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 چکيده

جویان بود. روش دانش یریپذانطباقتأثیر مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر  تعیین میزانهدف پژوهش حاضر 
پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل  -آزمونپس -آزمونپژوهش شبه آزمایشی، با طرح پیش
گیری داوطلبانه انتخاب و با گمارش تصادفی در ی نمونهنفر به شیوه 03دانشجویان دانشگاه اصفهان بود که 
هفتگی شرکت  صورتبهجلسه،  8د. گروه آزمایش در نفر( قرار گرفتن 63دو گروه آزمایش و گواه )هر گروه 

از طریق تحلیل  گردآوری وCAAS) ) مسیر شغلی پذیریانطباقها با استفاده از پرسشنامه کردند. داده
 یریپذنطباقاها تفاوت معناداری بین دو گروه در های تکراری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافتهواریانس با اندازه

شان ن آزمونپسماد در مرحله ی دغدغه، کنجکاوی، کنترل و اعتنهیدرزمآن  یهااسیمقمسیر شغلی و خرده 
 شیافزا ربچنین نتایج آزمون پیگیری حاکی از پایداری اثر مداخله مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد هم .داد

 عنوانهبتوان بر پذیرش و تعهد می ی مبتنیاز مشاوره تینها در. آن بود یهااسیمقو خرده  یریپذانطباق
 استفاده کرد. یریپذانطباقیک روش مؤثر در افزایش 

 مسیر شغلی یریپذانطباقو تعهد،  مشاوره مبتنی بر پذیرش :واژگان کليدی

 مقدمه

ت یک فرد در طول زندگی اس هایگیریتصمیمسازترین انتخاب شغل یکی از سرنوشت
، آبادیشفیعدهد )که آینده، سبک زندگی و میزان سالمت روانی را تحت تأثیر قرار می

(. ویژگی بارز دنیای کار امروزی، عدم ثبات و تغییرات مکرر است. در این وضعیت 2092
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یر شغلی سآشفته، بتوانند مدیریت م کار بازاربه کارگران و کارمندانی نیاز است که در این 
 (.6323، 2خود را بر عهده بگیرند )اوتینو

ادبیات مسیر شغلی  یحیطهدر  موردعالقه هایموضوعاخیر یکی از  هایسالدر طول 
 و ذیریپانعطافبا افزایش  بازبینیاین مسیرهای شغلی جدید است. بازبینی توجه به 

تصورات در این حیطه،  ترینبرجستهدر افراد مطرح گردید. یکی از  خودتنظیمی
ی و یکی از عوامل اساسی در موفقیت شغل شودمیمسیر شغلی است که تصور  پذیریانطباق

؛ به نقل از 2991 0ساویکاس، 6320، 6افراد است )هیرسچی، هرمن،کلی شغلی مسیرمدیریت 
ی پذیری مسیر شغلی محدود به سن یا دوره( بر این باور است که انطباق2093پور، اعتصام

و  0، تداوم0پذیری مسیر شغلی، توانایی فرد برای کنار آمدنخاصی از عمر نیست. انطباق
 (.2993 ،1های مختلف زندگی است )سوپرتغییر در نقش 2پذیرش

پذیری یکی از عناصر محوری نظریه سازه گرایی است. این مفهوم مفهوم انطباق
(. بلوغ مسیر شغلی به داشتن 6336جایگزینی برای مفهوم بلوغ مسیر شغلی است )ساویکاس، 

ک ی ینتیجههای شغلی و آموزشی اشاره دارد و آمادگی در نگرش و شناخت برای انتخاب
گرایی مسیر سازه ینظریه(. در 6322، 8)هارتونگ تعامل پویا بین شخص و محیط است

ی به وظایف گوییا تمایل به پاسخ انعطافقابلشخصی  هایویژگیی، انطباق بیانگر شغل
 مناسب است. زمانی که دیگر نتوان هایپاسخی ها و ارائهشغلی/ مسیر شغلی، گذارها، بحران

. رسید به سازگاری و هماهنگی،ا شرایط با تغییرات هماهنگ شد باید از طریق تغییر در خود ی
با احساساتی از پریشانی همراه است که  طورمعمولبهاین نیاز به سازگاری و هماهنگی، 

پذیری شود. افرادی که تمایل به انطباقانطباق محسوب میرسیدن به ی محرك و انگیزه
؛ 6320 ،9براون د )لنت ودارند باید از منابع خودتنظیمی برای تحمل شرایط تغییر استفاده کنن

 (.23،6320تولنتیو و همکاران

                                                           
1. Ottino 
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؛ به 6330) اندکردهبیان  2گونه که توسط مائورین و مردیتپذیری هماندر واقع انطباق
اجتماعی است که به آمادگی فرد و منابع  -ای روانی( سازه2093نقل از سمیعی و همکاران، 

اجتماعی در بخش درونی  -روانی یسازهاین او برای انجام وظایف رشدی فعلی اشاره دارد. 
پذیری باعث  گسترش خود در محیط اجتماعی محیط قرار دارند. قابلیت انطباق -شخص
ند کرا تنظیم می هاآنرفتار شغلی   طورکلیبهو  دهدمیرا به جامعه پیوند  هاآنشده و 

بینی پیش،یف فعلی برای مقابله با وظا شناختیروانمنابعی  همچنین( 6320)ساویکاس، 
تماعی یکپارچگی اج در تغییر شغلی وهای بحران،ی وظایف شغلی، گذارهای شغلی توسعه

  (.6320؛ به نقل از لنت و براون، 2991دهد )ساویکاس، در اختیار فرد قرار می

پذیری گرایی مسیر شغلی در قالب یک مدل سه سطحی، چهار بعد انطباقی سازهنظریه
، 6پذیری مسیر شغلی وجود دارد: دغدغهبعد انطباق 0 ،در باالترین سطح هددمی ارائهرا 

