتای تحلی رگرسیرن گاش به گواش نشوان داد لوه متغیرهوای
هریت اطالعاتی ،هریت هنجاری ،اشتیاق ،انگیزش درونی و معنای زنودگی دارای وزن رگرسویرن
مثبت و متغیرهای هریت سردرگم-اجتنابی و انگیزش بیرونی دارای وزن رگرسیرنی منفی بردند.
در مجمرع ضریب تعیین  0/43بهدست آمده است (P>0/05ا .آماره دوربین واتسورن  2/10بوه-
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دست آمده له نشاندهنده عدش هم خ ی است .پس از مشاص شدن عرام مورتبط بوا جسوت-
گیری مسیر شغلی رسالتمحرر بسته مشاوره رسالتمحرر بهلمک اساتید روانشناسی و مشواوره
تدوین و با تایید متاصصان مشاوره مسیرشغلی اجرا گردید .جدول زیر راب وه عرامو مورتبط بوا
جستگیری مسیر شغلی رسالتمحرر را نشان میدهد.
جدول  :1عوامل مرتبط با جهت گیری مسیر شغلی رسالتمحور
مفهوم  /متغییر

منبع

هریت

(باندرسرن و تامسرن2009 ،ا( ،پارسکرا ،گرید و هرود2015 ،ا

اشتیاق

(اوگر و اونیشی2017 ،ا( ،گرید ،لجرالا و هرد2016 ،ا

انگیزش

(هانتر ،دیک و بانین2010 ،ا ،یاپ (2017ا

هدیمندی

(االنگران و همکاران2010 ،ا( ،پارسکرا ،گرید و هرود2015 ،ا

شناسایی استعدادها ،تجار و ترانمندیها

(سلرز و همکاران2005 ،ا( ،هانتر ،دیک و بانین2010 ،ا

شناسایی رغبتها

(هال و چاندلر2005 ،ا( ،هانتر ،دیک و بانین2010 ،ا

شناسایی ارزشها

(االنگران و همکاران2010 ،ا( ،ژانگ و همکاران2017 ،ا

شرح ماتصر جلسات مشاوره مسیر شغلی شناختی اجتماعی در جدول  2و جلسات مشاوره مسیر
شغلی رسالت محرر در جدول  3آمده است.
جدول  :2شرح مختصر جلسات مشاوره مسیر شغلی شناختی اجتماعی
هدف

شرح

جلسه

برقراری راب وه و اجورای
پیش آزمرن

آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و بوا رهبور گوروه ،بیوان چوارچر هوا و
قراعد لار گروهی ،اجرای پیش آزمرن ،آشنالردن ایراد با مشاوره مسویر
شغلی شناختی اجتماعی ،اعالش ترای اعضاء با قراعد طورح شوده ،مثوال
های از مریقیت های گذشته ،ارائه تکلیف و بازخررد

ایجاد احساا قابلیوت در
مررد مسیر شغلی و نتای
مررد انتظار

آشنایی با خردگریی ها ،ترسیم پلکان مریقیت در هور لوار ،تصورر پون
سال آینده ،ارائه تکلیف و بازخررد

سرش

تجربوووووه جانشوووووینی
(الگرگیریا

الگرهووای شووما و دالیو مریقیتشووان ،تفوواوت و شووباهت هووا بووا الگووری
خردتان ،تصرر یک روز زندگی الگری شما ،ترضیح مودل رغبوت تبیوین
یرایند تبدی یک تصمیم به عم  ،،ارائه تکلیف و بازخررد

چسارش

بررسی عملکرد گذشته و
تاثیر آن بر عملکرد یعلی
و حاالت ییزیرلرژیکی

چگرنگی تاثیر عملکرد گذشته بر باورهای یردی ترجه به حواالت بودنی
در مراقع شکست و مریقیت ،ارائه تکلیف و بازخررد

اول

دوش
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جلسه

هدف

پنجم

ترجه به حواالت عواطفی
وآراش سازی

آشنایی با اض را  ،تمرینات تن آرامی ،ارائه تکلیف و بازخررد

ششم

اهمیوت تجسوم مثبووت و
رغبت ها

تکنیووک انتشووار خبوور در روزنامووه ،بررسووی اهمیووت ایجوواد نگوورش
خردارزشمندی ،تبیین تکنیوک خورد تلقینوی مثبوت و تصودی خورد،
استفاده از تکنیک نردبان سازی و طبقه بندی لارت های مشاغ  ،ارائوه
تکلیف و بازخررد

