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 :چکیده

 
 دانش تحصیلی اشتیاق بر محور رسالت و اجتماعی شناختی نظریه بر مبتنی شغلی مسیر مشاوره روشهای تاثیر مقایسه حاضَر پژوهش زا هدف

 شامل پژوهش جامعه .بود گواه گروه یک و آزمایش گروه دو با پیگیری و آزمون پس آزمون، پیش طرح با تجربی نیمه پژوهش روش .بود آموزان

 شدند انتخاب(آموزپسر دانش 60 و دختر آموز دانش (60آموز دانش 120پژوهش نمونه .بود فریدونکنار شهرستان دوم متوسطه زانآمو دانش کلیه

 پژوهش، ابزار. شدند تقسیم( گواه گروه دو و محورر رسالت مداخله گروه دو و اجتماعی شناختی مداخله دوگروه(گروه شش به تصادفی صورت به و

 روشهای تاثیر که دادند نشان مکرر واریانس تحلیل از حاصل نتایج های یافته. بود(2002)باکر و گونزالس ساالنوا، شوفلی، تحصیلی اشتیاق مقیاس

 مرحله سه در شفه زوجی های مقایسه آزمون همچنین و بود معنادار تحصیلی اشتیاق و محور رسالت و اجتماعی شناختی نظریه بر مبتنی مشاوره

 شناختی گروه بین ولی. است داشته ثبات پیگیری تا و یافته افزایش آزمون پس در ها میانگین که داد نشان پیگیری و آزمون ،پس آزمون پیش

 رسالت و اجتماعی شناختی نظریه بر مبتنی شغلی مسیر مشاوره روش دو هر گیری نتیجه.  نداشت وجود معناداری تفاوت رسالت گروه با اجتماعی

 به اجتماعی شناختی مشاوره جلسات در آنها دادن شرکت و پایین اشتیاق دارای افراد شناسایی با توانمی. رگذارندتاثی تحصیلی اشتیاق محوربر

 استعدادهای و ها توانمندی از افراد بهتر چه هر استفاده زمینه و نمود کمک آموزشی سیستم تر عالی اهداف به رسیدن و آموزش کیفیت بهبود

 .نمود راهمف را عملکرد بهبود و بالقوه
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 مقدمه

 
 دانش تحصیلی موفقیت در موثر کلیدی عوامل از یکی است بوده تعلیم متخصصان توجه مورد همواره تحصیلی موفقیت با مرتبط عوامل

 بهبود نحوه ،کشف آموزشی روانشناسی زمینه در مسائل مهمترین از یکی واقع در(. 20۱۶ نبرنا) است تحصیلی اشتیاق مفهوم آموزان

 مطالعات اما ندارد، وجود آموزان دانش عملکرد بهبود برای هوشمند و سریع روش یک تنها تردید بدون. است آموزان دانش عملکرد

 کنند شناسایی را آموزان دانش عملکرد در کننده تعیین عوامل نتری کارآمد تا است ساخته قادر را محققان و رسیده انجام به متعدد

 (.20۱۱برسو،شائوفلی،ساالنووا)

 کلی سطح و ،خودکارآمدی مشابه امور در گذشته دستاوردهای بررسی نتایج از فرد انتظار مثال عنوان به که دادند نشان مطالعات این

 دانش عملکرد و رفاه اشتیاق، برای هایی کننده پیشگیری عنوان به انندتو می و دارند نقش زمینه این در( خودداری) خودکنترلی

 .شوند گرفته نظر در آموزان

 های کننده بینی پیش ترین قوی اشتیاق و خودکارآمدی به اعتقاد و( قبلی تحصیلی عملکرد) مشابه امور در قبلی تجربه حال، این با

 اشتیاق(. 20۱4 وهرمن هیرشی،فرئوند) اند گرفته قرار تایید مورد نیز متعددی اردمو در و اند شده گرفته نظر در آموزان دانش عملکرد

 برای اساسی و پایه عنوان به و گردید مطرح تحصیلی شکست و  افت تبیین و درک جهت بار اولین برای که است ای سازه تحصیلی

 که است داده نشان مطالعات(. 2004بلومنفیلدوپاریسفردریکس،)گرفت قرار مدنظر تربیت و تعلیم حوزه در گرایانه اصالح هایتالش

 و شناختی اشتیاق از پایینتری سطوح که آموزانی دانش به نسبت اند داده نشان اشتیاق یادگیری در شناختی لحاظ از که آموزانی دانش

 در بیشتری اصرار و ارآمدیک و داده نشان خود از مطالعات و تکالیف در کافی تالش و وقت صرف برای بیشتری دارند،رغبت عاطفی

 (.20۱0 ولیم مارتین)دارد وجورد  رابطه عملکرد و تحیلی اشتیاق بین واقع در دارند مسایل و بامشکالت مواجهه

 است" تحصیل برای تالش و آموزبامشارکت دانش ارتباط کیفیت " معنای به تحصیلی اشتیاق

 (.2009وفیرور اسکینر،کیندرمن)

 خاص فردیارفتاری یا خاص شیء یا و موضرعی بر گیردو رادربرمی شناختی هیجانی های جنبه له است آنی حالت یک اشتیاق

 (.2007وساالنوا شائوفلی)متمرکزاست

 .اند نموده بیان مدرسه کارهای درمورد مثبت انگیزشی هیجانی حالت و پافشاری صررت به را تحصیلی اشتیاق اخیر مطالعات

 

. است شدن تحصیل وقف( فداکاری)و تحصیل به داشتن شوق( انرژی)درتحصیل، شدن مجذوب(ذبج) بعد سه دارای تحصیلی اشتیاق

 الکس و ،جودی شلبرگ بوچی،) دارند اجتماعی و شغلی و تحصیلی های موفقیت برای مهمی تلویحات تحصیلی اشتیاق دیگر سوی از

20۱0.) 

