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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف مقا یسه اثربخشی مشاوره مبتن ی
بر بهزیستی مسی ر شغلی با مشاوره سازهگرا یی مسی ر شغ ل ی ب ر
بهزیستی و انطباقپذ ی ری شغلی کارکنان انجاا شاد ر وش:
روش مطالعه از ناع نیهاه رجربای باا پار پایش آزماعن -
پسآزمعن با گروه گعاه بعد جامعه پژوهش را کلیه کارکناان
دانشگاه شهید بهشتی رهران رشکیل دادند نهعناهگی ری باه
صعرت داوپلبانه و از میان کارکنان داوپلب بارای مشااوره
مسیر شغلی انجا شد بدین ررریب  45نفر انتخابشده و به
صعرت رصادفی در دو گروه آزمایش (گروه مشاوره مبتنی بار
بهزیستی مسیر شغلی و گاروه ساازهگرا) و یا گاروه گاعاه
جایگزین شدند (هر گاروه  15نفار) دادههاا باا اساتفاده از
پرسشاانامه بهزیسااتی مسااایر شااغلی (محققساااا ته) و
انطباقپذی ر ی شغلی (ساویکاس و پعرفلی )2012 ،جها آوری
های
شد یافتهها :جهت رحلیل دادهها ی پژوهش از شاا
آمار رعصیفی و آمار استنباپی شامل آزمعن رحلیل واریاانس
چند متغیره با اندازهگی ر ی مکرر استفاده شد نتیجاه گیری:
یافتهها نشان داد که مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی
بر بهزیستی شغلی کارکناان ماعثر باعده اسات اماا مشااوره
سازهگرایی مسیر شغلی رأثیر معناداری بر بهزیساتی شاغلی
کارکنان نداشت ههچنین هر دو مدا له مشاوره مبتنای بار
بهزیستی مسیر شغلی و مشاوره سازهگرایی مسیر شاغلی بار
انطباقپذی ر ی مسیر شغلی کارکنان رأثیرگذار بعدند می رعان
نتیجه گرفت که مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی بار
انطباقپذی ر ی و بهزیستی مسیر شغلی و مشاوره سازهگرا یی ب ر
انطباقپذی ر ی مسیر شغلی رأثیرگذار بعده و می رعان از ا ین دو
رویکرد جهت اررقاء سالمت و بهزیستی و نیز انطباقپذی ری هر
چه بهتر کارکنان استفاده کرد
کلیدواژه :بهزیستی مسیر شغلی ،سازهگرا یی ،انطباقپذی ری،
کارکنان
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Abstract
Aim: This study aimed to compare the
effectiveness of career path-based counseling
with career path constructivism counseling on
’employees
career
well-being
and
adaptability. Methods: The study was quasiexperimental with a pretest-posttest design
with a control group. The research population
consisted of all staff of the Shahid Beheshti
University. Sampling was done voluntarily
and among volunteer staff for career path
counseling. Thus, 45 people were selected and
randomly assigned to two experimental
groups (career path welfare counseling group
and constructivist ) and a control group (15
people in each group). Data were collected
using the Career Welfare Questionnaire
(researcher-made) and Career Adaptability
(Savickas and Porfeli, 2012). Result:
Descriptive statistics and inferential statistics,
including multivariate analysis and repeated
measures were used to analyze the research
data. Conclusion: Findings showed that
career path-based counseling effectively
affects employees' well-being, but career path
constructivism
counseling
did
not
significantly affect employees' well-being.
Also, both career path-based counseling
interventions and career path constructivism
counseling involved employees' career path
adaptation. It can be concluded that career
path welfare counseling has impacted
adaptability, and career path welfare and
constructivist counseling have impacted
career path adaptability . These two
approaches can promote health and wellbeing and better adaptability of employees.
Keywords:
Career
Well-Being,
Constructivism, Adaptability, Employees
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مقدمه
یکی از عناصر روانشناس ی مثبت که معرد رعجه فراوانی قرار گرفته و نیاز به رعجه به آن نیز باه
چشم میآید  ،بهزیستی است بهزیستی ی سازه است و در واقا  ،معضاع روانشناسای مثبات
است (رادلر و ریف  ) 2010 ،1یکی از شا ههای بهزیستی ،بهزیستی در کار و محیط کار است که
از اههیت فراوانی نیز بر عردار است بر اساس رعریف هاپرت و جانساعن  ) 2010 ( 2از بهزیساتی
روانشنا ت ی ،برای بهزیستی کاری شش بعد معرفی کرده است این ابعااد عبارتاناد از :رواباط
سازمانی مثبت ،عد پذیری حرفهای ،عد مختاری شغلی ،هدفمندی در شغل ،رسلط محیطی و
میزان حهایت اجتهاعی است که کارکنان در
رشد شغلی روابط سازمانی مثبت به عنعان شا
محل کار دریافت میکنند عد پذیری حرفهای به معنی وجعد احساسات مثبت نسبت به عد و
رعاناییهای عیش است و عد مختاری شغلی ،بیانگر رعاناایی رصاهیمگیری کارکناان در ایان
صعص که وظایف ،چگعن ه ،به چه صعرت و کجا انجا شعند هدفمندی در شغل زمانی رحقق
مییابد که کارکنان شغل عد را معنا دار ادراک کرده و احساس کنند که شغلشان نقش مههی
در رحقق اهداف سازمان دارد (کرید و بلع  ) 2013 ،3فرصتهای پیشرفت نیز عامل مهم دیگری
در اررقای سطح بهزیستی کاری است ،فرصتهای رشد و پیشرفت کم در محیط کاار ،منجار باه
احساس نا شنعدی و کاهش بهزیستی مسیر شغلی میگردد مسیر شغلی به عناعان مراحلای از
نگرشها و رفتارهای فردی مرربط با رجربهها و فعالیتهای مرربط باا کاار در دوره زنادگی فارد
رعریف میشعد (داینر ،ویررز ،راو ،کیم -پریتع ،چعی  4و ههکاران) 2010 ،
کید  ) 2008 ( 5بهزیستی مسیر شغلی را رحت عنعان رجارب عاپفی مثبت در رابطه با مسیر
شغلی رعریف کرده است کید (  ) 2008هفت مؤلفه برای بهزیستی مسیر شغلی معرفی کرد کاه
عبارتاند از :گذارهای مسیر شغلی ( 6فرصات جابجاایی داوپلباناه و ساازگاری معفقیاتآمیز باا
نقشهای جدید) ،روابط بین فردی ( 7کسب حهایات از دیگاران) ،ارربااا باا ساازمان ( 8داشاتن
عدمختاری و قدرت) ،عهلکرد کاری ( 9رجاربی که در آن افراد در رحقق الزامات نقشهاای اعد

