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Abstract 

Today, career adaptability has important role in entering and employability of individuals at 

work world. On this base, the purpose of this study was to examine the effectiveness of 

postmodern career counseling intervention based on solution-focused narrative therapy on 

increasing career adaptability in Isfahan province graduate agriculture field students. The 

statistical population consisted of all graduate agriculture field students in Isfahan province at 

2019 year. Research procedure was quasi – experimental design with pre-test - post-test and 

control group. The Sample of study included 32 students who have been placed randomly in the 

intervention and control group. Career adaptability as dependent variable was assessed by career 

adaptability questionnaire. The experimental group was exposed to postmodern career 

counseling based on solution-focused narrative therapy for 11 sessions in 90 minutes. To analyze 

the data, SPSS-21 software was used. Results showed that solution-focused narrative therapy has 

increased career adaptability in concern, curiosity and control dimension but does not have effect 

on control dimension. 
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 چکیده

بار ایاا اسااس  ادو پا و ش      . افراد به دنیای مشاال  دارد  استخدامپذیری مسیر شغلی،  نقش مهمی در ورود و  امروزه انطباق
جامعاه ممااری   . ی در دانشاوویان باود  شاغل  ریمسا پاذیری   انطبااق  شیافازا  بار محور ح  راهحاضر، بررسی اثربخشی حکایت درمانی 

روش پا و ش،  . است 1598-99کشاورزی دانشگاه پیام نور استان اصفهان در سال  کلیه دانشوویان کارشناسی رشتهپ و ش شام  
تصاادفی در   صاورت   باه دانشوو باود کاه    52نمونه شام  . مزمون با گروه کنترل است پس –مزمون  مزمایشی و از طرح پیش -نیمه

 پاذیری مسایر شاغلی    متغیار وابساته باا پرسشانامه انطبااق      عناوان   باه سیر شغلی پذیری م انطباق. گروه مزمایش و کنترل گمارده شدند
اساحاقیان،  )محاور  حا   راهای، تحت حکایت درماانی   دقیقه 94جلسه  11گروه مزمایش طی . بررسی شد (2443)ساویکاس و بیکر 

د اد کاه حکایات    نتایج نشاان مای  . استفاده شد 21اس پی اس اس  افزار نرم ا، از  داده  یتحل و  هیتوز منظور  به. قرار گرفتند( 1591
پذیری مسیر شغلی دانشوویان در ابعاد دلدله، کنوکاوی و کنترل مؤثر بود اما بر بعد اعتمااد   انطباق شیافزا برمحور  ح  راهدرمانی 
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 اای   پا و ش . پذیری مسیر شاغلی دانشاوویان   محور بر افزایش انطباق ح  اثربخشی حکایت درمانی راه(. 1041)ملکیها، مرضیه  :استناد
 .34-53، (2)8 روانشناختی در مدیریت،
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مقدمه
ها و مؤسسات آموزش عالی به دنیاای   التحصیالن دانشگاه فارغ یافته، گذار بهنگام های کشورهای توسعه  یکی از مالک

یاافتگی کشاورها نارا پاایی       هاای توساعه    ، یکای از شاصصاه  گار ید  عباارت   به. نیازهای جامعه است برحسبمشاغل 

هاای اتتصاادی و عانعتی     رغم ای  که کشااورزی در کناار ساایر زمیناه     علی(. Jigau, 2007)التحصیالن بیکار است  فارغ

التحصایالن   تواند نقش مهمی در صودکفایی یک کشور ایفا کند اما در کشور ایران، ای  رشته دارای نرا باالیی از فارغمی

شاناصتی و اتتصاادی بار      اگر چه عوامل جهاانی، جامعاه  (. 0234و شمس،  فرمقدمهوشمندان )بیکار و جویای کار است 

، ماؤرر اسات اماا از عوامال     توساعه   حاا   درعالی در کشورهای ها و مؤسسات آموزش  التحصیالن دانشگاه بیکاری فارغ

 ،(Sharf, 2010)شغلی   پردازان مشاوره مطابق با نظر نظریه. (Savickas & Baker, 2005)ی نیز نباید غافل شد شناصت روان

د اییااد و  التحصایالن و دانشایویان دار   ی مهم که نقش مهمی در کاهش نرا بیکااری فاارغ  شناصتنروایکی از متغیرهای 

، گار ید  عباارت   باه . (Savickas, 2020) التحصیل شدن اسات  در دانشیویان تبل از فارغ 0پذیری مسیر شغلی رشد انطباق

پذیری مسیر شغلی است که بایاد در یای    یکی از عواملی که در دنیای امروز بر موفقیت شغلی افراد، اررگذار است انطباق

 ..تداوم یابد مرور  بهو  شده یادیادوران تحصیل در افراد، 

مبانینظری
ساازی   ها و رفتارهایی است که افاراد بارای هماهنا     عالحیت ها، کسب نگرش"به معنای  مسیر شغلی پذیری انطباق

ایا  مفهاوم مهام    ( 3102) 3مطابق با نظر ساویکاس(. (Baig, 2012 "برند صودشان با شغل متناسب با صودشان به کار می

دغدغه باه معناای داشات  نگااهی     . است 2پذیری مسیر شغلی داشت  دغدغه اولی  جزء در انطباق :استدارای چهار جزء 

تحصایل در  در یای دوران   ییهاا  هاا و فعالیات   فرعات  هاا،  تماری  توان از یریاق  می .به آینده است بینانه نسبت صوش

مسیر شغلی منیر به اییااد    دغدغهکمبود . شغلی شد  ی آینده درباره یبند یرحو  واریباعث رشد حس امید آموزان دانش

مشخصای نسابت     افرادی که دارای دغدغه نیستند دارای یرح و برنامه .شود میشغلی   تفاوتی و بدبینی نسبت به آینده بی

ملکیهاا و عابادی،   )دارد که دچار سردرگمی شغلی شاوند   احتما  شتریبباشند و  شغلی صود نمی  به آینده صصوعاً آینده

0232.) 

