
 
  

  
  

بررسي تأثير مشاوره شغلي به سبك كوچينگ در تغييرنگرش نسبت به 
هاي كاريابي در فارغ التحصيالن دانشكده  بازاركار و افزايش مهارت

  روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي
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دكتر عبداهللا شفيع آبادي، 1  2 ليدا احمدي
  

  چكيده
وره شغلي به سبك كوچينگ بر تغيير نگـرش نـسبت بـه بـازار كـار و      هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تأثير مشا      

  .هاي كاريابي فارغ التحصيالن دانشكده روانشناسي دانشگاه عالمه طباطبايي بوده است افزايش مهارت
 بدين منظور ابتدا طي فراخواني از كليه دانشجويان ترم آخر كه واحدهاي درسي خود را به پايان رسـانده و بيكـار                        

بـه علـت   (بعد از مصاحبه گزينـشي    . ند، براي ترم بعد كه فارغ التحصيل به حساب مي آمدند، دعوت به عمل آمد              بود
دختر 17( نفر30 نفر از فارغ التحصيالن كارشناسي انتخاب شده كه از بين آنها 60حدود ) استفاده از سبك كوچينگ

 15 در دو گروه آزمايش و گروه گـواه هـر كـدام              كه حجم نمونه بودند، به صورت تصادفي منظم انتخاب و         )  پسر 13و
  .نفر جايگزين شدند

هاي كاريابي پاسـخ      هاي پرسشنامه هاي نگرش نسبت به بازار كار و مهارت           فارغ التحصيالن مورد پژوهش به سؤال        
 و مستقل است كه از طريق محاسبه ميانگين تفاضل نمـرات پـيش آزمـون   t روش آماري استفاده شده آزمون . دادند

 تحليل گرديد و نتـايج      SPSSها با استفاده از نرم افزار         داده. پس آزمون در دو گروه آزمايش و گواه انجام شده است          
ها پس از مشاوره شغلي بـه سـبك كوچينـگ در نگـرش نـسبت بـه بـازار كـار و          بدست آمده نشان داد كه  آزمودني 

  .هاي كاريابي تفاوت معناداري را نشان دادند مهارت
  

  هاي كاريابي، نگرش نسبت به بازار كار مشاوره شغلي، سبك كوچينگ، مهارت :ان كليديواژگ
  

                                                 
    كارشناس ارشد مشاوره شغلي .1
  ييت علمي دانشگاه عالمه طباطباعضو هيئ. 2
  



١٦٦ تر عبداهللا شفيع آباديكليدا احمدي، د

  
                                                            مقدمه

تصميم گيري درباره انتخاب شغل و حرفه يكي از مهمترين و سرنوشت سازترين موضـوعات        
زه پيچيدگي و دگرگوني دنيـاي كـار، سـرعت فزاينـده            امرو. در زندگي هر فرد به حساب مي آيد       

رشد تكنولوژي، تقاضاهاي روز افزون بـراي ورود بـه برخـي مـشاغل و نيـاز بـه كـسب دانـش و                         
هاي فردي، موجب به هم خوردن تعادل بازار كار شـده و جامعـه را بـا     ها با توجه به تفاوت  مهارت

  ).1383حسينيان و يزدي،( چالشي جدي مواجه ساخته است
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تازه واردين بازاركار، تجربه كافي براي درك روابط پيچيده جهان كار را نداشته و در صـورت   
راهنمـايي و مـشاوره شـغلي يكـي از          . هاي مناسب، از عهـده اشـتغال برنمـي آينـد            فقدان كمك 

. هاي ياري افراد در جهت بهبود درك شرايط كاري خود و شـرايط بازاركـار اسـت                  مهمترين روش 
 فرد براي ارزيابي خود و كاوش در بازاركار نيازمند برنامه ريـزي شـغلي در سراسـر                  درحقيقت هر 

راهنمايي و مشاوره شغلي مي تواند بخـش مهمـي از برنامـه ريـزي               . زندگي كاري خود مي باشد    
  ). 1383اردهه و ابراهيميان،(شغلي باشد 

مـشاوره  شـده اسـت،      طبق تعاريف متعددي كه درباره راهنمايي و مشاوره شغلي ارائه داده            
با استعداد، عاليق وتجربيات خـود بطوريكـه          كمك به فرد است در انتخاب شغلي متناسب        يشغل

  ).  1378شفيع آبادي، (نيازهاي او را ارضاء كند و موجب بهبود وضع جامعه گردد 

ف

از طريق راهنمايي شغلي، اطالعات شغلي يعني خودشناسي و آگاه شدن از نيازهـاي شـغلي         
. گيرد و امكان تصميم گيري مناسب فـراهم مـي آيـد              دسترس تمام كارجويان قرار مي     جامعه در 

عالوه بر اين از طريق راهنمايي و مشاوره شغلي مي توان بـازار مـشاغل را شـناخته و كمبـود يـا                       
فراواني نيروي انساني در بخش معيني از مشاغل را مشخص كرد، تعديل نيروي انـساني در بـازار                  

ورد، بين دانشگاه و جامعه ارتباط متقابل و صميمي برقرار و بر رضايت شـغلي و                مشاغل به عمل آ   
مين كـرد،  أدر نهايت بر رضامندي از زندگي افزود، خودكفايي صـنعتي و اقتـصادي مملكـت را تـ            

ها را به مشاغلي كه براي آنان مناسب است گمارد، اطالعات معين و موثقي درباره مـشاغل                   انسان
  ).1384شفيع آبادي،(اد را به اشتغال در ايام فراغت تشويق كرد به دست آورد و افر

از سوي ديگر بايد پذيرفت با توجه به پديده جهاني شدن در دنيا، همه چيز در حـال تغييـر               
هاي دسـتيابي بـه شـغل و ايجـاد شـغل هـاي جديـد                  از جمله تنوع وتكثر در اشتغال و راه       . است

 



١٦٧ ... بررسي تأثير مشاوره شغلي به سبك كوچينگ

ش و برنامـه ريـزي صـحيح تـابع شـرايط جديـد شـغلي               آنچنان رو به افزايش است كه اگر بـا رو         
مواجه شدن با چالش جهاني امروز حكم مي كند كه بحـث            . نگرديم، محكوم به فروپاشي هستيم    

هاي جديد افراد را آماده سـازيم كـه همـراه بـا      اشتغال از حوزه محدود فعلي فراتر رفته و با روش         
  ).   1383ي،عال(دگرگوني ها و تحوالت جهاني به كار بپردازند 

ها و شايـستگي هـاي افـراد،          لذا براي رشد و نمو در اين ساختارهاي جديد و ارتقا توانمندي           
مـشاوره تخصـصي و   . هاي مؤثر و الگوهاي تعريف شده اي متناسب با شرايط روز، نياز داريم         روش
اي، آموزش ضمن كار، كلوپ شغلي      حرفه
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فصل 2 هـاي علمـي و شـناخته      و كوچينگ روش، ارشادگري1

