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Aim:The purpose of the current study was to investigate the effectiveness of 
career social cognitive counseling on career goal engagement of individuals with 
visual impairment. Method: Statistical population included all visual impairment 
individuals who were between 18-40 years old and lived in Isfahan city. The 
sample includes two people with visual impairment (one male and one female) 
that selected using purposeful non-random sampling. Data collected using career 
goal engagement scale. This research was a single-subject experimental design in 
form of an AB design. In this method, after the baseline condition, career 
counseling based on Social Cognitive Career Theory presented during 10 sessions. 
Data was analyzed based on descriptive statistics' and visual analysis indices. 
Findings: Visual analysis using the index of percentage of non-overlapping data 
(PND) indicated that intervention had an effective on career goal engagement of 
both participants. Conclusion: By considering the presence of different barriers in 
the lives of individuals with visual impairment and the importance of career goal 
engagement, the vocational rehabilitation counseling based on Social Cognitive 
Career Theory can be an effective intervention for encouraging individuals with 
visual impairment to commit to their career goals. This intervention can be applied 
in rehabilitation services centers for individuals with visual impairment. 
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اجتماعی مسیر شغلی بر اشدتیا  بده اهددا  بررسی تأخیر مشاوره شناختی  ، هد  مطالعه کنونی هد :
شدامل کلیده افدراد ، جامعه آمداری در ایدن پدژوهت روگ: .مسیر شغلی در افراد دارای محدودیت بینایی بود

سداکن در شدهر اصدفهان بدود. نمونده پدژوهت   ، سدال 50تدا  31در محدوده سدنی    ، دارای محدودیت بینایی
دارای محدودیت بیندایی بدود کده بده شدیوه غیراحتمدالی هدفمندد ( یک نفر زن و یک نفر مرد) شامل دو فردر 

، هددود و کریددد، هاراتسددیس) بددا اسددتفاده از مقیدداس اشددتیا  بدده اهدددا  مسددیر شددغلیهددا  انت دداب شدددند. داده
در ایدن مطالعده اسدتفاده شدد. در ایدن روش  A-Bطرح آزمایشدیر مدورد منفدرد از ندوع  جم  آوری شد.( 0034

مشاوره مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی مسیر شغلی طی ده جلسه اجرا شد. ، هپس از موقعیت خ  پای
تحلیددل دیددداری  یافتییه هییا:آمددار توصددیفی و تحلیددل دیددداری انجددام شددد. های  براسدداس شدداخ هددا  تحلیددل داده

روی اشددتیا  بدده ، نشددانگر اخددرب ت بددودن مداخلدده، غیرهمهددوشهددای  از طریددق شدداخ ر درصددد دادههددا  داده
باتوجده بده وجدود مواند  م تلدد در زنددگی : گیری نتیجیهبدود. کننده  ر شدغلی در هدر دو شدرکتاهدا  مسی

مشدداوره توانب شددی شددغلی مبتنددی بددر نظریدده ، افددراد دارای محدددودیت بینددایی و اهمیددت اشددتیا  بدده اهدددا 
شددناختی اجتمدداعی میتوانددد یددک مداخلدده مددیخر بددرای تشددویق افددراد دارای محدددودیت بینددایی جهددت تعهددد 

تدوان از آن در مراکدز خددماتی بده افدراد دارای محددودیت بیندایی  مدی ت به اهدا  مسیر شغلی باشدد ونسب
   استفاده کرد.

افدراد دارای محددودیت ، اشدتیا  بده اهددا  مسدیر شدغلی، مشاوره توانب شدی شدغلی های کلیدی:  واژه
   بینایی.
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 مقدمه
 3یسرتیو در بهز( 2636، 2پارکرزیمنسکی و ) است یهر انسان یزندگ یبعد مرکز 1اشتغال

بره  ، از افرراد یبرخر یاما نقش اشرتغال در زنردگ، دارد یار مهمیو سالمت اشخار نقش بس
کررره وضرررع ، ابررردی مررری ن برابرررریچنرررد یتررریاهم 4ژه افرررراد دارای نررراتوانییررو  5ت اسرررتخدامیچررررا 
بررره خررردمات مراقبرررت از سرررالمت و سرررطوپ  یدسترسررر  ، یتوانرررد درجررره اسرررتقالل مررراد یم

کند. عالوه برراینییرا تع یکت اجتماعمشار کررد ترا  ، ن  کمره خواهرد  شراغل برودن بره افرراد 
کنندیتعر یخودشان در جامعه نقش یبرا  ینراتوان (.2632 ،6اسرولیوان و وانرگ، استروسر) ف 

کرره رشررد مسرر مرری یتجررارب منحصررر برره فرررد یریگ باعرری شررکل افررراد دارای  یر شررغلیشررود 
از یردر نروع ن ینروع نراتوان یو از طرفر( 2661، 7فابیان ولیسنر) دهد یر قرار میناتوانی را تحت تأم

محردودیت بینرایی اسرت  ، عیشراهرای  یاز جملره ناتوان (.2660 ، 8زونکرر) گرذارد می ریافراد تأم
تعررداد افررراد دارای محررردودیت ( 2626) و همکرراران 9فلکمررن، سررتینمتز، کرره پررژوهش بررورن

کرد.میلیون ن 51بینایی در دنیا را بیش از   فر برآورد 
کارفرمایران روبروسرت گروه از افراد  دارای ناتوانی با موانعی م رل نگررا  کاری این   زندگی 

یلیامز، کرودن) نررخ پرایین اسرتخدام در میران افرراد دارای  (.2662، 10مه برروم و همکراران، و
ژو و  ، مررره دونرررال) شرررود مررری محررردودیت بینرررایی یررره مسرررئله جررردی و فزاینرررده محسررروب

اسررررتخدامی های  بنررررابراین افررررراد دارای محرررردودیت بینررررایی فرصررررت  ،(2631، 11کرررررودن
محدودی دارند و این مسئله نیراز بره ح رور مشراوران مسریر شرغلی را در عرصره توانبخشری 
                                
1. occupation. 
2. Szymanski, E., & Parker, R. M. 
3. well-being. 
4. individuals with disability. 
5. employment. 
6. Strauser, D. R., O'Sullivan, D., & Wong, A. W. 
7. Fabian, E. S., & Liesener, J. J. 
8. Zunker, V. 
9. Bourne, R., Steinmetz, J. D., Flaxman, S., & et al. 
10. Crudden, A., Williams, W., McBroom, L. W., & et al. 
11. McDonnall, M. C., Zhou, L & ,.Crudden, A. 
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کره برا محردودیت در   کند. می جدی کمره بره افررادی  یکی از موضوعات شرغلی مهرم بررای 
 1اشرتیاق بره اهردات مسریر شررغلیپررداختن بره مسرئله  ، اسرتخدامی مواجهنردهای  فرصرت
کلررر ، هرراس) اسررت برررای مشررتاق ها  اهرردات برره نیررت و قصررد انسرران (.2661، 2هکهاسررن و 

، 3بنررردورا) خرررار یرررا ایجررراد نترررایج خرررار اشررراره دارنررردهرررای  شررردن بررره انجرررام فعالیت
کره بره تکرالیف مسریر  ، ین اهردات بررای افرراد بزرگسرالتر یکی از مهم (.3210 اهردافی اسرت 

کرره افررراد برررای دسررتیابی برره یرره  (.2636، 4شررالمن و نررورمی)   اسررتشررغلی مربررو هنگررامی 
کنتررل شرده ترالا منظور از  شررود. مری اشرتیاق بره هردت فعرال ، کننرد مری هردت بره صرورت 

گذاری برر منرابع درونری و افرزایش تعهرد انگیزشری بررای دسرتیابی  ، اشتیاق به هدت سرمایه 
یاد و فرصتها  وقتی چالش به اهدات است. محدود است اشرتیاق بره هردت ضرروری ها  ز

که یه فرد اهردافش را در حروزه  (.2661، 5همکاران سورنسن و، ابی، انجی) است هنگامی 
گفترره  مسرریر شررغلی دنبررال میکنررد و نسرربت برره پیگیررری ایررن اهرردات تعهررد و انگیررزه دارد 

 در ایرن حالرت افرراد ممکرن اشرتیاق رخ داده اسرت. شود نسبت به اهدات مسیر شرغلی می
کننرد  است از انواع منابع رفتاری م ل صرت تالا یا انرژی برای تحقق اهدافشان استفاده 

برا توجره بره نقرش اشرتیاق نسربت بره اهردات مسریر شرغلی بررای  (.2661، هاس و همکاران)
و نیرررز اهمیرررت اشرررتیاق در بهزیسرررتی و ( 2661، هررراس و همکررراران) دسرررتیابی بررره اشرررتغال

توان این سازه را یکری از موضروعات مهرم در توانبخشری می( 2661، 6روتمان) رضایت شغلی
کرد. 7شرررغلی ، 9دیرررن و برررارلینگر) اسرررت 8توانبخشررری یررره رشرررته برررین حرفررره ای قلمرررداد 
10آن مشراوره توانبخشریهای  ین شاخهتر یکی از مهم (.2632

مشراوره توانبخشری یره  است. 