 اشتیاق اصلی تمرکز که کردند بیان و نمودند بررسی را شغلی مسیر اشتیاق کننده بینی پیش متغیرهای( 20۱4)،فرئوندوهرمن هیرشی

 واقع در. کنند حرکت شان شغل انتخاب رشدی مسیر سمت به فعاالنه طور به توانندمی افراد این چگونه که است این بر شغلی مسیر

 نظریه متغیرهای مهمترین از یکی که باال آمدی کار خود یعنی است محیط در شخص مطلوب عملکرد پیامد بهینه انسانی رشد

 اجتماعی شناختی نظریه است اشتیاق کننده بینی پیش باشد می اجتماعی شناختی

 

 و عملکرد انتخاب، ای،حرفه ازمنافع است خاصی دامنه با بندورا اجتماعی شناختی نظریه کاربرد واقع در( ۱994) همکاران و لنت

 مسیر حوزه در اهداف و انتظار مورد نتایج کارآمدی، خود فردی مهم متغیرهای نبی جانبه سه تعامل بر نظریه این. است رضایتمندی

 (.2005) لنت دارد تاکید شغلی
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 و انتظارات ترجیعات، تفکرات، باورها، قبیل از( شخصی  عرامل فرد رفتارهای بین تعامالت است معتقد اجتماعی شناخت نظریه

 فرایند طول در عوامل این که است این بر باور کند می تعیین را فرد دستاوردهای و یادگیری محیطی، شرایط و( فرد های خودپنداره

 باورهای(. 2005) لنت پذیرندمی تأثیر یکدیگر از و گذاشته اثر یکدیگر بر آنها تمام و کنند می متقابل کنش یکدیگر با یادگیری

 نتایج که حالی ، در دارد اشاره خاص حوزه در ها فعالیت اجرای و سازماندهی در آنها های قابلیت مورد در افراد قضاوت به خودکارآمدی

 به را افراد نتیجه پیامدهای و باال خودکارآمدی که است معتقد نظریه این. دارد اشاره رفتار شده بینیپیش پیامدهای به انتظار مورد

  شغلی مسیر اجتماعی شناخت نظریه(. ۱994 همکاران و لنت) کنند می تشویق خاص حوزه در پیشرفت برای شخصی اهداف تنظیم

 

 

 و براون لنت) گیرد می قرار انتظار مورد نتایج و خودکارآمدی تاثیر تحت شدت به عملکردی اهداف و افراد انتخاب که کند می بیان

 (۱388) ،کریمی( ۱395) دالور و پور ،سعدی تاج در( ۱395) حسینیان و عابدی نیلفروشان عبدالحسینی،(. 2000 هاکت

 طرفی از و دادند نشان را خودکارآمدی و شغلی مسیر اشتیاق و اجتماعی شناختی نظریه بر مبتنی مشاوره تاثیر خود هایبررسی در

 واشتیاق برعملکردتحصیلی است ممکن عامل سه واین است ارتباط در آموز دانش استعداد یا خودکارآمدی با آموز دانش از معلم انتظار

 .ربگذاردآموزتاثی دانش تحصیلی

 ارتباط تحصیلی خودکارآمدی رسیدکه نتیجه این به تحصیلی اشتیاق پیچیده مدل یک دربررسی(20۱۶)برنان(.2008تایلروبولتر)

 دارد فرد قبلی و فعلی موقیتهای و تحصیلی اشتیاق با مستقیمی

 ومارنسل ،والکر،گرین(20۱۱)ساالوانا و لیشائوف ،برسو، ،(20۱3)،تناو(20۱۶) بورگان و باکر الی، پدرو، سان اوکیومپور، همچنین .

 همبستگی خودکارآمدی که دادند نشان( ۱392) باغبان و عابدی پورعباس، و( ۱39۱)عابدی و هویدا سیادت، میرحیدری، ،(200۶)

 (۱985)سالیوان،اسویدروتیپتون ، بال،مادسن.دارد اشتیاق با مثبتی

 گیری جهت این.نمایند می تجربه یارسالت ،مسیرشغلی شغل عنوان یزکاررابهمتما روش به ذهنی لحاظ به مردم که داشتند تاکید

 بین کار،تقابل گیری ،جهت درنتیجه.شود داده شکل شغل تواندتوسط برکارمی مبتنی گیری هستندوجهت فردی های ها،فراترازدیدگاه

 (.2002ورژنسکی،)کند می رامعرفی وشغل شخص

 کار از مادی فواید دنبال به فقط کار به نسبت شغلی گیریجهت با افرادی مثالً. ستا مرتبط هدف ساختار به کار گیری هرجهت

 است زمانی از بردن بهره برای نیاز مورد منابع آوردن دست به برای هایی روش درعوض بلکه نیست هدف خود خودی به کار،. هستند

 افرادی(. 2002)  ورژنسکی بر است سازی ،درآمد ددار شغلی گیریجهت که فردی اصلی هدف اصل، در. شود می صرف شغل در که

 مالی بازده طریق از تنها رانه خود دستاوردهای و داشته خود کار در تریعمیق فردی گذاریسرمایه دارند، شغلی مسیر گیریجهت که

 و شغل در فردی توان افزایش ر،باالت اجتماعی موقعیت دستآوردها، این غالبا،. آورندمی دست به شغل ساختار در توسعه طریق از بلکه

 بردن باال میدانند، شغلی مسیر عنران به را کارخود که افرادی هدف. 1985) همکاران، و بال( میدهد ارائه را باالتری نفس به اعتماد

 آن از کمتر و دارد خود شغل از بیشتری رضایت رسالت، گیری جهت با  افرادی .است شغلی وجاهات و قدرت اجتماعی، مرقعیت درآمد،

 فعالیتهایی سمت به پرمعنا اشاره عنوان به رسالت.ا،( 2016شاور و مای چن،(میدهند نشان خود از باالتری اشتیاق و هستند رویگردان

 احضار عنران به همچنین(. 2009روسو و دکاس ورژنسکی،( است توجه قابل فردی و اجتماعی اخالقی، لحاظ به که میشرد تعریف

به  را خود کار افرادی چنین ، )2009دافی، و دیک( است سایرین به خدمت برای که میشرد توصیف پرمعنا رشغلیمسی برای متعالی

 سلرز،( استعدادیابی و اشتیاق ،(20۱3هاموکانگاندو، و راسمن(دار معنی زندگی و کار دنبال به و نموده تلقی زندگی در هدف عنوان

 .باشند می(2005اوستمن، باتز ترماس،

 یا مالی بازده برای بیشتر رسالت با فردی .است سخت زندگی بقیه از آنها کار جداسازی که درمییابند رسالت گیری جهت با افرادی

 .میدهد هویت شخص به کارکردن می پردازدکه تعهد این تکمیل به بلکه نمیکند کار شغلی مسیر ترسعه
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 کاری رسالت، دارای افراد غالبا، .است کار حین در عمیق تعهد آوردن بدست افراد، این هدف .نیست هدف خود خودی به کار ، اصل در

 صوررت به میتواند شغلی رسالت2002) .ورژنسکی،( شود تبدیل بهتری مکان به برایشان کنندتاجهان می

(. 20۱5هوود، و گرید وا،پارسک( بروزنماید (سرنوشت و خانواده فرصتها، از( بیرونی صررت به یا شود ناشی )ارزشها یا توانایی از( درونی