ناوعی نگارش    ،کنیکااوی مسایر شاغلی   . پذیری مسایر شاغلی اسات    از انطباق جزء دومی  ،4کنیکاوی مسیر شغلی

شاغلی  های تحصایلی و   گزینه  بینانه تواند منیر به اکتشاف مسیر شغلی گردد و اجازه بررسی واتع کنیکاوانه است که می

مشااغل،   اکتشااف   تواند باعث محدود شدن دامناه  میفقدان کنیکاوی مسیر شغلی  (Savickas, 2011). دهدمی را به فرد

افارادی کاه دارای ساطا پاایینی از      .شاود  صصوعااً آیناده شاغلی    آینده  بینانه درباره واتعرافزایش آرزوها و انتظارات غی
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3 
concern 

4 
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نیستند که ای  امار منیار باه از     صودآگاههای شغلی پیرامون  باشند نسبت به امکانات و فرعت کنیکاوی مسیر شغلی می

پاذیری مسایر    انطبااق  جزء سومی ، 0کنتر  مسیر شغلی (.Hartung  et al., 2005)شود  های شغلی می دست دادن فرعت

احساس کنند و معتقاد باشاند کاه مسایر شاغلی صاود را در        ،ن است که افرادآکنتر  مسیر شغلی به معنای . شغلی است

گیری مسایر شاغلی    تنظیمی در تصمیم صود بردارنده کنتر  مسیر شغلی در .(Mc Mahon & Watson, 2011) کنتر  دارند

 و شاغلی  مسایر  یمیتصام  یب نام به مشکلی اییاد باعث شغلی مسیر کنتر  رشد عدم .و تبو  مسئولیت برای آینده است

پاذیری مسایر    انطبااق  جازء چهاارمی    ،3اعتماد مسیر شغلی .(Hartung  et al., 2005) شود آینده می  درباره نانیایم عدم

ی است که ممک  است فرد در مسایر  ها و غلبه بر موانعاعتماد به معنای باور به صود در رویارویی با چالش .شغلی است

فقدان اعتماد مسایر   .باشند می اعتماددو جزء مهم  ،توانایی حل مسئله و باور صودکارآمدی. شغلی صود با آن مواجه شود

ی صاود را رهاا   شاغل  ریمسا تری  مانعی در مسیر شغلی، فارد،   با کوچک شدن  مواجهسبب شود که هنگام تواند  شغلی می

حاکی از آن اسات کاه   ( 3103) 2نتایج مطالعات ساویکاس و هارتان  (Savickas et al., 2009).ی کند نینش عقبکرده یا 

ه بازار مشاغل دارد بلکه بر پیشرفت و رضایت شغلی افراد نقش بسزایی در ورود افراد ب تنها  نهپذیری مسیر شغلی  انطباق

پذیری مسایر شاغلی    تاکنون مطالعات متنوعی در صصوص بررسی رابطه انطباق. بعد از ورود به دنیای مشاغل، مؤرر است

 انیاام  آمیز دانشیویان به بازار مشاغل، نقش دارد در داصل و صارج از کشورو متغیرهای گوناگونی که در ورود موفقیت

 .است شده 

ای از پاذیری مسایر شاغلی در نموناه     ی مسیر شغلی و انطباقمیتصم یب  ای به بررسی رابطه در مطالعه( 0234)مشفقی 

ی مسیر شاغلی رابطاه   میتصم یبپذیری مسیر شغلی و  دهد که بی  انطباق نتایج ای  مطالعه، نشان می. دانشیویان پرداصت

ای و  پاذیری مسایر شاغلی، رساالت حرفاه      دهد که بی  انطباق نشان می( 0234)بیگی   مطالعه  نتییه. داری وجود داردمعنا

پاذیری   انطباق  ای به بررسی رابطه در مطالعه( 0232)موسوی . معناداری وجود دارد  ای دانشیویان، رابطه شایستگی حرفه

پذیری  آن است که افرادی که دارای انطباقی ای  مطالعه، گویای  نتییه. مسیر شغلی، هوش معنوی و منبع کنتر  پرداصت

  ای به بررسی رابطاه  در مطالعه( 0230)زاده  سلطان. باشند دارای هوش معنوی و منبع کنتر  درونی هستند مسیر شغلی می

و مطالعاه ا   نتییاه . ای از کارمندان پرداصت ی بر روی نمونهشناصت روانهای  های سرمایه پذیری مسیر شغلی و مؤلفه انطباق

آوری و  بینی، تااب  امید، صوش)ی روانشناصتهای  پذیری مسیر شغلی و ابعاد سرمایه حاکی از آن است که بی  ابعاد انطباق

گیاری مسایر    ای به بررسی آموزش تسهیل موانع تصمیم در مطالعه( 3103) 4پیکراد. رابطه معناداری وجود دارد( کارآمدی

وی، حااکی از آن    مطالعاه   نتییاه . لی گروهی از دانشیویان کالج پرداصتپذیری مسیر شغسطا انطباق شیافزا برشغلی 

پذیری دانشیویان، همبستگی معناداری وجود دارد که با رفع  گیری مسیر شغلی و سطا انطباق است که بی  موانع تصمیم

 .پذیری دانشیویان کمک نمود توان به افزایش سطا انطباق و تسهیل ای  موانع می
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پاذیری مسایر شاغلی در     ای به بررسی رابطه افکار ناکارآماد شاغلی و انطبااق    در مطالعه( 3114) ارانو همک 0ابسورن

پاذیری   ی و انطبااق شغل ریمسای  مطالعه، حاکی از آن است که بی  افکار ناکارآمد   نتییه. گروهی از دانشیویان پرداصتند

پاذیری   ، یکی از عواملی که مانع رشاد ساطا انطبااق   گرید  عبارت  به. ی، همبستگی منفی معناداری وجود داردشغل ریمس

ی شاغل  ریمسا ای  مطالعه همچنی  گویای آن است کاه افکاار ناکارآماد      نتییه. گردد افکار ناکارآمد است مسیر شغلی می

ه باه  باا توجا  . پذیری مسیر شغلی اسات  دارای بیشتری  میزان همبستگی منفی و معنادار با بعد اعتماد در میان ابعاد انطباق

التحصیالن، بخشی از صدمات مشاوره شغلی، کماک  پذیری مسیر شغلی در اشتغا  دانشیویان و فارغ اهمیت نقش انطباق

 3رمحاو حال  راهکارگیری حکایت درمانی   یکی از مداصالت درمانی در ای  حوزه به. به افراد در پرورش ای  مهارت است

، یک رویکرد تلفیقی است که سعی در تساهیل و تدرتمناد   (Duarte, 2009) محور حل راهرویکرد حکایت درمانی  .است

