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 چکیده
پدذیری شدغلی بدر اشدتیا  تحصدیلی و ی انطبدا پژوهش حاضر با هدا بررسی تدأثیر مشداوره

، آزمدونآزمایشدی بدا طدرح پدیش شدبهعملکرد تحصیلی انجا. شد. روش این پدژوهش از ندوع 
کلیدهکنترل انجا. گرفت. جامعهپس آزمون و پیگیری همراه با گروه  ی ی آمداری پدژوهش را 

تشدکیک  1314-18ی اول شهر اصفهان در سدال تحصدیلی ی دورهآموزان پسر متوسطهدانش
آموز به صورت تصادفی انتخاب شددند و  دانش 51ها دادند. به منظور انتخاب آزمودنیمی

قرار گرفتند. بدرای ( نفر 45) و گروه کنترل( نفر 45) به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش
ی ای مشداورهدقیقده 85ی جلسده 8آزمون اجرا شد. گروه آزمایش مددت پیش، هر دو گروه

هارتوند  و ) ی شدغلی سداویکاسپذیری شغلی اقتباس شدده از روش مشداورهگروهی انطبا 
گدروه اپدس، مشداوره یرا دریافت کردند. در پایان دوره( 4114، ویس جدرا آزمدون در هدر دو 
گدروه آزمدایش گرفتده شدد. ، سپس یک مداه بعددشد.  بدرای سدنجش آزمدون پیگیدری از هدر دو 

اسددتفاده ( 4111) ارانکدی اشددتیا  تحصدیلی آرشددامبالت و هماز پرسشدنامه، اشدتیا  تحصددیلی
آزمددون و عنددوان پددسشددد. همننددین میددانگین نمددرات پایددانی تددر. اول و مسددتمر تددر. دو. بدده

آموزان در نظر گرفته شد. منظور پیگیری عملکرد تحصیلی دانش به، نمرات پایانی تر. دو.
کددده روش مشددداورهنتدددایج حاصدددک از تحلیدددک واریدددانس بدددا انددددازه ی گیدددری مکدددرر نشدددان داد 
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آزمدون و پیگیدری نشدان داد کده پدس، آزمدونی پیشهای زوجی در سه مرحلهآزمون مقایسه
و تددا پیگیددری ثبددات داشددته اسددت. نتددایج ( p<11/1) آزمددون افددزایش یافتددههددا در پددسمیددانگین
کدده مشدداوره حاصددک از پددذیری شددغلی بددر اشددتیا  ی انطبددا پددژوهش حاضددر بیددانگر ایددن اسددت 

 گذار است.تحصیلی و عملکرد تحصیلی تأثیر
 پذیری مسیرشغلیانطبا ، تحصیلی عملکرد، اشتیا  تحصیلی کلیدی: های واژه

 مقدمه 
هررای  یکرری از سررازمان، برره ضرررورت تغییرررات اجتمرراعی  بنررا، امررروزه آمرروزق و پرررورق

کشوری محسوب می ، ی اجتمراعیشود و با رشد و توسرعه پیچیده و بزر  اجتماعی در هر 
گسسرتنی دارد و بره تردریج از یرک حالرت سراده ابتردایی ی  فرهنگی و اقتصادی پیونردی نا

کرردن ، به یک حالت پیچیده درآمده است. ثمربخشی آموزق و پرورق از یرک سرو تبردیل 
متعادل و رشد یافته اسرت و از سروی دیگرر ، بالنده، های سالمهای مستعد به انسانانسان
اجتمراعی و ، های متفاوت فرهنگیی نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشکنندهتأمین

ای مرهرون نظرام آموزشری آن جامعره اسرت و از بالنردگی هرر جامعره رشرد و اقتصادی اسرت.
کره فررد  از مراحل مهم در رشرد شخصریت انسران اسرت؛ دوره نوجوانی یکی  طرفی دوران  ای 

کرررودکی خرررارج شرررده و برررا نقش های جدیرررد در خرررانواده و جامعررره  هرررا و مسرررئولیت از دوران 
برره راهنمررایی و مشرراوره در جهررت  نیرراز، هررای اصررلی ایررن دورهشررود. از ویژگرری رو میروبرره

گیری مهرارت  در مرؤثر کلیردی عوامرل از هرای رشردی اسرت و یکریموفقیت تحصیلی و فرا

، 2والکررر) اسررت 1آمرروزی اشررتیاق تحصرریلیموفقیررت تحصرریلی نوجوانرران در نقررش دانررش
کره بره یرادگیری و پیشررفت تحصریلی مربرون ، (2635 سازه اشتیاق تحصیلی به رفتارهرایی 

گیرررر صرررر  مررریاطرررالق ، اسرررت کررره فرا کیفیرررت تالشررری اشررراره دارد  شرررود. ایرررن مفهررروم بررره 
یررابی برره نتررایج کنررد تررا برره صررورت مسررتقیم در دسررتهررای هدفمنررد آموزشرری مرریفعالیررت

                          
1. academic engagement 
2. Walker, KW. 
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یرران، عابرردی) مطلرروب نقررش داشررته باشررد گلشررنی، معمار اق یاشررت (.3121، شوشررتری و 
 و رفتراری اسرت انگیزشری، ای چندبعدی است و دارای سه بعد شناختیسازه، تحصیلی

گررانی، جررانز، آرشررامبالت، 2661، 1مررارتین) اشررتیاق  (.2636، 3؛ مررارتین و لرریم2662، 2فررالو و پا
کررارگیری راهبردهررای شررناختی و فراشررناختی در یررادگیری  تحصرریلی شررناختی شررامل برره 

ارزق و عاطفره ، شرامل سره مؤلفره احسراس( عراطفی) اشرتیاق تحصریلی انگیزشری، اسرت
کارهررای دانشررگاه را در بررر مرریاسررت و دوسررت داشررتن محرر و ، گیررردیو آموزشرری و عالقرره برره 

اشررتیاق تحصرریلی رفترراری شررامل حاررور فعررال همررراه بررا شرروق و شررور در محرریو آموزشرری 
گرذرا و  (.2662، 4لینبرینک و پینتریچ) است اشتیاق چیزی بیش از یک وضعیت هیجانی 

کره روی  کننرده و هیجرانی شرناختیباشد و یک حالت پایای سرایتخا  می اشراره دارد 
   (.3120، پیرانی و صالحی، عباسی مسلم) شودواقعه یا رفتار متمرکز می، یک موضو 

کرالس درس( 2636) 5وانگ و هولکامبی ، در تحقیقی با عنروان درک نوجوانران از محریو 
کرره در مقابررل فقرردان اشررتیاق برره مدرسرره  کردنررد  تعامررل مدرسرره و پیشرررفت تحصرریلی بیرران 

تمایرل بره رفتارهرای انحرافری و ، پیامردهای جردی نظیرر عردم پیشررفت در مدرسرهتوانرد می
، در پررژوهش خررود( 2631) مررارتین همچنررینخطررر ترررک تحصرریل را برره دنبررال داشررته باشررد. 
برره ایررن ، آمرردی تحصرریلی در دانشررجویانکررارارتبرران اشررتیاق تحصرریلی بررا عملکرررد و خررود

کره از لحرا  شرن که دانشرجویانی  اختی و عراطفی در یرادگیری اشرتیاق نتیجه دست یافت 
که سطوی پاییننشان می ترری از اشرتیاق شرناختی و عراطفی دهند نسبت به دانشجویانی 
کررافی در تکررالیف و مطالعررات از خررود بیشررتررغبررت ، را دارنرد ی برررای صررر  وقرت و تررالق 

کارآمدی و اصرار   .ی در مواجهه با مشکالت و مسایل دارندبیشترنشان داده و 

                          
1. Martin A. J. 
2. Archambault, I., Janosz, M., Fallu, J., & Pagani, L. S. 
3. Liem, G. A. D. 
4. Linnenbrink, E. A. & Pintrich, P. R 
5. Wang, M. T. & Holcombe, R. 
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باشرد. در مری 1یلیعملکررد تحصر، یهرای نظرام آموزشرن شراخصیتررگر از مهرمیکی دی
کرره برره طررور عمرروم یتنهررا دسررتاورد یلیواقررع عملکرررد تحصرر گسررترده انرردازه یاسررت   یریررگو 

کره بیشود. ایم ده یو اسرتاندارد سرنج یینهرا یهراج آزمرونیشرتر برر اسراس نتراین شراخص 
نظررران انرردرکاران و صرراحبدسررت، نیوالررد، آمرروزانی دانررشن دغدغررهیترررمهررم، شررودیمرر

