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 مقدمه

سالمت خود را از دست داده است ادامه روال گذشته میسر نیست حاالت عاطفی جدید،  ای حادثهاساساً برای فردی که در اثر 

هیجانات روحی، دلواپسی، اضطراب، ترس، افسردگی از جمله مسائلی هستند که معموالً فرد حادثه دیده انتظار آنها را می 

مدهایی مبتال گردد. همچنین فقدان یا از دست دادن واقعیت تمامیت جسمی و یا قسمتی از کوشد و ممکن است به چنین پیا

بدن ممکن است سبب بروز یک سری مشکالت شود، افرادی که قطع عضو شده اند گاهی به علت ترس از طرد شدن به انزوا 

ی شود و باورهایشان در مورد کارآمدی و روی می آورند، قابلیت های خود را ندیده می گیرند، اعتماد به نفس آنان مختل م

( افرادی که میزان حس خودکارآمدی آنها ضعیف است توانایی الزم در 1990توانمندی خود کاهش می یابد. به اعتقاد شولتز )

که هر  قرار می دهد، ندارند. در نتیجه آنان معتقدند تأثیربر رخدادها و شرایطی که آنان را تحت  تأثیراعمال هرگونه نفوذ و 

گونه سعی و تالش بیهوده و بی ثمر است و جای شگفتی نیست که آنها اندوه و نگرانی زیادی داشته باشند. در نتیجه احتمال 

 (.1039اینکه این افراد انتظارات ضعیفی کسب کرده و حس خودکارآمدیشان کاهش یابد وجود دارد )وقری، 

شرایط عادی از افراد عادی انتظار می رود، نتواند انجام دهد یا در اجرای  فردی که بطور کامل و با اطمینان اموری را که در

امور بر مبنای استانداردهای موجود در جامعه ناتوان باشد، احساس ناامنی نموده و خود را حقیر می شمارد و ممکن است از 

ناشی از نقص عضو عامل مهمی در  باورهای خودکارآمدی ضعیفی برخوردار باشد. در واقع برداشت فرد از میزان ناتوانی

. در واقع هر نوع نقص عضو می تواند نارسایی و باشد میسازگاری و کارآیی و انگیزه ای برای فرد در جهت حضور در اجتماع 

ناتوانی در فرد را تقویت کرده، موجب آزار خاطر او شود. یک نقص عضو ممکن است بسیار ناچیز باشد اما چگونگی برداشت و 

 دادن به آن برای فرد مهم است و ممکن است نقص عضوی ناچیز ببار آورنده اختالالت روانی بزرگ بوده است. اهمیت

هستیم که دنیای ما را ساختار می دهد و به تجارب ما معنی می بخشد. ما بدون آنها  1همه ما آدمیان، دارای نظام باورها

پویا و یک دنیای پویا هستند و دارای توان بالقوه برای تحول می باشند. سرگردان خواهیم بود. بعضی از باورها نشانگر یک خود 

این باورها ما را تشویق و ترغیب می کنند تا در جستجوی اصالح و بهینه سازی نقص ها و رفع کمبودها باشیم و مسائلمان را 

ا منسجم و یکپارچه می کنند و به طور حل کنیم، و کمک می کنند تا تعیین گر باشیم. این باورها همچنین نظام انگیزشی ما ر

 (.1082؛ نقل از کرونی، 2000، 2می گذارند )دیویک تأثیرنیرومندی در انتخاب، مقاومت و فعالیت مداوم برای دستیابی آنها، 

گسترده ای بر انگیزش، حاالت عاطفی و رفتار آدمی  تأثیرباورهای خودکارآمدی یا توانائی ادراک شده در موقعیت خاص، 

اشته و نوع فعالیت های انتخابی او، مقدار تالش به کار گرفته شده، مدت زمان ایستادگی در برابر موانع و محدودیت ها و د

واکنش های هیجانی فرد در موقعیت را تعیین می کند. به این ترتیب، افراد برای انجام تکالیفی که در آن احساس توانایی یا 

کارهایی که تصور ناکارآمدی یا ناتوانی در آن را دارند، اجتناب می نمایند. اهمیت این  شایستگی می نمایند ترغیب شده و از

باورها تا آن حد است که اثر مهارت ها، تجارب قبلی، توانایی های ذهنی و تفاوت های جنسی در پیشرفت را کنترل می کند 

یق مختلف، دستاورد انسانی و بهزیستی فردی را ( معتقد است، حس نیرومند کارآمدی از طر1993(.بندورا )1993، 0)پاجارس

ارتقا می بخشد، خودکارآمدی درک شده بر میزان استقامت، جدیت و پشتکار فرد برای نیل به اهداف مورد انتظار در برخورد با 

د و از منابع موانع، اثر می گذارد. افراد کارآمد در مواجهه با رویدادهای دشوار، استقامت و پشتکار زیادی به خرج می دهن

مختلف فردی و محیطی بازخوردهایی مثبت می گیرند که آن بازخوردها به نوبه خود به عنوان تقویت کننده یا قدرت دهنده 

به خودکارآمدی عمل می کنند. خودکارآمدی، توان سازنده ای است که بدان وسیله، مهارتهای شناختی، اجتماعی، عاطفی و 

مختلف، به گونه ای اثربخش ساماندهی می شود به نظر وی داشتن دانش،  مهارت ها و  رفتاری انسان برای تحقق اهداف

دستاوردهای قبلی افراد پیش بینی کننده های مناسبی برای عملکرد آینده افراد نیستند، بلکه باور انسان درباره توانائیهای 

های کارگزار هیچ کدام پرنفوذتر از باورهای افراد خود در انجام آنها بر چگونگی عملکرد خویش مؤثر است. در میان مکانیسم 

در مورد ظرفیت هایشان برای اعمال کنترل بر سطوح عملکرد و رویدادهای مؤثر در زندگی نیست. باورهای خودکارآمدی بر 
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/ نقل از 1990اینکه افراد چگونه فکر می کنند چگونه برانگیخته می شوند و چگونه رفتار می کنند، اثر می گذارد )بندورا، 

 (.1084حسن آبادی؛ 

از آثار طبیعی جنگ ایران و عراق، جانبازانی هستند که مبتال به نوعی ناتوانی و معلولیت جسمی و یا بعضاً روحی می باشند. 

جامعه ما بنا بر مبنای اخالقی خویش، خود را موظف به رفع مشکالت آنها می داند و از طرف دیگر جانبازان نیروهای انسانی 

الی هستند که در صورت برنامه ریزی صحیح و رفع موانع مربوطه می توانند به عنوان پشتوانه های عظیمی در توسعه فع

اقتصادی کشور به کار گرفته شوند. پرداختن به مسائل جانبازان در زمینه های گوناگون، به شناخت هر چه بیشتر آنها به 

اینست که برای مسئوالن و برنامه ریزان  باشد میدد و آنچه مسلم و محرز عنوان افرادی مثمرثمر، پویا و فعال منجر می گر

کشور شناخت توانایی ها، نیازها و ویژگی های رفتار و خصوصیات روانی، اجتماعی و عالئق و نظرات جانبازان از اهمیت ویژه 

که زمینه هایی را فراهم می آورد تا در ای برخوردار است. این شناخت نه تنها باعث درک عمیق تر از مشکالت آنان می شود، بل

طرح و برنامه ریزی و بکار گرفتن امکانات و ویژگی ها، نیازها و  عالئق آنها مورد توجه قرار گیرد و از آنجایی که اکثریت 

سر برند، جانبازان و معلولین جنگ را افراد جوان تشکیل می دهند که آینده ای دراز را باید با شرایط جدید در زندگی جدید ب

، طوریکه این باشد میبنابراین بررسی و شناخت مسائل و مشکالت آنها در جنبه های مختلف اجتماعی روانی، ضروری 

ایثارگران خود را در آینده ای روشن و پرتالش دریابند. اهمیت این موضوع وقتی دو چندان می شود که بدانیم این جانبازان از 

د جامعه بوده اندن که به دلیل حضور مداوم حضور در جبهه های جنگ دچار نقص عضو شده جمله پرکارترین و فعالترین افرا

 اند.

( معتقد است: باورهای خودکارآمدی مبنایی برای انگیزش انسانی، بهزیستی و پیشرفت شخصی فراهم می 1999پاجارس )

د نتایج یا پیامدهای دلخواه آنها را ایجاد کنند، آنها کند، به این دلیل که اگر افراد باور داشته باشند که رفتارهای آنها می توان

مشوقی برای عمل کردن یا تداوم کار در صورت مقابله با مشکالت دارند. باورهای خودکارآمدی شامل ارزیابی فرد از توانایی 

می گذارد  تأثیرای آنها . باورهای افراد نسبت به توانایی شان روی رفتار به شیوه های مختلف از جمله انتخاب هباشد میهایش 

و باعث می شود که فرد جریان عمل را دنبال یا قطع کند. امروزه شواهد تجربی زیادی نظر بندورا را تقویت می کنند که 

باورهای خودکارآمدی عمالً هر جنبه ای از زندگی انسانها را لمس می کند، اینکه انسانها خوشبینانه یا بدبینانه، بصورت خود 

می کنند تا چه اندازه آنها خودشان را با انگیزه می کنند، در مواجهه با دشواری ها استقامت به خرج می دهند،  تضعیفی فکر

همچنین آسیب پذیری آنها به نسبت فشار روانی و افسردگی و ایجاد فرصتهای زندگی، بستگی به باورهای خودکارآمدی آنها 

 دارد.

دورا مطرح می کند باور خودکارآمدی عاملی مهم در نظام سازنده شایستگی در مورد ضرورتهای خاص تحقیق آنگونه که بن

ضعیف، متوسط، و یا قوی  صورت بهانسان است، انجام وظایف توسط افراد مختلف با مهارتهای مشابه در موقعیت های متفاوت 

هارتها می توانند به آسانی تحت و یا توسط یک فرد در شرایط متفاوت به تغییرات باورهای خودکارآمدی آنها وابسته است. م

قرار گیرند، در نتیجه حتی افراد خیلی مستعد در شرایطی که باور ضعیفی نسبت به خود داشته باشند، از  1خود شکی تأثیر

تواناییهای خود استفاده کمتری می کنند و افراد با خودکارآمدی باال بر فرصتهای ارتقای شغلی و غلبه بر موانع متمرکز می 

، با ابتکار و پشتکار عنان کنترل بر محیط و محدودیتها را بدست می گیرند. از میان آن تفکراتی که عملکرد انسانی را شوند

قرار می دهد عاملی که در هسته مرکزی نظریه شناختی اجتماعی قرار دارد، باورهای خودکارآمدی است. باورهای  تأثیرتحت 

کننده های قوی سطح عملکرد هستند. بر پایه ی این دالیل بندورا بحث کرده خودکارآمدی، تعیین کننده ها و پیش بینی 

 (.1993است که باورهای خودکارآمدی در زندگی افراد نقش کلید دارند )بندورا، 

دغدغه مسیر شغلی, احساسی است که فرد را برای آینده آماده می سازد و برخاسته از نقش های زندگی است که در طول 

قرار دادن آینده خود را  تأثیرمحول شده است. کنترل مسیر شغلی، داللت بر این دارد که افراد توانایی تحت زندگی به وی 

مسیر شغلی، به گردآوری اطالعات در مورد خود و دنیای کار و  خودکاراییدارند و در ساخت مسیر شغلی شان مسئول هستند. 

ارد و فرد را از بی اطالعی به آگاهی هدایت می کند. اعتماد مسیر شغل( اشاره د -ایجاد هماهنگی بین آن ها )تناسب شخص

                                                           
1
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که تجربه های اکتشافی  باشد میشغلی، باور فرد در رابطه با توانایی او برای انجام موفقیت آمیز یک نقش یا یک فعالیت 

 (.2011گسترده آن را تقویت می نماید )ساویکاس، 

محول می شود یا تغییرات آنی در وظایف کاری رخ می دهد، فرد انطباق پذیر طبق تعاریف، وقتی وظایف یا نقشی به افراد 

کسی است که درباره آینده کاری خود نگران است )دغدغه(، باور دارد که خود مسئول ساخت مسیر شغلی و آینده اش است 

ا به این باور برسد که توانایی ( تخودکارایی)کنترل(، لذا گزینه ها و فرصت های پیش رو در این مسیر را شناسایی می کند )

 (.2012مقابله موفقیت آمیز با چالش های پیش رو در انتخاب مسیرهای شغلی مناسب را دارد )ساویکاس و پورفلی، 

فردی که در مسیر شغلی خویش دارای انطباق پذیری است باید ابعاد مختلف آن را در مواقع مناسب خود مدنظر داشته باشد، 

داری از هر یک از این ابعاد مشکل خاصی ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب که نداشتن دغدغه مسیر شغلی؛ چرا که عدم برخور

 خودکاراییبی تفاوتی و سهل انگاری را به همراه دارد، عدم برخورداری از بعد کنترل به بی تصمیمی منجر می شود، نداشتن 

و نداشتن اعتماد به بازداری مسیر شغلی ختم می گردد )سمیعی، باعث می شود فرد دچار غیر واقع بینی و ساده لوحی شود 

(. همین امر موجب گردیده تا صاحب نظران و مدیران به دنبال یافتن راهی جهت باال بردن 1091باغبان، عابدی و حسینیان، 

این انطباق پذیری بتواد (، طوری که 1091انطباق پذیری افراد در برابر تغییرات گسترده در دنیای امروز باشند )شیروانی، 

