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اثربخشی حکایت درمانی راهحل -محور
برافزایش انطباقپذیری مسیر شغلی دانشجویان
مرضیه ملکیها

*

چکیده
امروزه ،انطباقپذیری مسیر شغلی نقش مهمی در ورود و استخدام افرراد هرد دنیرای ملرا
دارد .هر این اساس هدف پژوهش حاضر ،هررسی اثرهخلری حاایرد درمرانی راهحر  -محررر
هرافزایش انطباقپذیری مسریر شرغلی در دانلروریا هررد .مام رد رمراری پرژوهش شرام لیرد
دانلوریا ارشناسی رشتدی لاورزی دانلگاه پیام نررر اسرتا اهرنها در سرا 8991-99
اسد .روش پژوهش ،نیمد -رزمایلی و از طرح پیشرزمر – پسرزمر ها گروه نتر اسد.
نمرند شام  93دانلور هرد د هدهررت تصادفی در گروه رزمایش و نترر گمرارده شردند.
انطباقپذیری مسریر شرغلی هردعنررا متغیرر واهسرتد هرا پرسلرنامدی انطبراقپرذیری مسریر شرغلی
(ساویااس و هارر )3002 ،هررسری شرد .گرروه رزمرایش طری  88ملسرد  90دقیقردای ،تحرد
حااید درمانی راهح  -محرر (اسحاقیا  )8991 ،قرار گرفتند .هدمنظرر توزیدوتحلی دادههرا،
از نرمافزار  SPSS 21استناده شد .نتایج نلا مریدهرد رد حاایرد درمرانی راهحر  -محررر
هرافزایش انطباقپذیری مسیر شغلی دانلوریا در اه اد د د د ،نوااوی و نترر مررثر هررد
( (P>0/02اما هر ه د اعتماد مرثر نبرده اسد (.)P<0/02

کلید واژگان :حااید درمانی راهح  -محرر ،انطباقپذیری مسیر شغلی ،دانلوریا
ارشناسی رشتد لاورزی.
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* استادیار ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه حضرت معصومه (س) ،قم ،ایررا .رایانامره نویسردده
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 .0مقدمه
یکی از مالکهای کشورهای توسعهیافته ،گذار به هدگام فارغالتحصیال .دانشگاههرا
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و مؤسسات آموزش عالی به دنیای مشاغل برحسب نیازهای جامعه است بهعبارتدیگر
یکی از شاخصههای توسعهیافتگی کشورها نرر پراییف فرارغالتحصریال .بیکرار اسرت
( )Jigau, 2007علیرغم ایدکه کشاورزی در کدار سایر زمیدههای اقتصرادی و نردعتی
می تواند نقش مهمی در خودکفایی یک کشور ایفا کدد اما در کشرور ایررا .ایرف رشرته
دارای نر باالیی از فارغ التحصیال .بیکار و جویای کار است (هوشمددا .مقردم فرر و
شررم  )0230 ،اگرچرره عوامررل جهررانی ،جامعرره شررداختی و اقتصررادی بررر بیکرراری
فارغالتحصیال .دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در کشورهای درحالتوسرعه مرؤرر
است اما از عوامل روا.شداختی نیز نباید غافل شد ( )Savickas & Baker, 2005مطابق
با نظر نظریهپردازا .مشاورهی شغلی ( )Sharf, 2010یکری از متغیرهرای روا.شرداختی
مهم که نقش مهمی در کاهش نر بیکاری فارغالتحصیال .و دانشروویا .دارد ایوراد و
رشد انطباقپذیری مسریر شرغلی 0در دانشروویا .قبرل از فرارغالتحصریل شرد .اسرت
(ساویکاس )3131 ،به عبارت دیگر  ،یکی از عواملی کره در دنیرای امرروز برر موفقیرت
شغلی افراد اررگذار است انطباق پذیری مسیر شغلی است که باید در طی دورا .تحصیل
در افراد ایوادشده و بهمرور تداوم یابد

 .2مبانی نظری
انطباقپذیری مسیر شغلی به معدای "کسب نگرشها ،نالحیتها و رفتارهایی است
که افراد برای هماهدگ سازی خودشا .با شغل متداسب با خودشا .بره کرار مریبرنرد"
) .)Baig, 2012مطابق با نظر ساویکاس ( )3102ایف مفهوم مهم دارای چهار جزء است:

career adaptability
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اولیف جزء در انطباقپذیری مسیر شغلی داشتف دغدغه 0است دغدغه به معدای داشرتف
نگاهی خوشبیدانه نسبت به آیدده است .مریتروا .از طریرق تمرریفهرا ،فرنرتهرا و
فعالیتهایی در طی دورا .تحصیل در دانرشآمروزا .باعر

رشرد حر

امیردواری و

بیتفاوتی و بدبیدی نسبت به آیددهی شغلی میشود افررادی کره دارای دغدغره نیسرتدد
دارای طرح و برنامهی مشخصی نسبت به آیدده خصوناً آیددهی شغلی خود نمیباشدد
و بیشتر احتمال دارد که دچار سردرگمی شغلی شوند (ملکیها و عابدی)0232 ،
کدوکاوی مسیر شغلی 3دومیف جزء از انطباقپذیری مسیر شغلی اسرت کدوکراوی
مسیر شغلی ،نوعی نگرش کدوکاوانه است که میتواند مدور به اکتشرا

مسریر شرغلی

گردد و اجازهی بررسی واقعبیدانهی گزیدههای تحصیلی و شرغلی را بره فررد مریدهرد
(ساویکاس )3100 ،فقدا .کدوکاوی مسیر شغلی میتواند باع
اکتشا

محدود شد .دامدرهی

مشاغل ،افزایش آرزوها و انتظرارات غیرواقرعبیدانره دربرارهی آیدرده خصونراً

آیددهی شغلی شود افرادی که دارای سطح پاییدی از کدوکاوی مسیر شغلی مریباشردد
نسبت به امکانات و فرنتهای شغلی پیرامو .خودآگاه نیستدد که ایف امر مدور بره از
دست داد .فرنتهای شغلی میشود ( )Hartung & et al, 2005کدترل مسیر شرغلی

2

سومیف جزء انطباق پذیری مسیر شغلی است کدترل مسیر شغلی به معدای آ .اسرت کره
افراد احساس کددد و معتقد باشدد که مسیر شغلی خود را در کدترل دارند ( Mc Mahon