ایی هپذیری و راهبرددهنده منابع عمومی انطباق. این ابعاد نشان0و اعتماد 0، کنجکاوی0کنترل
 کنند. استفاده می هاآنهستند که افراد برای مدیریت وظایف دشوار از 

های تأثیرگذار بر ت خود به بررسی متغیرامروزه بسیاری از محققان در تحقیقا
ودکار به شخصیت، خ هاآنکه از میان  اندپرداختهمجزا  صورتبهپذیری مسیر شغلی انطباق

 بینیواقعهای الزم، ثبات و گیری هدف، حمایت اجتماعی، آموزش مهارتآمدی، جهت
ور در تجربه حضگیری و استقالل، گرایش هیجانی مثبت به در آرزوها، حضور در تصمیم

توان اشاره انگیزش پیشرفت و تحمل ابهام می و طلبدمیپذیری را هایی که انطباقموقعیت
غلی در مسیر ش پذیریانطباق(. بنابراین با توجه به اهمیت شغل آینده و 2093کرد )یوسفی، 

(، لزوم بررسی مداخالت مختلف مسیر شغلی 6320و همکاران، 2رشد مسیر شغلی )کای
 .یابدمیمسیر شغلی در افراد  اهمیت  پذیریانطباقافزایش  منظوربه

د، مسیر شغلی در موفقیت فر پذیریانطباقحمایت نظریات مختلف از اهمیت  باوجود 
تغییرات  روزافزونز طرفی رشد در این حیطه اندك است. ا شدهانجام هایپژوهشتعداد 

 وردتوجهمهزیستی در زندگی ماشینی امروز را مسیر شغلی در دنیای کنونی، افزایش رفاه و ب

                                                           
1. Maureen & Meredith 

2. concern 

3. control 

4. curiosity 

5. confidence 

6. Cai 
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و  فرا مدرنای نوین و های مشاوره(. پس حضور شیوه6339قرار داده است )ساویکاس، 
رن های فرا مدنظریهتواند نقش مهمی داشته باشد، در مسیر زندگی افراد می رگذاریتأث

و نه بد. طبیعت و تربیت در تعامل با یکدیگر فرد را  اندخوبها ذاتاً نه معتقدند که انسان
های فرا مدرن بر (. رویکرد2093، به نقل از سمیعی و همکاران، 6332، 2سازند )زونکرمی

ایند کنند و به زندگی انسان مانند یک پیوستار و فرمعنا بخشی مسیر شغلی افراد تأکید می
 فرا مدرن یهادگاهیدیکی از  (. 2092یی، ؛ به نقل از کسا2998کنند )ساویکاس، نگاه می

 ( است.2092؛ به نقل از ایزدی، 2991، 6درمان، رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد )هیز

رش و و رویکرد مبتنی بر پذی ددارندیتأکبر ایجاد و تغییر زمینه  فرا مدرن یهادگاهید
را نشانه  هانآدیگر  کهیحونبهمراجع با افکار و احساساتش است.  یرابطهتعهد در پی تغییر 

 یهانشانهاز شکل قدیمی، یعنی  آوررنجنبیند و هدف نهایی تغییر افکار و احساسات 
نی تجارب یع یدتریجدنابهنجاری که مانع زندگی معنادار و غنی هستند، به شکل  یزابیآس

 (.0،6323)هیز و استروسال باشدیماز یک زندگی غنی و معنادار  ییهابخشکه طبیعی 

که اشاره شد در این رویکرد به تغییر کارکرد افکار و احساسات  گونههمان درواقع
(. شش فرآیند مرکزی 6330)هیز،  شودیمتأکید  هاآنتغییر شکل، محتوا یا فراوانی  یجابه

از:  اندعبارتو  شوندیم یشناختروان یریپذانعطافدر این دیدگاه وجود دارد که منجر به 
 یسازروشنزمینه،  عنوانبه، خود 2، جداسازی شناختی0، آگاهی روانی0پذیرش روانی

 (.6332، 8)هیز، لوما و بوند1 ، عمل متعهدانههاارزش

ند که به هست یاهیاولتجربه ادو فرآیند از  آمیختگی شناختی و اجتناب  ACT دیدگاهاز 
موجب عدم توانایی و ضعف در تنظیم رفتار  و شوندیممنجر  یشناختروان یریناپذانعطاف

بر (. 6330)هیز،  گرددیمدر جهت رسیدن به اهداف مطلوب فرد  مناسب یدهپاسخو در 
عدم پرداختن به تکالیف و وظایف مسیر شغلی مانند هر رفتار  ACTرویکرد  اساس

                                                           
1. Zunker 

2. Hayes 

3. Hayes & Strosahl   

4. psychological acceptance 

5. psychological awareness 

6. cognitive defusion 

7. committed action 

8. Hayes, Luoma & Bond 
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، 2وسب است )اسکنت و یشناختروان یریپذانعطافناسازگارانه دیگری بازتابی از عدم 
و با  دارد یزیرطرحدر جهت  یشغل ریمسمشاوره  خصوصبه(. با تالشی که مشاوره و 6320

را با افزایش  یریپذانطباقبر اهداف و همچنین اگر  ACTرویکرد  دیتأکتوجه به 
پذیرش افکار و  منظوربه ACTو خودتنظیمی مرتبط بدانیم، با تالشی که  یریپذانعطاف

 یریذپانطباقدر جهت افزایش  مناسب یامداخلهاین رویکرد؛  رسدیمهیجانات دارد به نظر 
 باشد. 