هفتم

بررسی اثر الگر و للیشوه
های جنسیتی

بیان زندگی نامه ای لرتاه از استیر جابز ،نقوش الگرهوا و بررسوی تواثیر
الگرهای نقش ،بیان مثال و زندگی ناموه یوک زن شواغ مریو لوه بوه
خربی بر للیشه های جنسیتی یای آمده ،لشیدن خوط سویر زنودگی،
بررسی مفسورش للیشوه هوای جنسویتی از دیود اعضواء ،ارائوه تکلیوف و
بازخررد

بررسی اثر باشی مباحث
و اجرای پس آزمرن

بررسی و مرور ماتصر للیه جلسات ،مقایسه خط سیر زنودگی لشویده
شده در جلسه دوش و جلسوه هفوتم ،بررسوی تکوالیف خوانگی ،دریایوت
بازخررد للی،اجرای پس آزمرن

هشتم

شرح

برگریته از مدل شناختی اجتماعی (لنت و همکاران1994،ا
جدول  :3شرح مختصر جلسات مشاوره مسیر شغلی رسالت محور
جلسه

هدف

محتوی

اول

آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و با رهبر گروه ،بیان چوارچر هوا و قراعود
برقوووراری راب وووه و لارگروهی ،اجرای پیشآزمرن ،آشنا لردن ایوراد بوا مشواوره مسیرشوغلی
رسالتمحرر ،اعالش ترای اعضاء با قراعد طرحشوده ،تعریوف خواطره ،ارائوه
اجرای پیش آزمرن
تکلیف و بازخررد

دوش

بیان ویژگیهای مثبت و منفی خرد ،تصرر در مررد خرد ،خردپنداره ،خورد
هریوووووت یوووووابی و
واقعی و لزوش شناخت آن ،الگرهای ریتاری و تحصیلی شما ،ارائه تکلیوف و
شناسایی استعدادها
بازخررد

سرش

استفاده از نقاشی برای چسوار وضوعیت لنورنی ،ایودهآل ،مرانوع رسویدن از
هدف و دسوتیابی بوه
وضعیت مرجرد به ایدهآل و راههای غلبوه بور ایون مرانوع ،ارائوه تکلیوف و
آن
بازخررد

چسارش

شناسووایی تجووار و یصرل لتا زندگی شما و ناشگذاری یص های آن ،یص های آینده لتوا
زندگی و سکانس برتر ییلم زندگی شما ،ارائه تکلیف و بازخررد
ترانمندی ها

پنجم

شناسایی رغبت ها

استفاده از تکنیک نردبانسازی و طبقهبندی لارتهای مشاغ  ،ترضویحات
درخصرص این انتاا ها ،اولریتبندی انتاا  ،ارائه تکلیف و بازخررد

ششم

شناسایی ارزش ها

استفاده از تکنیک نردبانسازی برای لارتهای ارزش ،ارزشها و انوراع آن،
اولریتبندی ارزشهای زندگی ،ارائه تکلیف و بازخررد
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جلسه

محتوی

هدف

جشن تقدیر شما با چه مرضرعی ،بررسی معنای زنودگی ایوراد ،مامرریوت زنودگی ،تصورر
مرگ خرد ،تصرر آینده لام برای یرد غریبه و ترصیف آن ،ارائه تکلیف و بازخررد

هفتم

معنایابی

هشتم

بررسی اثر باشی مباحث بررسی و مرور ماتصر للیه جلسوات ،بررسوی تکوالیف خوانگی ،دریایوت بوازخررد
للی،اجرای پس آزمرن
و اجرای پس آزمرن