                                
1. career goal engagement. 

2. Haase, C. M., Heckhausen ,J., & Köller, O. 
3. Bandura, A. 
4. Shulman, S., & Nurmi, J. E. 
5. Ng, T. W., Eby, L. T., Sorensen, K. L., & et al. 
6. Rothmann, S. 
7. vocational rehabilitation. 
8. interprofessional 
9. Dean, S. G., & Ballinger, C. 
10. rehabilitation counseling. 
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که به افرادی با ناتوانی هیجانی روانری و فیزیکری  ، رشردی ، شناختی ، فرایند نظام مند است 
کراربرد فراینرد مشراوره در یره محریط یکپارچره بره اهردات  می کمه کند تا بتوانند از طریق 

گررواهی مشرراوره ی  هکمیترر) شرران دسررت یابنررد مسرریر شررغلی و اسررتقالل در زندگی ، شخصرری
 2مشرراوره توانبخشرری شررغلی ، مشرراوره توانبخشرریهای  یکرری از شرراخه (.2631، 1توانبخشرری
کرره توانررایی   اسررت. مشرراوره توانبخشرری شررغلی برره دنبررال ارائرره خرردمات برره افرررادی اسررت 

هدت مشرراوره  محرردودی دارنررد و خواهرران ورود یررا دسررتیابی مجرردد برره یرره شررغل هسررتند.
3توانبخشررری شرررغلی توانمندسرررازی

افرررراد دارای نررراتوانی برررررای دسرررتیابی بررره اسررررتخدام  
 اسرت 4مشراوره مسریر شرغلی ، غلیین مداخالت مشاوره توانبخشری شرتر یکی از مهم است.

که)    (.2631، 5رامریل و 

جدیرد های  یکری از نظریره( 2661؛ 2631، لنرت) نظریه شناختی اجتماعی مسریر شرغلی
کیرد ایرن نظریره برر عاملیرت که تأ در توانمندسرازی بسریار مرومر ،  6مشاوره مسیر شغلی است 

 7منردی یرت یرا خودجهتافرراد از قابلیرت عامل، براساس نظریره شرناختی اجتمراعی است.
کمرره کرره ایررن قابلیررت برره آنهررا  کننررد و حمایت مرری برخوردارنررد  هررای  کنررد موانررع را حررذت 

کنررار حمایت ، در ایررن نظریرره (.2631 ، لنررت) محیطرری مفیرردی برررای خررود بیابنررد و هررا  در 
 و اهردات  شخصری برجسرته 9پیامردهای مرورد انتظرار ، 8نقش باورهرای خودکارآمردی ، موانع
که به عنوان متغیرهرای شرناختی فرردی در رشرد  ،(2637 ، 10باوسلی-لز و هری نی) شود می

کره البتره در  مری عوامل یادشده همراه با هم به معرفی چهار مردل عاملیت دخیلند. پردازنرد 
( 1 ، مرردل انتخرراب( 2 ، مرردل رغبررت( 3عبارتنررد از ها  این مرردل عرین همپوشرری تمررایز دارنررد.

                                
1. commission on rehabilitation counselor certification. 
2. vocational rehabilitation counseling. 
3. empowerment. 
4. career counseling.  
5. Rumrill Jr, P. D., & Koch, L. C. 
6. agency. 
7. self-direction. 
8. self-efficacy. 
9. outcome expectations. 
10. Niles, S. G., & Harris-Bowlsbey, J. 
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   تجربه رضایت یا بهزیستی در قلمرو آموزشی و شغلی.مدل ایجاد ( 5مدل عملکرد و 
رغبرت یریرگفرد و پیامدهای مورد انتظار او باعی شرکل یخودکارآمد ، در مدل رغبت

ت خررار باعرری یرره فعالیررفرررد در  یشررود و خودکارآمرردیاا مرر یر شررغلیفرررد در مسرر یهررا
کره چررا ن سر ال یربره ا ییپاسرخگو یمدل انتخاب درپر شود. می جاد رغبت در فردیا اسرت 

ن مررردل بررره یا کنرررد.یمنرررد اسرررت آن حررروزه را دنبرررال نمرررعالقررره یخاصررر کررره بررره حررروزه یفررررد
کره یدر واقع ا توجه دارد. یانهیو زم یانهیشیپ یرهایمتغ ن مدل همران مردل رغبرت اسرت 
ا یرررش یدر آن وارد شرررده و نقششررران را در افرررزا یطررریو مح یفرهنگررر ، یاجتمررراع یرهرررایمتغ

 یبرره معرفرر یمرردل عملکرررد اند.و پیامرردهای مررورد انتظررار نشرران داده یکرراهش خودکارآمررد
گذشرتهیتأم پرردازد. براسراس  مری و پیامردهای مرورد انتظرار یفررد برر خودکارآمرد یر عملکرد 
گذشرتهیرن الگرو تجربیرا ن یاسرت و برررا یخودکارآمرد کننردهتیرا تقویرکننرده فیت رع ، ات 

کاهش خودکارآمدیش یاساس افزا با پیامدهای مورد انتظار بر انتخراب هردت در تعامل  یا 
رود  یانتظرار مر ، تیامرا در مردل رضرا (.2631 ، لنت) گذار است ریو سطح تحقق اهدات تأم

ر قررار یتحرت ترأم ، هرم پوشرند یقبلر  ادشردهیکره در سره مردل  ییرهرایت توسرط متغیکه رضا
کررار شرراد خواهنررد یا محرریرردر مدرسرره  ین مرردل افرررادیرربراسرراس ا ، ردیررگ کرره احسرراس ط  بررود 

شرررفت در یدر حررال پ یآنهررا مهررم اسررت و خودشرران را برره عنرروان افرررادهررای  کننررد فعالیت
دارنرد و بره  یخودکارآمرد یف ضرروریایرن افرراد در عمرل بره تکرال، ننردیبب یاهدات شخصر

کرره برره آنهررا در ارتقرراف خودکارآمررد یط دسترسرریدر محرر یمنررابع اهرردات  یریررگیو پ یدارنررد 
یرادی بررای موانرعهمچنین ا کند. یکمه م و خودکارآمردی در هرا  حمایت، ین مردل نقرش ز

ت یم منجررر برره رضررایپیگیررری اهرردات قائررل اسررت و ایررن پیگیررری اهرردات برره طررور مسررتق
 ر اشررخاریپرذ برالقوه انعطرات هرای  یژگیو ین مردل رویرا ، انداز مشراوره از چشرم شروند. یم
ماننرد نظرارت ) طیو مح( اهدات یانتخاب و اجرا ، امدیانتظارات پ ، یمانند خودکارآمد)

ک( یتیحمرا یو سرپرست کمرهیرتأ کنرد ترا ضرمن موفقیرت در پیگیرری  مری د دارد و بره افرراد 
  (.2661، لنت و براون) اهدات به رضایت برسند
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افراد دارای  پیگیررری اهرردات در مررواردی نیازمنررد درگیررر شرردن و فعالیررت فیزیکرری اسررت.
کره ایرن رت محدودیت بینایی فعالیت فیزیکی پایین ی نسبت به همتایان بینای خود دارند 