1 Radler & Ryff
2 Huppert, & Johnson
3 Creed, & Blume
4 Diener, Wirtz, Tov, Kim-Prieto, & Choi
5 Kidd
6 career transition
7 interpersonal relationships
8 relationship with the organization
9 work performance
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مؤثر بعدهاند ) حس هدفهندی ( 1داشتن ی رویکرد هدفمندانه و عشبینانه به مسیر شاغلی)،
یادگیری و رشد ( 2رشد دانش و مهارتها از پریق شرکت در مؤسساات آمعزشای) و معضاععات
کار  -زندگی ( 3رعادل بین کار و زندگی شخصی) با اینحال ،باه راازگی نظریاههای دیگاری در
زمینهٔ بهزیستی در حعزه روانشناس ی مثبت پدیدار شده است یکی از مهمررین این دی دگاهها،
نظر سلیگهن  ) 2012 ( 4در معرد بهزیستی است او بر این باور است که بهزیستی از پان عنصار
قابل اندازهگیری رشکیل شده است که عبارتاند از - 1 :هیجان مثبت (کاه شاادی و رضاایت از
زندگی رها جنبههای آن را در بار میگیرناد ) - 2 ،اشاتیاق  - 3 ،5رواباط مثبات - 4 ،معناا و - 5
دستیابی  6از نظر او هیچ ی از این عناصر ،بهزیستی را رعریف نهیکنند امّا هر ی از اینها در
آن مشارکت دارند بر ی از این اجزای پن گانه به صعرت ذهنی به وسیله عد گزارشی و بر ی
دیگر به صعرت عینی قابل اندازهگیری هستند ههچنین رعانهندیها و فضایلی  7مانند مهرباانی،
هعش اجتهاعی ،شعخ پبعی ،شجاعت ،یکپارچگی وجعد دارد که رأییدی بر کل پن عنصر یا جزء
در نظریه بهزیستی هستند این یعنی به کارگیری بیشرر رعانهندیها در افراد منجر به هیجاان
مثبترر ،معنای بیشرر ،معفقیت بیشرر و روابط بهتار میشاعد (بارک ،پای و کاعپر ) 2015 ،8
بنابراین در حالیکه سلیگهن (  ) 2012در نظریه پیشین عد یعنی شاادکامی اصایل  9در ماعرد
احساس عب حرف میزند و ادعا می کند که راهی که ما در زندگی انتخاب مایکنایم ،رالشای
برای به حداکثر رساندن این احساس عب است امّا در نظریه بهزیستی ،در معرد رها پن جنبه
صحبت میکند یعنی پیریزی پن جازء ،رعانهنادی اسات در حقیقات ،بهزیساتی ررکیبای از
احساس عب به عالوه داشتن معنا ،روابط عب و معفقیت است هادف روانشناسای مثبات در
نظریه بهزیستی ،افزایش شکعفایی در زندگی عد و دیگران است (کعئتزی و هری ) 2014 ،10
یکی از این رویکردهای شغلی که میرعاند بر بهزیستی افراد رأثیرگذار باشد ،دیادگاه ساازه -
گرایی مسیر شغلی ساویکاس  ) 2012 ( 11است یکی از مفاهیم اصلی در نظریه سازهگرایی مسیر
شغلی (ساویکاس و ساویکاس ،) 2016 ،انطباق پذیری است که اررباا نزدیکی با بهزیساتی دارد
1 sense of purpose
2 learning and development
3 work–life issues
4 Seligman
5 engagement
6 accomplishment
7 strengths and virtues
8 Burke, Page, & Cooper
9 authentic happiness
10 Coetzee, & Harry
11 Savickas
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مطابق با این مساله که چگعنه اهداف فردی با بهزیستی در اررباا است ،نظریه سازهگرایی مسیر
شغلی (ساویکاس ) 2013 ،به دنبال فهم آن است که چگعنه کار میرعاند رضایت کلی از زندگی و
شادکامی را رسهیل کند (ساویکاس و هاررنگ  ) 2012 ،1عالوه براین ،فرد مهمررین نقش آفارین
در ارزیابی بهزیستیاش به شهار میرود و چگعنگی رفکر و برداشت او در معرد جهاان پیراماعنش
رعیین کننده بهزیستی او است به پعر مشابه ،نظریه سازهگرایی مسیر شغلی بار معناای فاردی
انسانها که برگرفته از مسیر شغلیشان است راکید می کند و در این راستا ،دیدگاهی ارزشهند در
فهم اینکه چگعنه بهزیستی ،اهداف و رفتارهای مربعا باه مسایر شاغلی باا یکاد یگر در ارربااا
هستند پیش رو قرار میدهد (ساویکاس ) 2015 ،بنابراین میرعان از نظریاه ساازهگارای مسایر
شغلی به عنعان رویکردی که را حدود زیادی ،بحثهایی را در معرد بهزیستی مطر کرده اسات
جهت مقایسه با مدل بهزیستی مسیر شغلی براساس رویکرد روانشناسی مثبت استفاده کرد
3
بعیعکگعز -کاواس ،دافی و داگالس  ) 2015 ( 2به این نتیجه دست یافتند که معنای زندگی و
اشتیاق  4کاری می رعانند نقش میانجی در رابطه بین دغدغه ،کنترل و رضایت از زنادگی داشاته
باشد این یافتهها نشان میدهد که دغدغه و کنترل مسیر شغلی فرد میرعاند با رضایت بیشتر از
زندگی ههراه باشد که به سبب افزایش حس کنترل در رصاهیمگیاری مسایر شاغلی و افازایش
معنادار معنای زندگی به وجعد میآید ههچنین مرینع -رجدور ،هعنتانگاس و بعآدا -گرائع ) 2016( 5
نشان دادند رابطه معناداری بین انطباق پذیری مسیر شغلی و ابعاد آن با اشتیاق رحصیلی  6وجعد
دارد ههچنان که میدانیم اشتیاق ،ی مؤلفه از مؤلفههای روان -شناسی مثبت سلیگهن است و
اررباا مثبت بین این دو مؤلفه نشاندهنده وجعد رابطه انطباق پذیری و یهزیستی مسایر شاغلی
است و این مسأله میرعاند یکی از دالیل انتخاب نظریه سازهگرایی مسیر شغلی جهت مقایسه با
رویکرد بهزیستی مسیر شغلی در کارکنان است
لزو پردا تن به انطباق پذیری مسیر شغلی در پژوهش حاضر این بعد که بررسیهای انجاا
شده در پژوهش های گذشته راکنعن نشان داد مدلی در جهت اررقای بهزیستی و انطبااق پاذیری
مسیر شغلی یافت نشد و مطالعههای پیشین رنها به ارائه مؤلفههای بهزیستی مسیر شغلی بسنده
کردهاند ههچنین مؤلفههای انطباق پذیری را به حال به عبی رعسط پژوهشگران معرد بررسای
دقیق قرار گرفته نشده و به نظر میرسد پیچیدگی مفهع انطباق پذیری و چند بعدی بعدن آن به
1 Hartung
2 Buyukgoze-Kavas, Duffy, & Douglass,
3 life meaning
4 engagement
5 Merino-Tejedor, Hontangas, & Boada-Grau
6 academic engagement
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این مسأله دامن زده است از سعی دیگر ،مؤلفههای ارائه شده نیز با گسترش روانشناسی مثبات
و بسط حعزه بهزیستی و ارائه نظریات جدید در این زمینه دچار الءهایی است که از جهله آنها
می رعان به عد در نظر گرفتن مفهع جدیاد ارائاه شاده در حاعزه بهزیساتی رعساط سالیگهن
(  ) 2012اشاره کرد حال پژوهش حاضر به دنبال آن است را شکاف بین پژوهشها را پر نهعده و
به مقایسه اثربخشی مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی با مشاوره سازهگرایی مسیر شغلی بر
بهزیستی و انطباقپذیری شغلی کارکنان بپردازد چرا که مطالعات در حیطاه شاغلی بیشاتر باه
صعرت نظری انجا شده و کهتر به بررسی اثربخشی رویکردهاای مشااوره شاغلی پردا تاهاناد
بنابراین مسأله اصلی پژوهش حاضر آن است که این مطالعه به دنبال مقایسه رأثیر مشاوره مبتن ی
بر آن با نظریه سازهگرایی مسیر شغلی بر بهزیستی و انطباقپذیری شغلی کارکنان است
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نع نیهه رجربی با پر پیش آزمعن -پسآزمعن و پیگیری با گاروه گاعاه
بعد جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه شهید بهشتی رهران رشکیل دادناد نهعناه -
گیری به صعرت داوپلبانه و از میان کارکنان داوپلب برای مشااوره مسایر شاغلی انجاا شاد و
سپس افراد انتخاب شده به صعرت رصادفی در دو گروه آزمایش (گروه مشاوره مبتنی بر بهزیستی
مسیر شغلی و گروه سازه گرا) و ی گروه گعاه جاایگزین شادند ماالکهاای ورود در کارکناان
عبارت بعد از داشتن بیش از پن سال سابقه و مالک روج از پژوهش نیز ارائه اپالعات ناق و
غیر معتبر بعد حجم نهعنه با رعجه به اندازه رأثیر متعسط ( ،) 0 /25راعان (  ) 0 /95آلفاا ( ،) 0 /05
رعداد اندازهگیری (  2بار) ،برای هر گروه  15نفر (در مجهع  45نفر) برآورد شاد دامناه سانی
شرکتکنندگان بین  23را  57سال با میانگین سنی  38سال (انحراف معیار=  ) 8/81بعد رعداد
افراد گروه مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شاغلی 15 ،نفار و میاانگین (انحاراف معیاار) سان
) 4 /41 ( 32/85؛ و میانگین (انحراف معیار) سابقه کاری نیز  ) 2/24( 8بعد ههچنین رعداد افراد
گروه مشاوره سازه گرای مسیر شغلی 15 ،نفر و میانگین (انحراف معیار) سن آنان ) 4/89( 34/72
و میانگین (انحراف معیار) سابقه کاری  ) 3 /75 ( 10 /37بعد ههچنین میانگین (انحراف معیاار )
سن در گروه کنترل  ) 4 /11 ( 36/78و میانگین (انحراف معیار) سابقه کاری  ) 3/57 ( 9/46بعد در
گروه مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی  8نفر از شرکتکنندگان دارای مدرک کارشناسای،
 5نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و  2نفر دارای مدرک دکتری دکتری بعدند در گروه مشاوره
سازه گرای مسیر شغلی  9دارای مدرک کارشناسی 5 ،نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و  1نفر
دارای مدرک دکتری دکتری بعدند در گروه گعاه  10نفر دارای مدرک کارشناسای 3 ،نفار دارای
مدرک کارشناسی ارشد و  2نفر دارای مدرک دکتری دکتری بعدند پاس از رعیاین ماالکهاای
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ورود برای انتخاب شرکت کنندگان ،ابتدا کارکنان داوپلب برای مشاوره مسیر شغلی ثبت نا شده
و سپس به صعرت رصادفی در دو گروه آزمایش و ی گاروه گاعاه جاایگزین شادند در نهایات،
مدا له ای روی کارکنان اجرا شده و رأثیر مدل مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر بهزیستی و انطباق -
پذیری با مشاوره سازه گرای مسیر شغلی در پیش آزمعن ،پس آزمعن و پیگیاری باا گاروه گاعاه
مقایسه شد
روش اجرا به این صعرت بعد که با رعجه به معضع پژوهش ،قبال از اجارای پرساشناماههاا
اپالعاری در ا تیار شرکت کنندگان درباره معضع پژوهش قرار گرفت و به آنان رعضیح داده شد
که رها اپالعات محرما نه هستند و رنهاا جهات کاار پژوهشای از آنهاا اساتفاده عاهاد شاد
ههچنین برای کاهش سعگیری در پاسخدهی به شرکت کنندگان اپال داده شد که نیازی به ذکر
نا در پرسشنامه ها نیست روش اجرا به شیعه فردی بعد کل فرآیند اجرای پژوهش شش ماه به
پعل انجامید جلسات مشاوره مبتن ی بر بهزیستی مسیر شاغلی در هشات جلساه  90دقیقاهای
انجا شد که برای گروه آزمایش و هفتهای ی بار رشکیل شد جلسات مشاوره سازه گرای مسیر
شغلی شامل هشت جلسه  75دقیقهای برای گروه آزمایش بعد که هفتهای ی بار رشاکیل شاد
برای هر دو گروه ،در اولین جلسه ،شیعه کار و اه داف پر برای کارکنان رعضیح داده شد ،سپس
جلسات مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی و مشاوره سازهگرای مسیر شغلی شرو شاد در
جلسه آ ر ،پس آزمعن از سه گروه دریافت شد زمان انجا پیگیری سه ماه پس از اجرای پاس -
آزمعن بعد جلسات مدا الت فردی مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی رعساط پاژوهشگار
ردوین شد (جدول  ) 1و محتعای جلسات مشاوره سازه گرای مسیر شغلی بر مبنای نظریه سازه -
گرای مسیر شغلی و عهدراً متهرکز بر بعد انطباقپذیری (ساویکاس ) 2015 ،ردوین شد (جدول
)2
جدول  : 1خالصه جلسات مشاوره مبتنی بر نظریه بهزیستی مسیر شغلی
جلسه