یافتهها
در این پژوهش برای لنترل نقش متغیر رشته تحصیلی ،رشته تحصیلی دانشآمرزان ثابوت درنظور گریتوه
شد و بر اساا انتاا تصادیی از بین رشتههای نظری ،دانشآمرز سوال یوازدهم رشوته ریاضوی ییزیوک
معیار ورود به گروه تعیین گردید .برای تحلی دادهها از روش تحلی واریانس با اندازهگیری مکورر اسوتفاده
شد بدین صررت له متغیر بینگروهی مداخله مسیرشوغلی شوناختی اجتمواعی و مداخلوه مسویرشوغلی
رسالتمحرر و یک گروه گراه برد .همچنین متغیر درونگروهی شوام نمورات اشوتیاق تحصویلی در سوه
س ح پیشآزمرن ،پسآزمرن و پیگیری برد.
جدول  :4شاخصهای توصیفی اشتیاق تحصیلی بر حسب عضویت گروهی و مراحل سنجش
مراحل
پیش آزمرن

پس آزمرن

پیگیری

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

شناختی -اجتماعی

74/94

22/62

38

رسالت محرر

68/75

21/60

40

گراه

80/85

22/34

40

شناختی -اجتماعی

98/05

17/86

38

رسالت محرر

97/07

16/39

40

گراه

83/40

18/64

40

شناختی -اجتماعی

97/71

14/65

38

رسالت محرر

95/95

17/13

40

گراه

82/07

19/44

40

جدول  4میانگین و انحراف استاندارداشتیاق تحصیلی را نشان میدهود .هموان-طورر لوه در جودول
مشاهده میشرد در مرحله پیشآزمرن میانگین و انحراف معیار اشتیاق تحصیلی در گروههوا نزدیوک بسوم
برده و تغییری نکرده است .در حالی له در مرحله پسآزمرن میانگین نمورات در گوروه آزموایش ایوزایش
پیدا لرده است .همچنین میانگین نمرات در مرحله پیگیری له با یاصله یک ماهه انجاش گردید نسوبت بوه
گروه گراه بیشتر است.
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برای بررسی نرمال بردن ترزیع دادهها از آزمرن شاپیر و ویلک استفاده شد آماره شاپیر و ویلک (، z=0/98
p<0/05 ،df=118ا میباشد له نشان میدهد ترزیع نرمال است .برای بررسی همگرنی واریانسها از آزمورن
لرین استفاده شد و نتای (2،115(=0/17 ،p<0/05اFا بدست آمد له نشان میدهد واریانسها در بین گروههوا
همگرن میباشند .نتای آزمرن لرویت مرچلی (2(=53/67 ،W =0/22اp> 0/01 ،X2ا بدست آمد .در نتیجه
از تصحیح اپسیلرن استفاده شد .طرح تحلی واریانس ماتلط با یک عام درون گروهی (زمان در سه سو ح
پیشآزمرن ،پسآزمرن و پیگیریا ،یک عام بین گروهی (عضریت گروهوی در سوه سو ح گوروه شوناختی
اجتماعی ،رسالت و گراها و (متغیر وابستها مررد استفاده قرار گریت.
جدول  :5نتایج تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر مربوط به اثرات درونگروهی و بینگروهی
نوع اثر

