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Abstract
Career identity diffusion is an identity-related injury. People with this
identity do not attempt to challenge the decisions that led to the formation of
identity. So they need to make their career identity clear to be successful in
their life and career in the future. This research was conducted to aim
examining the effect of group-based life design career counseling on career
identity diffusion of students. The current study was, semi-experimental with
pretest-posttest control group. The present population included all University
of Bojnord students in 2016. Nineteen students who had the career identity
diffusion were selected randomly and assigned to experimental (n = 9) and
control (n = 10) groups randomly. Next, experimental group was exposed to
group-based life design career counseling in the 9 sessions- 90 minute; and
control group received intervention. Participants completed Dellas career
identity questionnaire (1981) before and after the sessions. Results showed
that group-based life design career counseling lead to decrease in career
identity diffusion. Therefore career counselors and psychologists can use the
life design counseling to decrease client career confusion.
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Extended abstract

Introduction
Career identity is a domain of nearly universal concern and is often

addressed before other identity domains become salient (Anthis, 2014). So
that in the late adolescence and youth age, career choice will become an
important issue and the individual’s attempts at defining it and discovering
and strengthen that is the main elements in the foundation of career identity
(Lotf abadi, 2010). The formation of career identity has an important role in
the career development and realization of individual’s identity. Having a
diffused identity in life make individuals unable to find their life path and
use their talents and potentials to find solutions to their problems so they
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could make the right choices and decisions toward taking the right steps and get
the right job. To address issues of making life plans and decision in such
individuals, intervention of psychological consulting is needed. In fact career
interviews in 21 century including life design counseling helps individuals to
make their life story and use it for decision making (savickas, 2015). Therefore,
the present research aimed at examining the effectiveness of group-based life
design career counseling on career identity diffusion of students.

Method
The current research is semi-experiment with pretest-posttest and control

group. The population includes all students of Bojnord University in 2016. The
sample includ 20 students who had a diffused Identity status based on Dellas

Instrument
Career Identity Questionnaire. This questionnaire consists of 35 items that

classifies participants in to one of the successful, premature, immature, and
confused identity status. Dellas (1981) reported Corenbach alpha coefficients
this questionnaire 0.91, 0.84, 0.92, and 0.73 for successful, premature,
immature, and confused identity components, respectively. The include criterion
to the research was to have a diffused Identity status and a willingness to
participate in the research. Participate in others meetings and workshops related
to psychological issues at the same time as research and absenteeism more than
2 sessions were considered exclude criteria of research.

Trend of research
Having explained the purpose and procedure of the group to participants,

ask for a volunteer who is willing to participate in the career construction
interview (CCI). The counselor asks the volunteer the first CCI question
regarding how the counselor and group members can be useful to the client
in designing a life.

Upon completing the CCI questions and asking any follow-up questions,
the counselor begins to construct the story elements for presenting the story
to the client. Group members are witnessing this process, and they are noting
specific responses and associated personal emotional reactions or learning
they might be experiencing while watching the interview.

Once the counselor and the volunteer complete the process, they
collaborate to join these micro-stories into a new narrative that they apply to
the volunteer group member’s presenting concern. The career counselor
invites the group member to comment and reflect on the story and how the
story assists the member in moving forward from this point. Then, the
counselor invites the other group members to provide encouragement and
support for the client based upon their experience as a group member and
witnessing the CCI process.

The counselor concludes by getting a volunteer for the next group
meeting and closing the group session. The second group session proceeds as
the first did; however, the focus shifts to a different group participant. Each
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group meeting proceeds in like fashion until every group member has
participated in the career construction interview.

Data analysis
In this study, descriptive statistic including mean and SD and analysis of

covariance were used to answer the research question.

Findings
The mean and standard deviation of the career identity diffusion for

experimental group; and 4. 55 and 1.01 in pre-test, and 2 and 1.87 in post-
test and for control group was 4.60 and 0.69 in pre-test, and 4.10 and 1.19 in
post-test.

The results of covariance analysis comparing career identity diffusion in
experimental and control groups showed that there was significant
differences between groups (F = 8/19, p ≤ 0/01). Therefore it can be
concluded that group counseling based on life design has affected on
decrease in career identity diffusion. Also, Eta square effect size of 0.33
show that the effect of the group membership on the career identity diffusion
score has been resulted from taking part in group counseling based on life design.

Discussion
The purpose of this research was to investigate the effectiveness of

group-based life design career counseling on career identity diffusion to
decrease career identity diffusion to Students. The results of the research
showed that there was a significant difference between the mean of control
group and experimental group which were considered positive effect of
group counseling based on life design on reducing career identity diffusion
of students. By telling their stories, they became familiar with their hobbies
and interests, their own beliefs and feelings, and they found a different
perspective about themselves. Savickas (2012) believes that language both
constructs and constitutes social realities. Words enable individuals to think
and make meaning of their experience. Through language, individuals
construct themselves. For example, individuals may ascribe a certain
meaning to their behavior, and through the counseling discourse, a new
meaning or multiple meanings may be constructed which enables them to
view themselves differently, and in turn act differently. Thus it is through
language that change occurs and self is constructed (Patton & McMahon, 2014).
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چکیده
آمیز مسیر شغلی مربوط به هویت است که مانع از ادامه موفقیتهايیبآسهویت شغلی مغشوش یکی از 

هاي گیريهاي درست و تصمیمهاي فرد جهت انتخابو عاملی براي هدر رفت استعدادها و ظرفیت
گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر طراحی زندگی بر مناسب می

- آزمونیشپبا طرح آزمایشییمهنجویان انجام شد. این پژوهش کاهش هویت شغلی مغشوش دانش
گاه بجنورد که داراي هویت شغلی مغشوش بودند، جوي دانشدانش19با گروه کنترل بود. آزمونپس

نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش به 10نفر) و کنترل (9انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (
تحت مشاوره گروهی مبتنی بر طراحی زندگی قرار گرفت و گروه کنترل ايیقهدق90جلسه9مدت 
هویت شغلی دیالس را ۀنامپرسشوه قبل و بعد از مشاوره گروهی، اي دریافت نکرد. از هر دو گرمداخله

باعث يمعنادارتکمیل کردند. نتایج نشان داد که جلسات مشاوره گروهی مبتنی بر طراحی زندگی به طور 
کاهش هویت شغلی مغشوش شده است. بنابراین روان شناسان و مشاوران شغلی می توانند جهت کاستن 

از سردرگمی شغلی مراجعان از مشاوره طراحی زندگی استفاده کنند.