 جهت در بنفس اعتماد تقویت ،باعث همچنین .خودکارآمدی میشود و شغلی مسیر ریزی برنامه در افزایش باعث شغلی رسالت حضور

 رسالت گیری جهت داشتن(. 20۱3هرمن، و هیرشی( است کاری ساز چالش مسیرهای

 و گرایی غیبت پایین نسبت و شغلی رضایتمندی برتر،سالمتی، زندگی شامل که است مرتبط خودگزارشی فایده چندین با شغلی

 و( 20۱7)چانگ و جیونگ چایا،(. 20۱0جانسون، و گرانت برگ،( دارد ارتباط مسیرشغلی پذیری مسئولیت

 و کار از قوی شناخت با شغلی رسالت .دارد تحصیلی پیشریت با مثبتی همبستگی رسالت که دادند نشان( 20۱۱) دیک و دافی،الن

 از کاملی بخش عنوان به را خود کار شغلی، رسالت با افرادی(. 2004؛ دوبرو، 2009 تامسون، و ن باندرسو( دارد ارتباط فرد، حرفه

 تریسی و ژاو های پژوهش تحلیل نتایج همچنین( ۱997 همکاران، و ژینسکی) و نمایند می تلقی کاری بیرونی زمانی عنصر و خودشان

 شغلی، رسالت دارای افراد که دادند نشان(20۱۶)وزاهو وخی،خیا،خین(20۱3)وبوسا ،بیوکس(20۱7)،یاپ(20۱7) نیشی اوگواو( 20۱۶)

 نقش و اهمیت به توجه با. کنند می احساس بیشتری رضایت خود شغلی و تحصیلی مسیر از و دارند وظیفه انجام در بیشتری اشتیاق

 وبلومنفیلدوپاریس فردریکس: 20۱5 وویالروسا، اینرلی،گانوتیس مک گ،کین) تحصیلی عملکرد بهبود در تحصیلی اشتیاق تاثیرگذار

 و دارد عملیاتی جامع، برنامه یک به نیاز افراد در آن افزایش و ایجاد که بوده بعدی چند سازه یک تحصیلی اشتیاق اینکه و(2004،

 شده انجام هایپژوهش عمده واقع در. است شده پرداخته آن به کمتر که شودمی محسوب ایران مدارس مطالعات حیطه نوپا در متغیر

 محدود و نوپا جدید، ایران در پدیده این بررسی و است بوده شغلی اشتیاق بر هم آن تمرکز و بوده کشور از خارج در اشتیاق حوزه در

 از یکی آنان در تحصیلی اشتیاق پس شوند می آماده دانشگاه ورودی های آزمون برای دبیرستان دوم دوره در آموزان دانش چون. است

 شناختی نظریه باالی تاثیر به توجه با و پژوهش پیشینه اساس بر. است موفقیت به دستیابی و انگیزش ارتقای در متغیرها ترینمهم

 شناختی نظریه بر مبتنی شغلی مسیر مشاوره تاثیر مقایسه حاضر پژوهش هدف از اشتیاق، ارتقای در محور رسالت رویکرد و اجتماعی

 ارتقا را آموزان دانش تحصیلی اشتیاق ها نظریه این اساس بر بتوان شاید تا. گردید تعیین تحصیلی اشتیاق و محور رسالت و اجتماعی

 تحصیلی اشتیاق و محور رسالت و اجتماعی شناختی نظریه بر مبتنی شغلی مسیر مشاوره فرضیه هدف، به این دستیابی برای. بخشید

 .شد گرفته نظر در است موثر

 

 

 پژوهش روش

 
 وم د  متوسطه پسر و دختر( دبیرستانی آموزان دانش کلیه شامل آماری جامعه .است تجربی نیمه پژوهشهای نوع از پژوهش این

 (آموز دانش 120 پژوهش نمونه. بودند تحصیل به مشغول( ۱400-۱40۱)تحصیلی سال در که .دادند تشکیل فریدونکنار شهرستان

 متوسطه دوم دوره های دبیرستان بین از که صورت بدین .شدند انتخاب ای خوشه روش به( پسر آموز دانش 60 و آموزدختر دانش۶0

 یک دبیرستان هر از سپس. شدند انتخاب صادفیت تصور به اول خوشه انبعنو پسرانه دبیرستان سه و دخترانه دبیرستان سه تعداد

 و انتخاب تصادفی بصوررت یازدهم پایه در فیزیک ریاضی رشته گروهها، ودنب همسان برای .شدند انتخاب دوم خوشه عنران به کالس

 صررت به و شدند انتخاب ها گروه برای آموز دانش 20 تعداد بودند، همکاری به حاضر که آموزانی دانش میان از تصادفی بصورت

 پژوهش به ورود مالک. شدند تقسیم( گواه روهگ دو و محور رسالت گروه دو ، اجتماعی شناختی گروه دو( مداخله گروه شش به تصادفی

 وجود جنس دو برای مختلط صورت به جلسات برگذاری امکان اینکه دلیل به. بود فیزیک ریاضی رشته و یازدهم تحصیلی پایه حاضر

 آموز دانش ۱۱8 تعداد کل در و داشت وجود ریزش نفر دو گروهها از یکی در. گردید انجام ها مداخله جنسیت تفکیک به پس نداشت
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. بودند تحصیل به مشغول فیزیک ریاضی رشته یازدهم پایه در کنندگانشرکت همه و. ماندند باقی پیگیری و آزمون پس مرحله در

 اخالق کدهای پژوهش این در. بود ۶8/۱7 آنها تحصیلی معدل میانگین و ۶4/۱۶هاآن سنی میانگین سال، ۱۶-۱8 بین آنان سنی توزیع

 پژوهش در اخالقی مالحظات اجرای برای .است شده اجرا و گرفته قرار دتوجهمور 1390) حسینیان،( مشاوران و سانروانشنا ای حرفه

 :گردید رعایت زیر های مؤلفه حاضر،

 برد رضایت کسب با و داوطلبانه پژوهش این در افراد شرکت-

 شرایط مدت، شیوه، اهمیت، مورد در پژوهش بتدایا در :کنندگان شرکت تمامی به پژوهش چگونگی مورد در کافی اطالعات ارائه-

 .شد داده توضیح مداخله از خروج  و ها ارزیابی پژوهشی، مداخله اجرای

 پژوهش پایان از بعد گواه گروه برای آموزشی جلسات اجرای-

 