این  یمسئلهگیری برای آینده نیاز به کمک دارند دانشجویان در تصمیم ازآنجاکه
یری مسیر شغلی پذپژوهش بررسی تأثیر مداخالت مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر انطباق

دانشجویی و تأثیرات این دوران بر انتخاب شغل و  انباشد. با توجه به اهمیت دورمی هاآن
 . ردیگیماین پژوهش بر روی دانشجویان انجام فرد،  ٔآینده هایگیریجهت

پذیری را ایجاد کرد و توان انطباقم است آن است که چگونه میآنچه در این میان مه
های رویکرد مبتنی بر پذیرش و با توجه به پژوهش ؟رگذارندیتأثچه عواملی در بهبود آن 

رضیه فپذیری مسیر شغلی، ی تأثیر آن بر انطباقتعهد و همچنین عدم انجام پژوهشی درباره
شغلی یرپذیری مسیرش و تعهد بر انطباقپذبر ی مبتنی مشاورهاین است که ژوهش حاضر پ

 است. موثر دانشجویان دانشگاه اصفهان 

 پژوهش روش

روش انجام این تحقیق شبه آزمایشی و با توجه به وجود گروه آزمایش و گروه گواه از طرح 
است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه  شدهاستفادهپیگیری  – آزمونپس -آزمونپیش

ی نفر به شیوه 03بودند که  90-92تحصیلی  سال دردانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان 
نفری( آزمایش و گواه  63گیری داوطلبانه انتخاب با گمارش تصادفی در دو گروه )نمونه

 پذیریطباقانکارگاه مشاوره " طراحی گردید مبنی بر ایاعالمیهبرای این کار  قرار گرفتند. 
گاه بود. دانشجویان دانش ذکرشدهنیز  نامثبتدر ضمن نام مدرس، زمان و محل  "مسیر شغلی 

 مندالقهعکردند. سپس با دانشجویان  نامثبتبه مرکز مشاوره مراجعه و  نامثبتاصفهان برای 
تصادفی در  صورتبهنفر  63برای شرکت در کارگاه تماس گرفته شد و از بین داوطلبان 

 اندعبارتنمونه  ازنفر دیگر در گروه گواه قرار گرفتند. مالك خروج  63گروه آزمایش و 

                                                           
1. Scent & Boes 
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( 6جلسه از حضور در جلسات مشاوره گروهی غیبت داشته باشد.  6( دانشجو بیش از 2از: 
 ت. تصادفی و ناقص پاسخ داده اس صورتبهدانشجویی که به پرسشنامه مرتبط با موضوع 

آزمون بر روی دو گروه، گروه آزمایش تحت این طرح پژوهشی پس از اجرای پیش در
 صورتهبی مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفت. مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد مشاوره

. گروهی اجرا گردید صورتبهبرای گروه آزمایش  دوساعته یجلسههفتگی در طی شش 
که گروه آزمایش  به مشاوره گروهی پرداختند و در مدت  ایدوماههگروه گواه در دوره 

اثر  سنجش پایداری منظوربهقرار نگرفتند.  ایمداخله گونههیچتحت  ماههیکپیگیری 
ای ی گروهی بر مبنمداخله درمانی از آزمون پیگیری استفاده شد. محتوای جلسات مشاوره

 تعهد تدوین شد.  رویکرد مبتنی بر پذیرش و یدرزمینهموجود  یپیشینه

برای سنجش : 2 (CAAS) پذیری مسیر شغلیپرسشنامه انطباقش: ابزار پژوه
6 ساویکاس و پورفیلیگویهای  60ی مسیر شغلی در این پژوهش، از پرسشنامه یریپذانطباق

باشد. پذیری مسیر شغلی میسؤال شامل چهار بعد انطباق 60این استفاده شد.  (6326)
کنجکاوی، سؤال 28تا  20کنترل، سؤال 26تا  1دغدغه، سؤال  2تا 2که سؤال  ترتیباینبه

ای درجه 0. پاسخ به سؤاالت پرسشنامه در طیف دهدیممورد بررسی قرار اعتماد را  60تا  28
=کم، 6=متوسط، 0=زیاد، 0= خیلی زیاد، 0: یهانهیگزشامل  و ردیگیملیکرت صورت 

 است. کم =خیلی2

( و ضریب 96/3ضریب پایایی کلی را )ضریب پایایی نهایی این پرسشنامه بررسی شد که 
(، 80/3(، اعتماد) 19/3(، کنجکاوی) 10/3(، کنترل )80/3های دغدغه) پایایی خرده مقیاس

امین جعفری، عابدی، رضایی، نیلی  (. 6326است )ساویکاس و پورفیلی،  شدهگزارش
ز میان کلیه اه را بررسی کردند. برای بررسی پایایی این پرسشنامه ( پایایی این پرسشنام2096)

دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 
و ضریب پایایی کلی تصادفی انتخاب شد  صورتبهنفر  000ای به تعداد ، نمونه96-92

(، 80/3(، کنترل )80/3های دغدغه )( و ضریب پایایی خرده مقیاس966/3پرسشنامه را )
باشد. در این پژوهش است که مطلوب می شدهگزارش( 89/3( و اعتماد )80/3کنجکاوی )

کلی  ها بررسی شد که ضریب پایاییاز خرده مقیاس هرکدامضریب پایایی کلی پرسشنامه و 

                                                           
1. career adapt-abilities scale 

2. Porfeli 
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(، 81/3(، کنترل )86/3های دغدغه )( و ضریب پایایی خرده مقیاس9/3امه را )پرسشن
افزار پژوهش با استفاده از نرم هایدادهآمد.  دست به( 82/3( و اعتماد )88/3کنجکاوی )

Spss 19 فتقرار گر وتحلیلتجزیهتکراری مورد  هایاندازهبا روش تحلیل واریانس با  و. 