، 1کررررک و ژو، هگرررل) در ایرررن افرررراد اسرررت تر امرررر تاحررردودی ناشررری از خودکارآمررردی پرررایین
یکرری از  ، هررای محیطرری حمایت ، براسرراس مرردل شررناختی اجتمرراعی ، عررالوه بررراین (.2631

کرره افرر (.2631  ، لنررت) عوامررل مرر مر در پیگیررری اهرردات اسررت راد دارای ایررن درحررالی اسررت 
یافت حمایت اجتمراعی های  محدودیت بینایی فرصت محدودی برای شبکه سازی و در

ولرف و ) گرذارد مری دارند و حتری شردت مشرکل بینرایی روی شربکه سرازی اجتمراعی ترأمیر
کره برجسرتگی  (.3227، 2ساک  همچنین موانع نیز نقش مهمی در پیگیری اهردات دارنرد 

بره  (.2633، 3پفیرر و پینکروارت) یت بینایی مشهود استموانع در زندگی افراد دارای محدود
مفید در توانمندسازی افراد بررای پیگیرری ای  نظریه، رسد نظریه شناختی اجتماعی می نظر

که این نظریه پیگیری اهدات را منو  بره عرواملی کره افرراد دارای  مری اهدات باشد چرا دانرد 
کرراربرد عملرری ایررن ، بنابراین هسررتند.محرردودیت بینررایی در آن دچررار محرردودیت  سررنجش 

درمورد موضوع مهرم اشرتیاق بره اهردات بررای افرراد دارای نراتوانی بایرد مردنظر ، شیوه مشاوره
که پیش از این پژوهش قرار بگیرد. انجام شده از ترامیر متغیرهرای نظریره های  قابل ذکر است 

هیرانررررو و ، فررررام) لیررررتشرررناختی اجتمرررراعی مسرررریر شررررغلی روی آرزوهررررای افررررراد دارای معلو
لرری و ، پررارک، لرری) فعالیررت فیزیکرری افررراد دارای معلولیررت ،(2626، 4لینسررتورم و همکرراران

 ی افرررررراد دچرررررار آسررررریب دیررررردگی نخررررراعیشرررررناخت روانهای  سررررررمایه ،(2631، 5همکرررراران
اشررتیاق  ،(3127، عابرردی و نیلفروشران ، مرزبران) اشرتیاق تحصرریلی ،(3121، بدخشریان)

و ( 3121، عابرررررررررردی و همکرررررررررراران، نیلفروشرررررررررران ، سررررررررررینیعبدالح) مسرررررررررریر شررررررررررغلی
کردند.( 3122، اخوت) خودناتوانمندسازی دانشجویان  حمایت 

                                
1. Haegele, J. A., Kirk, T. N., & Zhu, X. 
2. Wolffe, K., & Sacks, S. 
3. Pfeiffer, J. P & ,.Pinquart, M. 
4. Pham, Y. K., Hirano, K. A., Lindstrom, L., & et al. 
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گرچرره پژوهش    در زمینرره توانبخشرری افررراد دارای محرردودیت بینررایی هررایی  همچنررین ا
کرره توانمندسررازی ایررن افررراد را از طریررق آمرروزا مهارت اجتمرراعی هررای  انجررام شررده اسررت 

 نگری آمروزا م برت  ،(3126  ، شریفی درآمدی) رویکرد شناختی رفتاری مایکنباممبتنی بر 
 مرورد توجره قررار دادنرد و از ترأمیر رویکررد روایتری بررر( 3121، وطنری و حسرن زاده، ارجمنردنیا)

کردنررررررد  انطبرررررراق پررررررذیری مسرررررریر شررررررغلی افررررررراد دارای محرررررردودیت بینررررررایی حمایررررررت 
مرا ضرروری اسرت مشراوره توانبخشری شرغلی در ا  ،(3121 ، سرلیمی ، نیلفروشران  ، محمدی)

کره باتوجره بره مولفرهتر ایران به طور جدی گیررد  کیردمرورد های  ی مورد توجره قررار  در نظریره  تأ
نیاز اسرت ایرن رویکررد در ایرن حروزه مرورد بررسری  ، شناختی اجتماعی مسیر شغلیه مشاور

گیرد.    قرار 
و نیرز ( 3121 ، آیینری) یت بینایی در ایررانباتوجه به باال بودن افراد بیکار دارای محدود  

گررروه برره علررت تعرردد انررواع موانررع کولکررارنی و ) پررایین بررودن شرران  موفقیررت شررغلی در ایررن 
کومار کارفرمایران( 2635 ، 1گوپا و ( 2662 ، کررودن و همکراران) شامل موانع بیرونی م رل نگررا 

کمبررود عررزت نفرر  نسرربت برره شناسررایی نیرراز اسررت ( 3220 ، 2هگموسررر) موانررع درونرری م ررل 
با توجره  در افزایش اشرتیاق بره اهردات مسریر شرغلی اقردام شرود.ای  رویکردهای م مر مشاوره

کمی تمایرل بره  ، به مشکالت افراد دارای محدودیت بینایی جهت شرکت در مداخله افراد 
دربررار ه  تر عمیررقی  هعالوه بررر ایررن بررا توجرره برره ضرررورت مطالعرر شرررکت در پررژوهش داشررتند.

شریوه مروردمنفرد را  ، پژوهشگران در ایرن پرژوهش ، امرگذاری مداخالت مشاوره ای چگونگی
کردنرد کره آیرا مشراوره  ، به عنروان روا پرژوهش خرود انتخراب  کننرد  ترا ایرن سرئوال را بررسری 

توانبخشی شغلی براساس نظریه شناختی اجتماعی روی اشتیاق بره اهردات مسریر شرغلی 
 تأمیر دارد یا خیر؟
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 ها مواد و روش
کن در شررهر  ، جامعرره آمرراری در ایررن پررژوهش کلیرره افررراد دارای محرردودیت بینررایی سررا

بررا هرردت بررسرری تناسررب مرردل  تررر این پررژوهش در ادامرره یرره پررژوهش بزر  اصررفهان بررود.
گرفررت. گررردآوری داده انطبرراق انجررام  جهررت بررسرری تناسررب مرردل هررا  در یکرری از ابزارهررای 

کرره در صررورت تمایررل نسرربت برره از افررراد دارای محرردودیت بینررایی  ، انطبرراق خواسررته شررد 
کننرد و شرماره تمراس خرود را در  شرکت در جلسات مشاوره اعالم عالقه منردی خرود را ابرراز 

پژوهشگران پر  از تردوین قالرب جلسرات مشراوره برا افررادی  اختیار پژوهشگران قرار دهند.
کمتر از میانگین که نمره آنها در مقیاس اشتیاق به اهدات مسیر شغلی یه انحرات معیار 
گرفتند. میانگین و انحرات معیار براساس نتایج  پژوهش بزر  با هردت بررسری تر بود تماس 

گیرری در ایرن پرژوهش  تصرادفی ی غیرر  بره شریوهمدل انطباق محاسربه شرد. بنرابراین نمونره 
 (3127 ، سعدی پور) .هدفمند بود

گلوکر ، سراله 13آزمودنی اول یه خانم  گلوکروم  وم برود.مبرتال بره آب سریاه یرا  آب سریاه یرا 
کره منجرر بره صردمه پیشررونده عصرب بینرایی می  گرردد گروهی از اختالالت چشمی است 

دانشررررجوی  ، صرررراحب یرررره فرزنررررد ، وی متاهررررل (.3125 ، آقررررایی و رضررررائیان ، اسرررداللهی)
کرره قررادر برره پررذیرا مواجهرره بررا های  کارشناسرری ارشررد در یکرری از رشررته علرروم انسررانی بررود 

امرا در  ، سالگی متوجه اختالل بینایی خود شده بود 31این فرد از سن  یی نبود.اختالل بینا
کیفیرت زنردگی شخصری و شرغلی وی را تحرت ترامیر قررار  ، طی پرنج سرال اخیرر ایرن مسرئله 

یکررری از رشررررته داد. مهندسررری  برررره علرررت موضرررروعات های  وی دارای مررردرک لیسرررران  در
کار بود ولری بره علرت  بود.شود[  می رازداری از ذکر آن خودداری قبالص در یه شغل مشغول به 

