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چکیده
2و تعهد سازمانی1پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مشاوره شغلی حکائی بر سازگاري شغلی

به صورت میدانی تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل آزمایشیروش تحقیق . اجرا شد
ي کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان هستند که بر اساس جامعه آماري این پژوهش کلیه. بود

. گمارده شدند) نفر30(و گواه ) نفر30(نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش 60گیري تصادفی نمونه
تعهد و پرسشنامه) 1386(ي سازگاري شغلی پورکبیریان پرسشنامهاین پژوهش گیري درابزار اندازه

و با روش تحلیل spssاطالعات تحقیق با استفاده از نرم افزار . است)1990(3سازمانی آلن و مایر
ها نشان داد که مشاوره حکائی بر سازگاري شغلی و بازخورد یافته. ها تجزیه و تحلیل شدندمانوا داده

).>01/0p(مانی تأثیر معناداري داشته است ساز

هاي شغلی، سازگاري شغلی، تعهد سازمانیمشاوره شغلی حکائی، حکایت: واژگانکلید

 ولؤنویسنده مس(مشاوره شغلی کارشناسی ارشد                     (f_sadeghi2007@yahoo.com

استادیار و عضو هیأت علمی گروه مشاوره دانشگاه اصفهان
استادیار و عضو هیأت علمی گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

1-  job adjustment
2-  organizational commitment
3-  Allen & mayer`s questionnaire



)1ي ، شماره1390بهار و تابستان، 3-18ي چهارم، سال دوره(شناختی دانشگاه شهید چمران اهوازآوردهاي روانمجله دست 224

مقدمه
ها عملکردشان را در جهان و روابط خود با دیگران یی از داستانافراد بر مبناي مجموعه

هاي مختلف را در تعامل با و منشهایی از خود، جهان ها، بازنماییداستان. کنندتنظیم می
هاي متنوع، معانی رویدادها را به بحث ها منشدرون داستاندر . گیرنددیگران در بر می

شناختی پایه ی یکی از کارکردهاي روانیگوداستان). 2003و همکاران، 1دیماجیو(گذارندمی
هیم تا به این ترتیب به دهاي خود را به شکلی از داستان سازمان میما تجربهيهمه. است

هاي بینی و فعالیتی که پیش خواهد آمد، پیشیرویدادها معنا دهیم و درخصوص رویدادها
).2004، 2سالواتور، دیماجیو و سمراري(خود را هدایت کنیم

هاي مختلف هاي اخیر براي درك رفتار انسان در حوزهی طی سالیگورویکردهاي داستان
یی براي مشاوران ژهیهاي مفید و وهاي شغلی، قصهداستان. استشناسی فراگیر شده روان

هاي فرهنگی مراجعان استفاده دیدگاهيا براي گردآوري اطالعات دربارههشغلی هستند که از آن
، 3هاوارد(شود روان درمانی تمرینی براي ترمیم و بازسازي داستان زندگی تلقی میو شودمی

1991.(
پست مدرن است که بر اهمیت يروان درمانی برگرفته از فلسفهرویکردهاي داستانی به 

از این دیدگاه روابط فرد، رفتارها، .هاي اجتماعی واقعیت تأکید داردزبان مشترك در سازه
شکل شود که از طریق زبان مشتركهاي اجتماعی خود ناشی میها و انتظارات از سازهاشتیاق

ی انتخابی است، به یاغلب یک بازنماخودش و واقعیتيهدر واقع دیدگاه فرد دربار. گیردمی
رخی از بکند، بلکه این معنی که فرد تمام تجارب زندگی خود را وارد داستان زندگی خود نمی

آگاهی دور نگه يدهد و برخی دیگر را از حوزهرا مورد توجه و تعبیر قرار میهاهاین تجرب
به رویدادهاي خاصی توجه گاه دیگران نسبت به او،مبناي باورهایش و دیدفرد بر. داردمی
). 2005، 4دساسیو(آمیزدکند و آنها را در داستان زندگی خود به هم میمی

، رویکردهاي حکائی پست مدرن را به وجود آورد که 21شغلی در قرن يمشاورهيحرفه
کردشخصی کمک میهاي مسائل مرتبط با شغل و معنابخشی به داستانيبه افراد در زمینه

1- Dimmaggio
2- Salvator, Dimmaggio, & Semerari
3- Howard
4- Desocio
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هاي رویکرد حکائی از منظر افراد، زندگی آنها را کارشناسی کرده و از نظریه).2004، 1بروت(
کندملزومات شغلی تطابق پیدا میيسنتی شغلی گذشته و با خصایص مراجع در زمینه

).2004، 2باجولد(
الق و هم در رویکرد مشاوره شغلی حکائی نه تنها فرد، کارشناس است بلکه هم خ

).2003، 3کریستنسن و جانستون(شخصیت اصلی داستان شغلی هم خود اوست
هاي مدل حکائی از رشد شغلی بر استنتاج معانی از زندگی فرد جهت استفاده از استعاره

تواند فرایندهاي موجود در کاربرد مفاهیم انتقادي از رویکردهاي سنتی میيداستانی به وسیله
).2006شارف، (دهدزندگی فرد را شرح 

کند تا شغلی به مراجعان کمک میيها در مشاورهبیان داشته که قصه) 1997(4کوچران
زندگی خود با دیگران به دست آورند و شرایط فعلی و ينقاط مشترکی را در تاریخچه