 عباارت   باه . است محور حل راههای  و تلفیق مراحل حکایت درمانی با تکنیک کردن بیترکنمودن فرآیند درمان از یریق 

در عمل و در کاار   ورمح حل راههای دو رویکرد حکایت درمانی و رویکرد  ها و تابلیتدر ای  رویکرد از توانمندی گرید 

آمیاز تبلای مراجاع ساعی در یراحای اهاداف        با تأکید بر تیاارب موفقیات   محور حل راهفنون . شودبا مراجع استفاده می

 (.Pope, 2011)کوچکی برای مراجع دارد که با حکایت زندگی مراجع همخوان باشد 

کاه عمادتاً    محاور  حال  راههاای  تکنیاک   واساطه  در ای  رویکرد، حکایت مورد ترجیا مراجع، صلق صواهد شد و به 

شاده، تساهیل صواهاد     زمینه برای حرکت مراجع مطابق با حکایت جدید صلق( De Shazer, 1988)اند  سؤاالتی انگیزشی

یکای از رویکردهاای    عناوان   به محور حل راهی درمان تیحکاتا کنون مطالعاتی در صصوص اربات ارربخشی رویکرد . شد

ی بار  درماان  تیا حکا ریتاأر ای باه بررسای    در مطالعه( 0232)محمدی . است شده  انیام، مدرن پستمسیر شغلی   مشاوره

 بار ی درماان  تیا حکاای  مطالعه، گویای آن است که   نتییه. پذیری مسیر شغلی دانشیویان پرداصت افزایش میزان انطباق

ساه ناوع     ی به بررسی مقایساه ا مطالعهدر ( 0230)کسایی . پذیری مسیر شغلی دانشیویان، مؤرر بوده است انطباق شیافزا

. ای از دانشیویان دانشاگاه اعافهان پرداصات    پذیری نمونه میزان انطباق شیافزا بر فرامدرنشغلی سنتی، مدرن و   مشاوره

 شیافزا برسنتی و مدرن   در مقایسه با دو نوع دیگر مشاوره رامدرنفای  مطالعه، گویای آن است که مشاوره شغلی   نتییه

 .پذیری مسیر شغلی دانشیویان، مؤرر است سطا انطباق

ساطا   شیافازا  بار محاور   حال  ی راهدرماان  تیا حکاای باه بررسای رویکارد     در مطالعاه ( 3112) 2آمندسون و تریف

دهاد   ای  محققان نشان مای   نتایج مطالعه. تحصیالن پرداصتندال پذیری مسیر شغلی گروهی از فارغ پذیری و استخدام انطباق

التحصایالن کاالج باه باازار     آمیاز فاارغ   پذیری و ورود موفقیات  سطا استخدام شیافزا بر محور حل راهی درمان تیحکاکه 

پاذیری مسایر شاغلی،     انطبااق   ای باه بررسای رابطاه    در مطالعاه ( 3112) و همکااران  4گاالوتی . مشاغل، مؤرر بوده است

گویای آن است که بای    ها آنی  نتایج مطالعه. التحصیالن پرداصتند پذیری و رضایت از زندگی در گروهی از فارغ استخدام

                                                           
1
 Osborn  

2
 solution focused-narrative approach 

3
 Amundson & Thrift 

4
 Galotti 
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ی مسایر شاغلی و   پاذیر  همچنای  بای  انطبااق   . معنااداری وجاود دارد    پذیری رابطه پذیری مسیر شغلی و استخدام انطباق

 آماوزش  ریتاأر باه بررسای   ( 3114) 0ای دیگر اگاان در مطالعه .توی و معناداری گزارش شد  رضایت از زندگی نیز رابطه

. التحصیالن کاالج پرداصات   ، رضایت شغلی و شادی گروهی از فارغنفس اعتمادبه شیافزا بر محور حل راهی درمان تیحکا

نفس افراد گاروه آزماایش، ماؤرر     به   اعتماد شیافزا بر محور حل راهنتایج ای  مطالعه، گویای آن است که حکایت درمانی 

لی دانشایویان و  پذیری مسیر شاغ  با توجه به اهمیت نقش انطباق. سطا شادی، مؤرر نبوده است شیافزا بربوده است اما 

باه نارا    توجاه  باا و  ساو   کبه نقش ای  متغیر از ی توجه عدمو  گرفت  دهینادالتحصیالن در ورود به دنیای شغل و  فارغ

های علوم پایه از سوی دیگار، هادف پاژوهش حاضار،      ها صصوعاً رشته ها در غالب رشته التحصیالن دانشگاه باالی فارغ

  پاذیری مسایر شاغلی دانشایویان رشاته      سطا انطبااق  شیافزادر  محور حل راه یدرمان تیحکابررسی ارربخشی آموزش 

 بار  محاور  حل راهی درمان تیحکا -0: از اند عبارتمطالعه، چهار فرضیه مطرح گردید که به ترتیب   یا در. کشاورزی بود

 محاور  حال  راهی رماان د تیحکا -3. کشاورزی، مؤرر است  مسیر شغلی دانشیویان مقطع کارشناسی رشته  دغدغه شیافزا

ی درماان  تیا حکا -2. کنیکاوی مسایر شاغلی دانشایویان مقطاع کارشناسای رشاته کشااورزی، ماؤرر اسات          شیبرافزا

ی درماان  تیحکا -4. کنتر  مسیر شغلی دانشیویان مقطع کارشناسی رشته کشاورزی، مؤرر است شیافزا بر محور حل راه

 .کشاورزی، مؤرر است  اعتماد مسیر شغلی دانشیویان مقطع کارشناسی رشته شیافزا بر محور حل راه

روشپژوهش
جامعه آمااری ایا     .باشدمیآزمایش و کنتر  آزمون با گروه  پس -آزمون از نوع پیش یشیآزما مهیای  تحقیق از نوع ن

در سا  استان اعفهان  نور امیپدانشگاه ( ها گرایش  کلیه)دانشیویان مقطع کارشناسی رشته کشاورزی پژوهش شامل کلیه 

. در دساترس انتخااب شادند   گیاری   روش نموناه  کاه باه   بودناد نفار   23 حیم نموناه شاامل   .است 0233-33تحصیلی 

 تیجنسا ( 403/38 ±228/8)سا   : مشخصات نمونه پژوهش به تفکیک س ، جنسیت و وضعیت تأهل به شرح زیر باود 