بین گروهی

درون
گروهی

اتا

آماری

مقدار ثابت

0/02

1253/06

3

110

0/001

0/97

1

گروه

0/87

2/58

6

220

0/019

0/066

0/84

جنسیت

0/99

0/37

3

110

0/77

0/01

0/12

تعام جنسیت و
گروه

0/99

0/06

6

220

0/99

0/002

0/066

زمان

0/59

12/12

6

107

0/001

0/40

1

تعام گروه و زمان

0/69

3/63

12

214

0/001

0/16

0/99

تعام جنسیت و
زمان

0/93

1/20

6

107

0/31

0/06

0/45

تعام زمان،
جنسیت و گروه

0/11

0/99

12

212

0/45

0/05

0/57

منشا تاثیرات مقدار ویژه

F

درجه آزادی

درجه

مجذور

توان

فرض

آزادی

Sig

خطا

در جدول  5نتای آزمرن چندمتغیره المبدای ویلکس برای مقایسه اشتیاق تحصویلی در سوه گوروه را
نشان میدهد له اثر عام بینگروهی معنویدار اسوت (p> 0/01ا ،اثور عامو درونگروهوی زموان و اثور
تعام گروه و زمان معنیدار (p>0/01ا است .سایر اثرها معنیدار نیستند (p<0/05ا .بین دختور و پسور
تفاوت معنیداری وجرد ندارد بهعبوارتی مشواوره مسویر شوغلی مبتنوی بور نظریوه شوناختی اجتمواعی و
رسالتمحرر در هر دو جنس تاثیر معنیداری را در اشتیاق تحصیلی ایجاد نمردهاند.
از آنجایی له اثر تعام زمان و گروه معنیدار است آزمرنهای بعدی بایود تفکیوک سو رح گوروه در
زمان مشاص و س رح زمان در گروه مشاص صررت گیرد .لذا در ادامه یکبار اندازهگیری مکرر بوه ازای
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هر گروه انجاش میگردد تا اثرباشی هرلداش از روشهای مداخله بر متغیرهای وابسته بهدست آیود .سوپس
از طرح مقایسه بین گروهی برای مقایسه سه گروه در مرحله پسآزمرن و پیگیری استفاده میشرد.
جدول  :6آزمون چند متغییره المبدای ویلکس برای مقایسه اشتیاق تحصیلی در سه گروه در مرحله پیشآزمون،
پسآزمون ،پیگیری
مراحل

منشا تاثیرات
مقدار ثابت

پس
آزمرن

مقدار
ویژه

F

درجه آزادی

درجه آزادی

فرض

خطا

تا

آماری

3

110

0/967 0/0001

1

گروه

0/81

3/90

6

220

0/096 0/001

0/96

جنسیت

0/99

0/21

3

110

0/006 0/88

0/09

تعام جنسیت و
گروه

0/97

0/53

6

220

0/015 0/77

0/21

3

110

0/968 0/0001

1

گروه

0/76

5/13

6

220

0/123 0/0001

0/99

جنسیت

0/99

0/14

3

110

0/004 0/93

0/07

تعام جنسیت و
گروه

0/99

0/11

6

220

0/003 0/99

0/07

مقدار ثابت
پیگیری

1079/26 0/03

Sig

مجذورا

توان

1120/10 0/03

جدول  6آزمرن چندمتغیره المبدای ویلکس را نشان میدهد له بین سه گوروه در اشوتیاق تحصویلی
در مرحله پسآزمرن و پیگیری تفاوت وجرد دارد(p>0/01ا.
جدول  :7نتایج آزمون تحلیل واریانس تک متغیرهبرای مقایسه سه گروه در اشتیاق تحصیلی
متغیر وابسته

مجموع

اتا

آماری
0/97
0/98

F

Sig

پس آزمرن

5858/01

2

2929

9/38

0/0001

0/14

پیگیری

5807/20

2

2903/60

9/75

0/0001

0/14

مجذورات

df

میانگین

مجذور

توان

مجذورات

جدول  7نتای آزمرن تحلی واریانس تک متغیره برای مقایسه سه گوروه در اشوتیاق تحصویلی در دو
مرحله پسآزمرن و پیگیری نشان میدهد له بین گروهها در گروه شوناختی اجتمواعی و رسوالت تفواوت
معنیدار وجرد دارد (p>0/05ا .لذا آزمرن تعقیبی مقایسههای زوجی گروهها برای ایون دومتغیور صوررت
میگیرد.

73

عباس مرزبان ،محمد رضا عابدی ،پریسا نیلفروشان

جدول  :8مقایسههای شفه برای مقایسههای زوجی گروهها در شناختی اجتماعی و رسالت در مرحله پس-
آزمون و پیگیری
متغیر وابسته
پسآزمرن