عام احساس رضایت از زندگی را ایجاد  صورت بهخاص موجب برنامه ریزی، اکتشاف و تصمیم گیری مسیر شغلی و  صورت به

 (.1091؛ ترجمه: نظری، بوستانی پور و حیدرنیا، 2006، 1کند )بلوستین

حیت، بررسی گزینه های شغلی و برنامه (، نشان می دهد در دوره بیکاری، درک حس صال2006) 2پژوهش زیکیس و کلهی

و نگرانی( دارند امکان پیدا کردن یک شغل مناسب  خودکاراییریزی شغلی که شباهت زیادی با ابعاد انطباق پذیری )اعتماد، 

( بیان می کند افرادی که در سطوح باالی انطباق پذیری مسیر شغلی قرار دارند بر 2003) 0را افزایش می دهد. اسکوریکو

(. از طرفی، جویندگان کاری که قبل از گذار حرفه ای، 2009، 4ذارهای مسیر شغلی مسلط تر هستند )به نقل از هیرسچیگ

( و موفقیت 2010، 0رفتار انطباقی بیشتری نشان می دهند، اغلب کیفیت اشتغال باالتر )کوئن، کلهی، ون ویانن، زیکیس و ناتا

( نشان می دهد، میان انطباق 2011) 6(. عالوه بر این پژوهش هاونگا2010شغلی بیشتری گزارش می دهند )هیرسچی، 

پذیری مسیر شغلی و پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. بدین معنا که دانشجویان با پیشرفت تحصیلی باال، 

مسیر شغلی باال، هنگام ورود به  از نظر انطباق پذیری مسیر شغلی نیز باالتر می باشند. همچنین دانشجویان با انطباق پذیری

 (. 2013، 3دنیای کار موفق تر عمل می کنند )کوئن، کلهی و ون ویانن

با توجه به اینکه بیشتر پژوهش ها در زمینه انطباق پذیری مسیر شغلی بر روی دانشجویان انجام شده است می توان گفت 

(، بنابراین برنامه های دانشگاهی باید مبتنی بر 1092حی زاده، دانشجویان جزء اقشار آینده ساز در همه جوامع می باشند )فت

و مسئولیت پذیری در ساخت مسیر شغلی  را برای آن ها روشن نماید چرا که این دو  8راهبردهایی باشد تا نقش عاملیت

(. هر چند که 1092مفهوم، زمینه را برای انطباق پذیری بیشتر در مسیر شغلی فراهم می کند )صادقی هسنیجه و همکاران، 

(، 1930، 9جهت  رشد و بهبود انطباق پذیری مسیر شغلی، آموزش ها و تمرین هایی مانند: برنامه مهارت های زندگی )آدکینز

، 12(، نوشتن زندگینامه )مائو1998و ساویکاس،  11(، کارگاه های دیدگاه زمانی )وان2001، 10بازی واقعی )جارویس و ریکاد
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(؛ اما امروزه وارد شدن به دنیای کار تالش بیشتر، خودآگاهی 1092دقی هسنیجه و همکاران، ( مطرح شده است )صا1982

( بیان می کند چون شکل کارها از ثابت به 2012عمیق تر و اعتماد به نفس بیشتری را می طلبد و همانطور که ساویکاس )

تی منعکس می کند، بنابراین مداخالت شغلی نیز باید غیر ثابت تغییر کرده است و این تغییر، نیاز افراد را در جوامع غیر سن

تغییر کند. چرا که الزم است افراد بفهمند در تصمیم گیری مسیر شغلی، خودشان نقش اصلی را بر عهده دارند؛ بنابراین 

لی خودمدیریتی و خوداتکایی در مسیرهای شغلی نقش مهمی ایفا می کند و از مهمترین تصمیماتی که مسافران مسیر شغ

(. از 2003باید بگیرند ابتدا انتخاب مسیر شغلی مناسب و سپس انطباق پذیری با مسیر شغلی انتخاب شده است )بوچنر، 

است. این نظریه بیان  1جمله رویکردهایی که بر نقش عاملیت و مسئولیت افراد تأکید می کند رویکرد واقعیت درمانی گالسر

ام می دهند را خودشان انتخاب می کنند و در قبال این انتخاب ها مسئول می باشند. می کند، آنچه را که افراد در زندگی انج

)عشق  2احساس مسئولیت و مسئولیت پذیری در این نظریه، یادگیری انتخاب آن دسته از رفتارهایی است که نیازهای اساسی

مانع از برآورده شدن نیازهای دیگران نشود  ی کهصورت به( افراد را برآورده سازد، 3و بقا 6، تفریح0، قدرت4، آزادی0و تعلق

، توضیحی 9(. واقعیت درمانی یک رویکرد عملگرایانه است که توسط نظریه انتخاب1096؛ ترجمه، صاحبی، 2010، 8)گالسر

، 10(. نظریه انتخاب شالوده اصلی واقعیت درمانی است )شلینگ1090برای رفتار و انگیزه های انسان فراهم می کند )صاحبی، 

(. این نظریه مشکالت و ناهنجاری های انسان را از نپذیرفتن مسئولیت رفتارهایی می داند که 1091؛ ترجمه: آرین، 1980

(. همچنین معتقد است که انسان ها برآیند نیروها و عوامل بیرونی 1088خودشان انتخاب می کنند )خدابخشی و عابدی، 

نتخاب می کنند، نپذیرند )با مسئولیت پذیری عمل نکنند( نمی توانند شرایط نیستند و تا زمانی که مسئولیت اعمالی را که ا

(. پایه و اساس نظریه انتخاب 1096؛ ترجمه: صاحبی، 2010خود را تغییر دهند، حتی اگر چرایی رفتارشان را بدانند )گالسر، 

ند و به آن ها کمک شود تا از کنترل این واقعیت است که به افراد تفهیم شود می توانند بر زندگی خود کنترل داشته باش

شدن توسط عوامل بیرونی )پول، پارتی، شانس و غیره در انتخاب شغل( اجتناب کنند و دریابند که تمام کنترل ها باید از 

درون فرد اعمال شود. در واقع هدف اصلی نظریه انتخاب این است که افراد دوباره کنترل زندگی خود را به دست آورند و 

شوند وضعیت کنونی شان )مانند بیکاری، عدم سازگاری و غیره( را خودشان انتخاب نموده اند، لذا باید مسئولیت آن را  متوجه

(. این رویکرد به افراد کمک می کند تا دریابند با 1090پذیرا باشند و برای تغییرات احتمالی آن شخصاً اقدام نمایند )صاحبی، 

(. 1090؛ ترجمه: صاحبی، 2012توانند وضعیت مطلوبی برای خود ایجاد نمایند )گالسر،  جایگزین کردن انتخاب های بهتر می

 در واقع هدف نهایی این است که افراد مسئول بار آیند.

با توجه به اینکه مسئولیت و عاملیت، جزء مفاهیم اساسی در رویکرد واقعیت درمانی هستند و با توجه به اینکه، مداخالتی که 

ه انطباق پذیری مسیر شغلی صورت گرفته است، صرفاً با هدف افزایش انطباق پذیری مسیر شغل طراحی شده تاکنون در حیط

( و در آن به افزایش مسئولیت، عاملیت و نقش خود فرد در مسیر شغلی که از ویژگی های دنیای کار 2006اند )لنت و براون، 

ت؛ آموزش مفاهیم واقعیت درمانی در این زمینه می تواند در قرن بیست و یک محسوب می شود، تاکیدی صورت نگرفته اس

را که الزمه انطباق پذیری مسیر شغلی است، ارتقا بخشد. بنابراین مسئله اساسی پژوهش  11مسئولیت پذیری و کنترل درونی

ارایی شغلی مسیر شغلی، خود توانمندی و خودک ی دغدغهمربوط به  های آسیبتحصیلی بر  ی مشاورهحاضر این است که آیا  

 دارد؟ تأثیراصفهان  های دانشگاهبر دانشجویان جانباز و افراد معلول در 

                                                           
1
- Glasser  

2
- basic needs  

3
- belonging  

4
- freedom  

5
- power  

6
- fun  

7
- survival  

8
- Glasser   

9
- choice theory 

10
- Shilling 

11
- internal control  



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 612-642، صفحات 1401 بهار ،1 شماره ،8 دوره

216 
 

 اهمیت و ضرورت

 در شدت به زمان از برهه این در کار دنیای که است کلیدی و مهم نکته این نمایانگر یک، و بیست قرن در کار دنیای بررسی

 " مشاغل مرگ" کتاب مانند حاضر عصر های کتاب ترین فروش رپ به نگاهی با. باشد می ثبات بی غایت به و تغییر معرض

 که فهمید توان می ،( فریدمن) "است تخت دنیا" و( نیلسون) "شود می محو کار وقتی" ،(رینگینی) " مشاغل پایان" ،(هال)

 با شدن مواجه برای آمادگی بنابراین. است آور حیرت و شگرف تغییرات همین با شدن مواجه حاضر قرن های دغدغه از یکی

 و درودی: ترجمه ؛2011 ساویکاس،) است حتمی و ضروری امری شغلی، مسیر مسافر برای ها آن پذیرش و تغییرات این

 و جدید که شود می مسیری وارد ما زندگی در کار که است این گیرد می قرار تأکید مورد اینجا در آنچه(. 1090 ضاربی،

 است الزم تنها نه فرایند، این در. کند اقدام مادالعمر یادگیری به و زده ابتکار به تدس فرد کند می ایجاب و است ناشناخته

 های نقش در جدید های مهارت کردن کامل و یادگیری برای را خود توانایی و طاقت باید بلکه بزنند انتخاب به دست افراد

 نتیجه در( 1092 همکاران، و نظری: رجمهت ؛2006 زونکر،) گیرند کار به مختلف کاری های محیط در و چندگانه شغلی

 باشد تأکید مورد حاضر قرن در شغلی مشاوره اصلی هدف عنوان به باید کار بازار به ورود برای افراد کردن آماده چگونگی

 .(1090 پناه، حق از نقل به ؛2003 براون،)

 از یا دهند تغییر را شان شغلی مسیرهای رندمجبو بخش رضایت کار به دستیابی برای افراد که است این شغلی دنیای واقعیت

 پیش(.  1090 پناه، حق) باشد داشته همراه به را زیادی منفی و مثبت نتایج تواند می وضعیت این(. 2011 ، روآ) گذرکنند آن

 را فاوتمت و جدید کاری های محیط دارند تمایل که هستند کسانی آینده در موفق افراد که است آن از حاکی فعلی های بینی

 برای انعطاف(. 2000 همکاران، و پاالکاس) برخوردارند جدید های مهارت یادگیری برای کافی هوش از همچنین  کنند، تجربه

 چرا است آینده کارکنان خصوصیات از متفاوت، کاری های محیط با انطباق و دیگران با ارتباط برقراری ظرفیت شدن، سازگار

(. 2010 ، وارلی و کومینگ) شوند منطبق کاری شرایط با مداوم طور به کند می مجبور را کار نیروی ها، سازمان تغییرات که،

 باید شغلی های پیشرفت کسب همچنین و کاری زمینه در مناسب و موفق روابط داشتن برای شغلی مسیر مسافران رو، این از

 .سازد فراهم ریکا آینده با ها آن رویارویی برای را زمینه که شوند متمکرز عواملی بر

 چهار و چهل و نهصد و میلیون دو ایران، فعال و جوان جمعیت میلیون چهار و بیست میان از آمار، ملی سازمان نتایج طبق

 و زن درصد 48 ها آن میان از که است دانشگاه التحصیالن فارغ میان در جوانان بیکاری نرخ باالترین. هستند بیکار نفر هزار

 .ندباش می مرد درصد 29

 از بسیاری کارآفرینی برای دولت دیگر طرف از. است شده زیادی اقتصادی و روانی اجتماعی، صدمات باعث بیکاری نرخ این

 از. است شده مواجه شکست با و بوده بازدهی بدون آنها از بخشی عمالً که است کرده صرف را بسیاری های هزینه جمعیت این

 به ورود برای باید که هستند افرادی مهمترین جزء و دهند، می تشکیل را کشور معیتج از وسیعی قشر دانشجویان که آنجایی

 و آموزشگاهی های محیط در شغلی مداخالت از هدف ،(1090 نیلفروشان، و باغبان عابدی، پردالن،) باشند آماده کار بازار

 نقش را خود پنداره خویشتن مؤثر طور به بتوانند تا باشد، کار بازار به ورود برای دانشجویان کردن آماده باید، عالی موسسات

 اینکه به توجه با(. 1092 همکاران، و نظری: ترجمه ؛2006 زونکر،) کنند خلق را شان کاری  زندگی و گیرند کار به کاری های

 با خود ای حرفه یزندگ سراسر در افراد است نیاز است، داده تغییر نیز را افراد شغلی مسیر ساختار ها، سازمان ساختار تغییر

 از. کند می مجبور خود شغلی مسیر در مسئولیت پذیرش به را ها آن امر این ،(2012 ساویکاس،) شوند سازگار تغییرات این

 پیچیده مسیرهای در الزم های صالحیت به مجهز را ایشان که شود می موفقیت قرین صورتی در شغلی مداخله نوع هر رو این

 ورود برای صالحیت ایجاد تنها حاضر قرن در که چرا(. 1092 همکاران، و نظری: ترجمه ؛2006 نکر،زو) گرداند امروزی شغلی

 انطباق از است عبارت و داند می فراصالحیت را آن ،(2004) هال که است نیاز آن از فراتر چیزی به و نیست کافی کار بازار به