گذاشرت و بره پیشرنهاد یره  ، اشتباهات متعدد مرتبط به مسائل بینایی کنرار  شغل خود را 
کرد. ، مشاور برااین حرال نسربت بره توانرایی  رشته جدیدی را در حوزه علوم انسرانی انتخراب 

این فرررد  کرررد. مری ر برجسررتهخرود در ایررن رشرته شرره داشرت و تجربیررات منفری خررود را بسریا
داد و از  نمرری اقردامات خاصرری برررای طرررپ ریرزی موفقیررت مسرریر شررغلی در ایرن رشررته انجررام
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  انجام تکالیف مربو  به مسیر شغلی طفره میرفت.
گلوکرروم ، سرراله 25آزمررودنی دوم یرره آقررای  کارشناسرری در یکرری از  ، مبررتال برره  دانشررجوی 

او نیز نسبت به اهردات شرغلی  فرزند آخر خانواده بود.او مجرد و  علوم انسانی بود.های  رشته
بری انگیررزه بررود و اعتقراد داشررت دسررتیابی بره اشررتغال برررای افرراد دارای محرردودیت بینررایی 

این آزمرودنی از آغراز تولرد برا مسرئله  تقریبا غیرممکن است بنابراین لزومی به تالا نمیدیرد.
اخرتالل در دوسرال اخیرر رو بره وخامرت برا ایرن حرال شردت ایرن  ، اختالل بینایی مواجه بود

   بود.

 طرح پژوهش
علت انتخراب  برا طررپ مرورد منفررد انجرام شرد.، پژوهش در این مطالعه به شیوه تجربی

کرره نسرربت بره شرررکت در پررژوهش  ، ایرن روا کررم افرراد دارای محرردودیت بینررایی برود  تعررداد 
کرره برره آن آزمررایش ترره آزمررودنی متمایررل بودنررد. های  یررا آزمررایش سررری پژوهش مررورد منفرررد 
گروهررررررری را دارد مررررررری زمرررررررانی هرررررررم  گوینرررررررد قابلیرررررررت اجررررررررا بررررررره صرررررررورت انفررررررررادی یرررررررا 

کره  A-Bطرپ پژوهش حاضرر از نروع  (.3122 ، آقامحمدی و همکاران ، عابدی ، فراهانی) برود 
دو آزمرودنی  انجرام شرد. Bو مداخله یعنی موقعیت  Aدر دو مرحله خط پایه یعنی موقعیت 

اهدات مسیر شغلی را در موقعیت خرط پایره در سره نوبرت و در طری سره مقیاس اشتیاق به 
کردنرد. در هرا  پ  از تکمیرل خرط پایره رونرد درمران آغراز شرد و آزمودنی هفته متروالی تکمیرل 

مشرراوره مسرریر شررغلی مبتنرری بررر نظریرره شررناختی اجتمرراعی را ای  دقیقرره 76طرری ده جلسرره 
یافت و در طرول ایرن مردت در پرنج نوبرت مرورد ارز گرفتنرد.در پ  از آن بره فاصرله  یرابی قررار 

پ  از طری مراحرل فروق نترایج هرر سره  چهار و شش هفته جلسات پیگیری انجرام شرد. ، دو
  مرحله به صورت نمودار رسم شد و تجزیه و تحلیل نهایی انجام شد.

جهت سنجش اشرتیاق نسربت بره اهردات مسریر  مقیار اشتیاق به امداف مسیر شغلی:
اشرتیاق بره اهردات مسریر  مقیاس هشت سرئوالی( 3122 ، سلیمی) یشغلی از نسخه فارس
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کررررره توسرررررط هاراتسررررری  کریرررررد ، شرررررغلی  اسرررررتفاده  ، تنظررررریم شرررررده برررررود( 2631) 1هرررررود و 
گررزینش ( 2631) هاراتسری  و همکرراران شد. کنتررل دربرراره  ایررن مقیراس را براسرراس مقیرراس 

اشرتیاق نسربت بره سراخته شرده برود و ( 2661) که توسط هراس و همکراران 2اهدات اصلی
( 2631) هاراتسرری  و همکرراران سررنجید مررورد بررازبینی قرررار دادند. مرری اهرردات تحصرریلی را

کردند. پاسررخگویی برره ایررن  سررئواالت را براسرراس اشررتیاق برره اهرردات مسرریر شررغلی تنظرریم 
 کررامال مخرررالفم انجرررام ، 3کرررامال مرروافقم ترررا  ، 1لیکرررت از ای  مقیرراس در طیرررف پررنج درجررره

التر در ایرن مقیراس نشرانگر اشرتیاق بیشرتر بره اهردات مسریر شرغلی اسرت. نمره برا شرود. مری
روایرری همگرررای ایررن مقیرراس در نسررخه اصررلی بررا نشرران دادن رابطرره م بررت ایررن مقیرراس بررا 

کررارورزی تمایررل برررای  ، گفتگررو بررا والرردین دربرراره زنرردگی بعررد از فررارغ التحصرریلی ، پیگیررری 
فارسری ی  هروایی همگررای نسرخ (.2631  ،هاراتسی  و همکاران) جایابی مجدد انجام شد

 >p ,/663) این مقیاس از طریق نشان دادن رابطه م بت و معنرادار برا اشرتیاق مسریر شرغلی

10/6r= )پایایی این مقیاس در نسخه اصلی از طریق ضرریب  (.3122 ، سلیمی) تأیید شد
کرانبررراخ گردیرررد 2/6 ، آلفرررای  ( 3121) سرررلیمی (.2631 ، هاراتسررری  و همکررراران) گرررزارا 

کرد. 21/6پایایی این مقیاس را    گزارا 
ترردوین جلسررات بررر اسرراس نظریرره شررناختی اجتمرراعی مسرریر شررغلی بررا مطالعرره متررون 

سررررپ  از سررررره  انجررررام شد.( 2661 ، 2660 ، لنررررت و بررررراون ؛2661 ، 2631 ، لنررررت) مختلررررف
کره روایری قالرب تردوین شرده را مرورد  متخصس در حوزه مشاوره مسیر شغلی خواسته شرد 

یابی قرار دهند. ضریب تروافقی ی  هاطمینان از روایی محتوایی قالب جلسات با محاسب ارز
گرفررت. کاپررا بررین  برررآورد شررد. 73/6میزان ضررریب ترروافقی  کاپررا انجررام  قدرت ضررریب ترروافقی 

یررابی می16% تررا 03 ایررن مداخلرره   (.2635 ، 3گرروت) شررود % بعنرروان ضررریب ترروافقی خرروب ارز
گام و در ط که در جدول براساس یازده    ارائه شده است. 3ی ده جلسه انجام شد 

                                
1. Haratsis, J. M., Hood, M., & Creed, P. A. 
2. Primary Selective Control 
3. Gwet, K. L. 
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 . محتدا  جلسات مشاوره شنا تی اجتماعی1جدول
 فرایند مشاوره امداف گام ما
 کسب اطالعات زمینه ای، ایجاد رابطه حسنه مصاحبه ورودی گام اول
یابی وضعیت مراجرع در ارتبرا  برا متغیرهرای  گام دوم ارز

 مربو  به مدل
هرای  مراجع از پیامدهای فعالیتکشف انتظارات 

 زندگی

بررسرری وضررعیت ، بررسرری وضررعیت خودکارآمرردی
 خلقی

 عینی و ادراکیهای  بررسی موانع و حمایت
گذشررته، افررزایش برراور برره توانررایی افزایش خودکارآمدی واقع بینانه گام سوم ، تجربیررات موفررق 

 تغییر اسنادهای بدبینانه 
گزینی گام چهارم تنظیم هدت براساس رغبرت ، هاشناسایی رغبت  هدت 

 ها
کررردن فعالیررت ، تعریررف عملیرراتی اهرردات تعریف رفتار گام پنجم اجرایرری 

 ها
کشرف راهکرار برررای ، گذشرتههرای  کشرف حمایت شناسایی حمایت ها گام ششم

یافت حمایت   در
 کشف موانع درونی و موانع بیرونی شناسایی موانع گام هفتم
مراجرع در مواجهره برا موانرع ای  راهبردهای مقابله گام هشتم