ک ررر بررسرریررن دلیآمرروزق و پرررورق اسررت و برره همرر کرراویرری اخچنررد دهرره یهررایل ا  یر برره وا
، ریررن آبررادی و رضررایی) انرردپرداخترره یلیبهبررود عملکرررد تحصرر یعوامررل مررؤثر و راهکارهررا

3123.) 
بیرت گذارند. متخصصان تعلیم و ترعوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی افراد تأثیر می

خرانوادگی و اجتمراعی تقسریم ، آموزشرگاهی، ی عوامرل فرردیاین عوامرل را بره چهرار دسرته
عملکرررد تحصرریلی برره عنرروان متغیررر وابسررته تحررت تررأثیر یررک عامررل ، انررد. در حقیقررتکرررده

عوامررل شررناختی ماننررد هرروق ، بلکرره عوامررل متعررددی نظیررر اسررتعداد تحصرریلی، نیسررت
کرررالس درس، 3راهبردهرررای خرررود تنظیمررری، 2خودکارآمررردی تحصررریلی، عمرررومی ، سررراختار 

آمروزق معلمران و انگیرزق یادگیرنردگان برر روی ، توانایی یادگیرنردگان، 4انگیزق تحصیلی
کرره ایررن عوامررل و متغیرهررا چنرران در هررم  (.3123، یزدانرری) آن تررأثیر دارد واقعیررت آن اسررت 
که تعیین نقش و ساند و با یکتنیده شده کنش متقابل دارند  هم هرر یرک بره دشرواری دیگر 

کره در برین ایرن عوامرلتحقیقرات نشران مری، پذیر است. با وجود ایرنامکان عوامرل ، دهنرد 
ین ترأثیر را برر پیشررفت تحصریلی بیشرتر، ماهیرت شرناختی و اجتمراعی برا آموزشی و فرردی

گررال، جررونز) دارنررد گلرردهابر (.2662، 5نیلسررون و  در پررژوهش خررود بررا عنرروان ( 2636)  6هرروالتر و 
ی بین بهزیسرتی روان و عملکررد تحصریلی در برین دانشرجویان بره ایرن نتیجره رسی رابطهبر

                          
1. academic performance 
2. academic self-efficacy 
3. self-regulation 
4. educational Motivation 
5. Jones, E. F., & Nelson-Le Gall, S. 
6. Howalter, M.H., Goldhaber, D. 



 11................................... آموزان پذیری شغلی بر اشتیا  تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش ی انطبا  بررسی تأثیر مشاوره

 

که سالمت روان باالتررسیده    .تری را به دنبال داردعملکرد مطلوب، اند 
ی م برت تحقیقات نشان داده است بین اشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی رابطه

؛ 2661 2النرررگ و وودلررری، ؛ ریچاردسرررون2666، 1؛ ولتررررز و روزنترررال2666، پینترررریچ) وجررود دارد
؛ 2661، نی؛ مررررارت2661، 3؛ فررررورر و اسررررکینر2661، برینررررک و پینتررررریچ؛ لین2661، ینتررررریچپ

؛ دوپرری رات و 2665، 4بلررو منفیلررد و پرراری ، ؛ فررردریک 2636، ؛ مررارتین و لرریم2631، مررارتین
کریستنسون2661، 5مری ین ؛ 2661 7، مرایر و ویگرر، کرالرک، ؛ بیکرر2632، 6 رشرلی و وایلری، ؛ 

 (.2662، آرشامبالت و همکاران
 تحقیقات دیگری نیز اثربخشی تأثیر مداخالت آموزشی و روان شناختی متعرددی نظیرر

، و عباسرری 3121، عابرردی و همکرراران) نیمررارت یرفتررار یشررناخت یمررداخالت چنررد بعررد
، علروی و خسرروی، وند یوسرف، قردم پرور) معنا درمانی، (3125، شفیعی و پیرانی، اعیادی
، (3120، آنر و میرنسررررب فتحرررری، احمرررردیان) آمرررروزق راهبردهررررای خررررودتنظیمی، (3127

را ( 3120، احمردی اردکرانی و شریری، رضاپورمیرصرالح) مداخله مبتنی بر پرذیرق و تعهرد
 انررد. بررر افررزایش اشررتیاق تحصرریلی و برره دنبررال آن بهبررود عملکرررد تحصرریلی را نشرران داده

کیررد ویررژه ای بررر اهمیررت دوران مطالعررات انجررام شررده بررا  هررد  پیشرررفت در زنرردگی و تا
گرفته کرره بهره تحصرریلی و ارتقررا عملکرررد و اشررتیاق انجررام  منرردی از یررک  انررد امررا از آنجررایی 

خرالر یرک مداخلره مبتنری برر ، شغلی مناسب یکی از ملزومات پیشرفت زندگی افراد است
 باشد. می مسیر شغلی همگام با عوامل تحصیلی بسیار محرز

کره بردان مشراوره( 3217) 8سوپر کررده اسرت  ی شرغلی را فرآینرد مسرتمر و پیوسرته تلقری 
                          
1. Wolters,C. A., & Rosental, H. 
2. Richardson, J. ; Long,G. & Woodley,A. 
3. Furrer, C., & Skinner, E. 
4. Fredericks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. 
5. Dupeyrat, C., & Marian, C. 
6. Christenson, S. L., Reschly, A. L., & Wylie, C. 
7. Baker, J. A., Clark, T. P., Maier, K. S., & Viger, W. 
8. Super, D. E. 
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کمک می کنرد وسیله به فرد  بررای انجرام آن آمراده ، شود تا بتوانرد شرغل مناسربی را انتخراب 
طررور موفقیررت آمیررزی برره اشررتغال آن ادامرره دهررد. در جریرران و برره، برره آن مشررغول شررود، گررردد

کره از آن جملره مریو الگوهای مختلفی اسرتفاده مریها  ی شغلی از نظریهمشاوره تروان شرود 
کرامبرررولتزنظریررره، 1ی رونظریررره، سررروپر ینظریررره آبرررادی و الگررروی چنرررد محررروری شرررفیع، 2ی 
ی های مشراورهیکی از مدل (.3120، آبادی شفیع) را نام برد 3لنت و براون، ی هاکتنظریه

کرره بره تررأثیر مشراوره  اشرتیاق و عملکرررد پرداختره اسررت مرردل یشهررای شررغلی برر افررزاشرغلی 
گرو، تجیردور-مرینرو) اسرت 5سراویکاس 4پذیری شرغلیانطباق ؛ ری 2630، 6هرانتنگز و بروادا
کر، دولف  (.2637، 7لوینی و زا

کرره داللررت بررر آمررادگی فررردی و شرریوهشررناخت روانای پررذیری شررغلی سررازهانطبراق هررای ی 
گذارهای شغلی  ایرن سرازه را ، دارد. طبق تعراریف ارایره شردهکنار آمدن با وظایف رشدی و 

کره شرامل ( 2661، سراویکاس) ترین بعد در رشد و تکامرل شرغلی افرراد دانسرتتوان مهممی
که هر فرد برای انجام مناسرب مراحرلباورها و شایستگی، هانگرق هرا و نقرش، هایی است 

کار می شرغلی از دیردگاه  پذیریانطباق (.2631، ساویکاس) بردوظایف مختلف زندگی به 
 برررراون و لنرررت (.3126، یوسرررفی) شرررود یعنررروان راهبررررد خرررودتنظیمی محسرروب مفررردی بررره

کرره دارای انطبرراقاشرراره مرری( 2661) برره خرروبی از ، پررذیری مسرریر شررغلی اسررتکننررد فررردی 
تروان ایرن سرازه را پ  می، ها سازگاری داردآید و با آنعهده وظایف و تکالیف رشدی برمی

کررردهرررا و انگیررزقعرراملی مررؤثر بررر موفقیررتبرره عنرروان  ، سرررمیعی) هررای تحصرریلی بررسرری 
 (.3126، باغبان و حسینیان، عابدی

                          
1. Roe, A. 
2. Krumboltz, J. D. 
3. Hackett, G. Lent, R.W & Brown, S.D. 
4. career adaptabilities 
5. Savickas, M. L. 
6. Merino-Tejedor, E., Hontangas, P. M., & Boada-Grau, J. 
7. Rudolph, C. W., Katz, I. M., Lavigne, K. N., & Zacher, H. 
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کرره عبارتنررد از: انطبرراق، گرایرری شررغلیی سررازهدر نظریرره پررذیری دارای چهررار بعررد اسررت 
کمرک مری، ی آینردهدربراره، کنجکاوی و اعتماد. دغدغره، کنترل، دغدغه کنرد ترا بره افرراد 
سراویکاس و ) چره ممکرن اسرت در آینرده پریش بیایرد آمراده شروندببینند و بررای آنجلوتر را 
کمرک مریاحساسی واقعی از آینده می، دغدغه (.2632، 1پورفلی کنرد ترا برا در سازد و به فرد 