دو روش اخيـر    . ها و كاربردهاي متفاوتي هـستند       ده اي هستند كه هر كدام داراي مزايا، ويژگي        ش
يعني ارشادگري و كوچينگ در كشورهاي توسعه يافته از مقبوليت بيشتر و نتـايج بهتـري بهـره                  
مند بوده اند ولي سبك كوچينگ به عنوان رويكردي نوين در راهنمايي و مـشاوره شـغلي، بـراي                   

  .  ايده آل شناخته شده استعصر حاضر
كوچينگ نوعي رابطه حمايتي و تشويقي است كه متعهد به موفقيت مراجع اسـت و زمينـه                 
اي را فراهم مي كند تا وي بتواند مشكالت خود را حل كند و به پيش رود و به نتايج غيـر قابـل                        

  . تصوري دست يابد
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سرمايه گـذاري   . ركز مي كند  كوچينگ رهيافتي عمل گرا است كه بر مشتري و اهداف او تم           
مشتري در امر كوچينگ به او كمك مي كند تا ضمن تعريف و مـشخص سـاختن اهـداف خـود،                     

  .براي دستيابي به آنها تشويق شود و تأثير آني آنها را در زندگي خود احساس كند
هاي فردي اشخاص     ها و قابليت    هاي مورد نياز جهت توسعه مهارت       ها و فعاليت     راهنماي 3كچ

ا به بهترين شيوه در اختيار آنها قرار مي دهد او ضمن راهنمايي و انگيزه دادن به مشتري جهت                   ر
بنابراين كوچينگ حرفه مؤثري اسـت كـه        . رسيدن به اهدافش به او برنامه و طرح عمل مي دهد          

را در بـر مـي      ... تمام ابعاد زندگي مشتري از قبيل كار و حرفه، روابط اجتماعي، پيشرفت فردي و             
ها و افزايش كيفيت ارتباطات خـود در نهايـت بـه       يرد و به او امكان مي دهد تا با توسعه مهارت          گ

  ).2002، 4والس(رشد خود برسد 

                                                 
1 . Job Club 
2 . mentoring 
3 . coach   
4 . wales  

 



١٦٨ تر عبداهللا شفيع آباديكليدا احمدي، د

  
  اهميت كوچينگ كسب و كار براي فارغ التحصيالن دانشگاه

اكنون رقابت فارغ التحصيالن براي دستيابي به مشاغل دشوارتر شده اسـت و بـه نظـر مـي                   
يك دانشجو با اتمام دوران تحصيل خود ناچار        . ابت در آينده نيز شديدتر هم شود      رسد كه اين رق   

است كه به دنياي واقعي قدم بگذارد و حال آنكه بيـشتر دانـشجويان تـا قبـل از ورود بـه دنيـاي           
هاي اصلي خود را شناسايي نكرده اند، نمي دانند كه چگونه بايـد بـه                 كسب و كار عاليق و قابليت     

هايي هستند، آنها نمـي داننـد         ها به دنبال چه مهارت      ها و سازمان    ا كنند، شركت  شغلي دست پيد  
مثال فردي كه به تازگي از دانشگاه در رشته فيزيك و           . چگونه بايد به آنچه كه مي خواهند برسند       

او بـسيار عالقمنـد     . يا شيمي فارغ التحصيل شده و مي خواهد در زمينه نانوتكنولوژي كـار كنـد              
نين هدفي دست پيدا كند ولي نمي داند كه چگونه بايد به اين هدف خود برسـد و           است كه به چ   

مسلماً چنين فردي به يـك   . مهم تر اينكه او نمي داند چگونه بايد خود را به بازار كار معرفي كند              
ميـر و   (هاي خود را مورد شناسـايي قـرار دهـد             دوره كوچينگ نياز دارد تا بتواند عاليق و توانائي        

گري
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1 ،2006.(  
به طور كلي مهم ترين اهداف برنامه ها و دوره هاي كوچينگ كسب وكار براي دانشجويان و                 

  :فارغ التحصيالن دانشگاه عبارتند از
  )خودشناسي شغلي(هاي خود  ها و قابليت ها، مهارت  دستيابي به درك بهتري از توانايي

ف

   تدوين و طراحي اهداف خاص كوتاه مدت و بلند مدت
 طرح و برنامه عمل براي دستيابي به اهداف تدوين  

  ها و هنرهايي كه كارفرمايان به دنبال آنها هستند  شناسايي مهارت
  هايي براي جستجوي شغل مورد نظر، تهيه رزومه، توانايي مصاحبه  دستيابي به مهارت

 كار افزايش توانايي خود در زمينه اتخاذ تصميمات شغلي و چگونگي معرفي خود به بازار  
   افزايش توانايي در زمينه كسب اطالعات بازار كار

   چگونگي گذر از زندگي دانشگاهي به زندگي شغلي و حرفه اي
  هايي در زمينه برقراري ارتباطات مؤثر، مديريت زمـان و مـديريت كـسب                 افزايش مهارت

  وكار
                                                 

1. Meyer & Gray 

 



١٦٩ ... بررسي تأثير مشاوره شغلي به سبك كوچينگ

سعه مهارت هـا  هاي مورد نياز جهت تو و فعاليت از آنجائيكه در سبك كوچينگ راهنمايي ها  
و دانش فردي اشخاص به بهترين شيوه و روشي در اختيار آنها قرار مي گيرد، به مشتري امكـان                   
داده مي شود تا چشم اندازهاي پيچيده را درك كرده و با مشكالت، باورها و اعتقادات منفي كنار                  

  .هاي پيش روي خود راه حل هايي بيابد بيايد و براي چالش
ها و باورها بر جـستجوي شـغل افـراد نيـز تحقيقـات                ر زمينه تأثير نگرش   با توجه به اينكه د    

زيادي انجام گرفته است، نتايج بدست آمده حاكي از اين بـوده كـه در نگـرش هـا مـي تـوان بـا                         
بنابراين با توجه به مطالب بيـان شـده در مـورد سـبك              . آموزش و يادگيري تغييراتي ايجاد نمود     

يت تغيير نگرش ها، انتظار ميرود استفاده از اين شـيوه نـوين در              كوچينگ و با درنظر گرفتن قابل     
مشاوره شغلي نيز در تغيير نگرش دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاهي نسبت بـه بـازار كـار                  

  .مؤثر و مفيد واقع شود
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1  منـسجم راتحـت تـأثير قـرار           شغلي يكي از مسائلي كه متعهد ماندن به يك برنامه جستجوي            
هايي است كه افراد درباره شغل و كار دارند وگاهي اوقات در فرايند كاريـابي آنهـا                   مي دهد نگرش  
ها ريشه در عقايد و ارزش هاي اوليه آنها دارد و ممكن است               برخي از اين نگرش   . مداخله مي كند  

در اين ميان آنچه مـسلم اسـت        . كن باشد تغيير آنها زمان زيادي به طول انجامد و يا حتي غيرمم          
موقعيت زندگي هر فردي بر تصميماتي      . اين است كه برنامه ريزي شغلي در خالء اتفاق نمي افتد          