 بیرونی
 حل مسئله، شناسایی راهبردهای مقابله ای

 مدیریت اضطراب
بیررنش نسرربت برره وضررعیت خلقرری بعنرروان یرره  گام نهم

 مانع
گاهی نسبت به موانع درونی  افزایش خودآ

فکرر  ، احسراس ، آشنایی با چرخه تعامل فیزیولروژی چالش شناختی گام دهم
 و رفتار

کارآمدآموزا مقابله   با افکارنا
یافت بازخورد از جلسات مرور و سنجش  گام یازدهم  مرور و در

 ها روش تحلیل داده
برین مروقعیتی و درون  1در این پرژوهش از طریرق تحلیرل دیرداریها  تجزیه و تحلیل داده

                                
1. Visual analysis 
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ابتدا نموداری بررای هرر آزمرودنی  ، جهت تحلیل دیداری نمودار داده ها موقعیتی انجام شد.
موقعیررررت خررررط پایرررره و هررررای  سررررپ  در مرحلرررره اول بررررا اسررررتفاده از میانرررره داده شد.رسررررم 
درصرد  26) یکری براال ، سپ  دو خرط مروازی رسم شد. xخط میانه موازی با محور  ، مداخله

فاصرله  کشریده شد.( درصرد پرایین میانره 26) و دیگرری پرایین خرط میانره( باالی عدد میانه
فاصررله بررین دو خررط میررزان تغییرپررذیری سررری  ارد.نررام د 1محفظرره مبررات ، بررین ایررن دو خررط

گررر  ، درصرردی 16-26با درنظررر داشررتن معیررار  دهررد. مرری را نشررانهررا  داده درصررد از نقررا   16ا
گفتره( محفظره مبرات) درصرد از مقرردار میانره 26زیرر یرا درون هرا  داده گیرررد  کرره  مری قررار  شرود 
از هررا  داده 3پرر  از مشررخس شرردن محفظرره مبررات جهررت بررسرری رونررد دارد. 2مبرراتهررا  داده

کررردن  16-26اسررتفاده شررد و محفظرره مبررات خررط رونررد نیررز براسرراس معیررار  4روا دو نرریم 
های  شراخس ، سیم خطو  میانه و روند و نیز محفظه مبات آنهراتر  پ  از درصدی رسم شد.

تحلیرررل دیرررداری درون های  سدامنررره تغییررررات و شررراخ ، آمرررار توصررریفی ماننرررد میرررانگین
تحلیرل دیررداری بررین مروقعیتی ماننررد درصررد های  مروقعیتی ماننررد سرطح و رونررد و شرراخس

غیررر همپرروا نشررانگر هررای  درصررد داده محاسرربه شد. 6و غیررر همپرروا 5همپررواهررای  داده
هررای  برای محاسربه درصرد داده نقرا  غیرر مشرترک دو موقعیرت خرط پایره و مداخلره اسرت.

که در موقعیت مداخله بیرون از دامنه تغییرات خرط هایی  نقا  دادهغیر همپوا تعداد  را 
کنتررل آزمایشری در  گردد. مری ضررب 366کنند و عدد حاصل در  می پایه قرار دارند را شمارا

پررژوهش مررورد منفرررد براسرراس تغییررر سررطح از یرره موقعیررت برره موقعیررت دیگررر و نیررز درصررد 
مرورد هرای  در طرپ (.3122 ، ی و همکرارانفراهران) شرود مری غیر همپروا مشرخسهای  داده

کنترل شرود و متغیرهرای مرزاحم در  مری عوامرل مرزاحم تلقریکننرده  منفرد خط پایه به عنروان 
کنترررل کرره براسرراس نظررر  (.2662 ، 7کیپررانی) شرروند مرری موقعیررت خررط پایرره  قابررل ذکررر اسررت 

                                
1. stability envelope. 
2. stability. 
3. trending. 
4. split-middle. 
5. Percentage of Overlapping Data (POD). 
6. Percentage of Non-overlapping Data (PND). 
7. Cipani, E. 
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گز کاسرتو ، اسکرا درصرد  16کمترر از  PNDدر صرورت هرا  تفسریر داده( 3217) 1مسرتروپیری و 
 26درصررد نشررانگر مرر مر بررودن نسرربی و بیشررتر از  76تررا  16 ، نشررانگر غیررر معتبررر بررودن مداخلرره

  درصد نشانگر بسیار م مر بودن مداخله است.

 ها یافته
گیرررری مکررررر طررری جلسرررات خرررط  ، در متغیرررر اشرررتیاق بررره اهررردات نمررررات خرررام انررردازه 

   است. ائه شدهار 3و شکل 3مداخله و پیگیری در جدول  ، پایه

 نمرات مقیار اشتیاق به امداف مسیر شغلی در مدقعیا  ط پایه و مدا له . 1جدول 
شرکا 
 مدقعیا پیگیی  مدقعیا مدا له مدقعیا  ط پایه کنندگا 

 12 11 13 13 21 22 20 25 37 31 23 اول
 16 22 12 16 21 20 21 32 37 32 31 دوم

 

 

 
 مدا له و پیگیی  ، مسیر شغلی در مدقعیا  ط پایه نمرات اشتیاق به امداف . 1شدل  

 

                                
1. Scruggs, T. E., Mastropieri, M. A., & Casto, G. 
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 . خط میانه و محفظه مبات برای آزمودنی اول2شکل

 
 . خط روند و محفظه مبات برای آزمودنی اول1شکل

  

  

 
 . خط میانه و محفظه مبات برای آزمودنی دوم5شکل

 
 . خط روند و محفظه مبات برای آزمودنی دوم1شکل

 
و 5و  2تیب در اشررررکال تر محفظرررره مبررررات برررررای آزمررررودنی اول و دوم بررررهخررررط میانرررره و 

 1و  1تیب در اشرکال تر همچنین خط روند و محفظه مبات آنها برای آزمرودنی اول و دوم بره
هرا  نتایج تحلیل دیداری درون مروقعیتی و برین مروقعیتی بررای آزمودنی .قابل مشاهده است

 ارائه شد.  1و  2تیب در جدول تر به
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 اول یآزمددن  برا(  ط پایه و مدا له) یتین مدقعیو ب یتیدرو  مدقع  داریل دیتحل . 2 جدول
 تیین مدقعیتحلیل ب یتیتحلیل درو  مدقع

 B تیموقع یسهیمقا A B ت هایموقع یتوال

A 

  رات روندییتغ 1 1 ت هایطول موقع

 ر جهتییتغ   سطح
 صعودی
 به نزولی

 م بت امر وابسته به هدت 21 31 انهیم

 ر مباتییتغ 0/27 00/31 نیانگیم
 با مبات

 به با مبات
  ر در سطحییتغ 13-25 23-37 راتییتغ یدامنه
 مبات یرات محفظهییتغ یدامنه
 یر نسبییتغ بامبات بامبات تیهر موقع یانهی% از م26

20 
 1/37به 

 ر مطلقییتغ   ر سطحییتغ
25 
 37به 

 انهیمر ییتغ 21-20 1/37-1/32 یر نسبییتغ
22 
 37به 

 نیانگیر مییتغ 13-25 37-23 ر مطلقییتغ
0/27 
 00/31به 

  ها داده یهمپوش   روند
 PND 366% صعودی نزولی جهت
 POD 6% بامبات بامبات مبات

 

 دوم یآزمددن  برا(  ط پایه و مدا له) یتین مدقعیو ب یتیدرو  مدقع  داریل دیتحل  .3جدول
 ن مدقعیتییتحلیل ب یتیتحلیل درو  مدقع

 B تیموقع یسهیمقا A B ت هایموقع یتوال

A 

  رات روندییتغ 1 1 ت هایطول موقع

 ر جهتییتغ   سطح
 صعودی
 به نزولی
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 ن مدقعیتییتحلیل ب یتیتحلیل درو  مدقع
 م بت امر وابسته به هدت 20 31 انهیم

 ر مباتییتغ 2/21 31 نیانگیم
 با مبات

 به با مبات
  ر در سطحییتغ 16-32 32-37 راتییتغ یدامنه
 مبات یرات محفظهییتغ یدامنه
 یر نسبییتغ بامبات بامبات تیهر موقع یانهی% از م26

21 
 31به 

 ر مطلقییتغ   ر سطحییتغ
32 
 37به 

 انهیر مییتغ 21-21 1/31-31 یر نسبییتغ
20 
 31به 

 نیانگیر مییتغ 32-16 37-31 ر مطلقییتغ
2/21 
 31به 

  داده ها یهمپوش   روند
 PND 16% صعودی نزولی جهت
 POD 26% بامبات بامبات مبات
 

دهنرد مشرراوره براسراس نظریره شرناختی اجتمراعی مسرریر  مری نشران 1و  2نترایج جردول 
 2نتررایج تحلیررل دیررداری در جرردول  شررغلی روی اشررتیاق برره اهرردات مسرریر شررغلی مرر مر بود.