گذشته گرفتن  کند و آیندهبه وضع فعلی شغلی، ی خودنظر  کراری شرغل خرود اق توجه  ی 
کندرا پیش افرراد ، کنتررل (.3121، نیلفروشران و عابردی، باغبران، عابدی، صالحی) بینی 

که مسئول شکلرا قادر می ، شان شوند ترا برا خرودنظمیدهی یا ساختن خود و محیوسازد 
کره برر روی شرغل خرود افتد روبهچه در آینده اتفاق میتالق و پایداری با آن رو شوند. فرردی 

مسرئولیتی نسربت تصمیمی و بیبیکند و دچار تصمیمات درستی اتخان می، کنترل دارد
کره کنجکراوی باعر  مری (.2661، )برراون و لنرت ی شغلی خود نخواهرد شردبه آینده شرود 

کننرد و سرناریوهای ممکرن ها و نقشافراد در مورد خودشان در موقعیت های مختلف فکرر 
که می  .(2632، سراویکاس و پروفلری) مرورد بررسری قررار دهنرد، توانند شکل دهنرددیگری را 

کفایت و خودکارآمردی در ، پذیریآخرین منبع انطباق که به معنای احساس  اعتماد است 
توانرررد آمیرررز یرررک فعالیرررت یرررا نقرررش اسرررت. در ایرررن مرحلررره شرررخص مررریانجرررام موفقیرررت

کنرردانتخرراب سررمیعی و ) هررای خررود را برررای اجرررای طررری زنرردگی خررود برره واقعیررت تبرردیل 
شررود و برا تغییرررات بررا قشرری برره افرراد محررول مریبنررابراین وقتری وظیفرره یرا ن (.3126، همکراران

کاری آنشوک افرراد قابرل انطبراق بره صرورت ریرر شرناخته ، دهردها رخ مریهایی در وظایف 
 شوند:می
 ی شغلی؛ی آیندهدغدغه درباره -الف 

کردن تالق خود جهت آماده شدن برای آینده -ب  ی شغلی؛ کنترل 
کنجکاوی به -ج  ی بررسی خود و سناریوهای آینده؛ وسیلهنمایش 

                          
1. Porfeli, E. J. 
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کررردن آرروهررای شخصرری -د  اس و یکسرراو) افررزایش خودکارآمرردی و اعتمرراد برررای دنبررال 
  (.2632، یپورفل

سرراویکاس معتقررد اسررت مفهرروم اساسرری و مرکررزی در آمررادگی و رشررد شررغلی و تمرکررز بررر 
ایرن چهررار (. تمرکرز برر روی 2636، 1پرذیری شرغلی اسرت )هرشریروی ایرن چهرار بعرد انطبراق

 ی شررغلی در دنیررای فرامرردرن اسررتهررد  اصررلی آمرروزق و مشرراوره، پررذیریمنبررع انطبرراق
   (.3121، صالحی و همکاران)

کررره سرررطح بررراالیی از انطبررراق( 2636) هرشررری پرررذیری در تحقیقررری نشررران داد نوجوانرررانی 
گررذارهای شررغلی موفررق پررذیری انطبرراق همچنررینترنررد. شررغلی را دارا هسررتند در تسررلو بررر 

کرره برره رشررد م بررت وی مررینشررانه، شررغلی انجامررد و ای از رشررد و پیشرررفت نوجوانرران اسررت 
کاهش پریشانی و رفتارهای مشکل کره باع  بهزیستی و  ک رر تحقیقراتی  سراز خواهرد شرد. ا

، پررذیری شررغلی انجررام شررده برره صررورت همبسررتگی برروده اسررت )روسرروی انطبرراقدر حرروزه
گرراورلوآیی، هاجبوتررا ، 4؛ رامرروس و لرروپز2632، 3الیبرروت و سررونمز، ر؛ ایسررپی2631، 2گراسرریم و 

گرفتره اسرت ( و یا به3120، ؛ تاجیک و رسولی2631 عنوان متغیر وابسرته مرورد مداخلره قررار 
کرررانتن2637، 5کرررانتن و بررراران، )کرررانتن ؛ 3121، سرررمیعی، نیلفروشررران، ؛ محمررردی2637، ؛ 

ی بررسرری تررأثیر ینرره(. برردین منظررور بررا فقررر ادبیررات پژوهشرری در زم3120، نعیمرری و مظرراهری
آمررروزی و هرررای دانرررشپرررذیری در محررریو ی شرررغلی برررر اسررراس انطباقای مشررراورهمداخلررره

کرره بیرران شررد از سرروی دیگررر همرران، ی اول مواجرره هسررتیمی متوسررطهخصوصرراو دوره طررور 
کره ای دارد ریررا برا ایرنکمبود یا فقدان اشتیاق تحصیلی در رشرد شرغلی افرراد اهمیرت ویرژه

هررای مدرسرره دور نگرره فاقررد انرررژی هسررتند و خودشرران را از فعالیررت 6ودهآمرروزان فرسرردانررش

                          
1. Hershi , A. 
2. Rusu, A., Măirean, C., Hojbotă, A. M., Gherasim, L. R., & Gavriloaiei, S. I. 
3. Ispir, Ö., Elibol, E., & Sönmez, B. 
4. Ramos, K., & Lopez, F. G. 
5. Kanten, S., Kanten, P., & Baran, M. 
6. burnout students 
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آمروزان مشرتاق احسراس به درس خواندن دارند؛ برعک  دانرش 1دارند و نگرق انتقادیمی
، کننرد )سراالنواهرای مدرسره مریکننرد و خرود را خیلری درگیرر فعالیرتسرزندگی و انرژی می

گراو، الرن ، شوفلی توانرد بره می، سطح پایین اشتیاق تحصیلی همچنین(. 2663، 2پیرو و 
هررا رفتارهرای ضررد اشررتیاق خررود را آمروزان منجررر شررود و آنکراهش عملکرررد تحصرریلی دانررش

مشرکالت انارباطی و افرت ، نگرق ضرعیف در مرورد مدرسره، ی غیبت از کالسوسیلهبه
قابررل توانررد یررک هررد  دهنررد. بنررابراین افررزایش اشررتیاق تحصرریلی مرریتحصرریلی نشرران مرری

ی تواننررد تجررارب مربررون برره مدرسررهیررابی برررای معلمرران و مرردارس باشررد و آنرران مرریدسررت
کننرررد )صرررالحی و همکرررارانآمررروزان را دسرررتدانرررش ک رررر 3121، کررراری  کررره ا (. از آنجرررایی 

کرره در حرروزه انطبرراق پررذیری شررغلی انجررام شررده اسررت و قرربال  نیررز اشرراره شررد برره  تحقیقرراتی 
ن مرور پیشرینه پژوهشری نشران داد انطبراق پرذیری صورت همبستگی بوده است و همچنی

ک راو در حوزه پژوهش گرفته و در مورد جامعه دانش شغلی ا کمترر  های سازمانی انجام  آموزان 
گرفتره اسرت و نیرز عمرده پژوهش گرروه خاصری از  مورد بررسری قررار  کیرد برر  هرای مررور شرده تا

پسرر متوسرطه اول بررسری شررده آمرروزان عرادی  آمروان داشرتند امرا در ایرن پرژوهش دانش دانش
پذیری شغلی برر اشرتیاق  بدین منظور هد  پژوهش حاضر بررسی تأثیر مشاوره انطباق، اند

 باشد. آموزان پسر متوسطه اول می تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش

 روش پژوهش
کنتررل پ ، آزمونروق پژوهش حاضر نیمه تجربی از نو  پیش گرروه  آزمون و پیگیری برا 

ی اول شرهر ی متوسرطهآموز پسر دورهدانش 31166ی آماری پژوهش شامل شد. جامعهبا می
کرره در سررال تحصرریلی  گیررری انررد. نمونررهمشررغول برره تحصرریل برروده20-27اصررفهان اسررت 

گرفت. درمرحله بره طروری  گیری در دسرترس برود؛ی اول نمونهپژوهش در دو مرحله صورت 
کرره موافقررت برره همکرراری کرره از مدرسرره دو مدرسرره پسرررانه انتخرراب و برره ، داشررتندهررایی 