 )& Watson, 2011کدترل مسیر شغلی دربردارندهی خودتدظیمی در تصمیمگیری مسیر
شغلی و قبول مسئولیت برای آیدده است عدم رشد کدترل مسریر شرغلی باعر

ایوراد

مشکلی به نام بی تصمیمی مسیر شغلی و عدم اطمیدا .دربارهی آیدده میشود (هارتانگ

1

concern
career curiosity
3
career control
2
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طرحبددی دربارهی آیددهی شغلی شد کمبود دغدغهی مسریر شرغلی مدورر بره ایوراد
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و همکارا )3112 ،.اعتماد مسیر شغلی 0چهارمیف جزء انطباقپذیری مسیر شغلی است
اعتماد به معدای باور به خود در رویارویی با چالشها و غلبه بر موانعی است که ممکف
اسرت فرررد در مسرریر شرغلی خررود بررا آ .مواجره شررود توانررایی حرل مسررئله و برراور
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 01خودکارآمدی دو جزء مهم اعتماد میباشدد فقدا .اعتماد مسیر شغلی مریتوانرد سربب
شود که هدگام مواجهشد .با کوچکتریف مانعی در مسیر شغلی ،فرد مسیر شغلی خرود
را رها کررده یرا عقربنشریدی کدرد (سراویکاس و همکرارا )3113 ،.نترای مطالعرات
ساویکاس و هارتانگ ( )3103حاکی از آ .است که انطباقپذیری مسیر شرغلی نرهتدهرا
نقش بسزایی در ورود افراد به بازار مشاغل دارد بلکه بر پیشرفت و رضایت شغلی افراد
بعد از ورود به دنیای مشاغل مؤرر است تاکدو .مطالعات متدوعی در خصوص بررسری
رابطهی انطباق پذیری مسیر شغلی و متغیرهرای گونراگونی کره در ورود موفقیرتآمیرز
دانشوویا .به بازار مشاغل نقش دارد در داخل و خارج از کشور انوامشده است
مشفقی ( )0230در مطالعرهای بره بررسری رابطرهی بری تصرمیمی مسریر شرغلی و
انطباقپذیری مسیر شغلی در نمونه ای از دانشوویا .پرداخت نتای ایرف مطالعره نشرا.
میدهد که بیف انطباقپذیری مسیر شغلی و بی تصمیمی مسیر شغلی رابطهی معدراداری
وجود دارد نتیوهی مطالعهی بیگی ( )0230نشا .میدهد که بیف انطبراقپرذیری مسریر
شغلی ،رسالت حرفهای و شایستگی حرفهای دانشوویا .رابطهی معداداری وجود دارد
موسوی ( )0232در مطالعهای به بررسی رابطهی انطبراقپرذیری مسریر شرغلی ،هروش
معدوی و مدبع کدترل پرداخت نتیوهی ایف مطالعه گویای آ .است که افرادی که دارای
انطباقپذیری مسیر شغلی می باشدد دارای هوش معدوی و مدبع کدتررل درونری هسرتدد
سلطا.زاده ( )0230در مطالعهای بره بررسری رابطرهی انطبراقپرذیری مسریر شرغلی و
مؤلفههای سرمایههای روا.شداختی بر روی نمونرهای از کارمدردا .پرداخرت نتیورهی
مطالعهی او حاکی از آ .است که بیف ابعاد انطباقپذیری مسیر شغلی و ابعاد سرمایههای
career confidence
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روا .شداختی (امید ،خوشبیدی ،تابآوری و کارآمدی) رابطهی معدراداری وجرود دارد
پیکراد )3103( 0در مطالعهای به بررسی آموزش تسهیل موانع تصمیمگیری مسیر شرغلی
برافزایش سطح انطباقپذیری مسیر شغلی گروهی از دانشوویا .کال پرداخت نتیوهی
انطباق پذیری دانشوویا .همبستگی معداداری وجود دارد که با رفع و تسهیل ایف موانرع
میتوا .به افزایش سطح انطباقپذیری دانشوویا .کمک نمود
ابسور .و همکارا )3110( 3.در مطالعهای به بررسی رابطهی افکار ناکارآمد شغلی و
انطباق پذیری مسیر شغلی در گروهی از دانشوویا .کال پرداختدد نتیوهی ایف مطالعره
حاکی از آ .است که بیف افکار ناکارآمد مسریر شرغلی و انطبراقپرذیری مسریر شرغلی
همبستگی مدفی معداداری وجود دارد بهعبارتدیگر یکی از عواملی که مانع رشد سطح
انطباقپذیری مسیر شغلی میگردد افکار ناکارآمد است نتیوهی ایرف مطالعره همیدریف
گویای آ .است که افکار ناکارآمد مسیر شغلی دارای بیشتریف میزا .همبستگی مدفری و
معدادار با بعد اعتماد در میا .ابعاد انطباقپذیری مسیر شغلی است با توجه بره اهمیرت
نقش انطباق پذیری مسیر شغلی در اشرتغال دانشروویا .و فرارغالتحصریال ،.بخشری از
خدمات مشاوره ی شغلی کمک به افراد در پرورش ایف مهارت است یکی از مداخالت
درمانی در ایف حوزه بهکارگیری حکایت درمانی راهحل -محور 2است رویکرد حکایت
درمانی راهحل  -محور ( )Duarte, 2009یک رویکرد تلفیقی است که سعی در تسرهیل
و قدرتمدد نمود .فرآیدد درما .از طریق ترکیب کرد .و تلفیق مراحل حکایت درمرانی
با تکدیکهای راهحل -محور است بهعبارتدیگرر در ایرف رویکررد از توانمدردیهرا و
قابلیتهای دو رویکرد حکایت درمانی و رویکرد راهحل  -محور در عمل و در کار برا

1

Picrad
Osborn & et al
3
solution focused-narrative approach
2
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مطالعه ی وی حاکی از آ .است کره بریف موانرع تصرمیمگیرری مسریر شرغلی و سرطح

01

مراجع استفاده میشود فدو .راهحل -محور با تأکیرد برر تورارب موفقیرتآمیرز قبلری
مراجع سعی در طراحی اهدا
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کوچکی برای مراجع دارد که با حکایت زندگی مراجرع

