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 چكيده

آموزان در امر تحصیل است از این رو سؤال اصلی تحقیو این افزایش و بهبود عملکرد تحصیلی خودکارآمدی دانش هاییکی از راهزمينه: 

بررسی ر وهش حاضژپ هدف ازهدف: است که آیا روي مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بر روی آن اثربخش است؟ 

وي پژوهش رروش:  آموزان بود.اجتماعی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش-ة شناختیمشاورة مسیر شغلی مبتنی بر نظری اثربخشی روي

موزان آآزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و دو گروه گواه بود. جامعة پژوهش شامل کلیة دانشآزمون، پستضربی با طرح پیشنیمه

صورت تصادفی به چهار گروه پسر( انتخاب شدند و به  41دختر و  41آموز )دانش 31متوسطه دو  شهرستان شهریار است. نمونة پژوهش

یل واریانس نتایج حاصل از تحل :هاافتهي. )دو گروه مداخله و دو گروه گواه( تقسیم شدند. ابزار پژوهش، مقیاس خودکارآمدی تحصیلی بود

-آزمون مقایسهن دار بود و همچنیحصیلی معنیاجتماعی بر خودکارآمدی ت-مکرر نشان دادند که ت ثیر شیوة مشاورة مبتنی بر نظریة شناختی

( و تا پیگیری p<10/1یافته )آزمون افزایشها در پسآزمون و پیگیری نشان داد که میانگینآزمون، پسهای زوجی شفه در سه مرحلة پیش

توان می ی:ريگجهيتناجتماعی بر خودکارآمدی تحصیلی ت ثیرگذارند. -شیوة مشاورة مسیر شغلی مبتنی بر نظریة شناختیثبات داشته است. 

به  اجتماعی به بهبود کیفیت آموزي و رسیدن-با شناسایی افراد دارای خودکارآمدی پایین و شرکت دادن آنها در جلسات مشاورة شناختی

 های بالقوه و بهبود عملکرد را فراهم نمود.ها و استعدادبهتر افراد از توانمندیزمینة استفادة هر چهاهداف سیستم آموزشی کمك نمود و 

 مداخله  اجتماعی،-خودکارآمدی تحصیلی، نظریة شناختی واژه كليدها:

Background: one of the main ways of improving academic performance is increasing self efficacy in 

children. Aims: The present study was carried out in order to examine the effectiveness of social cognitive 

career counseling on academic Self-efficacy among students. Method: The present quasi-experimental study 

was carried out using a pretest, posttest, follow-up design with two intervention groups and two control 

groups. The statistical population included all students attending Secondary high schools in Shahriar, Iran. 

The study sample consisted of 80 students (40 girls and 40 boys) who were randomly assigned to 4 groups 

(two groups of social cognitive intervention and two control groups). The study instrument was Academic 

Self-Efficacy Scale. The results of repeated ANOVA indicated that social cognitive career counseling had a 

significant effect on academic self-efficacy. Results: Moreover, Scheffe’s paired-comparisons test in three 

phases of pretest, posttest, and follow-up showed that the means had an increase in the posttest (p<0.01) and 

remained the same until the follow-up phase. Social cognitive career counseling has a significant effect on 

academic self-efficacy. Conclusions: By identifying individuals with low self-efficacy in career counseling 

method based on social cognitive theory meetings, it is possible to help improving the quality of education 

and achieve educational goals, and help them to make better use of their abilities and potential talents in order 

to get better performance. Key words: academic self-efficacy, social cognitive theory, intervention 
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 مقدمه