، نفار  03=؛ متأهال درعاد  3/23، نفار  02 =میارد )تأهال  ، وضعیت(درعد 3/42، نفر 04=؛ مرددرعد 2/82، نفر 03=زن)

ایالعاات    پرسشانامه  (الاف : گاردآوری ایالعاات از دو پرسشانامه اساتفاده شاد      منظور  به در ای  مطالعه(. درعد 3/20

پذیری مسایر شاغلی؛ ایا      پرسشنامه انطباق( ب. شناصتی؛ ای  پرسشنامه شامل س ، جنسیت، وضعیت تأهل بود جمعیت

باه   8ی الا  0در ای  پرسشنامه، سؤاالت . باشد می سؤا  33 است که دارای شده  هیته( 3112)پرسشنامه توسط ساویکاس 

باه سانیش    02الای   03به سنیش کنیکاوی مسایر شاغلی، ساؤاالت     00ی ال 2ی مسیر شغلی، سؤاالت  سنیش دغدغه

پایاایی پرسشانامه   . اسات  شاده   دادهبه سنیش کنتر  مسیر شاغلی اصتصااص    33الی  04اعتماد مسیر شغلی و سؤاالت 

ترتیاب  کرونباا برای ابعاد دغدغه، کنیکاوی، اعتمااد و کنتار  باه     توسط سازندگان پرسشنامه با استفاده از روش آلفای 

در ایاران، ایا  پرسشانامه توساط     . (Taber, 2006) Savickas & اسات  شده  گزارش 42/1و  32/1، 32/1، 38/1برابر با 

پرسشانامه   زمان همروایی . است گرفته تراری بررس موردسنیی آن  های روان ترجمه و ویژگی( 3104)ملکیها و همکاران 

، 43/1، در بعد کنیکاوی برابر با 33/1در بعد دغدغه برابر با  ،(Carlson et al., 2006)صانواده  -تعالی شغل  با پرسشنامه
                                                           
1
 Egan 
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ایا  پرسشانامه در    ضریب آلفای کرونبااا . است آمده  دست  به 33/1در بعد کنتر  برابر با  و 30/1در بعد اعتماد برابر با 

 .است شده  گزارش 33/1اعتماد برابر با و در بعد  33/1، در بعد اعتماد 38/1، در بعد کنیکاوی 38/1بعد دغدغه برابر با 

جلسات آموزشی از یریق مرکز مشاوره، زمان و مکان برگازاری   سلسلهرسانی  ابتدا در یی یک ماه و در غالب ایالع

در اداماه،  . تهیاه گردیاد  ( نفار  84)ی از افراد، داویلب شرکت در جلساات آموزشای   فهرسترسانی شد و  جلسات، ایالع

ای  نفار از افارادی کاه نماره     23در بی  افراد توزیع شد و تعداد   (Savickas, 2006) پذیری مسیر شغلی انطباقپرسشنامه 

 هرکادام )تصادفی بی  دو گروه آزمایش و کنتار    عورت بهکمتر از نقطه برش در پرسشنامه کسب کرده بودند انتخاب و 

 .ترار داده شدند( عضو 02با 

 به (Savickas, 2006)پذیری مسیر شغلی  ر گروه آزمایش و کنتر  پرسشنامه انطباقتبل از شروع جلسات آموزشی، د

ی درماان  تیا حکا( دو باار هار هفتاه   )ای  دتیقاه  31 جلساه  00در گروه آزماایش باه مادت    . شد اجرا آزمون پیشعنوان  

 کنتار   و آزماایش  گروه دو از جلسات ای  اتمام از پس. گروهی اجرا گردید عورت  به( 0232اسحاتیان، )محور  حل راه

و  0ای از شرح جلسات مداصله در جادو    صالعه. آمد عمل به آزمون پسعنوان   به پذیری مسیر شغلی انطباق  پرسشنامه

 SPSSافزار آماری  ها، از نرم تحلیل داده  و در ای  پژوهش برای تیزیه . است شده  ارائه 3نمودار یرح پژوهش در جدو  

و  اریا انحاراف مع ی شامل جداو  میانگی ، فیآمار توعدر ای  پژوهش،  استفاده موردروش آماری . استفاده شد 30نسخه 

 .ی شامل آزمون تحلیل کوواریانس بودآمار استنبای

 طرح پژوهش نمودار( 1جدول 

آزمونپسمستقلمتغیرآزمونپیشتصادفیگمارشهاگروه

 RE T1 X T2 آزمایش

 RC T1 — T2 کنترل

 (1931اسحاقیان، )محور  حل راهی درمان تیحکاای از شرح جلسات آموزشی رویکرد  خالصه (2جدول 

یازشرحجلساتاخالصهعنوانجلسهجلساتآموزشی

 جلسه اول
آشنایی اعضا با یکدیگر و بیان 

 گروه قواعد
مدت مشخص کردن زمان و طول  بیان اهداف گروه، و مقررات گروه، قواعدبیان 

 آزمون جلسات، معرفی و آشنایی اعضای گروه با یکدیگر، اجرای پیش

 جلسه دوم
گام اول رویکرد حکایت درمانی 

آغاز موقعیت : محور حل راه
 مشارکتی

هر یک از اعضا و بیان  گروه، ایجاد روابط صمیمی با اعضای گروه، معرفی قواعدمرور 
دقیق به گفتارهای هر یک از اعضا، بیان  گوش دادنتر،  کامل طور  بههای خود  ویژگی

سؤاالت ) محور حل راههای  از تکنیک دسته دوعالیق و اهداف هر یک از اعضا، معرفی 
 (استثنا و معجزه

 جلسه سوم
گام دوم رویکرد حکایت درمانی 

طرح مشکل و : محور حل راه
 سازی مشکل برون

 دنیچالش کشدار با جزئیات، به  های مشکل تعریف رنج توسط مشاور، شرح حکایت
بخشی به مشکل و تعیین جنسیت و تعیین نام،  های سرشار از مشکل، جان حکایت

محور  حل های راه از تکنیک دودستهای، معرفی سازی و مقایسه استفاده از سؤاالت برون
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 ، ارائه تکلیف به هریک از اعضا(اریکسون های گذشته، گوی بلورینتمرکز بر موفقیت)