شرح

جلسه اول:
سنجش و ارزیابی عهلکرد

جلساه معارفاه و آشاانایی ،بیاان اهااداف و معرفای دوره آمعزشاای ،بحاث در مااعرد
بهزیستی مسیر شغلی ،اجرای پیش آزماعن ،بااز عرد ااپرات اولیاه :از شارکت -

کاری کارکنان

کنندگان عاسته شد راا اولاین ااپرات اعد چیزهاایی را بارای یا

هفتاه باه

صعرت روزانه بنعیسند (سلیگهن و ههکاران)2005 ،
جلسه دو :

مروری بر جلساه قبال ،رعریاف بهزیساتی مسایر شاغلی ،معرفای ابعااد آن ،کشاف

رهاارین قاادردانی و رفکاار

بخشاای از رعانهناادیهااای فااردی کارکنااان ،الصااه مطالااب و باااز عرد مالقااات

مثبت

قدردانی :از شرکت کنندگان عاسته شد را ی

ناماه قادردانی بنعیساند و آن را باه

دست فردی برسانند که ههعاره در زندگی از او سپاسگزار بعدند اما هرگاز باه پاعر
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مقایسه اثربخشی مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی با نظریه سازهگرا یی مسیر شغلی بر بهزیستی و
شرح

جلسه

مناسبی از او قدردانی نکرده بعدند (سلیگهن و ههکاران ) 2005 ،سه چیاز اعب:
از شرکت کنندگان عاسته شد را دو هفته سه چیزی که برای اعب باعده اسات را
یادداشت کنند و رعضیح دهند که چرا آن چیزهاا بارای آنهاا ارفااق افتااده اسات
(سلیگهن و ههکاران)2005 ،
جلسه سع :
پاارورش ااعشبیناای و
اشتیاق شغلی

مرور مطالب قبلی ،کاربرد بهزیساتی مسایر شاغلی ،در ایان جلساه بارای رحریا
شرایط مثبت اجتهاعی  -هیجانی پرورش عش بینی با نگااهی باه ساهت روشان،
و

به آنچه حق است (به جای اشتباه) رعجه مای کنیاد باه اعد امتیاازاری از شا

احساس عب درباره آینده می دهید که این استرارژی عش بینای اسات ساا ت
نسبتهای واقعی به عشبینی که
واقعی اجتناب کنند

میکند افراد ههچناین بایاد از باورهاای غیار

مرور مطالب جلسه قبلی ،آمعزش لصعل بهزیساتی مسایر شاغلی و راههاای افازایش
جلسه چهار  :اررقاء رشاد
و رعسعهی شخصی