 پژوهش ابزار

 
 و است آیتم 17 دارای و شد ساخته( 2002)وباکر گونزالس ساالنوا، ، شائوفلی توسط تحصیلی اشتیاق مقیاس :تحصیلی اشتیاق مقیاس

 به مربوط آخر سؤال 6 و فداکاری به طمربو بعد سؤال 5 ، جذب به مربوط اول سؤال۶.سنجد می را انرژی و فداکاری جذبه، مؤلفه سه

 6 گزینه و هرگز صفر گزینه .است۶تا0 از سؤاالت گذاری نمره روش و بوده ای گزینه هفت لیکرت طیف دارای سؤاالت .است انرژی

 به و باشد باالتر فرد نمره هرچه یعنی است، متغیر 102 تا 1 از دانشجویان تحصیلی اشتیاق نمرات دامنه .باشد می(روز هر( همیشه

 اشتیاق یعنی کند سوق 1 سمت به و باشد کمتر فرد نمره هرچه و است باالتر فرد آن تحصیلی اشتیاق کندیعنی سوق 102 سمت

 .است کمتر فرد آن تحصیلی

 تحصیل به اشتیاق کلی پایایی(2002 ) همکاران و شائوفلی .است آزمودنی تحصیلی اشتیاق میزان دهنده نشان نمرات، عمجمو

 برای .شد محاسبه 78/0 انرژی برای و 9۱/00 فداکاری ،برای 73/0 جذب مقیاس برای ابعاد درونی همسانی .آوردند دست به73/0را

 ایران در مقیاس این .آوردند بهدست38/0 برابربا فرسودگی رابامقیاس مقیاس این رابطه (2002) ارانهمک و شائوفلی اعتبار، بررسی

 جذب های مقیاس خرده برای ،89/0اشتیاق، کل نمره برای را مقیاس پایایی است، شده ترجمه (1391) پیریایی و نعامی ترسط

 آن مقدار که شده محاسبه کرونباخ آلفای روش با مقیاس پایایی ر،حاض پژوهش در .نمردند محاسبه8۱/0 وانرژی77/0 ،فداکاری87/0،

  های مقیاس وبرای 92/0 تحصیلی اشتیاق کل نمره برای

 .شد گرفته نظر در پژوهش این در آموزان دانش کل اشتیاق نمره .گردید محاسبه 83/0 وانرژی 8۱/0 ،فداکاری88/0 جذب

 

 

 پژوهش اجرای شیوه

 
 که بود دقیقه 90 مدت به جلسه 8 برگیرنده در هرکدام  محور رسالت مداخله همچنین و اجتماعی شناختی مسیرشغلی مشاور مداخله

 در. گردید ارائه افراد و جلسه هر با مرتبط خانگی تکالیف جلسه هر در ایدقیقه 90 جلسه 8 این در. گردید ربرگزا جلسه یک ای هفته

 بازخورد جلسه هر پایان در. شد گرفته آزمون پس آنها از هشتم جلسه پایان از پس و شد ارائه آزمونپیش جلسه آغاز از قبل اول جلسه

 آزمایشی، مداخله تاثیر پیگیری ،جهت ماه یک گذشت از پس سپس. گردید دریافت جلسات اجرای چگونگی و  محتویات مورد در افراد

 رسالت شغلی مسیر گیریجهت بر موثر عوامل شناسایی رمنظو به ابتدا شغلی مسیر مشاوره بسته تهیه برای. گرفت صورت پیگیری

 محورها این سپس. شدند کدگذاری اصلی محور 20 در و شناسایی اثرگذار عوامل و گرفت قرار بررسی مورد مرتبط متون و منابع محور

 مربوط معتبر و استاندارد ارهایابز ادامه در. شدند کدگذاری کلی حوزه هفت در محتوا تناسب و مفهومی تشابه معنایی، قرابت اساس بر
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 بر موثر عوامل مهمترین رگرسیون مدل از استفاده با سپس. گردید اجرا نفر 373 بین در و تهیه آمده دست به توزیع هر سنجش به

 ادد نشان گام به گام رگرسیون تحلیل نتایج. آمدد دست به استاندارد رگرسیون ضریب اساس بر محور رسالت شغلی مسیر گیریجهت

 هویت متغیرهای و مثبت رگرسیون وزن دارای زندگی معنای و درونی انگیزش اشتیاق، هنجاری، هویت اطالعاتی، هویت متغیرهای که

 آماره( p0/05) است آمده دست به43/0 تعیین ضریب درمجموع.بودند منفی درونی وزنی دارای بیرونی انگیزش و اجتنابی_ سردرگم

 مسیر گیری جهت با مرتبط عوامل شدن مشخص از پس .است  خطی هم عدم دهنده نشان که آمده دست به ۱0/2 واتسون دوربین

 مسیرشغلی مشاوره متخصصان تایید با و تدوین مشاوره و روانشناسی اساتید کمک به محور رسالت مشاوره بسته محور رسالت شغلی

 .میدهد نشان را محرر لترسا شغلی مسیر گیری باجهت مرتبط عوامل رابطه زیر جدول .گردید اجرا

 
 محور رسالت شغلی مسیر گیری جهت با مربتط عوامل :1 جدول

 منبع متغییر / مفهوم

 (20۱5هود، و گرید پارسکوا،( ،( 2009 تامسرن، و باندرسرن( هویت

 (20۱۶ هود، و کجوالس گرید،( ،( 2017 اونیشی، و اوگو( اشتیاق

 (20۱7( پیا ،( 2010 بانین، و دیک هانتر،( انگیزش

 (20۱5هود، و گرید پارسکرا،( ،( 2010 همکاران، و االنگوان( هدفمندی

 (20۱0بانین، و دیک هانتر،( ،( 2005 همکاران، و سلرز( ترانمندیها و ب تجار استعدادها، شناسایی

 (20۱0بانین، و دیک هانتر،( ا، 2005 چاندلر، و هال( ها رغبت شناسایی

 (20۱7 وهمکاران ژانگ)،(20۱0، همکاران و ناالنگوا( ها ارزش شناسایی

 
 مسیر مشاوره جلسات و 2 جدول در اجتماعی شناختی شغلی مسیر مشاوره جلسات مختصر شرح

 است آمده 3 جدول در محور رسالت شغلی

 

 

 

 

 

 

 اجتماعی شناختی شغلی مسیر مشاوره جلسات مختصر شرح :2 جدول

 