ها بیشتر قدردان حال برخی فرهنگ. خود را بر اساس آن برآورد سازنديآیندههايهدف
.شفاهی هستند تا نوشتارييه و تاریخچهپیشین

ها و رویدادهاي جدیدي را بردهد تا فعالیتداستان به سایر افراد اختیار میيگوینده
ی داستان به نظر یگواین تجدیدنظرها در دوباره. اساس داستان خود بازگو و سازماندهی کنند

سوي تجارب ادراکی جدید در رسد در ساخت اساسی درمان مورد توجه بوده و فرد را بهمی
گردد تا مراجعان مؤثق این مسأله خود موجب می. سازدفرایند درمانبخش داستانی رهنمون می

تر و صحبت کرده و به صداي درونی خود گوش فرا داده تا بدان وسیله بتوانند تجارب کامل
).2007، 5چاپ و کانسلی(یی خود را سامان بخشندهاي هستهیی از ارزشپخته

داند که از تولد رویکرد حکائی و پست مدرن، خود انسان را به عنوان موجودي آشکار می
کمپل و (باشد نه اینکه یک موجود ثابت بدون تغییر باشدتا مرگ دائم در حال تغییر شکل می

).2004، 6آنگار
اي هاي دارسازماندهی دوباره داستانيهدف مشاوره حکائی کمک به مراجعان در زمینه

1- Brott
2-  Bujold
3-  Christensen & Johnston
4-  Cochran
5- Chope & Consoli
6- Campbell & Ungar
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گذشته و تجارب هاياشتباه زندگی شخصی و شغلی آنهاست تا بدان وسیله روي موضوع
فرد، متمرکز شده و داستان جدیدي يمورد آرزوها و مسائل آیندهکنونی همراه با دیدگاهی در
هاي تعریف به عالوه داستان. آن فرد احساس معنادار بودن کنديرا ایجاد کنند که در نتیجه

).2006ساویکاس، (باشندردي بازتابی از تکمیل وظایف رشدي و گذار شغلی نیز میفيشده
هاي غلط، نژادپرستی و ها، سیاستکنند تا فرهنگمشاوره حکائی مشاوران را تشویق می

ها کشف کرده و به مراجع کمک قوم پرستی و دیگر اشکال تجارب ناراحت کننده را در داستان
).2006، 1مونک(کنندکنند تا آنها را تصحیح 

گیري دهد تا داستان شغلی خودش و جهتزندگی هر فرد به او فرصت میيتاریخچه
ارزیابی به طور مؤثر در چارچوبی یکپارچه و يهنتیجنهایتاً. را درك کندخود ییرفتار حرفه
داستان در این. گیردبر میچارچوب حکائی، داستان زندگی مراجع را در. شودمیهحکائی ارای

هاي این حکایت باید دغدغه. گرددهاي زندگی و پیدایش تجارب شغلی لحاظ میاهمیت نقش
. اش روشن سازدفضاي زندگیيمراجع را نشان دهد و شخصیت مراجع را در زمینه

کند تا بین گیرند که به مراجع کمک میبر میهاي شغلی را درهاي شغلی، داستانحکایت
ها به عنوان تقویت تصریح حکایت. هاي کاري ارتباط برقرار کندنقششغلی ويخودپنداره

؛ نقل از 2002ساویکاس، (شوندخودکامیابی، طراحی میيترین رابطهخودپنداره به عنوان مهم
).2006زونکر، 

هاي شغلی و تأثیر آن در فضاي زندگی و سازمان و میزان سازش به منظور بررسی داستان
هاي شغلی در گردد تا تأثیر حکایتدگاه سازگاري شغلی معرفی میو رضایت شغلی، دی

ي تناسب فرد با محیط به دیدگاه مشاورهباید اذعان نمود که. سازگاري شغلی مشخص گردد
ي قابل توجه براي مشاوران شغلی در نکته. کنداشاره می) TWA3(2ي سازگاري کارينظریه

هاي گاري شغلی مفاهیم متعددي دارند اما سبکاین جا این است، با آنکه افراد از ساز
ي نزدیکی با سازگاري شغلی دارد، زیرا با توجه به تغییر شرایط کاري، شخصیت نیز رابطه

توانند منتظر مراجعان بیشتري باشند که در سازگاري با کار مشکالتی دارند، مشاوران می
که باید به آن توجه روزافزون ی است یهاي سازگاري شغلی یکی از حوزهبنابراین مشاوره

1- Monk
2- Person-Environment-Correspondence
3- Theory of work adjustment



227...سازگاري شغلی و بر)هاي شغلیحکایت(شغلی حکائی ر مشاوره یتأث

).1984دیویس و الفکوئیست، (مبذول شود
داري ارتباط ي سازگاري شغلی این است که افراد براي ایجاد و نگهي اساسی نظریهفرضیه

ي شغلی براي ادامه) سازگاري(سازش). 2006زونکر، (شان در تالشندمثبت با محیط کاري
هر فردي انتظار دارد که اشتغال به کار مورد . رودبه شمار میآمیز عامل مهمیاشتغال موفقیت

اش را نیز مرتفع نظر، خشنودي و سالمت و اعتبار براي او به ارمغان آورد و نیازهاي اولیه
توان سازش شغلی را می. ه شده استیي سازش شغلی تعاریف گوناگونی ارادر زمینه. سازد

