
Journal of Counseling Research 

Iranian Counseling Association 

Vol. 20, No. 880 Winter 2021 

Research Article 

p-issn: 400-2717Xe-issn: 4018-2717 
DOI: 10.18502/qjcr.v20i80.8491 

The Effectiveness of Strengths-based Career Counseling 
on Career Exploration, Self-efficacy and Dysfunctional 

Career Thoughts in Unemployed Female Graduates 
Neda Rashidi1, Mohammad Sajjad Seydi2, Alireza Rashidi3 

1. Master of career Counseling, Department of Counseling, School of Social Sciences, Razi University,

Kermanshah, Iran.

2. Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Social Sciences, Razi University,

Kermanshah, Iran. (Corresponding Author) m.seydi@razi.ac.ir

3. Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Social Sciences, Razi University,

Kermanshah, Iran

ABSTRACT .

R
ec

ei
v

ed
: 

1
3
/0

3
/1

3
9
8

 -
 A

cc
ep

te
d

: 
1
5

/0
9
/1

4
0

0
 

Aim: The purpose of this study was to determine the effectiveness of strengths-
based career counseling on career exploration, career self-efficacy and 
dysfunctional career thoughts regulation among unemployed graduates. Methods: 
study was a quasi-experimental research with a pre-post-follow up design and a 
control group. Research population consisted of all unemployed female graduates 
in city of Islamabad Gharb in 2018. Convenient sampling method was employed 
and through inclusion criteria, 28 individuals were selected and then randomly 
assigned to experimental and control groups (14 in each group). The intervention 
involved four 90-minute weekly sessions using strengths-based career counseling. 
The control group did not receive any intervention. Career exploration survey, 
career self-efficacy scale and dysfunctional career thoughts scale were used to 
collect data. Data was analyzed using ANCOVA statistical method. Findings: The 
results showed that there is a significant difference at the post-test stages between 
experimental and control group in career exploration (P <0.001; F = 68.66; P 

<0.001; F = 102.99), career self-efficacy (P <0.001; F = 34.31; P <0.001; F =

47.94) and dysfunctional career thoughts (P <0.001; F = 7.89; P <0.001; F = 
88.22). Also this difference is stable over the time, at the follow up in three month. 
Conclusion: It is recommended that executive directors and education officials 
conduct strengths-based career counseling for students on a large scale. 

Keywords: Dysfunctional career thoughts, career self-efficacy, unemployed 
graduates, career exploration, strengths-based career counseling 
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مبنژژا  بژژر مکاشژژفه مسژژیر شژژغلی، خودکارآمژژدی و  هژژدک بررسژژی تژژا یر مشژژاوره شژژغلی تژژوان پژژژوهح حاضژژر بژژا هههد :
طژژرح پژژژوهح، نیمژژه آزمایشژژی و از نژژوگ روش: التحصژژیالن ویکژژار انجژژا  گرفژژت.  باورهژژای ناکارآمژژد مسژژیر شژژغلی فار 

گژژواه وژژود. جامعژژه آزمژژون _ پس پوح گژژروه  التحصژژیالن زن ویکژژار  ی مژژورد پژژژوهح شژژامم کلیژژه فار  آزمژژون و پوگیژژری بژژا 
نفژر بژا توجژه بژه معیارهژای ورود و خژروا از طریژق  07وژود. از جامعژه فژوق  5616سژال  غژرب در آباد شهرستان اسژال 

نفر( گمارده شدند.  54صورت تصادفی در دو گروه آزمایح و گواه )هر گروه  س س به تخاب وگیری در دسترس ان نمونه
  ای، )یک جلسه در هفتژه( مشژاوره شژغلی تژوان مبنژا را دریافژت کردنژد و در ی نود دقی ه گروه آزمایح طی  هار جلسه

گژژواه هژژی  مداخلژژه گژژروه  گژژردآوری داده ایژژن مژژدت،  شژژغلی،   مکاشژژفه مسژژیر  ی  سشژژنامههژژا از پر ای دریافژژت نکژژرد. بژژرای 
ناکارآمژژد مسژژیر شژژغلی اسژژتفاده شژژده اسژژت. تجهیژژه و تحلیژژم   مسیرشژژغلی و پرسشژژنامه افکژژار  پرسشژژنامه خودکارآمژژدی

آزمژون و پوگیژری  مرحلژه پس های پژژوهح در یافتژههها:  یافتههکواریژانس تژک متغیژری انجژا  شژد.  ها بژا روش  تحلیژم داده
، (05/0P<،66/67=F؛ 05/0P<،11/500=F) شژغلی نظژر مکاشژفه مسژیر  آزمژایح و گژواه ازنشژان داد وژین دو گژروه 

ناکارآمژژژد مسژژژیر شژژژغلی تفژژژاوت   و باورهژژژای( 05/0P<،65/64=F؛ 05/0P<،14/48=F) شژژژغلی خودکارآمژژدی مسژژژیر 
ماهژژه(  سژه  طژول زمژژان )بژا پوگیژژری و ایژن تفژژاوت در (05/0P<،71/8=F؛ 05/0P<،00/77=F)معنژاداری وجژژود دارد 

توان استنتاا کرد که مشاوره شژغلی تژوان مبنژا مژدلی ا ژربخح در  های پژوهح می به یافته توجه با نتایج:  پایدار است.
التحصژیالن ویکژار  مسژیر شژغلی فار   ناکارآمژد شغلی و کاهح باورهای افرایح مکاشفه مسیر شغلی و خودکارآمدی مسیر 

 است.
کلیدی:  واژه التحصژیالن ویکژار، مکاشژفه مسژیر  آمد مسیر شغلی، خودکارآمژدی مسژیر شژغلی، فار باورهای ناکارهای 

 شغلی، مشاوره شغلی توان مبنا

mailto:sey110@hotmail.com
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 مقدمه
گیر و پدیده 1بیکاری ای پی یده و اجتماعی اسات و تاأنیرات مخربای بار  ی  مسئله فرا

سااازد.   نر ماایأ، تعااامالت فااردی و اجتماااعی فاارد را متااهایشااان دارد رفاااه بیکاااران و خانواده
بیکاااری افااراد منجاار بااه بااروز بیشااتر مشااکالت رواناای و فیریکاای در مقایسااه بااا افااراد شاااغل 

ح رضاااایی، 2632، 2شاااود )نورساااتروم، وانرلوناااد، لینااادهولم، نیگااارن، سااااهلن و برایدساااتن می
کاار  (. با توجه به افزایش نارخ بیکااری باه3125شفیع آبادی و فلسفی نژاد،  ویژه بارای نیاروی 

المللاای  گذاران قرارگرفتااه اساات )سااازمان بین ساائله بیکاااری موردتوجااه سیاسااتتر، م جااوان
گوری2631، 3کار درصاد و یاا ساه برابار بیشاتر از  31نرخ بیکاری جوانان در سطح  (.2631، 4ح 