 جلسات مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد .1جدول 

جلسه 
 اول

آشنایی با اعضای گروه و برقراری رابطه در اعضای گروه، بیان استعاره دو کوه و تقویت رابطه، آشنا 
نمودن افراد با موضوع پژوهش، بحث در مورد حدود رازداری، بررسی افکار و احساسات در 

ه به درماندگی خالق، ارائ یامقدمهکنترل افراد،  یاهوهیشمختلف مسیر شغلی، بررسی  یهاتیموقع
 آزمونشیپتکلیف، سنجش کلی و اجرای 

جلسه 
 دوم

بازخورد از جلسه اول، بررسی تکلیف، ادامه درماندگی خالق، بررسی دنیای درون و بیرون در 
 ، ارائه تکلیفACTرویکرد 

جلسه 
 سوم

بازخورد از جلسه دوم و مرور واکنش نسبت به جلسه قبل، ایجاد تمایل به ترك به ترك برنامه 
زینی برای از جایگ یامقدمهو بیان  حلراهناکارآمد تغییر، تفهیم این موضوع که کنترل مسئله است نه 
 کنترل یعنی تمایل

جلسه 
 چهارم

ها و ، ادامه مبحث تمایل با استفاده از استعارهبازخورد از جلسه سوم و مرور واکنش نسبت به جلسه قبل
افراد و ارتباط دادن و تفهیم مفهوم تمایل در  یهاارزشها و شناسایی ، معرفی ارزشACT یهالیتمث

 ، ارائه تکلیفهاارزشکنار مفهوم 

جلسه 
 پنجم

هر یک از افراد،  یهاارزشبازخورد از جلسه چهارم و مرور واکنش نسبت به جلسه قبل، بررسی 
بر مفهوم  یامقدمه، اهداف، اعمال و موانع درونی و بیرونی و تعمیق این مفاهیم، هاارزشتصریح 

 گسلش، ارائه تکلیف

جلسه 
 ششم

بازخورد از جلسه پنجم و مرور واکنش نسبت به جلسه قبل، تفهیم آمیختگی و گسلش با استفاده از 
ها و به ارزش یااشارهتمرین تجربی برای تفهیم مفهوم گسلش، و انجام  ACT یهالیتمثها و استعاره

 و انجام یکی از تمرینات ذهن آگاهی، ارائه تکلیف یآگاهبررسی نمره انطباق، معرفی ذهن 

جلسه 
 هفتم

 یهومخود مف، هایختگیآمبازخورد از جلسه ششم و مرور واکنش نسبت به جلسه قبل، معرفی انواع 
ها و سازی شده و آموزش چگونگی گسلش از آن، تأکید برای در زمان حال بودن، اشاره به ارزش

 هاارزشلزوم تعهد داشتن به 

جلسه 
 هشتم

بازخورد از جلسه هفتم و مرور واکنش نسبت به جلسه قبل و بررسی تکالیف، خالصه کردن جلسات 
 عنوانهبش و تعهد یعنی پذیرش، گسلش، خود قبل و تأکید بر فرآیندهای اصلی درمان مبتنی بر پذیر

، اجرای باارزشها و عمل متعهدانه. تعیین الگوهای عمل متناسب زمینه، بودن در زمان حال، ارزش
 آزمونپس

 

  



 66تابستان ، هفتم ی بالينی، سال هفتم، شماره بيست وشناسروانفصلنامه مطالعات                                    261 

 ی پژوهشهايافته

 یشغل ریمس یریپذانطباقهای توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار نمره آماره 2در جدول 
 است. شدهارائهآزمون و پیگیری آزمون، پسی پیشهای آن در سه مرحلهو خرده مقیاس

میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای پژوهش به تفکیک دو گروه آزمایش و گواه در سه  .2جدول 
 مرحله پژوهش

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین آزمون گروه متغیر

 پذیریانطباق

 آزمایش

 99 29 08/2 0/11 آزمونپیش

 226 82 82/1 20/90 آزمونپس

 239 86 26/1 60/90 پیگیری

 گواه

 91 16 00/1 0/80 آزمونپیش

 91 10 20/1 82 آزمونپس

 91 12 30/1 80/80 پیگیری

 دغدغه

 آزمایش

 61 28 30/6 20/29 آزمونپیش

 03 63 26/6 90/60 آزمونپس

 03 63 28/6 0/60 پیگیری

 گواه

 61 20 09/0 6/62 آزمونپیش

 69 20 0/0 2/62 آزمونپس

 69 22 02/0 0/62 پیگیری

 کنجکاوی

 آزمایش

 60 20 32/6 00/28 آزمونپیش

 03 29 29/6 60/60 آزمونپس

 68 29 02/6 80/66 پیگیری

 گواه

 61 22 60/0 2/63 آزمونپیش

 62 22 99/6 2/63 آزمونپس

 62 22 30/0 0/63 پیگیری

 کنترل

 آزمایش

 60 21 08/2 0/29 آزمونپیش

 69 63 06/6 0/60 آزمونپس

 68 63 98/2 6/60 پیگیری

 گواه

 62 22 02/0 10/63 آزمونپیش

 62 28 20/6 62 آزمونپس

 62 28 60/6 63 پیگیری

 آزمایش اعتماد

 61 22 00/6 0/29 آزمونپیش

 69 63 12/6 90/60 آزمونپس

 69 29 90/6 1/60 پیگیری
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 گواه

 61 21 21/6 10/66 آزمونپیش

 61 21 02/6 8/66 آزمونپس

 61 28 26/6 30/60 پیگیری

مسیر شغلی، دغدغه،  یریپذانطباقی نمره شودیممشاهده  6که در جدول  طورهمان
ون در گروه آزمآزمون و پیگیری نسبت به پیشی پسکنجکاوی، کنترل و اعتماد در مرحله

از  گروه دوها بین بررسی معناداری تفاوت منظوربهآزمایش افزایش محسوسی داشته است. 
رعایت  ورمنظبهتکراری استفاده گردید قبل از انجام این تحلیل  یهااندازهتحلیل واریانس با 

ها و تناسب فرض همسانی واریانس، رعایت پیشانسیکووارفرض همسانی پیش
به ترتیب با استفاده از آزمون باکس، لوین و کرویت ماچلی اطمینان حاصل  هاانسیکووار