در خط پایه بره  00/31دهد میانگین نمرات اشتیاق به اهدات در آزمودنی اول از  می نشان
 نشرران( PND) غیرهمپررواهررای  همچنین شرراخس درصررد داده در مداخلرره رسررید. 0/27
که میزان همپوشی بین نقا  خرط پایره و مداخلره نشرانگر اطمینران  می درصردی از  366دهد 

نتایج تحلیل دیداری درمورد آزمودنی دوم در جردول  امر بخشی درمان برای آزمودنی اول بود.
در مداخلرررره  2/21در خررررط پایرررره برررره  31اهرررردات از دهررررد نمررررره اشررررتیاق برررره  مرررری نشرررران 1

کرره میررزان  مرری نشرران( PND) غیرهمپررواهررای  همچنین شرراخس درصررد داده رسررید. دهررد 
براسررراس نظرررر  درصرررد اطمینررران مررر مر بود. 16همپوشررری برررین نقرررا  خرررط پایررره و مداخلررره برررا 

گز و همکرراران  16کمترررر از ( PND) غیرهمپررواهرررای  شررراخس درصررد داده( 3217) اسررکرا
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درصرد نشرانگر مر مر برودن نسربی و بیشرتر از  76ترا  16 ، نشانگر غیر معتبر بودن مشراوره درصد
شررراخس شررراخس درصرررد  ، بنابراین درصرررد نشرررانگر بسررریار مررر مر برررودن مشررراوره اسرررت. 26

 امربخشری مشراوره شرناختی اجتمراعی را نشران ، گزارا شده( PND) غیرهمپواهای  داده
  دهد. می

 گیری نتیجهبحث و 
پررژوهش بررسرری تررأمیر مشرراوره توانبخشرری شررغلی بررر اسرراس نظریرره شررناختی هرردت ایررن 

اجتمررراعی روی اشرررتیاق بررره اهررردات مسررریر شرررغلی در دو فررررد دارای محررردودیت بینرررایی 
نشران دهنرده امربخشری مشراوره  ، حاصل از تحلیل نمودارهای هر دو آزمودنیهای  یافته بود.

آزمرودنی اول طری سره نقطره  ، 2ودار طبق نم شناختی اجتماعی روی اشتیاق به اهدات بود.
تغییرری  ، برا شرروع آمروزا روندی نزولی و مابت در اشتیاق به هدت نشران داد. ، در خط پایه

گهانی در شاخس تغییر سطح و روند ایجاد شد و روند نمرات از نزولری بره صرعودی تغییرر  نا
ی محاسررربه شرررده نشرررانگر امربخشررر( PND) غیرهمپرررواهرررای  یافت.شررراخس درصرررد داده

نمررات خرط پایره  ، درمورد آزمرودنی دوم درصدی مشاوره بر افزایش اشتیاق به اهدات بود.366
کرره داده یافررت مداخلرره رونرردی نزولرری و مابررت داشررتند.هررا  نشرران داد  در سررطح و ، پ  از در

براسررراس شررراخس درصرررد هرررا  درصرررد همپوشررری داده تغییرررری صرررعودی ایجررراد شد. ، رونرررد
    درصدی و نسبی مداخله بود. 16دهنده امر  نشان( PND) غیرهمپواهای  داده

 1شررررررروفلی و سررررررراراونا ، نترررررررایج ایرررررررن پرررررررژوهش همسرررررررو برررررررا نترررررررایج پرررررررژوهش برسرررررررو
کره ترأمیر ایرن ( 3127) ،مرزبران و همکراران  ،(3121) عبدالحسینی و همکراران  ،(2633) برود 

کاری نشان دادند. غیرر همچنین این نتیجه بطرور  شیوه مشاوره را روی اشتیاق تحصیلی و 
 ارجمنررردنیا و همکررراران  ،(3126) شرررریفی درآمررردیهرررای  مسرررتقیم همسرررو برررا نترررایج پژوهش

برررود. مشررراوره توانبخشررری شرررغلی براسررراس نظریررره ( 3121) محمررردی و همکررراران  ،(3121)
 شرررناختی اجتمررراعی در توانمندسرررازی افرررراد دارای نررراتوانی پررریش از ایرررن تاییرررد شرررده برررود
                                
1. Bresó, E., Schaufeli, W. B., & Salanova, M. 
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   (.3121 ، بدخشیان)
کید برخودکا رآمدی در طی جلسات باعی پافشاری بر اهردات چرالش انگیرز و ترالا تأ

کسب تسلط در آنها خودکارآمردی براال و ، براساس این نظریره (.3210 ، بندورا) شود می برای 
کنررد تررا نسرربت برره تنظرریم اهرردات برررای پیشرررفت در  مرری افررراد را تشررویق ، نتررایج موردانتظررار

کننررردای  حررروزه کمررره (.2631 ، لنرررت) خرررار اقررردام  کنرررد ترررا  مررری تنظررریم اهررردات بررره افرررراد 
کررردههای  رفتارشرران را حترری در مرردت جهررت دهنررد و آن را حفرر   ، طرروالنی سررازمان دهرری 

کیررد ، عررالوه بررراین (.2661 ، لنررت) کننررد  شررود مرری در ایررن نظریرره برررنقش حمایررت و موانررع تأ
دارای کرره اهمیررت حمایررت و چررالش بررا موانررع در زنرردگی افررراد ( 2632 ، صررادقی و مهرردوی)

یادی بررای پیگیرری تکالیفشران  شود. تر می محدودیت بینایی پررنگ زیرا این افراد با موانع ز
گرام هفرتم نشران داد (.2633 ، پفیر و پینکوارت) مواجهند ، برای م ال بررسی موانع درونی در 

کمررال طلبرری مواجرره بررود و دربرنامرره  آزمررودنی اول برررای پیگیررری اهرردات خررود بررا مررانع درونرری 
این  کرررد. مرری غیرواقررع بینانرره برررای خررود تنظرریمهای  برره شرردت برنامرره ، ی برررای اهررداتریررز

کشررف حمایررت اجتمرراعی دچررار مشررکل بررود. برای  آزمررودنی در شرربکه سررازی اجتمرراعی و 
کمره خرواهی برر روی یره فررد خرار  که تمرام تقاضراهای او بررای  م ال مشکل او این بود 

کمه بره وی طفررهشد و آن فرد خار نیز بعد از م می متمرکز وی در طرول  رفرت. مری دتی از 
گام ششم یادگرفت برای شبکه سازی نیراز بره پیگیرری دارد و نیراز  جلسات و مخصوصا در 

های  حمرررایتی از افرررراد دارای محررردودیت بینرررایی و حتررری سرررایتهرررای  اسرررت در انجمن
روی سرعی شرد ( گام سروم) در طی این جلسات اختصاصی مربو  به این افراد فعال باشد.

کیرددر زمینه شروخ طبعری کننده  ویژگی م بت این شرکت گذشرته هرای  شرود و موفقیت تأ
توانررد ترراب آوری در شرررایط سررخت را بهبررود  مرری شرروخ طبعرری در ایررن زمینرره برجسررته شود.