کاار،  درصد( اسات )ساازمان باین1/5ساین) بررگ (. اماا در ایاران بررسای نارخ 2631المللای 
کاه  نشاان می 3127در پااییز ساال  سااله و باایتر 31بیکاری جمعیت  درصاد از  1/25دهاد 

کشور بیکاار بوده کل  کاه ساهم جمعیات بیکاار فار  جمعیت فعال  التحصایالن آماوزم  اناد 
کاال بیکاااران  کرمانشاااه در پاااییز  1/56عااالی از  درصااد بااوده اساات. ناارخ بیکاااری در اسااتان 

کاااه درصااا 21/ 2آباد غااارب باااه  درصاااد و شهرساااتان اساااالم2/31باااه  3127ساااال  د رساااید 
کشور می کل   (.3127باشد )مرکز آمار ایران،  بایترین میزان نرخ بیکاری در 

کاه  وضوح نشاان می شناختی بیکاری به در مورد تأنیر روانشده  های انجام پژوهش دهاد 
بیکااااااری عواقاااااب منفااااای بااااارای بهریساااااتی و ساااااالمت افاااااراد دارد )بارتلینااااا ، زای یاااااا، 

گاار بیکاااری باایش از (. 2632، 5گلدبراندسااون، و برمباارگ ماااه طااول بکشااد، خطاار ابااتال بااه  1ا
، د جونااااگ، 2660، 6عالئاااام افسااااردگی هم ااااون ناامیاااادی و ناااااراحتی وجااااود دارد )بلوناااا 

گمااارده 2631، 7هااومس، بااراورس و تومیاا  کااار  کااه افااراد بیکااار بااه  (. بنااابراین، مهاام اساات 
                              
1. unemployment. 
2. Norström, F., Waenerlund, A. K., Lindholm, L., Nygren, R., Sahlén, K. G., & Brydsten, A. 
3. international Labor Organization. 
4. Gorry. 
5. Bartelink, V. H. M., Zay Ya, K., Guldbrandsson, K., & Bremberg, S. 
6. Blunk. 
7. De Jong, A., Hommes, M., Brouwers, A., & Tomic, W. 
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بارای دساتیابی و  عنوان یا  فرایناد حیااتی باه 1شوند. بر همین اساس مکاشفه مسیر شغلی
کوتاه حساب می رشد شغلی به که منجر به نتاایج مببات  مادت و بلندمادت مختلفای،  آید 
ح 2631، 2چونااگ و جااینشااود ) گیری بهتاار شااغلی و وضااوح هویات شااغلی می مانناد تصاامیم

کالرک  (.  2660،  3گوشو، اسکنالن، پانترر و 
کاااه در راساااتای ارتقاااا   عنوان " فعالیت ( مکاشااافه شاااغلی را باااه3222) 4بولساااتین هاااایی 

کاه فارد را بارای دساتیابی باه پیشارفت در رشاد شاغلی هادایت  دانش خاود و محایط بیرونای 
کرد )چونگ و جین،  کاه یا   (. مکاشفه یا 2631کند "، تعریف  حالات اسات و تاا زماانی 

کریشااوک، یابااد تصاامیم اتخاااذ شااود ادامااه می (. مکاشاافه 2635، 5بجورساان و زامبااو )کااوک، 
یا  متغیار و  6گیری شاغلی شارط مشاکالت تصامیم عنوان پیش مسیر شغلی در ادبیاات باه

و   ح زو، هاااو2631، 7مطاارح اساات )ویگنااولی منحصاار بااه فاارد باارای مشاااوره انتخاااب شااغلی
 (.2635، 9بوتباااال و بنجااااامین  -اووادیااااا، یزار   -ح لیااااتمن2635ح زو و تراساااای، 2631، 8تراساااای

کااه رفتااار مکاشاافه دهااد، امااا در  ای در تمااام ساانین و مراحاال رشااد رخ می توافااق وجااود دارد 
گرفتاه  عنوان مهم سالی باه دوران نوجوانی و اوایل دوره بررگ تارین تصامیمات زنادگی در نظار 

در مکاشاافه مسااایر  11گیری شاااغلی ( نقااش خودکارآمااادی تصاامیم3217، 10شااود )ساااوپر می
 (.3212ح بولستین، 3220، 12و لوزو ارگرفته است )بتزشغلی موردبررسی قر

سااختار  یا  شاد و مطارح3277 ساال در 13بنادورا ساوی از کارآمادی خاود مفهاوم
 بااور ایان موجاب و شود می انباشته هم روی بر یادگیری تجارب آن در که  شناختی  است

                              
1. carrer exploration. 
2. Cheung, R., & Jin, Q. 
3. Gushue, G. V., Scanlan, K. R. L., Pantzer, K. M., & Clarke, C. P.   
4. Blustein. 
5. Cox, D. W., Krieshok, T. S., Bjornsen, A. L., & Zumbo, B. D.  
6. career Decision-Making Difficulties. 
7. Vignoli. 
8. Xu, H., Hou, Z.-J., & Tracey, T. J. G. 
9. Littman-Ovadia, H., Lazar-Butbul, V., & Benjamin, B. A. 
10. Super. 
11. career decision-making self-efficacy. 
12. Betz, N. E., & Luzzo, D. A. 
13. Bandura. 
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اسات. لاذا خودکارآمادی  یاا عمال و یفاه یا  آمیز موفقیات انجاام قاادر باه فرد که گردد می
کااااه ابعاااااد مختلااااف تالم هااااای فاااارد از   هااااای انسااااان را در برگرفتااااه و باور مفهااااومی اساااات 

کاااه ابعااااد  هاااا را تعیاااین می ی مقابلاااه باااا چالش هاااایش درزمیناااه ها و توانایی توانمنااادی کناااد 
هاااایش  ها و توانایی هاااای فااارد از توانمنااادی  هاااای انساااان را در برگرفتاااه و باور مختلاااف تالم

(. یکای 2635، 1)دیست، مالند و بریادابلی کند  ها را تعیین می ی مقابله با چالش مینهدرز
گرایش یااااابی شااااغلی تعریااااف و اناااادازهشناساااا روانهااااای عمااااده در  از  گیری  ی شااااغلی و ارز

های مختلاااف خودکارآمااادی مرباااوط باااه شاااغل اسااات بناااابراین خودکارآمااادی مسااایر  حیطاااه
کارآمادی شخصای در رابطاه باا دامنا عنوان " برچسب عمومی از قضاوت شغلی به  ی ههاای 

و  شاااااده اسااااات  وسااااایعی از رفتارهاااااای درگیااااار در انتخااااااب شاااااغل و ساااااازگاری" توصیف
حساااب  افااراد بااه 2گیری شااغلی، یااك شاااخد مهاام در رشااد شااغلی خودکارآماادی تصاامیم

 (.2632، 3آید )لنت و براون می
کنار خودکارآمدی تصمیم کارآماد در  عنوان یا  متغیار  نیاز باه 4گیری شغلی، باورهاای نا