آن استفاده از نقاا قعت برجسته به شیعه جدیاد :شارکتکننادگان در ماعرد پان
رعانهندی ویژه عد باز عردهای فردی دریافت کردند و به آنهاا آماعزش داده شاد
را یکی از این پن رعانهندی را روزانه را مدت ی

هفتاه باه روشای جدیاد اساتفاده

کنند (سلیگهن و ههکاران)2005 ،
جلساااه پااانجم :رواباااط

رعجه دقیق به جلسات کارکنان و بررسیهای آنالیان و مانظم کاه نگرانایهاای در

سااازمانی مثباات و روابااط

حال رغییر کارکنان را در نظر گرفته و بدانها رعجه میکند ههچناین باه کارکناان

مثبت بین فردی

یاد داده شد را با ههکاران عد با احترا  ،کرامت و قادردانی رفتاار کنناد شاهارش
محبت :به شرکت کنندگان آمعزش داده شد را اعهال محبات آمیازی را کاه هار روز
انجا می دهند به مدت ی

جلسه ششام :راابآوری و
رعادل بین کار -زندگی

هفته برشهرده و گزارش کنند

کارکنان به درک چگعنگی کار عد متناسب با رصعیر بزرگ و آنچه کاه بایاد بیشاتر
و متفاوت انجا دهند دری بسته مای شاعد ،در دیگاری بااز مایگاردد ( ادا گار ز
حکهت ببندد دری ،ز رحهت گشاید در دیگری) :به شارکتکننادگان آماعزش داده
شد را لحظاری را که ی

رویداد منفی در زندگی و مسیر شاغلی شاان باه پیامادهای

پیش بینی نشده مثبت منجر شد را برای ی

هفته و هر روز یادداشت کنند

جلسه هفاتم :شاادکامی و

به فرد می آمعزد در فعالیات هاای کاار ،لاذت باردن از زنادگی و متعهاد باعدن باه

احساس مثبت نسابت باه

اهداف شرکت داشته باشد هدیه زمان :از شرکت کنندگان عاسته شد کاه حاداقل

کاااار ،رضاااایت ،ثباااات
هیجااانی ،حااس هاادف -

سه "هدیه زمان " را با برقراری رهاس/مالقات با سه فردی کاه در زنادگی بارای آن -
ها اههیت قایل اند را در پعل هفته باه ایان افاراد پیشانهاد کنناد (ایان مالقااتهاا

مناااااادی و رحقااااااق -

بایستی عالوه بر فعالیتهای برنامهریزی شده قبلی برای آن هفتاه باشاد) (پترساعن

شایستگی

و پارک)2006 ،

جلسه هشاتم :سارزندگی،

آمعزش مدیتیشن و سب

رسااااالط محیطااااای و

جلسات ،اجرای پسآزمعن ،رعیین زمان جلسه پیگیری

زندگی سالم ،که

باه نگهاداری ،رفا اشاکال ،ا تتاا

عدکاوی
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جدول  :2خالصه جلسات مشاوره سازهگرایی مسیر شغلی
جلسه

خالصه جلسه

عنوان جلسه

بیان عرف جلسات ،آشنایی با مفهع  ،جایگااه و ضارورت بهزیساتی
اول

برقرای اررباا و ایجاد آمادگی

دو

دغدغه

مسیر شغلی  ،ایجاد دغدغه برای انجا رهرینها و رکاالیف و اجارای
پیشآزمعن بهزیستی مسیر شغلی
ی ادآوری مطالب جلسه قبال ،مارور رکاالیف جلساه قبال ،آشانایی
اعضا با مفهع دغدغه ،ایجاد دغدغه با نگاه معطاعف باه آیناده ،ارائاه
رکلیف در معرد ایجاد دغدغه
ی ادآوری مطالب جلسات قبل ،مارور رکاالیف جلساه قبال ،آشانایی

سع

اعضا با مفهع

عشبینی در دغدغه

عشبینی در دغدغه ،مقایساه اعشبینای ،بادبینی

و واق بینی ،بررسی سب هاای اسانادی در افاراد ،ارائاه رکلیاف در
معرد افزایش عشبینی
ی ادآوری مطالب جلسات قبل ،مارور رکاالیف جلساه قبال ،آشانایی
اعضا با مفهع کنجکاوی ،بررسی راههای منحصر به فرد اعضاا بارای

چهار

کنجکاوی

پنجم

کنترل

ششم

کنترل با راکید بر حل مسئله،
رصهیمگیری و عدرنظیهی

هفتم

اعتهاد

هشتم

ارزشیابی و نتیجهگیری

بکارگیری کنجکاوی ،ارائه رکلیف برای ایجاد کنجکاوی
یادآوری مطالب جلسات قبل ،مارور رکاالیف جلساه قبال ،آشانایی
اعضا با مفهع کنترل ،بررسی راههای منحصار باه فارد اعضاا بارای
بکارگیری کنترل ،ارائه رکلیف برای ایجاد کنترل
ی ادآوری مطالب جلسات قبل ،مارور رکاالیف جلساه قبال ،آشانایی
اعضاا باا روش حال مسالئه ،اعدرنظیهی و رصاهیمگیاری ،ارائااه
رکلیف در زمینه حل مسئله ،رصهیمگیری و عدرنظیهی
ی ادآوری مطالب جلسات قبل ،مارور رکاالیف جلساه قبال ،آشانایی
اعضا با مفهع اعتهاد ،بحث در معرد راههاای افازایش اعتهااد ،ارائاه
رکلیف در معرد بررسی مسائل زندگی و حل آنها
ی ادآوری مباحث جلسات قبل ،مارور رکاالیف جلساه قبال ،گارفتن
باز عرد از اعضا در معرد کااربرد و کیفیات مباحاث ،اجارای پاس -
آزمعن