 شرح هدف جلسه

 یاجرا و رابطه برقراری اول

 آزمون پیش

 با و یکدیگر با گروه اعضای آشنایی

 و بها چارچو بیان گروه، رهبر

 آزمون، پیش اجرای گروهی، کار قراعد

 شغلی مسیر مشاوره با افراد آشناکردن

 توافق اجتماعی،اعالم شناختی

 های شده،مثال اعضاءباقواعدطرح

 وبازخورد تکلیف گذشته،ارائه ازموفقیت



 

7 

 

 در تقابلی احساس ایجاد دوم

 نتایج و شغلی مسیر مورد

 انتظار مورد

 پلکان ترسیم ها، خودگریی با آشنایی

 سال پنج تصور کوار، هر در موفقیت

 بازخورد و تکلیف ارائه آینده،

 

 موفقیتشان، دالیل و شما الگوهای (گیری الگو)جانشینی تجربه سوم

 الگوی با ها شباهت و تفاوت

 الگوی زندگی روز یک تصور خودتان،

 تبیین رغبت مدل توضیح ما،ش

 ،، عمل به تصمیم یک تبدیل فرایند

 بازخورد و تکلیف ارائه

 و گذشته عملکرد بررسی چهارم

 فعلی عملکرد بر آن تاثیر

 فیزیولوژیکی حاالت و

 بر گذشته عملکرد تاثیر چگونگی

 در بدنی حاالت به توجه فردی باورهای

 و تکلیف ارائه موفقیت، و شکست مواقع

 دبازخور

 

 
 
 

 شرح هدف جلسه

 عواطفی حاالت به توجه پنجم

 سازی وآرام

 تن تمرینات ، اضطراب با آشنایی

 بازخورد و تکلیف ارائه آرامی،

 و مثبت تجسم اهمیت ششم

 ها رغبت

 بررسی روزنامه، در خبر انتشار تکنیک

 نگرش ایجاد اهمیت

 خود تکنیک تبیین خودارزشمندی،

 تفادهاس خود، تصدیق و مثبت تلقینی

 بندی طبقه و سازی نردبان تکنیک از

 و تکلیف ارائه ، مشاغل های کارت

 بازخورد
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 ( 1994 همکاران، و لنت( اجتماعی شناختیمدل  از برگرفته

 
 
 
 

 کلیشه و الگو اثر بررسی هفتم

 جنسیتی های

 استیو از کوتاه ای نامه زندگی بیان

 تاثیر برسی و الگوها نقش جابز،

 زندگی و مثال بیان نقش، الگوهای

 خوبی به که  موفق شاغل زن یک نامه

 آمده، فایق جنسیتی های کلیشه بر

 بررسی زندگی، سیر خط کشیدن

 دید از جنسیتی های کلیشه مفهوم

 بازخورد و تکلیف ارائه اعضاء،

 
 
 
 

 مباحث بخشی اثر بررسی هشتم

 آزمون پس اجرای و

 جلسات، مختصرکلیه مرور و بررسی

 شده کشیده زندگی سیر خط مقایسه

 بررسی هفتم، جلسه و دوم جلسه در

 دریافت نگی،خا تکالیف

 آزمون پس بازخوردکلی،اجرای
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 محور رسالت شغلی مسیر مشاوره جلسات مختصر شرح :3 جدول

 محتوا هدف جلسه

 و بطه را برقراری اول

 آزمون پیش اجرای

 رهبر با و یکدیگر با گروه اعضای آشنایی

 قراعد و ها چارچوب بیان گروه،

 آشنا آزمون، پیش اجرای کارگروهی،

 رسالت مسیرشغلی مشاوره با افراد کردن

 طرح قاعد با اعضاء برای تالش محرر،

 و تکلیف ارائه خاطره، تعریف شده،

 بازخورد

 و یابی هریت دوم

 استعدادها شناسایی

 ،خود منفی و مثبت ویژگیهای بیان

 خود خودپنداره، خود، مورد در تصور

 الگوهای آن، شناخت لزوم و واقعی

 و تکلیف ارائه شما، تحصیلی و رفتاری

 بازخورد

 آن به دستیابی و هدف سوم

 

 وضعیت چهار برای نقاشی از استفاده

 از رسیدن موانع آل، ایده کنونی،

 راههای و آل ایده به موجرد وضعیت

 وبازخورد تکلیف ارائه موانع، این بر غلبه

 و تجارب شناسایی چهارم

 ها توانمندی

 نامگذاری و شما زندگی کتاب فصرل

 کتاب آینده های فصل آن، های فصل

 شما، زندگی فیلم برتر سکانس و زندگی

 بازخورد و تکلیف ارائه

 طبقه و سازی نردبان تکنیک از استفاده ها رغبت شناسایی پنجم

 توضیحات ، مشاغل کارتهای بندی

 بندی اولویت ها، انتخاب این درخصوص

 بازخورد و تکلیف ارائه ، انتخاب

 برای سازی نردبان تکنیک از استفاده ها ارزش شناسایی ششم

 آن، انواع و ارزشها ارزش، کارتهای

 ارائه زندگی، ارزشهای بندی اولویت

 بازخورد و تکلیف
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 محتوی هدف جلسه

 مرضوعی، چه با شما تقدیر جشن معنایابی هفتم

 ماموریت افراد، زندگی معنای بررسی

 آینده تصور خود، مرگ تصور زندگی،

 ارائه آن، توصیف و غریبه فرد برای کامل

 بازخورد و تکلیف

 

 مباحث بخشی اثر بررسی هشتم

 آزمون پس اجرای و

 جلسات، کلیه مختصر مرور و بررسی

 بازخورد دریافت خانگی، تکالیف بررسی

 مونآز پس کلی،اجرای

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

 

 ها یافته

 گرفته نظر در ثابت آموزان دانش تحصیلی رشته تحصیلی، رشته متغیر نقش کنترل برای پژوهش این در

 فیزیک ریاضی رشته یازدهم سال آموز دانش نظری، های رشته بین از تصادفی انتخاب اساس بر و شد

 استفاده مکرر گیری اندازه با واریانس تحلیل روش از ها داده تحلیل برای .گردید تعیین گروه به ورود معیار

 شغلی مسیر مداخله و اجتماعی شناختی مسیرشغلی مداخله گروهی بین متغیر که صررت بدین شد

 سه در تحصیلی اشتیاق نمرات شامل گروهی درون متغیر همچنین .بود گواه گروه یک و محور رسالت