 جلسه چهارم
گام سوم رویکرد حکایت 

استخراج  :محور حل درمانی راه
 تجارب ناب

شده هریک از اعضا، پرسش از اعضا در  مرور جلسات قبل، ارائه گزارش از تکالیف انجام
، استفاده از سؤاالتی که به کشف تجربیات فرد  به منحصرمورد استثناها و موارد 

بر جزئیات احساسات، تفکرات و رفتارهای  دیتأککند، تمرکز و  کمک می فرد  به منحصر
حل محور  های رویکرد راه از تکنیک دسته دو، معرفی و اجرای فرد  به منحصراین موارد 

 (ها سؤاالت جستجوی راه حل ،4یی اُهانلوندئویونوار  سؤال)

 پنجمجلسه 
گام چهارم رویکرد حکایت 

عمق : محور  حل درمانی راه
 بخشیدن به طرح حکایت جدید

مرور جلسات گذشته، کمک به کسب آگاهی و قدرت و احساس عاملیت شخصی در 
های  از تکنیک دودستهمعرفی و اجرای  مراجع از طریق به بحث گذاشتن تجارب ناب،

 (حل، سؤاالت نگرشی ی راه ترسیم نقشه) حل راهرویکرد 

 جلسه ششم

  گام پنجم رویکرد حکایت
برقراری : محور حل درمانی راه

ارتباط بین تجارب ناب گذشته 
 و آینده

آمده، گفتگوی بیشتر با اعضا در مورد ارتباط با افراد   به وجودگفتگو درباره تغییرات 
، پرسش از اعضا درباره نشده حلو اکنون جهت مشکالت  درگذشتهاش  مهم زندگی

شان از خودشان در آینده و در جهت پالت جدید، پرسش از  تصویر افراد مهم زندگی
های  از تکنیک دسته دوها، معرفی و اجرای  آل آن اعضا درباره چگونگی خود ایده

 (ی اهداف حل، ترسیم نقشه ی راه ترسیم نقشه) حل  راهرویکرد 

 جلسه هفتم
 تیحکاگام ششم رویکرد 

دعوت از : محور حل راه یدرمان
 گروه شاهد بیرونی

گفتگو درباره تغییرات بین جلسات، پرسش فرد از نزدیکان خود در ارتباط با تغییراتی که 
در  که نیا باکنون در جهت حکایت جدید داشته، پرسش فرد از اطرافیان خود مبنی  تا

از  دودستهی و اجرای جهت حکایت جدید چه رفتارهایی باید انجام دهد؟ معرف
 (ی ترجیحی آینده سؤال، ی اُهانلوندئوئیونوار  سؤال) حل راههای رویکرد  تکنیک

 جلسه هشتم
گام هفتم رویکرد حکایت 

اسناد : محور حل راه درمانی
 بخش درمان

ای به افراد مهم زندگی خود بنویسند که حکایت خود را  توانند نامه هر یک از اعضا می
پرسند، درخواست نوشتن نامه از افراد مهم زندگی خود  نظر می ها آناند و از  تغییر داده

های رویکرد  از تکنیک دودستهمعرفی و اجرای . اند مبنی بر تغییراتی که تاکنون داشته
 (؟«چه چیزی بهتر است»سؤال ،  یساز یادع)محور    حل راه

 جلسه نهم
  گام هشتم رویکرد حکایت

تمرینات : محور حل درمانی راه
 کننده یادآوری

در صورت لزوم برگشت به اصول اولیه و یادآوری مراحل طی شده، گفتگو درباره 
 حل محور راههای رویکرد  از تکنیک دودستهمعرفی و اجرای شده، های نوشته نامه

؟«چه چیزی بهتر است»سؤال ، ((سکوی پرتاب)پرش  سؤال)

 جلسه دهم
درمانی   گام نهم رویکرد حکایت

انتقال تجربیات به : محور حل راه
 دیگران

، انتقال ها آنحکایت جدید به  اددادنتشویق اعضا در جهت کمک به دیگران برای ی
 حل  راهی رویکرد ها از تکنیک دودستهمعرفی و اجرای  تجربیات خود به اطرافیان،

 (بینی پیشنهاد پیش ،ی ترجیحی آینده سؤال)

 آزمون های جایگزین، اجرای پس گفتگو درباره تجربیات مثبت و حکایت مرور مراحل جلسه یازدهم




                                                           
1 
O Halnin s videotape question

 

2
 normalizing 



  0 1041پاییزوزمستان/دومشماره/هشتمسال/هایروانشناختیدرمدیریتپژوهش
 

 هایافته
مقطاع   پذیری مسیر شغلی دانشیویان محور بر افزایش انطباق حل هدف مطالعه حاضر بررسی تأریر حکایت درمانی راه

هاا و  در ای  مطالعه، چهار فرضیه مطرح گردید که در ادامه به بیاان هار یاک از فرضایه    . کشاورزی بود  کارشناسی رشته

محاور بار    حل درمانی راه فرضیه او  در ای  مطالعه، عبارت بود از حکایت. گردد های مربوط به هر فرضیه اشاره می یافته

های توعیفی مربوط باه ایا  فرضایه     یافته. کشاورزی مؤرر استناسی دانشیویان مقطع کارشافزایش دغدغه مسیر شغلی 

 .شده است ارائه  2در جدو  

 آزمون پس و آزمون پیش مراحل در بعد دغدغه نمرات معیار انحراف و میانگین (9 جدول

 تعداد معیارانحراف میانگین آزموننوع گروه

 43 644/4 606/3 آزمون پیش آزمایشگروه

 43 413/3 41/ 43 آزمون پس

 43 3/ 34  /334 آزمون پیش كنترلگروه

 43 344/3  /34  آزمون پس

در گاروه آزماایش   . باشاد  آزمون گروه آزمایش بیشتر از گروه کنتر  می ، میانگی  نمرات پس2اساس نتایج جدو   بر

 کوواریاانس  تحلیل ،فرض پیش ای  رعایت به توجه با .یافته است آزمون افزایش  آزمون نسبت به پیش میانگی  نمرات پس

 .است شده ارائه  4 جدو  در تحلیل ای  نتایج .شد انیام

 بعد دغدغه در ها واریانس تساوی بررسی جهت لوین آزمون نتایج (1 جدول

 ریامعنادسطح 2آزادیدرجه 1آزادیدرجه F متغیر

 300/4 64 4 441/4دغدغه

 توجه با. (P=499/0) است گردیده تأیید کنتر  و آزمایش گروه در ها واریانس تساوی فرض پیش ،4 جدو  اساس بر