                          
1. cynical attitude 
2. Salanova, M., Schaufeli, W. B., Lorens, S., Pier, J. M., & Grau, R. 
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گمارق تصادفی یک مدرسه مشاوره شغلی انطباق پذیری و یک مدرسره بره عنروان صورت 
کنترررل انتخرراب شرردند. مرحلرره گیررری برره صررورت تصررادفی سرراده یررک نمونرره، ی دومگررروه 

کالس گرروههای پایهکالس پایه هشتم از بین  هرای آزمرایش و ی هشتم هر دو مدرسره جهرت 
کنتررل  21گروه آزمایش ، کنترل انتخاب شدند. در این پژوهش گرروه  نفرر بودنرد. برا  21نفر و 

و طراحرری مناسررب محررل  بیشررتربررا اعمررال مرردت زمرران ، های پررژوهش توجرره برره محرردودیت
گروه، مشاوره برا توجره بره عردم دسترسری بره  های پنج نفره بره تبرادل نظرر پرداختنرد.افراد در 

کنترل ریزق داشت. ون و آزمون پیگیریآزم آموز در پ  یک دانش گروه   یک نفر از 
گروهی و برا اقتبراس از روق اساسری سراویکاسیمداخالت ا   ن طری به صورت مشاوره 

یرر ) کیفرری ترردوین ( در مشرراوره شررغلی و تکنیک2632، 1هارتونررگ و و شررد.  هررای سررنجش 
توسرو سره  حترواییبرا بررسری روایری م، پ  از اجرا و رفع اشکاالت اولیه بر روی چنرد نمونره

توضریح  3ی دست آمد. در جدول شمارهمحتوای مورد نظر به، ی شغلیمتخصص مشاوره
ی ایرررن فرمرررت برررا سرررؤاالت اساسررری ی مشررراوره ارایررره شرررده اسرررت. مقایسرررهمختصرررر برنامررره

کرره طررری پررژوهش حاضرررسرراویکاس نشرران مرری یررادی بررا فرمررت مشرراوره، دهررد  ی شررباهت ر
گررروه دقیقرره 26الرری  71ی برنامرره در هفررت جلسررهشررغلی سرراویکاس داردکرره ایررن  ای برررای 

گرفررت. سررپ  در جلسرره آزمررون و بعررد از یررک مرراه آزمررون یررک پرر ، ی آخرررآزمررایش انجررام 
گرفته شد. در ضمن در پایان جلسات مشراوره گروه آزمایش  معردل مسرتمر دوم ، پیگیری از 

گرفتره آزمون و معدل پایانی دوم بره عنروان پیگیرری عملکرربه عنوان پ  د تحصریلی در نظرر 
کنترل هیچ، شد. در مقابل گرفتن آزمرون گونه مداخلهگروه  یافت نکرد و فقو در زمان  ای در

گرروه آزمرایش هرا نیرز در هرای آنگرفتره شرد و معردل هرا نیرز آزمروناز آن، اشتیاق تحصریلی از 
گرفررت و در پایرران دهمرران زمرران هررای ادههررا برره عنرروان عملکرررد تحصرریلی مررورد بررسرری قرررار 

کنترل در اشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی برا به گروه  گروه آزمایش و  دست آمده از دو 
گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد.  یان  با اندازه   استفاده از آزمون تحلیل وار

                          
1. Hartung, P. J., & Vess, L. 
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 پذیری مسیر شغلیی انطباقمشاوره یبرنامه یخالصه .1جدول
 محتوا هدف /موضوعجلسه

 :اول

 آشنایى
ایجاد ، ارتبانبرقراری 

 آمادگی
قرروانین و  و اهرردا  بیرران، برقررراری رابطرره، اعاررا و مشرراور معرفرری

 آزمون اجرای پیش

 :دوم

 دغدغه
 قهرمانان زندگی شناسایی

ی ارایررره، بررسررری شخصررریت و اهررردا  قهرمانررران زنررردگی هرررر فررررد
 تکلیف و بازخورد

 :سوم

 کنجکاوی
 ها رغبت شناسایی

 بررسری برا شرده آشرکار هرایرغبرت یادآوری مطالب و شناسرایی
، عالقرره مررورد هررایسررایتوب و تلویزیررونی هررایبرنامرره، مجررالت
 اعاا به هر فرد به کمک بازخورد

 :چهارم

 کنجکاوی
 مورد موارد و الگوها بررسی

 عالقه

، هررا اعاررا در مررورد افرررادمنرردی بررسرری عالقه، یررادآوری مطالررب
کرردهای بررسرری ، هررای حررل مشررکل بررسییر ش  ، ...محرریو هرراو

 هالند و بازخورد

 :پنج 

 کنترل

 ی نحوه شناسایی
 و انتخاب گیری تصمیم
 گیری تصمیم در افراد

 مرورد م رل کشرف، عالقره مرورد داسرتان کشف، یادآوری مطالب
 ی تکلیف و بازخوردعالقه ارایه

 :شش 

 اعتماد

 حل های شیوه شناسایی
 در خودکارآمدی و مسأله

 گیری تصمیم

 باورهررای شناسررایی، اولیرره خرراطرات بررسرری، یررادآوری مطالررب
 محدودکننده و چگونگی رفع آن و بازخورد

 :هفت 

کلی جمع  بندی 
ی ارایررره، بنررردی جلسرررات توسرررو افررررادجمرررع، یرررادآوری مطالرررب بندی جلسات جمع

 مامون زندگی هر فرد و بازخورد

 گیری اندازه ابزار

 ی اشتیاق تحصیلیپرسشنامه
سرراخته ( 2662) ارانکررو همآرشررامبالت ی لهیوسرربررهی اشررتیاق تحصرریلی پرسشررنامه

شررامل:  یلیاق تحصرریباشررد. ایررن پرسشررنامه سرره مفهرروم اشررت مرری سررؤال 31 یشررده و دارا
دوسرت ) اق عراطفییاشرت، (حاور فعال و همرا با شور و شروق در مدرسرهی )اق رفتاریاشت
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 ینرردهایفرآ یریارگکرربررهی )اق شررناختیو اشررت( مدرسرره یارهرراکداشررتن مدرسرره و عالقرره برره 
ن یررا یهررادهررد. مرراده مرری را مررورد سررنجش قرررار( دروس یریادگیرردر  یو فراشررناخت یشررناخت

امالو کررر -3امالو مرروافقم تررا کرر -1ی )ارت پررنج درجررهیکرراس لیررمق یررکپرسشررنامه بررر اسرراس 
ن پرسشرنامه را برره یرا یرریروا( 2662) ارانکرآرشرامبالت و هم شرود.یمرر یگرذارنمرره( مخرالفم

ی اشرررتیاق ی پرسشررنامهسرررازه یرریروا( 3123) د نمرروده و امینررریییرررتأ یل عرراملیررروق تحل
برابررر بررا  یرفتررار یلیاق تحصرریچ بررا اشررتینتررریی پآن بررا پرسشررنامه یرریتحصریلی را بررا همگرا

دسررت برره 15/6 یشررناخت یلیاق تحصرریو اشررت 72/6 یعرراطف یلیاق تحصرریاشررت، 71/6
کرونبررراخضرررریب یی )ایرررب پایضررررا( 2662) ارانکرررآرشرررامبالت و هم. آورد  یرا بررررا( آلفرررای 
، 11/6برابررر بررا  یعرراطف یلیاق تحصرریاشررت یبرررا، 01/6برابررر بررا  یرفتررار یلیاق تحصرریاشررت
کرلو برای نمره 11/6برابر با  یشناخت یلیاق تحصیاشت یبرا  10/6اشرتیاق تحصریلی  ی 

، عرراطفی، یرفتررار یلیاق تحصرریاشررت ییایررب پاینیررز ضررر( 3123) انررد. امینرری گررزارق نموده
کررل را برره ترتیررب برابررر بررا  یشررناخت کرررده اسررت. در  77/6و  11/6، 71/6، 70/6و  گررزارق 

کررل برره  یشررناخت، عرراطفی، یرفتررار یلیاق تحصرریایررن پررژوهش نیررز ضررریب پایررایی اشررت و 
 برآورد شد. 10/6و  1/6، 12/6، 11/6 ترتیب برابر با

 عملکرد تحصیلی 
بینررری شرررده از سررروی آمررروزان در یرررادگیری مطالرررب درسررری پررریشمیرررزان موفقیرررت دانرررش

دانرد آموزان مریای از جایگاه تحصیل دانشپیشرفت را جلوه، ی آموزق و پرورقوزارتخانه
 هرای قبرل باشردای بررای یرک دوره یرا میرانگین نمررات در دورهکه ممکن اسرت بیرانگر نمرره