 5شااده اساات. نظریااه شااغلی شااناختی اجتماااعی  مهاام باارای درک فرآینااد رشااد شااغلی اشاااره
(SCCTکاااه افاااراد ناااامطمئن نسااابت باااه مسااایر شغلی شاااان احتماااای  ماااردد،  ( معتقاااد اسااات 

(. پااژوهش هااای پیشااین در 2632، 6عصاابی و دارای تفکاار غیرمنطقاای هسااتند )پاان و لناات
کارآ گیاری  مد به طور مداوم آنمورد باورهای نا ها را یکی از شایع تارین مشاکالت در تصامیم 

دانناااد زیااارا ایااان باورهاااا اغلاااب منجااار باااه پیامااادهای ناااامطلوب مانناااد عااادم  شاااغلی مااای
شااود )ه تلینگاار، لااوین و  گیری و یااا ناامیاادی از مشاااور می گذاری دررونااد تصاامیم ساارمایه

(. 2637، 7گاتی

1. Diseth, A., Meland, E., & Breidablik, H. J.
2. career maturity.
3. Lent, R. W., & Brown, S .D.

4. dysfunctional thoughts.
5. social cognitive career theory.
6. Penn, L. T., & Lent, R. W.
7. Hechtlinger, S., Levin, N., & Gati, I.
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کاه میمشاوره شغلی در حال حاضر در جای جای اینکاه خاود را باه  تواناد باه گاهی است 
یابی اساتعدادها، ارزم کناد، می هاای شاغلی و مهارت ارز بایسات داناش و ابازار  هاا محادود 

کنااد )شناساا روانیزم را از زمینااه  کسااب  کالونگااا -کالاادرونی مبباات نگاار  -مااافود، مورنااو و 
کاه از SBCC) 3مبناا ان(. مشاوره شاغلی تاو2660، 2روبیتس   و وودسونح 2631، 1رودریگز  )

پدید آمده است، هدفش بررسای و ارتقاا  عملکارد مطلاوب انساان  4ی مببت نگرشناس روان
کامل از زمینه در مجموعه گساترم توانایی ای  هاای شخصایتی روزاناه  های زندگی از طریق 

کاه مااا را باه دیاادن هماه جنبااه هاای افااراد در 2635، 5و سیکساانتمیهلی اسات. )سالیگمن  ،)
کنااد. تمااام رفتارهااا و مشخصااات بااه صااورت باای طاار  یااا زناادگی و اقعاای خااود دعااوت ماای 

کنااد بااا  (. وقتاای فاارد هیجانااات مبباات بیشااتری را تجربااه ماای2637، 6مبباات اساات )دوون
گونی ساخنه و پرداختاه مای گونا شاود )مادنی، حااج  گذشت زمان منابع تقویتی و شخصی 

(. ایاان نااوی از مشاااوره مساایر شااغلی باار مبنااای مؤلفااه هااای 3121، حسااینی تساایهحسااینی و 
کشاف و پارورم شناختی مببت روان کما  باه  نگر به دنباال حرکات باه سامت  اساتعداد و 

کردن زندگی فردی است )مکافی، مکافی و بروتن (، و پرورم ایان توانمنادی 2632، 7شکوفا 
هااا ماای توانااد سااالمت، روابااط و مشاااغل را بهبااود بخشااد. )ساالیگمن و سیکساانتمیهلی، 

مبتناای باار  مااداخالت اجاارای اناارات کااه اساات شااده انجام مطالعااه یاا  (. تنهااا2635
اووادیاا و    -اسات )لیاتمن داده قارار موردبررسای را شاغلی مشااوره ی درزمیناه هاا توانمنادی

کنااون برنامااه ریاازی اسااتراتژی2635همکاااران،  هااای مبتناای باار توانمناادی هااا، مااورد توجااه  (. ا
 (.2637متخصصان بر زندگی افراد است )دوون، 

گیاار  بیکاااری در بااین فااار  التحصاایالن ضاارورت انجااام پژوهشاای  بااا توجااه  بااه مساائله فرا
کامال  احساس و می حل مند و منسجم، برای ارائه راه امنظ شاود.  های مناسب در این زمینه 

                              
1. Calderón-Mafud, J., Moreno, M., & Colunga-Rodríguez, C. 
2. Robitschek, C., & Woodson, S. J. 
3. strengths-based career counselin. 
4. positive psychology. 
5. Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M.  
6. Dunn. 
7. Macafee, D. A. L., Macafee, M. P., & Brewerton, P. 

http://journal.irancounseling.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AA%D8%B3%DB%8C%D9%87+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
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هااای فااوق بااه نظاار ماای رسااد افااراد بیکااار مکاشاافه مساایر  بنااابراین بااا توجااه بااه نتااایج پژوهش
کارآمااد مساایر شااغلی درگیاار مشااکالتی جاادی هسااتند و  شااغلی، خودکارآماادی و باورهااای نا

که بر متغیر های مذکور مؤنر باشاند بسایار ضاروری اسات. لاذا در مطالعاه بررسی مداخالتی 
که آیاا اساتفاده از پروتکال مشااوره  حاضر پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است 

( در جریاان مشااوره شاغلی باا فاار  التحصایالن بیکاار بار مکاشافه SBCCمبناا ) شاغلی تاوان
کارآمد م  ها تأنیر دارد؟ سیر شغلی آنمسیر شغلی، میزان خودکارآمدی و باورهای نا

 روش پژوهش
کلی این پژوهش با توجه به اهدا  و ماهیت پژوهش ی  طرح نیماه آزمایشای و از  طرح 

گاواه باود. بارای انجاام پاژوهش حاضار، ابتادا  باه -نوی پایش آزماون گاروه  پاس آزماون هماراه باا 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان اسالم آباد غرب مراجعاه و از طریاق ایان اداره باه  اداره 

یااابی اند کار کااز  گرفتااه توسااط ایاان مرا کااارآفرین ارجااای داده شااد، بااا همکاااری صااورت  یشااه و 
کااز  کااز  التحصاایالن دختاار بیکااار شهرسااتان اسااالم از بااین فار مرا کااه بااه ایاان مرا آباد غاارب 

کاارده بودنااد  یافاات  کااارت بیکاااری در گیری در دسااترس  صااورت نمونااه نفاار به 21مراجعااه و 
ی اولیااه و اخااذ شااماره تماااس و  احبهو ضاامن برگاازاری مصااعنوان افااراد نمونااه انتخاااب  بااه

گاروه  کنتارل )هار  گروه آزمایشی و  نفار(  35نشانی محل سکونت برای دسترسی بیشتر، در دو 
گمارده شادند. یزم باه ذکار اسات مقصاود از بیکااری در پاژوهش حاضار  به صورت تصادفی 

که منجر به درآمدی شده باشد.  گذشته است   نداشتن هرگونه شغلی در شش ماه 
کاار  -3زماان دارا باشاندح  که ساه معیاار را هم تر ساله و  بیش 36اد افر در هفتاه مرجاع فاقاد 