 .کار دنیای متحول شدت به شرایط با افراد

 کارگیری به ضرورت پذیری انطباق در شغلی مسیر مسافر موثر نقش بر تأکید و شغلی مسیر ساخت در یریپذ مسئولیت این

 باشد، شناختی روان عوامل بر مبتنی بیشتر و کند تأکید افراد پذیری مسئولیت و عاملیت بر مشخص طور به که رویکردی
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 درونی عوامل بر تأکید و شناختی روان موفقیت شغلی، مسیر در دارد اعتقاد ،(2004) هال که همانگونه زیرا. سازد می برجسته

 .دارد بیشتری اهمیت

 است کاربردی و مناسب زندگی از ای مرحله هر در و انسانی هر برای رویکرد این است معتقد درمانی واقعیت بنیانگذار گالسر

 می تعیین را شان زندگی مسیر که زنند می هایی انتخاب به دست چگونه و چرا افراد کند می تشریح زیرا( 2012 ابراهیمی،)

 خودشان توسط رفتارها تمام است، رفتار یک دهند می انجام افراد که اعمالی گالسرتمام دیدگاه از(. 2006 ، ووبلدینگ) کند

 صاحبی،: ترجمه ؛2010 گالسر،) گیرد می سرچشمه درونی غرایز و اساسی نیازهای از ها انتخاب این و شوند می انتخاب

 پیشرفت، و قدرت احساس خاطر، تعلق و عشق به نیاز درونی، های انگیزه از استفاده با افراد نظریه، این اساس بر(. 1094

 است الزم خود، زندگی کارآمد و موثر کنترل داشتن برای فردی هر(. 2003 ، بریکل) کنند می محقق را تفریح و بقا آزادی،

 باعث کردن عمل مسئوالنه. نشود دیگران نیازهای ساختن برآورده از مانع و کند برآورده داند، می اساسی و مهم که را نیازهایی

 آموزه(. 1090 ثقی،: ترجمه ؛2012 گالسر،) گردد تامین شان اجتماعی محیط و دیگران با ارتباط در افراد نیازهای شود می

 ناکارآمد ها کنترل این از زیادی بخش متاسفانه اما دارند، جانبه همه تسلط خود زندگی بر افراد که است آن رویکرد این اصلی

 زیرک، و صاحبی: ترجمه ؛2016 ووبلدینگ،) باشند داشته موثر و کارآمد های انتخاب که اند نیاموخته افراد و است غیرموثر و

 بهتری موقعیت آزادی، و تعلق و عشق تفریح، قدرت، بقا، به رسیدن برای تر مناسب های راه انتخاب با توانند می افراد(. 1090

 اما است هم به شبیه کامالً افراد بنیادین نیازهای اگرچه کلی طور به(. 1090 فر، سلطانی و صاحبی) کنند ایجاد خود برای

 رویکرد نهایت در. است فرد به منحصر کند، برآورده را اش اساسی نیازهای بتواند تا کرد خواهد انتخاب فرد هر که رفتارهایی

 ؛2010 گالسر،) "کنند؟ می چه"آن بدست برای و "خواهند می چه" که ببینند تا کند می ترغیب را افراد مانیدر واقعیت

 .)1096 صاحبی،: ترجمه

 عوامل بر آن تاکید که درمانی واقعیت نظریه بر مبتنی گروهی مشاوره مانند ساختی خوش مداخالت کارآمدی بررسی بنابراین

 پذیری مسئولیت برای رویکرد این که ارزشی با همچنین. یابد می اهمیت است، درونی ترلکن شناسی روان مفاهیم و درونی

 توان می چگونه ببینیم تا است ضروری دارد، افراد شغلی مسیر خصوص به زندگی در پذیری مسئولیت که اهمیتی و است قائل

 شغلی مسیر پذیری انطباق درمانی، واقعیت بر مبتنی گروهی مشاوره طریق از دانشجویان در مسئولیت احساس بردن باال با

 .دهیم افزایش نیز را شان
 

   پژوهش اهداف

 هدف اصلی

مسیر شغلی، خود توانمندی و خودکارایی شغلی بر  ی دغدغهمربوط به  های آسیبتحصیلی بر  ی مشاوره تأثیربررسی 

 اصفهان. های دانشگاهدانشجویان جانباز و افراد معلول در 

 اهداف فرعی

 . اصفهان های دانشگاهبر دانشجویان جانباز و افراد معلول در  شغلی مسیر پذیری انطباق افزایش بر مشاوره تحصیلی تأثیر

 .اصفهان های دانشگاهبر دانشجویان جانباز و افراد معلول در مشاوره تحصیلی بر افزایش دغدغه مسیر شغلی  تأثیر 

 .اصفهان های دانشگاهبر دانشجویان جانباز و افراد معلول در  مشاوره تحصیلی بر افزایش کنترل مسیر شغلیتاثیر

 .اصفهان های دانشگاهبر دانشجویان جانباز و افراد معلول در مشاوره تحصیلی بر افزایش خودکارایی مسیر  تأثیر

 .ناصفها های دانشگاهبر دانشجویان جانباز و افراد معلول در مشاوره تحصیلی بر افزایش خود توانمندی تاثیر

 فرضیه های پژوهش

 یاصل یها هیفرض 

جانباز و  انیبر دانشجو یشغل ییو خودکارا یخود توانمند ،یشغل ریمس ی دغدغهمربوط به  های آسیببر  یلیتحص ی مشاوره

 دارد. تأثیراصفهان  های دانشگاهافراد معلول در 
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  یفرع یها هیفرض

 . است تاثیرگذار شغلی مسیر پذیری انطباق افزایش بر  مشاوره تحصیلی: 1 فرضیه

 گذار است. تأثیر: مشاوره تحصیلی بر افزایش دغدغه مسیر شغلی 2فرضیه

 گذار است. تأثیر: مشاوره تحصیلی بر افزایش کنترل مسیر شغلی 0فرضیه

 گذار است. تأثیر: مشاوره تحصیلی بر افزایش خودکارایی مسیر شغلی 4فرضیه 

 گذار است. تأثیرتوانمندی : مشاوره تحصیلی بر افزایش خود 0فرضیه 

 

 پیشینه پژوهش درخارج 

، مطالعه ای را در زمینه اثربخشی برنامه های واقعیت درمانی برکنترل درونی و مسئولیت پذیری  (2002) 1کیونگکیم و 

با  آزمون پس -آزمون روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پی ش. آموزان یک مدرسه ابتدایی در کره انجام دادند دانش

و همچنین ( 1966) 2در این پژوهش از مقیاس منبع کنترل راتر. بود( نفر 12) و گروه کنترل( نفر 10) گروه آزمایش

برنامه واقعیت درمانی طی هشت جلسه به گروه آزمایش . استفاده گردید( 1982) و همکاران 0پذیری لی پرسشنامه  مسئولیت

آموزان گروه آزمایش افزایش معنی داری نسبت به  رونی و احساس  مسئولیت دانشترل دنتایج نشان داد که منبع کن. ارائه شد

درمانی سبب بهبود و افزایش منبع کنترل  درونی و احساس  بنابراین، آموزش برنامه های  واقعیت. گروه کنترل داشته است

 . مسئولیت شده است

نترل  درونی و درمانی بر ک اوره گروهی به روش  واقعیتانجام شد، تاثیر مش( 2001) 4پژوهش دیگری که توسط کیم و هوانگ

با گروه  آزمون پس -آزمون شین پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیروش ا. آموزان دختر در کشور کره بود شانگیزه پیشرفت دان

مه انگیزه پیشرفت و پرسشنا( 1966) در این پژوهش از مقیاس منبع کنترل راتر. بود( نفر 11)و گروه آزمایش ( نفر 12)کنترل

درمانی سبب افزایش کنترل درونی  واقعیتره گروهی به روش نتایج حاکی از آن بود که مشاو. استفاده گردید( 1930) 0هرمن

 واقعیتاثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر  اما پس از یک سال پیگیری، از میزان. انگیزه پیشرفت در گروه آزمایش شده است و

 . ددرمانی کاسته شده بو

، پژوهشی را با هدف تاثیر مشاوره تحصیلی بر انطباق پذیری مسیر شغلی (2014) 6تونا، کانتن، یسیلتاس، کانتن و آلپ ارسالن

دانشجو مقطع کارشناسی به دست  093داده های پژوهش از . گردشگری انجام دادنددانشجویان رشته مدیریت هتلداری ودر 

مشاوره تحصیلی، شناختی و عاطفی اثر مثبتی بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان  نتایج پژوهش نشان داد که انواع. آمد

 . دارد

پذیری مسیر شغلی بر اساس مشاوره طراحی  انطباق ور بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی باپژوهشی را به منظ( 2011) هاونگا

روش جمع آوری داده ها شامل . جام شدهدفمند ان صورت بهگیری  نمونه.  روش پژوهش کیفی بود. زندگی انجام داد

نتایج پژوهش . ، داستان زندگی و مصاحبه فردی با اعضای نمونه بود(2012) پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی ساویکاس

طبق نتایج به دست آمده .داری وجود دارد  یپذیری مسیر شغلی ارتباط مثبت معننشان داد میان پیشرفت تحصیلی و  انطباق

 . اظهار داشت دانشجویان با عملکرد تحصیلی باال به لحاظ انطباق پذیری مسیر شغلی نیز در سطح باالتری قرار دارند می توان

با عنوان احساس کنترل و انطباق پذیری مسیر شغلی در میان دانشجویان لیسانس، نشان می ( 2010) نتایج پژوهش دوفی

 بر که پژوهش این در. استانطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان مرتبط دهد که درجات باالیی از احساس کنترل با افزایش 

 همبستگی شغلی مسیر پذیری انطباق و کنترل احساس بین که داد نشان نتایج شد انجام جدید ورودی دانشجوی 1991 روی
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 Tuna, Kanten, Yesiltas, Kanten & Alparslan 
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 درونی کنترل یرمتغ توسط شغلی مسیر پذیری انطباق واریانس از 10/0همچنین. دارد وجود (r=0/54) معناداری و مثبت

 انطباق پذیری می تواند نیز شغلی نفس عزت افزایش طریق از درونی کنترل احساس می کند اشاره او همچنین. گردید تبیین

 . می دهد افزایش را شغلی مسیر

 و شغلی مسیر پذیری انطباق  میان رابطه است، شده انجام( 2009)1هوود و فالون کرید، توسط که دیگری پژوهش در

 انطباق و اجتماعی حمایت ایشان. است قرارگرفته بررسی مورد نوجوان بزرگساالن در شغلی های ودغدغه موقعیتی یرهایمتغ

 .اند داده قرار بررسی مورد افراد شغلی های دغدغه میزان اساس بر را شغلی مسیر پذیری

 اما و دارد ارتباط افراد شغلی های غدغهد با معکوس جهت در گیری تصمیم و خودشناسی که بود امر این دهنده نشان نتایج

 . باشد می یابی هدف و شغلی نگرانی بین رابطه میانجی و واسطه گیری تصمیم

 و قدرت احساس ادایج رب آن راتاث و غلیشمسیر پذیری نطباقرشد ا بینی پیش هدف با طولی پژوهشی ،(2009) چیهیرس

 پذیری انطباق از متغیره چند یمقیاس شپژوه این برای. داد انجام سیسوئی هشتم پایه آموز دانش 000 بین زندگی از رضایت

 سیستم نظریه بر مبتنی. شد ارگرفتهک به اعتماد و تجوگریجس زی،ری طرح شغل، انتخاب آمادگی شامل شغلی مسیر

  وعقاید ،قابلیت با دعقای نشده، قطعی هدف مثبت، احساسات) گروه چهار انگیزشی،

 تحصیالت والدین، سطح مهاجرتی، زمینه جنس، سن، تاثیرات همچنین،. شد پیشبین تعیین وانعن به اجتماعی وعقاید

 با همراه اجتماعی حمایت که نشان داد نتایج. شد نظرگرفته در شغلی آموزش های طرح و دانشگاه به رفتن برای آمادگی

 انطباق رشد در توجهی قابل های نندهک بینی پیش تنها شغلی مداوم آموزش با و مهاجرتی زمینه بدون مثبت احساسات

 . یافت افزایش زندگی از ورضایت قدرت احساس آن، دنبال به که بودند  تحصیل های سال تمام در شغلی مسیر پذیری

 طرح پژوهش

با استفاده از گروه  آزمون پس -آزمون پیشاین پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نوع روش، نیمه آزمایشی با طرح 

نترل است. در این طرح، که از دو گروه آزمودنی )آزمایش و کنترل( تشکیل شده، هر گروه دو بار مورد اندازه گیری قرار ک

گرفته شد. سپس گروه آزمایش در معرض جلسات مشاوره گروهی  آزمون پیشگرفت. در اندازه گیری اول، از هر دو گروه 

ل هیچگونه مداخله ای را دریافت نکرد و برنامه همیشگی و قبلی خود را ادامه مبتنی بر واقعیت درمانی قرار گرفت و گروه کنتر

 ارائه شده است. 1گرفته شد. دیاگرام طرح پژوهش حاضر در جدول  آزمون پسداد. در انتها نیز از هر دو گروه 

 

 طرح پژوهش حاضر. 1جدول 

 آزمون پس متغیر آزمایش آزمون پیش نوع جایگزینی گروه ها

 R T1 X T2 آزمایش

 R T1 - T2 کنترل

. متغیر باشد میدر پژوهش حاضر متغیر مستقل شامل انجام مداخله مشاوره گروهی و عدم انجام این مداخله برای گروه کنترل 