 شفک آموزشی، ی روانشناسینهیزم درمسائل  نیرتمهم از یکی

 رب محققان دیدگاه، این از .استآموزان دانش عملکرد ی بهبودنحوه

 اند.کرده کزتمر تحصیلی موفقیت برای شرایط شناسایی بهترینروی 

 دعملکر بهبود صریو و روشن برای روي تنها یك تردید، بدون

متعدد به انضا  رسیده،  اما مطالعات ندارد، وجودآموزان دانش

 ملکرددر ع کنندهنییتع عوامل قادر ساخته تا کارآمدترین را محققان

 (.2100 ،0ساالنووا و شائوفلی برسو،) ندرا شناسایی کن آموزاندانش

 انتظار فرد از نتایج مثال،عنواندادند که به نشان مطالعات این

 وسط و خودکارآمدی امور مشابه، در گذشته دستاوردهای بررسی،

عنوان به توانندیم کلی خودمهارگری در این زمینه نقش دارند و

رد عملک و رفاه، اشتیاق، یی برای انگیزي،هاکنندهییشگویپ

ور ی قبلی در امتضربه، حالنیباادر نظر گرفته شوند.  آموزاندانش

 نیتریوق اعتقاد به خودکارآمدی، و( قبلی تحصیلی عملکرد)مشابه 

 و در اندهشدگرفتهدر نظر آموزان دانش ی عملکردهاکننده ینیبشیپ

، 2تو هاکلنت، براون ) اندقرارگرفته ت یید موارد متعددی نیز مورد

 (.2104، 4؛ هیرسیچی، فرئوند و هرمن2101، 9؛ برنان2111

 در تیموفق یبرا فرد كی ییتوانا برآورد عنوانبه یخودکارآمد

لی، سینگ ،است )لنت، شا شدهفیتعر ی خاصحوزه در فیوظا انضا 

ی باورهای به خودکارآمد(. احساس 2113، 5شیمدیت و گلوستر

نضا  امور اشاره دارد و از منابع مختلف یی اتوانای در ارتباط با شخص

 ای تیموفقی مشاهدهی خود فرد، هاشکستو  هاویتوفاز جمله 

شمه ی سرچکالم بیترغاو هستند و  هیشبی که گرانیدشکست 

ع و مناب زهیانگ جیبسی باعث خودکارآمد(. 0330، 1)بندورا ردیگیم

 كی زیآمتیموفقی انضا  براکه  شودیمیی هاتیفعالی و رشته شناخت

 است نیای خودکارآمدی هینظری اساسکار خاص الز  است. فرض 

تا حد  انتظارات نیای دارند و انتظارات شانیهاییتواناکه افراد در مورد 

 ،0هستند )پاجارس، بریتنر و والیانت ژهیوی رفتارهای خاص ادیز

2111.) 

 صورت چالشدشوار را به فیتکالی باال خودکارآمدی دارافرد 

برآمده و  هاچالشی آن عهدهو معتقد است که قادر است از  ندیبیم

                                                           
1. Bresó, Schaufeli, & Salanova 
2. Lent, Brown & Hackett 
3. Brennan 
4. Hirschi, Freund, & Herrmann 

ی به ابیستدی برا زااسترسدشوار و  طیشرای در حت. ابدبر آنها تسلط ی

ی در حت، بعد از شکست دهندیمی به خرج داریپااهداف خود 

 ی به نظرمعمولشخص  كی ینابودکنندهی که طیشرامواجهه با 

رند و ی داشتریب تیرضا، از شغلشان شوندیمبلند  عیسر، رسدیم

حس  یدارااست برعکس، افراد  شتریب زینی آنها زندگاز  تیرضا

ی خود را از نزدیك شدن و تسلط یافتن بر خودکارآمد فیضع

 بینند و این تکالیف را خطراتی که باید ازتکالیف دشوار ناتوان می

الت کنند بر مشکپندارند. آنها حتی تالي نمیآنها اجتناب کرد می

اند که هر کاری انضا  دهند بیهوده است غلبه کنند؛ زیرا متقاعد شده

ند تواکند. خودکارآمدی پایین میو تغییری در اوضاع ایضاد نمی

ی های شناختانگیزي را نابود سازد، آرزوها را کاهش دهد، با توانایی

ی بر سالمت جسمی بگذارد )بندورا، تداخل نماید و ت ثیر نامطلوب

0330.) 