گیری یاا خوداشاتغالی نباشاند(ح  در هفتاه مرجاع و ساه هفتاه  -2باشند )دارای اشتغال مزد 
کار باشند )اقدامات مشخصی را به گیاری  قبل از آن جویای  منظور جستجوی اشتغال مازد 

در هفته مرجع و یاا هفتاه بعادازآن بارای اشاتغال  -1آورده باشند( و  یا خوداشتغالی به عمل
کاار در آیناده و  که به دلیل آغاز باه  کار باشند. افرادی  گیری یا خوداشتغالی، آماده برای  مزد 

کاار باوده کار و آمااده بارای  کار نبوده، ولی فاقد  اناد،  یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای 
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 (.3127د )مرکز آمار ایران، شون نیز بیکار محسوب می
گرفتاه شارح حاال و مشخصاات فاردی، میازان تحصایالت،  طی مصاحبه اولیه صورت 

گاروه آزماایش شارکت  زمینه ک انتخااب اعضاا  بارای  کنتارل شاد. ماال های تخصد و سن 
کسب رضایت از آن ها  برناماه مشااوره شاغلی تاوان مبناا باه مادت  منظم در جلسات بود. با 

گواه طای ایان مادت هی  ای ی  چهار جلسه )هفته گروه  گروه آزمایش اجرا و  گوناه  بار( برای 
یافت نکردند. ی  هفته بعد از پایان آخرین جلسه پس مداخله گاروه  ای در آزمون بار روی دو 

گردید و در آخر نیز پس از طی ساه مااه از آخارین جلساه و حضاور تماامی  گواه اجرا  آزمایش و 
گاروه انجاام شاد و نتاایج پیشها در پاژوهش، پیگیار کننده شارکت آزماون و  ی در ماورد هار دو 

گرفت.  پس گروه با یکدیگر مورد مقایسه قرار   آزمون در هر دو 
کلیااه فار  آباد  التحصاایالن بیکااار شهرسااتان اسااالم جامعااه آماااری ایاان پااژوهش شااامل 

که بنا بر درصد محاسبه 3120غرب در سال  کال بیکا شده از مرکز آماار ایاران بود  اران تعاداد 
جمعیاات شهرسااتان اساااالم آباااد غاارب( حااادود 666,316درصااد بیکاااری ضااارب در  21/2)

کال بیکااران فااری التحصایل آماوزم عاالی  1/56با توجه به اینکه . بودنفر  666,51 درصاد از 
کلیااه فااار  التحصاایالن بیکااار شهرسااتان اسااالم آباااد غاارب  هسااتند درصااد محاساابه شااده 

ک ورود: نفار باود.  266,37تقریبا برابار باا  حاداقل یا  ساال سارری  -2رضاایت اعضاا   -3ماال
ک خاااروج: و  بااومی باااودن شهرسااتان. -5بیکاااار بااودن  -1التحصاایلی شاادن از فار   -3مااال

کااه از طریااق بررساای تاریخ ااه  داشااتن بیماااری رواناای بااارز و مصاار  داروهااای روان پزشااکی 
کنترل شاد  کاه 2روانی در مصاحبه اولیه  ماانع شارکت در _ داشاتن بیمااری جسامانی مازمن 

کنترل شاد  که از طریق با توجه به مصاحبه اولیه  عادم تمایال باه شارکت   -1جلسات شود 
 یا ادامه حضور در پژوهش بود.

گاواه نیاز به به  گاروه  صاورت مختصار و  منظور رعایات مالحظاات اخالقای جلساات بارای 
مناد شادند. جهات  ها بهاره ی پیگیری اجرا شد و آنان نیز از این آموزم فشرده پس از مرحله

های آماار  های پژوهش، از شاخد ها و سؤال منظور بررسی فرضیه ها، به وتحلیل داده تجریه
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توصاایفی )فراواناای، درصااد، میااانگین، انحاارا  اسااتاندارد و خطااای اسااتاندارد( و ساارس از 
یااانس تااا  متعیااری اساااتفاده شااد. تجریاااه کوار وتحلیل  شاااخد آماااار اسااتنباطی تحلیااال 

گرفت.  SPSS-21افزار ا استفاده از نرمهای پژوهش ب داده انجام 

 ابزارهای پژوهش
منظور بررسی شاخد رفتارهاای جساتجوی شاغلی،  به :1(CESبررسی مکاشفه شغلی )

کااویرلی و هااارتمن کاانش بااه مکاشاافه و باورهااای مربااوط بااه مکاشاافه، توسااط اسااتامرف،   2وا
کاه شاامل  ( طراحی3211) کاه  17زیار مقیااس و  31شده  زیار مقیااس دارای 31گویاه اسات 

گویااه پاسااخ 2ای،  درجااه های پنج پاسااخ هااای گویااه ای و  درجااه های هفت زیاار مقیاااس دارای 
گویااه پاسااخ شااده،  هااای انجام . پژوهشای اساات هااای چهاردرجااه یاا  زیاار مقیاااس دارای 

کرونباااخ بااین نشااان اساات   CESهااای باارای زیاار مقیاس 11تااا  76 دهنده ضاارایب آلفااای 
کویرلی و هاارتمن، 2666، 3)بارتلی و روبیتس    -(. در پاژوهش لیاتمن3211ح استامرف، 

کرونباااخ باارای خاارده مقیاس2635بوتبااول و بنجااامین ) -اودیااا، یزار هااای  ( ضااریب آلفااای 
شافه شاغلی مکا باود.  06و  13باه ترتیاب  (SEای ) مکاشافه -خاود و (EEمکاشفه محیطی)

(CEبااا مقیاااس لیااتمن )-( یااابی بیروناای 2661اوودیااا یااابی شااد. پرسشاانامه هاام باارای ارز ( ارز
یااابی دروناای  آوری اطالعااات در مااورد سااازمان مبال، جمااع عنوان )بااه ها و مشاااغل( و هاام ارز
کاه در  کنم( توساعه یافات، هماان ام فکار مای مبال، من در مورد اهادا  شاغلی عنوان )به طور 

کااال نماااره  مراجعاااان خاااارج از جلساااات منعکس رفتاااار فعلااای عنوان  باااه CEشاااده اسااات. 
دهنده سااطح  هااای بااایتر نشااان شااود، بااا نمره میااانگین نمااره باارای همااه مااوارد محاساابه می

کاه 2661اوادیاا )-باایتری از مکاشافه مسایر شاغلی اسات. لیاتمن یافات  باه قابلیاات  CE( در
کرونباااخ،  ( بااین 72/6(، و  روایاای همگرایاای بااای )17/6 ,10/6اطمینااان خااوب )آلفااای 

کرونبااخ -باشد. در مطالعه لیتمن مراجعان می CEقضاوت مشاوران و نمرات  اوادیاا آلفاای 