 .است شده ارائه  8 جدو  در تحلیل ای  نتایج .شد انیام کوواریانس تحلیل ،فرض پیش ای  رعایت به

 کنترل و آزمایش گروه در بعد دغدغه به مربوط کوواریانس تحلیل نتایج خالصه (5 جدول

شاخص

 آماری

مجموع

 مجذورات

درجه

 آزادی

میانگین

 مجذورات

F سطح

 معناداری

میزان

 تأثیر

توان

 آماری

 4/4 4 4/   440/4 301/4 634/3 4 634/3 آزمونپیش

عضویت

 هیگرو

303/333 4 303/333 116/33 444/4 116/33 4 

     346/3 3  33 /030 خطا

       6 3063 كل
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همچنای   . باشاد  معناادار مای  ( P=114/1)آزمون در ساطا   در پیش( F=248/1)دهد  نشان می 8 جدو  که یور همان

محاور بار    حل درمانی راه توان نتییه گرفت که حکایت لذا می. باشد معنادار می( P=111/1)در سطا ( F=882/33)مقدار 

محاور بار    حال  درماانی راه  دوم در ای  مطالعه عبارت بود از حکایت  فرضیه. دانشیویان، مؤرر بوده است  افزایش دغدغه

های توعیفی مربوط به ای   یافته. کشاورزی، مؤرر است  افزایش کنیکاوی مسیر شغلی دانشیویان مقطع کارشناسی رشته

 .شده است ارائه  2فرضیه در جدو  شماره 

 آزمون پس و آزمون پیش مراحل در بعد کنجکاوی نمرات معیار انحراف و میانگین (6 جدول

 تعداد معیارانحراف میانگین آزموننوع گروه

گروه

 آزمایش

 43 1/3 4 3/4 3 آزمون پیش

 43 444/6 0 /144 آزمونپس

 43 436/43 331/3 آزمون پیش كنترلگروه

 43 333/44  /413 آزمون پس

در گاروه آزماایش،   . باشد آزمون گروه آزمایش، بیشتر از گروه کنتر  می ، میانگی  نمرات پس2بر اساس نتایج جدو  

 کوواریاانس  تحلیل ،فرض پیش ای  رعایت به توجه با .است یافته  آزمون افزایش آزمون نسبت به پیش میانگی  نمرات پس

 .است شده ارائه  4 جدو  در تحلیل ای  نتایج .شد انیام

 بعد کنجکاوی در ها واریانس تساوی بررسی جهت لوین آزمون نتایج (7 جدول

 ریامعنادسطح 2آزادیدرجه 1آزادیدرجه F متغیر

 34/4  64 4 413/4 كنجکاوی

 باه  توجه با. (P=142/0) است هشد تأیید ،کنتر  و آزمایش گروه در ها واریانس تساوی فرض پیش 4 جدو  اساس بر

 .است شده ارائه  3 جدو  در تحلیل ای  نتایج .شد انیام کوواریانس تحلیل ،فرض پیش ای  رعایت

 کنترل و آزمایش گروه در بعد کنجکاوی به مربوط کوواریانس تحلیل نتایج خالصه (8 جدول

 آماریشاخص
مجموع
 مجذورات

 آزادیدرجه
میانگین
 مجذورات

F آماریتوان تأثیرمیزان معناداریسطح 

 413/4 4/ 44 440/4 413/4 636/4 4 636/4 آزمونپیش

 4 313/4 444/4 333/430 334/433 4 334/4433 هیگروعضویت

     330/3 3  401/433 خطا

       6 44333 كل

همچنای   . باشاد  معناادار مای  ( P=114/1)آزمون در ساطا   در پیش( F=184/1)دهد  نشان می 3 جدو  که یور همان

محاور   حال  درماانی راه  توان نتییه گرفت که حکایت لذا می. باشد معنادار می( P=111/1)در سطا ( F=434/044)مقدار 
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محاور   حل درمانی راه فرضیه سوم در ای  مطالعه عبارت بود از حکایت. دانشیویان، مؤرر بوده استبر افزایش کنیکاوی 

های توعیفی مربوط به ایا  فرضایه در جادو      یافته. برافزایش کنتر  دانشیویان مقطع کارشناسی کشاورزی، مؤرر است

 .شده است ارائه  3 شماره

 آزمون پس و آزمون پیش مراحل در کنترلبعد  نمرات معیار انحراف و میانگین (3 جدول

 تعداد معیارانحراف میانگین آزموننوع گروه

 آزمایشگروه
 43  /4  43/44  آزمون پیش

 43  /44  44/44  آزمون پس

 كنترلگروه
 43  /64  33/44  آزمون پیش

 43  /3   33/44  آزمون پس

در گاروه آزماایش،   . باشد گروه آزمایش، بیشتر از گروه کنتر  میآزمون  ، میانگی  نمرات پس3بر اساس نتایج جدو  

 کوواریاانس  تحلیل ،فرض پیش ای  رعایت به توجه با .است یافته آزمون افزایش  آزمون نسبت به پیش میانگی  نمرات پس

 .است شده ارائه  01 جدو  در تحلیل ای  نتایج .شد انیام

 بعد کنترل در ها واریانس تساوی بررسی جهت لوین آزمون نتایج (11 جدول

 داریمعناسطح 2آزادیدرجه 1آزادیدرجه F متغیر

 466/4 64 4  /633 كنترل

 باا . (P=211/0) اسات  گردیاده  تأییاد  کنتار   و آزمایش گروه در ها واریانس تساوی فرض پیش ،01 جدو  اساس بر

 .است شده ارائه  00 جدو  در تحلیل ای  نتایج .شد انیام کوواریانس تحلیل ،فرض پیش ای  رعایت به توجه

 کنترل و آزمایش گروه در بعد کنترل به مربوط کوواریانس تحلیل نتایج خالصه (11 جدول

شاخص

 آماری

مجموع

 مجذورات
 آزادیدرجه

میانگین

 مجذورات
F آماریتوان تأثیرمیزان معناداریسطح 

 01/4  413/4 4/ 44 343/4 344/63 4 344/63 آزمونپیش

عضویت

 هیروگ
334/4 30 4 334/4 30 344/13 444/4 330/4 4 

     4 /014 3    431/3 خطا

       6 333 4 كل

همچنای   . باشاد  معناادار مای  ( P=113/1)آزمون در سطا  در پیش( F=402/0) دهد نشان می 00 جدو  که یور همان