 .باشد میمسیر شغلی و خرده مقیاس های آن  آزمون پسوابسته نیز نمره 

 

 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری

استان اصفهان در سال تحصیلی  های دانشگاهژوهش حاضر را کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد جامعه آماری پ

 .باشد میمشغول به تحصیل 1400-1099

جهت انتخاب نمونه پژوهش حاضر، از روش نمونه گیری غیرتصادفی )هدفمند( استفاده شده است، بدین صورت که برای 

داوطلبانه برای شرکت در  صورت بهنفر  46انی در سطح دانشگاه اعالم شد. در مجموع تشکیل جلسات مشاوره گروهی فراخو

تصادفی و با در نظر  صورت بهنفر  00ثبت نام کردند. از بین افراد داوطلب شرکت کننده در برنامه فراخوان، برنامه فراخوان 

                                                           
1
 Creed, Fallon & Hood 
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اصله پس از فارغ التحصیلی قصد ورود به بازار گرفتن برخی مالک های ورودی نظیر اینکه سال آخر تحصیل شان باشد و بالف

نفر  8نفر آنان دانشجویان جانباز و  3که الزم به ذکر است نفر 10کار را داشته باشند، انتخاب گردیدند و در دو گروه آزمایش )

 تصادفی جایگزین شدند. صورت بهنفر(  10( و کنترل )دانشجویان معمولی و سالم بوده 

 

 روش اجرای پژوهش

دانشجو که مالک های حضور در جلسات را  46در سطح دانشگاه،  تحصیلی  از انتشار فراخوان شرکت در جلسات مشاوره  پس

داوطلبانه اعالم آمادگی نمودند. در برنامه ریزی زمانی برای تشکیل جلسات، ساعات کالسی داوطلبان با هم  صورت بهداشتند 

تا  00:18مه از مرکز مشاوره مبنی بر تشکیل جلسات مشاوره گروهی در ساعت تداخل داشت بدین منظور، با گرفتن معرفی نا

صورت پذیرفت، پس از آن تعداد جلسات، مکان و زمان تشکیل  مرکز مشاوره راه نو زندگی فردا هماهنگی های الزم با  00:20

 46اد در تمام جلسات الزامی بود از بین آن طی تماس تلفنی به داوطلبان اطالع داده شد و با توجه به اینکه حضور مداوم افر

تصادفی انتخاب شدند. سپس در طی جلسات معارفه پژوهشگر به معرفی  صورت بهنفر با پذیرفتن این امر،  00نفر داوطلب، 

خود، بیان قوانین، اهداف، مکان، طول مدت جلسات و تاریخ تشکیل آنها و همچنین، اطالعاتی در مورد محرمانه بودن محتوای 

نفر  10جلسات، به ایشان داده شد. سپس در همان جلسه اعضا به دو گروه آزمایش و کنترل به شیوه تصادفی تقسیم شدند )

، خوتوانمندی ، خودکارایی (2012مسیر شغلی ساویکاس )دغدغه نفر گروه کنترل( و هر دو گروه پرسشنامه  10گروه آزمایش، 

هفتگی برگزار  صورت بهکه تحصیلی ته شد تا حدود دو ماه در جلسات مشاوره را تکمیل کردند. از گروه آزمایش خواسشغلی 

اجرا گردید  مشاوره تحصیلیطبق برنامه . محتوای این جلسات الیته با رعایت پروتکل های بهداشتی  می شد، شرکت کنند

این برنامه، در لیست انتظار  (. همچنین از گروه کنترل خواسته شد که تا جلسه نهایی1094؛ ترجمه: صاحبی، 2012)گالسر، 

بمانند و در ادامه به آن ها گفته شد که پس از پایان جلسات گروهی، این برنامه برای آنها نیز برگزار خواهد شد. پس از 

، خودتوانمندی، خودکارایی (2012مسیر شغلی ساویکاس ) دغدغهبرگزاری جلسات مشاوره گروهی به هر دو گروه پرسشنامه 

 اجرا گردید. آزمون پسد و داده ش شغلی 

 

 ابزارهای گردآوری داده ها

ساخته شده  کاسیساو یبه سرپرست ایکشور دن زدهیس یبا همکار 2012پرسشنامه در سال  نیا :یشغل ریمس  پرسشنامه

اندازه  ( راخودکارایی)کنترل، دغدغه، اعتماد و  یشغل ریمس یریو چهار سوال است و چهار بعد از انطباق پذ ستیب یکه دارا

دغدغه  اسیشش سوال را به خود اختصاص داده است. خرده مق اسیمق ری(. هر ز2012 ،یو پورفل کاسیکند )ساو یم یریگ

نمره  وهی(. ش19 -24 ی(، اعتماد )سوال ها10-18 ی)سوال ها خودکارایی(، 3-12 ی(، کنترل )سوال ها1-6 ی)سوال ها

 ی( نمره تعلق مادیز یلی)خ 0)اصالً( تا  1صورت است که به هر سوال از  نیبه ا یشغل ریمس یریپرسشنامه انطباق پذ یگذار

تر نشان دهنده انطباق  نییکه نمره پا باشد می 24و حداقل نمره  120پرسشنامه  نی. حداکثر نمره قابل کسب در اردیگ

 برد. یزمان م قهیدق 10تا  10 اسیمق نیبه ا ییافراد است و بالعکس. پاسخگو یشغل ریکمتر در مس یریپذ

و اعتماد را به  خودکاراییابعاد دغدغه، کنترل،  یکرونباخ  برا یآلفا بی(، ضر2012) یو پورفل کاسی: ساو ییو روا ییایپا

 ی( برا2012و همکاران ) ریبود. روس 92/0تمام ابعاد  یبرا بیضر نی( گزارش کردند که ا80/0و  39/0، 34/0، 80/0) بیترت

 را گزارش کردند. 86/0تا  30/0 یاآلف بیچهار بعد ضر نیا

سازه  ییروا نیکردند. همچن دییرا تا یشغل ریمس یریانطباق پذ اسیمق ییمحتوا ییروا ،یروان شناسان شغل یالملل نیب میت

 (.2012 ،یو پورفل کاسیشده است )ساو دییمرتبه اول تا ی دییتا یعامل لیو تحل یاکتشاف یعامل لیتحل قیاز طر اس،یمق نیا

مولفه ،  0 یساخته و اجرا شده است دارا یو نارنج یرکمالیکه توسط م ینامه توانمند پرسش: یتوانمند شنامهپرس

،  یستگی، شا یسوال است . چهار مولفه اول) معنادار 19که شامل  باشد میو مشارکت  تأثیر، انتخاب ،  یستگی، شا یمعنادار

کاربرد فراوان دارد . بر اساس پژوهش  یدر متون علم که باشد می( 1990)  تزریاسپر یبند می( بر اساس تقستأثیرانتخاب ، و 
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از  یکی یمی( مولفه مشارکت و کار ت1993) تی( ، اسم1991( ، هچر و راس )1996)  تزریو اسپر نیاسکات و ژافه ، کوئ یها

 است دهر مولفه افزوده شچها نیبه ا زیکه بر اساس آن ، مولفه مشارکت ن باشد می یگذار بر توانمند تأثیرعناصر 

تا کامال موافقم    1) کامال مخالفم =  کرتیل یا نهیگز 0 فیط صورت بهگذاری این پرسشنامه  نمرهپرسشنامه: یگذار نمره

 نمرهخواهد بود.  90و حداکثر  19ممکن  ازی. حداقل امتدییجمع نما گریکدیعبارت فوق با  19خود را از  ازاتی( است.امت0=

  03باالتر از  نمرهروانشناختی متوسط است. ی: توانمند 03تا  08 نیب نمرهاست. فی: توانمند روانشناختی ضع  08تا  19  نیب

 .است   ی: توانمندی روانشناختی قو

 نیا ییایپا بیو تایید شده است.ضر یابیراهنما و مشاور، خوب ارز دیپرسشنامه با استفاده از نظرات اسات یی:رواییایو پا ییروا•

./ ، مولفه انتخاب 33 یستگیمولفه شا یکرونباخ برا ینفر از افراد بر اساس الفا 00 یبر رو یمقدمات یش نامه پس از اجراپرس

/. بوده است که 92کل پرسش نامه  ی/. و برا80مولفه مشارکت  یبرا نی./ و همچن30 یدار یمعن فه./ ، مول69 تأثیر./ ، 82

 . باشد می پرسش نامه نیا ییایسطح مطلوب پا نیمب

 :  ییخودکارا پرسشنامه

دون، جاکوبس و راجرز -کیتوسط شرر، مادوکس، مرکاندانت، پرنت اسیمق نیا: GSE-11 یعموم یپرسشنامه خودکارآمد

 ساخته شده است: ری( با اهداف ز1982)

 گردد. هیته یبعد یپژوهش ها یبرا یکه ابزار نی. اول ا1

 شود. هیافراد ته ییمختلف خود کارا سطوح نییتع یبرا یکه ابزار نی. دوم ا2

 0/40را نگه داشتند که بار  یانجام شده ، سواالت یها لیسوال بود که سازندگان آن براساس تحل 06آزمن شامل  یاصل نسخه

 20نبودند. حذف و آزمون به  یزگیو نیا یسوال که دارا 10اساس  نیداشتند. بر ا یو عموم یاز عوامل اجتماع کیرا در هر 

سنجد.  یم 12/08 اریو انحراف مع 03/99 نیانگیرا با م یعموم یخودکارامد السو 13سوال  20 نی. از اافتیال کاهش سو

به  یاجتماع یخودکارامد اسیو خرده مق یعموم یخودکارآمد اسیخرده مق یکرونباخ برا یروش آلفا قیاز طر ییایپا بیضر

 (.1982راجرز ،  جاکوبسودون ،  -کیمادوکس، مرکاندانت، پرنت به دست آمد ) شرر، کیهر  یبرا 0/31و  0/86 بیترت

از روش  ییخودکارا اسیمق ییایپا ی( به منظور بررس1039 ،ی) به نقل از وقر 1036در سال  ی: براتییخودکارا اسیمق ییایپا

 مهنی روش از و 0/36 نابرابر لطو با و 0/36 برابر طول با براون – رمنیاسپ قیاز طر ییایپا بیکردن استفاده کرد . ضر مهیدو ن

 یآلفا زانیمریمتغ نامبدست آمده  ریسواالت طبق جدول ز یکل یهمسان ایکرونباخ  یاست . آلفا 0/30کردن گاتمن ، برابر 

  باشد می 39/0 ییکارا خود کرونباخ

 تجزیه  و تحلیل داده ها 

 که آنجایی از. است متغیرها توزیع بودن نرمال مفروضه می باشد، ضروری کوواریانس تحلیل انجام برای که مفروضاتی از یکی

 می استفاده 1ویلک -شاپیرو آزمون از مفروضه این بررسی برای باشد، می آزمودنی 00از کمتر ها گروه تعداد پژوهش این در

پیش   مرحله رد ویلک -شاپیرو آزمون از استفاده با مفروضه این بررسی از حاصل نتایج(. 2010 ،2فیدل و تاباچنیک) گردد

 ارائه شده است.  2 جدول در وکنترل آزمایش گروه تفکیک به آزمون پس و آزمون

 آزمون پسو  آزمون پیشبررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش در . 2 جدول

 آزمون پس آزمون پیش گروه متغیر

 (Pآماره               مقدار احتمال) (Pآماره               مقداراحتمال) 

انطباق پذیری 

 مسیر شغلی

 031/0                           909/0 948/0                         993/0 آزمایش

 463/0                              944/0 300/0 960/0 کنترل

 دغدغه
 006/0 880/0 908/0 936/0 آزمایش

 488/0 940/0 148/0 908/0 کنترل

                                                           
1
 Shapiro- Wilk 

2
 Tabachnick & Fidell 
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 کنترل
 603/0 908/0 030/0 909/0 آزمایش

 860/0 969/0 208/0 920/0 کنترل

 خودکارایی
 390/0 966/0 908/0 939/0 آزمایش

 086/0 902/0 938/0 930/0 کنترل

 اعتماد
 110/0 904/0 801/0 930/0 آزمایش

 204/0 918/0 146/0 908/0 کنترل

باشد، مفروضه  00/0معناداری بدست آمده بیشتر از نتایج حاصل از این آزمون بدین صورت تفسیر می گردد چنانچه سطح 

 نرمال بودن توزیع متغیرها محقق شده است و در غیر این صورت این مفروضه رعایت نشده است.

 متغیرها، توزیع بودن نرمال برای ویلک -شاپیرو آزمون برای احتمال مقادیر می گردد، مالحظه (2)جدول در که همانگونه 

 .است صادق ابعاد، تمام برای بودن نرمال فرض که دهد می نشان

 معنی داری آماری تفاوت نمی بایست(  پیش آزمون)  همپراش متغیرهای که است این کواریانس تحلیل های مفروضه جمله از

 تحلیل از نمی توان صورت این غیر در. باشند داشته( کنترل و آزمایش گروه) مستقل متغیر های گروه طول در یکدیگر با

  آزمون و مستقل ه های گرو t آزمون از حاضر پژوهش در منظور بدین. کرد استفاده ریانسکوا

F گردد می مالحظه (0) جدول در آن نتایج که شد استفاده مفروضه این بررسی برای لوین. 