همخوا .باشد ()Pope, 2011
در ایف رویکرد ،حکایت مرورد تررجیح مراجرع خلرق خواهرد شرد و برهواسرطهی
تکدیکهای راهحل -محور که عمدتاً سؤاالتی انگیزشیانرد ( )De Shazer, 1988زمیدره
برای حرکت مراجع مطابق با حکایت جدید خلرقشرده تسرهیل خواهرد شرد تراکدو.
مطالعاتی در خصوص اربات ارربخشی رویکرد حکایت درمانی راهحل -محور بهعدروا.
یکی از رویکردهای مشاورهی مسیر شرغلی پسرتمردر .انورامشرده اسرت محمردی
( )0232در مطالعهای به بررسی تأریر حکایت درمانی برافرزایش میرزا .انطبراقپرذیری
مسیر شغلی دانشوویا .پرداخت نتیوه ی ایرف مطالعره گویرای آ .اسرت کره حکایرت
درمانی برافزایش انطباق پذیری مسیر شغلی دانشوویا .مؤرر بوده است کسایی ()0230
در مطالعهای به بررسی مقایسهی سه نوع مشاورهی شغلی سردتی ،مردر .و فررا مردر.
برافزایش میزا .انطباقپذیری نمونه ای از دانشوویا .دانشگاه انفها .پرداخت نتیوهی
ایف مطالعه گویای آ .است که مشاورهی شغلی فرا مدر .در مقایسه برا دو نروع دیگرر
مشاورهی سدتی و مدر .برافزایش سطح انطباقپذیری مسریر شرغلی دانشروویا .مرؤرر
است
آمددسو .و تریف )3112( 0در مطالعهای به بررسری رویکررد حکایرت درمرانی راه
حل-محور برافزایش سطح انطباقپذیری و اسرتخدامپرذیری مسریر شرغلی گروهری از
فارغ التحصیال .کال پرداختدد نتای مطالعهی ایف محققا .نشا .میدهرد کره حکایرت
درمررانی راهحررل -محررور برافررزایش سررطح اسررتخدامپررذیری و ورود موفقیررتآمیررز
فارغ التحصیال .کال به بازار مشاغل مؤرر بوده است گرالوتی و همکرارا )3112( 3.در

Amundson & Thrift
Galotti

1
2

مطالعهای به بررسی رابطهی انطباقپذیری مسیر شغلی ،اسرتخدامپرذیری و رضرایت از
زندگی در گروهی از فارغالتحصیال .پرداختدد نتای مطالعهی آ.ها گویای آ .است که
بیف انطباقپذیری مسیر شغلی و استخدامپذیری رابطهی معداداری وجود دارد همیدیف
شد در مطالعهای دیگر اگا )3110( 0.به بررسی تأریر آموزش حکایت درمانی راهحرل-
محور برافزایش اعتمادبهنف  ،رضایت شغلی و شادی گروهی از فارغالتحصیال .کرال
پرداخت نتای ایف مطالعه گویای آ .است که حکایت درمانی راهحل -محور برافزایش
اعتمادبهنف

افراد گروه آزمایش مؤرر بوده است اما برافزایش سطح شادی مرؤرر نبروده

است با توجه به اهمیت نقش انطباقپذیری مسیر شغلی دانشوویا .و فارغالتحصریال.
در ورود به دنیای شغل و نادیده گرفتف و عدم توجه به نقش ایف متغیر از یکسو و برا
توجه به نر باالی فارغالتحصیال .دانشگاهها در غالب رشتهها خصوناً رشتههای علوم
پایه از سوی دیگر ،هد

پژوهش حاضر بررسی ارربخشری آمروزش حکایرت درمرانی

راه حل -محور برافزایش سطح انطباقپذیری مسیر شغلی دانشوویا .رشتهی کشاورزی
بود در ایف مطالعه چهار فرضیه مطرح گردید که به ترتیب عبارتانرد از -0 :حکایرت
درمانی راه حل -محور برافزایش دغدغهی مسیر شرغلی دانشروویا .مقطرع کارشداسری
رشتهی کشاورزی مؤرر است  -3حکایت درمانی راهحل -محور برافرزایش کدوکراوی
مسیر شغلی دانشوویا .مقطع کارشداسی رشتهی کشراورزی مرؤرر اسرت  -2حکایرت
درمانی راهحل -محور برافزایش کدترل مسیر شغلی دانشوویا .مقطع کارشداسی رشتهی
کشاورزی مؤرر است  -0حکایت درمانی راهحل -محور برافزایش اعتماد مسیر شرغلی
دانشوویا .مقطع کارشداسی رشتهی کشاورزی مؤرر است

Egan
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بیف انطباق پذیری مسیر شغلی و رضایت از زندگی نیز رابطهی قوی و معداداری گزارش
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 .3روش پژوهش
ایف تحقیق از نوع نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمو -.پ آزمو .با گرروه آزمرایش و
کدترل میباشد .جامعه آماری ایف پژوهش شرامل کلیره دانشروویا .مقطرع کارشداسری
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 01رشتهی کشاورزی (کلیهی گرایشها) دانشگاه پیام نور استا .انفها .در سال تحصریلی
 0231-33است حوم نمونه شامل  23نفر بودند که به روش نمونهگیرری در دسرترس
انتخاب شدند مشخصات نمونهی پژوهش به تفکیک سف ،جدسیت و وضعیت تأهل به
شرح زیر بود :سف ( )32/001 ±2/222جدسریت (ز 01=.نفرر 22/2 ،درنرد؛ مررد=00
نفر 02/1 ،درند) ،وضعیت تأهل (مورد= 02نفر 21/3 ،درند؛ متأهرل= 03نفرر20/1 ،
درند) در ایف مطالعه بهمدظور گردآوری اطالعات از دو پرسشدامه استفاده شرد الرف
(پرسشدامه اطالعات دموگرافیک :ایف پرسشدامه شامل سرف ،جدسریت ،وضرعیت تأهرل
بود ب) پرسشدامه انطباق پذیری مسیر شغلی :ایف پرسشدامه توسط سراویکاس ()3112
تهیهشده است که دارای الی  33سؤال می باشد در ایف پرسشدامه سؤاالت  0الری  2بره
سدوش دغدغهی مسیر شغلی ،سؤاالت  2الی  00به سدوش کدوکراوی مسریر شرغلی،
سؤاالت  03الی  02به سدوش اعتماد مسیر شغلی و سرؤاالت  00الری  33بره سردوش
کدترل مسیر شرغلی اختصراص دادهشرده اسرت پایرایی پرسشردامه توسرط سرازندگا.
پرسشدامه با استفاده از روش آلفایکرونبا برای ابعراد دغدغره ،کدوکراوی ،اعتمراد و
کدترل به ترتیب برابر با  1/12 ،1/32 ،1/32و  1/02گرزارششرده اسرت (سراویکاس و
تبر )3112 ،0در ایرا ،.ایرف پرسشردامه توسرط ملکیهرا و همکرارا )3100( .ترجمره و
ویژگی های روا.سدوی آ .موردبررسی قرارگرفته است روایی همزمرا .پرسشردامه برا
پرسشدامهی تعالی شغل -خانواده ( )Carlson & et al, 2006در بعرد دغدغره برابرر برا
 ،1/13در بعد کدوکاوی برابر با  ،1/03در بعد اعتماد برابر با  1/30و در بعد کدترل برابر
با  1/33بهدستآمده است ضریب آلفای کرونبا ایف پرسشدامه در بعد دغدغه برابر برا
Taber