اجتماعي كه در آن بزرگ مي      . كه اتخاذ مي كند و هم چنين بر نحوه تصميم گيري ها تأثير دارد             
هايي كه از دوستانش دريافـت مـي كنـد،            مهايي كه خانواده درباره كار مي فرستند، پيا         شود، پيام 

احساسي كه نسبت به خود دارد، همگـي در طـول مراحـل رشـد بـر باورهـاي كـاري و تـصميم                        
  ). 1383 همكاران، 2سوكي نيك و(هاي شغلي آنها تأثير مي گذارد  گيري

نچه كـه  در ارتباط با مباحث نگرش نسبت به بازار كار، در مورد دانشجويان دانشگاه بايد گفت آ               
. در واقعيت ما با آن رو به رو هستيم نگرش به آيندة شغلي و بازار كار رشته تحـصيلي فـرد اسـت    

لذا شناسايي نحوة تأثير عوامل فردي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي ماننـد انتظـارات شـغلي از                  

                                                 
1 . Job search program 
2. Sukiennik & et al 

 



١٧٠ تر عبداهللا شفيع آباديكليدا احمدي، د

جمله انتظارات مادي و انتظارات معنوي، پيشرفت تحصيلي، مقـاطع تحـصيلي، رشـتة تحـصيلي،                
هـاي كـالن اقتـصادي و اجتمـاعي و          پايگاه اجتماعي و اقتصادي دانشجويان و نگرش بـه واقعيـت          

 در كشور از جمله موارد قابـل تامـل در ايـن مقولـه          نگرش به بازار عرضه و تقاضاي نيروي انساني       
  .هستند

 پس از انقالب صنعتي و وابسته شدن هر چه بيشتر جهان به علم و دانـش، نظريـات علمـي در                       
زندگي روزمره كاربرد بيشتري پيدا كرد و اين امر به صورتي درآمد كه ديگر تحـصيل علـم فقـط                    

معمـوالً هرچـه    . جهت ارضاي نيازهاي معنوي نبود، بلكه راهي به سوي كسب درآمد بيـشتر بـود              
تحصيالت فرد افزايش پيدا كند وي گامي به سوي تخصصي شـدن حرفـه خـود و كـاربرد آن در                     

  . خير در ورود به بازاركارأاما تحصيل اضافي يعني از دست دادن هزينه و ت. استجامعه برداشته 
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بدين لحاظ در اكثر مواقع فردي كه اقدام به انتخاب رشته در دوره تحصيالت عالي مي كند به                     
و جايگزيني شغلي مناسب، به جاي تحـصيالت   له سهولت دستيابي به كارأجايگاه اقتصادي و مس

 سـهرابي و ( را جبـران نمايـد       1ند تا از اين طريـق هزينـه فرصـت از دسـت رفتـه              نيز توجه مي ك   
 حاكي از آن بود كـه جـذب دانـشجويان بـه             2مطالعه انجام شده توسط فريمن    ). 1376همكاران،  

يافتـه هـاي    . رشته هاي خاص تابعي از شرايط دستمزدها و بازار كار در سالهاي قبـل مـي باشـد                 
ي آموزشي نشان مي دهد كه تمايل به احراز صـالحيت حرفـه اي،              مؤسسه بين المللي برنامه ريز    

يكي از داليل بارزي است كه دانشجويان در كشورهاي مختلـف بـراي ادامـه تحـصيالت خـود در                    
  ).1378سازمان برنامه و بودجه، (آموزش عالي آورده اند 

ف

3 را دارنـد بـه    بعضي از دانشجويان زماني كه قصد انتخاب رشته خويش          :  مي گويد  جميل سلمي   
حرفه هاي موفق در بازار كار رجوع مي كنند و با توجه به حرفه مـورد عالقـه خـويش دسـت بـه                   

البته بايد به اين موضوع توجه داشت كه هر دانشجو بـا توجـه بـه عوامـل               . انتخاب رشته مي زنند   
ه بـه   مختلف تصوري خاص از رشته مورد عالقه خود دارد، اينكه فردي نياز بـه يـادگيري و عالقـ                  

ادامه تحصيل را در خود احساس مي كند امري است كه در فطرت انسان نهفتـه اسـت، امـا ايـن                      
عامل مي تواند در مقابل عوامل ديگري هم چون تحصيل مادي و كسب وجهـه اجتمـاعي همـراه                   

 التحصيلي بـه منظـور         به عبارت ديگر دانشجويان بعد از فارغ        ).1376سهرابي و همكاران،    (گردد  
                                                 

1 . Opportunity cost 
2 . Freeman 
3 . Salmi 

 



١٧١ ... بررسي تأثير مشاوره شغلي به سبك كوچينگ

انجام كار و فعاليت در     . دار انجام كار و مسؤليتي شوند      ه از دانشهاي آموخته شده بايد عهده      استفاد
دار شدن تأمين نيازهـاي مـادي و معنـوي           كند، شغلي كه ضمن عهده       مفهوم شغل معنا پيدا مي    

لـذا  . هاي آن ايفـاي نقـش نمايـد          نظام  دانشجويان در جهت تأمين نيازهاي جامعة بزرگتر و خرده        
 يا عدم وجود شغل مناسب براي دانشجويان پس از فراغت از تحـصيل تـأثيرات فراوانـي بـر             وجود

حوزة زندگي فردي، شخصيتي، رواني، اجتماعي، اقتـصادي، سياسـي و فرهنگـي آنـان بـر جـاي                   
  .                                                                             گذارد مي

ه بازاركار و به تعبير دقيقتر نگرش به آيندة شغلي در حوزة  مطالعات اجتمـاعي                نگرش نسبت ب     
هاي مطالعاتي علوم اجتماعي تأثيرات فراواني بر        شناسي اجتماعي و در ارتباط با ديگر حوزه        و روان 
هاي ادراكي، عاطفي و رفتاري دانشجويان در زمـان حـال و آينـده دارد و منـشأ تـأثيرات و                      حوزه

و عوارض گوناگوني خواهد بود كه هم براي قشر دانشجو از همة ابعاد اهميـت دارد و هـم             پيامدها  
لذا كميت قابـل    . و داراي اهميت است    براي جامعه و نظام سياسي، اقتصادي و فرهنگي تأثيرگذار        

كـرده، روشـنفكر و متخـصص در         عنـوان نيروهـاي تحـصيل       توجه دانشجويان و نقشي كه آنان به        
اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه ايفا خواهند كرد، از جمله داليل      هاي مختلف     بخش

ضرورت انجام پژوهش در اين زمينه است كه با شناسايي نگرش دانشجويان به آيندة شغلي خـود                 
عنوان بخشي از نگرش شغلي كلي آنان و شناسايي تأثيرگذاري عوامل مؤثر بـر آن بتـوانيم بـا                    به  

هـاي چندگانـة      هاي الزم انطباق و هماهنگي بيشتري بين دانشجويان و ويژگـي           ريزي اعمال برنامه 
هاي اجتماعي، اقتـصادي و فرهنگـي        تيهاي دانشگاهي و واقع    عنوان محصوالت و فرآورده    آنان به   