. روانی فرد نسبت به شغل مورد نظر پس از اشتغالعبارت دانست از حالت سازگار و مساعد
).1381آبادي، شفیع(روانی و غیرروانی استهايیی از عاملسازش شغلی ترکیب و مجموعه

محیط (و محیط) شخصیت شغلی(نظریه سازگاري شغلی مبتنی بر مفهوم ارتباط بین فرد
وب آن مناسب بودن فرد ه و ارتباطی است که شکل مطلییک ارتباط هماهنگ دوسو) شغلی

فرد پاسخگوي نیازهاي محیط و محیط نیز . براي محیط و مناسب بودن محیط براي فرد است
).1984، 1دیویس و الف کوئیست(پاسخگوي نیازهاي فرد است

اند، کارکنانی که تعادل در سبک ها آگاهی روزافزونی نسبت به این نکته پیدا کردهسازمان
هاي کار رضایت بیشتري داشته و به این ترتیب باعث در محیطکنند زندگی را حفظ می

رضایت کارکنان یکی از اهداف بلندمدت هر سازمان . گردندوري بیشتر و غیبت کمتر میبهره
).2006، 3؛ به نقل از زونکر2000، 2بارون، هافمن و میرل(براي کارکنانش است

به افرادي نیاز دارند که به نفع محققین معتقدند که سازمان در موارد بسیاريهمچنین 
سازمان، فراتر از وظایف مقرر عمل کنند و این به ویژه در مشاغل خاص از اهمیت بسزائی 

کوتاهی در ایجاد چنین وابستگی و پیوستگی در اعضاي سازمان، مستلزم .برخوردار است
. سازمان خواهد بودهاي کنترل دقیق و پیچیده در هاي الزم در جهت ایجاد نظامافزایش هزینه

سازمان، آنها را متعلق به هايها و هدفداشتن کارکنانی که عالوه بر درونی ساختن ارزش
آورد که افراد هم در ظاهر و هم در باطن، در خودشان هم بدانند، این اطمینان را به وجود می

.)1385پور،اله، نقل از سیف1379دونا،(کنندجهت تأمین منافع سازمان عمل می
باشد و به دلیل اینکه تعهد سازمانی نیز یکی از متغیرهاي تأثیرگذار در کار و محیط کار می

1- Dawis & Lofquest
2-  Baron, Hoffman, & Merill
3-  Zunker
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تواند نقش مشاوره حکایی در معنا بخشی به کار در سازمان و تعهد نسبت به وظایف می
توانند بر تعهد شغلی و فضاي هاي شغلی میرسد حکایتچشمگیري داشته باشد به نظر می

تعهد سازمانی یکی از مفاهیم مهم در باید اظهار کرد که . ثیر مثبتی داشته باشدسازمان تأ
ن در بین افراد هر سازمان موجب تعالی آآید که وجود هاي رفتار سازمانی به حساب میبررسی

داند که در آن کارکنان خود تعهد سازمانی را حالتی می)2001(1رابینز.گرددفرد و سازمان می
ش شناسایی و تعیین هویت نموده و آرزوي باقی ماندن و هایازمان خاص و هدفرا با یک س

.)2007، 2کلرك و رایسنقل از (عضویت در آن را دارند
از آنجا که تعهد کاري، عکس العمل عاطفی و ذهنی فرد نسبت به کار است، در صورت 

رود و در صورت فقدان میباال بودن تعهد سازمانی، مقدار تولید و قابلیت عملکرد افراد باال 
هاي مکرر در این عامل، عدم رضایت شغلی، پائین آمدن وجدان کاري، کندکاري و غیبت

کلرك و نقل از،3،1991چاهن(سازمان و اختالل در سالمت روانی فرد را به دنبال دارد
.)2007رایس، 

:شودبه طور کلی تعهد سازمانی در سه ویژگی خالصه می
.سازمانهايهدففرد نسبت به سازمان و پذیرشاعتقاد قوي-1
.سازمانهايتالش فراوان و مشتاقانه در جهت دستیابی به هدف-2
نقل از کلرك و رایس، ؛ 2001، 4اندرسون(تمایل کامل به باقی ماندن در سازمان-3
2007.(

از فراوان کارکنان مسن که نی.شخصی و سازمانی مرتبط استهايتعهد سازمانی با عامل
.ي باال در تعهد سازمانی داشته باشنداند، احتمال بیشتري دارد که نمرهبه پیشرفت داشته

ي دهد که تعهد سازمانی با خشنودي شغلی رابطهانجام شده نشان میهايهمچنین مطالعه
).2007نقل از کلرك و رایس، ؛ 2001اندرسون، (مثبت دارد

:ازمانی مطرح است، عبارتند ازدو دیدگاهی که امروزه در تعهد س
داند و معتقد است دیدگاه نگرشی که تعهد را به عنوان امري عاطفی یا نگرشی می-1

سازمان از آن روست که آنها از طریق سازمان هايتداوم کار افراد در جهت تعقیب هدف

1- Robbins
2- Clercq & rius
3- Chahen
4- Anderson
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.یابندهویت می
نگرد و تعهد را بیشتر مانی میي کامالً متفاوتی به تعهد سازدیدگاه رفتاري که از دریچه-2

1بکرهايو بر طبق این دیدگاه که ناشی از نظر. گیرد تا نگرشامري رفتاري در نطر می

تقاء شغلی به سازمان راست، افراد به خاطر جلب منافعی چون برخورداري از مزایا و ا) 1960(
نقل از کلرك و (شوند، نه به علت داشتن احساسات و عواطف مطلوب نسبت به آندلبسته می