1

 ،1/32در بعد کدوکاوی  ،1/12در بعد اعتمراد  1/13و در بعرد اعتمراد برابرر برا 1/13
گزارششده است
ابتدا در طی یک ماه و در غالب اطالعرسانی سلسله جلسات آموزشی از طریق مرکز
شرکت در جلسات آموزشی ( 20نفر) تهیه گردید در ادامره پرسشردامه انطبراقپرذیری
مسیر شغلی (ساویکاس )3112 ،در بیف افراد توزیع شد و تعداد  23نفر از افررادی کره
نمره ای کمتر از نقطه برش در پرسشدامه کسب کرده بودند انتخاب و بهنورت تصادفی
بیف دو گروه آزمایش و کدترل (هرکدام با  02عضو) قرار داده شدند
قبل از شروع جلسات آم وزشی ،در گروه آزمایش و کدترل پرسشدامه انطبراقپرذیری
مسیر شغلی (ساویکاس )3112 ،بهعدوا .پیشآزمو .اجررا شرد در گرروه آزمرایش بره
مدت  00جلسهی  31دقیقهای (هرر هفتره دو برار) حکایرت درمرانی راه حرل-محرور
(اسحاقیا )0232 ،.بهنورت گروهی اجرا گردید پ

از اتمام ایف جلسات از دو گروه

آزمایش و کدترل پرسشدامه انطباقپذیری مسیر شغلی به عدوا .پ آزمو .به عمرل آمرد
خالنه ای از شرح جلسات مداخله در جدول  0و دیاگرام طرح پژوهش در جردول 3
ارائهشده است در ایف پژوهش برای توزیهوتحلیل دادهها ،از نررمافرزار آمراری SPSS

نسخه  30استفاده شد روش آماری مورداستفاده در ایف پژوهش ،آمار تونریفی شرامل
جداول میانگیف ،انحرا

معیار و آمار استدباطی شامل آزمو .تحلیل کوواریان

بود

جدول  )1نمودار طرح پژوهش

گروهها
آزمایش
کنترل

گمارش تصادفی
RE
RC

پیشآزمون
T1
T1

متغیر مستقل
X
—

پسآزمون
T2
T2
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مشاوره ،زما .و مکا .برگزاری جلسات اطالعرسانی شد و فهرستی از افرراد داوطلرب
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جدول  )2خالصهای از شرح جلسات آموزشی رویکرد حکایت درمانی راهحل – محور
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(اسحاقیان)1931 ،
جلسات
آموزشی

عنوان جلسه

خالصهای از شرح جلسات

جلسه اول

آشنایی اعضا با یکدیگر و بیان قواعد بیان قواعد و مقررات گروه ،بیان اهداف
گروه ،مشخص کردن زمان و طول مدت
گروه
جلسات ،معرفی و آشنایی اعضای گروه با
یکدیگر ،اجرای پیشآزمون

جلسه دوم

گام اول رویکرد حکایت درمانی–راه
حل محور :آغاز موقعیت مشارکتی

جلسه سوم

گام دوم رویکرد حکایت درمانی–راه
حل محور :طرح مشکل و برونسازی
مشکل

جلسه چهارم

گام سوم رویکرد حکایت درمانی–راه
حل محور :استخراج تجارب ناب

مرور قواعد گروه ،ایجاد روابط صمیمی با
اعضای گروه ،معرفی هر یک از اعضا و
بیان ویژگیهای خود بهطور کاملتر ،گوش
دادن دقیق به گفتارهای هر یک از اعضا،
بیان عالیق و اهداف هر یک از اعضا،
معرفی دودسته از تکنیکهای راهحل محور
(سؤاالت استثنا و معجزه)
تعریف رنج توسط مشاور ،شرح حکایتهای
مشکلدار با جزئیات ،به چالش کشیدن
حکایتهای سرشار از مشکل ،جانبخشی
به مشکل و تعیین جنسیت و تعیین نام،
استفاده از سؤاالت برونسازی و مقایسهای،
معرفی دودسته از تکنیکهای راهحل محور
(تمرکز بر موفقیتهای گذشته ،گوی
بلورین اریکسون) ،ارائه تکلیف به هریک از
اعضا
مرور جلسات قبل ،ارائه گزارش از تکالیف
انجامشده هریک از اعضا ،پرسش از اعضا
در مورد استثناها و موارد منحصربهفرد،

جلسه ششم

گام پنجم رویکرد حکایتدرمانی –
راهحلمحور :برقراری ارتباط بین
تجارب ناب گذشته و آینده