ها های آنباورهای خودکارآمدی به قضاوت افراد در مورد قابلیت

ها در حوزة خاص اشاره دارد. دهی و اجرای فعالیتدر سازمان

اجتماعی دارد، چارچوبی -خودکارآمدی ریشه در نظریه شناختی

ی )از شخص نظری که معتقد است تعامالت بین رفتارهای فرد، عوامل

ای فرد( و هقبیل باورها، تفکرات، ترجیعات، انتظارات و خودپنداشت

د. باور بر کنشرایط محیطی، یادگیری و دستاوردهای فرد را تعیین می

این است که این عوامل در طول فرآیند یادگیری با یکدیگر کنش 

ر کنند و تما  آنها بر یکدیگر اثر گذاشته و از یکدیگر ت ثیمتقابل می

 (. 0330پذیرند )بندورا، می

 و اجتماعی معتقد است که خودکارآمدی باال-نظریة شناختی

نتیضه، افراد را به تنظیم اهداف شخصی برای پیشرفت در  پیامدهای

( و انتخاب افراد و 0334حوزة خاص تشویو )لنت و همکاران، 

شدت تحت ت ثیر خودکارآمدی و نتایج مورد اهداف عملکردی به

(. بر اساس این نظریه، 2111گیرد )لنت و همکاران، قرار می انتظار

افراد اطالعات الز  برای ارزیابی خودکارآمدی را از عملکرد واقعی 

خویش، تضارب جانشینی )مشاهده(، تشویو کالمی و عالئم 

 نژاد،فیآبادی و فلسنمایند )رضایی، شفیعفیزیولوژیکی کسب می

5. Lent, Sheu, Singley, Schmidt & Gloster 
6. Bandura 
7. Pajares, Britner & Valiante 
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؛ 2100 ،2مایکلسون، جاکوبسن و اندرسون؛ 2100، 0؛ برایانت0934

 (.2113، 4؛ گائو، لی و هایسون2101، 9همینگ و کی

-یوظیفة م یك به آموزاندر آن دانش که شناختیروان وضعیت

 کندیم بینیپیش شکست یا موفقیت تصور آنها را از اندیشند،

-همداخله، باید بر بهین ریزیهنگا  برنامه بنابراین(. 0331پاجارس، )

 یر درتغی که است بر این انتظار. نمود تمرکز روانی وضعیت سازی

 آموزانخودکارآمدی دانش اعتقادات بر روی شناختیروان وضعیت

 هایتوضعی و روی عملکرد بر ة خودنوببه همآن که گذارد،می ت ثیر

 ظریهن توسط کهطور همان گذاشت، خواهد ت ثیر آینده شناختیروان

 (.0330بندورا، ) است شدهدادهاجتماعی نیز نشان -شناختی

ط رواب محیط، و رفتارها ی،شناختروان فرایندهای این، بر عالوه

 و نتریكپی توسطشده انضا مطالعة  نتایج. با همدیگر دارند متقابلی

 خودکارآمدی نقش که دهدمی نشان ( حتی0331)5دگروت

 نهمچنی. کندمی ایفا شناختی در فرآیند تعامل کنندهلیتسه

ند کبازی می تحصیلی بهبود عملکرد در مهمی خودکارآمدی نقش

سازة خودکارآمدی،  (.2101؛ ویلسون و نارایان، 2100برایانت، )

-یاجتماعی بندورا به خوبی م-سازة اصلی در تئوری شناختی عنوانبه

(. 0930دنیا، مسعو)بینی نماید تواند تغییرات در فوبی اجتماعی را پیش

 با مواجهه آموزان دردانش آمادگی سطو افزایش در خودکارآمدی

 سطو خودکارآمدی در تغییر ،. درواقعاست مهم بسیار امتحانات

 تغییر در حاالت آسایشی مانند انگیزي و اشتیاق همراه با شدتبه

به بررسی  ما این مطالعه، در (.2115، 1ساالنووا و همکاران) است

در  ماعیاجت-نظریة شناختی بر مبتنی شغلی مشاورة روي اثربخشی

-می دبیرستانی آموزاندانش میان در خودکارآمدی تحصیلی افزایش

  .پردازیم

 هافرضيه

ر اجتماعی ب-مشاورة مسیر شغلی مبتنی بر نظریة شناختی

 خودکارآمدی تحصیلی مؤثر است در نظر گرفته شد. 

 روش

 آماری ةجامع. ی استتضرب مهینهای این پژوهش از نوع پژوهش

آموزان متوسطة دو  شهرستان شهریار است که در شامل کلیة دانش

                                                           
1. Bryant 
2. Mikkelsen, Jacobsen  & Andersen  
3. Hemmings & Kay 
4. Gao, Lee  & Harrison 

مشغول به تحصیل بودند. نمونة  35-31پایة یازدهم سال تحصیلی 

آموز پسر( دانش 41دختر و  آموزدانش 41) آموزدانش 31پژوهش 

داد های دوره دو  تعکه از بین دبیرستان صورتنیبدانتخاب شدند. 