مشاوره گروهی مبتنی بر طراحی زندگی، هویت شغلی مغشوش:ي کلیديهاواژه

مقدمه
احساس جدا و متمایز بودن از دیگران، به رغم داشتن وجوه اشتراك با آنان است. (identity)هویت

بیابد؛ من کیستم؟ براي چه چیزي ارزش قائلم؟ هاسؤالهویت خود را در پاسخ به این تواندیمکس هر
هویت ، (1996)به اعتقاد هالند.)Zandipour, 2013(دنبال کنم خواهمیمچه مسیري را در زندگی 

الگوهاي باثبات از عالیق مسیر شغلی، اهداف، ةدربارآگاهی ة کنندمنعکس (career identity)شغلی
پایدار یشغلطور ویژه افراد داراي هویت شدن یکپارچگی تجارب زندگی است. بهو نمایان هاییتوانا

کاري خود يهاابانتخمسیر شغلی دارند و در شناسایی هايییتواناتصور روشنی از اهداف، عالئق و 

باشد.می5/7/1395–2795نامه کارشناسی ارشد مشاوره با مجوز پژوهشی شماره این مقاله برگرفته از پایان. ١
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(نویسنده مسئول) کده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.استادیار گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانش**
heydarnia_55@yahoo.com

، بجنورد ایران.بجنورداستادیار گروه علوم تربیتی و مشاوره دانشگاه***
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,Gupta(هستند ترموفق Chang, & Leong, ,Marcia)مارسیا نظریۀ. طبق)2014 ررسی ب(1996
جامعه یازهاينفردي و هايییتواناشغلی مطابق با عالیق و يهافرصتشخصی و يهاارزش، هامهارت

& Razavi(استیشغلهویت یريگشکلدهندةنشانتعهد به آن ینچنهمو  Esmaeili, 2010.(

عنصري اصلی از رشد هویت در طول زندگی است؛ به خصوص که در طول انتقال از یشغلهویت 
هاآنکهینانوجوانان و بزرگساالن و یشغل. براي درك بهتر رشد هویت شودیممدرسه به کار برجسته 
بیشتر از هویت تأکید دارند، چرا که به یشغل، محققان بر ارزیابی هویت کنندیمچگونه انتخاب شغل 

سیاسی را به جهان بینی و باورهاگوناگونی چون کار، مذهب، يهاحوزهگسترده است که ياسازهعنوان 
دیگر يهاحوزهاز نگرانی فراگیري است که اغلب قبل از ياحوزهتقریباً یشغل. هویت دهدیمهم پیوند 

نوجوانی دوره که در اواخربه طوري؛)Anthis, 2014(دهدیمان نشتربرجستههویت خود را به صورت 
وکوشش فرد در این دوره براي تعریف خودشودیماهمیتی تبدیل با يمسألهو جوانی، انتخاب شغل به 

(self) هویت شغلی یريگشکلو کشف هویت شخصی و استحکام بخشیدن به آن، عنصر اصلی در
فرد هویتتحققشغلی ورشددرمهمیتکلیفغلی،ت شهویگیريشکل. )Lotfabadi, 2010(است
ناسازگار و نامناسب،شغلیهايانتخابدارد کهامکانبیشتر دارنددر هویت خود پراکندگی افرادي که. باشدمی

,Holland, 1977(کنند تجربهراگوناگونیهايشغلوشغلیتغییرات cited in HajiHatmlu, 2012(.
,AmiriKhorasani)امیري خراسانی  در بررسی رابطه بین عملکرد تحصیلی و کارآفرینی با (2013

.هویت شغلی نشان داد که هویت شغلی اکثر هنرجویان مغشوش استگريیانجیم

Monroe)(مونرو و آدامز & Adams, شاغل،جوانانبامقایسهدریانجودانشکهدادندنشان1977
Burwell & Van).بارول و ون ویکلینوبرخوردارند دیررسومغشوشهویتازبیشتر Wiclin, 1999)

که درصد باالیی از زنان و مردان داراي وضعیت دریافتند زنان و مردانیشغلهویت هايیتوضعبررسی در
هايیتمحدودوجود چنین وضعیتی، يهاعلتیکی از هاآنةیدعقهویت شغلی مغشوش و دیررس هستند، به 

(commitment)و تعهد(exploration)فراهم نبودن وضعیت مناسب براي اکتشافینچنهمانتخاب شغل و 

,KeshavarzAfshar(باشدیم Khoshkonesh, Khasmohammadi, & Jahanbakhshi, 2010.(

,Marcia)(مارسیا  1966, cited in Dellas, & Jreingan, معیارهاي اکتشاف و بهبا توجه 1987
، زودرس(moratorium)، دیررس(achievement)هویت موفقپایگاهتعهد، افراد را در یکی از چهار 

(foreclosure)و مغشوش(diffused identity)وضعیت هویت مغشوش مخصوص کسانی .قرار داد
بحرانی را تجربه هاآن. دهندینمآن انجام یريگشکلاست که تعهدات ثابتی ندارند و هیچ فعالیتی براي 