 .بود پیگیری و آزمون پس آزمون، پیش  سطح

 
 سنجش مراحل و گروهی عضویت حسب بر تحصیلی اشتیاق توصیفی های شاخص :4 جدول

 تعداد استاندارد انحراف میانگین گروه مراحل

 38 22/62 79/94 اجتماعی -شناختی آزمون پیش

 40 21/60 68/75 محرر رسالت

 40 22/34 80/85 گواه

 38 17/86 98/05 اجتماعی -شناختی آزمون پس

 40 16/39 97/07 محرر رسالت

 40 18/64 83/40 گواه

 38 14/65 97/71 اجتماعی -شناختی پیگیری

 40 17/13 95/95 محور رسالت
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 40 19/44 82/07 گواه

 
 جدول در که طورر- همان .میدهد نشان را تحصیلی استاندارداشتیاق انحراف و میانگین 4 جدول

 بهم نزدیک ها گروه در تحصیلی اشتیاق معیار انحراف و میانگین آزمون پیش مرحله در میشرد مشاهده

 افزایش آزمایش گروه در نمرات میانگین آزمون پس مرحله در که حالی در .است نکرده تغییری و بوده

 به نسبت گردید انجام ماهه کی فاصله با که پیگیری مرحله در نمرات میانگین همچنین .است کرده پیدا

 .است بیشتر گواه گروه

( z= df=118 ، p>0/05 /980)ویلک و شاپیر آماره شد استفاده ویلک و شاپیر آزمون از ها داده ترزیع بودن نرمال بررسی برای /

 آزمون از واریانسها همگونی بررسی برای .است نرمال تزیع میدهد نشان که میباشد

 نتایح .میباشند همگون ها گروه بین در واریانسها میدهد نشان که آمد بدست( p>0/05/0(=2،۱۱5) F 17)تایجن و شد استفاده لوین

 طرح .شد استفاده اپسیلون تصحیح از نتیجه در .آمد بدستw=0/22  53/67=(2) موچلی کرویت آزمون

 گروهی بین عامل یک ،(پیگیری و آزمرن پس آزمون، پیش  سطح سه در زمان( گروهی درون عامل یک با مختلط واریانس تحلیل

 .گرفت قرار استفاده مورد  وابسته متغیر( و گواه و رسالت اجتماعی، شناختی گروه  سطح سه در گروهی عضویت(

 

 

 
 گروهی بین و گروهی درون اثرات به مربوط مکرر گیری اندازه با واریانس تحلیل نتایج :5 جدول

 منشا اثر نوع

 تتاثیرا

 درجه F ویژه مقدار

 آزادی

 فرض

 درجه

 آزادی

 خطا

Sig مجذور 

 اتا

 توان

 آماری

 بین

 گروهی

 1 0/97 0/001 110 3 1253/06 0/02 ثابت مقدار

 

 گروه

0/87 2/58 6 220 0/019 0/066 0/84 

 0/12 0/01 0/77 110 3 0/37 0/99 جنسیت

 تعامل

 و جنسیت

 گروه

0/99 0/06 6 220 0/99 0/002 0/066 

 درون

 گروهی

 1 0/40 0/001 107 6 12/12 0/59 زمان

 گروه تعامل

 وزمان

0/69 3/63 12 214 0/001 0/16 0/99 

 تعامل

 جنسیت

 وزمان

0/93 1/20 6 107 0/31 0/06 0/45 
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 تعامل

 زمان،

 و جنسیت

 گروه

0/11 0/99 12 212 0/45 0/05 0/57 

 
 بین عامل اثر که میدهد نشان را گروه سه در تحصیلی اشتیاق مقایسه برای کسویل المبدای چندمتغیره آزمون نتایج 5 جدول در

 نیستند دار معنی اثرها سایر.است است دار معنی گروهی

 اجتماعی شناختی نظریه بر مبتنی شغلی مسیر مشاوره عبارتی به ندارد وجود داری معنی دختروپسرتفاوت بین.

 دار معنی گروه و زمان تعامل اثر که آنجایی از.اند نموده ایجاد تحصیلی اشتیاق در را داری معنی تاثیر جنس دو هر رد محور ورسالت

 اندازه یکبار ادامه در لذا .گیرد صورت مشخص گروه در زمان سطوح  و مشخص درزمان گروه سطوح تفکیک باید بعدی آزمونهای است

 طرح از سپس .آید دست به وابسته متغیرهای بر مداخله روشهای از هرکدام اثربخشی تا یگرددم انجام گروه هر  ازای به مکرر گیری

 .میشرد استفاده پیگیری و آزمون پس مرحله در گروه سه مقایسه برای گروهی بین مقایسه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 آزمون پیش مرحله در گروه سه در تحصیلی اشتیاق مقایسه برای ویلکس المبدای متغییره چند آزمون :6 جدول

 منشا اثر نوع

 تاثیرات

 درجه F ویژه مقدار

 آزادی

 فرض

 درجه

 آزادی

 خطا

Sig مجذور 

 اتا

 توان

 آماری

 بین

 گروهی

 1 0/967 0/0001 110 3 107/26 0/03 ثابت مقدار

 

 گروه

0/81 3/90 6 220 0/001 0/96 0/96 

 0/09 0/006 0/88 110 3 0/21 0/99 جنسیت

 تعامل

 و جنسیت

 گروه

0/97 0/53 6 220 0/77 0/015 0/21 

 1 0/968 0/0001 110 3 1120/10 0/03 ثابت مقدار درون
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 0/99 0/123 0/0001 220 6 5/13 0/76 گروه گروهی

 0/07 0/004 0/93 110 3 0/14 0/99 جنسیت

 تعامل

 و جنسیت

 گروه

0/99 0/11 6 220 0/99 0/003 0/07 

 
 تحصیلی اشتیاق در گروه سه بین که میدهد نشان را ویلکس بدایالم چندمتغیره آزمون 6 جدول

 .دارد وجود تفاوت پیگیری و آزمون پس مرحله در .