های دو گروه  لوین بیانگر آن است که بین واریانس Fمشاهده می شود، مقدار احتمال آزمون  0همانطور که در جدول 

)آزمایش و کنترل( در نمرات پیش آزمون در متغیر انطباق پذیری مسیر شغلی و تمام ابعاد آن تفاوت معنیداری وجود 

های مستقل نشان می دهد که بین میانگین نمرات متغیر انطباق پذیری  گرو ه t(. همچنین نتایج آزمون p>_00/0ندارد)

بنابراین نتیجه می گیریم که (p>00/0)مایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد مسیر شغلی و ابعاد آن در دو گروه آز

آزمون و پیش از اجرای مداخله برابر هستند اما  شپواریانس های متغیر کلی انطباق پذیری مسیر شغلی و ابعاد آن در پی 

به دلیل تفاوت در میانگین های  آزمون پسمیانگین های آن ها با هم برابر نیستند و احتمال اینکه تغییرات حاصل شده در 

قبل از اجرای مداخله باشد، وجود دارد. به طور کلی این مفروضه به دنبال بررسی این امر است که آیا نمونه ها از جامعه هایی 

ها را می های حاصل از این نمونه  با واریانس های یکسان انتخاب شده است یا خیر؟ هر زمان این مفروضه برآورد شود،  داده

توان برای به دست آوردن برآورد بدون اریب از واریانس جامعه، با یکدیگر ترکیب کرد. برای بررسی همگنی واریانس متغیرها 

توان درباره همگنی یا  استفاده شد. با توجه به سطح معنیداری حاصل شده در این آزمون ،می1، از آزمون لوینآزمون پس در

باشد، واریانس ها  <00/0pوت نمود. به این گونه که اگر سطح  معنیداری به دست آمده بزرگتر ازعدم  همگنی واریانس ها قضا

 ارائه شده است.  برابرند و بالعکس. نتایج مربوط به بررسی این مفروضه در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 levene's test for homogeneity of variances 
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 آزمون پیشبررسی عدم وجود تفاوت در واریانس ها و میانگین های متغیر های پژوهش در مرحله . 3 جدول

 
 

 آزمون پسنتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها در . 4 جدول

 
 

پذیری مسیر شغلی در  ون لوین در تمام ابعاد انطباقدهدکه سطح معنیداری به دست آمده از آزم نشان می (4)نتایج جدول 

 بوده و معنی دار نمی باشد، بنابراین فرض همگنی واریانس ها محقق شده است.  00/0گروه ها بزرگتر از
 

 همگنی شیب های رگرسیون  (3

مبستگی بین ،ه یکی دیگر از مفروضه های تحلیل کواریانس، همگنی شیب های رگرسیون می باشد. مطابق با این مفروضه

های متغیر مستقل داشته  گروه معنیداری در طول آزمون( و متغیر مستقل نباید از لحاظ آماری تفاوت متغیر همپراش )پیش

حاصل از تعامل بین متغیر همپراش )کنترل( و  Fباشند. به منظور بررسی مفروضه همگنی شیب های رگرسیون، مقدار آزمون 

 ( این مفروضه رعایت شده است. <00/0pدار نباشد) انچه مقدار به دست آمده معنی. چنمتغیر مستقل محاسبه می گردد
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 شاخص های تعامل متغیرهای همپراش و متغیر مستقل جهت بررسی همگنی شیب های رگرسیون .5جدول 

 
شیب  همگنی مفروضه که است آن گویای واریانس تحلیل آزمون احتمال مقدار گردد، می مالحظه  جدول در که همانگونه

 مفروضه بیشتر بررسی جهت این، بر (عالوهP<00/0)است برقرار اعتماد و خودکارایی ابعاد مورد در فقط رگرسیون های

 آن ابعاد و شغلی مسیر پذیری انطباق متغیر برای رگرسیون خطوط شیب های پراکندگی نمودار رگرسیون، های شیب همگنی

 .است شده ترسیم زیر های نمودار در ترتیب به

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغیر انطباق پذیری مسیر شغل آزمون پسو  آزمون پیشنمایش تصویری رابطه خطی بین  .1 نمودار
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 بعد دغدغه آزمون پسو  آزمون پیشنمایش تصویری رابطه خطی بین . 2 نمودار

 
 بعد کنترل آزمون پسو  آزمون پیشنمایش تصویری رابطه خطی بین  .3 نمودار
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 خودکاراییبعد  آزمون پسو  آزمون پیشنمایش تصویری رابطه خطی بین . 4 نمودار

 
 بعد اعتماد آزمون پسو  آزمون پیشنمایش تصویری رابطه خطی بین  .5 نمودار

 است؛ نشده رعایت رگرسیون شیب همگنی و همپراش متغیر در ها میانگین بودن برابر مفروضه دو اینکه به توجه با بنابراین

ها،  واریانس همگنی و همپراش متغیر در واریانس ها بودن برابر بودن، نرمال یعنی مفروضه ها دیگر شدن برآورده علی رغم

. نمود استفاده آن وابعاد شغلی مسیر متغیر انطباق پذیری داده های تحلیل و تجزیه برای کوواریانس تحلیل از نمی توان

 می گیرد قرار استفاده مورد پیش آزمون از آزمون پس نمرات تفاضل کردن مقایسه جهت مستقل های گروه t آزمون بنابراین

 از آزمون پس نمرات تفاضل کردن مقایسه جهت مستقل t آزمون رگیریکا به برای. ارائه می شود بعدی جداول در آن نتایج که
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 ارائه( 6) جدول در آن نتایج که شود می پرداخته گروه دو در ها تفاضل این بودن نرمال مفروضه بررسی به ابتدا آزمون پیش

 . است شده

 تفاضل نمرات توزیع دنبو نرمال بررسیE برا ویلک -شاپیرو آزمون و استاندارد انحراف میانگین، .6 جدول

 آزمون پیش از آزمون پس

 ویلک-آزمون شایپرو  گروه متغیر

 آماره                     مقدار احتمال میانگین             انحراف استاندارد 

انطباق پذیری 

 مسیر شغلی

 90/0                         934/0 00/12                                90/20 آزمایش

 00/0                           801/0 01/2 -03/2 کنترل

 دغدغه
 08/0 0880/0 90/0 20/6 آزمایش

 10/0 300/0 00/0 -00/1 کنترل

 کنترل
 04/0 903/0 80/0 60/0 آزمایش

 28/0 808/0 08/1 -64/0 کنترل

 خودکارایی
 96/0 939/0 80/2 80/0 آزمایش

 20/0 331/0 60/0 -00/0 کنترل

 اعتماد
 06/0 909/0 81/0 00/6 آزمایش

 26/0 800/0 40/1 -03/0 کنترل

 شغلی مسیر انطباق پذیری متغیر پیش آزمون -آزمون پس  تفاضل نمرات استاندارد انحراف و یانگینم 6 جدول نتایج اساس بر

 و میانگین. باشد می -03/2 ± 01/2 اب برابر ترتیب به کنترل گروه در و 90/20± 00/12 با برابر ترتیب به آزمایش گروه

 گروه در و 20/6± 90/0 با برابر ترتیب به آزمایش گروه دغدغه بعد آزمون پیش -آزمون پس  تفاضل نمرات استاندارد انحراف

 آزمون پیش -آزمون پس تفاضل نمرات استاندارد انحراف و میانگین همچنین. باشد می -00/1±00/0 با برابر ترتیب به کنترل

 عالوه به. باشد می -64/0± 08/1 با برابر ترتیب به کنترل درگروه و60/0 ± 80/0با برابر ترتیب به آزمایش گروه کنترل عدب

 80/2با برابر ترتیب به آزمایش گروه خودکارایی بعد پیش آزمون -آزمون پس تفاضل نمرات استاندارد انحراف و میانگین

 -آزمون پس تفاضل نمرات استاندارد انحراف و میانگین. باشد می -00/0± 60/0 با برابر ترتیب به کنترل گروه در و ±80/0

  پیش آزمون

 .  باشد می -03/0 ± 40/1با برابر ترتیب به کنترل گروه در و 6/00± 81/2 با برابر ترتیب به اعتماد بعد

 انطباق متغیر تفاضل نمرات برای ویلک -شاپیرو آزمون احتمال مقدار است، مشاهده قابل (6) جدول در که همانگونه همچنین،

 توان می بنابراین. است شده محقق تفاضل نمرات توزیع بودن نرمال فرض و بوده 00/0از بیش آن ابعاد و شغلی مسیر پذیری

 . کرد استفاده تفاضل نمرات t آزمون از

 

  ها فرضیه آزمون

 . است ثیرگذارتا شغلی مسیر پذیری انطباق افزایش بر تحصیلی مشاوره: 1 فرضیه

 کلی نمره پیش آزمون از آزمون پس تفاضل نمرات میانگین مقایسه منظور به مستقل های گروه tآزمون نتایج(3) جدول در

 . است شده  داده نشان کنترل و آزمایش های گروه در شغلی مسیر پذیری انطباق متغیر
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-آزمون پسکنترل در نمرات تفاضل  مستقل جهت بررسی تفاوت بین گروه های آزمایش و tآزمون  .1 جدول

 انطباق پذیری مسیر شغلی آزمون پیش

 
 

 تفاضل نمرات میانگین بین اختالف شغلی مسیر انطباق پذیری متغیر در که گرفت نتیجه توان می (3) جدول مقادیر به باتوجه

 بر تحصیلی مشاوره دیگر عبارت به. می گردد اییدت پژوهش 1 فرضیه بنابراین. است معنی دار کنترل و آزمایش گروه در

 (6) نمودار در آمده، دست به میانگین های گرفتن نظر در با تغییرات این. است گذار تاثیر شغلی مسیر پذیری انطباق افزایش

 .است شده داده نشان

 
 

 آزمون پسو  آزمون پیشمقایسه میانگین متغیر انطباق پذیری مسیر شغلی دو گروه در . 6 نمودار

 گذار است. تأثیر: مشاوره تحصیلی بر افزایش دغدغه مسیر شغلی 2فرضیه

بعد دغدغه  آزمون پیشاز  آزمون پسگروه های مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات تفاضل  tنتایج آزمون  (8در جدول)

 مسیر شغلی در گروه های آزمایش و کنترل نشان داده شده است.

-آزمون پسمستقل جهت بررسی تفاوت بین گروه های آزمایش و کنترل در نمرات تفاضل  tآزمون . 8 جدول

 بعد دغدغه آزمون پیش

 
 کنترل و آزمایش گروه در تفاضل نمرات میانگین بین اختالف دغدغه بعد در است، شده داده نشان (8) جدول در که همانطور

 افزایش بر واقعیت درمانی بر مبتنی گروهی مشاوره دیگر عبارت به. می گردد اییدت پژوهش 2 فرضیه بنابراین. است معنی دار

 (6) نمودار در آمده، دست به های میانگین گرفتن نظر در با تغییرات این. دارد تاثیر شغلی مسیر انطباق پذیری دغدغه بعد

 .است شده داده نشان
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 آزمون پسو  آزمون پیشدر  مقایسه میانگین بعد دغدغه مسیر شغلی دو گروه. 1 نمودار

 گذار است. تأثیر: مشاوره تحصیلی بر افزایش کنترل مسیر شغلی 0فرضیه

 بعد پیش آزمون از آزمون پس تفاضل نمرات میانگین مقایسه منظور به مستقل های گروه tآزمون نتایج .9 جدول

 کنترل و آزمایش های گروه در شغلی مسیر کنترل

 
معنی  کنترل و آزمایش درگروه تفاضل نمرات میانگین بین اختالف بعدکنترل در است، شده داده نشان  جدول در که همانطور

 بعد افزایش بر واقعیت درمانی بر مبتنی مشاوره گروهی دیگر عبارت به. می گردد تایید پژوهش 0 فرضیه بنابراین. است دار

 .آمده دست به های میانگین گرفتن نظر در با تغییرات این. می باشد موثر شغلی مسیر ق پذیریانطبا کنترل

بعد  آزمون پیشاز  آزمون پسگروه های مستقل به منظور مقایسه میانگین نمرات تفاضل  tنتایج آزمون  .10جدول 

 مسیر شغلی در گروه های آزمایش و کنترل خودکارایی

 

 
 آزمون پسو  آزمون پیشمقایسه میانگین بعد کنترل مسیر شغلی دو گروه در . 8 نمودار

 گذار است. تأثیرمسیر شغلی  خودکارایی: مشاوره تحصیلی بر افزایش 4فرضیه 
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 و آزمایش گروه در تفاضل نمرات میانگین بین اختالف خودکارایی بعد در است، شده داده نشان (11) جدول در که همانطور

 بر واقعیت درمانی بر مبتنی گروهی مشاوره دیگر عبارت به. می گردد تایید پژوهش 4 فرضیه بنابراین. است معنی دار کنترل

 .آمده دست به های میانگین گرفتن نظر در با تغییرات این. دارد تاثیر شغلی مسیر انطباق پذیری خودکارایی بعد افزایش

 

 کنترل و آزمایش گروه در تفاضل نمرات میانگین بین اختالف. 11جدول 

 
 

 

 
 آزمون پسو  آزمون پیشمسیر شغلی دو گروه در  خودکاراییه میانگین بعد مقایس .9 نمودار

 گذار است. تأثیرخود توانمندی : مشاوره تحصیلی بر افزایش 0فرضیه 

 کنترل و آزمایش گروه در تفاضل نمرات میانگین بین اختالف اعتماد بعد در است، شده داده نشان  جدول در که همانطور

 افزایش بر بر واقعیت درمانی مبتنی گروهی همشاور دیگر عبارت به. می گردد تایید پژوهش 0 فرضیه بنابراین. است معنی دار

  .آمده دست به های میانگین گرفتن نظر در با تغییرات این. است موثر شغلی مسیر انطباق پذیری اعتماد بعد