1. career exploration survey.
2. Stumpf ,S. A., Colarelli, S. M., & Hartman, K.
3. Bartley, D. F., & Robitschek, C.
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در پااژوهش حاضاار پرسشاانامه بااه  بااود. 22/6و  12/6آزمااون بااه ترتیااب  آزمااون و پس در پیش
کرونباخ در مطالعاه پا کاه روی سای نفار زبان  فارسی برگردانده شد و نیز ضریب آلفای  ایلوت 

 دست آمد. به 25/6آباد غرب انجام شد،  التحصیالن بیکا ر شهر اسالم از فار 
پرسشانامه خودکارآمادی شاغلی توساط بنادورا در ساال : 1پرسشنامه خودکارآمدی شغلی

گویاه شاامل یا   سؤال دارد. 1ای است و  این پرسشنامه ت  مؤلفهساخته شد.  3277 هر 
امال  مخاالفم، مخاالفم، تااا حادی مخاالفم، نظاری نادارم، تاا حاادی ای )کا درجاه پاساخ هفت

کااامال  مااوافقم( اساات. نمااره گااذاری پرسشاانامه باار اساااس طیااف لیکاارت  مااوافقم، مااوافقم و 
گرفتاه می 7تا  3است و برای هر سؤال از  شاود. میازان خودکارآمادی شاغلی افاراد  نمره در نظر 

افااراد در حااد  10متوسااط و نمااره بااایتر از در حااد  10تااا  26ضااعیف، بااین  26تااا  1بااین نمااره 
کرونبااخ در پاژوهش سااراجی و  17/6( 2631) 2خوبی است. پایایی مقیاس باه روم آلفاای 

( در پااژوهش 3126محاساابه شااد. ساارمد، حجااازی و بازرگااان ) 17/6در پااژوهش حاضاار نیااز 
 ( روایی پرسشنامه توسط متحصصان تایید شده است.2631ساراجی )
کارآمد شغلی: مقیاس باوره3 کساایی اصافهانی )3ای نا ( 3115: ایان پرسشانامه توساط 

گریناااه )کاااامال  مخاااالف،  10شاااده اسااات و  ساخته کاااه هااار ساااؤال دارای چهاااار  ساااؤال دارد، 
کااامال  موافااق( اساات. نمااره گااذاری پرسشاانامه باار اساااس طیااف لیکاارت  مخااالف، موافااق و 

گرفتااه می 5تااا  3اساات و باارای هاار سااؤال از  وساایله  . پایااایی پرسشاانامه بهشااود نمااره در نظاار 
کرونباخ و باز آزمایی به فاصله دو هفته به ترتیاب 3115کسایی اصفهانی ) ( به روم آلفای 

گردید. هم نین روایای هم 76/6و 21/6 زماان آن باا پرسشانامه افساردگی با  نیاز  محاسبه 
گزارم باار ( اعت3126(. در پاژوهش جاللای، آقاایی و نظاری ) =71/6rشاده اسات ) معناادار 

کرونبااخ برابار  باه  12/6پرسشنامه بار روی یا  نموناه مقادماتی باا اساتفاده از ضاریب آلفاای 
 21/6دست آمد. هم نین ساختار چهار عاملی ابازار باه روم تحلیال عااملی )باار عااملی 

                              
1. job self efficacy scale. 
2. Saragih. 
3. dysfunctional career thoughts. 
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گرفت )کسایی اصفهانی و بهرامی، 10/6تا   (.  3111( مورد تأیید قرار 
2 مبنااا مشاااوره شااغلی تااوانفرآینااد مشاااوره : 1SBCC: شززرح مداخلززه4

اوادیااا و  -)لیااتمن 
هااای واناااگ اساات )واناااگ،  باار اسااااس ماادل درمااان مبتنااای باار توانمناااد (2635همکاااران، 

a2660 و هم نااین   دهااد ها ارائااه می هااای خاصاای را باارای افاازایش توانمناادی (.کااه تکنی
کارb2660) 3ترکیب اجازا  مشااوره واناگ رح ایان شااسات.  پیشنهادشاده (2660) 4( و لاوپز و 

گزارم شده است. 3مداخله در جدول 

مبنا . شرح مداخله مشاوره شغلی توان1جدول 
محتوای جلساتجلسه

کوتاه یکم کماا  بااه شناسااایی  –آوری اطالعااات در مااورد تجااارب قبلاای مراجعااان  جمااع -ماادت  مصاااحبه اولیااه 
کااااردن نقشااااهای زناااادگی و بررساااای  –شناسااااایی حااااداقل سااااه توانااااایی برجسااااته  -اهاااادا  شااااغلی بااااازی 

اعمااال چناادین  -انعکاااس احساااس و محتااوی  –هااا  های مورداسااتفاده باارای اجاارای ایاان نقش شایسااتگی
گیااری مجاادد های ارزم در  تکمیاال پرسشاانامه توانمناادی -تکنیاا  خاااص ماننااد صاادای چندگانااه، قاااب 

(.VIA-ISعمل  )
ها بااا   پیونااد دادن توانمناادی - VIAبناادی  هایشااان باار اساااس طبقه گسااترم شااناخت مراجعااان از توانمندی دوم

دادن دو تکلیاااف  -اجااارای تکنیااا  ساااؤایت اساااتثنا  -هاااای مناساااب  حل شناساااایی راه–اهااادا  شاااغلی
گانه برای هفته به مراجعان ) باار در  1( سه یا پنج توانمندی برجسته را برای جساتجوی شاغلی حاداقل 3جدا

کار برند. ) کاه در آن هفتاه موفاق باه انجاام آن 2طی هفته آینده به  ( ساه فعالیات مارتبط باا جساتجوی شاغلی 
گزارم دهند. اند و به شناسایی توانمندی شده کرده است را  های برجسته آنها کم  

گفتگااوی مشاااور دربااااره  -گذاری اسااتعاری و تکمیاال جملااه اسااتفاده از تکنیاا  نشااانه -بررساای تکااالیف سوم
کاه دارای توانایی –ها برای مراجعان  ها و معنی آن توانایی هاای ماوردنظر  توصیف زنادگی شخصای در زماانی 
گانااه باه مراجعاان باارای هفتاه بعاد ) -هساتند برجساته را باارای ( سااه یاا پانج توانمناادی 3دادن دو تکلیاف جدا

کار برند. ) 1جستجوی شغلی حداقل  ( سه فعالیات مارتبط باا جساتجوی شاغلی 2بار در طی هفته آینده به 
کارده اسات را  اند و باه شناساایی توانمنادی که در آن هفتاه موفاق باه انجاام آن شاده کما   های برجساته آنهاا 

گزارم دهند.