به آن را ندارند. اصالً به فکر ییگوپاسخپیش آید اما توانایی هاآناالتی براي ؤممکن است س. اندنکرده
عاطفی منفی چون بدبینی، يهاحالتاز يادامنهممکن است هویت مغشوش،آینده نیستند. افراد داراي

سردرگمی، احساس اضطراب و ناامیدي را تجربه کنند ، ماللت، خشم، ازخودبیگانگی،عالقگییب
)Waterman, 1985(.؛ کنندینمفردي مرتبط با هویت تالش يهاتعارضبراي اجتناب از افراداین

يهاالزام، به طور مداوم رفتارها و نظرات و افکار خود را مطابق با اندازندیمرا تا حد امکان به تأخیر هاگیريیمتصم
که به صورت شودیماحتماالً به یک ساختار هویت پراکنده منجر ییراهبردها. چنین دهندیماجتماعی تغییر 
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که در این کندیمبیان (Chavez, 2010)چاوز).Michaeli, 2010(و ناپایدار یکپارچه شده استهدفیب
انتخاب نشده است. اگر فردي، مدتی اشیشغلوضعیت، فرد تصوري از انتخاب ندارد، متعهد نیست و هویت 

شخصیت یختگیگسهمطوالنی در این مرحله از هویت بدون پیشرفت باقی بماند ممکن است دچار از 
).Zandipour, 2013(شود

افراد نتوانند مسیر زندگی خود را پیدا کنند و از استعدادها شودیمداشتن هویت مغشوش در زندگی موجب 
درست و يهاانتخاباستفاده کنند تا بتوانند در جهت شانمشکالتحلراهخود براي ارائه هايیتظرفو 

افراد، گونهینابراي مشاوره با مناسب گام بردارند و به اشتغال مناسب دست پیدا کنند. هايگیريیمتصم
يهامصاحبه. در واقع پردازدیمگیريیمتصمبراي زندگی و چگونگی یزيربرنامهنیاز است که به يامداخله

کنندیمبه افراد کمک (life design counseling)یزندگو از جمله مشاوره طراحی بیست و یکم شغلی قرن 
).Savickas, 2015(استفاده کنند گیريیمتصمخود را بسازند و از آن براي (life story)تا داستان زندگی

,McAdams)(مک آدامز  ,Singer)(سینگر،2001 ,White)(وایتو2004 که کنندیمبیان1989
برسند. به عالوه، گفتن شانتجاربتا به درکی از کندیماست که به افراد کمک ايیوهشییگوداستان
است ساز و کاري ییگوداستانمؤثر است. شانیزندگروي افراد اثرات واقعی دارد و در شکل دادن هاداستان

در مشاوره (narrative approaches)حکایییکردهايرو. بنابراین، شودیمکه از طریق آن هویت ساخته 
گیردیمدر نظر شانیندهآرا به منظور کمک به افراد جهت ساخت هویت ییگوداستانشغلی، فرایند 

)McMahon & Watson, 2013.( مسیر يمندسازهدر واقع، داستان مسیر شغلی، بخش حکایی نظریه
گویندیماست. افراد در بازگویی داستان مسیر شغلی خود، چیزي را (career construction theory)شغلی

,Samiee, Baghban, Abadi(اندساختهخود آن را یازهاين، تجارب و هاسازهکه براساس  & Hosseinian,

خود را به نحوي پیش ببرند يهاداستانتا کنندیممسیر شغلی به مراجعان کمک نگرسازهمشاوران ).2012
در شرایطی که با گذارهاي از دست دادن یژهوبهرا برطرف کنند. شانیفیبالتکلکه در انتها بتوانند تردید و 

narrative)، این ساخت هویت روایتیشوندیمکاري، جابجایی و امثال آن مواجه پروژهموقعیت شغلی، 

identity) دهدیممعنا و جهت شانیزندگو مسیر شغلی ذهنی، به)Savickas, 2015.(

و تجارب ذهنی هاسازهمسیر شغلی بیشتر به يمندسازهو به طور کلی نظریه یزندگمشاوره طراحی 
ذهنی همان معنادادن به تجارب است، افرادي در مسیر شغلی خود يهاسازه. منظور از کندیمافراد تأکید 

که معناي منسجم و مشخصی ندارند و یا معنا و مفهوم کارآمد و مؤثري نسبت به شوندیمدچار مشکل 
ثابت و يهاشغلتجارب خود ندارند. در جامعه فرامدرن امروزي، با توجه به تنوع مشاغل و نبود 

و یزندگو ایجاد اضطراب و ناامنی، شاید بتوان گفت کاربرد مشاوره طراحی سردرگمی در انتخاب شغل 
یشغلافراد از خود و قرارگرفتن در مسیر تریقعمشغلی زندگی در شناخت بهتر و يهاداستانبیان 

داللت بر فرایند ساختن هویت و بازبینی در آن را یشغل. به عبارت دیگر، هویت شودهمخوان مفید واقع 
کسب کنند. طراحی خودشانافراد باید هویت خود را با شناخت، عالقه و استفاده از داستان زندگی دارد و

زندگی،داستانبیانوآگاهیونمایندزندگی خود تفکرداستانکلةدربارافراد شودیمزندگی باعث 
،به عبارت دیگر).Savickas & Hartung, 2012(افزایدیمشانیشغليهاانتخابوهاطرحبهرامعنا
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العمر است. یک شخص مکرراً باید هویت خود را براي یکپارچه کردن و رشد هویت یک فرایند مادام
کردن تجربیات جدید معنادار درون داستان زندگی اصالح کند. وقتی که هویت فعلی، در رو به رو یکی