 عنوان خوشة اولدو دبیرستان دخترانه و دو دبیرستان پسرانه به

صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس از هر دبیرستان یك کالس به

شته ها رعنوان خوشة دو  انتخاب شد. برای همسان بودن نمونه گروهبه

 صورتهبفی انتخاب و تصاد صورتبهریاضی فیزیك در پایة یازدهم 

 21آموزانی که حاضر به همکاری بودند، تعداد تصادفی از میان دانش

صورت تصادفی به چهار ها انتخاب شدند و بهآموز برای گروهدانش

گروه )دو گروه مداخله و دو گروه گواه( تقسیم شدند. مالک ورود 

به  .به پژوهش حاضر پایة تحصیلی یازدهم و رشتة ریاضی فیزیك بود

مختلط برای دو  صورتبهدلیل اینکه امکان برگزاری مداخالت 

 ردها انضا  گردید. جنس وجود نداشت، به تفکیك جنسیت مداخله

-دانش 03ها دو نفر ریزي وجود داشت و در کل تعداد ی از گروهکی

-آزمون و پیگیری باقی ماندند. همة شرکتآموز در مرحلة پس

ة ریاضی فیزیك مشغول به تحصیل کنندگان در پایة یازدهم رشت

و  14/01ها سال، میانگین سنی آن 01-03بودند. توزیع سنی آنان بین 

 .بود 13/00ها میانگین معدل تحصیلی آن

 ابزار

 ایلروی مك توسطمقیاس  این :0مقیاس خودکارآمدی تحصیلی

ها ماده است. ماده 01دارای  است و شدهیطراح( 2112) گبانتین و

( تا کامالً 0ی از کامالً مخالفم )ادرجههفتمقیاس لیکرت  اساس بر

قابلیت  ضریب بانتینگ و ایلروی مكاست.  شدهمیتنظ( 0موافقم )

 افشاری و ایاژه لواسانی،اند. اعال  کرده 30/1را  مقیاس اعتماد

 کرونباخ آلفای اساس بر را مقیاس درونی همسانی ضریب( 0933)

 نگرانی یمؤلفه با مقیاس این روایی بضری. اندکرده گزاري 05/1

 r=42/1 (،0334) الزهار و بنسوناضطراب  ةشد دنظریتضد مقیاس از

 حاضر ةمطالع(. در 2112، بانتینگ و ایلروی مك) تاس شدهگزاري

 /. است. 01 کرونباخ آلفای ضریب

 

 

5. Pintrich & De Groot 
6. Salanova, Bresó  & Schaufeli 
7. academic self-efficacy scale 
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 هاها و يافتهداده

در این پژوهش برای کنترل نقش متغیر رشتة تحصیلی، رشتة 

آموزان ثابت در نظر گرفته شد و بر اساس انتخاب تحصیلی دانش

ی سال یازدهم رشتة ریاض آموزدانشهای نظری، تصادفی از بین رشته

ا از روي هفیزیك معیار ورود به گروه تعیین گردید. برای تحلیل داده

که  تصورنیبدگیری مکرر استفاده شد. تحلیل واریانس با اندازه

گروه  اجتماعی و یك-مداخله مسیر شغلی شناختی متغیر بین گروهی

گروهی شامل نمرات خودکارآمدی گواه بود. همچنین متغیر درون

 آزمون و پیگیری بود. آزمون، پستحصیلی در سه سطو پیش
 

عضویت  برحسبهای توصیفی خودکارآمدی تحصیلی . شاخص0جدول

 گروهی و مراحل سنضش

 تعداد استانداردانحراف  میانگین گروه مراحل

 آزمونپیش
 93 30/1 01/43 اجتماعی -شناختی

 41 54/3 02/51 گواه

 آزمونپس
 93 01/5 01/51 اجتماعی -شناختی

 41 50/1 11/43 گواه

 پیگیری
 93 90/0 09/51 اجتماعی -شناختی

 41 12/0 20/51 گواه

 

 