کنررد کمرره  غفرروری و  ، اعظمرری ، شررریعتمدار) بخشررد و در شرررایط بحرانرری برره بهبررود روحیرره 
کید  (.3122 ، همکاران توانرد در زمران پیگیرری اهردات بره تراب  می ویژگی احتماال بر این تأ

کند. کمه  کمرال هرای  قرادر بره دیردن موفقیت ، این آزمودنی آوری فرد  گذشرته خرود نبرود و 
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کنکررور علرروم  شررد. مرری طلبرری او مررانع دیرردن موفقیررت هررایش برای م ررال از نظررر او قبررولی در 
گرام دهرم سرعی شرد برا چرالش شرناختی شد. نمری انسانی موفقیرت محسروب نداشرتن  ، در 

کارآمررد وی مقابلرره شررود. ، نگرراه صررفر و صررد در ایررن زمینرره در طرری ایررن جلسررات  بررا افکررار نا
گررام نهررم و کرره چگونرره افکررار او  یعنرری در  دهررم برره طررور موکررد برررای مراجررع توضرریح داده شررد 

او  ، شررود مرری شررود و ایررن اضررطراب باعرری مرری مبنرری بررر موفررق نبررودن باعرری اضررطراب وی
 د رابررره تعویرررق بینررردازد و مجرررددا ایرررن بررره تعویرررق انررردازی باعررری اضرررطرابکارهرررای خرررو

کراهش  مری از اسراتیدای  کررد سرئواالت احمقانره می برای م ال او فکر شود. می پرسرد و بررای 
از آزمرودنی خواسرته  کررد. مری از رفرتن بره اتراق اسراتید خرودداری ، اضطراب ناشی از این فکرر

کره  سئواالت وی احمقانه است به مشاور ارائره دهرد.شد شواهدی را مبنی بر اینکه  از آنجرا 
مراجع هرگز نزد اساتید نرفته بود متوجره شرد دچرار خطرای پیشرگویی شرده و پیشراپیش بره 

گررا برود. مری خود برچسب احمق  در طری ایرن جلسرات زنرد. آزمرودنی دوم یره مراجرع درون 
نرره از حررق خررود دربرابررر سررعی شررد مراجررع از طریررق بررازی نقررش یررادبگیرد چگو( گررام ششررم)

کرردن دوسرت اقردام ها  همکالسی کند و با ح ور در انجمن نابینایان نسبت به پیردا  دفاع 
کنرد چرون  مری همچنین در طی این جلسات مشخس شد مراجع اهردات خرود را رهرا کند.

کرردن فعالیرت بررای آنهرا نیسرت. کرردن اهردات و اجررا  برای م رال یکری از  قادر بره عملیراتی 
کنکرور ارشرد برود. ، ند مدت اواهدات بل گرام چهرارم و پرنجم برا  کسب رتبه یه رقمی در  در 

کنرد  که چگونه با روزانه یه سراعت مطالعره شرروع  کردیم  کردن رفتار برنامه ریزی  عملیاتی 
کند. همچنین او با تماس تلفنی با افراد موفق در رشته خود نره  و نسبت به این هدت اقدام 

گسترا دهد بلکره موفرق شرد برتنها توانست شبکه اجتماع س خرود نسربت بره ترر ی خود را 
کنررد. کرره از دریچرره  صررحبت بررا افررراد موفررق تاحرردودی غلبرره  در زمینرره اهرردات سررعی شررد 

که افراد نسبت به فعالیتی رغبت نشان( گام چهارم) وارد شویمها  رغبت کره  مری چرا  دهنرد 
کارآمرررد ببیننرررد د ایرررن آزمرررودنی رغبرررت غالرررب درمرررور (.2660 ، لنرررت و برررراون) خرررود را در آن 

کسب رتبه یه رقمی برای وی ارزشرمند برود. که  این آزمرودنی برا ایرن مشرکل  جستجوگر بود 
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کامرل بره خرود نسربت کامی را به طرور  که علت هر نا برا اسرتفاده از فرن  داد. مری نیز مواجه بود 
گرام دهرم از مراجرع خواسرته شرد از سرایرین بپرسرد آیرا علرت ش کسرت استاندارد دوگانره در 

این آزمودنی نیرز برا ایرن مشرکل مواجره  ، عالوه براین وی مربو  به خود آزمودنی است یا خیر.
کرالس درس توسرط اسراتیدا پرسریده که در  که باوجود اینکه پاسخ سئواالتی  شرد  مری بود 

کرررره می مررررری دانسرررررت امرررررا از پاسررررخ دادن امتنررررراع مرررری را سرررررید سرررررایرین بررررره او تر کررررررد چرا
متوجره شرود زیربنرای اصرلی ایرن فکرر  ، اده از تکنیه رو به پایینسعی شد با استف بخندند.

کرره آیررا پاسررخ اسررت.ای  چرره برراور هسررته سررایرین های  از او خواسررته شررد برره مشرراور بگویررد 
گرام سروم برا  همیشه درست است. در مورد این آزمرودنی نیرز در طری جلسرات مخصوصرا در 
کشیدن ویژگی در طرول ایرن  دی اقردام شرد.م برت نسربت بره افرزایش خودکارآمرهرای  بیرون 

گذشررته بررا فررراهم ( گررام سرروم) جلسررات نیررز ضررمن برجسررته سررازی تجربیررات موفقیررت آمیررز 
سازی یه مصاحبه با یه فرد موفق دارای محدودیت بینرایی ترالا شرد پیامردهای مرورد 

که ویژگری   انتظار م بت و خودکارآمدی افزایش یابد. گام هفتم نشان میداد  بررسی موانع در 
برررای  کرد. مرری وی را نسرربت برره بررزر  نمررایی موانررع آسرریب پررذیری ، رنجررور ایررن آزمررودنیروان 

کم شدن نمره در یکی از دروس تخصصی را برابرر برا عردم موفقیرت در آینرده شرغلی  م ال او 
که پرژوهش دوسرتانی و  همچنین وی استرس باالیی داشت. دانست. می احتماال همانطور 

شرد فاصرله دسرتیابی بره  مری االی ایرن آزمرودنی باعرینشان داد استرس بر( 3127) صادقی
کند یاد تلقی  و این بزرگنمایی  دشرواری در دسترسری بره هردت باعری میشرد وی   هدت را ز

کند. گاهی دادن به مراجع نسربت بره ویژگری وی در بزرگنمرایی موانرع و  هدت را رها  ضمن آ
از طریرق فرن بررسری  تخمین فاصله با هدت و تأمیر منفی آن در پیگیری اهردات سرعی شرد

گیرد. ، شواهد گذشته یادآوری و مورد تقدیر قرار     موارد موفقیت در 
گذشته باعی افرزایش خودکارآمردی  کشیدن تجربیات موفق  این فن همچنین با بیرون 

یررادی از افسررردگی در رنرررج  نیررز شررد. کررره ایررن مراجررع تررا حرررد ز این نکترره قابرررل توجرره اسررت 
کرره خودکارامرردی و عررزت ( 3121) محمرردی فرررنجفرری و  ، پژوهش حسررینی بررود. نشرران داد 
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بنظر  مهمی در رابطه با روان رنجروری و افسرردگی بودنرد.ای  نف  بطور همزمان عامل واسطه
رسد در این پژوهش نیرز مداخلره در جهرت افرزایش خودکارآمردی و یرادآوری ارزشرمندی  می

کراه ، شخصی گرذارد و ایرن  کاهش افسردگی وی تأمیر  ش افسرردگی بطرور غیرر توانست روی 
  مستقیم منجر به افزایش تالا او در پیگیری اهدات شد.