درماانی   توان نتییه گرفت که آموزش رویکرد حکایت می لذا. باشد معنادار می( P=111/1)در سطا ( F=311/83)مقدار 
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درماانی   فرضیه چهارم در ای  مطالعه عبارت باود از حکایات  . محور بر افزایش کنتر  دانشیویان، مؤرر بوده است حل راه

ه ایا   های توعیفی مربوط ب یافته. محور بر افزایش اعتماد دانشیویان مقطع کارشناسی رشته کشاورزی، مؤرر است حل راه

 .شده است  ارائه 03فرضیه در جدو  

 آزمون پس و آزمون پیش مراحل در اولین بعد اعتماد نمرات معیار انحراف و میانگین (12 جدول

 تعداد معیارانحراف میانگین آزموننوع گروه

گروه

 آزمایش

 43  /134 4/44 3 آزمون پیش

 43  /33  363/44 آزمون پس

 كنترلگروه
 43  /604 44/44  آزمون پیش

 43  /604 43/44  آزمون پس

در گروه آزماایش،  . باشد آزمون گروه آزمایش، بیشتر از گروه کنتر  می ، میانگی  نمرات پس03 اساس نتایج جدو  بر

 کوواریاانس  تحلیل ،فرض پیش ای  رعایت به توجه با .است یافته  آزمون افزایش آزمون نسبت به پیش میانگی  نمرات پس

 .است شده ارائه  02 جدو  در تحلیل ای  نتایج .شد انیام

 بعد اعتماد در ها واریانس تساوی بررسی جهت لوین آزمون نتایج (19 جدول

 ریامعنادسطح 2آزادیدرجه 1آزادیدرجه F متغیر

 434/4 64 4 330/4 اعتماد

 باا . (P=030/1) اسات  گردیاده  تأییاد  کنتار   و آزمایش گروه در ها واریانس تساوی فرض پیش 02 جدو  اساس بر

 .است شده  ارائه 04 جدو  در تحلیل ای  نتایج .شد انیام کوواریانس تحلیل ،فرض پیش ای  رعایت به توجه

 کنترل و آزمایش گروه در بعد اعتماد به مربوط کوواریانس تحلیل نتایج خالصه (11 جدول

شاخص

 آماری

مجموع

 مجذورات
 آزادیدرجه

میانگین

 مجذورات
F آماریتوان تأثیرمیزان معناداریسطح 

 01/4  413/4 4/4  343/4 4/44 3 4 4/44 3 آزمونپیش

عضویت

 هیگرو
413/3 4 413/3 640/4  33/4 406/4 433/4 

       6 44 /010 خطا

       6 6333 كل

همچنی  مقادار  . معنادار نیست (P=31/1)آزمون در سطا  در پیش( F=403/0)دهد  نشان می 04 که جدو  یور همان

(214/0=F ) در سطا(142/1=P )محور بر افازایش   حل درمانی راه توان نتییه گرفت که حکایت لذا می. باشد معنادار نمی

 .اعتماد دانشیویان، مؤرر نبوده است
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گیریبحثونتیجه
ی مسایر شاغلی   ریپاذ  انطبااق میازان   شیبرافازا  محاور  حال  راهحاضر، بررسی ارربخشی حکایت درمانی   هدف مطالعه

. باشاد  ، معنادار مای (P=111/1)در سطا ( F=882/33)دهد مقدار  نشان می 8که نتایج جدو   یور همان. دانشیویان بود

 اولای  تبیای  در  . توان برای ای  یافته، ارائاه نماود   چندی  تبیی  می. حاضر تأیید گردید  بر ای  اساس، فرضیه او  مطالعه

افته، آن است که یکی از عوامل مؤرر در اییاد دغدغه نسبت به مسیر شغلی آینده معطاوف کاردن توجاه    صصوص ای  ی

مادرن   محور به دلیل ایا  کاه برگرفتاه از دنیاای پسات      حل رویکرد حکایت درمانی راه. شغلی است  ها نسبت به آینده آن

هاای برگرفتاه    های مشترک در بی  کلیاه درماان   گیذکر است که یکی از ویژ البته شایان . باشد دارای ای  ویژگی است می

محور  حل دومی  تبیی ، آن است که ماهیت حکایت درمانی راه. ها است درمان  گرا بودن کلیه مدرن، آینده شده دنیای پست 

هش همی  نکته در اییااد دغدغاه در افاراد ماورد مطالعاه در پاژو      . های مراجع تأکید دارد ای است که بر تابلیت گونه  به

گارا باودن و تأکیاد بار      محور به دلیل آیناده  حل توان نتییه گرفت که حکایت درمانی راه در میموع می. حاضر، مؤرر بود

تبیی  دیگر در صصاوص ایا  یافتاه، آن اسات کاه      . مسیر شغلی در افراد، مؤرر است  های مراجع در اییاد دغدغه تابلیت

  سااصت  گذشاته    واسطه آمیز تبلی تأکید کرده و به  د و تیارب موفقیتفر  محور بر گذشته حل رویکرد حکایت درمانی راه

و ( 0234)، مشافقی  (0232)باا نتاایج مطالعاه محمادی      نتییه ایا  مطالعاه  . کند مثبت، توجه فرد را معطوف به آینده می

 .همخوان است( 3114) 0ابسورن

محور بر افزایش کنیکااوی مسایر شاغلی     حل هدومی  فرضیه در ای  مطالعه، عبارت بود از ای  که حکایت درمانی را

. ، معناادار اسات  (P=111/1) در سطا( F=434/044)دهد مقدار  نشان می 3 جدو  یورکه همان. دانشیویان، مؤرر است

محور بر افزایش کنیکاوی دانشایویان، ماؤرر باوده     توان نتییه گرفت که آموزش رویکرد حکایت درمانی راه حل لذا می

توان برای ای  یافتاه ارائاه نماود،     تبیینی که می. حاضر، مورد تأیید ترار گرفت  بر ای  اساس، فرضیه دوم در مطالعه .است

. کننده سطا کنیکااوی مراجاع اسات    هایی است که تحریک محور، متمرکز بر فعالیت حل آن است که حکایت درمانی راه