مالحظات ا القی پژوهش حاضر به شر ذیل بعدند :کلیه پاسخدهندهها باه صاعرت کتبای
اپالعاری در معرد پژوهش د ریافت کرده و در صعرت رهایل در پژوهش مشارکت می نهعدند ایان
اپهینان به آزمعدنی ها داده شد که رها اپالعات محرمانه هستند و برای اماعر پژوهشای ماعرد
استفاده قرار عاهند گرفت به منظعر رعایت حریم صعصی ،نا و نا انعادگی شرکتکنندگان
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ثبت نشد برای اپهینان از روند کار ،کلیه پرسشنامهها رعسط عد پژوهشگر اجارا شاد بارای
جه آوری دادهها از  3ابزار استفاده شد که در ادامه معرفی میشعد
پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی :پرسشنامه جهعیت شنا تی شامل سعاالری در
معرد ویژگیهای جهعیت شنا تی مانند سن ،جنسیت ،و سابقه کار بعد
پرسشنامه بهزیستی مسیر شغلی :پرسشنامه بهزیستی مسیر شغلی رعسط ریم پاژوهش
بر اساس مؤلفههای بهزیستی مسیر شغلی که شامل چهارده مؤلفهی فردی (شادکامی و احساس
مثبت نسبت به کار ،اشتیاق ،رضایت ،ثبات هیجانی ،روابط مثبت بین فردی ،حس هدفمنادی،
پذیرش عد و عزت نفس ،رحقق  -شایستگی ،عشبینی ،رابآوری ،سرزندگی ،عدکاوی ،رالش
برای رعالی و رسلط محیطی) و پن مؤلفهی شغلی -سازمانی (رابطاه ساازمانی مثبات ،عهلکارد
کاری ،رعادل بین کار -زندگی ،یادگیری و رشد و گاذارهای مسایر شاغلی) رادوین شاد روایای
محتعایی آن رعسط پن نفر از اسارید روانشن اسی و مشاوره دانشاگاه اصافهان و دانشاگاه شاهید
بهشتی رأیید گردید این پرسشنامه دارای  61گعیه است که در پیاف لیکارت  6درجاهای از 1
(کامال مخالف) را ( 6کامالً معافق) نهرهگذاری میشعد دامنه نهرات از  61را  366می باشاد باه
منظعر بررسی سا تار عاملی (روایی سازه) پرسش نامه از رحلیل عاملی اکتشافی با مؤلفهی اصلی
و چر ش واریهاکس در سطح گعیه استفاده شد آزمعن کفایت نهعنه برداری نشان داد که نهعناه
معردنظر برای رحلیل ععامل مناسب است (  ) KMO =0/88همچنین آزمعن کرویات باررلات باا
درجه آزادی  ،df =300و مجذور کای رقریبی (  ) χ2 =4/023در سطح  p<0001معنایدار باعد
نهعدار سنگریزه و مقادیر ارزشهای ویژه باالرر از ی نشان داد کاه  19عامال قابال اساتخراج
بعدند دامنه ارزش اشتراکات  0/51را  0/81بعد بررسی پایایی این مقیااس باه روش ههساانی
درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که ایان مقیااس از ضاریب ههساانی 0/83
بر عردار است
مقیاا انطبااقپااذیری مسایر شاغلی ( :1 )CAASایاان مقیااس رعساط ساااویکاس و
پعرفلی(  ) 2012ردوین شد و دارای  24گعیه است و چهار بعد انطباقپذیری مسیر شاغلی شاامل
دغدغه ،کنترل ،کنجکاوی و اعتهاد را میسنجد هر زیر مقیاس  6گعیه را به عد ا ت صاص داده
است و پاسخدهندگان از مقیاس  5درجهای لیکرت ( : 5کامال معافقم را  : 1کامال مخالفم) استفاده
میکنند بنابراین حداقل نهره  24و حداکثر نهره  120می باشد که نهره پایینرر بیانگر انطباق -
پذیری کهتر و نهره باالرر بیانگر میزان انطباق پذیری باالرر در مسیر ش غلی افراد است پاسخگعیی
به این مقیاس 10 ،را  15دقیقه زمان می برد ساویکاس و پعرفلی (  ) 2012متعسط ضریب آلفای
1 career adaptability scale
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کرونباخ در بین  13کشعر را برای مقیاس دغدغه  ،0/83کنترل  ،0 /74کنجکاوی  0 /79و اعتهاد
 0/85گزارش کردند این ضریب برای کل مقیاس  0/92بعده که از  0 /87را  0 /96متغیار باعده
است روسیر و ههکاران (  ) 2012نیز ضریب آلفای  0/75را  0 /86را برای  4مقیااس ذکار شاده
گزارش کردند صالحی و ههکاران (  ) 1393ههسانی درونی مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی را
از پریق آلفای کرونباخ  0 /91و ضریب بازآزمایی به فاصله چهار هفته  0 /92به دسات آوردناد
ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی در ایان پاژوهش در ارده مقیااس
دغدغه0 /80 ،؛ کنترل0/77 ،؛ کنجکاوی 0/73 ،و اعتهاد  0/79به دست آمد
جهت بررسی دادههای پژوهش از شا های آمار رعصیفی (گرایش مرکزی و پراکنادگی) و
از آمار استنباپی شامل آزمعن رحلی ل کعواریانس چند متغیره با اندازهگیری مکرر اساتفاده شاد
برای رحلیل دادهها از نر افزار  SPSS.22بهره گرفته شد
یافتهها
در جدول  ،3میانگین و انحراف معیار انطباق پذیری مسیر شغلی و بهزیساتی مسایر شاغلی باه
رفکی گروههای آزمایش و گروه گعاه در مراحل مختلف نشان داده شده است نتاای آزماعن ا
بااکس نشاان داد کاه نسابت  Fدر ساطح  95درصاد اپهیناان معنای دار نیسات (،F=27/25
 ) P=0/083بنابراین ،مارریسهای کعاریانس رقریبا مساوی بعده و فرض صفر را نهیرعان رد کرد
در نتیجه به کارگیری از رحلیل واریانس چندگانه مناسب است ههچناین آزماعن لاعین جهات
سنجش برابری واریانس های طا ،فارض رسااوی واریاانس هاا رعایات شاد و واریاانس طاای
متغیرهای وابسته در رها گروه ها مساوی بعد ( برای پیش آزماعن  F =3 /02و  ،) p =0 /06پاس
آزمعن ( ) p =0/10 ،F=2 /18و برای پیگیری (  ) p =0/25 ،F=1/26بنابراین ،مفروضه استفاده از
رحلی ل کعاریانس رعایت شده است
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مقایسه اثربخشی مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی با نظریه سازهگرا یی مسیر شغلی بر بهزیستی و
جدول  :3میانگین ،انحراف معیار برای نمرات متغیرهای پژوهش در پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
پیشآزمون
متغیر

میانگین

گروه

پسآزمون
میانگین

انحراف
معیار

پیگیری

انحراف

میانگین

معیار

انحراف
معیار

انطباقپذیری

بهزیستی مسیر
شغلی

49/13

7/03

51/66

7

52/06

7/23

شغلی

سازهگرا

47/66

7/12

53/20

6/79

53/80

7/07

گعاه

45/46

6/15

45/86

6/79

46/06

6/56

119

12/64

127/13

12/56

127/06

12/34

سازهگرا

116 /66

15/15

119/13

14/95

118/80

15/09

گعاه

118/13

12/64

118/26

12/52

117/93

12/76

بهزیستی مسیر
شغلی
بهزیستی شغلی

جهت بررسی رفاوت میانگین نهره بهزیستی شغلی کارکنان در بین سه گروه از روش رحلیل
کعاریانس چند متغیری استفاده شد که نتای آن در جدول  4ارایه شده است
جدول  :4نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چند متغیری بر روی میانگین های متغیر های وابس ته در گروه -
های آزمایش و گواه
آزمون

درجه

درجه

آزادی

آزادی

فرض شده

خطا
43

0/0001

43

0/0001
0/0001

0/50

0/0001

0/50

ارزش

F

اثر پیالی

0/50

22/29

2

المبدای ویلکز

0/49

22/29

2

اثر هعرلینگ

1/03

22/29

2

43

1/03

22/29

2

43

بزرگترین ریشه
روی

Sig

مجذور

توان

ایتا

آماری

0/50

1/00

0/50

1/00
1/00
1/00

ههان پعر که در جدول  4مشاهده می شعد رفاوت میانگین نهره بهزیستی شغلی کارکنان در
بین سه گروه معنی دار است بنابراین ،شعاهد برای پذیرش فرضیه رحقیق کافی است انادازه اثار
ا تالف با رعجه به مجذور ایتا (  ) 0 /50اس ت ههان پعر کاه در جادول  5مشااهده مای شاعد،
مفروضه کرویت برقرار نیسات (  ) χ2 =200 /64 ، p =0 /0001و بناابراین بایاد از آزماعن رحلیال
واریانس رعدیل یافته با استفاده از اپسیلعن گرینهاوس گیسر استفاده کرد
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جدول  :5آزمون کرویت موخلی
متغیر

 Wموخلی

χ2

df

p

بهزیستی شغلی

0/007

200/64

2

0/0001

0/50

انطباقپذیری شغلی

0/87

5/46

2

0/06

0/88

گرین هاو

گیسر

جهت بررسی نهره بهزیستی و انطباق پذیری مسیر شغلی در گروه های آزمایش و گعاه در سه
مرحله پیشآزمعن ،پس آزمعن و پیگیری از روش رحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد
که نتای آن در جدول  6ارایه شده است
جدول  :6نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر بر سه بار اندازه گیری نمره بهزیستی و انطباقپذیری
شغلی در گروه های آزمایش و گواه
متغیر
بهزیستی
شغلی