و در این پژ هش میانگین نمیاا  ااایانر میاو ا     مریوما   ااایانر میاو د  (.5691، 1الوین)
گافوه شد.به منظور عملکاد محصیلر دانش  آموزان در نظا 

                          
1. Lavin, D. E. 
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 هایافته
کرره همرره آمرروزان در ی دانررشپرر  از بررسرری مشخصررات دموگرافیررک افررراد مشررخص شررد 

بررا میررانگین ، ی اولی متوسررطهدر مقطررع هشررتم دوره، سررال 35الرری  31ی سررنی محرردوده
% شرراغل و 51خانرره دار و  %11در پایرران ترررم اول بودنررد. مادرهررا برره تفکیررک  0/31معرردل 

% مشاغل آزاد داشتند. سطح تحصیالت مادرهرا 06% مشاغل دولتی و 56پدرها به تفکیک 
%  56% لیسران  و براالتر و 06% ریر لیسان  و تحصیالت پردرها 11% لیسان  و باالتر و 01

گروهرر.ریررر لیسرران  بررود. آزمررون و پرر ، آزمررونشیی پررسرره نمررره، یاز لحررا  عوامررل درون 
گررروه آزمررایررن یگروهررنیشررد و از لحررا  عوامررل برر یبررسرر یریررگیپ گررروه  21ش شررامل یز  نفررر و 
هررای توصرریفی شررامل میررانگین و انحرررا  معیررار شرراخص نفررر بودنررد. 25نترررل نیررز شررامل ک

کنترررل در جرردول ، آزمررونپرر ، آزمررونپرریش گررروه  گررروه آزمررایش و  آورده شررده  2پیگیررری در 
 است.

اشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی های توصیفی نمرات . شاخص2جدول
کنترل، آزمونپس، آزمونبه تفکیک پیش گروه  گروه آزمایش و   پیگیری در 

 گروه
 مراحل

 عملکرد تحصیلی اشتیاق تحصیلی
کنترل گروه آزمایش کنترل گروه آزمایش گروه   گروه 

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 آزمونپیش
 01/6 70/31 01/6 51/31 02/3 21/05 0/3 21/76 (پایانی اول)

 آزمونپس
 11/6 11/31 0/6 21/31 71/3 53/05 07/3 75 (مستمر دوم)

 پیگیری
 (پایانی دوم)

20/75 12/3 30/05 11/3 11/32 12/6 32 03/6 
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  گرروه اشرتیاق تحصریلی در آزمرونمعیرار پر  انحررا  و که میرانگین 2جدول باتوجه به
گرروهمردل اشرتیاق تحصریلی نسربت بره پریش  کررده ی پیردابیشرترهرا افرزایش آزمرون سرایر 

گیررد. بررای بررسری آن که تغییرات مورد بررسی قرار  یران  برا  است؛ الزم است  هرا تحلیرل وار
یررران  برررا انررردازهگیرررری مکررررر اسرررتفاده شرررد. انررردازه یرررری مکررررر بایرررد چنرررد گدر تحلیرررل وار
گروهپررریش گمرررارق تصرررادفی  تسررراوی ، نرمرررال برررودن متغیرهرررای وابسرررته، هرررا فررررض شرررامل 

یان  کورویت داده، وار گیرردها و تساوی ماتری  برقررای  یران  مرورد بررسری قررار  کووار  هرای 
گروهری درآمرده (.3110، مولوی) انرد. در این پژوهش افراد به صورت تصرادفی بره عارویت 

گمرارق تصرادفشین پیبنابرا فررض نرمرال شیپر یبررسر یت شرده اسرت. بررایررعا یفررض 
یررع داده کولمرروگرو  ، هررابررودن تور بررا توجرره برره  اسررتفاده شررده اسررت. رونفیاسررم -از آزمررون 

کولمروگرو  این و ( Z=01/6و  P=75/6) اسرمیرنو  هرم بررای اشرتیاق تحصریلی -که آمار 
پرریش ، معنررادار نیسررت α=  61/6در سررطح ( Z=01/6و  P=71/6) هررم عملکرررد تحصرریلی

 فرض نرمالیتی رعایت شده است.
و  11/21)   بررای اشرتیاق تحصریلی و عملکررد تحصریلیکبرا Mج آزمون ینتا یبررس

 یه مفروضرره همگنررکرراز آن بررود  کیز حررایرران  نیرروارک یهررا یمرراتر یدر مررورد تسرراو( 17/5
، (F=73/6و  P=05/6) برقررار اسررتان  بررای عملکررد تحصرریلی یررووارک -ان یر  واریمراتر

کوچررک  (.F=63/5و P =663/6) امرا برررای اشررتیاق تحصریلی برقرررار نیسررت البترره برا توجرره برره 
گرروه مرورد مطالعره عردم رعایرت ، بودن حجرم نمونره و برابرر برودن تقریبری حجرم نمونره در دو 

یررران  را دچررررار مشرررکل نمی، فررررضایرررن پررریش  (.3222، 1هرررراول) کنرررد آزمررررون تحلیرررل وار
 یفررررض تسررراو، خطرررا یهررراان یررروار ین در مرررورد تسررراویآزمرررون لرررو یبرررا بررسررر، مچنرررینه
که نتایج این آزمون در جدولیها رعاان یوار  آمده است. 1ت شد 

                          
1. Howell, D. C. 
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 فرض تساوی واریانسی آزمون لوین پیشنتیجه 3جدول

 ی سنجشمرحله
 عملکرد تحصیلی اشتیاق تحصیلی

F سطح معناداری F سطح معناداری 
 2/6 630/6 611/6 3/1 آزمونپیش
 23/6 631/6 603/6 07/1 آزمونپس

 77/6 612/6 60/6 71/1 پیگیری
 
کواریمرراتر یتسرراو) تیررکرو یبرقرررار، ختررهیآم یهررافرررض آخررر در طررریشیپرر ان  و یرر  

که به( ان یوار رد. برا توجره بره مقرادیر یرگیمورد سنجش قررار مر یی آزمون موکللهیوساست 
 P=662/6) و عملکرد تحصریلی(    =12/6و  P=63/6) اشتیاق تحصیلیآزمون موکلی برای 

کررمسررطح معنرراداری آمرراره، (  =13/6و  یررت برررای داده 61/6تررر از ی مرروکلی  کرو هررا برروده و 
، Fآزمررون  یبرره جررا، ن سررطوی مختلررفیوجررود تفرراوت برر یبررسرر ین برررایبرقرررار نیسررت بنررابرا

گ یران  برا انردازه مری استفاده 1ن هاوسیریبهتر است از آزمون  گیرری شرود. نترایج تحلیرل وار
گروهی اشرتیاق تحصریل و عملکررد تحصریلی در جردول  مکرر مربون به اثرات درون و بین 

 آمده است.  5

گروهی و درون اثرات به مربوط مکرر گیریاندازه با واریانس تحلیل . نتایج4جدول  بین 
 منبع تغییرات اثرات متغیر

مجموع 
 مجذورات

 یدرجه
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

مجذور 
 اتا

 اشتیاق
 تحصیلی

درون 
 گروهی

ی مرحله
 سنجش

21/352 02/3 12/11 0/21 663/6 11/6 

عضویت 
 ×گروهی 

ی مرحله
 سنجش

23/316 02/3 52/11 01/21 663/6 11/6 

                          
1. greenhouse-geisser 
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 منبع تغییرات اثرات متغیر
مجموع 
 مجذورات

 یدرجه
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

مجذور 
 اتا

 55/1 72/72 65/271 خطا

بین 
 گروهی

 25/6 663/6 12/31 37/2150 3 37/2150 گروه

 21/315 57 01/1022 خطا

عملکرد 
 تحصیلی

درون 
 گروهی

ی مرحله
 سنجش

21/7 01/3 73/5 22/155 663/6 11/6 

عضویت 
 ×گروهی 

ی مرحله
 سنجش

02/2 01/3 12/3 5/330 663/6 73/6 

 635/6 22/72 61/3 خطا

بین 
 گروهی

 663/6 172/6 620/6 622/6 3 622/6 گروه

 630/6 57 71/6 خطا

 
گررروه، 5بررا توجرره برره نتررایج جرردول  کلرری بررین  کنترررل در اشررتیاق برره طررور  هررای آزمررایش و 

و لرری برررای عملکرررد تحصرریلی ( =F= ،663/6p 12/31) معنررادار اسررت، تفرراوت، تحصرریلی
  (.=F= ،17/6p 620/6) تفاوت معناداری وجود ندارد

گروهرری برررای میررانگین ن مرررات اشررتیاق امررا در تعامررل بررین مراحررل سررنجش و عاررویت 
 F= ،663/6p 01/21) تحصیلی و عملکرد تحصیلی تفاوت معناداری وجود داشرته اسرت