میانگین و انحراف استاندارد خودکارآمدی تحصیلی را  0جدول

شود در مرحلة که در جدول مشاهده می طورهماندهد. نشان می

آزمون، میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی تحصیلی در پیش

ر د کهیدرحالها نزدیك به هم بوده و تغییری نکرده است. گروه

 اکردهدیپآزمون میانگین نمرات در گروه آزمایش افزایش مرحلة پس

ة بافاصلر مرحلة پیگیری، که است. همچنین میانگین نمرات د

ح تحلیل طرانضا  گردید، نسبت به گروه گواه بیشتر است.  ماههكی

-پیشگروهی )زمان در سه سطو واریانس مختلط با یك عامل درون

(، یك عامل بین گروهی )عضویت آزمون و پیگیریآزمون، پس

اجتماعی و گواه( و )متغیر -گروهی در دو سطو گروه شناختی

 قرار گرفت. مورداستفادهوابسته( 

-یشگیری مکرر باید پبرای استفاده از تحلیل واریانس با اندازه

یم. ها را اثبات کنها و یکنواختی کواریانسهای نرمال بودن دادهفرض

ها از آزمون المبدای ویلکس و برای برای اثبات نرمال بودن داده

 ها از آزمون کرویت ماچلی استفاده گردید. یکنواختی کواریانس

آزمون المبدای ویلکس برای گروه آزمایش را نشان  2جدول 

دهد که بین سه مرحله در خودکارآمدی تحصیلی تفاوت وجود می

(. ولی برای گروه گواه بین سه مرحله در p<10/1دارد )

 (. p>10/1خودکارآمدی تحصیلی تفاوت وجود ندارد ) 

نتایج آزمون کرویت موچلی برای دهد که می نشان 9جدول 

 فرض کرویت برقرار است. پیش خودکارآمدی تحصیلی

. آزمون المبدای ویلکس برای مقایسة خودکارآمدی تحصیلی در سه مرحله 2جدول

 در دو گروه آزمایش و گواه

توان 

 آماری
 Sig مضذورات

درجه 

 آزادی خطا

درجه آزادی 

 فرض
F 

مقدار 

 ویژه

 منش 

 ت ثیرات
 گروه

0 59/1 1110/1 91 2 33 /21 41/1 
مقدار 

 ثابت
 آزمایش

02/1 12/1 12/1 91 2 40/1 30/1 
مقدار 

 ثابت
 گواه

 

 

 . نتایج آزمون کرویت موچلی برای خودکارآمدی تحصیلی9جدول

 مقیاس مقدار موچلی خی دو نسبی درجه آزادی سطو معنی داری

 خودکارآمدی 35/1 00/0 2 42/1
 

 

گیری مکرر با شرط برقراری کرویت برای مقایسة . نتیضة تحلیل اندازه4جدول

 خودکارآمدی در سه مرحله
مضموع 

 مضذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مضذورات
F 

معنی 

 داری

مضذور 

 اتا

توان 

 آماری

15/0425 2 52/002 42/22 1110/1 90/1 0 
 

 

ت برقراری کرویگیری مکرر با شرط نتیضة تحلیل اندازه 4جدول 

-سآزمون، پبرای مقایسة خودکارآمدی تحصیلی در سه مرحلة پیش

داری وجود دارد دهد که تفاوت معنیآزمون و پیگیری را نشان می

(10/1 > p .) 
 

 های زوجی شفه برای مقایسة خودکارآمدی در سه مرحله. مقایسه5جدول

 (J)زمان  (I)زمان 
ا هتفاضل میانگین

(J- I) 

خطای 

 استاندارد

سطو معنی 

 داری

 1110/1 42/0 -52/0 آزمونپس آزمونپیش

 1110/1 21/0 -40/0 پیگیری آزمونپیش

 0 21/0 15/1 پیگیری آزمونپس
 

 

های زوجی شفه خودکارآمدی در سه آزمون مقایسه 5نتایج جدول 

ها ندهد که میانگیآزمون و پیگیری نشان میآزمون، پسمرحلة پیش

 د. ان( و تا پیگیری ثبات داشتهp< 10/1یافته ) آزمون افزایشدر پس

توان نتیضه گرفت که ارائة آموزي بر بهبود میانگین بنابراین می

نمرات خودکارآمدی تحصیلی مؤثر بوده و این تفاوت تا مرحلة 
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است. یعنی اثرات آموزي در مرحلة پیگیری  شدهحفظپیگیری 

 ماندگار بوده است. 