پیگیری

گروه )(I

گروه )(J

) (I-Jتفاضل میانگین ها خطای استاندارد

معنی داری

شناختی اجتماعی

رسالت

1/42

4/00

0/93

شناختی اجتماعی

گراه

15/62

4/00

0/001

رسالت

گراه

14/20

3/94

0/002

شناختی اجتماعی

رسالت

1/78

3/90

0/90

شناختی اجتماعی

گراه

15/66

3/90

0/001

رسالت

گراه

13/87

3/85

0/002

جدول  8نتای مقایسههای شفه برای مقایسههای زوجی گروههوا در مرحلوه پوسآزمورن و پیگیوری
نشان میدهد له اشتیاق تحصیلی بین گروه رسالت و شناختی اجتماعی بوا گوروه گوراه تفواوت معنویدار
وجرد دارد (p>0/05ا .بنابراین میتران نتیجه گریت له ارائه آمرزش بر بسبورد میوانگین نمورات اشوتیاق
تحصیلی مرثر برده است و این تفاوت تا مرحله پیگیری حفظ شده است .یعنی اثورات آمورزش در مرحلوه
پیگیری ماندگار برده است .ولی بین گروه شناختی اجتماعی بوا گوروه رسوالت تفواوت معنویداری وجورد
ندارد(p<0/05ا .له نشانگر آن است له هور دو آمورزش تواثیر گذاشوتند و تفواوت معنویداری در سو ح
تاثیرگذاری این آمرزش در مقایسه با هم وجرد ندارد.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش هدف للی مقایسه تاثیر مشاوره مسویر شوغلی مبتنوی بور رویکورد شوناختی اجتمواعی و
رسالتمحرر بر اشتیاق تحصیلی دانشآمرزان برد .نتای پژوهش حالی از آن است لوه نموره لو اشوتیاق
تحصیلی در مراح پسآزمرن و پیگیری در گروههای آزمایش (شناختی اجتماعی و رسالتمحررا بیشوتر
از گروه گراه برد بنابراین میتران نتیجه گریت له مشاوره مسیر شغلی شناختی اجتماعی و رسوالتمحورر
ترانسته است اشتیاق تحصیلی دانشآمرزان را ایزایش دهد .همچنین مقایسه زوجی گروههای آزموایش بوا
یکدیگر نشان داد له شیرههای شناختی اجتماعی و رسالتمحرر تفاوت معنیداری با هم ندارند.
نتای نشان دادند له در هر گروه آزمایش بهصررت جداگانوه در مراحو پویشآزمورن ،پوسآزمورن و
پیگیری تفاوت معنیداری وجرد دارد له نشاندهنده تاثیر آمرزشها در ایوزایش اشوتیاق تحصویلی موی-
باشد .با ترجه به اینله این تفاوت در مرحله پیگیری نیز حفظ شوده اسوت نشوانگر ایون اسوت لوه تواثیر
آمرزش ماندگار است.
براساا یایتههای پژوهش مشاوره مسیر شغلی شناختی اجتمواعی بور اشوتیاق تحصویلی در مراحو
پسآزمرن و پیگیری مرثر برده است .این یایته بوا نتوای عبدالحسوینی ،نیلفروشوان ،عابودی و حسوینیان
74

یصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی /دوره دهم ،شماره  /35تابستان 1397

مقایسه تاثیر روشهای مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی و رسالتمحور بر …