گروهری  معنراداری واقرع در (.= 5/330F= ،663/6 p ؛ = تعامرل مراحرل سرنجش و عارویت 
گررروه آزمررایش در مراحررل مختلررف سررنجش برره شررکل متفرراوتی رفتررار  اسررت آن بیررانگر کرره 
مراحررل سررنجش متفرراوت اسررت. برره عبررارتی شرریب تغییررر انررد و مانرردگاری اثرررات در کرررده

گررروهنمرررات از پرر   3هررای مختلررف یکسرران نیسررت. شررکل آزمررون برره دو نوبررت پیگیررری در 
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میرررانگین نمررررات اشرررتیاق تحصررریلی و عملکررررد تحصررریلی برررر حسرررب مراحرررل سرررنجش و 
گروهی را نشران مری گرروهدهرد. بررای ایرنعاویت  کردام  ، مشراوره، هراکره مشرخص شرود در 

ی برررر اشرررتیاق تحصررریلی و عملکررررد تحصررریلی داشرررته اسرررت؛ نیررراز بررره بیشرررتربخشررری اثر
گروهمقایسه  ارایه شده است. 1ها برای اشتیاق تحصیلی در جدول های روجی 

( پذیری شغلیگروه انطباق) گروه آزمایش زوجی یمقایسه نتایج .5جدول 
کنترل در اشتیاق تحصیلی و به گروه   مراحل سنجش تفکیک و 

 متغیر

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش
 خطای

 t استاندارد
 سطح

 معناداری
 خطای

 T استاندارد
 سطح

 معناداری
 خطای

 t استاندارد
 سطح

 معناداری

 663/6 03/5 5/2 663/6 21/5 10/2 3/6 0/2 10/2 اشتیاق تحصیلی

 
کره تفراوت معنراداری در مرحلرهنشران مری 1جدول  گرروه آزمرایش و ی پریشدهرد  آزمرون 

آزمررون و ولرری نفرراوت معنرراداری در پرر ( p= 3/6) در اشررتیاق تحصرریلی وجررود نرردارد کنترررل
کنترل وجود داردپیگیری در مقایسه که این نتایج برا توجره  (.p= 663/6) ی دوگروه آزمایش و 

 پذیری شغلی بر اشتیاق تحصیلی دارد.ی انطباقنشان از تأثیر مشاوره 3به شکل
گروهتفاوت ، 5با توجه به جدول  ها برای عملکررد تحصریلی وجرود نردارد معناداری بین 

گروهرری بررا توجرره برره مراحررل سررنجش وجررود دارد. برررای  کررهایررن ولرری تفرراوت معنررادار درون 

کدام مراحل سرنجش مشراوره اثربخشری مشخص ی برر اشرتیاق تحصریلی و بیشرتر شود در 
گرروه هرایمقایسره بره نیراز، اسرت داشرته عملکررد تحصریلی  حرل سرنجشهرا و مراروجری 

که در جدول ی روجری مراحرل سرنجش بررای اشرتیاق تحصریلی و عملکررد مقایسه 0است 
گروه ارایه شده است  .تحصیلی در هر 
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 آزمونپس، آزمونپیش) مختلف سنجش مراحل زوجی یمقایسه نتایج. 6جدول 
 گروه تفکیک به در عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی( *پیگیری و

 عملکرد تحصیلی اشتیاق تحصیلی متغیر

ی مرحله
 سنجش

 کنترل آزمایش کنترل آزمایش
 خطای

 T استاندارد
 سطح

 معناداری
 خطای

 t استاندارد
 سطح

 معناداری
 خطای

 T استاندارد
 سطح

 معناداری
 خطای

 T استاندارد
 سطح

 معناداری
آزمون پیش
– 

 آزمونپس
51/0 61/2 001/0 51/0 22/0 91/0 17/5 5/2 022/0 99/2 09/0 61/0 

آزمون پیش
 پیگیری –

51/0 22/1 005/0 57/0 71/5 51/0 12/5 97/2 05/0 11/2 07/0 61/0 

 –آزمون پس
 پیگیری

59/0 27/2 026/0 51/0 67/0 77/0 15/5 9/0 11/0 11/2 06/0 62/0 

 پیگیری = معدل پایانی دوم -آزمون = معدل مستمر دوم پ  –آزمون= معدل پایانی اول *پیش
  
که درهمان   نمرات میانگین بین پیش آزمون یمرحله در، شده مشخص 3شکل  طور 

در  0کره طبرق جردول حرالیاسرت. در نداشرته معنراداری وجرود تفراوت پرژوهش هرایگرروه
آزمرررون و آزمرررون برررا پررر ی پررریشگرررروه آزمرررایش برررین میرررانگین اشرررتیاق تحصررریلی در مرحلررره

گروه آزمایش بین میانگین عملکرد تحصریلی  پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد و نیز در 
کنترررل آزمررون بررا پرر ی پرریشدر مرحلرره گررروه  آزمررون تفرراوت معنرراداری وجررود دارد و امررا در 

پررذیری ی انطبرراقی تررأثیر مشرراورهدهنرردهتفرراوت معنرراداری وجررود نرردارد. ایررن خررود نشرران
 شغلی بر اشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی است. 

گرررروه آزمرررااشرررتیاق  یهررران نمررررهیانگیرررم آزمرررون و ش در پررر یو عملکررررد تحصررریلی در 
ه کرررریحررررالدر، رده اسررررتکررررر ییررررتغ یآزمررررون برررره طررررور معنررررادارشینسرررربت برررره پرررر یریررررگیپ
 ندارد. یر معناداریینترل در سه مرحله تغکگروه  یهانیانگیم
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گروه مداخله و مراحل 1شکل  سنجش. نمودار وضعیت اشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی بر اساس 

 گیریبحث و نتیجه
پررذیری شررغلی بررر اشررتیاق تحصرریلی و عملکرررد ی انطبرراقدر خصررو  تررأثیر مشرراوره

که استفاده از ایرن مشراوره هرم مری، آموزانتحصیلی دانش توانرد در افرزایش نتایج نشان داد 
که پژوهشاشتیاق تحصیلی و هم در عملکرد تحصیلی مؤثر باشد. از آن کمری جایی  های 

آمرروزان  پررذیری شررغلی بررر اشررتیاق تحصرریلی مخصوصرراو در دانشی انطبرراقابطررهبرره بررسرری ر
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 1ترروان برره نتررایج پررژوهش پررارادنیکی و بانرردریوچیندر ایررن خصررو  مرری، پرداخترره اسررت
کری و شاه، حسرررررینی شاه، (2631و  2630) مرینوتهررررردو و همکررررراران، (2630) حسرررررینی  شرررررا
پررذیری شررغلی بررا موضرروعات انطبرراقی کرره برره رابطرره( 3120) و رحمررانی و صررادقی( 3127)

کررد. های ایرن پرژوهش هم تحصیلی پرداخته است و با یافته هرم چنرین از  سرو اسرت اشراره 
کرره پررژوهشآن یررادی برره بررسرری رابطررهجررایی  پررذیری شررغلی بررر عملکرررد ی انطبرراقهررای ر

هررای خررارجی پررژوهش آمرروزان در داخررل نپرداخترره اسررت و تحصرریلی مخصوصرراو در دانش
کمرری  کرره از مشرراوره، نیررز وجررود داشررتخیلرری  ی برررای تبیررین ایررن فرضرریه برره تحقیقرراتی 

اسررتفاده شررد. از ، هررای تحصرریلی پرداخترره اسررتپررذیری مسرریر شررغلی در محرریوانطبرراق
کررمن  و همکراران، (2632) 2بورتراورد و زانفیرسرکو، توان به نترایج پرژوهش آورمجمله می  3آ

، سو اسرت های این پژوهش هم که با یافته (3123) و انصارالحسینی( 2636) هرشی، (2631)
کرد. در تبیین این یافته که فرد باید مراحل رشردی خرود را بره ترتیرب ها میاشاره  گفت  توان 
کرره در هررر مرحلرره کنررد  ی اوسررت. فرآینررد از ی رشرردی یررک سررری تکررالیف برره عهرردهطرری 

بیرران دیگررر نامنررد. برره پررذیری شررغلی مرریی انجررام ایررن تکررالیف برآمرردن را انطبرراقعهررده
کسررررب نگرررررقانطبرررراق کرررره افررررراد برررررای صررررالحیت، هرررراپررررذیری یعنرررری  هررررا و رفتارهررررایی 