جلسه هفتم

گام ششم رویکرد حکایت درمانی –
راهحلمحور :دعوت از گروه شاهد
بیرونی

O Halnin s videotape question

1
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جلسه پنجم

گام چهارم رویکرد حکایت درمانی–راه
حل محور :عمق بخشیدن به طرح
حکایت جدید

استفاده از سؤاالتی که به کشف تجربیات
منحصربهفرد کمک میکند ،تمرکز و تأکید
بر جزئیات احساسات ،تفکرات و رفتارهای
این موارد منحصربهفرد ،معرفی و اجرای
دودسته از تکنیکهای رویکرد راهحل محور
(سؤال نوار ویدئوئی اُهانلون ،0سؤاالت
جستجوی راه -حلها)
مرور جلسات گذشته ،کمک به کسب
آگاهی و قدرت و احساس عاملیت شخصی
در مراجع از طریق به بحث گذاشتن تجارب
ناب ،معرفی و اجرای دودسته از
تکنیکهای رویکرد راهحل (ترسیم نقشهی
راهحل ،سؤاالت نگرشی)
گفتگو درباره تغییرات به وجود آمده،
گفتگوی بیشتر با اعضا در مورد ارتباط با
افراد مهم زندگیاش درگذشته و اکنون
جهت مشکالت حلنشده ،پرسش از اعضا
درباره تصویر افراد مهم زندگیشان از
خودشان در آینده و در جهت پالت جدید،
پرسش از اعضا درباره چگونگی خود ایدهآل
آنها ،معرفی و اجرای دودسته از
تکنیکهای رویکرد راهحل (ترسیم نقشهی
راهحل ،ترسیم نقشهی اهداف)
گفتگو درباره تغییرات بین جلسات ،پرسش
فرد از نزدیکان خود در ارتباط با تغییراتی
که تاکنون در جهت حکایت جدید داشته،
پرسش فرد از اطرافیان خود مبنی بااینکه
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جلسه هشتم

گام هفتم رویکرد حکایت درمانی –
راهحل محور :اسناد درمانبخش

جلسه نهم

گام هشتم رویکرد حکایتدرمانی –
راهحلمحور :تمرینات یادآوریکننده

جلسه دهم

گام نهم رویکرد حکایتدرمانی –
راهحلمحور :انتقال تجربیات به دیگران

جلسه یازدهم

مرور مراحل

در جهت حکایت جدید چه رفتارهایی باید
انجام دهد؟ معرفی و اجرای دودسته از
تکنیکهای رویکرد راهحل (سؤال نوار
ویدئوئی اُهانلون ،سؤال آیندهی ترجیحی)
هر یک از اعضا میتوانند نامهای به افراد
مهم زندگی خود بنویسند که حکایت خود
را تغییر دادهاند و از آنها نظر میپرسند،
درخواست نوشتن نامه از افراد مهم زندگی
خود مبنی بر تغییراتی که تاکنون داشتهاند.
معرفی و اجرای دودسته از تکنیکهای
رویکرد راهحل محور (عادیسازی ،0سؤال
«چه چیزی بهتر است»؟)
در صورت لزوم برگشت به اصول اولیه و
یادآوری مراحل طی شده ،گفتگو درباره
نامههای نوشتهشده ،معرفی و اجرای
دودسته از تکنیکهای رویکرد راهحل محور
(سؤال پرش (سکوی پرتاب)) ،سؤال «چه
چیزی بهتر است»؟
تشویق اعضا در جهت کمک به دیگران
برای یاددادن حکایت جدید به آنها ،انتقال
تجربیات خود به اطرافیان ،معرفی و اجرای
دودسته از تکنیکهای رویکرد راهحل
(سؤال آیندهی ترجیحی ،پیشنهاد
پیشبینی)
گفتگو درباره تجربیات مثبت و حکایتهای
جایگزین ،اجرای پسآزمون

normalizing

1

 .0یافتهها
هد

مطالعهی حاضر بررسری ترأریر حکایرت درمرانی راهحرل -محرور برافرزایش

انطباقپذیری مسیر شغلی دانشوویا .مقطع کارشداسی رشتهی کشاورزی برود در ایرف
مربوط به هر فرضیه اشاره میگردد فرضیه اول در ایف مطالعه عبارت برود از حکایرت
درمانی راهحل-محور برافزایش دغدغهی مسریر شرغلی دانشروویا .مقطرع کارشداسری
کشاورزی مؤرر است یافتههای تونیفی مربوط به ایف فرضیه در جردول  2ارائرهشرده
است
جدول  )9میانگین و انحراف معیار نمرات بعد دغدغه در مراحل پیشآزمون و پسآزمون

گروه
گروه آزمایش
گروه كنترل

میانگین
1/111
01/111
1/111
1/110

نوع آزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

تعداد
01
01
01
01

انحراف معیار
0/101
1/011
1/101
1/110

بر اساس نتای جدول  ،2میانگیف نمرات پ آزمو .گروه آزمرایش بیشرتر از گرروه
کدترل میباشد در گروه آزمایش میانگیف نمررات پر آزمرو .نسربت بره پریشآزمرو.
افزایشیافته است با توجه به رعایت ایف پیشفرض تحلیل کوواریان

انوام شد نتای

ایف تحلیل در جدول  0ارائهشده است
جدول  )1نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانسها در بعد دغدغه

متغیر

F

دغدغه

1/111

درجه آزادی 0
0

درجه آزادی 2
11

سطح معناداری
1/111

بر اساس جدول  0پیشفرض تساوی واریان ها در گروه آزمرایش و کدتررل تأییرد
گردیده است ( )P=1/300با توجه به رعایت ایف پیشفرض تحلیل کوواریران
شد نتای ایف تحلیل در جدول  2ارائهشده است

انورام

اثربخشی حکایت درمانی راهحل -محور برافزایش انطباقپذیری مسیر شغلی دانشجویان

مطالعه چهار فرضیه مطرح گردید که در ادامه به بیا .هر یک از فرضیههرا و یافترههرای
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جدول  )5خالصه نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به بعد دغدغه در گروه آزمایش و کنترل

شاخص
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مجموع

مجذورات
آماری
1/110
پیشآزمون
111/111
عضویت

درجه

F

سطح

میزان

توان

آزادی مجذورات
1/110
0

1/111

معناداری
1/111

تأثیر
1/11

آماری
1/010

111/111

11/111

1/111

11/111

0

0

میانگین

گروهی
خطا

111/111

11

كل

1111

11

1/101

همرا.طررور کرره جرردول  2نشررا .مرریدهررد ( )F=1/202در پرریشآزمررو .در سررطح
( )P=1/110معدررادار مرریباشررد همیدرریف مقرردار ( )F=11/222در سررطح ()P=1/111
معدادار میباشد لذا میتوا .نتیوه گرفت که حکایت درمانی راهحل -محرور برافرزایش
دغدغهی دانشوویا .مؤرر بروده اسرت فرضریه ی دوم در ایرف مطالعره عبرارت برود از
حکایت درمانی راهحل -محور برافرزایش کدوکراوی مسریر شرغلی دانشروویا .مقطرع
کارشداسی رشتهی کشاورزی مؤرر است یافتههای تونیفی مربوط بره ایرف فرضریه در
جدول شماره  2ارائهشده است
جدول  )6میانگین و انحراف معیار نمرات بعد کنجکاوی در مراحل پیشآزمون و پسآزمون