  .)1382رضي، (موجود در سطح جامعه برقرار نماييم 
، امكـان ارائـة راهكارهـايي را        توان گفت نتايج بدست آمـده در ايـن زمينـه           طور كلي مي   پس به      

كند كه حاصل آن شناسايي هر چه بيشتر و كاملتر بخشي از نيروي بالقوه فعال جامعـه                  فراهم مي 
لـذا  . ويژه در آينده، پـس از فراغـت از تحـصيل اسـت              در ارتباط با اشتغال آنان در زمان حال و به         

ا، نگرش دانشجويان را نسبت بـه بـازار         توانند با وارد كردن برخي از متغيره       ريزان جامعه مي   برنامه
جايي، محدود نمودن و حذف بعـضي از         كار در جهت مثبت هدايت نمايند و از طرف ديگر با جابه           

  .متغيرها نگرش منفي دانشجويان را كاهش داده، آن را در جهت مثبت هدايت نمايند
د دارد و دانـشجويان را از       ها وجو   ه  در كشورهاي پيشرفته مراكز مشاوره شغلي در تمامي دانشگا           

حاصل اين  . شروع تحصيل كمك مي كند تا در پايان دوره تحصيلي شغل مورد نظر خود را بيابند               
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١٧٢ تر عبداهللا شفيع آباديكليدا احمدي، د

ديــده و متخــصص دانــشگاهي بــا  كــار انطبــاق و همــاهنگي مناســب بــين نيــروي كــار آمــوزش
وري و  بهـره شناختي و شرايط اقتصادي و اجتماعي به منظور باالبردن  هاي ذهني و روان    باورداشت

  كـرد كـه بـا       را بنابراين مي توان اين استنباط     .بازده اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است      
  نـسبت بـه     دانـشجويان  توان در نگرش  بموزشهاي خاص   آ ارائه   كمك راهنمايي و مشاوره شغلي و     

جهت هاي تكميلي      و با ياد دادن يك سري مهارت        ايجاد نمود   تغييراتي كارهاي جستجوي     مهارت
از آنچه تاكنون گفتـه     . كاربردي كردن دانسته هاي علمي، راهيابي آنها به بازار كار را سريعتر كرد            

هـاي تكميلـي جهـت كـاربردي          شد مي توان به اين نتيجه رسيد كه يادگيري يك سري مهـارت            
در يـك   . كردن دانسته هاي علمي و راهيابي به بازاركار براي دانشجويان ضروري به نظر مي رسد              

هـاي تخصـصي و       هاي مورد نياز فارغ التحصيالن را مي توان در مهـارت            تقسيم بندي كلي مهارت   
هـاي شـغلي   آگـاهي ‹‹ هاي عمومي به عنـوان   هاي عمومي خالصه كرد كه از مهارت      مهارت
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يـا  ›› 1
  .هاي جنبي دانشجويان نيز ياد مي شود مهارت

هـايي هـستند كـه هـدف از آنهـا            هاي جستجوي شغل، مهـارت      هاي عمومي و يا مهارت      مهارت   
هاي كه كارفرمايـان بـه        هاي خود، شناسايي مهارت     ها و قابليت    دستيابي به درك بهتري از توانائي     

دنبال آنها هستند، چگونگي تهيه رزومه و آمادگي براي مصاحبه، چگونگي معرفي خـود بـه بـازار                  
  . هي به زندگي حرفه اي استكار و كسب اطالعات بازار كار و در نهايت گذر از زندگي دانشگا

ف  

  روش پژوهش
  جامعه آماري، نمونه، روش نمونه گيري

جامعة آماري اين پژوهش را كلية دانـشجويان دوره كارشناسـي دانـشكده روانـشناسي و علـوم                    
 به عنوان فارغ التحـصيل شـناخته        84-85تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي كه در سال تحصيلي         

دانشجويان از رشته هاي مختلف تحـصيلي در حـوزه          . دند، تشكيل داده اند   شده و به دنبال كار بو     
  .هاي روانشناسي و علوم تربيتي در اين پژوهش شركت كردند

از . در مرحلة اول كلية فارغ التحصيالن بيكار مـشخص شـدند          : روش نمونه گيري و حجم نمونه       
نگيـزه و هـدف سـروكار دارد، ابتـدا     آنجا كه سبك كوچينگ با افراد نرمال به باال از لحاظ هوش، ا 

 17( نفـر    30 نفر انتخاب شدند و بعد از بـين آنهـا            60مصاحبة گزينشي به عمل آمد و در حدود         
                                                 

1 . Career Awareness 

 



١٧٣ ... بررسي تأثير مشاوره شغلي به سبك كوچينگ

 نفر در گروه    15كه حجم نمونه بودند، به صورت تصادفي منظم انتخاب شدند و            )  پسر 13دختر و 
هاي كاريـابي     وه آزمايش، مهارت   نفر ديگر در گروه آزمايش قرار گرفتند كه در مورد گر           15گواه و   

و در مورد گروه گـواه هـيچ آموزشـي داده            به سبك كوچينگ طي هشت جلسه آموزش داده شد        
  . نشد

در جلسه اول گروه آزمايش بعد از معارفه و آشنايي با قوانين جلسات گروهـي، بـا اهـداف كلـي                  
سي شغلي كار شد تا فرد      طرح، تعداد و فرمت جلسات آشنا شدند در جلسه دوم در مورد خودشنا            

هاي خود برسد، جلسه سوم دانشجويان با زمينه هاي شـغلي             ها و قابليت    به درك بهتري از توانائي    
رشتة تحصيلي خود بيشتر آشنا شدند، جلسه چهارم اهداف كوتاه مدت و بلند مدت شـغلي خـود     

ح و برنامـة عمـل      را تدوين و طراحي كردند، جلسه پنجم براي دستيابي به اهداف شغلي خود طر             
هاي مورد نياز كارفرمايان آشـنا شـدند، جلـسه هفـتم در               تدوين كردند، در جلسه ششم با مهارت      

مورد روش كسب اطالعات بازار كار و چگونگي معرفي خود به بازار كار اطالعاتي كـسب كردنـد و            
 اًت مجـدد  در جلسه هشتم رزومه نويسي و آمادگي براي مصاحبه شغلي را ياد گرفتنـد و در نهايـ                 

گروه گواه هم كه در ليست انتظار بودند مورد آزمون مجدد بدون آموزش قـرار               . ها اجرا شد    آزمون
  .گرفتند، سپس نتايج هر دو گروه قبل و بعد از آموزش مورد بررسي قرار گرفت
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پژوهش حاضراز نظر اهداف يك تحقيق كاربردي و از نظر روش تحقيق يك تحقيق نيمه تجربي                 
 پس آزمون با گروه كنترل تصادفي است كه به منظـور افـزايش              -ه از طرح پيش آزمون      با استفاد 
هاي كاريابي و ايجاد نگرش مثبت نسبت به بازاركار در دانش آموخته گان جويـاي كـار، از                    مهارت