1. strengths-based career counseling.
2. strengths-based career counselin.
3. Wong.
4. Lopez, S. J., & Kerr, B. A.
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 محتوای جلسات جلسه
یاااابی مشااااور و مراجاااع از تغییااارات  -بنااادی جمع-گذاری نشاااانهاساااتفاده از تکنیااا  -بررسااای تکاااالیف چهارم ارز

کردنااد توجااه رشااد توانمناادی قابل کااه در طااول فراینااد تجربااه  کااار  شناسااایی زمینااه -هایی  کااه نیازمنااد  هایی 
 ماه. 0تصویر سازی زندگی مراجعان پس از  -بیشتر هستند

 ها یافته

گروه . توزیع فراوانی فارغ2جدول   تحصیالتها، سن و میزان  التحصیالن بیکار برحسب 
 درصد فراوانی فراوانی  
 16/6 35 آزمایش گروه

 16/6 35 کنترل
 366 21 مجموی

 7/36 1 21تا 26 سن
 5/50 31 16تا21
 0/21 1 11تا  16

 1/35 5 56تا 11
 366 21 مجموی

 1/35 5 کاردانی میزان تحصیالت
 71 23 کارشناسی

 3/7 2 کارشناسی ارشد
 0/1 3 دکتری
 366 21 مجموی

 
یاانس  ها از روم با توجه به اهدا  پژوهش، جهت تحلیل داده کوار های آمااری تحلیال 

هااای تحلیاال،  تاا  متغیااری اسااتفاده شااد. در راسااتای اسااتفاده از ایاان روم ابتاادا مفروضااه
یااانس تاا   کوار گرفتناادتحلیاال   –. باادین منظااور از آزمااون شاااپیرو متغیااری مااورد بررساای قاارار 

یع داده ها و یانس ها استفاده شد F ویل  جهت آزمون توز  .لوین  برای بررسی همگنی وار
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  ها  همگنی واریانسبرای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها و   لوین Fویلک و  -. نتایج آزمون شاپیرو3جدول
 لوین Fآزمون  ویلک -روآزمون شاپی متغیرها

 آماره وضعیت 
سطح 

 F df1 df2 داری معنی
سطح 

 معناداری
مکاشفه مسیر 
 شغلی

 31/6 20 3 372/2 03/6 27/6 آزمون  پس
 6./17 20 3 137/6 31/6 25/6 پیگیری

خودکارآمدی 
 مسیر شغلی

 15/6 20 3 617/6 612/6 21/6 آزمون پس
 73/6 20 3 311/6 610/6 21/6 پیگیری

کارآمد  باورهای نا
 مسیر شغلی

 11/6 20 3 611/6 60/6 21/6 آزمون پس
 25/6 20 3 553/3 31/6 2/6 پیگیری

 
یلاا  و لااوین باارای متغیرهااای  آماااره هااای آزمااون  1بااا توجااه بااه جاادول  هااای شاااپیرو و

کارآمد مسایر شاغلی معنای دار  مکاشفه مسیر شغلی، خودکارآمدی مسیر شغلی، باورهای نا
یااانس هااای متغیرهااای  یااع نماارات و نیااز همساانی وار نیسات، بنااابراین فاارض نرمااال باودن توز

 پژوهش مورد تأیید است. 

 . آزمون همگنی شیب رگرسیون4جدول 

 
 داری سطح معنی Fآماره  وضعیت متغیرها

 61/6 22/0 پس آزمون مکاشفه مسیر شغلی 
 3/6 27/35 پیگیری  

گروه پیش  21/6 31/1 پس آزمون خودکارآمدی مسیر شغلی آزمون تعامل 
 32/6 11/7 پیگیری  
کارآمد مسیر شغلی   03/6 72/2 پس آزمون باورهای نا
 67/6 22/23 پیگیری  

 
گااروه و پاایش آزمااون در هم نااین آزمااون  همگناای شاایب رگرساایون انجااام شااد و تعاماال 

 ، > 3/6Pمقاطع زمانی پاس آزماون و پیگیاری بارای متغیار مکاشافه مسایر شاغلی باه ترتیاب )
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27/35=F 61/6حP < ، 22/0=F( خودکارآماادی مساایر شااغلی ،)32/6P < ، 11/7=F 
کارآمد مسیر شاغلی )21/6P < ، 31/1=Fح  ، > 03/6Pح 67/6P < ، 22/23=F( و باورهای نا

72/2=F کی از تأییاد مفروضاه همگنای شایب رگرسایون اسات و که نتایج حا ( بدست آمد 
یانس بایمانع است. کووار  بنابراین استفاده از تحلیل 

کوواریانس تک متغیره برای مقایسه میانگین نمرات ۵جدول  ، تحلیل 
گروه آزمایش وگواه  پس آزمون  و پیگیری دو 

ع مقط متغیر
 زمانی

منابع 
 تغییرات

مجموع 
 df F مجذورات

سطح     
 معناداری

مجذور 
 اتا

توان 
 آماری

لی
شغ
سیر 
ه م
شف
مکا

 

پس 
 آزمون

 3 11/6 663/6 50/320 3 72/26335 آزمون پیش
 3 71/6 663/6 01/.65 3 76/36122 گروه

     21 51/1270 خطا

 پیگیری
 3 16/6 663/6 22/362 3 1/37613 آزمون پیش

 3 11/6 663/6 72/350 3 01/25150 گروه

     21 51/5350 خطا

لی
شغ
لی 
شغ
سیر 
ی م
آمد
دکار
خو

 

پس 
 آزمون

 3 11/6 663/6 07/16 3 213/503 آزمون پیش
 3 17/6 663/6 13/15 3 150/130 گروه

     21 521/170 خطا

 پیگیری
 22/6 50/6 663/6 10/23 3 311/211 آزمون پیش

 3 01/6 663/6 25/57 3 121/011 گروه
     21 223/113 خطا

لی
شغ
سیر 
د م
ارآم
ناک
ای 
وره
با

 

پس 
 آزمون

 12/6 37/6 61/6 23/1 3 32/3132 آزمون پیش
 77/6 25/6 662/6 12/7 3 22/2226 گروه
     21 12/7111 خطا

 پیگیری
 22/6 11/6 662/6 01/32 3 15/3222 آزمون پیش

 3 77/6 663/6 22/11 3 05/31570 گروه

    50/320 21 72/1131 خطا
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که در جدول  گاواه در هار دو مرحلاه پاس  1همانطور  گروه آزماایش و  مالحظه می شود دو 
 ،>63/6Pح 63/6P<، 22/362=Fآزمااااون و پیگیااااری در متغیرهااااای مکاشاااافه مساااایر شااااغلی )

00/01=F(  خودکارآماااااااادی مساااااااایر شااااااااغلی شااااااااغلی ،)63/6P<،  25/57=F63/6 حP<، 
13/15=F( کارآمااد مساایر شااغلی ( 63/6P<، 12/7=F ح 63/6P<،  22/11=F( و باورهااای نا

کاه تغییارات ایجااد شاده بار انار  از یکدیگر تفاوت معناداری دارناد و ایان باه ایان معناا اسات 
مبنا بر متغیرهای مذکور در طاول زماان نیاز باا نباات و پایادار باوده اسات.  مشاوره شغلی توان

کارآماد شاغلی باا ضاریب مجاذور  هم نین کمتارین تاأنیر مداخلاه بار پاس آزماون باورهاای نا
و بیشااترین تااأنیر مداخلااه باار پااس آزمااون مکاشاافه مساایر شااغلی بااا ضااریب اتااای  25/6اتااای 
محاسبه شد.  11/6