پاژوهش باا نتاایج مطالعاات پیکاراد        نتییه ای  یافته. بیفزاید ای  گام، مرجع میبور است که بر سطا کنیکاوی صود در

 .همخوان است( 0230) زاده و سلطان( 3112) 3، آمندسون و تریف(3103)

تاوان نتییاه    لاذا مای  . ، معنادار است(P=111/1)در سطا ( F=311/83)دهد مقدار  نشان می 00 جدو  که یورهمان

گونه که تابالً   همان .محور بر افزایش کنتر  دانشیویان، مؤرر بوده است حل گرفت که آموزش رویکرد حکایت درمانی راه

 بیناای مشااکالت احتمااالی آینااده در مساایر شااغلی اساات  اشاااره گردیااد کنتاار  بااه معنااای توانااایی بررساای و پاایش  

 .(Savickas, 1997)ای است که افراد را میهز به بررسای مشاکالت    گونه  محور به حل مراحل حکایت درمانی راه ماهیت

محاور، فارد را وادار باه     حال  تبیی  دیگر در صصوص ای  یافته، آن است که حکایات درماانی راه  . کند احتمالی آینده می

ناصواه به ماوانعی  -صود، صواه  یت آیندهدر زمان ترسیم و یراحی حکا لذا افراد. کند ترسیم حکایت مسیر شغلی آینده می
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یکای از  . گیارد  کند و ایا  مواناع را در نظار مای     فکر می شده شود، که ممک  است مانع به اجرا درآمدن حکایت یراحی

گردد عدم در نظر گارفت  مواناع موجاود بار سار راه اجارای        های مسیر شغلی در افراد می عواملی که مانع اجرای دغدغه

 .همخوان است( 0234) و بیگی( 0230) ، محمدی(3114) 0ی ای  یافته با نتایج مطالعات اگان نتییه. شود دغدغه می

 در ساطا ( F=214/0)مقادار   ،دهد نشان می 04 نتایج جدو  که یورهمانای  مطالعه،  در ارتباط با فرضیه چهارم در

(142/1=P)بر افزایش اعتماد دانشیویان، مؤرر نباوده اسات  محور  حل لذا رویکرد حکایت درمانی راه. باشد ، معنادار نمی. 
شده در ای  مطالعه باه   کم بودن زمان اصتصاص داده  .اعتماد، یک متغیر روانشناصتی است که نسبت به تغییر، مقاوم است

ی دیگر در نظار  از سو. توان برای ای  یافته ارائه نمود هایی است که می ای  متغیر نسبتاً مقاوم در برابر تغییر، یکی از تبیی 

گروه تویاً مورد  گرفت  موانع محیطی بر سر راه مسیر شغلی افراد نمونه که بارها در صال  جلسات گروهی از سوی افراد

عباارت    به. ی حاضر گردید گرفت یکی دیگر از عواملی است که مانع افزایش سطا اعتماد افراد در مطالعه تأکید ترار می

  نع افزایش سطا اعتماد در ای  نمونه گردید متعدد بودن و متنوع باودن عوامال محدودکنناده   دیگر، یکی از عواملی که ما 

رسد که اصتصاص زمان بیشاتر باه ایا  متغیار یعنای اعتمااد و        به نظر می. ی کشاورزی بود مسیر شغلی دانشیویان رشته

تبیی  دیگر، آن اسات  . باشد زمینه، مؤرر تواند در ای  شود، می گیری سطا اعتماد می تر موانعی که مانع شکل بررسی عمیق

آمیز تبلی افراد در ارتباط است که ای  متغیر  های شخصیتی نظیر میزان تیارب موفقیت که متغیر اعتماد با برصی از ویژگی

سیار آمیز ب حاضر در ای  مطالعه در زمینه مسیر شغلی صود دارای تیارب موفقیت  افراد نمونه. کنتر  است  ندرت، تابل  به

ایا     نتییه. حاضر، مانع افزایش سطا اعتماد در افراد گردید  اندکی بودند که ای  امر، یکی از عواملی است که در مطالعه

ماهیات  . همخاوان نیسات  ( 3103) و پیکراد( 0230) ، کسایی(0232) ، محمدی(0234) مطالعه با نتایج مطالعات مشفقی

ی  کند و از ای  یریاق ساعی در ترسایم آیناده     تیارب مثبت مراجع تأکید می ها و محور بر تابلیت حل حکایت درمانی راه

در میموع با توجه به نتایج ایا   . هایی است های دیگر دارای محدودیت ای  مطالعه مانند مطالعه. مسیر شغلی مراجع دارد

هاای کاارآفرینی،    ی دورهپذیری مسیر شغلی در یا  شود که به آموزش مهارت انطباق پژوهش در بعد کاربردی پیشنهاد می

ی شاغلی،   شاود کاه در مراکاز مشااوره     همچنی  پیشانهاد مای  . های مختلف به دانشیویان پرداصته شود ها و دوره کارگاه

در بعاد  . های الزم جهت کاریابی مورد توجه ترار گیرد عنوان یکی از مهارت پذیری مسیر شغلی به  آموزش مهارت انطباق

محور بر سایر متغیرهای شغل یابی، صصوعااً کاریاابی،    حل تأریر و نقش حکایت درمانی راه شود که به نظری پیشنهاد می

هایی بود که در اداماه   ای  مطالعه مانند سایر مطالعات دارای محدودیت. آوری مسیر شغلی پرداصته شود کارآفرینی و تاب

روی  آن اسات کاه ایا  مطالعاه بار      ری حاضا  اولای  محادودیت مطالعاه   . شاود  ها اشاره مای  به برصی از ای  محدودیت

ی کشاورزی دانشگاه پیام نور استان اعفهان انیام گرفت، لذا در تعمیم نتایج مطالعه باه دانشایویان در    دانشیویان رشته

عدم همکاری و مشارکت برصای از افاراد گاروه یکای     . سایر نقاط کشور و در مقایع مختلف تحصیلی باید احتیاط نمود

ی  ی نتایج مطالعاه  ی تحقیقی که مستقیماً تأییدکننده یا رد کننده نبودن پیشینه. ی حاضر بود ای مطالعهه دیگر از محدودیت

 . های مهم ای  مطالعه بود حاضر باشد یکی دیگر از محدودیت

                                                           
1
 Egan 
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