، رشد یا اصالح کندینم، فرد را حمایت شودیمشدن با مجموعه نیازهاي جدیدي که از جامعه بر فرد تحمیل 
. این احساسات افراد را کنندیمافراد احساس اضطراب افتدیمکه این موضوع اتفاق . زمانیشودیمهویت الزم 

،در واقع.)Savickas, 2012(انگیزدیبرمشانیشغلبه جستجوي مشاوره شغلی براي کمک به هویت 
شناختی افراد را سازگاري و حاالت روانتواندیممسائل انسانی وجود دارد که ةحوزبسیاري در یرهايمتغ

شخصی در دوران نوجوانی و جوانی ياسازهتحت تأثیر قرار دهد، اما هویت و اشکال آن به عنوان 
.پذیردیمبیشترین تغییرات را 

,Soleimani(دهدیمهویت شغلی، بخش مهمی از هویت غالب افراد را تشکیل بنابراین

Shafiabadi, & Farahbakhsh, 2014(. هویت شغلی يهامؤلفهیکی از توانیمیی را جودانشهویت
هویت شغلی یريگشکلبه شمار آورد؛ زیرا دوران تحصیل فرد در مدرسه و دانشگاه را بخشی از فرایند 

یی جودانشیان را باید درون متن زندگی جودانش. عوامل سازنده هویت شغلی اندگرفتهشخص در نظر 
یی باید دید که آگاهی و تحلیل فرد از خودش به عنوان یک جودانشجستجو کرد. در ارزیابی هویت 

یان در محیط جودانشچیست و چه درکی از عضویت در یک دانشگاه دارد. در واقع هویت شغلی جودانش
. این هویت را باید در روایتی که گیردیم، شکل سازدیمیی را جودانشچه زندگی یی و آنجودانش
لذا ).Heydari & Rezaei, 2012(دارد، به دست آورد جودانشاز زندگی خویش به عنوان جودانش

هویت شغلی کاهشمبتنی بر طراحی زندگی بریگروهمشاورهاثربخشی پی آن بود کهپژوهش حاضر در
یان را بررسی کند. جودانشمغشوش 

روش
گیرينمونهجامعه، نمونه و روش

این ۀجامع. بودبا گروه کنترل آزمونپسو آزمونیشپبا طرح آزمایشییمهنپژوهش حاضر از نوع 
میان . از بود95-96تحصیلییان دختر دانشگاه بجنورد در سالجودانشکلیه شامل پژوهش 

(کسب داراي پایگاه هویتی مغشوش بودند)1981(هویت شغلی دیالس نامۀپرسشیانی که در جودانش
. شدندنفر انتخاب 20را داشتند تمایل به حضور در پژوهشو یا باالتر در این پایگاه هویتی)4نمره 

شناختی همزمان با اجراي پژوهش و غیبت مرتبط با مسائل روانيهاکارگاهشرکت در سایر جلسات و 
هاي خروج از پژوهش بود. جلسه از جمله مالك2بیش از 

گیرياندازهابزار 
Dellas)(دیالس و جرینگان.هویت شغلی دیالسۀنامپرسش and Jreingan, با 1981

معیارهاي جستجو و تعهد، که در چهار پایگاه هویت مارسیا بر اساسهویت شغلی هايحیطهتمرکز بر 
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عبارتی است که هر 5ۀمجموع7ماده در 35شامل ورا تدوین نمودندهنامپرسشاین شود، مطرح می
هویت موفق، هویت هايیگاهپاکه افراد را در یکی از استیک پایگاه هویتی ةدهندنشانعبارت 

نمره در کل است7. هر هویت شغلی داراي کندیميبندطبقهشوش زودرس، هویت دیررس و هویت مغ
آن پایگاه هویت به فرد اختصاص یابد. بر شودیمسبب هکنندشرکتهر نمره توسط 4کسب حداقل که

7و حداکثر 4باید حداقل ةکنندشرکتهر هویت، هايیگاهپادست آوردن هر یک از این اساس براي به
، 10، 2: هايماده(پایگاه هویت موفق عبارتند از:هاپایگاه، که نمره را در یک پایگاه هویت کسب کند

)، پایگاه هویت 33و 30، 24، 17، 13، 9، 1:هايماده()، پایگاه هویت دیررس 32و 29، 23، 16، 15
، 14، 6، 3:هايماده(سردرگم - ایگاه هویت سردرگم)، پ35و 26، 22، 20، 11، 8، 4هايمادهزودرس (

به دلیل .)31و 28، 21، 19، 12، 7، 5:هايماده(شانس - ) و پایگاه هویت سردرگم34و 27، 25، 18
تا 38/0شانس (–سردرگم و سردرگم–هویت شغلی سردرگمهايخرده مقیاسضریب پایایی پایین 

دیالس .شوندیمو به عنوان پایگاه هویت مغشوش در نظر گرفته ند)، این دو پایگاه ترکیب شد40/0
)Dellas, 1981( هویت زودرس 84/0، هویت دیررس 91/0هویت موفق آلفاي کرونباخپایایی ضرایب ،

کنش، ، خوشکشاورزو ؛64/0شانس - و هویت سردرگم73/0سردرگم - ، هویت سردرگم92/0
,Keshavarz(محمدي و جهانبخشخاص Khoshkonesh, Khasmohamadi, & Jahnbakhsh,

- ، هویت سردرگم70/0، هویت زودرس 64/0، هویت دیررس 76/0ضرایب هویت موفق )2010
.اندآوردهبه دست 78/0شانس -و هویت سردرگم78/0سردرگم 

پژوهشياجراروند
و جرینگـان هویت شـغلی دیـالس  نامۀپرسش100روش اجراي پژوهش به این صورت بود که ابتدا حدود 

)Dellas & Jreingan, یـانی  جودانـش میـان  دربراي انتخاب افراد داراي پایگاه هویت شغلی مغشوش)1981
میـان  گردید. از يآورجمعهانامهپرسش، توزیع شد. پس از یک هفته، تمام بودندنامۀپرسشکه مایل به تکمیل 