 است. شدهارائه 0شد. در ادامه نتایج تحلیل مانوا در جدول 

مانوا( مربوط به تأثیر عضویت گروهی در سه بار  نتایج تحلیل واریانس چند متغیری )تحلیل .3جدول 
 آن در گروه آزمایش و گواه یهااسیمقمسیر شغلی و  خرده  یریپذانطباقآزمون 

 F میزان  اثر متغیر
df 

 فرضیه
df 
 Sig خطا

مجذور 
 اتا

 توان

 یریپذانطباق
 یشغل ریمس

 آزمون

 2 80/3 332/3 01 6 30/2 80/3 اثر پیالیی

المبدای 
 ویلکز

20/3 30/2 6 01 332/3 80/3 2 

اثر 
 هتلینگ

01/0 30/2 6 01 332/3 80/3 2 

بزرگترین 
 ریشه ری

01/0 30/2 6 01 332/3 80/3 2 

تعامل 
آزمون و 

 هاگروه

 2 86/3 332/3 01 6 26/89 86/3 اثر پیالیی

المبدای 
 ویلکز

21/3 26/89 6 01 332/3 86/3 2 

اثر 
 هتلینگ

80/0 26/89 6 01 332/3 86/3 2 

بزرگترین 
 ریشه ری

80/0 26/89 6 01 332/3 86/3 2 

 آزمون دغدغه

 2 12/3 332/3 01 6 28/09 12/3 اثر پیالیی

المبدای 
 ویلکز

60/3 28/09 6 01 332/3 12/3 2 
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اثر 
 هتلینگ

66/0 28/09 6 01 332/3 12/3 2 

بزرگترین 
 ریریشه 

66/0 28/09 6 01 332/3 12/3 2 

تعامل 
آزمون و 

 هاگروه

 2 28/3 332/3 01 6 82/03 28/3 اثر پیالیی

المبدای 
 ویلکز

02/3 82/03 6 01 332/3 28/3 2 

اثر 
 هتلینگ

62/6 82/03 6 01 332/3 28/3 2 

بزرگترین 
 ریشه ری

62/6 82/03 6 01 332/3 28/3 2 

 کنجکاوی

 آزمون

 2 28/3 332/3 01 6 68/03 28/3 اثر پیالیی

المبدای 
 ویلکز

62/3 68/03 6 01 332/3 28/3 2 

اثر 
 هتلینگ

21/6 68/03 6 01 332/3 28/3 2 

بزرگترین 
 ریشه ری

21/6 68/03 6 01 332/3 28/3 2 

تعامل 
آزمون و 

 هاگروه

 2 29/3 332/3 01 6 00/06 1/3 اثر پیالیی

المبدای 
 ویلکز

02/3 00/06 6 01 332/3 29/3 2 

اثر 
 هتلینگ

68/6 00/06 6 01 332/3 29/3 2 

بزرگترین 
 ریشه ری

68/6 00/06 6 01 332/3 29/3 2 

نتایج تحلیل واریانس چند متغیری )تحلیل مانوا( مربوط به تأثیر عضویت گروهی در سه بار  .4جدول 
 آن در گروه آزمایش و گواه یهااسیمقمسیر شغلی و  خرده  یریپذانطباقآزمون 

 F میزان  اثر متغیر
df 

 فرضیه
df 
 Sig خطا

مجذور 
 اتا

 توان

 آزمون کنترل

 2 12/3 332/3 01 6 00/09 12/3 اثر پیالیی
المبدای 

 ویلکز
60/3 00/09 6 01 332/3 12/3 2 

 2 12/3 332/3 01 6 00/09 62/0 اثر هتلینگ
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بزرگترین 
 ریشه ری

62/0 00/09 6 01 332/3 12/3 2 

تعامل 
آزمون و 

 هاگروه

 2 10/3 332/3 01 6 01/03 10/3 اثر پیالیی

المبدای 
 ویلکز

62/3 01/03 6 01 332/3 10/3 2 

 2 10/3 332/3 01 6 01/03 10/6 اثر هتلینگ

بزرگترین 
 ریشه ری

10/6 01/03 6 01 332/3 10/3 2 

 اعتماد

 آزمون

 2 08/3 332/3 01 6 06/62 08/3 اثر پیالیی

المبدای 
 ویلکز

06/3 06/62 6 01 332/3 08/3 2 

 2 08/3 332/3 01 6 06/62 06/2 اثر هتلینگ

بزرگترین 
 ریشه ری

06/2 06/62 6 01 332/3 08/3 2 

تعامل 
آزمون و 

 هاگروه

 2 02/3 332/3 01 6 10/66 00/3 اثر پیالیی

المبدای 
 ویلکز

0/3 10/66 6 01 332/3 02/3 2 

 2 02/3 332/3 01 6 10/66 66/2 اثر هتلینگ

بزرگترین 
 ریشه ری

66/2 10/66 6 01 332/3 02/3 2 

ی مربوط به های چهارگانهشود آزمونمشاهده می 0که در جدول  طورهمان
در  همآن یهااسیمقو خرده  یریپذانطباقکل  ینمرهتفاضل متغیرهای پژوهش در 

آماری معنادار  ازلحاظاجرای سه بار آزمون و هم در تعامل آزمون و عضویت گروهی 
 ریمس یریپذانطباقمشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر  گریدعبارتبه(. P>32/3است )

ا گذار بوده و با توجه به مجذور ات، دغدغه، کنجکاوی، کنترل و اعتماد تأثیریشغل
، در دغدغه 80/3 یشغل ریمس یریپذانطباقی کل برآورد شده میزان این تأثیر در نمره

 گریدعبارتبهبوده است  08/3و در اعتماد  12/3، در کنترل 28/3، در کنجکاوی 12/3
درصد از تغییرات  12مسیر شغلی،  یریپذانطباقی کلی درصد از تغییرات در نمره 80