گروه
گروه
آزمایش
گروه كنترل

نوع آزمون
پیشآزمون
پسآزمون

میانگین
0/111
11/111

انحراف معیار
1/011
1/100

تعداد
01
01

پیشآزمون
پسآزمون

1/111
1/111

01/111
00/111

01
01

بر اساس نتای جدول  ،2میانگیف نمرات پ آزمو .گروه آزمرایش بیشرتر از گرروه
کدترل میباشد در گروه آزمایش میانگیف نمررات پر آزمرو .نسربت بره پریشآزمرو.
افزایشیافته است با توجه به رعایت ایف پیشفرض تحلیل کوواریان
ایف تحلیل در جدول  0ارائهشده است

انوام شد نتای

جدول  )7نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانسها در بعد کنجکاوی

متغیر

F

كنجکاوی

0/011

درجه آزادی 0
0

درجه آزادی 2
11

سطح معناداری
1/110

بر اساس جدول  0پیشفرض تساوی واریان ها در گروه آزمرایش و کدتررل تأییرد

11

انورام

اثربخشی حکایت درمانی راهحل -محور برافزایش انطباقپذیری مسیر شغلی دانشجویان

گردیده است ( )P=1/330با توجه به رعایت ایف پیشفرض تحلیل کوواریران
شد نتای ایف تحلیل در جدول  1ارائهشده است

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

مجموع
شاخص
مجذورات
آماری
1/111
پیشآزمون
عضویت
0011/111
گروهی
011/111
خطا
00111
كل

درجه
آزادی
0

میانگین
مجذورات
1/111

1/111

0

011/111

011/111

11
11

1/111

F

سطح
معناداری
1/111
1/111

میزان توان
تأثیر آماری
1/111 1/111
1/111

0

همرا.طررور کرره جرردول  1نشررا .مرریدهررد ( )F=1/120در پرریشآزمررو .در سررطح
( )P=1/110معدادار مریباشرد همیدریف مقردار ( )F=000/010در سرطح ()P=1/111
معدادار میباشد لذا میتوا .نتیوه گرفت که حکایت درمانی راهحل -محرور برافرزایش
کدوکاوی دانشوویا .مؤرر بوده اسرت فرضریه سروم در ایرف مطالعره عبرارت برود از
حکایت درمانی راهحل -محور برافزایش کدترل دانشوویا .مقطع کارشداسی کشراورزی
مؤرر است یافتههای تونیفی مربوط به ایف فرضیه در جدول شماره  3ارائهشده است
جدول  )3میانگین و انحراف معیار نمرات بعد کنترل در مراحل پیشآزمون و پسآزمون

گروه
گروه آزمایش
گروه كنترل

نوع آزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

میانگین انحراف معیار تعداد
01
1/11
01/111
01
1/110
01/100
01
1/110
01/111
01
1/111 01/111

بر اساس نتای جدول  ،3میانگیف نمرات پ آزمو .گروه آزمرایش بیشرتر از گرروه
کدترل میباشد در گروه آزمایش میانگیف نمررات پر آزمرو .نسربت بره پریشآزمرو.
انوام شد نتای

افزایشیافته است با توجه به رعایت ایف پیشفرض تحلیل کوواریان
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 11ایف تحلیل در جدول  01ارائهشده است

جدول  )11نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانسها در بعد کنترل

متغیر
كنترل

F
1/111

درجه آزادی 0

درجه آزادی 2

سطح معناداری

0

11

1/011

بر اساس جدول  01پیشفرض تساوی واریان ها در گروه آزمایش و کدترل تأییرد
گردیده است ( )P=1/022با توجه به رعایت ایف پیشفرض تحلیل کوواریران

انورام

شد نتای ایف تحلیل در جدول  00ارائهشده است
جدول  )11خالصه نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به بعد کنترل در گروه آزمایش و کنترل

شاخص

مجموع

درجه

میانگین

آماری

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

11/101

0

11/101

0/101

0111/110

0

0111/110

11/111

خطا

111/111

11

10/110

كل

01111

11

عضویت
گروهی

F

سطح

میزان

توان

معناداری

تأثیر

آماری

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

0

هما.طرور کره جردول  00نشرا .مریدهرد ( )F=0/002در پریشآزمرو .در سرطح
( )P=1/113معدررادار مرریباشررد همیدرریف مقرردار ( )F=23/311در سررطح ()P=1/111
معدادار میباشد لرذا مریتروا .نتیوره گرفرت کره آمروزش رویکررد حکایرت درمرانی
راه حلمحور برافزایش کدترل دانشوویا .مؤرر بوده است فرضیه چهارم در ایف مطالعره
عبارت بود از حکایرت درمرانی راهحرل-محرور برافرزایش اعتمراد دانشروویا .مقطرع
کارشداسی رشته کشاورزی مؤرر است یافتههای تونریفی مربروط بره ایرف فرضریه در
جدول  03ارائهشده است

جدول  )12میانگین و انحراف معیار نمرات اولین بعد اعتماد در مراحل پیشآزمون و پسآزمون

آزمایش

پسآزمون

01/111

1/111

01

گروه كنترل

پیشآزمون
پسآزمون

01/101
01/111

1/110
1/111

01
01

گروه

11

بر اساس نتای جدول  ،03میانگیف نمرات پ آزمو .گروه آزمایش بیشرتر از گرروه
کدترل میباشد در گروه آزمایش میانگیف نمررات پر آزمرو .نسربت بره پریشآزمرو.
افزایشیافته است با توجه به رعایت ایف پیشفرض تحلیل کوواریان

انوام شد نتای

ایف تحلیل در جدول  02ارائهشده است
جدول  )19نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانسها در بعد اعتماد

متغیر

F

درجه آزادی 0

درجه آزادی 2

سطح معناداری

اعتماد

0/111

0

11

1/010

بر اساس جدول  02پیشفرض تساوی واریان ها در گروه آزمایش و کدترل تأییرد
گردیده است ( )P=1/030با توجه به رعایت ایف پیشفرض تحلیل کوواریران

انورام

شد نتای ایف تحلیل در جدول  00ارائهشده است
جدول  )11خالصه نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به بعد اعتماد در گروه آزمایش و کنترل