، مایل به شرکت در جلسـات بودنـد  که جودانش20یی که داراي پایگاه هویت شغلی مغشوش بودند جودانش31
نفـر) جـایگزین شـدند. بعـد از انجـام      10نفـر) و کنتـرل (  10انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (

دو ياهفتـه و ايیقـه دق90جلسـه  10الزم، جلسات مشاوره گروهی طراحـی زنـدگی در قالـب    هايیهماهنگ
دانشگاه، براي گـروه آزمـایش اجـرا گردیـد. در طـی      يهاکالسجلسه طبق برنامه زمانی تعیین شده در یکی از 

نفـر کـاهش  9نفر از گروه آزمایش حذف شـد و گـروه آزمـایش بـه     1جلسات آموزشی به دلیل حضور نامنظم، 
سـاویکاس و  اي پیشـنهادي جلسـه 2گروهـی از فرمـت   ةیافت. براي اجراي مشاوره طراحـی زنـدگی بـه شـیو    

Savickasهارتنگ & Hartung, 2012)( شـغلی استفاده شد. در این فرمت ابتدا فرم مصاحبه ساختار(career

construction interview) اول در اختیـار اعضـاي گـروه قـرار     ۀجلسـ در بـود  بـاز پاسـخ   سـؤال  6که شامل
مصـاحبه را تـا   سؤاالت شد که تکمیل آن، از اعضا خواسته میةیوشۀ ینزمالزم در هايتوضیحو بعد از گرفتیم

هـاي یکـی از   پاسـخ داشت و با خود بیاورند. در جلسات بعدي که حالت مشاوره گروهی نماید آینده تکمیل ۀجلس
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شـده یشـکن سـاخت و به کمک مشاور و سایر اعضاي گروه شدمیاعضاي داوطلب در حضور دیگران بازخوانی 
)deconstructed(تـک  اي مشابه براي تـک د. این ساختار به شیوهیگردو در قالب داستان جدیدي بازنویسی می

پاسـخ داده شـده در مصـاحبه سـاختار     سـؤاالت  شد؛ یعنی در هر جلسه اعضاي گروه در جلسات بعدي تکرار می
شـد  ، کمـک مـی  سؤاالتهاي فرد به و با استفاده از پاسخشدمیشغلی یکی از اعضا در حضور سایرین بازخوانی 

.باشدبه قرار زیر میهاآنشغلی و اهداف هر یک از مصاحبه ساختارسؤاالت که روایت جدیدي ساخته شود. 

آناهدافوشغلیساختارمصاحبهيهاسؤال
پاسـخ بـه ایـن    "براي شما مفیـد باشـم؟  تانشغلتوانم در ساخت یممن به عنوان مشاور چگونه "سؤال اول:

سازد.یمسؤال اهداف مراجع را براي مشاوره مسیر شغلی روشن 
تـان شـدن بـزرگ توانند واقعی یا تخیلی باشند، شما در طول دوره یمکه افراد با در نظر داشتن این"سؤال دوم:

ی کـه مـورد تحسـینش بـوده     هـای یتشخصمراجع از طریق توصیف "مورد)3کردید؟ (یمچه کسی را تحسین 
هـا و خصوصـیات   یژگـی وکنـد. برشـمردن   یمـ دهد و شناخت بهتـري از خـود پیـدا    یمخودپنداره خود را شکل 

یی براي مشکالتی که مراجعان از طریق ایـن الگوهـا بـه تصـویر     هاحلراهتواند یمالگوهاي نقش توسط مراجع 
کشند، ارائه دهد.یم

موضـوع  "خوانیـد؟ یمـ پسندید و یمطور منظم ها را بهیتساوبچه مجله، برنامه تلویزیونی و یا "سؤال سوم:
طـور غیرمسـتقیم   هـا بـه  یتساوبي تلوزیونی و هابرنامهپردازد. مجالت و یماین سؤال به عالئق شغلی مراجع 

سازد.یمهاي کاري که مراجع دوست دارد در آن قرار بگیرد را مشخص یطمح
کننـد،  یمـ که افـراد بیـان   هاداستانهایی عالقمند هستید؟ در واقع در این یلمفبه چه کتاب یا "ال چهارم:سؤ

دهد که چطور آن شخصیت مشـکلش را  یمشخصیتی وجود دارد که با مشکل مشابه مراجع روبرو است و نشان 
کند.یمکند. گاهی مراجع راهبرد آن شخصیت را تقلید یمحل 

کند.یماي است که مراجع به خود یهتوصعار مورد عالقه شما چیست؟ این سؤال ش"سؤال پنجم:
ی شما یا کمتر اتفاق افتـاده و شـما   سالگ6اي که در زمان من عالقمندم سه تا از خاطرات اولیه"سؤال ششم:

هـاي  ترین سؤال است. پـس از بحـث و گفتگـو پیرامـون سـؤال     یشخص"آن را در خاطر دارید برایم ذکر کنید.
اش را بیـان کنـد.   یزنـدگ ي مهـم  هـا داستانتواند اسرار و یمگیرد و یمقبلی، اعتماد بین مشاور و مراجع شکل 

باشد.  یمشان یی براي مشکالتهاحلراهها و حتی ینگرانها، یمشغولدلخاطرات اولیه شامل 

هادادهتجزیه و تحلیل 
تحلیلازها استنباط از دادهبرايومعیارانحرافومیانگینازهادادهتوصیف يبراپژوهشایندر

د.شاستفاده spssبا استفاده از نرم افزار آماريکوواریانس
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هایافته
و ؛سال27تا 22دامنه در درصد 21سال و 21تا18سنیدامنهدرکنندگانشرکتدرصد94/78