 

 
 آزمون پسو  آزمون پیشدو گروه در خود توانمندی مقایسه میانگین بعد . 10 نمودار

  نتیجه گیری و بحث

 . است تاثیرگذار شغلی مسیر انطباق پذیری افزایش بر درمانی واقعیت بر مبتنی گروهی مشاوره

 مسیر انطباق پذیری افزایش موجب درمانی واقعیت بر مبتنی گروهی مشاوره داد نشان پژوهش این همانطورکه یافته های

 نمرات بین که داد نشان رحاض پژوهش نتایج. شد تایید پژوهش فرضیه بنابراین است، شده آزمایش گروه در دانشجویان شغلی
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 معناداری تفاوت و آزمایش دوگروه کنترل در( خودکارایی و اعتماد دغدغه، کنترل،) آن ابعاد و شغلی مسیر انطباق پذیری

 می افراد شغلی مسیر پذیری انطباق افزایش بر درمانی واقعیت بر مبتنی گروهی مشاوره مثبت تاثیرات بیانگر داردکه وجود

 . باشد

 مسیر پذیری انطباق افزایش بر مختلف رویکردهای تاثیر با رابطه در ای مالحظه قابل خارجی و داخلی پژوهش های  چند هر

مقابله  راهبردهای مثل دیگر وابسته متغیرهای بر واقعیت درمانی بر مبتنی گروهی مشاوره تاثیر همچنین و آن ابعاد و شغلی

 اما دارد، وجود پیشرفت انگیزه و درونی کنترل مسئولیت پذیری، زندگی، یتکیف سهل انگارانه، رفتارهای جرأت ورزی، ای،

 تاکنون بپردازد، شغلی مسیر انطباق پذیری افزایش بر واقعیت درمانی بر مبتنی مشاوره گروهی تاثیر بررسی به که پژوهشی

 . است نشده انجام

 سایر بر درمانی واقعیت بر مبتنی گروهی مشاوره ثیرو تا شغلی مسیر انطباق پذیری بر رویکردها سایر اثربخشی زمینه در

 و زاده وکیلی ،(1090) همکاران و ارجمندزاده ،(1090) همکاران و محمدی پژوهش های به می توان وابسته متغیرهای

 ،(1091) کسایی ،(1092) همکاران و جانی توزنده ،(1090) همکاران و رمزی ،(1094،) همکاران و کریمیان ،(1094) صادقی

 هوانگ و کیم ،(2002) کیونگ و کیم ،(1090)پور اعتصام ،(1091) اسالمی ،(1091) مهدی زاده ،(1091) همکاران و امیری

 کرد اشاره( 2009) هیرسچی و( 2009) همکاران و کرید ،(2010) دوفی ،(2011) هاونگا ،(2014) همکاران و تونا ،(2001)

 می باشند. پژوهش این نتایج با همسو که

 او منابع و فرد بودن برآماده که می کند معرفی اجتماعی –روانی سازهای را شغلی مسیر انطباق پذیری(  1993) ویکاسسا

 در اصلی هدف بنابراین. کند می داللت روانی های آسیب و شغلی گذارهای فوری، و فعلی رشدی وظایف با مقابله جهت

 محول فرد به کاری های محیط تغییر با که است متفاوتی شغلی ایه نقش برای فرد شدن آماده شغلی مسیر پذیری انطباق

 شان شغلی مسیر ساخت در ها آن موثر نقش و افراد عاملیت دهنده نشان مطلب این ،(1090، همکاران و محمدی) شود می

 مسیر فاعل پرورش جای به شغلی، مسیر عامل تربیت را حاضر قرن در شغلی مشاوره هدف ساویکاس همانگونه که. باشد می

 می پیدا رشد امکان زمانی نیز شغلی مسیر پذیری انطباق ،(1090، ضاربی و درودی: ترجمه ؛2011، ساویکاس)داند می شغلی

 کمتر( غیره و شانس و پارتی پول،) بیرونی عوامل که باشد داشته باور و بپذیرد را اش شغلی مسیر در خود عاملیت فرد که کند

(. 1092، همکاران و هسنیجه صادقی) است اثرگذار شغلی مسیر در( اعتماد و خودکارایی، نترلک دغدغه،) درونی ازعوامل

 هایی فراصالحیت و( غیره و مسئله حل خودکارآمدی،) ها صالحیت به مجهز شغلی مسیر مسافران چنانچه بنابراین

 انطباق رشد برای بستری خود به دخو کنند شخصی عاملیت احساس ها آن واسطه به که شوند( پذیری انطباق و خودآگاهی)

 بر درمانی جلسات واقعیت در که تجربه ای از شکل آن یها نظریه پرداز  همین طبق. نمودهاند فراهم شغلی مسیر پذیری

  محسوب خود زندگی عامل افراد گالسر نظریه طبق واقع در. است بستر همین ایجاد پی در افتد، می اتفاق گالسر نظریه مبنای

 را انتخاب ها که هنگامی و می زنند انتخاب به دست خود نیازهای ارضاء برای هستند، انتخاب گر زندگی در ،می شوند

 حیدرنیا، بوستانی پور زهراکار، محسن زاده،: ترجمه ؛2012، کری) کرد خواهند کمک خود شخصی رشد به بپذیرند مسئوالنه

 و انتخاب گری پذیرش مسئولیت، بر واقعیت درمانی؛ مبتنی گروهی رهمشاو جلسات در افراد تجربه بنابراین،(. 1090 سامی، و

 . شوند می محسوب شغلی مسیر پذیری انطباق رشد ارکان از مطالب این همه که است شخصی عاملیت افزایش

: مانند است شده استفاده آن ابعاد و شغلی مسیر پذیری انطباق افزایش برای که هایی مداخله رسد می نظر به دیگر سوی در

 های مهارت و آینده نتایج و فعلی فعالیتهای  بین ارتباط ایجاد) مجدد اسناد دهی ،(آینده از واقعی احساس ایجاد) واقعی بازی

 مسئله حل مهارت و نقش ،الگوگیری( خودمدیریتی مسئولیت پذیری، آموزش) اهداف تنظیم ارزش ها،  تصریح ،(طرح ریزی

 و مفید واقعیت درمانی بر مبتنی گروهی مشاوره در که برنامه هایی  و مفاهیم با( می شود داده انجام آنچه روی بر تمرکز)

 تصمیمات قبال در پذیری مسئولیت زندگی، امور انجام در شخصی درگیری واقعیت، پذیرش: مانند می گردند محسوب سازنده

 افراد سوی از شده طرح ریزی برنامه های اجرای بودن متعهدانه و انتخابگری طریق از زندگی بر شخصی کنترل اعمال زندگی،

 صحیح آموزش و رویکرد این درست کاربرد بنابراین. دارند باالیی اشتراک( 1092، شکاریان از نقل به ،2000، ووبلدینگ)

 . شود شغلی مسیر انطباق پذیری  افزایش موجب می تواند آن مفاهیم
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 برای افراد که می داند شغلی مسیر انطباق پذیری بعد چهار را خودکارایی و اعتماد دغدغه، کنترل، شغلی؛ مسیر ساختار نظریه

 هسنیجه، صادقی) می کنند استفاده ها آن از شان شغلی مسیرهای ساختن جهت روانی وآسیب های وظایف،گذارها اداره

 را کنترل شغلی؛ آینده به نسبت احساس نگرانی را شغلی مسیر دغدغه( 2012) ساویکاس(. 1092 عابدی، و انصارالحسینی

 دنیای و خود بین هماهنگی ایجاد برای عملی و خودآگاهی را خودکارایی شغلی؛ مسیر ساخت برای عملی و مسئولیت احساس

انطباق  افزایش. کند می معرفی کاری وظایف موفقیت آمیز انجام و مشکالت با رویارویی برای عملی را اعتماد همچنین و کار

 ایشان درآشنایی افراد فهم مرهون توان می درمانی واقعیت بر مبتنی گروهی مشاوره در را آن ابعاد همه و شغلی مسیر پذیری

 نظر در فیزیولوژیک و احساس عمل، فکر، جزء چهار انسان رفتار برای واقعیت درمانی نظریه در. دانست کلی رفتار اصل با

 اندیشیدن جزء نسبی کنترل و رفتار دادنی انجام جزء جانبه همه رلکنت تقریبا افراد دارد؛ می بیان گالسر که است شده گرفته

 کنترل هم خود رفتار فیزیولوژیک جزء بر دلیل همین به است کنترل از خارج تقریبا کردن احساس جزء ولی دارند دست در را

 اجزاء خود به خود آن پی در شود ایجاد دادنی انجام جزء در چشمگیری تغییر اگر امر این دنبال به دارد، کمی بسیار

واقعیت  گروهی مشاوره جلسات در شده گفته مطالب به توجه با. می کند تغییر رفتار فیزیولوژیک و کردن احساس اندیشیدن،

 ها آن. گذارند سزایی به تاثیر خود فیزیولوژیک و احساس بر می توانند  متفاوت تفکری و عمل با که می آموزند افراد درمانی،

 بر کنترل با متفاوت، شرایط در که آموزند می دارند، تری مستقیم کنترل خود عملکرد و تفکر بر که اصل این از شدن آگاه با

 شخصی کارآمدی از نسبت همان به و نمایند ایجاد خود در مطلوبتری  فیزیولوژیک و احساس توانند می خود عملکرد و فکر

 (. 1096، صاحبی: ترجمه ؛2010، گالسر) بزنند دست موثرتری و بهتر های گزینه و ها انتخاب وبه شوند برخوردار باالتری

 شده آزمایش گروه شغلی مسیر دغدغه افزایش موجب درمانی واقعیت بر مبتنی گروهی مشاوره که شد مشخص ها بررسی در

 . است

. دارد ضرورت آینده به دهی جهت برای که است احساسی شغلی مسیر دغدغه گفت، می توان انطباق پذیری ابعاد خصوص در

 را افراد زیرا دهد؛ می افزایش خود شغلی آینده درباره را افراد نگرانی احساس خوش بینی، و هدفمند نگرش های طرفی از

 و ساویکاس) بزنند کارآمد و موثر های انتخاب به دست بتوانند و یابند اطالع شغلی گذارهای و وظایف از تا دارد می برآن

 نیروی یک بلکه نیست بد تنها نه نگرانی و دغدغه هستند، خودشان شغلی مسیر عامل که بپذیرند افراد راگ(. 2012، پورفلی

می  هدایت انتخاب هایی سمت به را شان دغدغه های افراد که است این عطف نقطه و شود می محسوب رفتار برای انگیزشی

 بر درمانی واقعیت نظریه. باشند بیمارگون تخاب هایی کهان  نه ارضاکنند نحو بهترین به را شان اساسی نیازهای که کنند

 گالسر. دارد تاکید( تفریح و آزادی قدرت، داشتن، دوست و تعلق بقا،) بنیادین نیازهای ارضاء برای مسئولیت حس پرورش

 یا یک کننده ضاار تواند می رفتار این که زنند می رفتار به دست خود بنیادین نیازهای ارضاء برای انسان ها  است معتقد

 نیازهای ارضاء نحوه درباره واقعبینانه ای غیر انتظارات می شوندکه مشکل دچار زمانی افراد وی نظر از. باشد نیاز چندین

 از شدن آگاه این شود، داده افراد به هایی آموزش اساسی نیازهای مورد در چنانچه می کند ادعا او. باشند داشته اساسیشان

 داشت خواهد افراد سوی از بنیادین نیازهای ارضای چگونگی بر شگرفی اثر مناسب، رفتاری انتخاب هتج در سعی و نیازها

 با واقعیت درمانی، بر مبتنی گروهی مشاوره جلسات طی در بنیادین نیازهای آموزش(. 1096، صاحبی: ترجمه ؛2010، گالسر)

 در مهمی نقش می تواند نیازها این ارضای برای ولیتمسئ حس ایجاد و نیازهایشان شدت مورد در افراد به آگاهی دادن

 قدرت به نیاز شودکه متوجه بنیادین نیازهای آموزش از پس فردی اگر مثال عنوان به. باشد داشته شغلی مسیر دغدغه افزایش

 یابد می افزایش سازد، می برآورده را نیاز این که مشاغلی به رسیدن برای او شغلی دغدغه است، برخوردار بیشتری شدت از او

 . سازد می ساختارمند اش شغلی مسیر در را او دغدغه و

 شده آزمایش گروه شغلی مسیر کنترل افزایش موجب واقعیت درمانی بر مبتنی گروهی مشاوره که داد نشان نتایج همچنین،

 . است

 ساختن مسئول کنند احساس افراد که معناست این به شود می محسوب شغلی مسیر انطباق پذیری بعد دومین که کنترل

 تواند می ها گیری تصمیم در است برخوردار شغلی کنترل از که فردی است معتقد ساویکاس. هستند خود شغلی مسیر

 به اعتقاد طریق از نه افراد. باشند خویشتن مدیر افراد تا گردد می سبب جراتمندانه و مصمم های نگرش و نماید عمل مستقل



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 612-642، صفحات 1401 بهار ،1 شماره ،8 دوره

266 
 

 ساخت در اصلی عامل و مالک خودشان که برسند باور این به دارند خود های انتخاب به که اعتمادی قطری از باید بلکه شانش

 رقم را خود شغلی آینده میتوانند  انتخابها  به اعتماد با که برسند نتیجه این به افراد وقتی بنابراین هستند، خود شغلی آینده

 مفهوم(. 1092 همکاران، و هسنیجه صادقی) آید می وجود به ها آن در هستند خویش زندگی مسئول  که احساس این بزنند،