کررار مرریهماهنررگ کررار متناسررب بررا خودشرران برره  ، سرراویکاس) گیرنرردسررازی خودشرران بررا 
کره ایرن  (.2631 اشتیاق تحصیلی نیز خود نگرق انگیزشی در موضوعات تحصیلی اسرت 

که دانشنگرق باع  می ی مرورد نیراز بررای فعاالنره درگیرر تحصریل هراآموز صرالحیتشود 
کند و این صالحیت کسب  کره بودن را  کار ببنردد  ها را در رفتار تحصیلی خود مشتاقانه به 

تررر آمرروز اسررت. بنررابراین برررای تبیررین دقیررقپررذیری شررغلی دانررشایررن خررود نشررانی از انطبرراق
کدام از ابعاد نظری انطباقانطباق  پرداخته شود. پذیریپذیری باید به تبیین هر 

تررین بعرد اق اولرین و مهرمی مسریر تحصریلی شرغلی ی فرد در خصرو  آینردهدغدغه 

                          
1. Paradnikė, K & Bandzevičienė, R. 
2. Avram, A. Burtăverde, V. & Zanfirescu, A. 
3. Akkermans, J. Paradniké, K. Van der H. B. & De Vos, A. 
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دهری بره ی مسیر شغلی به معنای ضرورت برای جهتپذیری شغلی است. دغدغهانطباق
 سرررازدآینرررده اسرررت. ایرررن حررر  بررررای آینرررده مهرررم اسرررت و احساسررری واقعررری از آینرررده مررری

مرداخالت شناسرایی الگوهرا در ، نوجوانی افراد پرژوهشبا توجه به سن  (.2632، ساویکاس)
کردن دانشی دغدغهزمینه گیرری نسربت جهرت هرایی دربرارهآموزان توانسرت انگیرزق مند 

آمرروزان بتواننررد اهرردا  و  هررا شررکل دهررد. همررین امررر موجررب شررده تررا دانش برره آینررده را در آن
کررده و مسریر شرغلی خرود را  ی تحصریل و زنردگی خرود طرری ریرزیهایی را برای آیندهبرنامه

کنند.کمی جهت  دهی 

کنتررل اسرت. در ایرندومرین بعرد انطبراق کنتررل بره معنرای آن پرذیری مسریر شرغلی  جرا 
کننرد و معتقرد باشرند در کره افرراد احسراس  کره ممکرن اسرت برا اشرخا  مهرم حرالیاست 

کره  کنند امرا در نهایرت مسرئول سراختن مسریرهای شرغلی خرویش هسرتند. فرردی  مشورت 
توانرد فعاالنره بررای مسریر گیری مسرتقل خواهرد برود و مریکنترل مسیر شغلی دارد در تصمیم

کنرد. جهرت شرناخت میرزان و نحروهتحصیلی و شغلی خود برنامره کنتررل افرراد برر ریرزی  ی 
ی قهرمانرران ی مقابلررههررای مررورد عالقرره و نحرروهمسرریر تحصرریلی شررغلی برره بررسرری داسررتان

هررای رداخترره شررد. ایررن بررسرری منجررر شررد افررراد برره شرریوهداسررتان برررای حررل مسررائل خررود پ
کدام از روق ها پی ببرند و این باعر  تغییرر مختلف حل مسایل و نقان قوت و ضعف هر 

شررران در مقابرررل بعاررری از مسرررایل مهرررم و سرررخت تحصررریلی و هرررا و رفتارهرررایدر نگررررق
 شان شود. موضوعات دیگر زندگی

یررراد بررره دانسرررتکنجکررراوی شرررغلی بررره عالقررره ی خرررود و دنیرررای اطررررا  و ن دربرررارهی ر
هررای رشررد مسرریر شررغلی تحررت عنرروان مفرراهیم هررا اشرراره دارد. در نظریرره ن همرراهنگی بررین آ

گرررراهی برررره  همچنررررینجرررروی اطالعررررات و ورفتررررار جسررررت، کشررررف مفرررراهیمی ماننررررد خودآ
کنجکاوی می لروحی در مرورد دنیرای توانرد بره سرادهکنجکاوی پرداخته شده است. فقدان 

کلرررری مرررداخالت در زمینررررهپنررردارهای غلررررو از خرررود منجرررر شررررود. برررهپیرامرررونی و  ی طرررور 
کمررک مرری برره دانش، کنجکرراوی مسرریر تحصرریلی شررغلی ، هررا کنررد تررا در مررورد ارزقآمرروزان 
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گرراهی توانررایی، هررا رغبت ی برره دسررت آورنررد برره همررین بیشررترهررا و نقرران ضررعف شخصرری آ
گرراهی هررای آشررکار شررده افررراد پرداخترره شررد تررمنظررور برره شناسررایی رغبررت ا افررراد برره خودآ

کره اوقرات خرود را در راسرتای جهرتبیشتر هایشران گیرری دغدغرهی دسرت یابنرد و ببیننرد 
کرررد تررا زمررانکننررد یررا خیررر. ایررن بررسرری برره دانررشسررپری مرری کمررک  هررای هررر چنررد آمرروزان 

جرررو در مرررورد ومحررردودی از اوقرررات فراغرررت زنررردگی خرررود را در جهرررت شناسرررایی و جسرررت
 کنند.گیری آینده سپری جهت

پرذیری مسریر شرغلی اسرت. اعتمراد مسریر شرغلی از حرل اعتماد چهرارمین بعرد انطبراق
کرره افررراد در حررین فعالیررتمشررکالتی نشررأت مرری شرروند. رو مرریهررای روزمررره بررا آن روبررهگیرررد 

احسرراس پررذیرق خررود و خودارزشرری را افررزایش ، میررزان مفیررد واقررع شرردن در ایررن وظررایف
ک می ی از احسراس خودکارآمردی در ارتبران برا توانرایی فررد در دهد. به بیان دیگر اعتمراد حرا

کرار را  گیرریآمیز فعالیت است. خودکارآمردی تصرمیماجرای موفقیت شرغلی افرراد جویرای 
یابی دقیقبه مهارت ، 3انتخراب اهردا ، 2آوری اطالعات شغلیجمع، 1هایی نظیر خودارر

کررره ایرررن مؤلفررره 5و حرررل مسرررأله 4ریرررزی بررررای آینررردهبرنامررره توانرررد افرررراد را در ا مررریهررراسرررت 
گرر فرردی خودکارآمردی تصمیم گیری برای انتخاب شرغل یراری و حمایرت نمایرد. بنرابراین ا
کرردگونرهبره، گیری شغلی باالیی داشته باشردتصمیم و  6سرولبر ) ی مرؤثرتری عمرل خواهرد 

البتره منظرور از ایرن  (.3125، فلسرفی نرژاد، شفیع آبادی، به نقل از رضایی 3221، همکاران
کنترررل شررکل خودکارآمرردی در تصررمیم، بیشررترخودکارآمرردی  گیررری اسررت و در ادامرره بعررد 

کره امکران داشرت دانش گیرد. در این پژوهش به بررسی خاطراتی ازمی آموزان پرداختره شرد 
آمروزان گیری هم رخ داده باشد. بررسی خاطرات افراد منجر شرد دانرشدر آن خاطره تصمیم

شرران دقررت هایشرران و تررأثیر آن بررر موضرروعات تحصرریلی و زنرردگیگیررریی تصررمیمهبرره نحررو
                          
1. accurate self-appraisal 
2. gathering occupational information 
3. goals selection 
4. making future plans 
5. problem-solving 
6. Solberg, V. S. 
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 (.2631، لنت و بروان) ی داشته باشندبیشتر
کرررره مشرررراورهیافترررره توانررررد برررره پررررذیری شررررغلی مرررریی انطبرررراقهررررای پررررژوهش نشرررران داد 

کند تا بهدانش کمک  باپشرتکار و براانگیزه بره موضروعات ، درگیرانره، منردطور جهرتآموزان 
که این باع  میتح شود بره موضروعات تحصریلی خرود اشرتیاق پیردا صیلی خود بپردازند 

کره  هایی مواجره برود از جملره این ها برا محردودیت پژوهش حاضر مانند سایر پژوهش .کنند
هررای جمعیررت  ان پسررر متوسررطه اول شررهر اصررفهان بررا ویژگیآمرروز دانشایررن مطالعرره بررر روی 

د دیگرر بایرد جانرب احتیران را رمروا بره دخترران و شناختی مشخص انجام شده و تعمیم آن
کرد شرود مداخلره انطبراق پرذیری  مری پیشرنهادهای پژوهش  همچنین بر اساس یافته .رعایت 

شغلی بر روی متغیرهرای تحصریلی وابسرته دیگرر ماننرد بری تصرمیمی تحصریلی نیرز انجرام 
گیررد. یکری دیگرر از پیشرنهادات  کمک بیشتری صورت  شود تا به بهبود عملکرد تحصیلی 

گررذارهای تحصرریلی  کرره مررداخالت حاضررر برررای سررایر  ان و آمرروز دانشپررژوهش ایررن اسررت 
کلی پیشنهاددانشجویان استفاد ، شرود جهرت ارتقرار عملکررد تحصریلی می ه شود. به طور 

ها  رویکرد انطباق پذیری شغلی مورد توجه بیشتر مشاوران تحصریلی در مردارس و دانشرگاه
 .قرار بگیرد.