 
 تحصیلی اشتیاق در گروه سه مقایسه برای متغیره تک واریانس تحلیل آزمون نتایج :7 جدول

 متغیر

 وابسته

 مجموع

 مجذورات

df میانگین 

 مجذورات

F Sig مجذور 

 اتا

 توان

 آماری

 0/97 0/14 0/0001 9/38 2929 2 558/01 آزمرن پس

 0/98 0/14 0/0001 9/75 2903/60 2 5807/20 پیگیری

 
 نشان پیگیری و آزمون پس دومرحله در تحصیلی اشتیاق در گروه سه مقایسه برای متغیره تک واریانس تحلیل آزمون نتایج 7 جدول

 تعقیبی آزمون لذا .دارد وجود دار معنی تفاوت رسالت و اجتماعی اختیشن گروه در ها گروه بین که میدهد

 .گیرد می صورت متغیر دو این برای ها گروه زوجی های مقایسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیگیری و آزمون -پس مرحله در رسالت و اجتماعی شناختی در ها گروه زوجی های مقایسه برای شفه های مقایسه :8 جدول

 
 تفاضل J  ( (J  -I)) گروه )  I) گروه بستهوا متغیر

 ها میانگین

 داری معنی استاندارد خطای

 شناختی آزمون پس

 اجتماعی

 0/93 4/00 1/42 رسالت
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 شناختی

 اجتماعی

 00001 4/00 15/62 گواه

 0/002 3/94 14/20 گواه رسالت

 شناختی پیگیری

 اجتماعی

 0/90 3/90 1/78 رسالت

 شناختی

 اجتماعی

 0/001 3/90 15/66 هگوا

 0/002 3/85 13/87 گواه رسالت

 
 پیگیری و آزمون پس مرحله در ها گروه زوجی های مقایسه برای شفه های مقایسه نتایج 8 جدول

 دار معنی تفاوت گواه گروه با اجتماعی شناختی و رسالت گروه بین تحصیلی اشتیاق که میدهد نشان

 و است بوده مرثر تحصیلی اشتیاق نمرات میانگین بهبود بر آموزش ارائه که گرفت نتیجه میتوان بنابراین .دارد وجرد

 گروه بین ولی .است بوده ماندگار پیگیری مرحله در آموزش اثرات یعنی .است شده حفظ پیگیری مرحله تا تفاوت این

 که. وجودندارد داری معنی تفاوت رسالت گروه با اجتماعی شناختی

 .ندارد وجود هم با مقایسه در آموزش این تاثیرگذاری ح سطو در داری معنی تفاوت و گذاشتند تاثیر آموزش دو هر که است آن نشانگر 

 

 گیری نتیجه و بحث

 
 

 و اجتماعی شناختی رویکرد  بر مبتنی شغلی مسیر مشاوره تاثیر مقایسه کلی هدف پژوهش این در

 اشتیاق کل نمره که است آن از حاکی پژوهش نتایج .بود آموزان دانش یتحصیل اشتیاق بر محور رسالت

 بیشتر محورا رسالت و اجتماعی شناختی( آزمایش گروههای در پیگیری و آزمون پس مراحل در تحصیلی

 محور رسالت و اجتماعی شناختی شغلی مسیر مشاوره که گرفت نتیجه میتوان بنابراین بود گواه گروه از

 با آزمایش های گروه زوجی مقایسه همچنین .دهد افزایش را آموزان دانش تحصیلی اشتیاق است توانسته

 .ندارند هم با داری معنی تفاوت محور رسالت و اجتماعی شناختی های شیوه که داد نشان یکدیگر

 و آزمون پس آزمون، پویش مراحل در جداگانه صررت به آزمایش گروه هر در که دادند نشان نتایج

 - می تحصیلی اشتیاق افزایش در آموزشها تاثیر دهنده نشان که دارد وجود داری معنی تفاوت یپیگیر

 تاثیر که است این نشانگر اوت شده حفظ نیز پیگیری مرحله در تفاوت این اینکه به ترجه با .باشد

 آزمون پس مراحل در تحصیلی قاشتیا بر اجتماعی شناختی شغلی مسیر مشاوره پژوهش های یافته براساس .است ماندگار آموزش

 و تایلر ،(20۱3)تناو ،(20۱4) همکاران و هیرشی ،(20۱۱)ساالوانا و برسو،شائوفلی ،(20۱۶) برنان .است بوده موثر وپیگیری

 آمدی خودکار که  نماید می بیان( ۱392)باغبان و عابدی پورعباس، و(۱39۱)عابدی و هویدا میرحیدری،سیادت، ،(2008)بولتر

 و است اجتماعی شناختی نظریه اصلی مفاهیم از یکی خودکارآمدی اینکه به توجه با .دارد تحصیلی اشتیاق با مستقیمی ارتباط تحصیلی

 افزایش آن متعاقب نیز اشتیاق خودکارآمدی افزایش با پس. گردد می خدکارآمدی افزایش باعث اجتماعی شناختی شیره به مشاوره

 از پر ها مرقعیت این. است ی زیاد مشکالت دربردارنده اجتماعی های مرقعیت که نمود عنوان میتوان یافته این تبیین در .یافت خواهد

 قوی احساس یک باید ایراد موفقیت، برای نیاز موررد تالش تداوم برای .هاست عدالتی بی و ها، ناکامی موانع، گرفتاریها، ها، سختی

 درنظر خود برای باالتری هدفهای دارند، نیرومندی خودکارآمدی احساس که زانیآمو دانش1977) .بندورا،( باشند داشته خودکارآمدی
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 آنها .دارند برخورر مشکالت با برخورد در بیشتری اشتیاق و پشتکار از و کنند می بیشتری تالش هدفها این به رسیدن برای میگیرند،

 انتظار مشکالت، برابر در آنان که آنجایی از .کنند برخورد نددار رو پیش که شرایطی و رویداها با مؤثر طور به میتوانند که معتقدند

 خودکارآمدی با ایراد که حالی در(. 2016 برنان،( کنند می عمل باالیی ح سطو در اغلب و نموده استقامت ها تکلیف در دارند موفقیت

 به نسبت آنها .نمایند می اجتناب کنند می یتلق تهدید را آنها که دشواری تکالیف از کنند می تردید هایشان توانایی در که پایین

 که آن جای به شوند می مراجه دشوار تکالیف با وقتی و دارند ضعیفی تعهد و کم اشتیاق اند، کرده انتخاب خود برای که اهدافی

 و شد خواهند مواجه آن اب که موانعی خود، شخصی مشکالت مورد در شوند متمرکز باشند، داشته مرفقی عملکرد چگونه که مسئله این روی بر

 2000 وهمکاران، لنت( کنند می بحث زیاد کار آن نامطلوب پیامدهای انواع

 - پس مراحل در تحصیلی اشتیاق بر محور رسالت شغلی مسیر مشاوره پژوهش های یافته براساس

 شاور و مای چن، پژوهش نتایج که گفت میتوان یافته این تبیین در .است بوده موثر پیگیری و آزمون

 رویگردان آن از کمتر و دارند خود شغل از بیشتری رضایت رسالت، حس با افراد که دادند نشان( (2016

 برنا، های پژوهش نتوجایج با پژوهش نتایج .دهند می نشان خود از را بیشتری فعالیت به اشتیاق پس است

 و اوگو ، (2016 ) تریسی و ،ژاو (1394)  خرانساری ،(1394) حسینیان و خلیجیان خسروانی، پردالن،