  .مشاوره شغلي به سبك كوچينگ استفاده شد
  

  ابزارهاي سنجش
 :پرسشنامه نگرش نسبت به بازاركار

هـاي افـراد       تدوين و نـرم شـده و نگـرش         1384امه توسط شفيع آبادي و اكبري در        اين پرسشن   
عوامـل فرهنگـي، اجتمـاعي،    (نسبت به بازار كار را با توجه به عوامل تأثيرگذار در انتخـاب شـغل              

 سؤال چهار گزينـه اي بـا        24شامل  . اندازه مي گيرد  ) اقتصادي، فردي و ميزان شناخت از بازاركار      
الزم بـه  . ت و گزينه هاي آن كامالً مخالف، مخالف، موافق و كامالً موافـق اسـت   مقياس ليكرت اس  

ذكر است نمره گذاري اين پرسشنامه برعكس است يعني فردي كه با هـر سـؤال، كـامالً مخـالف                    

 



١٧٤ تر عبداهللا شفيع آباديكليدا احمدي، د

حداقل نمره كل اين .  به وي تعلق مي گيرد1 مي گيرد و اگر كامالً موافق باشد نمره       4باشد نمره   
اعتبار اين پرسشنامه نيز توسط شـفيع آبـادي و كرمـي تائيـد          .  است 96داكثر   و ح  24پرسشنامه  

اكبـري،  ( بدسـت آمـده اسـت        87/0شده و پايايي آن از طريق محاسبه آلفـاي كرونبـاخ معـادل              
1384.(  

  :هاي كاريابي پرسشنامه مهارت
 بـه    آن بـا توجـه     هاي  تدوين و نرم شده و سؤال      1383بخش در سال    اين پرسشنامه توسط فرح     

اين پرسشنامه اطالعات زير را در مورد افـراد جمـع           .  تهيه وتنظيم شده است    1994كتاب زونكر،   
كسب خودشناسي الزم براي انتخاب شغل، آگاهي از زمينه هاي شغلي مرتبط بـا          ( :آوري مي كند  

هـاي مـورد      رشته تحصيلي خود، آگاهي از منابع و ابزار كسب اطالعات بازاركار، آگاهي از مهـارت              
نياز كارفرمايان، نحوه طرح ريزي شغلي، نحوه تنظيم و نوشتن رزومه، نحوه شـركت در مـصاحبه                 
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اعتبار اين پرسشنامه توسط شـفيع آبـادي تائيـد شـده و پايـايي آن از طريـق محاسـبه آلفـاي                       
 سـؤال چهـار گزينـه اي بـا مقيـاس      30اين پرسـشنامه شـامل    .  بدست آمده است   78/0كرونباخ  

ت است و گزينه هاي آن خيلي زياد، زياد، كم و خيلي كم است كه به گزينه كـامالً مخـالف                      ليكر
 و حـداقل    120ضمنا حـداكثر نمـره كـل        .  تعلق مي گيرد   4 و به گزينه كامالً موافق نمره        1نمره  
ف  ). 1383 ،بخششفيع آبادي، فرح( مي باشد 30 آن نمره

  
  هاي پژوهش يافته

 فـارغ   نسبت به بازاركـار  شغلي به سبك كوچينگ بر تغيير نگرشمشاوره :فرضيه اول پژوهشي   
   .التحصيالن دانشگاهي مؤثر است

بـراي ايـن    . اسـتفاده شـد  لدو گـروه مـستق   t براي آزمون فرضيه اول پژوهشي از آزمون آماري  
منظور آزمون آماري مذكور بين نمرات بدست آمده از تفاضل پيش آزمون و پـس آزمـون تغييـر                   

ها در دو گـروه آزمـايش و گـواه محاسـبه شـد كـه نتـايج ايـن                       آزمودني ت به بازاركار   نسب نگرش
 . ارائه شده است2و1محاسبات در جداول شماره هاي 

آمار توصيفي شامل تعـداد، ميـانگين، انحـراف اسـتاندارد و ميـانگين خطـاي                 1جدول شماره      
 گـروه آزمـايش و گـواه را نـشان           استاندارد تفاضل نمرات تغيير نگرش نسبت به بـازار كـار در دو            

 



١٧٥ ... بررسي تأثير مشاوره شغلي به سبك كوچينگ

بيـشتر  ) 6/22 (ميانگين تفاضل نمرات تغيير نگرش نسبت به بازار كار در گروه آزمايش  .دهد مي
آيـا ايـن تفـاوت معنـي دار      .است) 9333/0(از ميانگين تفاضل نمرات تغيير نگرش در گروه گواه 

   . استفاده مي شود2 است؟ براي پاسخ به اين سؤال از نتايج جدول
  

پس آزمون تغيير  ار توصيفي ميانگين و انحراف استاندارد تفاوت نمرات پيش آزمون وآم. 1جدول
  نگرش نسبت به بازار كار گروه آزمايش و گواه

هاي آماري شاخص        
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 گروه

 تعداد

  
 تفاضل ميانگين

 نمرات

 

 انحراف استاندارد

 تغييرنگرش 75690/3 6000/22 15 آزمايش
 33452/1 9333/0 15 گواه نسبت به بازاركار

  
بدسـت آمـده    t مقـدار  .را نـشان مـي دهـد   )  (t- test نتـايج آزمـون آمـاري   2جدول شـماره    
)21/5(t=  از مقـدار   01/0در سطح آلفـاي   28  با درجه آزاديt  بزرگتـر اسـت  46/2 جـدول . 

  . است كمتر01/0نيز از سطح آلفاي ) =sig 000/0(همچنانكه مقدار معني دار بدست آمده 
  

 t- testنتايج آماري  .2جدول

هاي آماري شاخص  
 مقدار  متغير وابسته

 درجه آزادي سطح معناداري ها ميانگين تفاوت

   

 كار  67/21 00/0 28 21/5نگرش نسبت به بازار 

                                  
 درصـد اطمينـان      %99بررسي و تحليل هاي آماري نشان مي دهد كه فرضيه پژوهشي اول با                   

تائيد فرضيه اول پژوهشي به اين معني است كه شركت كنندگان پس از حضور              . مورد تائيد است  
درصد نگرش آنها به بازار كار بهبود يافتـه و عقايـد و باورهـاي                % 99در اين جلسات به احتمال        

لي بـه سـبك     يعنـي مـشاوره شـغ     . ناكارآمد آنها نسبت به بازار كار تغيير اساسي پيدا كرده اسـت           
  .درصد در افزايش تغيير نگرش نسبت به بازار كار مؤثر بوده است %  99كوچينگ با احتمال 

 



١٧٦ تر عبداهللا شفيع آباديكليدا احمدي، د

هـاي كاريـابي فـارغ         مشاوره شغلي به سبك كوچينگ بر افزايش مهارت        :فرضيه دوم پژوهشي     
 .التحصيالن دانشگاهي مؤثر است