(1395ا ،لریمی (1388ا و اسالمی و همکواران (1395ا لوه تواثیر مشواوره مبتنوی بور نظریوهشوناختی
اجتماعی را بر اشتیاق مسیر شوغلی و خردلارآمودی نشوان دادنود همسور اسوت .برنوان (2016ا ،برسور،
شائریلی و ساالوانا (2011ا ،هیرشی و همکاران (2014ا ،تناو (2013ا ،تایلر و برلتر(2008ا ،میرحیودری،
سیادت ،هریدا و عابدی (1391ا و پررعباا ،عابدی و باغبان (1392ا بیان موینماینود لوه خردلارآمودی
تحصیلی ارتباط مستقیمی با اشتیاق تحصیلی دارد .با ترجه به اینله خردلارآمدی یکی از مفواهیم اصولی
نظریهشناختی اجتماعی است و مشاوره به شیرهشناختی اجتماعی باعث ایزایش خردلارآمدی مویگوردد.
پس با ایزایش خردلارآمدی اشتیاق نیز متعاقب آن ایزایش خراهد یایت.
در تبیین این یایته میتران عنران نمرد له مرقعیتهای اجتماعی دربردارنده مشکالت زیوادی اسوت.
این مرقعیتها پر از ساتیها ،گریتاریها ،مرانع ،نالامیها ،و بیعدالتیهاسوت .بورای توداوش توالش موررد
نیاز برای مریقیت ،ایراد باید یک احساا قری خردلارآمدی داشته باشند (بندورا1977 ،ا .دانوشآمورزانی
له احساا خردلارآمدی نیرومندی دارند ،هدفهای باالتری برای خرد درنظر میگیرند ،برای رسیدن بوه
این هدفها تالش بیشتری میلنند و از پشتکار و اشتیاق بیشتری در برخررد بوا مشوکالت برخورردارنود.
آنها معتقدند له میترانند بهطرر مؤثر با رویداها و شرای ی له پیشرو دارند برخررد لنند .از آنجوایی لوه
آنان در برابر مشکالت ،انتظار مریقیت دارند در تکلیفها استقامت نمورده و اغلوب در سو ح بواالیی عمو
میلنند (برنان2016 ،ا .در حالی له ایراد با خردلارآمدی پایین له در تراناییهایشان تردیود مویلننود از
تکالیف دشراری له آنها را تسدید تلقی میلنند اجتنا مینمایند .آنها نسبت به اهدایی له بورای خورد
انتاا لردهاند ،اشتیاق لم و تعسد ضعیفی دارند و وقتی با تکالیف دشرار مراجه میشرند بوهجوای آنلوه
بر روی این مسئله له چگرنه عملکرد مریقی داشته باشوند ،متمرلوز شورند در موررد مشوکالت شاصوی
خرد ،مرانعی له با آن مراجه خراهند شد و انراع پیامدهای نام لر آن لار زیاد بحوث مویلننود (لنوت و
همکاران2000 ،ا.
براساا یایتههای پژوهش مشاوره مسیر شغلی رسالت محرر بر اشوتیاق تحصویلی در مراحو پوس-
آزمرن و پیگیری مرثر بردهاست .در تبیین این یایته میتران گفت له نتای پوژوهش چون ،موای و شواور
(2016ا نشان دادند له ایراد با حس رسالت ،رضایت بیشتری از شغ خرد دارند و لمتور از آن رویگوردان
است پس اشتیاق به یعالیت بیشتری را از خرد نشان میدهند .نتای پژوهش با نتوای پوژوهشهوای برنوا،
پووردالن ،خسووروانی ،خلیجیووان و حسووینیان(1394ا ،خرانسوواری (1394ا،ژاو و تریسووی (2016ا ،اوگوور و
اونیشی (2017ا ،یاپ (2017ا ،بیرلس و برسا (2013ا و خی ،خیا ،خین و زاهر (2016اله نشوان دادنود
ایراد دارای رسالت مسیر شغلی ،اشتیاق بیشتری در انجاش وظیفه دارند همسر می باشد.
در تبیین این یایته میتران بیان لرد له چرن ایراد دارای رسالت مسیر شغلی بهعنوران دیودگاهی بوه
سمت لار تلقی میشرد له در آن یرد قصد دارد لارش به صررت هودفمنود و ذاتوا ،پرمعنوا تلقوی گوردد
(راسمن و هامرلانگاندو2013 ،؛ برگ وهمکاران2010 ،ا .وجرد رسالت شغلی لار پرمعنا را تقریوت نمورده
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و ایراد با حس رسالت مسیر شغلی در لار خرد حس عمی معنا ،یدالاری و مشارلت را تجربوه مویلننود
(هیرشی2012 ،؛ دیک و دایی2009 ،ا .پرمعنا بردن لار(له به لحواظ مفسورمی مورتبط بوا اشوتیاق موی-
باشدا ،شاخص مسمی برای پیامدهای مثبت سازمانی و یردی است و یک شرط اساسی روانشناسوی بورای
اشتیاق مردش با لار است (سلرز ،ترماا ،باتز ،اوستمن2005 ،ا.
براساا یایتههای پژوهش بین مشاوره مسیر شغلی شوناختی اجتمواعی و رسوالتمحورر بور اشوتیاق