 گيرینتيجهبحث و 

-بررسی ت ثیر روي مشاورة شناختی باهدفپژوهش حاضر 

آموزان صورت گرفت. اجتماعی بر خودکارآمدی تحصیلی در دانش

با توجه  است.شاهد  گروه دو و مداخله گروه دو شامل مطالعه طرح

مورد ت یید  (p </ 10، این فرضیه در سطو )آمدهدستبهبه اطالعات 

نسته اجتماعی توا-قرار گرفت. بدین معنی که روي مشاوره شناختی

آموزان افزایش دهد و این است میزان خودکارآمدی را در دانش

افزایش در مرحلة پیگیری نیز ثبات داشته است. به عبارتی این مدل به 

های خود را بیشتر باور داشته آموزان کمك نموده تا قابلیتدانش

نین در و همچ ندیبرآهای پیش رو و بهتر بتوانند از عهدة چالشباشند 

ة بیشتر گا  زیباانگجهت پیشرفت در مسیر تحصیلی خود استوارتر و 

-نشان مطالعه، طرح در شاهد متفاوت گروه دو از بردارند. استفاده

ارتقای سطو ازلحاظ  ژهیوبه مداخله، موفقیت این دهندة

 .باشدخودکارآمدی تحصیلی، می

تخاب کند که اناجتماعی مسیر شغلی بیان می-نظریة شناختی

شدت تحت ت ثیر خودکارآمدی و نتایج افراد و اهداف عملکردی به

گیرد. بر این اساس با توجه به افزایش مورد انتظار قرار می

توان انتظار داشت که افرادی که در این پژوهش خودکارآمدی، می

ها اجتماعی برای آن-ناختیاند و شیوة مشاوره ششرکت نموده

های بهتری داشته باشند و در راستای آموزي داده شده، انتخاب

رسیدن به اهداف عملکردی خود بیشتر اقدا  نمایند )لنت و همکاران، 

2111.) 

ه جداگان صورتبهنتایج نشان دادند که در هر گروه آزمایش 

د که داری وجود دارآزمون و پیگیری تفاوت معنیدر مراحل پس

-دهندة ت ثیر آموزي در افزایش خودکارآمدی تحصیلی مینشان

 شدهفظحباشد. با توجه به اینکه این تفاوت در مرحلة پیگیری نیز 

 افتهی است، نشانگر این است که ت ثیر آموزي ماندگار است. این

کند که افزایش از این فرضیه حمایت می تضربیطور به

 و آغاز یك اندازیراه در مهمی عامل آموزاندانش خودکارآمدی

 و یلیتحص خودکارآمدی افزایش نتیضة آن است که فرآیند مثبت

های نتایج این پژوهش با پژوهش .است آموزاندانش عملکرد

( که ت ثیر مشاورة مبتنی بر 2101( و همینگ و کی )2100برایانت )

اجتماعی را بر خودکارآمدی نشان دادند همسو است. -نظریة شناختی

-از طرفی خودکارآمدی یکی از مفاهیم اصلی نظریة شناختی

اجتماعی باعث افزایش -اجتماعی است و مشاوره به روي شناختی

 (.2113گردد )گائو، لی و هایسون، خودکارآمدی می

های اجتماعی دربردارندة توان عنوان نمود که موقعیتمی

ها، اریتها، گرفها پر از سختیمشکالت زیادی هستند. این موقعیت

برای  ازیموردنهاست. برای تداو  تالي عدالتیها، و بیموانع، ناکامی

-موفقیت، افراد باید حسی قوی از خودکارآمدی داشته باشند. دانش

-نمی )خودکفا( هرگاه که در مرحله اول موفو خودکار آمدآموزان 

 با آنها. کنندو آزمایش می داکردهیپاقدامات جایگزینی را  شوند،

-می ملع بهتر درس تالي و پشتکار بیشتر خود، در کالس به توجه

هر  با مرتبط عاطفی و شناختی برداری از فرایندهایبهره با و کنند

 کنندیم مؤثرتری برخورد طوربه سازمشکل هایموقعیت موقعیت، با

آموزانی که احساس خودکارآمدی نیرومندی دانش (.0330بندورا، )