).2007رایس، 
:ي سه موضوع کلی زیر استي تعهد در بر گیرندهتمام تعاریف طرح شده در زمینه

.بیانگر وابستگی عاطفی فرد به سازمان است: تعهد عاطفی-1
.هاي متصور ناشی از ترك سازمان استي هزینهدر بردارنده: تعهد مستمر-2
مایر (دهدتکلیف به باقی ماندن در سازمان را نشان میالزام و احساس : تعهد هنجاري-3
).2007؛ نقل از کلرك و رایس، 1987، 2و آلن

3گان کالوز و ماچادودر پژوهشی . بسیار اندکندهامشاوره حکائی تعداد تحقیقيدر زمینه

د تأثیر مشاوره شغلی حکایی را بر سازگاري شناختی افراد در جوامع بین فرهنگی مور) 1999(
نتایج پژوهش گان کالوز و ماچادو نشان داد که مشاوره شغلی حکایی تأثیر . بررسی قرار دادند

.مثبت و معناداري بر سازگاري شناختی افراد جوامع بین فرهنگی دارد
به بررسی تأثیر مشاوره شغلی حکایی بر تعهد ) 2002(4در پژوهش دیگري مونتاگو

هاي شغلی به ان داد که مشاوره شغلی حکاي و حکایتنتایج این پژوهش نش. کارکنان پرداخت
.طور معناداري بر تعهد کارکنان تأثیر داشته است

به بررسی یک گزارش موردي ) 2002(5در پژوهش دیگري نینر، چایر، البرت و رات
پژوهش نشان داد که هنتیج. یی در اردوگاه مهاجران پرداختنددرمان حکائی به عنوان مداخله

کائی توانست به فرد در مورد معنابخشی به زندگی و میل به ادامه زندگی به طور درمان ح
.مؤثري کمک کند

درمانی حکائی براي يبه بررسی شیوه) 2004(در پژوهش دیگري چایر، نینر و البرت

1-  Becker
2-  Mair & Allen
3- Goncalvs & Machado
4-  Montague
5-  Neuner, Schauer, Elbert, & Roth
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پژوهش نشان داد که این شیوه هايهنتیج. درمان افراد باقی مانده از جنگ و شکنجه پرداختند
.باشدیی نیرومند براي درمان افراد از جنگ برگشته و شکنجه دیده می، مداخلهدرمانی

هاي پژوهشفرضیه
مشاوره شغلی حکائی بر میزان سازگاري شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان -

.اصفهان مؤثر است
مشاوره شغلی حکائی بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان -

.استمؤثر
تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد (مشاوره شغلی حکائی بر ابعاد تعهد سازمانی -

.کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اصفهان مؤثر است) هنجاري

روش پژوهش
دیاگرام . با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه استمیدانی روش پژوهش تجربی 

:طرح به شکل زیر است

م طرحدیاگرا. 1جدول
پس آزمونمتغیر مستقلپیش آزمونانتخاب تصادفیهاگروه

T2٭RET1آزمایش
RCT1-T2کنترل

:نکات زیر در مورد این طرح قابل ذکر است
ي تصادفی انتخاب و به همین صورت در دو گروه آزمایش و گواه افراد به شیوه-

.جایگزین شدند
و در مورد گروه ) آموزش مشاوره شغلی حکائی(در مورد گروه آزمایش متغیر مستقل-

.گواه هیچ آموزشی اعمال نشد
.هر گروه دو بار مورد ارزیابی قرار گرفتند، که شامل پیش آزمون و پس آزمون بود-
و دو متغیر ) آموزش مشاوره شغلی حکائی(متغیرهاي پژوهش شامل یک متغیر مستقل-
.بودند)سازگاري شغلی و تعهد سازمانی(وابسته
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گیريروش نمونه
ي کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی به این پژوهش، کلیه1آمارييجامعه

نفر از کارکنان، مرد و 282از این تعداد . بوده است1386-87در سال تحصیلی ) 497(تعداد 
. نفر آنها زن بودند215

گیري، ابتدا روش نمونهدر. گیري در این پژوهش به صورت تصادفی بودروش نمونه
نفر کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه مورد بررسی قرار گرفت که از بین 497لیست 

ی آنها انتخاب شده و به طور ینفر به طور تصادفی از طریق شماره شناسا60آنها اسامی 
رار عضو ق30تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند، به نحوي که در هر گروه 

.گرفتند

گیريابزار اندازه
سازگاري شغلی که توسط پورکبیریانيبراي سنجش سازگاري شغلی از پرسشنامه

هاي ي آیتمپرسش در زمینه34این پرسشنامه داراي .ساخته شده است، استفاده شد) 1386(
ار کلی رضایتمندي و رضایت بخشی شامل انعطاف پذیري، فعال بودن، واکنش پذیري و پشتک

، خیلی زیاد )5(ي، خیلی کم تا نمره)1(ي این پرسشنامه داراي مقیاس لیکرت از نمره. باشدمی
) 29و 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 16، 13، 12، 11، 10، 9(هاي باشد که براي سؤالمی