.بودندارشدکارشناسیيجودانشدرصد53/10وکارشناسیيجودانشافراد،ازدرصد47/89

1جدول 
آزمایش و کنترلهايسن شرکت کنندگان به تفکیک گروهو درصدفراوانی

کل کنترل آزمایش گروه
درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد دامنه سنی

94/78 15 84/36 7 10/42 8 21-18
52/10 2 52/10 2 0 0 24-22
54/10 2 27/5 1 27/5 1 27-25

100 19 63/52 10 37/47 9 جمع

متغیر هویت شغلی مغشوش در گروه معیار میانگین و انحراف ،دهدیمنشان2جدولکهگونههمان
و 60/4آزمونیشپدردر گروه کنترل ؛ و87/1و 2آزمونپسو در 01/1و 55/4آزمونیشپآزمایش در 

.است19/1و 10/4آزمونپسو در 69/0

2جدول 
آزمونپسو آزمونیشپدر آزمایش و کنترليهاگروهدر متغیر هویت شغلی مغشوش میانگین و انحراف معیار 

آزمونپسآزمونیشپگروهتغیرم
استانداردانحرافمیانگیناستانداردانحرافمیانگین

هویت شغلی مغشوش
55/401/1287/1آزمایش
60/469/010/419/1کنترل

نشان داد که شکل )Kolmogorov–Smirnov(اسمیرنوف- کولموگروفنرمال بودننتایج آزمون
نتایج ؛)P=200/0(نرمال است هاي آزمایش و کنترل براي گروهتوزیع متغیر هویت شغلی مغشوش 

Leven(لونهمگنی واریانس آزمون  homogeneity test( در مورد متغیر هویت شغلی مغشوش در دو
یرمتغبینخطیرابطهمفروضه؛ )P ،24/1=F=280/0(بود هاآنهايیانسوارگروه حاکی از برابري 

و) مستقلمتغیر(گروهتعاملو مفروضه ؛بودبرقرار) آزمونپس(وابستهمتغیرو) آزمونیشپ(همپراش
تأیید گردید. )P،27/0=F=610/0(همپراشمتغیر
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3جدول 
آزمونپس از کنترل پیشآزمایش و کنترليهاگروهنتایج تحلیل کوواریانس مقایسه هویت شغلی مغشوش در 

ضریب اتاpسطح Fنسبت میانگین مجذوراتآزاديدرجهمجموع مجذورات
45/0145/018/067/0آزمونیشپ

70/20170/2019/8011/033/0گروه
44/401652/2خطا

(مداخله) گروهاثرآزمون،پیشنمراتکنترلباکهدهدمینشان3جدول در کوواریانس تحلیلنتایج
011/0P(استدارمعنیآزموننمرات پسبر  ،19/8=F (هویتکهاستاینازحاکییافتهاین

دهد که اتا نیز نشان میضریب. استیافتهکاهشکنترلگروهبهنسبتآزمایشگروهمغشوششغلی
.مشاوره گروهی مبتنی بر طراحی زندگی استازناشیمغشوششغلیدر هویتتغییراتدرصد34

بحث
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر طراحی زندگی بر کاهش هویت 

این روش آموزشی باعث کاهشیان انجام گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که جودانششغلی مغشوش 
کلی پژوهشی در زمینه تأثیر طوربهکنترل. هرچند نسبت به گروه هویت شغلی مغشوش گروه آزمایش 

ۀیشینپولی،نیستموجودمغشوششغلیهویتمشاوره گروهی مبتنی بر طراحی زندگی بر کاهش
شغلیهویتکاهشزمینهدردیگريهاآموزشویکردهاروتأثیرباارتباطدريامالحظهقابلپژوهشی
Soleimaniسلیمانی و همکارانهايیافتهبا که داردوجودمغشوش et al., آموزشاثربخشی، (2014

,HojiHatamluلو حجت حاتم،)شغلیهویتتغییربرشغلانتخابمحوريچندالگوي اثربخشی، (2012
,.keshavarz et alکشاورز و همکاران،)یانجودانشمغشوششغلیهویتبرخودکارآمديآموزش 2012) ،

Mohamadiمحمدي ،)یانجودانشمغشوششغلیهویتبرشغلیسازيآمادهبرنامهاثربخشی ,2010)،
,Javeryجاوري و)مغشوششغلیهویتتغییربرمحورراهشغلیمشاورهاثربخشی اثربخشی، (2008

.استهمسو )شغلیهویتبرکاریابیهايمهارتآموزش
گفت افرادي که در جلسات مشاوره گروهی طراحی زندگی شرکت توانیمهایافتهاین در تبیین 

و عالیق، باورها و احساسات خود آشنا شده و دیدگاه هارغبتخود با يهاداستانداشتند، با گفتن 
,Savickas(ساویکاس که طورهمانمتفاوتی نسبت به خود پیدا کردند.  معتقد است زبان هم )2011

. کلمات، افراد را به فکر کردن و ایجاد معنی دهدیماجتماعی را شکل هايیتواقعو هم شودیمساخته 
. به عنوان مثال، افراد ممکن است سازندیم. از طریق زبان، افراد خود را سازدیمقادر شانیاتتجرباز 

که شودیممعناي خاصی را به رفتارشان نسبت دهند و از طریق گفتمان مشاوره، معناي جدیدي ساخته 
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متفاوت عمل کنند. از طریق شیوهتا دیدگاه متفاوتی نسبت به خود پیدا کنند و به سازدیمافراد را قادر 
. )Patton & McMahon, 2014(شودیمخودساختهو دهدیمزبان است که تغییر رخ 