منبع

مجموع

تغییرات

مجذورات

df

میانگین
مجذورات

آمعزش

359/57

1/22

320/35

طا

412/43

49/38

8/35

F

38/36

p

0/0001

مجذور

توان

ایتا

آماری

0/46

1/00

انطباق -
پذیری

آمعزش

144/07

4

36/01

67/26

0/0001

0/76

1/00

شغلی
طا

44/97

84

0/53

با رعجه به نتای جدول  ،6مقدار  Fمحاسبه شده برای اثر آمعزش در ساطح  0/0001معنای
دار است (  p >0/0001و  ) F=38/36در نتیجه بین میانگین نهرات پیش آزمعن ،پس آزماعن و
پیگیری بهزیستی شغلی در گروهها رفاوت معناداری وجعد دارد ههچنین مقدار  Fمحاسبه شده
برای اثر آمعزش در سطح  0 /0001معنی دار است (  p >0 /0001و  ) F=67/26در نتیجاه باین
میانگین نهرات پیش آزمعن ،پس آزمع ن و پیگیاری انطبااقپاذیری شاغلی در گاروههاا رفااوت
معناداری وجعد دارد جهت مقایسه گروهها در سه مرحله پیشآزمعن ،پاسآزماعن و پیگیاری از
آزمعن رعقیبی بنفرونی استفاده شد که نتای آن در جدول  7ارایه شده است
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مقایسه اثربخشی مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی با نظریه سازهگرا یی مسیر شغلی بر بهزیستی و
جدول  :7نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی برای تعیین اثر مشاو ره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی و گروه
مشاوره سازه گرای مسیر شغلی در سه مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری
متغیر
وابسته

بهزیستی
شغلی

انطباقپذیری
شغلی

تفاوت

انحراف

سطح

میانگین

استاندارد

معناداری

0/54

0/0001

0/55

0/0001

گروه

گروه

بهزیستی مسیر
شغلی

سازهگرا

- 3/57

گعاه

- 3/33

سازهگرای مسیر
شغلی
بهزیستی مسیر
شغلی
سازهگرای مسیر
شغلی

گعاه

0/24

0/15

0/37

سازهگرا

- 2/82

0/14

0/0001

گعاه

- 3/22

0/17

0/0001

گعاه

- 0/40

0/13

0/01

در جدول  ،7نتای آزمعن بنفرونی نشان میدهد رفاوت میانگین بهزیساتی شاغلی در مرحلاه
پس آزمعن بین گروه ها رفاوت معناداری داشت به پاعری کاه باین گاروه مشااوره مبتنای بار
بهزیستی مسیر شغلی و گروه مشاوره سازه گرای مسیر شاغلی و ههچناین باین گاروه مشااوره
مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی با گعاه رفاوت معناداری مشاهده شد ولی در بین گاروه مشااوره
سازه گرای مسیر شغلی و گروه گعاه در پس آزمعن ،رفاوت معناداری مشاهده نشاد بناابراین باا
رعجه به نتای به دست آمده می رعان گفت که مشااوره مبتنای بار بهزیساتی مسایر شاغلی بار
بهزیستی شغلی کارکنان معثر بعده است اما مشاوره سازه گرایی مسیر شغلی راأثیر معنااداری بار
بهزیستی شغلی کارکنان نداشته است ههچنین نتای آزماعن بنفرونای نشاان میدهاد رفااوت
میانگین انطباق پذیری شغلی در مرحله پس آزمعن بین گروهها رفاوت معناداری مشاهده شد باه
پعری که بین گروه مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی و گروه گعاه و ههچنین باین گاروه
مشاوره سازه گرای مسیر شغلی با گعاه رف اوت معناداری مشاهده شد ههچنین بین گروه مشاوره
مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی و گروه مشاوره سازه گرای مسیر شغلی در پاس آزماعن ،رفااوت
معناداری مشاهده شد ( ) p<0/01
بحث و نتیجهگیری
نتای حاصل از پژوهش نشان داد که میانگین بهزیستی مسیر شغلی در مرحله پس آزمعن باین
گروهها رفاوت معناداری داشت به پعری که بین گروه مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی و
مشاوره مسیر شغلی سازهگرا با گعاه رفاوت معناداری مشاهده شد ولی در بین گروه مشاوره سازه
گرای مسیر شغلی و گروه گعاه در پس آزمعن ،رفاوت معناداری مشاهده نشد بنابراین با رعجه به
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نتای به دست آمده می رعان گفت که مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی بر بهزیستی شغلی
کارکنان معثر بعده است اما مشاوره سازه گرای مسیر شغلی رأثیر معناداری بار بهزیساتی شاغلی
کارکنان نداشته است در واق میرعان گفت نهاره بهزیساتی شاغلی در مرحلاه پاس آزماعن و
پیگیری برای گروه مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی افزایش پیدا کرده ولی نهره بهزیستی
شغلی در گروه گروه مشاوره سازه گرای مسیر شغلی و گروه گعاه رغییری پیدا نکرده اسات ایان
یافته نشان دهنده اثربخشی مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی بر بهزیساتی شاغلی اسات
یافته مشابهی جهت ههسعیی و عد ههسعیی با این یافته مشاهده نشد
در این راستا میرعان گفت که مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی میرعاند باعث افزایش
هیجانهای مثبت مثل شادکامی ،بهزیستی روان شنا تی و رضاایت از زنادگی شاعد ههچناین
یافتههای پژوهش از این باور که مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی میرعاند به پعر معثری
از پریق افزایش احساس لذت ،رقعیت رعانهندیها و افزایش معنا ،شادکامی ،بهزیستی و رضاایت
از زندگی شعد ،حهایت می کند این نتای با یافتههای سلیگهن و ههکاران (  ،) 2005سلیگهن و
ههکاران ( ،) 2006سین و لیعبعمرسکی (  ،) 2009سین و ههکاران (  ،) 2011الیعس و ههکااران
(  ،) 2011سنف و لیع (  ،) 2013بعلیر و ههکااران (  ،) 2013اصاغری پاعر (  ،) 1390برارای ساده
(  ) 1388ههخعان است بنابراین به نظر میرسد مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی از پریق
افزایش احساس لذت ،رقعیت رعانهندیها و ویژگیهای مثبت فردی و استفاده از آنها در زندگی
روزمره و افزایش احساس معنا و هدفمندی در زندگی میرعاند باافزایش بهزیساتی فارد مارربط
باشد
مدا لهی مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی به کارکنان که میکند را رعجه ،حافظه
و انتظارات عد را از وقای منفی و فاجعهآمیز به سهت وقای مثبت و امیدوارکننده سعق دهناد
به عنعان مثال ،وقتی آزمعدنی رهرین "سه ارفاق مثبت" را قبل از رفتن به ر تخعاب (سه ارفااق
عد و دلیل ارفاق افتادن آنها را بنعیسد) انجا میدهد طاهای شنا تی درباره آنچه که باد
ارفاق افتاده است به چالش کشیده میشعد بنابراین احتهاال زیاادی وجاعد دارد کاه آزماعدنی
روزش را به جای یادآوری مشکالت و کارهای نا رهامش با یادآوری وقای مثبت و کارهاایی کاه
انجا داده است شرو کند قدردانی به ههین ررریب مهکن اسات حافظاه را از جنباههاای رلاخ
روابط گذشته فرد به سهت حفظ جنبههای مثبت که دوستان و انعاده را برای او انجا دادهاند،
متهرکز کند افزایش آگاهی افراد از ویژگیهای شخصیتی عیش به احتهال زیاد آنها را رشعیق
می کند را در انجا وظایف عد در محل کار از رعاناییهای عد استفاده کنند و به این پریق در
محل کار عد معثررر باشند احساس غرقگی در کار و انجا بهتر کار مایرعاناد آزماعدنی را باه
سهت جذابیت ،معنا و هیجان سعق دهد به ههین ررریب ،آمعزش آزمعدنیها برای پاسخدادن به
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مقایسه اثربخشی مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی با نظریه سازهگرا یی مسیر شغلی بر بهزیستی و