گزارش94/0اعتبار درونی این پرسشنامه با آلفاي کرنباخ . باشدگذاري معکوس میروند نمره
يی همزمان پرسشنامه از طریق محاسبهیبراي بررسی اعتبار سازه، رواهمچنین . شده است

که براي سنجش ) 1974(2مذکور و فهرست توصیف شغلی اسمیتيهمبستگی بین پرسشنامه
بینی کننده بودن آزمون نیز،براي بررسی قابلیت پیش. به دست آمد90/0رضایت شغلی است، 

ی پرسشنامه نشان داد که این یگزارش شد و روا85/0اصله چهار هفته ی با فیضریب بازآزما
).1386پورکبیریان، (کند بینی میپرسشنامه، سازگاري شغلی را به طور معناداري پیش

نفري از کارکنان 50ي ی این پرسشنامه بار دیگر در پژوهش حاضر در یک نمونهیپایا
.ت آمدبه دس86/0آموزش و پرورش با آلفاي کرنباخ 

1-  Statistical Social
2- Smith`s job description index
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استفاده ) 1990(ي تعهد سازمانی آلن و مایر گیري تعهد سازمانی از پرسشنامهبراي اندازه
عد اصلی تعهد این پرسشنامه سه ب. ساخته شد1987ي این پرسشنامه در سال فرم اولیه. شد

باشد که عبارت می8هر بعد شامل . سنجدسازمانی یعنی تعهد عاطفی، مستمر و هنجاري را می
، کامالً )1(ي این پرسشنامه داراي مقیاس لیکرت از نمره. شوندعبارت می24ویهم رفته ر

گزارش 89/0این پرسشنامه بر اساس آلفاي کرنباخ پایایی. باشد، کامالً موافق می)7(مخالف تا 
).1379نقل از رضائی، (شده است

ز کارکنان آموزش ونفر ا50ی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با اجرا بر روي یپایا
.به دست آمد77/0ی در فاصله سه هفته، یروش بازآزماو با87/0پرورش، با آلفاي کرنباخ 

اجرايشیوه
فرمت . یی شرکت کردنددقیقه90تا 60ي مشاوره گروهی گروه آزمایش در ده جلسه

.جلسات به شرح زیر است

فرمت جلسات آموزش مشاوره حکائی. 2جدول
محتواي جلسات آموزشداف جلساتاهجلسات

ــازي و  اول ــاده س ــی  آم ــه خودشناس ــل ب نی
ــارت  ــون مه ــفات  پیرام ــق، ص ــا، عالی ه

شخصیت و استعدادها و چگونگی اتخاذ      
گیريجهت

و  هاخوش آمدگویی، ایجاد انگیزه، مروري بر هدف      
، ها، بیـان زمـان و سـاختار و قـوانین جلـسات            نقش

ت اکتـشافی   ي ورودي و سـؤاال    استفاده از مـصاحبه   
هاي کارکناني نگرانیدرباره

دوم

ــتی و    ــم درس ــداره و فه ــصریح خودپن ت
صحت هویت شغلی

هاي شغلی بزرگساالن   ي دغدغه استفاده از پرسشنامه  
هـاي مربـوط بـه مراحـل        که این پرسشنامه نگرانـی    

ــدیریت و رهاســازي را   ــق، م رشــدي کــشف، تحق
کنـد و سـپس کمـک بـه همخـوانی           گیري می اندازه

دادن یات شخـصیتی فـرد بـا محـیط کـار و         خصوص
تکلیف

کشف چگـونگی برخـورد مراجعـان بـا         سوم
هاي مختلف تعامل بـا محـیط کـار،         جنبه

درك حس هویت مراجع، کـسب بیـنش        
ي مراجعها و آیندهي هدفدرباره

مـشاور از کارکنـان     قبـل،    يبررسی تکلیـف جلـسه    
خواهـد تـا داســتان زنـدگی خـود را بگوینــد و     مـی 

ات و رویدادهاي نادرست شغلی خود را بیان        اشتباه
دارنــد و بــا کمــک مــشاور و دیگــر اعــضا آنهــا را  

دادن تکلیفوتصحیح کنند 
هاي فعلی و گذشته در     شناسایی موقعیت چهارم

زندگی، مشارکت فعال مراجع در متمرکز      
ریـزي  شدن روي وظایف آینـده و طـرح       

زندگی شغلی

ز فـن خـط     اسـتفاده ا  قبـل،    يبررسی تکلیف جلسه  
زندگی، در این تمرین فرد از تولـد تـا مـرگ را بـا               

کنـد و روي آنهـا   کمـک خطـی بـه هـم وصـل مـی      
هاي موجـود را    هاي کلیدي زندگی و موقعیت    تجربه

کند، دادن تکلیفمشخص می
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فرمت جلسات آموزش مشاوره حکائی. 2جدولادامه 
محتواي جلسات آموزشاهداف جلساتجلسات

هـاي خـاص بـا      شناخت نیازها و هـدف    پنجم
هـاي  تأکید بر شناسایی هر یک از وپژگی      

فردي مثبت و تـصریح عالیـق خـاص و        
هاي مورد نیاز براي آیندهمهارت

ي زندگی که بـه دسـت محقـق         استفاده از پرسشنامه  
و دادن تکلیفساخته شده بود

کمک به رشد شخص در بافت اجتماعی       ششم
هاي شد سازه ي ر و کسب بینش در زمینه    

ییفردي و هویت حرفه

هـاي  بررسی تکلیف جلسه قبل، اسـتفاده از تکنیـک        
و توجـه   نقش معکوس و به کـارگیري روش آئینـه          