 بحث
مکاشافه ( بار SBCCمبناا ) پژوهش حاضر باهاد  تعیاین انربخشای مشااوره شاغلی تاوان

کارآماااد مسااایر شاااغلی فار مسااایر شاااغلی التحصااایالن بیکاااار  ، خودکارآمااادی و باورهاااای نا
انربخشااای ماااداخالت مشااااوره تاااوان مبناااا  قبااال از آباد غااارب انجاااام شاااد.  شهرساااتان اساااالم

( در هاای  حااوزه متمرکااز باار شااغلی انبااات نشااده 2635اوادیااا و همکاااران )-پااژوهش لیااتمن
که مشاوره شغلیاست.   مبناا بار مکاشافه مسایر شاغلی تاوان نتایج پژوهش حاضر نشان داد 

التحصیالن بیکار مؤنر بوده است. این یافتاه باا نتاایج پاژوهش روبیسات   و وودساون  فار 
( ناهمساو اسات. از نتاایج فاوق 2635اوادیاا و همکااران )_ ( همسو و با پاژوهش لیاتمن 2660)

که چنین تبیین می چشم اناداز  د ی ها و نقاط مببت افرا شناسایی و ارتقا  توانمندیشود 
قبل از پروسه جساتجو و  دهد. فرد برای جستجوی شغل را در اختیار افراد قرار می منحصربه

هااای  آوری اطالعااات و تعاماال بااا محیط هااا، جمااع مبال، سااؤال عنوان شناسااایی شااغل )بااه
کااارح سااوپر،  ها باارای تعیااین اینکااه  (، شناسااایی توانمناادی3211مختلااف ماارتبط بااا دنیااای 

کاار بارد مفیاد خواهاد باود. از طار  دیگار  وان آنت چگونه می هاا را باه عناوان مناابع شاغلی باه 
کنناادگان شااغل ارزشاامند باشااد  مبنااا ماای توانااد بااه مشاااوره شااغلی تااوان ویژه باارای جسااتجو 
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کااه باعاا  می هااا در براباار مشااکالت و موانااع در فرآینااد جسااتجوی شااغلی )کااه  شااود آن چرا
کننااد.ن اغلااب ناامیدکننااده اساات( بااا اعتمادبااه برخاای  فس و خااوم بیناای بیشااتری عماال 

ریزی و مکاشافه  ناماهبینی باایتر ساطوح باایتری از بر مطالعات نشان داده اند افراد با خاوم
، 1دهنااد )کریااد، پاااتون و بااارتروم هااای شااغلی را نشااان ماای مساایر شااغلی و اعتماااد بااه تصاامیم

2662 .) 
کااه مشاااوره شااغلی تااوان ( باار خودکارآماادی SBCCمبنااا ) نتااایج پااژوهش حاضاار نشااان داد 

 2اساکیفانوو  بتازنتاایج پاژوهش التحصیالن بیکار مؤنر است. این یافته باا  مسیر شغلی فار 
هاا منجار باه ارتقاا  خودکارآمادی  ( مبنی بر اینکه مداخله مشااوره مبتنای بار توانمنادی2666)

یااد می ( مبنای بار اینکاه 2636) 3پروکتاور، ماالتبی و لینلایشاود و پاژوهش  زنان باا دلبساتگی ز
در تبیاین همساو باود. و خودکارآمادی وجاود دارد  هاا توانمنادیرابطه مببات باین اساتفاده از 

گفات  التحصایالن بیکاار مای بار خودکارآمادی فاار  مبناا مشااوره شاغلی تاوانربخشی ان تاوان 
گروهی در  کم  مایمبنا مشاوره شغلی توانبرخی تکالیف  کناد تاا اعضاا  بار مشاکالت و  ، 

صاورت فاردی و  در این نوی از مشااوره مراجعاان باهنقاط ضعف خود و دیگران تمرکز نکنند. 
ها و نقاط قوت خود متمرکز باشاند و در طاول فرآیناد  توانمندیگروهی ترغیب می شوند تا بر 

کااه بااه مراجعااان داده ماای شااود هم نااان  یاا  ماهااه ایاان تمرکااز بااه وساایله تکااالیف متنااوعی 
گاروه بارای بحا  در ماورد توانمنادیادامه یابد.  هاای خاود اغلاب منجار باه  تشاویق اعضاای 

شااود. هم نااین  ان اعضااا میافاازایش خااود افشااایی، ارتباااط و احساااس خودکارآماادی در میاا
گااهی افاراد از  مبناا مشاوره شغلی تاوانروند  کیاد بار آ گذشاته و نیاز فعلای  موفقیاتباا تأ هاای 

هااای بااالقوه آینااده در  هااا را افاازایش داده و از ایاان طریااق ماای توانااد موفقیاات خودکارآماادی آن
ینولفدز  (.2631، 4زمنیه شغل یابی را منجر شود )گالووی و ر

کاه  یافته      ( بار SBCCمبناا ) مشااوره شاغلی تاوانمشااوره های پاژوهش حاضار نشاان داد 
                              
1. Creed, P. A., Patton, W., & Bartrum, D. 
2. Betz, N. E., & Schifano, R. S. 
3. Proctor, C., Maltby, J., & Linley, P. A. 

4. Galloway, R., & Reynolds, B.  



075 ...................................................................................  مبنا بر مکاشفه مسیرشغلی ی توانتر یر مشاوره شغل

کارآمااد مساایر شااغلی فار  التحصاایالن بیکااار مااؤنر بااود و بااا نتااایج پااژوهش  تغییاار باورهااای نا
گیلهااااام، رایااااو ، 2) (2662) 1و ساااالیگمن کاردمیااال، رایااااو  ( و هم نااااین نتاااایج پااااژوهش 

کاااهش  ( مبناای باار اینکااه درمااان مبتناای باار توانمناادی3221) 2کااوکس و ساالیگمن جاای هااا باار 
کارآمد مؤنر است همسوست. در تبیین ایان نتیجاه مای تاوان باه ایان نکتا ه اشااره باورهای نا

که سطح پایین که افرادی  گیری شاغلی داشاتند،  تری از باورهای خودکارآمادی تصامیم کرد 
کارآماادی تصاامیم کااه سااطح بااایتری از  کسااانی  کمتاار از  گیری شااغلی داشااتند بااه  احتمااای  

کلیاا ،  ( و همااین اماار منجاار بااه تقویاات و 2637مکاشاافه مساایر شااغلی باردازنااد )اسااتورم و 
کارآماا گروهاای در مشاااوره مساایر شااغلی مبتناای  د ماایتثبیاات باورهااای نا کااار  شااود. بنااابراین 

های بیکااران  ها بر احساس توانمندی، ارزم و شناسایی استعدادها و توانمندی توانمندی
گاناااه مااای رفتاااار را موجاااب شاااود  -احسااااس -ی افکاااار تواناااد تغییااارات تعااااملی را در ساااه 