ياستعدادها، اهداف، شخصیت و هارغبتافرادي که تاکنون تصویر مبهم و نامشخصی از ینچنهم
، مربوط به الگوي نقشهايسؤالگویی به خود داشتند و نیز شناخت کافی از خود نداشتند با پاسخ

بررسیبراي(هایتساوبتلویزیونی و يهابرنامهمجالت، هاي مربوط بهو سؤال)يمنظور خودسازبه(
شدند. خودآگاه، به تصویري روشن و واضح دست پیدا کرده، از تیپ شخصیتی و مسیر شغلی )عالیق
مسیر ، خودآگاهی و دانش در مورد تیپ شخصیتی و شودیمبیان ، Hollandکه در نظریه هالندطورهمان

را حول هایشیتفعالچیست و به دنبال آن، همه اشیتیشخصند تیپ شغلی بسیار اهمیت دارد. اگر فرد بدا
Samiee(دست یافته است اشیشغلمحور آن انجام دهد؛ این فرد به هویت مسیر  & et al., 2012(.

ساختارگرا، هايیدگاهداجتماعی برخالف ییگراسازهغیرساختاري مانند پست مدرنیسم و هايیدگاهد
کثرت و پیچیدگی انسان است. از دهنده، بلکه معتقدند که هویت نشان دانندینمهویت را مفهوم ثابتی 

در تعامالت اجتماعی شانیتهو، افراد هویت واحدي ندارند بلکه داراي چندین هویت هستند و هاآننظر 
شغلی، هویت يمندسازهنظریه در.)Razavi, 2009(استیريگشکلو همواره در حال گیردیمشکل 

اجتماعی است. هویت زمانی شکل يهانقشبه معناي تفکر و برداشت فرد نسبت به خود در ارتباط با 
& Barclay(کنندیمپیدا ايیژهوو جایگاه اجتماعی پیوندندیمکه افراد به گروهی اجتماعی گیردیم

Stoltz, 2016( . الپوینتس)(LaPointe, اجتماعی هايیتموقعدر یشغلکه هویت کندیمبیان 2010
، هویت هاداستان. بنابراین با درگیرشدن در فرایند تعاملی گروه و گفتن شودیمو در تعامالت بازسازي 

. نویسدینماما آن را به تنهایی کندیمرا روایت اشیزندگ. اگرچه خود فرد، داستان گیردیمشکل 
هویت به وسیله .)Savickas, 2012(اندیلدخحوادث و افراد زیادي در نوشتن داستان زندگی فرد 

با موضوع هویت با ارائه تفسیري از خود، فرد هایییتروا. )Mcadams, 2001(شودیمایجاد هایتروا
که کنندیم، افراد خودي را تعبیر و تفسیر هایتروا. از طریق دهندیمدنیاي اجتماعی سوق يسورا به 

وقتی هستی که «نوشت: Dinesenدانمارکی یسنورمانکه طورهمانگویی فرد دیگري بوده است. 
ادعا کنیم توانیمیماگر ما داستان زندگی خود را بدانیم در آن صورت » داستانی براي گفتن داشته باشی.

کنندیمیک هویت روایتی را فراهم یريگشکلشالوده » من«ره درباهاداستانکه چه کسی هستیم. این 
)Cited in Darrodi & Zarebi, 2015; Savickas, 2015 .(

هايییتواناو هایژگیوبردند که هر فردي از مهم پیله ساَبیان کرد که افراد به این توانیمگونه این
فرد است. پس متفاوتی برخوردار است، هر کسی داستان زندگی خاص خود را دارد و به نوعی منحصر به

حل خاص خود را نیز دارد. بنابراین با تغییر دیدگاه مراجعان و تمرکز بیشتر بر راهبراي حل مشکالت، 
وسان و تغییر را توضیح . داستان، نشودیمزمینه مناسبی براي ایجاد تغییرات سازنده فراهم هاحلراه
;Savickas, 2015(دهدیم cited in Darrodi, & Zarebi, 2015(. يهاراهدر قالب داستان فرد

را که مورد غفلت واقع شده و ییهاراه، او کندیمفکرکردن و عمل کردن را به کمک درمانگر تجربه 
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که کندیمداستان پر از مسأله و مشکل را به داستان جدیدي تبدیل ینچنهم، کندیمرا بازیابی هایشییتوانا
& Zandipour(شودیمو ادراکات از مشکالت فرد جدا اذهان در آن تجارب،  Jian Bagheri, 2006( .

به هاداستانشان ایجاد کرده، با در دست داشتن براي مشکالتیحلراهیشانهاافراد با بیان داستان
هایی ثبات شود، ایدههاي قدیمی بیایدهشودیمها باعث ، تفکر در این داستانکنندیمشان فکر زندگی

طور که انگیزد. همانکند و انتخاب را برمیبندند و در نهایت آگاهی ایجاد میگیري را میکه راه تصمیم
هایی که دانستند و پاسخنوند که قبالً میشچیزي را میهاآنآورند، شان را به زبان میهايافراد داستان

سازد شود که افراد را قادر میهاي خودشان، دیدگاه جدیدي تولید مییابند. از دانستهدر پی آن بودند را می
. )Savickas, 2015(اي را در ذهن خود به تصویر بکشند شدهنظریدتجدتا هویت 
. هرچند به نظر شودیممهم محسوب ۀیفوظدر مورد مسیر شغلی براي هر فردي یک گیريیمتصم

نیست به ویژه براي افرادي که احساس پراکندگی در هویت ياسادهکه این فرایند براي همه کار رسدیم
. شودیمیا تردید در مسیر شغلی تصمیمییبخود دارند. در واقع نداشتن یک هویت مشخص، منجر به 

چرا که افراد به شودیمناهمخوانی، ناهماهنگی و عدم توازن در هویت منجر به احساس نگرانی درك
همگون کنند. افراد در ابتدا دائماً تالش بخشیترضارا در یک معناي ثابت و شانبتجارتوانندینمآسانی 