ی شیعه فعال و سازنده به ا بار نسبت به دوستان ،ههکاران و انعاده مهارتهای اجتهاعی آن -
ها را بهبعد می بخشد مدا لههای مشاوره مسیر شغلی مثبتگرا مدا بر شناسایی رعاناییهاا باه
جای راکید بر نقاا ضعف به عنعان ی راه برای افزایش جذابیت و معنای بیشتر در زندگی راکید
دارد از سعیی دیگر ،مشاوره سازه گرای مسیر شغلی بر بهزیستی شغلی کارکنان راأثیر نداشات
اگر چه پژوهشی مبنی بر رأثیر مشاوره مسیر شغلی سازهگرا بر بهزیستی شاغلی و حتای ارربااا
بین این دو یافت نشد اما در ربیین این عد رأثیر میرعان چنین گفت که از آنجایی که مشاوره
سازه گرای مسیر شغلی دارای عناصری در جلسات مشاوره عد برای راأثیر بار ساازه بهزیساتی
مسیر شغلی و به پعر کلی ،بهزیستی روانشنا تی نهی باشد ،بنابراین چندان دور از انتظار نباعد
که این روش بر بهزیستی مسیر شغلی کارکنان رأثیرگذار نباشد اگرچه در دراز مدت میرعان باا
آمعزشهایی ،به پعر غیر مستقیم به افزایش بهزیستی کارکنان پردا ت از ایان رو اگار در ایان
مدا له به چنین معاردی پردا ته میشد ،شاید میرعانست بهزیستی را افزایش دهد
ههچنین در جلسات مشاوره سازه گرای مسیر شغلی پس از اینکه دغدغه اعضا کشف شاد،
هر عضع در راستای دغدغه شغلی عد به رهرین کنجکاوی ،کنترل و اعتهاد پردا ت در نتیجه
اگر افزایش بهزیستی مسیر شغلی معضععی نباشد که اعضا برای رسیدن به دغدغه عد نیازمند
آن باشند ،بدنبال آن نهی روند و اگر معرد نیاز باشد دنبال یادگیری و افزایش آن میروند از این
رو شاید بتعان چنین گفت که افزایش بهزیستی مسیر شغلی معضععی نبعده است که برای اعضا
در راستای رسیدن به دغدغه شغلی شان مهم باشد و از این رو این مدا له نتعانسته است معجب
افزایش بهزیستی مسیر شغلی شعد از پرف دیگر بهزیستی مسیر شغلی ،اگر چه قابل رغییر است
اما روند رغییر آن در مدت زمان کعراه چندان امکانپذیر نهی باشد و رغییر این معضع به شنا ت
آن ،عدآگاهی در معرد وضعیت بهزیستی مسیر شغلی اعد ،جلساات مشااوره ،رهارین زیااد و
گرفتن باز عرد نیاز دارد این معارد نشان میدهد که برای رغییار در وضاعیت بهزیساتی مسایر
شغلی فرد نیاز به زمان پعالنیرری است که به پعر عهیق باه بهزیساتی مسایر شاغلی فارد و
افزایش آن پردا ته شعد
اگرچه که افزایش بهزیستی مسیر شغلی فرد معضععی است که فرد برای انطباق پذیری مسیر
شغلی به آن نیاز دارد ،اما عالوه بر بهزیستی مسیر شغلی ،مسائل بیشهاری دیگاری نیاز وجاعد
دارد که برای انطباق پذیری باید به آنها رعجه نهعد بنابراین مشاوره سازه گارای مسایر شاغلی
نهیرعاند به رهامی این معضععات بپردازد ،بلکه میرعاناد در چهاارچعب کنتارل مسایر شاغلی،
کنج کاوی مسیر شغلی و اعتهاد مسیر شغلی به پعر غیر مستقیم باا نشاان دادن راه اصالی ،باه
رهامی معضععاری بپردازد که به فرد برای رسیدن به دغدغه مسیر شغلی و انطباق پذیری کها
میکنند ههان پعر که ذکر گردید ایجاد و افزایش بهزیستی مسیر شغلی معضع عهیقی است که
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باید به پعر م ستقیم و در پعل زمان به آن پردا ت و از آنجا که انجا ایان کاار از حادود ایان
مدا له ارج بعده است ،این مدا له نتعانسته است بر افزایش بهزیستی مسیر شغلی اعضا ماعثر
باشد نتای نشان داد میانگین انطباق پذیری شغلی در مرحله پس آزمعن باین گاروههاا رفااوت
معناداری داشت به پعری که بین گروه مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی و گروه مشااوره
سازه گرای مسیر شغلی با گروه گعاه رفاوت معناداری مشاهده شد ههچنین باین گاروه مشااوره
مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی و گروه مشاوره سازه گرای مسیر شغلی در پاس آزماعن ،رفااوت
معناداری مشاهده شد نتای حاصل از پژوهش نشان داد بین پسآزمعن گروههای آزمایش و گروه
گعاه با کنترل پیش آزمعن رفاوت وجعد دارد بنابراین میرعان چنین نتیجاه گرفات کاه مشااوره
مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی بر انطباقپذیری شغلی کارکنان رأثیر داشته است نهره انطباق -
پذیری شغلی در مرحله پس آزمعن و پیگیری برای گروههای آزمایش افازایش پیادا کارده ولای
نهره انطباق پذیری شغلی در گروه گعاه رغییری پیدا نکرده است که این نشان دهناده اثربخشای
مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی و مشاوره سازه گرای مسیر شغلی بر انطباق پذیری شغلی
کارکنان است
بهزیستی شغلی به عنعان یکی از مؤلفههای اصلی در اهداف پژوهشی معرد رعجاه روزافزونای
بعده است بین بهزیساتی روانشانا تی و ساایر ویژگایهاای روانشانا تی مانناد اضاطراب و
افسردگی رابطه معناداری مشاهده شده است (آیدمیر  1و ههکاران ) 2011 ،علت اثربخشای ایان
مدا له میرعاند این باشد که مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی ،کارکنان را رشعیق می کند
را با وجعد احساس ستگی و غهگینی ،فعالرر شعند و یا سعی کنند رکالیف رفتاری مارربط باا
فرایند مشاوره را انجا دهند ،حتی اگر هیچ انگیزهای برای انجا دادن این کاار نداشاته باشاند
چنین فرایندی به مرور زمان منجر به افزایش رقعیت محیطی و به دنبال آن بهبعد لق می گردد
(مازوک چلی ) 2010 ،ههچنین برای ربیین اثربخشی این مشااوره بار بهباعد بهزیساتی روان -
شنا تی ،می رعان به مدا له مالقات قدردانی و رهرین سه چیز عب در جلسه دو اشاره کرد که
پی آن به افراد آمعزش داده میشعد را ی ناماه قادردانی بنعیساند و آن را باه دسات فاردی
برسانند که ههعاره در زندگی از او سپاسگزار بعدند اما هرگز به پعر مناسبی از او قدردانی نکرده
بعدند که این کار در نهایت بهبعد لق و افزایش انطباق پذیری را در پی عاهد داشت
از سعی دیگر ،نتای حاصل از پژوهش نشان داد که مشااوره ساازه گارای مسایر شاغلی بار
افزایش انطباق پذیری شغلی کارکنان معثر بعده است محتعای مشاوره سازه گرای مسیر شغلی به