 اسـتفاده   (t- test)گـروه مـستقل  دو  t براي آزمون فرضيه دوم پژوهشي نيز از آزمون آمـاري    
براي اين منظور آزمون آماري مذكور بين نمرات بدست آمده از تفاضل پيش آزمـون و پـس    .شد

هاي كاريابي در گروه آزمايش و گواه محاسـبه شـد، كـه نتـايج ايـن محاسـبات در                      آزمون مهارت 
 . ارائه شده است4و 3خروجي جداول شماره هاي
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في شـامل تعـداد، ميـانگين، انحـراف اسـتاندارد و ميـانگين خطـاي        آمار توصي 3جدول شماره   
ميـانگين  . هاي كاريابي دو گروه آزمايش و گواه را نشان مي دهـد             استاندارد تفاضل نمرات مهارت   

هـاي   از ميانگين تفاضل نمـرات مهـارت   )8/43(هاي كاريابي گروه آزمايش  تفاضل نمرات مهارت
 آيا اين تفاوت معني دار است؟ .استبيشتر  ) 66/0(كاريابي گروه گواه 

  . استفاده مي شود4براي پاسخ به اين سؤال از نتايج جدول
  

آمار توصيفي ميانگين و انحراف استاندارد تفاوت نمرات پيش آزمون وپس آزمون . 3 جدول
  هاي كاريابي دو گروه آزمايش و گواه مهارت

ف

ارد انحراف استاند آمارها
 گروه

  ها ميانگين تفاوت تعداد
 ها تفاوت  

هاي  مهارت 88243/4 8667/43  15 آزمايش
 04654/1 6667/0 15 گواه كاريابي

  
 بدسـت آمـده بـا    t مقـدار  .رانـشان مـي دهـد   )  (t- testنتايج آزمون آمـاري  4جدول شماره    

507/33 =t   
نـي   همچنانكه مقـدار مع . بيشتر استt 76/2از مقدار  001/0در سطح آلفاي  28درجه آزادي    

  . كمتر است01/0 نيز از سطح آلفاي  )=sig 000/0(داري بدست آمده 

 



١٧٧ ... بررسي تأثير مشاوره شغلي به سبك كوچينگ

  t- testنتايج آزمون آماري  .4ل جدو
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t-test                         آزمون آماري ها تفاوتبراي مقايسه ميانگين 

  
 وابسته متغير

 ها ميانگين تفاوت مقدار  آزادي درجه سطح معناداري

 20000/43  000/0 28 507/33 هاي كاريابي مهارت

 % 9/99 بـا احتمـال      001/0تحليل آماري نشان مي دهد كه اين فرضيه نيز در سـطح آلفـاي                  
تائيد فرضيه دوم پژوهشي به اين معناسـت كـه افـراد شـركت              . درصد مورد تائيد واقع شده است     

هـاي     جلـسه مـشاوره شـغلي بـه سـبك كوچينـگ، مهـارت              8كننده در اين پژوهش كه در طي        
ستجوي شغل را دريافت كرده اند در مقايسه با افراد گروه گواه كه عمال در آموزش ها شـركت                   ج

  . هاي جستجوي شغل آنها ارتقا پيدا كرده است درصد مهارت %  9/99نداشته اند با احتمال 
  

 بحث و نتيجه گيري

 ت كـه  انتخاب شغل يكي از سرنوشت سازترين تصميم گيري هاي يك فرد در طول زندگي اس                 
از طريق آن آينده، سبك زندگي و ميزان سالمت رواني و مفيد يا غير مفيد بودن خود را رقم مي              

مين نيازهاي مادي و رواني انـسان       أشغل در دوره بزرگسالي مهمترين و اساسي ترين عمل ت         . زند
 سالگي به شغل او بستگي 25هويت، استحكام شخصيت و سالمت رواني هر شخصي بعد از . است

  ).1378 و اردبيلي، 1381شفيع آبادي، (رد دا
له اشتغال آنها در حال حاضر يكي از بزرگترين دغدغه هـاي            أفارغ التحصيالن دانشگاهي و مس       

مسئولين كشور به شمار مي رود، در اين پژوهش فرض بر اين شـده كـه اگـر فـارغ التحـصيالن                      
شان تقويـت شـده،    ز خود شغليدانشگاهي به سبك كوچينگ مشاوره شغلي شوند، شناخت آنها ا       

هـاي جـستجوي      هاي ناكارآمد آنها نسبت به بازار كار تغيير پيدا كرده و همچنـين مهـارت                نگرش
شغل را سريعتر فرا مي گيرند در نتيجه در مدت زمان كمتـري مـي تواننـد شـغل مـورد نظـر و                        

هاي اين پـژوهش  بررسي يافته . متناسب با رشته تحصيلي و عاليق و شخصيت خود را پيدا كنند        
درصـد اطمينـان تائيـد       % 9/99و  % 99نشان مي دهد كه فرضيه هاي پژوهشي هر دو مورد بـا               

  .شده است

 



١٧٨ تر عبداهللا شفيع آباديكليدا احمدي، د

   مشاوره شغلي به سبك كوچينگ بر تغيير نگرش نـسبت بـه            : فرضيه پژوهشي اول
  .بازار كار فارغ التحصيالن دانشگاهي مؤثر است

ين فرضيه تائيد شد، يعني مشاوره شـغلي بـه سـبك    باتوجه به نتايج حاصل از تحليل داده ها ا           
نتـايج ايـن فرضـيه بـا        . كوچينگ در تغيير نگرش افراد نـسبت بـه بـازار كـار مـؤثر بـوده اسـت                  

، 1993، آدميـت و همكـاران       1983اسـپكن و اليـور      (،  1384، اكبـري    1382هاي رضي     پژوهش
حوي در زمينه نگرش افراد      كه هر كدام به ن     2002والس  ) 1384 به نقل از اكبري،      1994لئونگ  

  .نسبت به بازار كار مطالعات و تحقيقاتي داشته اند، همسو بوده است
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هاي  نگرش نسبت به بازار كار و به تعبير دقيقتر نگرش به آيندة شغلي تأثيرات فراواني بر حوزه                   
مـدها و   ادراكي، عاطفي و رفتاري دانشجويان در زمان حـال و آينـده دارد و منـشأ تـأثيرات و پيا                   

عوارض گوناگوني خواهد بود كه هم بـراي قـشر دانـشجو و هـم بـراي جامعـه و نظـام سياسـي،                        
حـاكي  ) 1384(تحقيق اكبري). 1382رضي،(اقتصادي و فرهنگي تأثيرگذار و داراي اهميت است     

تواند بر تغير نگرش نسبت به        هاي كاريابي به روش كلوپ شغلي مي        از آن است كه آموزش مهارت     
  .   و خودپنداره شغلي فارغ التحصيالن دانشگاهي تأثير گذار باشدبازاركار

با استفاده از فراتحليل، نتايج پژوهشهاي مشاوره حرفه اي را ارزشـيابي       ) 1983(اسپكن و اليور       
كردند و گزارش دادند مراجعاني كه از خدمات مشاوره حرفه اي استفاده كرده بودند بعد از آن در          