و دادن  دادن فرد بر تعامل متقابل فرد و محـیط کـار            
تکلیف

افـــزایش خودآگـــاهی و تـــصحیح و    هفتم
بازسازي افکار در محیط کاري

هـاي  ده از تکنیک  قبل، استفا  يبررسی تکلیف جلسه  
تخیل هدایت شده و آموزش چـارچوب       خودگویی،  

و دادن تکلیفدهی مجدد به تفکر کارکنان
کمک بـه مراجعـان بـراي یـافتن معنـا و            هشتم

هاي اصلی افراد، نیـل     هاي برداشت ریشه
بــه درك و فهــم کــاملی از خــود، خــود 

ور فـــرد در محـــیط کـــار و در غوطـــه
ــش ــت   نق ــدگی و تقوی ــدد زن ــاي متع ه

کارکنان

هـاي  اسـتفاده از شـیوه   قبل،   يبررسی تکلیف جلسه  
مشاهده و تجربه مـستقیم، خودگـویی مثبـت، حـل           

و مسأله، گوش دادن فعال و همدلی و توجـه مثبـت       
دادن تکلیف

هـاي  حمایـت و کسب تسلط بـر مـسأله     نهم
گروهی

هـاي  قبل، استفاده از تکنیک    يبررسی تکلیف جلسه  
، ییـ هـاي حرفـه   مهارتتمرین رفتاري مثل آموزش     

رفع حساسیت، آموزش خالقیت و دادن تکلیف
ـ       دهم ود  جبران گذشته و ورود به دنیاي جدی

ــعه ــديتوس ــرش ي توانمن ــا، نگ ــا و ه ه
نیازهاي مرتبط بـا خودپنـداره، تـصحیح        

اختتامهاي شغلی وداستان

هـاي  قبل، اسـتفاده از روش     يبررسی تکلیف جلسه  
ــاي جدیــ    ــراي رفتاره ــشارکتی ب ــام دادن دم ، انج

هاي مستقل و رفتارهـاي هدفمنـد، توجـه و          فعالیت
هاي شغلی افراد، کمـک بـه       ي مجدد داستان  مالحظه

هاها و دانشکارکنان در به روز در آوردن مهارت

و روش آماري به . تجزیه و تحلیل شدSPSS13اطالعات تحقیق با استفاده از نرم افزار 
ي پیش آزمون ها عبارتست از تحلیل تفاوت ناشی از نمرهدادهکار برده شده در تجزیه و تحلیل

هاي موجود بین دو هاي میانگیني تفاوتي پس آزمون او و سپس مقایسههر آزمودنی از نمره
.باشدمیمانواگروه آزمایش و گواه با استفاده از تحلیل 

ي تحقیقهایافته
ورت میانگین، انحراف معیار در پیش هاي توصیفی مربوط به متغیرهاي تحقیق به صیافته

.اندنشان داده شده3آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و گواه در جدول 
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پس آزمونپیش آزمون و در میانگین، انحراف معیار مربوط به متغیرهاي تحقیق . 3جدول

میانگین در گروههامتغیر ها
پیش آزمون

انحراف معیار 
در پیش آزمون

میانگین در 
مونپس آز

انحراف معیار 
در پس آزمون

آزمایشسازگاري شغلی
کنترل

33/143
30/155

28/15
04/13

56/167
56/159

49/6
75/13

آزمایشتعهد عاطفی
کنترل

06/36
80/43

30/12
13/11

83/45
30/45

99/6
66/9

آزمایشتعهد مستمر
کنترل

10/35
26/42

17/9
06/8

86/50
23/43

75/3
26/8

آزمایشاريتعهد هنج
کنترل

46/48
43/49

93/4
95/4

46/50
40/51

57/3
59/3

آزمایشتعهد سازمانی
کنترل

63/119
50/132

12/18
54/12

16/147
93/139

55/9
39/13

هاي گروه آزمایش در پس مشهود است میانگین نمره3همان طور که در این جدول 
.آزمون بیشتر شده است

هاي تحقیقیههاي مربوط به فرضیافته
.اندنشان داده شده5و 4هاي هاي مربوط به فرضیه اول و دوم در جدولیافته
آنبیانگرهاآزمونهمهمعناداريشود سطوحمیمشاهده4جدول درکهطورهمان
کنترل از لحاظ حداقل یکی از متغیرهاي تحقیق تفاوتوآزمایشهاي گروهبینهستند که

بین اثرهايآزمونازحاصلهاينتیجهبه تفاوت،پی بردنبرايکهداردوجوددارمعنی
.استشدهارایه5جدول درها آزمودنی

هاي تفاضل سازگاري شغلی وشود، تفاوت نمرهمشاهده می5همان طور که در جدول 

پس -پیش آزمون(تفاضلهايهنمرروي) مانوا(متغیريچندواریانستحلیليهنتیج.  4جدول 
)زمونآ

سطح معناداريDf1Df2fمقدارنام آزمون
52/022719/330001/0المبداي ویلکز

42/022719/330001/0اثر پیالیی
86/022719/330001/0بزرگترین ریشه روي

86/022719/330001/0اثر هتلینگ
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) پس آزمون-پیش آزمون(ضل هاي تفاها از لحاظ نمرههاي بین آزمودنیاثريهنتیج.  5جدول
بین گروه آزمایش و گواهسازگاري شغلی و تعهد سازمانی