 است، گالسر انتخاب نظریه و درمانی واقعیت فلسفه که درونی کنترل شناسی روان مفهوم با عمیقا ساویکاس نظریه در کنترل

 بیرونی نیروهای توسط ندمی کن فکر افراد از بسیاری که دارد اذعان درونی کنترل شناسی روان مفهوم. می کند پیدا تطابق

 درمانی واقعیت رویکرد پایه و اساس که آنچه. پذیرند نمی را خود رفتارهای مسئولیت جهت همین به و کنترل می شوند جهان

 تمام اینکه و باشند داشته کنترل خود زندگی بر می توانند آن ها شود تفهیم افراد به که است واقعیت این می دهد تشکیل را

واقعیت  رویکرد که گفت چنین توان می یافته این کلی تبیین در(. 1090، صاحبی) می شود اعمال فرد درون زا کنترل ها

 کند می هدایت شخصی حمایت سوی به محیطی حمایت های از را فرد مسئولیت پذیری، و درونی کنترل بر تاکید با درمانی

 است، مسئولیتی بی نتیجه گاه که را مسائلی موثری نحو به بتواند و باشد داشته آگاهی می دهد انجام که آنچه به نسبت فرد تا

 نهایت در و می کند انتخاب آگاهی با و می زند رقم را خود سرنوشت و دارد کنترل رفتارش بر فرد مفاهیم که این فهمیدن با

. دهد سوق خود شغلی مسیر ساختن سوی به را فرد و داده افزایش را شغلی کنترل طریق این از و کند حل است، مسئول

 طور به. است داشته شغلی مسیر کنترل افزایش در سزایی به نقش واقعیت درمانی گروهی جلسات طی در مفاهیم این بر تاکید

 پذیرش همان که افزایش کنترل می بندد، کار به مسئولیت پذیری افزایش جهت در مداخالتی شیوه این تالشی که با کلی

 واقعیت بر مبتنی مشاوره گروهی که داد نشان پژوهش نتایج عالوه به. است شده است، حاصل شغلی مسیر ساختن مسئولیت

 درباره اطالعات گردآوری به شغلی مسیر خودکارایی. است شده آزمایش گروه شغلی مسیر خودکارایی افزایش موجب درمانی

 های فرصت یادگرفتن به تمایل انطباق پذیری، بعد این واقع در. دارد اشاره بین آنها هماهنگی ایجاد و کار دنیای و خود

(. 2012، پورفلی و ساویکاس) دهد می رخ شغلی مسیر درخصوص جدید اطالعات کشف و جستجو طریق از که است جدیدی

 او که می زند دست اطالعاتی کاوش به احتماال بپردازد خود شغلی مسیر ساختن به ،مسئوالنه شغلی مسیر مسافر که هنگامی

 . می گردد ساختارمند شغلی اش مسیر در پراکنده های خودکاراییکه  معنا بدین. کند نزدیک هدف این به را

 خود، مورد در دانستن به فراوان عالقه با که است کوشش هایی توصیف کننده شغلی، مسیر خودکارایی شد بیان که همانگونه

 یکی طبق. شود می گیری تصمیم در آگاهی به توجه و ونپیرام محیط با خود تناسب سبب ها آن بین هماهنگی و کار دنیای

 دنیای های ضرورت و اهداف سایه در باید ،فرد شود می شناخته ارزشی قضاوت عنوان با که درمانی واقعیت رویکرد اصول از

 آبادی فیعش) دهد قرار ارزیابی مورد می شوند، رو به رو شکست با که را اعمالی و قضاوت خود رفتارهای درباره واقعی،

 بهترین رفتارش فعلی موقعیت در که کند بررسی و بنگرد رفتارش به انتقادی نگاهی با باید فرد دیگر، عبارت به(. 1090،

 طی در شغلی مسیر خودکارایی افزایش ترتیب این به(. 1091، آرین: ترجمه ؛1984، شیلینگ) خیر؟ یا است وی انتخاب

 صورت همین به. نیست انتظار از دور اصل، این کارگیری به و یادگیری با درمانی واقعیت بر مبتنی گروهی مشاوره جلسات

 شده آزمایش گروه شغلی مسیر اعتماد افزایش موجب واقعیت درمانی بر مبتنی گروهی مشاوره که داد نشان پژوهش نتایج

 که هاست موفقیت آمیزفعالیت انجام برای شتوانایی ا با رابطه در فرد باور بیانگر اعتماد شغلی، مسیر ساختار نظریه طبق. است

 از دسته آن حل از شغلی مسیر اعتماد دیگر، عبارت به. باشد می وابسته شغلی های انتخاب و مناسب آموزش به امر این

 ها سرگرمی مدرسه، تکالیف مانند می شوند روبرو ها آن با روزمره های فعالیت هنگام افراد که می گیرد سرچشمه مشکالتی

 او خودپذیری و خودارزشی است، شده واقع مفید وظایف این در می دهد تشخیص فرد زمانی که همچنین. منازل ارهایوک

 زندگی طول در که افرادی. می شود بیشتر تالش برای فرد اعتماد تقویت سبب وسیع، اکتشافی تجارب. می کند پیدا افزایش

 نسبت را خود ،اعتماد کرده اند دوری ها تجربه بعضی از یا و گرفته اند قرار زیاد مراقبت مورد ها فعالیت سری یک خصوص در

 صورت به. دارد نیاز ها مهارت این به که می گردند عالقمند مشاغلی به کمتر و می دهند  دست از هایی فعالیت چنین انجام به

 با کاری پیوند و می کنند ایجاد نفس به اعتماد دارند، اهمیت مشاوره در که ارتباطی ابعاد وسیله به شغلی مداخله های کلی

  با شغلی مسیر بازداری طرفی از. داشت خواهد فرد در خود به احترام افزایش در مهمی نقش می باشد، پذیرنده که مشاوری

 سبب اضطراب وکاهش حل مسئله آموزش تشویق، نقش، الگوگیری موفق، قدردانی طریق از که شود می برطرف مداخله هایی
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 درمانی واقعیت گروهی جلسات در که آنچه بنابراین،(. 1092 ، همکاران و صادقی هسنیجه)  شود می کارایی و اعتماد افزایش

 رابطه از درمانی واقعیت جلسات در افراد. باشد می زمینه ها همین ایجاد دنبال به اتفاق می افتد گالسر نظریه مبنای بر

 می است اندک باورشان هایی که حیطه از بسیاری در نقش الگوگیری طریق از و شوند می بهره مند احترام و پذیرش و عاطفی

 رویارویی توانایی شده، آموخته باورهای مجموعه طریق از که برسند باور این به و کنند پیدا اعتماد و خودکارآمدی حس توانند

 پژوهش در شغلی مسیر انطباق پذیری ابعاد شافزای تبیین در کلی طور به.دارند شغلی مسیر در را فعالیت ها انجام برای موفق

 باشدکه می مرحله چهار دارای سیستم این. کرد اشاره درمانی واقعیت در WDEP ای مداخله سیستم به می توان نیز حاضر

 . دارد نزدیک همخوانی شغلی مسیر پذیری انطباق بعد چهار با

 ساویکاس) دارد را خود شغلی آینده دغدغه که است کسی اول هوهل در شغلی مسیر در پذیر انطباق فرد شد گفته همانگونهکه

 می افراد آن اساس بر که می باشد (wantها) خواسته نیز WDEPای مداخله سیستم گام اولین طرفی از ،(2012، پورفلی و

 کنند عریفت و شناسایی را خود های دغدغه و امیدها ادراکات، نیازها،  "خواهی؟ می چه" سوال به پاسخ پی در بایست

 در واقعیت درمانی جلسات در مداخله ای سیستم این شناخت و آشنایی پی در گروه اعضای(. 2010، همکاران و ووبلدینگ)

 . می کنند مشخص را دغدغه هایشان ابتدا

 روزب خود از را رفتارهایی و داند می اش شغلی مسیر مالک را خودش که است کسی منطبق فرد پذیری، انطباق دوم بعد در

 ای، مداخله سیستم این گام دومین که همچنان(. 2012 پورفلی، و ساویکاس) باشد امر همین منعکس کننده که دهد می

 کنترل جهت "می کنی؟ چه ات خواسته به رسیدن برای" که سوال این به پاسخ در افراد و ( استdirectionیابی) جهت

 همکاران و ووبلدینگ) می سازد مشخص را کند می صادر خود از( شهای دغدغه) ها خواسته به رسیدن برای که رفتارهایی

،2010 .) 

 می خودکاراییبه  شروع دو این بین هماهنگی ایجاد و کار دنیای و خود مورد در شغلی مسیر در منطبق فرد سوم بعد طبق

 فرد ( می باشدself evalouationارزیابی) خود که WDEP گام سومین در که همچنان(. 2012 پورفلی، و ساویکاس) کند

 و ووبلدینگ) می کند ارزش گذاری را ها آن و تمرکز است کرده انتخاب هایش خواسته به رسیدن برای که رفتارهایی روی بر

 آیا می دهدکه قرار ارزیابی مورد را اش شغلی های خودکارایی نیز شغلی مسیر مسافر راستا این در(. 2010، همکاران

  خیر؟ یا می باشد  هایش دغدغه به رسیدن هتج در وی های خودکارایی

 طرح به دست کند می پیدا خود های توانایی به نسبت که اعتمادی با شغلی مسیر مسافر پذیری، انطباق مرحله آخرین در

 یک ایجاد و طرح ریزی  نیز WDEP سیستم مرحله آخرین که همانگونه ،(2012 پورفلی، و ساویکاس) زند می و عمل ریزی

 کارگیری به با گفت می توان(. 2010، همکاران و ووبلدینگ) افراد می باشد های خواسته به رسیدن ( برایplanه )برنام

ابتدا دغدغه  در آن پرسش های به پاسخ با فرآیند،آن ها این با اعضا آشنایی و گروه جلسات در WDEP ای مداخله سیستم

می  انجام و کرده انتخاب که را رفتارهایی واقعا آیا تا ببینند شده متمرکز رفتارهایشان روی سپس مشخص، را شغلیشان های

 و برنامه می خواهند آنچه به رسیدن برای انتها در خیر؟ یا می دهد یاری موفق شغلی مسیر یک ساختن در را دهندآن ها

 . می ریزند دستیابی قابل و مختصر جامع، طرحی

 . است شده حاصل( اعتماد و خودکارایی کنترل، دغدغه،) آن بعادا و شغلی مسیر پذیری انطباق افزایش نتیجه در

  ی پژوهش محدودیت ها

 رعایت احتیاط جوانب اقشار سایر به آن های یافته تعمیم در لذا است دانشجویان به مربوط پژوهش این از حاصل نتایج -1

 . شود

 این محدودیت های از استفاده، مورد ابزار بودن خود اظهاری و تصادفی غیر نمونه گیری شیوه پیگیری، مرحله نداشتن -2

 . شود می محسوب پژوهش

 . بود ها محدودیت دیگر از پژوهش، ابتدای در خصوص به زمینه این در داخلی های پژوهش کمبود همچنین -0
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  پژوهشی پیشنهادات

 وسیله به تا بدهند انجام مدت نیطوال پیگیری های دوره با را پژوهش این که شود می پیشنهاد عالقمند پژوهشگران به -1

 . شود مشخص شده ایجاد تغییرات ثبات و صحت آن،

 و بیشتر آماری جامعه با ،گروه هایی( غیره و شاغالن آموزان، دانش) دیگر های نمونه نتایج، تعمیم برای شود می پیشنهاد -2

 . قرارگیرد نظر مورد متفاوت فرهنگ های

 آن متغیرها روی بر واقعیت درمانی رویکرد اثربخشی و شود شناسایی منطبق غیر افراد اصلی مسائل می شود پیشنهاد -0

 . شود بررسی

 پذیری انطباق افزایش زمینه در رویکردها سایر با واقعیت درمانی مشاوره گروهی اثربخشی می گردد پیشنهاد عالوه، به -4

 . شود کمک پذیری انطباق ارتقاء در مشاوره روش های از استفاده مورد در تلفیقی درک به تا مقایسه گردد شغلی مسیر

  کاربردی پیشنهادات

 مراکز شود می پیشنهاد شغلی، مسیر پذیری انطباق بر درمانی واقعیت گروهی مشاوره تاثیر از آمده دست به نتایج طبق -1

 رویکرد این از مراکز این در کار متقاضیان برای مناسب شغل یافتن و شغلی مسیر انطباق پذیری افزایش منظور به کاریابی

 . کنند استفاده

 های کارگاه قالب در هستند، دانشجویان با مستقیم ارتباط در والدین که و مسئولین اساتید، برای واقعیت درمانی  مفاهیم -2

 . استفاده گردد کاربردی صورت به دانشگاه ها در و شود داده آموزش مشاوران کمک با آموزشی

،پیشنهادمی  مفهوم این با دانش آموزان آشنایی عدم و یک و بیست قرن در شغلی مسیر انطباق پذیری ضرورت هب توجه با -0

ارائه  ایشان به توصیفی صورت به نتایج و اجرا دانش آموزان شغلی مسیر انطباق پذیری روی بر مشاوره ای  طرح این گردد

 . دبرسن حاضر قرن در آن ضرورت از باالیی درک به تا گردد

 پذیری انطباق افزایش منظور به ها ارگان و سازمان ها پیشنهاد می شود ویک،  بیست قرن در کار بودن متغیر به توجه با -4

 .  کنند استفاده درمانی واقعیت بر مبتنی گروهی مشاوره از خود سابقه با کارکنان و شده استخدام تازه کارکنان شغلی مسیر

 

 منابع

 (، اثر بخشی مسیر شغلی سازه گرا بر انطباق پذیری 1090اده، لیال؛ فمی تفرشی، بهروز؛ قاسم پور، مرتضی )ارجمند ز .1

مسیر شغلی دانش آموزیان دختر و پسر تهران ، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم  انسانی،  .2

  www.Civilca ویرا، رم، موسسه مدیران ایده پرداز-ایتالیا

(.اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی برکاش رفتارهای سهل انگارانه و افزایش 1091می، فریدون)اسال .0

مسئولیت پذیری دانجشویان کارشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی 

 و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.