 دادند نشان که (2016) زاهو و خین خیا، خی، و (2013) بوسا و بیوکس ، (2017) یاپ ، (2017 ) اونیشی

 

 .باشد می همسو دارند وظیفه انجام در بیشتری اشتیاق شغلی، مسیر رسالت دارای افراد

 
 به دیدگاهی عنوان به شغلی مسیر لترسا دارای افراد چون که کرد بیان میتوان یافته این تبیین در

 برگ ؛ 2013 هاموکانگاندو، و راسن(گردد تلقی پرمعنا ذاتا و مند هدف صورت به کارش دارد قصد فرد آن در که میشود تلقی کار سمت

 (. 2010 وهمکاران،

 
 را مشارکت و فداکاری معنا، عمیق حس خود کار در شغلی مسیر رسالت حس با افراد نموده و تقویت را پرمعنا کار شغلی رسالت وجود

 کنند می تجربه

 - می اشتیاق با مرتبط مفهومی لحاظ به که(کار بودن پرمعنا(. 2009 دایی، و دیک ؛ 2012 هیرشی،(

 برای روانشناسی اساسی شرط یک و است فردی و سازمانی مثبت پیامدهای برای مهمی شاخص باشد،

 (. 2005 اوستمن، اتز،ب ترماس، سلرز،( است کار با مردم اشتیاق

 
 اشتیاق بر محورر رسالت و اجتماعی شناختی شغلی مسیر مشاوره بین پژوهش های یافته براساس

 ترین مهم از یکی خودکارآمدی که نمود استنباط میتوان .ندارد وجود داری معنی تفاوت تحصیلی

 و سازمانی مثبت مدهایپیا دارای شغلی مسیر رسالت طرفی از و است اجتماعی شناختی روش مفاهیم،

 نظریه دو هر در خودکارآمدی واقع در پس .میباشد خودکارآمدی و کار در مشارکت افزایش مثل فردی

 مثبت همبستگی چون و گیرد می عهده به روش دو تاثیرگذاری در ای واسطه نقش و مینماید پیدا ارتقاء

 والکر، ؛ 2016 بوگان، و باکر الی، پدرو، نسا اوکیومپو،( دارد وجود خودکارآمدی و اشتیاق بین باالیی و

 .داشتند تحصیلی اشتیاق بر را مشابهی گذاری تاثیر روش دو(. 2006 ، مانسل و گرین

 تسهیل باعث که شده شناخته مهم شخصی منبع یک عنوان به میتواند اشتیاق مدرسه، دربافت

 نتایج با پژوهش این گرایی هم(. 2009 همکاران، و اسکینر( شرد می مرفقیت به دستیابی و یادگیری

 دیک و الن دافی، ، (2017 ) چانگ و جیونگ چایا، ، (2004 ) پاریس و بلومنفیلد و فردریکس های پژوهش
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 ) آموزان دانش تحصیلی پیشرفت برای خوبی کننده بینی پیش تحصیلی اشتیاق که دادند نشان( (2011

 ح سطو که آموزانی دانش که دادند نشان ( 2015 ،همکاران و کینگ( مطالعه های یافته طرفی از .است

 تری مثبت عواطفی وضعیت و کنند می مشارکت مدرسه با بیشتر دارند را تحصیلی اشتیاق از باالتری

 شیوه دو هر چون که نمود استنباط تران می پس .میشرد مهمی انگیزشی پیامدهای به منجر که داشته

 افزایش باعث پس اند شده اشتیاق افزایش باعث محور رسالت و یاجتماع شناختی نظریه بر مبتنی مشاوره

 ها آن دادن مشارکت و تحصیلی افت دارای آموزان دانش شناسایی با .بود خواهند نیز تحصیلی پیشریت

 .نمود فراهم آینده در را آنان مرفقیت زمینه توان می محور رسالت و اجتماعی شناختی مداخالت در

 و پایین اشتیاق دارای ایراد شناسایی با که نمود اشاره نکته این به توان یم پژوهش این نتایج از

 و آموزش کیفیت بهبود به محورر رسالت و اجتماعی شناختی مشاوره جلسات در آنها دادن شرکت

 و ها توانمندی از افراد بهتر چه هر استفاده زمینه و نمود تالش آموزشی سیستم تر عالی اهداف به رسیدن

 های فعالیت اجرای یا و ریزی برنامه انجام به توصیه .نمود فراهم را عملکرد بهبود و بالقوه دهایاستعدا

 .میباشد مطالعه این پیامدعملی ترین مهم مدارس، در سالم روانی های وضعیت ارتقاء جهت مداخالت و ها کارگاه مانند ای مشاوره

 به نسبت باید که بود فیزیک ریاضی رشته دهمیاز پایه دبیرستانی آموزان دانش به محدود پژوهش این

 های جمعیت در آینده مطالعات برای که است مهم بنابراین .نمرد احتیاط دیگر جوامع به نتایج تعمیم

 مهم محدودیت یک مطالعات، گونه این در خودگزارشی از استفاده ضمنا، .گیرد قرار بررسی مورد ماتلف

 اسوپکتور،( ذهنی عوامل تاثیر تحت است ممکن دگزارشیخو .شود می گرفته نظر در آنها برای

 

 .قرارگیرد(۱993، هانراتی و بروک( فردی تفاوتهای ، گیرد قرار ( 1993

 صورت به پرسشنامه سواالت به آنها است ممکن لذا است، شده متمرکز تحصیلی اشتیاق بر مداخله این که

 است ازمعدودمطالعاتی یکی مطالعه این درکل.(۱975، استاو( باشند داده پاسخ "جانبدارانه و تعمدی

 بر مثبتی تاثیر محور رسالت و اجتماعی شناختی نظریه بر مبتنی شغلی مشاوره های روش میدهد نشان که

 اثربخشی از حاکی ما مطالعه .دارد تجربی نیمه طرح یک از استفاده با آموزان دانش تحصیلی اشتیاق روی

 .است آنها عملکرد بهبود همچنین و آموزان دانش تحصیلی اشتیاق قایارت برای ای مداخله های برنامه

 
 
 
 

 نابعم

 
 اشتیاق علّی یابی مدل (1395) .علی دالور، ؛ اسماعیل پر، سعدی فریبرز؛ ، درتاج علی؛ محمد اسالمی، .۱

 امیرکبیر دانشگاه کارشناسی مقطع دانشجویان در اجتماعی منابع و شخصی منابع مبنای بر تحصیلی .2

 .۱۶۱-۱33،(28)7.درمانی روان و مشاوره فرهنگ .تهران .3
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