درصد از تغییرات  12کنجکاوی،  ینمرهدرصد از تغییرات در  28ی دغدغه، در نمره
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 های گروهیاعتماد ناشی از تفاوت ینمرهدرصد از تغییرات در  08ی کنترل و در نمره
 رش و تعهد است.و تأثیر مشاوره مبتنی بر پذی

آزمون با ی پیشزوجی سه آزمون )مقایسه یسهیمقابه  0در ادامه در جدول 
 یشغل ریمس یریپذانطباقآزمون با پیگیری( در آزمون با پیگیری، پسآزمون، پیشپس

 شود. آن در دو گروه پرداخته می یهااسیمقو خرده 

 های آنمسیر شغلی و خرده مقیاس یریپذانطباقی زوجی نمرات مقایسه .5جدول 

 معناداری خطا تفاوت میانگین آزمون آزمون گروه متغیر

 لیمسیر شغ یریپذانطباق

 آزمایش
 آزمونپیش

 332/3 69/2 20/28 آزمونپس

 332/3 39/2 10/22 آزمون پیگیری

 360/3 02/3 0/2 آزمون پیگیری آزمونپس

 گواه
 آزمونپیش

 2/3 02/3 1/3 آزمونپس

 0/3 00/3 00/3 آزمون پیگیری

 22/3 0/3 20/3 آزمون پیگیری آزمونپس

 دغدغه

 آزمایش
 آزمونپیش

 332/3 08/3 0/0 آزمونپس

 332/3 06/3 80/0 آزمون پیگیری

 31/3 60/3 00/3 آزمون پیگیری آزمونپس

 گواه
 آزمونپیش

 306/3 28/3 0/3 آزمونپس

 00/3 62/3 6/3 آزمون پیگیری

 22/3 20/3 6/3 آزمون پیگیری آزمونپس

 های آنمسیر شغلی و خرده مقیاس یریپذانطباقی زوجی نمرات مقایسه .6جدول 
 معناداری خطا تفاوت میانگین آزمون آزمون گروه متغیر

 کنجکاوی

 آزمایش
 آزمونپیش

 332/3 09/3 1/0 آزمونپس

 332/3 02/3 0/0 آزمون پیگیری

 22/3 61/3 0/3 آزمون پیگیری آزمونپس

 گواه
 آزمونپیش

 2 62/3 3 آزمونپس

 12/3 62/3 2/3 آزمون پیگیری

 0/3 20/3 2/3 آزمون پیگیری آزمونپس

 آزمونپیش آزمایش کنترل
 332/3 01/3 2/0 آزمونپس

 332/3 09/3 0/0 آزمون پیگیری
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 60/3 60/3 0/3 آزمون پیگیری آزمونپس

 گواه
 آزمونپیش

 392/3 20/3 60/3 آزمونپس

 62/3 20/3 20/3 آزمون پیگیری

 22/3 29/3 2/3 آزمون پیگیری آزمونپس

 اعتماد

 آزمایش
 آزمونپیش

 332/3 20/3 00/0 آزمونپس

 332/3 26/3 0/0 آزمون پیگیری

 08/3 00/3 60/3 آزمون پیگیری آزمونپس

 گواه
 آزمونپیش

 16/3 21/3 30/3 آزمونپس

 380/3 22/3 0/3 آزمون پیگیری

 62/3 29/3 60/3 آزمون پیگیری آزمونپس

در گروه آزمایش در سه  یشغل ریمس یریپذانطباقدهد، نشان می 2که جدول  طورهمان
هایی در سه بار است ولی در گروه گواه تفاوت جادشدهیاهای معناداری بار آزمون تفاوت

آزمون وجود ندارد. نمرات دغدغه، کنجکاوی، کنترل و اعتماد در گروه آزمایش در مقایسه 
، (>32/3P)است  جادشدهیاو آزمون پیگیری تفاوت معناداری  آزمونپسآزمون با پیش

 ( ، اینP>32/3)و آزمون پیگیری تفاوت معناداری وجود ندارد  آزمونپسولی در مقایسه 
تغییرات ماندگار بوده است اما در گروه  دهدیمبه معنای اثر باثبات مداخله است و نشان 

 هایی در سه بار آزمون وجود ندارد. گواه تفاوت

 گيریبحث و نتيجه

شجویان پذیری مسیرشغلی دانپذیرش و تعهد بر انطباقبر ی مبتنی مشاوره: ژوهشفرضیه پ
نتایج این پژوهش حاکی از این امر است که مشاوره  طورکلیبه است.موثر دانشگاه اصفهان 

 چنینهم. گرددمیدانشجویان  پذیریانطباقمبتنی بر پذیرش و تعهد موجب افزایش نمرات 
غدغه، د برافزایشبر پذیرش و تعهد نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معنادار مشاوره مبتنی 

 کنجکاوی، کنترل و اعتماد بود.

با توجه به اینکه پژوهشی مبنی بر بررسی تأثیر مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر 
 رد. های مشابه اشاره کهای پژوهشتوان به یافتهپذیری مسیر شغلی یافت نشد میانطباق

ش است؛ نتایج این پژوه مدرن فرا هایدرمانجزء مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد  ازآنجاکه
در  مدرن فراالگوی  هایآموزش( است که نشان داد 2092همسو با نتیجه پژوهش کسایی )
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پذیری اقاست. همچنین انطب مؤثرتر پذیریانطباقمقایسه با الگوی مدرن و سنتی در افزایش 
است )ساویکاس،  و جدید تغییریافتهرا توانایی فرد برای تغییر کردن و سازگار شدن با شرایط 

این پژوهش را همسو با مطالعات فروس و  توانمی سواین( . از 6323، به نقل از اتینو، 2991
ین رویکرد منجر به افزایش در مطالعات خود دریافتند که ا هاآن( قرار داد. 6322) 2همکاران