شاخص

مجموع

درجه

میانگین

آماری

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

00/110

0

00/110

0/101

1/111

0

1/111

0/111

خطا

110/111

11

كل

1111

11

عضویت
گروهی

F

سطح

میزان

توان

معناداری

تأثیر

آماری

1/11

1/111

1/111

1/111

1/111

1/011

هما.طرور کره جردول  00نشرا .مریدهرد ( )F=0/003در پریشآزمرو .در سرطح

اثربخشی حکایت درمانی راهحل -محور برافزایش انطباقپذیری مسیر شغلی دانشجویان

گروه

نوع آزمون
پیشآزمون

میانگین
01/110

انحراف معیار
1/110

تعداد
01

( )P=1/31معدادار نیست همیدریف مقردار ( )F=0/210در سرطح ( )P=1/102معدرادار
نمیباشد لذا میتوا .نتیوه گرفت که حکایت درمانی راهحل-محور برافرزایش اعتمراد
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دانشوویا .مؤرر نبوده است

 .5بحث و نتیجهگیری
هد

مطالعه ی حاضر بررسی ارربخشی حکایت درمانی راهحرل -محرور برافرزایش

میزا .انطباقپذیری مسیر شغلی دانشوویا .بود هما.طرور کره نترای جردول  2نشرا.
می دهد مقدار ( )F=11/222در سطح ( )P=1/111معدرادار مریباشرد برر ایرف اسراس
فرضیهی اول مطالعهی حاضر تائید گردید چددیف تبییف میتوا .برای ایرف یافتره ارائره
نمود اولیف تبییف در خصوص ایف یافته آ .است کره یکری از عوامرل مرؤرر در ایوراد
دغدغه نسبت به مسیر شغلی آیدده معطو

کرد .توجه آ.ها نسبت به آیدردهی شرغلی

است رویکررد حکایرت درمرانی راهحرل -محرور بره دلیرل ایدکره برگرفتره از دنیرای
پست مدر .می باشد دارای ایف ویژگی است البته شایا.ذکر است کره یکری از ویژگری
مشترک در بیف کلیهی درما.های برگرفتهشده دنیای پستمدر .آیددهگرا برود .کلیرهی
درما .ها است دومیف تبییف آ .اسرت کره ماهیرت حکایرت درمرانی راهحرل – محرور
بهگونهای است که بر قابلیتهای مراجع تأکید دارد همریف نکتره در ایوراد دغدغره در
افراد موردمطالعه در پژوهش حاضر مؤرر بود درمومروع مریتروا .نتیوره گرفرت کره
حکایت درمانی راهحل -محور به دلیل آیددهگرا بود .و تأکید بر قابلیتهای مراجرع در
ایواد دغدغهی مسیر شغلی در افراد مؤرر است تبییف دیگر در خصوص ایرف یافتره آ.
است که رویکرد حکایت درمانی راهحل -محور برگذشتهی فرد و توارب موفقیتآمیز
قبلی تأکید کرده و بهواسطهی ساختف گذشتهی مثبت توجه فررد را معطرو

بره آیدرده

میکدد نتیوهی ایف مطالعره برا نترای مطالعرهی محمردی ( ،)0232مشرفقی ( )0230و
ابسور )3110( .همخوا .است
دومیف فرضیه در ایف مطالعه عبارت بود از حکایت درمانی راهحل -محور برافزایش
کدوکاوی مسیر شغلی دانشوویا .مؤرر است همانطورکه جدول  1نشا .میدهد مقدار

( )F=000/010در سطح ( )P=1/111معدادار است لذا میتوا .نتیوه گرفت که آموزش
رویکرد حکایت درمانی راه حل-محرور برافرزایش کدوکراوی دانشروویا .مرؤرر بروده
است .بر ایف اساس فرضیه دوم در مطالعهی حاضر مورد تأیید قرار گرفت تبییدری کره
پرفعالیتهایی است که تحریککدددهی سرطح کدوکراوی مراجرع اسرت در ایرف گرام
مراجع کددده موبور است که بر سرطح کدوکراوی خرود بیفزایرد نتیوره ایرف یافترهی
پژوهش با نتای مطالعرات پیکرراد ( ،)3103آمددسرو .و تریرف ( )3112و سرلطا.زاده
( )0230همخوا .است
هما.طور که جدول  00نشا .می دهرد مقردار ( )F=23/311در سرطح ()P=1/111
معدادار است لذا میتوا .نتیوه گرفت که آموزش رویکررد حکایرت درمرانی راهحرل-
محور برافزایش کدترل دانشوویا .مؤرر بوده است .هما.گونره کره قربالً اشراره گردیرد
کدترل به معدای توانایی بررسی و پیشبیدی مشکالت احتمرالی آیدرده در مسریر شرغلی
است (ساویکاس )0330،ماهیت مراحل حکایت درمرانی راهحرل  -محرور برهگونرهای
است که افراد را موهز به بررسی مشرکالت احتمرالی آیدرده مریکدرد تبیریف دیگرر در
خصوص ایف یافته آ .است که حکایت درمانی راهحل –محور فرد را وادار بره ترسریم
حکایت مسیر شغلی آیدده میکدد لذا افراد در زما .ترسیم و طراحری حکایرت آیدردهی
خودخواه ناخواه به موانعی که ممکف است مانع به اجرا درآمد .حکایت طراحریشرده
شود فکر میکدد و ایف موانع را در نظر میگیرد مطابق با نظر ساویکاس ( )0330یکری
از عواملی که مانع اجرای دغدغههای مسیر شغلی در افراد میگردد عدم در نظر گرفتف
موانع موجود بر سر راه اجرای دغدغه میشود نتیوهی ایف یافته با نتای مطالعات اگا.
( ،)3110محمدی ( )0230و بیگی ( )0230همخوا .است
در ارتباط با فرضیه ی چهارم در ایف مطالعه ،هما.طور که نترای جردول  00نشرا.
میدهد مقدار ( )F=0/210در سطح ( )P=1/102معدادار نمیباشد لذا رویکرد حکایرت
درمانی راهحل -محور برافزایش اعتماد دانشوویا .مؤرر نبوده است .اعتماد یرک متغیرر