فه اي مناسب تر عمل كردند تا افرادي كه از اين خـدمات اسـتفاده نكـرده                 هاي حر   تصميم گيري 
  .بودند

ف

 كه از طريـق مـصاحبه بـا دانـشجويان بـه        1993بر اساس پژوهش آدميت و همكاران در سال            
عمل آمد دريافتند آنان در انتخاب شغل داراي ويژگي هايي همچون حساسيت باال نسبت به نظر                

 دريافت اكثر دانـشجويان بـا اسـتعداد، مـشاغلي را            1994لئونگ،  . تندديگران و كمال گرايي هس    
نتـايج حاصـل از     . براي خود جستجو مي كنند كه از موقعيت اجتمـاعي بـااليي برخـوردار باشـد               

  كه در مورد تأثيرات كوچينگ در توسعه مديريت انجام داده بود، حاكي از               2002پژوهش والس،   
 در نگرش افراد مي تواند تغييراتي ايجاد كند و باعث رشـد             اين بود كه اجراي يك دوره كوچينگ      

  .دروني و بيروني آنها مي شود
درصـد اطمينـان    % 99بررسي و تحليل هاي آماري نشان مي دهد كه فرضيه پژوهشي اول با            

تائيد فرضيه اول پژوهشي به اين معني است كه شركت كنندگان پس از حضور              . مورد تائيد است  

 



١٧٩ ... بررسي تأثير مشاوره شغلي به سبك كوچينگ

درصد نگرش آنها به بازار كار بهبود يافتـه و عقايـد و باورهـاي                % 99ت به احتمال      در اين جلسا  
يعنـي مـشاوره شـغلي بـه سـبك          . ناكارآمد آنها نسبت به بازار كار تغيير اساسي پيدا كرده اسـت           

  .درصد در افزايش تغيير نگرش نسبت به بازار كار مؤثر بوده است % 99كوچينگ با احتمال 
   هـاي    مشاوره شغلي به سبك كوچينگ بر افزايش مهارت       : شي فرضيه دوم پژوه

  . جستجوي شغل فارغ التحصيالن دانشگاهي مؤثر است
، 1383اي هاشمي   نتايج اين فرضيه با پژوهشه    . اين فرضيه نيز در مرحله پس آزمون تائيد شد           

ز  بـه نقـل ا     1990، آمندسان، بـورگن و هـيچ      1948بري فيلد   (،  1383بخش  شفيع آبادي و فرح   
  .  هم جهت مي باشد1998و ژوسي انيسما ) 1384اكبري،
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انجام داد به اين نتيجه رسـيد كـه تمركـز بـر روي دانـش،                ) 1383(طي پژوهشي كه هاشمي        
مهارت و ويژگي هاي فردي براي ورود به عرصه اشتغال و كسب و كـار الزم وضـروري اسـت امـا                      

ادگري و كوچينـگ بـه منظـور ارتقـا     برگـزاري جلـسات راهنمـايي و مـشاوره، ارشـ      . كافي نيست 
شايستگي هاي كانوني دانشجويان در كنار ساير اقدامات همچون دوره هاي آمـوزش كـارآفريني،               

هاي جستجوي شغل، آموزش فني حرفه اي و اطالع رساني مي تواند نتايج مؤثر و بهتـري                   مهارت
  . ارائه دهد
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انجام شـده اسـت بـه بررسـي         ) 1383(در پژوهش ديگري كه توسط شفيع آبادي و فرحبخش           
هاي شـهر اصـفهان و ضـرورت          ه  مسائل و مشكالت انتخاب شغل در گروهي از دانشجويان دانشگا         

نتايج اين پژوهش نشان داده است كه       . ارائه خدمات مشاوره شغلي از نظر آنها پرداخته شده است         
بتوانـد آنهـا را در فراينـد      دانشجويان اظهار داشته اند كه نياز به مراكز يا كساني دارنـد كـه               % 89

انتخاب شغل را خارج از توان و اراده خودشان دانسته اند و            % 70همچنين. كاريابي آموزش بدهند  
از نوع اقداماتي كه بايد انجام دهند تا پس از فراغـت از تحـصيل كـه بـه شـغل مـورد نظـر                      % 75

  .خودشان دست يابند، هيچ آگاهي ندارند
ق و مطالعه اي كه به عمل آورد به اين نتيجه رسيد افرادي كـه               ضمن تحقي ) 1948(بري فيلد      

قبل از انتخاب شغل درباره مشاغل اطالعات وسيعي داشتند، در مقايسه با كساني كه فاقد چنين                
تحقيقي را ) 1990(آمندسان، بورگن و هيچ . اطالعاتي بودند، مشاغل مناسبتري انتخاب كرده اند   

هاي كاريـابي و      آنان براي افزايش مهارت   . انجام دادند )  زن 7د و    مر 5( فارغ التحصيل    12بر روي   
بررسي مصاحبه هاي بي رهنمود دريافتند كه فارغ التحصيالن نياز به شناخت بيشتر نـسبت بـه                 

 



١٨٠ تر عبداهللا شفيع آباديكليدا احمدي، د

 اميـت و  . خود و بدست آوردن اطالعات جامع تـري در مـورد مـشاغل موجـود در جامعـه دارنـد                   
انتخاب شغل در دنياي امروز و بـراي نـسل جـوان            معتقدند تصميم گيري براي     ) 1993(جوديث  

  .يك امر بسيار پيچيده اي است كه نياز به مهارت دارد
هـاي دانـشگاهي امـري        هاي تكميلـي در كنـار آمـوزش         ارائه آموزش ) 1998(به عقيده انيسما       

ود ضروري است تا فرد بتواند بر اساس آن تصميم بگيرد و كار مورد نظر و متناسب با استعداد خـ            
هـاي تـازه شـغل يـا مـشاغلي            را جستجو كند و با آن سازگار گردد يا بر حسب نيازها و پيشرفت             

  . جديد ايجاد كند
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 % 9/99 بـا احتمـال      001/0تحليل آماري نشان مي دهد كه اين فرضيه نيز در سـطح آلفـاي                  
د شـركت   تائيد فرضيه دوم پژوهشي به اين معناسـت كـه افـرا           . درصد مورد تائيد واقع شده است     

هـاي     جلـسه مـشاوره شـغلي بـه سـبك كوچينـگ، مهـارت              8كننده در اين پژوهش كه در طي        
جستجوي شغل را دريافت كرده اند در مقايسه با افراد گروه گواه كه عمال در آموزش ها شـركت                   

  . هاي جستجوي شغل آنها ارتقا پيدا كرده است درصد مهارت %  9/99نداشته اند با احتمال 
ط با مشاوره شغلي به سبك كوچينگ در تأثير گذاري بر نگرش نسبت بـه بـازار كـار و    در ارتبا    
هاي جستجوي شغل و با توجه به نتايج بدسـت آمـده در خـصوص تائيـد هـر دو فرضـيه                        هارتم