 منابع:
اثربخشری راهبردهرای خرودتنظیمی برر افرزایش عملکررد تحصریلی  (.3120) م.، ا. و میرنسرب، آنرر.؛ فتحری، احمدیان

 .  31-2، 5شماره ، 357آموزان ابتدایی دارای اختالل ریاضی. تعلیم و تربیت است نایی. دوره  دانش
نامرره اثربخشرری آمرروزق خودکارآمرردی بنرردورا بررر انگیررزق تحصرریلی و اشررتیاق تحصرریلی. پایرران (.3123) ب.، امینرری

 ه تهران.ی و علوم تربیتی دانشگاشناس روانی ی مدرسه. دانشکدهکارشناسی ارشد مشاوره
بررر  یر شرغلیمسرر یریپرذو انطبرراق یمیخرودتنظ یریادگیررر آمروزق یی تررأثسرهیمقا (.3123) سرریدهادی.، انصارالحسرینی

. پایران 26-23 یلیرستان شهر اصفهان سال تحصریآموزان پسر مقطع دوم دبدانش یلیتحص یارکاهش اهمالک
کارشناسی ارشرد مشراوره و راهنمرایی. دانشرکدهنامه واحرد خمینری ، انسرانی. دانشرگاه آزاد اسرالمیی علروم ی 
 شهر.

گرری ی و هروق معنروی برا میرانجیشرناخت روانی سررمایه، پرذیری شرغلیی عّلری انطبراق. رابطه(3120) آ.، ا و رسولی، تاجیک
 .51-11، 11شماره، 2دوره ، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی خودکارآمدی شغلی دانشجویان.
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کنتررل ، کنجکراوی، دغدغره) پذیری شغلیی ابعاد انطباقبررسی رابطه (.3120) ا.، صادقیم. و ، کرچگانی رحمانی
کنفرران  ملری با راهبردهای خود( و اعتماد تنظیمی یادگیری در دانشرجویان دانشرگاه علروم پزشرکی اصرفهان. 
نشررگاه آزاد دا، علرروم تربیترری و مطالعررات اجتمرراعی. شرریراز، یشناسرر روانهررای نرروین ایررران و جهرران در پررژوهش
کاربردی شوشتر.، اسالمی  واحد ررقان. دانشگاه علمی 

اثربخشررری درمررران مبتنررری برررر پرررذیرق و تعهرررد برررر  (.3120) م.، ز. و شررریری، احمررردی اردکرررانی ؛ی.، رضررراپور میرصرررالح
 .11-12، 3شماره  36دوره ، عملکرد تحصیلی فرزندان جانباز. طب جانباز

آبادی برا  محوری شرفیع ی اثربخشی آموزق الگوی چندمقایسه (.3125) م.، نژاد . و فلسفی، آبادیا.؛ شفیع، رضایی
کررار تحررت پوشررش بیمرره   گیری شررغلی بیکار گرایرری سرراویکاس بررر خودکارآمرردی درتصررمیمسررازه شرردگان جویررای 

 .25-13، 15شماره 35دوره ، مشاورههای  بیکاری. فصلنامه پژوهش
آزمررون و اصررالی یررک ، ازمانی مدرسرره و پیشرررفت تحصرریلی: ترردوینسررالمت سرر (.3123) م.، ی. و رضررایی، آبررادیریررن

 .01-26، 2شماره 1دوره ، های نوین تربیتی فصلنامه اندیشه الگوی عّلی.
 انتخراب امرلکت ریمسی )شغل یمشاوره یهانظریه(.3126) س.، انینیا. و حس، باغبان ؛.م، یعابد ؛. ، یعیسم

 .یدانشگاه جهاد اصفهان: .(شغل
اجتمراعی  -پذیری شغلی و جرّو روانریی بین انطباقرابطه (.3127)  ..، حسینین. و شاه، ز.؛ شاکری، حسینیشاه

انجمرررن ، تهرررران، ی مدرسرررهشناسررر روانپنجمرررین همرررایش ملررری ، آمررروزانانگیرررزق تحصررریلی دانرررشکرررالس برررا
 ی تربیتی ایران.شناس روان

، های انتخاب شرغل. چراپ بیسرت و ششرمی و نظریهای شغلی و حرفهراهنمایی و مشاوره (.3120)  .، آبادیشفیع
 تهران: رشد.

ی تحصریلی برر تردوین مردل نظرری مشراوره (.3121) ا.، پ. و عابدی، ا.؛ نیلفروشان، م.؛ باغبان، .؛ عابدی، صالحی
کاربردی  .21-35، 2شماره  5دوره ، اساس عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی. دوفصلنامه مشاوره 

یرررا، عابررردی بررسررری اثربخشررری مرررداخالت چنرررد بعررردی  (.3121)  .، گلشرررنی منرررزه م. و، آ.؛ شوشرررتری، نا.؛ معمار
های  آمروزان دخترر دبیرسررتان شرناختی ر رفترراری مرارتین برر میرزان عملکرررد تحصریلی و اشرتیاق تحصرریلی دانش

 .21-72، 12شماره  36دوره ، شهر اصفهان. فصلنامه روان شناسی تربیتی

نقرررش بهزیسرررتی اجتمررراعی و سررررزندگی تحصررریلی در  (.3125) ن.، ه. و پیرانررری، شرررفیعین.؛ ، م.؛ اعیرررادی، عباسررری
پژوهشری راهبردهرای آمروزق در علروم  -بینی اشتیاق تحصریلی دانشرجویان پرسرتاری. دوماهنامره علمری پیش

 .15-52، 0شماره  1دوره ، پزشکی

کمررالبررسرری رابطرره (.3120) ا.، ن. و صررالحی، م.؛ پیرانرری، عباسرری م بررت و منفرری بررا بهزیسررتی هیجررانی و  گرایی ی 
، پژوهشرری راهبردهررای آمرروزق در علرروم پزشررکی -اشررتیاق تحصرریلی دانشررجویان پرسررتاری. دوماهنامرره علمرری

 .515-557، 0شماره 36دوره 

اثربخشررری معنادرمرررانی برررر اشرررتیاق تحصررریلی و  (.3127) س.، ز. و خسرررروی، م.؛ علررروی، ونرررد .؛ یوسرررف، پرررورقررردم
. 3121-20آبرراد در سررال تحصرریلی  ی دوم شررهر خرمی متوسررطهآمرروزان پسررر دوره دانشسرسررختی تحصرریلی در 
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 .311-321، 2شماره  7دوره ، رویش روان شناسی

یکرررد حکررایتی بررر انطبرراقتررأثیر مشرراوره (.3121) س.، سررلیمی و پ.، نیلفروشرران .؛ا، محمرردی پررذیری ی شررغلی بررا رو
کاربردیشناس روانشغلی دانشجویان نابینا. فصلنامه دانش و پژوهش در   .12-16، 01شماره  37دوره ، ی 

 در علوم رفتاری. تهران: پویش اندیشه SPSSراهنمای عملی ( 3110) ی.، مولوی
پرذیری شرغلی قانطبرابرر  (ACT) ی مبتنری برر پرذیرق و تعهردبررسری ترأثیر مشراوره (.3120) ز.، مظراهری و ا.، نعیمی

 .371-312، 27شماره  7دوره ، ی بالینیشناس رواندانشجویان. فصلنامه مطالعات 
 3، اضطراب امتحان و عملکررد تحصریلی دانشرجویان دخترر پرسرتاری. فصرلنامه افرق پرسرتاری (.3123)  .، یزدانی

(3) ،57-17. 
پرذیری شرغلی در برین دانشرجویان بررسی روابو عوامل فردی و موقعیتی برا خودکارآمردی و انطبراق (.3126) ز.، یوسفی

ی شررغلی. دانشررکده علرروم تربیترری و مشرراوره. دانشررگاه ی دکتررری مشرراورهنامررهسراسررری شررهر اصررفهان. پایرران
 اصفهان.
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