کااه2631مااافود و همکاااران ،  -کالاادرون) رفتااار جسااتجوی اسااتعدادها،  (. بااه ایاان ترتیااب 
کارآمد فرد را نسبت خویش تغییار داده و  ها می توانمندی ها و ارزم تواند باورهای منفی و نا

کناد. در نتیجاه ایان فرآیناد، احسااس  گیاری شاغلی بادل  کارآمد بارای تصامیم  به باورهایی 
 یابد و همین احساس می تواند این چرخه مببت را ارتقا دهد.  فرد تغییر می

کارآماااد، باورهاااایی را بازتااااب  بینی، یکااای از زیااار مقیاس قیااااس خاااودکمم هاااای بااااور نا
کلاای افاراد را بااه می کااه ارزشامندی  کاااهش می دهاد  هااا را  دهاد و عاازت نفاس آن طور طبیعای 

(. بااا توجااه بااه اینکااه در برخاای مطالعااات عاازت نفااس 2665، 3کنااد )کیاااروچی مخاادوم ماای
ها و منااابع  و معمااوی  بااا شناسااایی توانمناادی مخاادوم افااراد بیکااار بااه تأییااد رساایده اساات

کاری تشویق می ها را در زمینه مراجع، استفاده از آن مداخلاه مشااوره مسایر کند بنابراین  ی 
هااای موجااود مراجعااان،  هااا، چااارچوبی باارای تقویاات توانمناادی شااغلی مبتناای باار توانمناادی

د بااه نفااس اساات هااا بااه عنااوان یاا  منبااع شخصاای، و در نتیجااه افاازایش اعتمااا حفاات آن

1. Cardemil, E. V., Reivich, K. J., & Seligman, M. E. P.
2. Gillham, J. E., Reivich, K. J., Jaycox, L. H., & Seligman, M. E. P.
3. Ciarrochi.
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گولدنی فیلد، وینه وینهح 2635اوادیا و همکاران  -لیتمن) . ایان ناوی (3223، 1فیلد، تیگمن و 
هاااای  هاااای افاااراد در موقعیااات هاااا و ارزم از مشااااوره باااا یاااادآوری و تصاااویر ماااداوم موفقیااات

گاروه مای کام بینای را در افاراد بیکاار  تواناد احسااس خاود مختلف و تأیید و تصریح آن توسط 
کنناااد هم ناااانکاااا اوادیاااا و  -هاااای لیاااتمن کاااه در یافتاااه هش داده و احسااااس عااازت نفاااس 

گذاشت.  مبنا برافزایش عزت (، مدل مشاوره شغلی توان2635همکاران )  نفس انر 
که اجرای مشااوره شاغلی تاوان مبناا مای تواناد موجاب ارتقاا  یافته های پژوهش نشان داد 

کارآمااد مسیرشااغلی سااطح مکاشاافه مسیرشااغلی و خودکارآماادی و نیااز  تضااعیف باورهااای نا
فاار  التحصایالن زن بیکاار شااده اسات و مهمتار اینکااه ایان تاانیر در طااول زماان پایادار بااوده 

که روم مشاوره شغلی توان مبناا بخاوبی توانساته باا شناساایی  است. این بدین معنا است 
ده و آنهاارا بارای و تصریح نقاط قوت، اعتماد فار  التحصیالن بیکار را باه خویشاتن ارتقاا دا

کنااد. از طاار  دیگاار ایاان نااوی از  کاااوم و جسااتجوی هاار چااه بیشااتر مساایرهای شااغلی آماااده 
توانااد موجااب  مشاااوره شااغلی بااا ارایااه تکااالیف شااناختی و تجرباای در فرآینااده مشاااور ماای

گیاری شااغلی بوجااود  کااه انفعااال و ساردرگمی را در جریااان تصاامیم  تضاعیف باورهااایی شاود 
کااالن بااه دفاااتر تااازه تأساایس شااده مشاااوره و رشااد شااغلی در  ماای آورنااد.  بنااابراین در سااطح 

کاه اجارای مشااوره شاغلی تاوان دانشگاه کاار خاود قارار  ها پیشانهاد میشاود  مبناا را در دساتور 
 دهند.  

کننادگان در پاژوهش باه  این پژوهش با محدودیتهایی مواجه بود از جمله اینکه شارکت 
کااافی باارای چنااین مااداخالتی را در ابتاادای  دلیاال شاارایط سااخت بیکاااری انگیاازه و امیااد

پااژوهش نداشااتند و ایاان اماار پژوهشااگر را وادار بااه پیگیااری مااداوم در طااول جلسااات مشاااوره 
کاه روی چناین جامعاه کاه در پژوهشاهای آتای  شاود  ای انجاام مای کرد. لاذا پیشانهاد میشاود 

کننااادگان اندیشاااد ه شاااود. پااایش از مداخلاااه تمهیااادات یزم بااارای افااازایش انگیااازه شااارکت 
کاه در پژوهشاهای آتای باه مقایساه انربخشای مشااوره شاغلی تاوان مبناا باه  پیشنهاد مای شاود 

                              
1. Winefield, A. H., Winefield, H. R., Tiggemann, M., & Goldney, R. D. 
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اجتماااعی اقاادام شااود. _  دیگاار مااداخالت حااوزه مشاااروه شااغلی از جملااه رویکاارد شااناختی
بررساای میاازان انربخشااای ایاان ناااوی از مشاااوره شاااغلی باار رشاااد شااغلی داناااش آمااوزان مقطاااع 

 رسد. متوسطه نیز ضروری به نظر می 

 مالحظات اخالقی پژوهش
کرمانشاااه مجااوز  پایش از اقاادام بااه پااژوهش، از دانشااکده علاوم اجتماااعی دانشااگاه رازی 
گردیاد و مجاوز حضاور  کار، تعاون و رفاه شهرستان اساالم آبااد غارب ارائاه  یافت و به اداره  در

یااابی صااادر شااد. تمااامی شاارکت کار کااز  صااورت  کنناادگان باارای شاارکت در پااژوهش بااه در مرا
کااه  داوطلبانااه، رضااایت شاافاهی خااود را اعااالم نمودنااد و بااه آنهااا  اطمینااان خاااطر داده شااد 

تمامی اطالعات محرمانه است.

 سهم نویسندگان
نویسنده مسئول تماامی مراحال فرایناد پژوهشای را باه تنهاایی مادیریت نماوده و مسائول 

نگارم مقاله است.

 حمایت مالی
ه است.گونه حمایت مالی نداشت این مقاله هی 

 تعارض منافع
گونه تضاد با منافع شخصی یا سازمانی ندارد.  های این مطالعه هی  یافته

 قدردانی
گاران در انجاام  کنندگان در پژوهش برای مشاارکت و همکااری باا پاژوهش از همه شرکت

یابی اندیشه برای حمایات و همکااری در شناساایی  کار پژوهش و هم نین از مسئول مرکز 
شود. کنندگان سراسگزاری می رکتو جلب رضایت ش
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