كيد اين سبك بر ادراكات و شناخت افراد نسبت به          أتوان اينگونه نتيجه گرفت كه با توجه به ت         مي
و  هـاي خـود و بـا توجـه بـه اينكـه راهنمـايي هـا                  ها، استعدادها و قابليـت      ئيخود در زمينه توانا   

هاي مورد نياز جهت توسعه مهارت ها و دانش فردي اشخاص به بهترين شيوه و روشي در              فعاليت
اختيار آنها قرار مي گيرد و به آنها امكان داده  مي شود تا چشم اندازهاي پيچيده را درك كرده و 

هاي پـيش روي خـود راه حـل هـايي      ها و اعتقادات منفي كنار بيايد براي چالش    با مشكالت، باور  
بيابد، بنابراين با توجه به مطالب بيان شده در مورد سبك مطرح شده، انتظار ميرود با استفاده از                  
اين شيوه نوين در مشاوره شغلي در نگرش دانشجويان و فارغ التحصيالن دانـشگاهي نـسبت بـه                  

هاي جستجوي شـغل آنهـا مـداخالتي          ت مثبتي ايجاد كرده و در يادگيري مهارت       بازار كار تغييرا  
  .ايجاد نمود

ف

 



١٨١ ... بررسي تأثير مشاوره شغلي به سبك كوچينگ

  منابع
 . انتشارات سمت:  تهران.روان شناسي اجتماعي با نگرش به منابع انساني). 1382. (و همكاران. آذربايجاني، م

انتـشارات  : تهـران . طالعـات شـغلي  هـاي كـسب و كـاربرد ا         راهنمايي ومشاوره حرفه اي و روش     ). 1378. (اردبيلي، ي  
 .ويرايش

مجموعه مقاالت . نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در راهنمايي و مشاوره شغلي). 1383. (و ابراهيميان، ش. اردهه، ح
 .انتشارات استاد ملبولي:  تهران.اولين همايش نقش راهنمايي و مشاوره شغلي در بازار كار

هاي كاريابي به روش كلوپ شغلي بر نگرش نسبت به بازاركـار و               شي آموزش مهارت  بررسي اثر بخ  ). 1384. (اكبري، ح 
 پايـان نامـه     .خودپنداره شغلي فارغ التحصيالن دانشگاهي مـرد مراجعـه كننـده بـه مراكـز كاريـابي وزارت كـار                   

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي

اني
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 .م. س  ترجمـه  .شناسـي اجتمـاعي    هـا در روان    هـا آئـين    ظريـه اي بر ن    مقدمه ).1371( . ي ،و، ادويل . روش ب . اريم،  ان
 .انتشارات مروايد:  تهران.دادگران

مجموعـه مقـاالت    . تحليلي از وضعيت اشتغال و بيكاري فارغ التحصيالن نظـام آمـوزش عـالي             ). 1382. (بختياري، ص 
هـاد دانـشگاهي، جهـاد      سـازمان انتـشارات ج    : تهـران . برگزيده اولين همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور        

 .دانشگاهي واحد تربيت مدرس

 /
ورة

د

. ايـران ) غيـر پزشـكي   (هاي دولتـي    ه  اي دانشجويان دانشگا    ها  بررسي گرايش ). 1382. (ح. و سراج زاده، س    .جواهري، ف 
سـازمان انتـشارات جهـاد      : تهـران . مجموعه مقاالت برگزيده اولين همايش اشتغال و نظام آموزش عـالي كـشور            

 .انشگاهي واحد تربيت مدرسدانشگاهي، جهاد د
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هـا و بـازار       ه  كاربردپذيري نظريه تصميم گيري شغلي هالند در مدارس، دانشگا        ). 1383. (م. يزدي، س   و .حسينيان، س 
انتـشارات اسـتاد   : تهـران . مجموعه مقاالت اولين همايش نقش راهنمايي و مشاوره شغلي در بازار كـار            . كار ايران 
 .ملبولي

مجموعـه  . چالش هاي نظام آموزش عالي در ارتباط با اشتغال فارغ التحصيالن). 1382. (ولي، عو نظري كت  . رحماني، ر 
سـازمان انتـشارات جهـاد دانـشگاهي،        : تهران. مقاالت برگزيده اولين همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور         

  . جهاد دانشگاهي واحد تربيت مدرس
 شغلي خود با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي مـؤثر بـر آن            سنجش نگرش دانشجويان به آينده    ). 1382. (رضي، د 

  . در دانشگاه مازندران
 .انتشارات رشد: تهران. فرجي. ترجمه م. برنامه آمادگي شغلي). 1383 (.سوكي نيك، بندات، رافمن

 .پيام نور: تهران. راهنمايي تحصيلي وشغلي). 1378. (شفيع آبادي، ع

هاي شـهر     ه  بررسي مسائل و انتخاب شغل در گروهي از دانشجويان دانشگا         ). 1383. (فرحبخش، ك و  . شفيع آبادي، ع   
مجموعه مقـاالت اولـين همـايش نقـش راهنمـايي و            اصفهان و ضرورت ارائه خدمات مشاوره شغلي از نظر آنها،           

  .انتشارات استاد ملبولي: تهران. مشاوره شغلي در بازار كار
  . رشد انتشارات:تهران.  مشاورة شغلي وحرفه اي و نظريه هاي انتخاب شغلراهنمايي و). 1384. (شفيع آبادي، ع
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: صـص . مجموعه مقاالت اولين سمينار انجمـن مـشاوره ايـران         . راهنمايي شغلي و بهره وري    ). 1384. (شفيع آبادي، ع  
 .  انتشارات محمد امين. ، تهران26 -27

مجموعه مقاالت اولين همايش نقش راهنمايي و       وره شغلي   نقش رسانه ها در روند راهنمايي و مشا       ). 1383. (عالي، ش 
  .انتشارات استاد ملبولي: تهران. مشاوره شغلي در بازار كار

 .انتشارات رشد: تهران. نجفي زند. ترجمه ج.  شرايط يادگيري). 1368. (م.كانيه، ر

 .انتشارات ارسباران: ، تهراننظريه هاي شخصيت، 1375 .كريمي، ي

 .  انتشارات ساواالن: گنجي، تهران. ترجمه ح. روان شناسي اجتماعي ).1380( دزيل ولوك المارشلوك بدار، ژوزه 

بررسي تأثير مشاوره شغلي به سبك نظريه يادگيري اجتماعي و انتخاب شغل كرامبولتز بر تغيير               ). 1385. (مهرابي، ف 
  . دانشگاه عالمه طباطبايي،اسي ارشد پايان نامه كارشن.نگرش و افزايش رفتار كارآفرينانه كارجويان اصفهان

مجموعه مقاالت اولين همايش نقش راهنمايي و       . رويكردهاي نوين در راهنمايي و مشاوره شغلي      ). 1383. (هاشمي، ح 
  .انتشارات استاد ملبولي: تهران. مشاوره شغلي در بازار كار
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