گیرند و برای رسیدن تری برای خود در نظر میهای باالدارند، هدف

ها تالي بیشتری در برخورد با مشکالت از خود نشان به این هدف

ی مؤثر با رویدادها و شرایط طوربهتوانند دهند. آنها معتقدند که میمی

الت، آنان در برابر مشک کهییآنضا ازدارند، برخورد کنند.  شرویپکه 

ها استقامت نموده و اغلب در سطو انتظار موفقیت دارند، در تکلیف

افراد با خودکارآمدی پایین به  کهیدرحالکنند. باالیی عمل می

هایشان تردید داشته و تکالیف دشوار را، تهدید تلقی نموده و توانایی

اب ه برای خود انتخها نسبت به اهدافی کنمایند. آناز آنها اجتناب می

وند شاند، تعهد ضعیفی دارند و وقتی با تکالیف دشوار مواجه میکرده

ی آنکه بر روی این مسئله که چگونه عملکرد موفقی داشته باشند جابه

متمرکز شوند، در مورد مشکالت شخصی خود، موانعی که با آن 

ث های نامطلوب آن کار، زیاد بحمواجه خواهند شد و انواع پیامد

 (.2111کنند )لنت و همکاران، می

( و هیرسیچی، فرئوند 2101(، ویلسون و نارایان )2100برایانت )

( در تحقیقات خود به این نتیضه دست یافتند که هرگاه 2104و هرمن )

-خودکارآمدی افزایش یابد، عملکرد تحصیلی نیز افزایش پیدا می

رد دارند و عملک کند. افراد با خودکارآمدی باالتر کارایی باالتری

شود. باال و خودکفایی باال منضر به دستاوردهای باالتری می

ده هر مهم باز شدهینیبشیپی خودکارآمدی مسیر شغلی، طورکلبه

 رويتوان استنباط نمود که چون پس میکار و عملکرد است. 

 ، خودکارآمدی را افزایشاجتماعی-شناختی ةمبتنی بر نظری ةمشاور

 . شدفزایش پیشرفت تحصیلی نیز خواهد باعث ا دهد،می
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توان به این نکته اشاره نمود که با از نتایج این پژوهش می

شناسایی افراد دارای خودکارآمدی پایین و شرکت دادن آنها در 

 توان به بهبود کیفیت آموزياجتماعی می-جلسات مشاورة شناختی

ة زمینتر سیستم آموزشی کمك کرد و و رسیدن به اهداف عالی

بود های بالقوه و بهها و استعدادبهتر افراد از توانمندیاستفادة هر چه

 اجرای یا ریزی وبه انضا  برنامه عملکرد را فراهم نمود. توصیه

 ارتقاء جهت مداخالت و هاکارگاه مانند ایمشاوره هایفعالیت

 عهمطال این عملی پیامد ترینمهم مدارس، در سالم روانی هایوضعیت

 .باشدیم

آموزان دبیرستانی پایة یازدهم این پژوهش محدود به دانش

رشتة ریاضی فیزیك بود که باید نسبت به تعمیم نتایج به جوامع دیگر 

-احتیاط نمود. بنابراین مهم است که برای مطالعات آینده در جمعیت

 هگرو آموزاندانشکه  آنضا ازی قرار گیرد. موردبررسهای مختلف 

 تمرکزم تحصیلی بر خودکارآمدی این مداخله که دانستندمی مداخله

بصورت  به سؤاالت پرسشنامه آنها است لذا ممکن است، شده

کل این  در(. 0305، 0استاو)پاسخ داده باشند  "تعمدی و جانبدارانه"

 هایروي دهدمی نشان که است مطالعاتی معدود از یکی مطالعه

 روی ی برجتماعی ت ثیر مثبتا-نظریة شناختی بر مبتنی مشاورة شغلی

-مهنی طرح یك از استفاده با آموزانخودکارآمدی تحصیلی دانش

 رایب ایمداخله هایبرنامه اثربخشی ما حاکی از مطالعة. دارد تضربی

 بهبود آموزان و همچنینتحصیلی دانش خودکارآمدی ارتقای

 .آنها می باشد عملکرد
 

 منابع
 در مشاوره و روانشناسی )مبانی و اصول(.اخالق (. 0931حسینیان، سیمین. )

 تهران: انتشارات کمال تربیت.

(. خودکارآمدی عمومی و فوبی اجتماعی: ارزیابی 0930مسعودنیا، ابراهیم )

(، 9)4فصلنامه مطالعات روانشناختی. اجتماعی بندورا. -مدل شناختی

005-023. 

رضایی، اکر  السادات؛ شفیع آبادی، عبداهلل، و فلسفی نژاد، محمدرضا 

ادی با آبمحوری شفیعمقایسه اثربخشی آموزي الگوی چند(. 0934)

 گیری شغلیخودکارآمدی درتصمیم گرایی ساویکاس برسازه 
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