کرارگیری مشراوره  می به طورکلی گفت توانمندسازی افراد دارای ناتوانی از طریق بره  توان 
کرره   مسریر شرغلی موضروع تقریبرا جدیردی اسرت. ایرن موضروع از آن رو دارای اهمیرت اسرت 

محرردودیت بینررایی در ایررران دردسررترس نیسررت.بااینحال آمررار دقیقرری از تعررداد افررراد دارای 
کارشناسرران تعررداد افررراد دارای محرردودیت بینررایی را حرردود یرره میلیررون نفررر هررای  تخمین
تعرداد ایرن افرراد در  ، کنرد و البتره آخررین آمرار منتشرر شرده از سروی مرکرز آمرار ایرران مری برآورد

که بنا به ادعای مسرئوالن بهزیسرتی این درحالیس نفر تخمین زد. 277هزار و  21ایران را  ت 
درصرد از آنران برا مشرکل بیکراری  16هزار نفر تحت پوشش ایرن سرازمان هسرتند و  326تنها 

حمایررت  نتررایج ایررن پررژوهش از قابلیررت مشرراوره ، بنررابراین(.3121 ، آیینرری) روبرررو هسررتند
کررراربردی  بررره مسررریر شرررغلی شرررناختی اجتمررراعی برررر توانمندسرررازی شرررغلی میتوانرررد از نظرررر 

کنررد. کمرره  نیررز هایی  بااین حررال ایررن پررژوهش بررا محرردودیت مشرراوران شررغلی در بهزیسررتی 
یرادی صرورت  مواجه بود. برای م ال تعمیم نتایج در مطالعات مورد منفررد بایرد برا احتیرا  ز

ایررن پررژوهش را بررا محرردودیت در تعمرریم نتررایج  ، در ایررن پررژوهش A-Bاسررتفاده از طرررپ  گیرد.
کرده است. مرورد مطالعره در ایرن پرژوهش هرر دو دانشرجو و های  آزمودنی ، ه براینعالو مواجه 

کن اصررررررفهان بودنررررررد لررررررذا تعمرررررریم نتررررررایج برررررره افررررررراد دارای محرررررردودیت بینررررررایی  سررررررا
کوچررره و نیرررز سرررایر افرررراد دارای نررراتوانی برررا محررردودیت  ، غیردانشرررجو کن در شرررهرهای  سرررا
   روبروست.

ود ترأمیر ایرن شریوه مشراوره روی شر مری ایرن پرژوهش پیشرنهادهای  با توجه به محدودیت
هم چنررین باتوجرره برره اهمیررت  اشررتیاق برره اهرردات در سررایر افررراد دارای نرراتوانی بررسرری شررود.

کرز توانبخشری نسربت بره اجررای مرداخالت مشراوره  می اشتغال در زندگی پیشنهاد شرود مرا
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کننررد. عالوه  توانبخشرری شررغلی براسرراس نظریرره شررناختی اجتمرراعی مسرریر شررغلی مبررادرت 
 A-B-A-Bمرورد منفررد ماننرد هرای  آینرده از سرایر طرپهای  شود در پژوهش می توصیه ، اینبر

مشراوره مسریر های  جهت افزایش دقت استفاده شود. ضمن اینکره بررسری ترامیر سرایر شریوه
شغلی م ل رویکردهای روایی و خصیصره عامرل روی اشرتیاق بره اهردات مرورد بررسری قررار 

 گیرد. 

 سپاسگزاری
ز مرکررررز نابینایرررران دانشررررگاه اصرررررفهان جهررررت همکرررراری و اطررررالع رسرررررانی در پایرررران ا
   شود. می سپاسگزاری

 منابع
کررراهش ی  هگروهررری بررره شررریوی  هبررسررری امربخشررری مشررراور (.3122)  م. ، اخررروت شرررناختی اجتمررراعی لنرررت و برررراون برررر 

کارشناسررری ارشرررد رشرررته آزاد شرررهر های  فنررری دانشرررگاههای  خودنرراتوان سرررازی تحصررریلی و شرررغلی دانشرررجویان 
   دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر. ، کارسناسی ارشدی  هپایان نام .اصفهان

تررأمیر آمرروزا مهررارت م بررت نگررری بررر شررادکامی و باورهررای  (.3121)  س. ، حسررن زاده ،   ر. ، وطنرری ،   ا. ع. ، ارجمنرردنیا
   .15-23  ،(1) 2 ، ی م بتشناس روانپژوهش نامه  ان نابینا.آموز دانشغیرمنطقی 

:Retrieve from روزنامررره جرررام جرررم. اشرررتغال و مهرررارت آمررروزی مشرررکل اصرررلی نابینایررران.( 3121)  م. ، آیینررری

https://www.magiran.com/article/3059785 

گلوکروم برا اسرتفاده از مراتری   (.3125)  ر. م. ، رضائیان ،   ن. ، قاسم آقایی ،   ت. ، اسداللهی تشخیس زودهنگام بیماری 
  دومین همایش ملی رایانه و مهندسی فناوری اطالعات. هم وقوعی.

های  شرناختی اجتمراعی برر سررمایهی  هتوانبخشری شرغلی مبتنری برر نظریری  هامربخشری برنامر (.3121)  س. ، بدخشیان
کارشناسررری ارشد. ی افرررراد دارای آسررریب نخررراعی.شرررناخت روان دانشرررگاه  رشرررته مشررراوره توانبخشی. پایررران نامررره 

   بیتی.تر ی و علومشناس رواندانشکده  .اصفهان
نقش  رابطرررره پرررنج صررررفت بررررزر  شخصررریت بررررا افسررررردگی: (.3121)  ع. م. ، محمررردی فررررر ،   م. ، نجفرررری ،   ت. ، حسرررینی

 317-335  ،(72) 31 ، مشاورههای  فصلنامه علمی پژوهش گر عزت نف  و خودکارآمدی. میانجی
برازخورد  ، بینی فاصله با هدت مسیر شغلی براسراس اسرترس مسریر شرغلی پیش (.3127)  ع. ، صادقی ،   پ. ، دوستانی

 ،(01) 37 ، مشرراورههررای  فصررلنامه علمرری پژوهش ان.آمرروز دانشدرمررورد هرردت مسرریر شررغلی و رشررته تحصرریلی 
 22-51.  
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مشرراوره مسرریر هررای  مقایسرره تررأمیر روا (.3121)  س. ، حسررینیان ،   ر. م. ، عابرردی ،   پ. ، نیلفروشرران ،   پ. ، عبدالحسررینی
گرایی و انگیزشری برر اشرتیاق مسریر شغلی. ، اجتماعی-شغلی مبتنی بر نظریه شناختی فرهنرگ فصرلنامه  سازه 

  .312-311  ،(20) 7 ، مشاوره و روان درمانی
ی  هبرر نظریرمشراوره مسریر شرغلی مبتنری هرای  تأمیر روای  همقایس (.3127)  پ. ، نیلفروشان ،   ر. م. ، عابدی ،   ع. ، مرزبان

 36 ، فصرلنامه مشراوره شرغلی و سرازمانی شناختی اجتماعی و رسالت محور برر اشرتیاق تحصریلی دانرش مروزان.
(11)،  03-16.   

   انتشارات دوران. تهران: .بیتیتر ی و علومشناس روانروا تحقیق در  (.3127)  الف. ، سعدی پور
یابی مدل برساخت (.3122)  س. ، سلیمی ی ترأمیر مشراوره برسراخت  ی انطبراق و مقایسره مسیر شغلی دربرارهگرایی  ارز

گرایی مسیر شغلی با مشاوره شناختی اجتماعی مسیر شغلی در توانمندسازی انطباقی افرراد دارای محردودیت 
   بیتی.تر ی و علومشناس رواندانشکده  دانشگاه اصفهان. رشته مشاوره شغلی. پایان نامه دکترا. بینایی.

یکرررد شررناختیهررای  بررسرری تررأمیر آمرروزا مهارت (.3126)  پ. ، مرردیشررریفی درآ رفترراری برررر -اجتمرراعی مبتنرری بررر رو
   .00-51  ،(3) 3 ، ی افراد استثناییشناس روانفصلنامه  ان.آموز دانشسازگاری 

زنررران دربرابرررر نقرررش شررروخ طبعررری در تررراب آوری  (.3122)  م. ، مصرررباحی ،   س. ، غفررروری ،   م. ، اعظمررری ،   آ. ، شرررریعتمدار
کرونا.    .301-317  ،(75) 32 ، مشاورههای  پژوهش فشارهای روانی روزهای قرنطینه بیماری 

کراربردی طرپ (.3122)   . ، کرایمی ،   س. ، آقامحمردی ،   الف. ، عابدی ،   الف. پ. ، فراهانی مرورد منفررد در هرای  مبرانی 
     ی و هنر.شناس روان تهران: .علوم رفتاری و پزشکی

یکرررد حکررایتی بررر انطبرراق ی  هتررأمیر مشرراور (.3121)  س. ، سررلیمی ،   پ. ، نیلفروشرران ،   ا. ، محمرردی مسرریر شررغلی بررا رو
کاربردیشناس روانانش و پژوهش در د پذیری دانشجویان نابینا.    .12-16  ،(3) 37 ، ی 
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