 شود. ، بهبود خلق و کیفیت زندگی میشناختیروان پذیریانعطاف

(که  نشان 2910عاطفی میشل) -همسو با اصول نظری تئوری سیستم پردازش شناختی
، 6هیجانی باال عملکرد انطباق پذیرانه بیشتری دارند )کوئتزی و هاری باهوشافراد  دهدمی

یشتری ب خودآگاهیدر افرادی که از احساسات  پذیریانطباقتوانایی گفت  توانمی(، 6320
ظرفیت بیشتری برای هماهنگ کردن تجربیات هیجانی با افکار و  از و برخوردار هستند

بودن در زمان حال و  ازآنجاکه(، 6330، بیشتر است )براون و همکاران،رادارنداعمالشان 
بر پذیرش و تعهد است، در مشاوره مبتنی بر  ینذهن آگاهی از فرآیندهای مهم مشاوره مبت
ه آمیختگی با افکار و احساسات مربوط ب جایبهپذیرش و تعهد با توجه به فرآیندها، فرد 

سیر شغلی، م هاینقشگذشته و آینده، همچنین اجتناب از انجام تکالیف و وظایفِ متناسب با 
که  طورهمانپردازد. است، می لیشغ مسیربه رفتارهایی که متناسب با اهداف و در راستای 

و  تیشناخروان پذیریانعطافاشاره شد در مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد هدف افزایش 
کمک به افراد برای ساختن یک زندگی غنی، کامل و معنادار است در مشاوره مسیر شغلی 

ای ذهن در جهت فرآینده هاییاستعارهاز تمرینات و  گیریبهرهمبتنی بر پذیرش و تعهد با 
 کمک شناختیروان پذیریانعطاف افزایشآگاهی، گسلش و پذیرش به افراد برای 

 گردد. می

 مسیر شغلی است که شامل اهداف آینده پذیریانطباق یکی از ابعاددغدغه مسیر شغلی 
، نزما اندازچشم هایمؤلفه. دغدغه همچنین شامل باشدمیمیزان آمادگی برای آینده وفرد

ف آینده بودن اهدا دستیابیقابلدرباره  بینیخوش ودرگیری فعال، برنامه داشتن، آگاهی 
نیز بحث  شغلی مسیر(. شاید در سایر رویکردهای مشاوره 6320است )کوئتزی و هاری، 

را مورد تأکید  ریزیبرنامهو  بلندمدت، اهداف مدتکوتاه، اهداف شغلی مسیر هایارزش
، هازشارتا  استمبتنی بر پذیرش و تعهد سعی بر آن  شغلی مسیرشاور قرار دهند اما در م

                                                           
1. Ferose 

2. Coetzee, Harry 
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 در یک زمینه بدون آمیختگی تصریح و تعیین گردد.را  اهداف و اعمال 

با داستان زندگی، خود  درآمیخته هایشانارزشکه دانشجویان  در برخی موارد
 با و یا  کرده بودند ندیباولویت، افکار و احساسات تعیین و هاارزشیابیشده،  سازیمفهوم

شکل را با م هایشانارزشاهداف و انتظارات، حرکت افراد در  مسیر ،ها اشتباه گرفتن ارزش
مواجه ساخته بود. در رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد سعی بر آن شد تا دانشجویان به تعیین 

باشد بپردازند و تا جلسه بعد اقدام به عمل کرده و می هایشانارزشچند عملی که در جهت 
پس با بود، بپردازند و س شغلی مسیر هایارزشعمل کردن طبق  درراهبه شناسایی موانعی که 

 تصریح و اهداف و اعمال تعیین گردد. هاارزشتبدیل زمینه آمیختگی به گسلش 

ر شغلی ست. کنترل مسیا پذیریمسئولیت و ، خودگردانیبخشینظم خودکنترل شامل 
سیر شغلی شخصی برای ساختن م پذیریمسئولیتو باور به  همچنین کنترل شخصی بر آینده

 و قاطعیت و پایداری در مورد خودکنترلی، همچنین داشتن احساس کندمیفرد را منعکس 
(.  در مشاوره مبتنی بر پذیرش و 6320، 2)کوتزی، استولز شودمیرا شامل  ایحرفهآینده 

عهد هدف کمک به دانشجویان بود تا افکار و احساسات ناخوشایندی را که در مسیر ت
پاسخ به آن،  جایبهفکر و احساس تجربه کنند و  صورتبه، فقط کنندمیتجربه  شانشغلی

قت یقرار دارد بپردازند. در حق هایشانارزشبه آنچه در زندگی برایشان مهم و در راستای 
رویدادهای درونی مثل اضطراب، نگرانی، ترس، افکار  ابرربهدف افزایش خزانه رفتاری در 

ن و... بود.کنجکاوی عبارت است از داشت حوصلگیبیگرایی،  باکمالو احساسات مرتبط 
و اهداف  مسئولیتبرای ارتباط بین خود و دنیای کار، توانایی به عهده گرفتن  و هدف جهت

و  ایحرفهی یندهاآفر گرایانهواقع طوربهتا  دهدمیزه جافرد اغلی به شوی کنجکاشخصی. 
؛ فالم و 6330د )ساویکاس، یک شودنزه ا یندآبه و نماید وش کارا تحصیلی 

 (.6،6331بلستاین
آمیز احساس خودکارآمدی در ارتباط با توانایی فرد در اجرای موفقیت منظوربه اعتماد

های . اعتماد مسیر شغلی از حل مشکالتی که حین فعالیتشودمیتعریف ای از فعالیت دوره
اند شوند.کسانی که تحت مراقبت زیاد بودهمی روروبهبا آن  شغلی مسیر هاینقشروزمره و 

ها اند )مانند ریاضی و علوم( هم اعتماد به انجام این فعالیتکردن اجتناب کرده و یا از تجربه