معضععاری می پردازد که این معضععات عناصر مههی در هعیت مسیر شغلی هستند در مشااوره
1 Aydemir
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سازه گرای مسیر شغلی  ،با مدا له بر روی ابعاد کنترل ،کنجکاوی و اعتهاد فرد یاد میگیرد که
با رعجه به رغییرات صعرت گرفته در وضعیت شغلی ،مسیر شغلیاش را بسازد و اقداماری انجاا
دهد ،رصهیهاری ارخاذ کند و رغییراری را در عد و شرایطش باهوجاعد آورد کاه او را باا شارایط
جدید انطباق میدهد و به او برای رسیدن به دغدغهاش که میکند ههچنین فرد در نتیجاه
این مدا له پی می برد که هم اکنعن برای سازگاری و انطباق با شرایط جدید به چه اپالعاری در
معرد عد و دنیای پیرامعن نیاز دارد در نهایت فرد یاد می گیرد که به رعانایی عد برای رسیدن
به هدفش اعتهاد داشته باشد در نتیجه این یادگیریها در مشاوره سازه گرای مسیر شغلی  ،فرد
رعانایی رغییر ععامل شخصی که در راستای رسیدن به دغدغه او عناصر مههای هساتند را پیادا
میکند در انطباق پذیری مسیر شغلی فرد یاد می گیرد که چگعنه با کاربرد کنترل ،کنجکااوی و
اعتهاد بتعاند فرصتهای مسیر شغلیاش را بالفعل کند در این شرایط افراد عد را درگیر رعامل
با محیط میکنند برای مثال درمی یابد که با پرسوجع از صاحبان مشاغل ،میرعاند گزینههاای
بیشتری را برای عد باز کند آنها در این جریان ،اپالعاری بدست میآورند و فعالیاتهاایی را
امتحان میکنند که در نتیجه آنها درمی یابند که برای رحقق فرصتهای مسیر شغلی نیااز باه
رغییر ععامل شخصی عد مانند ععاپف ،شنا تهاا و رفتارهاایشاان دارناد بناابراین افازایش
انطباق پذیری شخصی میرعاند به افراد در رغییر ععامل شخصیشاان (انطبااق پاذیری شخصای)
که کند در نهایت میرعان گفت مشاوره سازه گرای مسیر شغلی با رأکید بر انطباق پذیری بار
انطباق پذیری معثر بعده است از آنجا که هر کلی رحت رأثیر ابعاد عد قرار دارد میراعان چناین
استدالل نهعد که مشاوره سازه گرای مسیر شغلی با رأثیر مستقیم بر روی سه بعد انطباقپذیری
شخصی ( عدکارآمدی عهعمی ،عش بینی و منب کنترل درونی) ،به صاعرت غیار مساتقیم بار
انطباق پذیری شخصی اثر گذاشته و معجب افزایش آن شده است
پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی است از جهله آنها این است کاه در عاسات از افاراد
برای یادآوری بر ی زمانها در گذشته مهکن است به ایجاد سعگیری در پاسخ آنها ،راهبردهای
دفاعی و ایدههای کلیشهای منجر شده باشد محدودیت دیگر پژوهش کنعنی ،ماهیت نهعنه بعد
رها شرکت کنندگان ،کارمند دانشگاه شهید بهشتی رهران بعدناد و از پبقاه شاهری متعساط و
ایرانی بعدند این مساله باعث محدود شدن رعهیم دادن یافتههای این پژوهش میشعد پیشنهاد
میشعد پژوهشهای آینده ماهیت بهزیستی مسیر شغلی را با نهعنههای متنع رری معرد بررسای
قرار دهند از جهله محدودیت های دیگر این پژوهش ،مدا له در معرد کارکنان بعد زمان بندی و
نحعه حضعر کارکنان با رعجه به مسئعلیتهای اداری معجب رغییر زماان بر ای جلساات بارای
حضعر رهامی افراد حاضر در جلسه بعد پژوهشگران میرعانند از سایر روشهای کهای و کیفای
نیز برای به دست آوردن اپالعات دقیق استفاده کنند پیشنهاد میشعد پژوهشی مشابه در سایر
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شهرها نیز انجا شعد را نتای پژوهش حاضر با نتای حاضر قابل مقایسه باشد پیشنهاد میشعد
که در پژوهشی رأثیر مشاوره مبتنی بر بهز یستی مسیر شغلی بر بهزیستی شغلی کارکنان با سایر
شیعهها مقایسه گردد پیشنهاد می شعد که این پژوهش در دو قشر متهاایز دارای شاغل و بیکاار
انجا گردد و نتای مقایسه گردد با رعجه به این که پرسشنامه معجاعد در ایان پاژوهش اولاین
پرسشنامه در زمینه بهزیستی مسیر شغلی کارکنان است ،این پژوهش و پرسشنامه میرعاند مبنا
و ابزاری برای سایر پژوهشها باشد ،بنابراین پیشنهاد میشاعد در پاژوهشهاای دیگار روایای و
پایایی آن مجدداً بررسی شعد پیشنهاد می شعد مدا له مبتنای بار بهزیساتی مسایر شاغلی در
کارکنان شرکتها و سازمانهای اداری مختلف اجرا گر دد و نتای آن باا نتاای پاژوهش حاضار
مقایسه گردد پیشنهاد میشعد از رکنی ها و روشهای مدا لهای گعناگعن برای بهبعد بهزیستی
مسیر شغلی کارکنان استفاده گردد و نتای آن با نتای پژوهش حاضر مقایسه شعد
با رعجه به این که نتای پژوهش حاضر نشان داد که مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی و
مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی بر بهزیستی شغلی کارکنان معثر است پیشنهاد میشاعد
مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی به دلیل کعراه مدت بعدن و در نتیجه مقرون باه صارفه
بعدن و ههچنین رهرینات آن نسبت به سایر رویکردهای مشاوره شغلی که ساده و قابل فهامرار
(سین و لیعبعمرسکی ) 2009 ،است ،میرعاند جایگزین مناسبی برای سایر رویکردهای مشاورهای
بر بهزیستی شغلی کارکنان باشد با رعجه به نتای به دست آماده از راأثیر مشااوره مبتنای بار
بهزیستی مسیر شغلی بر بهزیستی شغلی کارکنان پیشنهاد میگردد که پژوهشگران راأثیر ایان
مدل مشاوره را بر سایر متغیرهای روانشنا تی معرد بررسی قرار داده و ههچنین در قالاب پار -
های پژوهشی معردی ،فرایندهای مختلف مشاورهای را معرد بررسی قرار دهند با رعجه به نتای به
دست آمده از رأثیر مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسایر شاغلی ههچناین پیشانهاد مایگاردد راا
مشاوران و درمانگران مراکز مشاوره دانشگاهها و عابگاههای دانشجعیی از این رویکرد مشاورهای
در گروههای مشاورهای و کالسهای آمعزشی جهت بهبعد بهزیستی مسیر شغلی و کیفیت زندگی
دانشجعیان بهره ببرند میرعان از رویکرد مشاوره مبتنی بر بهزیستی مسیر شغلی برای بهبعد هر
چه بهتر انطباق پذیری و بهبعد بهزیستی و کیفیت کاری کارکنان در محیطهای شاغلی اساتفاده
کرد
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