اثربخشی حکایت درمانی راهحل -محور برافزایش انطباقپذیری مسیر شغلی دانشجویان

میتوا .برای ایف یافته ارائه نمود آ .است که در حکایت درمانی راهحل -محور متمرکز

11

روا.شداختی است که نسبت به تغییر مقاوم است کم بود .زما .اختصاص دادهشده در
ایف مطالعه به ایف متغیر نسبتاً مقاوم در برابر تغییر یکی از تبییفهای است که مریتروا.
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برای ایف یافته ارائه نمود از سوی دیگر در نظر گرفتف موانع محیطی بر سرر راه مسریر
شغلی افراد نمونه که بارها در خالل جلسات گروهی از سوی افراد گرروه قویراً مرورد
تأکید قرار میگرفت یکی دیگر از عواملی است که مانع افزایش سطح اعتمراد افرراد در
مطالعهی حاضر گردید بهعبارتدیگر یکی از عواملی که مانع افزایش سطح اعتمراد در
ایف نمونه گردیرد متعردد برود .و متدروع برود .عوامرل محدودکددردهی مسریر شرغلی
دانشوویا .رشتهی کشاورزی بود به نظر میرسد که اختصاص زما .بیشتر به ایف متغیر
یعدی اعتماد و بررسی عمیقتر موانعی که مانع شکلگیری سطح اعتماد میشود میتواند
در ایف زمیده مؤرر باشد تبییف دیگر آ .است که متغیر اعتماد با برخری از ویژگریهرای
شخصیتی نظیر میزا .توارب موفقیت آمیز قبلی افراد در ارتبراط اسرت کره ایرف متغیرر
بهندرت قابلکدترل است افراد نمونهی حاضر در ایف مطالعره درزمیدرهی مسریر شرغلی
خود دارای توارب موفقیتآمیز بسیار اندکی بودند که ایف امر یکی از عواملی است که
در مطالعهی حاضر مانع افزایش سطح اعتماد در افراد گردید نتیورهی ایرف مطالعره برا
نتای مطالعرات مشرفقی ( ،)0230محمردی ( ،)0232کسرایی ( ،)0230پیکرراد ()3103
همخوا .نیست ماهیت حکایت درمانی راهحل -محور بر قابلیتهرا و تورارب مثبرت
مراجع تأکید میکدد و از ایف طریق سعی در ترسیم آیددهی مسریر شرغلی مراجرع دارد
ایف مطالعه ماندد مطالعههای دیگر دارای محدودیتهایی است درموموع برا توجره بره
نتای ایف پژوهش در بعد کاربردی پیشدهاد میشود که به آموزش مهارت انطباقپذیری
مسیر شغلی در طی دورههای کارآفریدی ،کارگاهها و دورههای مختلرف بره دانشروویا.
پرداخته شود همیدیف پیشدهاد میشود که در مراکز مشاورهی شغلی ،آمروزش مهرارت
انطباقپذیری مسیر شغلی بهعدوا .یکی از مهارتهای الزم جهرت کاریرابی موردتوجره
قرار گیرد در بعد نظری پیشدهاد میشود که به تأریر و نقش حکایت درمرانی راهحرل-
محور بر سایر متغیرهای شغل یابی خصونراً کاریرابی ،کرارآفریدی و ترابآوری مسریر

شغلی پرداخته شود ایف مطالعه ماندد سایر مطالعات دارای محدودیتهایی برود کره در
ادامه به برخی از ایف محدودیتها اشاره میشود اولیف محدودیت مطالعهی حاضرر آ.
است که ایف مطالعه بر روی دانشوویا .رشتهی کشراورزی دانشرگاه پیرام نرور اسرتا.
مقاطع مختلف تحصیلی باید احتیاط نمود عدم همکراری و مشرارکت برخری از افرراد
گروه یکی دیگر از محدودیتهای مطالعهی حاضر بود نبرود .پیشریدهی تحقیقری کره
مسررتقیماً تأییدکددررده یررا رد کددرردهی نتررای مطالعررهی حاضررر باشررد یکرری دیگررر از
محدودیتهای مهم ایف مطالعه بود
در پایا .از کلیهی دانشوویا .دانشگاه پیام نور استا .انفها .که ما را در انوام ایرف
مطالعه یاری نمودند تشکر مینمایم
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مسیر شغلی دانشوویا .پایا.نامه ی کارشداسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خمیدیشهر،
انفها.
 3بیگی ،زهرا ( )0230بررسی رابطه انطباق پذیری مسیر شغلی ،رسالت حرفره ای و شایسرتگی
حرفه ای دانشوویا .مهددسی دانشگاه شهید باهدر کرما ،.پایا.نامهی کارشداسی ارشد دانشگاه
باهدر کرما.
 2سلطا.زاده ،شیدا ( )0230بررسی رابطهی سرمایههرای روا.شرداختی و انطبراقپرذیری مسریر
شغلی در کارکدا .شرکت گیتی پسدد پایا.نامهی کارشداسی ارشد مشاورهی شرغلی ،دانشرگاه
انفها.
 0کسایی انفهانی ،عبدالرحیم ( )0230مقایسهی تأریر الگوهرای آموزشری سردتی ،مردر .و فررا
مدر .مشاورهی مسیر شغلی بر انطباقپذیری مسیر شرغلی دانشروویا .دانشرگاه انرفها ،.ترز
دکتری ،دانشگاه انفها.
 2محمدی ،اسماعیل ( )0232تأریر حکایت درمانی کوکرا .بر اهمالکاری تحصیلی دانش جویا.
نابیدای شهر انفها ،.پایا.نامهی کارشداسی ارشد ،دانشگاه انفها.
 2مشفقی ،نومه ( )0230انطباق و هدواریرابی پرسشردامهی بری تصرمیمی مسریر شرغلی بررای
دانشوویا .پایا.نامهی کارشداسی ارشد ،دانشگاه بودورد
 0ملکیها ،مرضیه و عابدی ،محمدرضا ( )0232کاربرد سدوش کیفی در مشاورهی مسیر شرغلی
انفها :.انتشارات جدگل
 1موسوی ،هاجرالسادات ( )0232بررسی رابطه موضع کدترل ،هوش معدوی ،با انطبراق پرذیری
مسیرشغلی مدیرا .آموزش و پرورش شهر انفها .پایرا.نامرهی کارشداسری ارشرد ،دانشرگاه
انفها.

) عاملهای آموزشی مرتبط با ارتقای ظریفت0230(  علی،  زهرا و شم، مقدم فر. هوشمددا3
 فصلدامهی پژوهشی. کارشداسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنوا.کارآفریدی دانشوویا
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