                                                           
1. Stoltz 

2. Flum, Blustein 
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 نددهمینشان  ها نیاز دارد کمتر عالقههایی که به این مهارتحرفهدهند و به را از دست می
 (.6339، 6330)ساویکاس، 

سلش گردد تا زمینه آمیختگی تبدیل به گدر مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد تالش می
 سائلمدر کارگاه بیان کردند، در مسیر شغلی دانشجویان  کنندهشرکتگردد. دانشجویان 
 شانتحصیلیشغلی و  هایارزشدر مسیر  هاآنکه مانع از حرکت  زیادی وجود دارد

 گردد. می

اشاره شد و آنچه دانشجویان در  هاآنکه به  هایپژوهشبه نظر پژوهشگر، اگر بر اساس 
 بندیبقهطبیان کردند، بخواهیم موانع مسیر شغلی دانشجویان را  شغلی مسیرجلسات مشاوره 

 توان اشاره کرد:یکنیم. به سه دسته از موانع م

طراب، ، اضحوصلگیبیدنیای درون، مثل ناامیدی،  طورکلیبهافکار و احساسات و  -2
ترس از شکست، احساس خودکارآمدی پایین، افکار و احساساتی در رابطه با بازار کار، 

دارد  ایایدهف، نگرانی، فکر اینکه چه گیریمنمیناراحتی، فکر اینکه در دانشگاه چیزی یاد 
ا شروع شود، فکر اینکه باید از کجمؤثر واقع می هایمتالشا بعدش که چی، فکر اینکه آیا ی

 ند. آیمی حساببهکه موانع دسته اول  تربخشلذتکنم، میل به پرداختن به کارهای 

 هاییارزششغلی، تداخل داشتن  هایموقعیتبودن  نامعلومکاهش استخدام شغلی،  -6
هستند، )مثل ارزش خانوادگی و تحصیل( یا )ارزش اشتغال و که هر دو برای فرد مهم 

 هایارزشرسیدن به اهداف در مسیر  درراهکه  هاییناکامیها و تحصیل( و ... ، شکست
. مثالً قبول نشدن در آزمون دکتری و یا کارشناسی ارشد، اندکردهافراد تجربه  شغلی مسیر

یف بودن فرد در درس خاص مثل آمار و ، ضعنویسیمقالهالزم برای  هایمهارتنداشتن 
 حسابهبتحصیلی قرار دارد، موانع دسته دوم  هایارزشریاضی، مشکالت مالی که در مسیر 

 آیند. می

 مسیر هایارزشدسته سوم موانع مربوط به رفتارهایی است که حرکت در جهت  -0
کنند، رفتارهای اهمال کارانه دانشجویان جزء این دسته قرار شغلی را دچار مشکل می

هیجان مدار و اجتنابی، رفتارهای افراطی و اجتنابی مانند  ایمقابله هایسبکگیرد. می
 زنند. ها دست میکه دانشجویان برای رسیدن به آرامش به آن کاریاهمال

ع دسته شویم که موانغلی دانشجویان بپردازیم، متوجه میاگر به بررسی موانع مسیر ش
کننده  ناخوشایند و پریشان هاآنآیند که البته برای می حساببهاول، دنیای درون دانشجویان 
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زنند باشند و دانشجویان برای کنترل دنیای درون )موانع دسته اول( دست رفتارهایی میمی
موانع دسته اول در اختیار دانشجویان نیست  درواقعآیند، می حساببهکه موانع دسته سوم 

شدن موانع دسته اول نیز در اختیار  ترپررنگولی ایجاد و تداوم موانع دسته سوم، همچنین 
أت نش ازآنجادانشجویان  شغلی مسیراز پرداختن به وظایف  اجتناب درواقع. و هاستآن
. اندردهبشد، برای دنیای درون به کار باها قانون دنیای بیرون که کنترل میگیرد که آنمی

گردد که در ها محسوب میدر مسیر ارزش درحرکتتمایل به دنیای درون گام مهمی 
 است. مؤثرافزایش کنجکاوی و اعتماد دانشجویان 

 مسیروره که مشا ایجاد شددر کارگاه این ابهام برایشان  کنندهشرکتبرخی دانشجویان 
مسیر  درراهه ک مسائلیها در برابر مشکالت و آن انفعال د بر مبتنی بر پذیرش و تعه شغلی

در برابر موانع دسته دوم و  مسئلهآید تأکید دارد. در اینجا بحث حل شغلی به وجود می
گردند، مطرح شد و که دنیای بیرون محسوب می هاارزشکردن  بندیاولویتتصریح و 
مسیر  ریزیطرحآمیختگی به افراد در جهت در یک زمینه بدون  شغلی مسیر مسائلاتفاقاً حل 

 کند. شغلی کمک شایانی می

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کمک به مراجعان برای پذیرش   رسدمیبه نظر 
دانشجویان که ناشی از  هایاجتنابهیجانات نقش مهمی در افزایش ذهن آگاهی و کاهش 

 افزایش بعد کنجکاوی، کنترل و اعتماد درنتیجهراهبردهای ناکارآمد تنظیم هیجان است و 
 اشدبمیو اکتشاف از اهداف مشاوره مسیر شغلی  ریزیطرحخودآگاهی،  کهازآنجاییدارد. 
 مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد به دلیل تصریح ارزش ها، تعیین اهداف، برنامه رسدمیبه نظر 

ی زایش انطباق پذیری مسیرشغلها و متعهد شدن برای پرداختن به ارزشها در طرح ریزی و اف
کمک شایانی مینماید. همچنین مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد با تأکید بر فرآیند پذیرش و 
ذهن آگاهی از یک سو و فرآیندهای تعهد و تغییر رفتار از سوی دیگر باعث افزایش انعطاف 

 پذیری روانشناختی دانشجویان میشود. 
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