مجموعهاشاخص
مجذورات

درجه
آزادي

میانگین
fمجذورات

سطح
معناداري

مجذور
اتا

توان
آماري

25/2084125/208437/1700/024/098/0سازگاري شغلی
42/625142/62569/403/008/056/0تعهد سازمانی

نتایج اولیه تحلیل واریانس چندمتغیري ابعاد تعهد سازمانی.  6جدول
هاشاخص

درجه ارزشآزمونمتغیرها
1آزادي

درجه 
2fآزادي 

سطح 
معناداري

المبداي ویلکز
یالياثر پ

ریشه روي تعهد عاطفی
اثر هتلینگ

27/0
72/0
37/0
37/0

2
2
2
2

27
27
27
27

07/0
07/0
07/0
07/0

78/0
78/0
78/0
78/0

المبداي ویلکز
اثر پیالي

ریشه روي تعهد مستمر
اثر هتلینگ

26/0
56/0
42/0
36/0

2
2
2
2

27
27
27
27

89/16
89/16
89/16
89/16

001/0
001/0
001/0
001/0

المبداي ویلکز
اثر پیالي

ریشه روي تعهد هنجاري
اثر هتلینگ

25/0
65/0
48/0
38/0

2
2
2
2

27
27
27
27

54/0
54/0
54/0
54/0

46/0
46/0
46/0
46/0

به عبارت دیگر مشاوره ).>01/0p(تعهد سازمانی بین دو گروه آزمایش و گواه معنادار است 
.شغلی حکائی بر سازگاري شغلی و تعهد سازمانی مؤثر بوده است

تفاوت معناداري بین ابعاد تعهد سازمانیشود،میمالحظه)6(جدولدرکهگونههمان
ها نتایج این تفاوت. باشدمیهاوجود دارد و فقط تعهد مستمر داراي اثر معناداري بین آزمودنی

.مشهود است) 7(در جدول
.نشان داده شده است7هاي مربوط به فرضیه سوم تحقیق در جدول یافته

هاي بعد تعهد مستمر بین دو مشهود است فقط تفاضل نمره7ور که در جدول همان ط
به عبارت دیگر مشاوره شغلی حکائی تنها بر . >p)01/0(گروه آزمایش و گواه معنادار است 

.تعهد مستمر از بین ابعاد تعهد سازمانی مؤثر بوده است



)1ي ، شماره1390بهار و تابستان، 3-18ي چهارم، سال دوره(شناختی دانشگاه شهید چمران اهوازآوردهاي روانمجله دست 236

ابعاد تعهد ) پس آزمون-پیش آزمون(هاياز لحاظ نمرهها بین آزمودنیهاياثريهنتیج. 7جدول
بین گروه آزمایش و گواهسازمانی 

مجموعهاشاخص
مجذورات

درجه
آزادي

نیانگیم
fمجذورات

سطح
معناداري

مجذور
اتا

توان
آماري

54/4154/407/078/000/005/0تعهد عاطفی
26/646126/64689/1600/023/098/0تعهد مستمر

47/6147/654/046/001/011/0تعهد هنجاري

گیريبحث و نتیجه
طور که نتایج تحقیق همانهاي را در زمینهتعهد کاري و رضایت شغلی،فردي و روانی

. نشان داد فرضیه اول تحقیق مبنی بر اثرگذاري مشاوره حکائی بر سازگاري شغلی اثبات گردید
هاي مشاوره شغلی بررسی کاربرد تمرینکه به) 2005(1با پژوهش ساندلر و وستاین نتیجه

ي تحقیق ساندلر و نتیجه. ها پرداختند، همخوانی داردحکایی بر سازش و سازگاري خانواده
ي ایجاد سازگاري در افراد خانواده مؤثر تواند در زمینهوست نشان داد که حکایت درمانی می

اش و همچنین با نقش کاريدر این جلسات سعی شده است با تأکید بر تناسب فرد . باشد
هایی که به طور تناسب نقش کاري با چگونگی سبک زندگی فرد، به اصالح مجموعه سازه
حال سؤال این . مداوم در طول زندگی شخصی و کاري و سازگاري آنها وجود دارد، بپردازد

است که چرا مداخالت مشاوره حکائی توانسته است تأثیر خود را بر سازگاري شغلی نشان
در این جلسات با استفاده از . ي این تأثیر را بتوان به شرح زیر بیان نمودشاید علت عمده. دهد

هاي محیطی و ذاتی، ي توانمنديي ایجاد احساس مثبت در زمینههاي خاص در زمینهتمرین
ي بازنشستگی تشویق و ایجاد احساس کنترل بیشتر در افراد در خصوص به دست گرفتن آینده

ي سازش شغلی و به ن پیري خود، استفاده از الگوهاي نقش و اجراي نقش در زمینهو دورا
اند تأثیري مثبت بر رفتار و عملکرد هاي شغلی همه و همه توانستهخصوص استفاده از داستان

ي رضایت و سازش شغلی داشته باشند و این دقیقاً تأکید بر باورهاي برجسته افراد در زمینه
هاي رسد با استفاده از شیوهبنابراین به نظر می. باشدصد رفتاري افراد میتأثیرگذاري بر ق