تحصیلی تفاوت معنیداری وجرد ندارد .میتوران اسوتنباط نمورد لوه خردلارآمودی یکوی از مسومتورین
مفاهیم ،روششناختی اجتماعی است و از طریی رسالت مسیر شغلی دارای پیامودهای مثبوت سوازمانی و
یردی مث ایزایش مشارلت در لار و خردلارآمدی میباشد .پس در واقع خردلارآمدی در هور دو نظریوه
ارتقاء پیدا مینماید و نقش واس های در تاثیرگذاری دو روش بهعسده میگیرد و چورن همبسوتگی مثبوت
و باالیی بین اشتیاق و خردلارآمدی وجرد دارد (اولیرمپر ،سان پدرو ،الی ،بوالر و بررگوان2016 ،؛ والکور،
گرین و مانس 2006 ،ا .دو روش تاثیر گذاری مشابسی را بر اشتیاق تحصیلی داشتند.
دربایت مدرسه ،اشتیاق میتراند به عنران یک منبع شاصی مسم شوناخته شوده لوه باعوث تسوسی
یادگیری و دستیابی به مریقیت می-شرد (اسکینر و همکاران2009 ،ا .همگرایوی ایون پوژوهش بوا نتوای
پژوهشهای یردریکس و بلرمنفیلد و پاریس (2004ا ،چایا ،جیرنگ و چانگ (2017ا ،دایی ،الون و دیوک
(2011ا نشان دادند لساشتیاق تحصیلی پیشبینیلننده خربی بورای پیشوریت تحصویلی دانوشآمورزان
است .از طریی یایتههای م العه (لینگ و همکاران2015 ،ا نشان دادند لوه دانوشآمورزانی لوه سو رح
باالتری از اشتیاق تحصیلی را دارند بیشتر با مدرسه مشوارلت مویلننود و وضوعیت عواطفی مثبوتتوری
داشته له منجر به پیامدهای انگیزشی مسمی میشرد .پس میتران استنباط نمرد له چرن هور دو شویره
مشاوره مبتنی بر نظریهشناختی اجتماعی و رسالتمحرر باعث ایزایش اشتیاق شدهاند پس باعوث ایوزایش
پیشریت تحصیلی نیز خراهند برد .با شناسایی دانشآمرزان دارای ایوت تحصویلی و مشوارلت دادن آنهوا
در مداخالت شناختی اجتماعی و رسالتمحرر میتران زمینه مریقیت آنان را در آینده یراهم نمرد.
از نتای این پژوهش می تران به این نکته اشاره نمورد لوه بوا شناسوایی ایوراد دارای اشوتیاق پوایین و
شرلت دادن آنها در جلسات مشاورهشوناختی اجتمواعی و رسوالتمحورر بوه بسبورد لیفیوت آمورزش و
رسیدن به اهداف عالیتر سیستم آمرزشی تالش نمرد و زمینه استفاده هر چه بستر ایراد از ترانمنودیهوا و
استعدادهای بالقره و بسبرد عملکرد را یراهم نمرد .ترصیه به انجاش برناموهریوزی و یوا اجورای یعالیوتهوای
مشاورهای مانند لارگاهها و مداخالت جست ارتقاء وضعیتهای روانی سوالم در مودارا ،مسومتورین پیامود
عملی این م العه میباشد.
این پژوهش محدود به دانشآمرزان دبیرستانی پایه یازدهم رشته ریاضی ییزیک برد له باید نسبت بوه
تعمیم نتای به جرامع دیگر احتیاط نمرد .بنابراین مسم است له بورای م العوات آینوده در جمعیوتهوای
ماتلف مررد بررسی قرار گیرد .ضمنا ،استفاده از خردگزارشی در این گرنه م العات ،یک محودودیت مسوم
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برای آنها در نظر گریته میشرد .خردگزارشی ممکن است تحت تثثیر عرام ذهنی (اسوپکترر1992 ،1ا و
تفاوتهای یردی (بروت و هانراتی1993 ،2ا قرار گیرد .از آنجا له دانشآمرزان گروه مداخله میدانسوتند
له این مداخله بر اشتیاق تحصیلی متمرلز شده است ،لذا ممکن است آنها به سراالت پرسشنامه بهصررت
"تعمدی و جانبدارانه" پاسخ داده باشند (استاو1975 ،3ا .در ل این م العه یکی از معدود م العاتی اسوت
له نشان میدهد روشهای مشاوره شغلی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی و رسالتمحرر تاثیر مثبتی بر
روی اشتیاق تحصیلی دانشآمرزان با استفاده از یک طرح نیمه تجربی دارد .م العه ما حوالی از اثرباشوی
برنامههای مداخلهای برای ارتقای اشتیاق تحصیلی دانشآمرزان و همچنین بسبرد عملکرد آنها است.
قدردانی
نریسندگان برخرد الزش میدانند له از تمامی مدیران ،معلمان و مشاوران آمرزش و پرورش له در جریان اجورای ایون
پژوهش همکاری داشتند و همچنین از تمامی دانشآمرزانی له در تحقی شرلت نمردند تشکر نمایند.
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