آموزش شغلی والدین بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانش آموزان پسر پایه سوم  تأثیر(.1090اعتصام پور، عاطفه) .4

. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشکده علوم تربیتی و روان 1089-90دبستان شهر اصفهان در سال 

 شناسی دانشگاه اصفهان.

(.اثر بخشی رویکرد واقعیت درمانی 1091علی)امیری،مرضیه؛آقا محمدیان شعرباف، حمید رضا؛ کیمیایی، سید .0

 .09-68(،ص24)6گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای.اندیشه و رفتار )روانشناسی کاربردی(،

مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان خانه  تأثیر(. 1080بخارایی، مخصوص) .6

 امه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا تهران.تهران.پایان ن 0دار، منطقه 

(. 1091(. روان شناسی کار. ترجمه:علی محمد نظری؛ علیرضا بوستانی پور و احمد حیدر نیا)2006بلوستین، دیوید) .3

 تهران: نشر علم.
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ی و (. بررسی رابطه سبک های دلبستگ1090پردالن، نوشین؛ عابدی، محمد رضا؛ باغبان؛ ایران و نیلفروشان، پریسا) .8

 .22-04(.ص 18)6انطباق پذیری مسیر شغلی در دانشجویان.فصلنامه مشاوره شغلی.

(.انطباق پذیری مسیر شغلی. دومین 1092پردالن، نوشین؛ عابدی، محمد رضا؛ باغبان؛ ایران و نیلفروشان، پریسا) .9

 کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی.قم. دانشگاه پیام نور 

(. نظریه های روان درمانی)نظام های روان درمانی(. ترجمه: سحیی سید 2006سکا، جیمز و نورکراس، جان.)پروچا .10

 (.تهران:نشر روان.1090محمدی)

(. اثربخشی واقعیت 1092توزنده جانی، حسن ؛ عاقبتی اسما؛تفضلی، ابوالفضل؛ کمال پور ، نسرین؛ راد، محبوبه) .11

دانش آموزان.ششمین همایش بین المللی روان پزشکی کودک و نوجوان، درمانی به شیوه گروهی بر جرات ورزی 

 تبریز.

(.روان شناسی مشاوره، نظریه ها و کاربردها )اهداف، فرایندهای 1999جورج، ریکی.ال؛ کریستیانی، ترزاسترید.) .12

 (. تهران: نشر رشد.1090مشاوره و روان درمانگری (. ترجمه: رضا فالحی و محسن حاجیلو )

(.اثر  بخشی مشاوره شغلی گروهی مبتنی بر مدل انطباق پذیر ی مسیر شغلی ساویکاس بر 1090، نازیال )حق پناه .10

 آموزان دختر دبیرستانی شهر گرمه. دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان. افزایش رشد شغلی دانش 

حرفه ای کشور و ارائه  (. آسیب شناسی وضعیت انطباق شغل با شاغل در سازمان آموزش فنی و1089رسولی، رضا) .14

 الگوی بهینه.پایان نامه کارشناسی ارشد.تهران. دانشگاه پیام نور استان تهران.

(. بررسی توانمندسازی و یادگیری 1089خانعلی زاده، رضا؛ کردنائیچ؛ احمد؛ فانی، علی اصغر و مشبکی، اصغر) .10

 40-20.صص0ل.سال دوم، شماره سازمانی. مورد مطالعه دانشگاه تربیت مدرس. پژوهش نامه مدیریت تحو

(.بررسی روش های افزایش مسئولیت پذیری در دانش آموزان دوره 1088خدابخشی ، مهدی و عابدی، محمدرضا) .16

شماره  0. دانشگاه اصفهان. مطالعه روان شناختی. دوره 1084-80راهنمایی شهر شهرضا در سال نحصیلی 

 114-103صص

(.اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر 1090ی پور،احمد؛ زارع، حسین؛ )رمزی ، لیال؛ سپهری شاملو، زهره ؛ عل .13

 .19-00(، ص 2)1راهبردهای مقابله ای. روان شناسی خانواده، 

(.مشاوره شغلی رویکرد کل نگر. ترجمه: نظری، علی محمد با همکاری محسن زاده، فرشاد 2006زونکر، ورنون جی ) .18

 نتشارات: سمت.(. تهران. ا1092و بوستانی پور ، علیرضا)

(. تهران: انتشارات 1090(. مشاوره شغلی.ترجمه: درودی، حمید و ضاربی، آرزو)2011ساویکاس، مار(ک ال ) .19

 ارسباران. 

(. بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه روان شناختی با انطباق پذیری مسیر مشغلی در 1091سلطان زاده، شیدا ) .20

 ان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهانبین کارکنان شرکت صنایع گیتی پسند. پای

(. نظریه های مشاوره مسیر شغلی 1091سمیعی ، فاطمه؛ باغبان، ایران؛ عابدی، محمدرضا و حسینیان، سیمین)  .21

 )مسیر تکامل انتخاب شغل(. اصفهان: نشر جهاد دانشگاهی.

فیروز بخت . تهران: نشر خدمات  (. نظریه های روان درمانی و مشاوره. ترجمه: مهرداد1090شارف، ریچارد، اس) .22

 فرهنگی رسا.

 ( . نظریه های مشاوره و روان درمانی. نشر : مرکز نشر دانشگاهی.1090شفیع آبادی، عبداهلل ) .20

(. اثر بخشی مشاوره گروهی مبتی بر نظریه انتخاب بر خودکار آمدی دانش آموزان متوسطه. 1092شکاریان، صغری ) .24

 شگاه آزاد اسالمی واحد قوچان.پایان نامه کارشناسی ارشد.دان

 ( .نظریه های مشاوره.ترجمه: سیده خدیجه آرین. تهران: نشر  اطالعات.1091شیلینگ، لوئیس .) .20
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(. بررسی مقایسه ای ابعاد انطباق پذیری مسیر شغلی بر حسب تحصیالت بیند مردان شاغل 1091شیروانی، صدیقه) .26

ومین همایش ملی مشاوره، خمینی شهر، دانشگاه آزاد ، س1091-90در شکرت پلی اکریل شهر اصفهان 00-20

 اسالمی. واحد خمینی شهر.

 ( . ویلیام گالسر: بنیان گذار تئوری انتخاب و واقعیت درمانی. تهران: نشر دانژه.1090صاحبی، علی ) .23

تهران، (. فرایند گام به گام واقعیت درمانی دعوت به مسئولیت پذیری. 1090صاحبی، علی و سلطانی فر، عاطفه) .28

 نشر:سایه سخن

(. انطباق پذیری مسیر شغلی 1092صادقی هسنیجه، امیرحسین؛ انصار الحسینی، سید هادی و عبادی، محمد رضا) .29

 در نظریه های فرامدرن، اصفهان، نشر : سنجش سپاهان.

عتبار و روایی ( بررسی ساختار عاملی، ا1090صالحی، رضوان؛ عابدی، محمدرضا؛ باغبان، ایران و نیلفروشان، پریسا.) .00

 60-49فصلنامه اندازه گیری تربیتی، سال چهارم، شماره شانزدهم..CAAS)مقیاس انطباق پذیری مسیر شغل )

(. اثر بخشی آموزش مفاهیم نظریه انتخاب بر الگوهای ارتباطی زنان متاهل خانه دار ناساز 1088عیوض زاده، مهین)  .01

. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم 1088در سال  مراجعه کننده به خانه های سالمت شهرداری تهران

 بهزیستی و توان بخشی تهران.

( . اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی بر طراحی زندگی بر بی تصمیمی و خودکار آمدی مسیر 1096غالمی، ملیحه) .02

 شغلی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بجنورد.

. بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی (1092فتحی زاده، قدرت)  .00

 واحد تهران.

آموزش سنتی، مدرن و فرامدرن مشاوره مسیر شغلی بر انطباق  تأثیر(. مقایسه 1091کسایی اصفهان، عبدالرحیم) .04

 پذیری مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان.

وکاربست مشاوره گروهی. ترجمه: کیانوش زهرا کار، فرشاد محسن زاده، امد حیدرنیا، (. نظریه 2012کری، جرالد) .00

 (. تهران: نشر ویرایش.1090علیرضا بوستانی پور و عباس سامی)

(.اثربخشی کالس های آموزش 1094کریمیان، عدالت؛ میری، انور؛ پردالن، نوشین؛ رزاقی، عباس؛ غریبی، حسن) .06

 ر شغلی دانش آموزان دبیرستانی.خانواده در انطباق پذیری مسی

( .تهران نشر سایه 1096(. تئوری انتخاب: درآمدی بر روان شناسی امید. ترجمه: صاحبی، علی)2010گالسر، ویلیام) .03

 سخن.

 (. تهران: نشر سایه سخن.1094(. چارت تئوری انتخاب. ترجمه: علی صاحبی)2012گالسر، ویلیام ) .08

به ضمیمه درآمدی بر واقعیت درمانی نوین بر اساس تئوری انتخاب. ترجمه:  ( واقعیت درمانی2012گالسر، ویلیلم) .09

 (. تهران: نشر سایه سخن.1090علی صاحبی )

( تهران 1090(. ارتباط موثر کاربرد نطریه انتخاب در مدیریت راهبردی. ترجمه: حسین ثقفی)2012گالسر، ویلیلم) .40

 نشد آرمان رشد.

(. 1094(. زبان نطریه انتخاب: با من اینگونه سخن بگویید. ترجمه: علی صاحبی)2010گالسر، کارلین؛ گالسر، ویلیام) .41

 نشر سایه سخن.

(. مدیریت زندگی با نظریه کنترل: نگرش نوین به راه و رسم انسان در کنترل خویشتن. ترجمه: 1980گالسر، ویلیام) .42

 پزشکی اصفهان.(. اصفهان: انتشارات دانشگاه علوم 1086آزاده ملکیان و سید احمد احمدی)

( ازدواج بدون شکست: حل معمای ازدواج با تئوری انتخاب. ترجمه:علی 2006گالسر، ویلیام و گالسر، کارلین) .40

 (. نشر: سایه سخن.1090صاحبی)

(.تهران: 1094(. نظریه انتخاب: روان شناسی نوین آزادی شخصی. ترجمه: مهرداد فیروزبخت)1998گالسر ویلیام) .44

 ا.نشر موسسه فرهنگی رس
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(. بررسی روابط چندگانه بین سبک های دلبستگی و عملکرد خانواده با انطباق پذیری مسیر 1092ماندگار، فاطمه ) .40

 شغلی در بین کارکنان دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشدف دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

مشاوره مسیر شغلی با رویکرد حکایتی کوکران  تأثیر(، 1090محمدی، اسماعیل؛ نیلفروشان، پریسا؛ سلیمی، سمانه) .46

 80-89، ص 13( 1بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان نابینا. دانش و پژوهش در روان شناسی کابردی، )

.پایگاه اطالع رسانی مرکز آمار 1090(. چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان1090مرکز آمار ایران ) .43

 http:P//www.iran.unfa,orgایران.

(. اثر بخشی بازی های عزت نفس بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانش آموزان دختر مقطع 1091معین، سمانه) .48

.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 90-91دبستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 

 دانشگاه اصفهان.

خشی واقعیت درمانی بر کیفیت و مسئولیت پذیری زنان متاهل شهر مشهد. پایان نامه (. اثر ب1091مهدیزاده،میترا) .49

 کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی.

 (. نظریه های مشاوره و روان درمانی گروهی. نشر سمت.1090نوایی نژاد، شکوه) .00

(. 1090ین زیرک)(. واقعیت درمانی برای قرن بیست و یکم. ترجمه: علی صاحبی و حس2016ووبلدینگ، رابرت) .01

 تهران: نشر سایه سخن.

(. بررسی روابط عوامل فردی و موقعیتی با خودکار آمدی و انطباق پذیری مسیر شغلی در بین 1090یوسفی، زهرا) .02

 سراسری شهر اصفهان. پایان نامه دکتری. دانشگاه اصفهان های دانشگاهدانشجویان 
53. Bimorse, J., & Hearne, L. (2012). Resilience and career adaptability: qualitative 

studies of adult career counseling. Journal of Vocational Behavior, 81, 338344. 
54. Borman, W. C., & Motowidlo, S. J. (1997). Task performance and contextual 

performance. The meaning for personnel selection research. Human performance, 10 

(2), 99-109 . 
55. Brickell, J. (2007). Purpose of behavior: language and levels of commitment. 

International Journal of Reality Therapy, 25(1), 39-41. 
56. Briscoe, J. P., Hall, D. T., and DeMuth, R. L. F. (2006). Protean and boundaryless 

careers: An empirical exploration. Journal of Vocational Behavior, 69, 30–47. 
57. Briscoe, J. P., Hall, D. T. (2006). The interplay of boundaryless and protean careers: 

combinations and implications. Journal of Vocational Behaviour, 28 (2), 37-52.  
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