ي رشد و سازش اي افراد در زمینهگیري رفتار حرفهیی مشاوره حکائی و جهتمداخله
تر و شکل دادن به زندگی گیري دقیقتوان به افراد کمک کرد تا براي تصمیمشان، میشغلی

1- Sandler & West
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.دارتر آماده باشندشخصی و شغلی سازگارتر و معنا
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که فرضیه دوم تحقیق مبنی بر تأثیرگذاري مشاوره 

با نتایج پژوهشی که یوسفی لویه و متین این نتیجه. حکائی بر تعهد سازمانی اثبات گردید
یري در مورد تأثیر قصه درمانی بر راهبردهاي رویارویی کودکان داراي مشکالت یادگ) 1385(

تواند موجب هاي پژوهش آنها نشان داد که قصه درمانی مینتیجه. انجام دادند، همخوانی دارد
توان گفت که مشاوره می. بهبود راهبردهاي رویارویی کودکان با مشکالت یادگیري شود
هاي کارکنان با گفتن داستان. حکائی، رویکردي عملی براي اجرا در رشد شغلی افراد است

هاي مختلف محیط زندگی و شغلی ي چگونگی برخورد و تعامل با جنبهبا نحوهزندگی خود،
توانند با اشتباهات خود مواجه شوند و به کمک خود و دیگران به گردند و میخود روبرو می

اساساً نشانگر احساس مثبت عاطفی تعهداز آن جا که تصحیح داستان زندگی خود بپردازند و 
ک راه براي ابقاء کارکنان در شغل این است که افراد از شغل خود فرد در مورد شغل است، ی

بینیم که تمامی رفتارها بنابراین می. لذت برند و در آن احساس ارزشمندي و معنادار بودن کنند
بنابراین . ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم از چگونگی احساس آنها متأثر استو روابط انسان

هماهنگی و تطابق بین اي شغلی خویش و معنادار کردن آنها و ایجاد هافراد با تصحیح داستان
.مختلف آن برآورده سازندهاي ویژگی

هاي پژوهش حاضر نیز نشان داد که فرضیه سوم تحقیق مبنی بر تأثیرگذاري مشاوره یافته
نتایج این یافته با . حکائی بر ابعاد تعهد سازمانی نیز تنها در بعد تعهد مستمر تأیید گردید

ي شغلی حکائی بر میزان تعهد که به بررسی تأثیر مشاوره) 2004(پژوهش ماتالون و همکاران 
هاي خصوصی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سازمانی کارکنان مراجعه کننده به کلینیک

روش مشاوره شغلی حکائی تأثیر مثبتی در افزایش تعهد سازمانی کارکنان میانسال دارد 
هاي موجود در جلسات مشاوره ها و با استفاده از روشبا استناد به این یافته. ی داشتهمخوان

ي زندگی، هاي شغلی و جمالت تکمیل شده در پرسشنامهگروهی و محتواي داستان
ها مورد تحلیل گروهی قرار گرفته شدند و در نهایت کارکنانی که تحت تأثیر مشاوره آزمودنی

هاي جدیدي براي زندگی شخصی و شغلی لی بودند، داستانگروهی داستان درمانی شغ
خویش ساختند که محتواي متفاوتی نسبت به قبل از جلسات مشاوره گروهی داشتند و بر این 

هاي کارکنان در مورد سازگاري ها و استداللتوان نتیجه گرفت که باورها، ارزشاساس می
. مشاوره گروهی تغییر محسوسی یافتشغلی و حتی احساس تعهد در سازمان بعد از جلسات 
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اي که پس از داستان درمانی شغلی شاهد افزایش میزان سازگاري شغلی و تعهد در به گونه
هاي جدیدي را همچنین از لحاظ کاربردي به افراد کمک شد تا معناها و سازه. کارکنان بودیم

ها راجع به شغل ادل دیدگاهبراي مشکالت شغلی خویش بیابند و نیز بر زبان به عنوان ابزار تب
و تشکیل مجدد داستان زندگی شغلی تأکید فراوانی شد به طوري که داستان، سبب یکپارچگی 
هیجانات و احساسات و تجارب شغلی افراد گردید و در نتیجه از مقاومت کارکنان کاسته شد 

ی از و در نهایت با کمک درمانگر و خود اعضاي گروه از طریق پرسش و پاسخ در سطح
.استدالل، تحلیل و مشارکت گروهی، کارکنان توانمندي حل مسائل خویش را یافتند

پیشنهادات
بهتر است مشاوران روي کمک فردي به مراجعان متمرکز شوند و از این طریق -

.ساختارهاي شخصی و یگانه آنها را شناسایی و درك کنند
ن در ایران بر روي آن کار نشده مشاوره حکائی به عنوان یک رویکرد جدید که تاکنو-

هاي آماري دیگر ي آماري و همچنین جامعهتواند با متغیرهاي دیگر با همین جامعهاست، می
.مورد بررسی قرار گیرد

هاي پژوهشمحدودیت
با توجه به اینکه نمونه مورد استفاده مربوط به منطقه خاصی از شهرستان اصفهان است -

.ها به کل جامعه احتیاط نمودیجهبهتر است براي تعمیم نت
در این پژوهش امکان کنترل کامل متغیرها مانند سن، تحصیالت و شرایط اجتماعی و -

.اقتصادي وجود نداشت
کند نیاز به بررسی ي آموزشی تقریباً ابتداي مسیر خود را طی میبه دلیل اینکه این دوره-

. ي بیشتري داردو مطالعه
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