و بپذیرند. گاهی این را درك کرده شانییمعنادر هویت فعلی و سیستم نظمییباین اختالل و کنندیم
که باید تعادل را مجدداً بازگرداند. مشاوره طراحی زندگی این رسدیمناهماهنگی و ناهمخوانی به جایی 

که با زبانی جدید و گفتمانی گسترده، فرد با سیستم معنایی موجود یا خلق یک سازدیمامکان را فراهم 
یافته و موجود مطابقت دهد. سپس هویت کاري معنايهاوارهطرحسیستم معنایی جدید تجربه خود را با 

,Savickas, 2015(شودیمبا جدیت شروع  cited in Darrodi & Zarebi, 2015.( در مشاوره
به داستانی بزرگ و ترسیم پرتره زندگی، هاآنکوتاه اعضا و تبدیل يهاداستانطراحی زندگی با ترکیب 

خود را توسعه دهند. هايگیريیمتصمکه اعضا شودیمو باعث شودیمآشکار تريیقعممعانی جدید و 
را گیريیمتصم، دهدیماندازشان را تغییر ، چشمکندیمبزرگ، خودفهمی مراجعان را بیشتر يهاداستان
.)Savickas, 2015(انگیزدیمو اقدام و عمل را بر کندیمآسان هاآنبراي 

است گیريیمتصماکتشاف و تعهد دو فرایند اصلی در رشد هویت هستند. اکتشاف شامل یک دوره 
هايییتواناکه با عالیق و پردازدیمشغلی يهافرصتشخصی و يهاارزشو هامهارتکه به بررسی 

. تعهد شغلی مشروط به زمانی است که یک)Abdi, 2001(جامعه مطابقت دارديهاخواستهفردي و 
اکتشاف، استخراج .)Profeli & Lee, 2012(فرد به اندازه کافی داراي درك روشنی از خود باشد 

مهم زندگی است. در يهاانتخابدر مورد گیريیمتصماطالعات در مورد خود یا محیط فردي به منظور 
,Praskova(که تعهد نشان دهنده پایبندي به یک جهت و البته پایبندي به عمل است حالی Creed, &

Hood, 2015(. در زمینه انتخاب شغل و نیز فراهم نبودن شرایطی براي هایییتمحدوداعضا به دلیل
هویت شغلی موفق را ندارند. با جلسات مشاوره یريگشکلاکتشاف و تعهد این دو عنصر کلیدي براي 

هايییتوانایق و با عالهاآنشغلی و مطابقت يهافرصتو هامهارتطراحی زندگی امکان بررسی 
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به درکی توانندیماعضا يامشاوره. در این محیط شودیمیرپذامکانفردي براي کمک به اکتشاف شغلی 
که با ایجاد فضایی انتقالی در ییاگونهبرسند. به شانیشغلاز دنیاي کار از طریق تفسیر ذهنی تجربیات 
، جستجوي گیريیمتصماعضا را قادر به اکتشاف، کهيطورگروه، بازتاب افکار شغلی تسهیل گشته به 

.سازدیمخود هايییتواناو هاانتخابنفس به داشتن اعتماد بهینچنهماطالعات و 

گیريیجهنت
مشاوره گروهی مبتنی بر طراحی زندگی بر کاهش هویت شغلی گفت کهتوانیمدر مجموع 

و متغیر امروزي، نیازمند اشخاصی است که با رویکرد ثباتیبیان تأثیرگذار بوده است. دنیاي جودانش
شانشغلشغلی خود به جاي تکیه بر نظارت کارفرمایان از یک خود مدیریتی براي کمک به پرورش 

استفاده کنند. مشاوره گروهی طراحی زندگی روشی است که با استفاده از آن به مراجعان براي کشف 
در میان .)Barclay & Stoltz, 2016(کندیمعنادار کمک شغلی ممکن و ایجاد زندگی ميهافرصت

: اوالً، این رویکرد شودیمحکایی، مداخالت طراحی زندگی به دو دلیل استفاده یکردهايروبسیاري از 
براي اشتغال نگاه کنند تا استفاده از ايیلهوسدیدگاه افراد را نسبت به این که فقط به شغل به عنوان 

که فقط نقش شغل در زندگی گویدیم. ثانیاً، این رویکرد دهدیمشغل براي ایجاد خود واقعی، تغییر 
از مشاوره ياشاخهیزندگزندگی توجه داشت. طراحی يهانقشاولویت ندارد و در عوض باید به همه 

به زندگی خود معنا هاداستاناز این طریق مراجعان با گفتن کهدهدیمرا ارائه يامداخلهاست و یشغل
که در این مسیر رخ ییهاانتقالینچنهمببخشند و مشاوران، مراجعان را در ساختن مسیر شغلی و 

. مشاوره طراحی زندگی از طریق گفتگوهاي معنادار بین )Savickas, 2010(، حمایت کنند دهدیم
و مراجعان را کندیمتشویق شانیتهوبه روایت کردن داستانی منسجم از مراجع و مشاور، مراجعان را 

این پژوهش عمده یتمحدوداز .)Savickas, 2015(انگیزدیبرمدر زندگی شانشغلبه متعهد شدن به 
مشاوره طراحی زندگی بر روي شودیمبه سایر اقشار اشاره کرد. پیشنهاد هایافتهبه عدم تعمیم توانیم

نین به چمسیر شغلی و بلوغ مسیر شغلی نیز اجرا گردد. همیريپذانطباقدیگري از جمله یرهايمتغ
يهاطرحتا از طریق پیگیري انجام دهند يهادورهاین پژوهش را با شودیمپژوهشگران پیشنهاد 

پژوهشی بلندمدت، ثبات و صحت تغییرات ایجاد شده مشخص شود.
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