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پذیری  درمانی برانطباق با رویکرد روایت   کارراهه اثربخشی مشاوره  

 اهمال کاری وکیفیت زندگی کاری ،  کارراهه 
 

 1 زهره لطیفی
 2مرضیه خلیلی

، ایران تهران   نور، دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه پیام .  1
، ایران ، تهران نور کارشناس ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه پیام .  2

 
   چکیده 

،  کارراهه پذیری  انطباق درمانی بر  هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی مشاوره شغلی با رویکرد روایت 
پژوهش  اهمال  روش  بود.  اصفهان  استان  پرورش  و  آموزش  کارکنان  در  کاری  زندگی  کیفیت  و  کاری 
کلیه کارکنان آموزش و    پژوهش جامعه آماری     بود.   آزمون با گروه گواه آزمون، پس از نوع پیش   زمایشی آ نیمه 

گیری  نفر از کارکنان به روش نمونه   30نفر بودند.    140  داد به تع   13۹۹پرورش استان اصفهان در سال تحصیلی  
. گروه آزمایش به مدت  گمارده شدند دو گروه آزمایش و گواه    به تصادفی  صورن  در دسترس انتخاب و به  

درمانی شرکت کردند. متغیرهای  با رویکرد روایت   کارراهه ای در گروه مشاوره  دقیقه   ۹0تا    60هفت جلسه  
و کیفیت زندگی    تاکمن کاری  ، اهمال ساویکاس و پورفیلی پذیری مسیر شغلی  انطباق   های پرسشنامه پژوهش با  

افزار  نرم   با استفاده از   ی متغیر ها با آزمون تحلیل کوواریانس چند . داده ند کاری والتون مورد سنجش قرار گرفت 
کاری  درمانی میزان اهمال با رویکرد روایت   کارراهه تحلیل گردید. نتایج نشان داد که آموزش مشاوره    

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که  .  پذیری و کیفیت زندگی کاری را افزایش داد را کاهش و میزان انطباق 
روایت  با رویکرد  افزایش تواند  درمانی می اجرای مشاوره شغلی  بهره عملکر   سبب  و  کارکنان  د شغلی  وری 
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مبتنی بر رویکرد    کارراهه گردد مراکز آموزش عالی و ادارات استفاده از مبانی مشاوره  پیشنهاد می ها شود.  سازمان 
کاری، افزایش  تواند بر کاهش اهمال این امر می   ، های آموزشی کارکنان خود جای دهند را در برنامه درمانی  روایت 
 و کیفیت زندگی کاری تأثیرگذار باشد.    پذیری مسیر شغلی انطباق 

 

با رویکرد روایت    کارراههکاری، کیفیت زندگی کاری، مشاوره  ، اهمال کارراههپذیری  انطباق  :کلیدواژگان 

درمانی

 

 مقدمه
های مختلف اجتماعی سازمان آموزش و ترین، موثرترین وگسترده ترین سازمانیکی از مهم

های  سوازمان دسوتگاهی اسوت که الگوی کلی نهادها و سوازمانپرورش هر کشوور اسوت. این 

رسومی جامعه به شومار می رود و از دیرباز نقش سوازنده و اسواسوی در بقا و تداوم فرهن  و 

پذیری شووغلی و (. همت و اراده کاری، انطباقتمدن بشووری ایفا کرده اسووت )

از عواملی اصولی موفقیت رسوالت شوغلی   مطلوب بودن کیفیت زندگی کاری کارکنان این سوازمان

پذیری نظران ایجاد شوورایب بهبود انطباقسووازمان آموزش و پرورش اسووت، برخی از صوواحب 

شووغلی و بهبود کیفیت زندگی کاری را یکی از اهداف بلند مدت هر سووازمان برای کارکنانش  

بسوویاری به افرادی محققین معتقدند که سووازمان در موارد  چنینهم. (دانند )می

کار نباشوند. امروزه آموزش نیاز دارد که به نفع سوازمان، فراتر از واایف مقرر عمل کنند و اهمال

های پیچیده و بزرگ اجتماعی در و پرورش بنا به ضوورورت تغییرات اجتماعی یکی از سووازمان

دی شووود و با رشوود و توسووعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصووادی پیونهر کشوووری محسوووب می

های مسوتعد به ناگسوسوتنی دارد. ثمربخشوی آموزش و پرورش فراهم کردن زمینه تبدیل انسوان

( که این امر مهم یافته اسوت )های سوالم، بالنده، متعادل و رشودانسوان

 گیرد.توسب کارکنان آن انجام می

پذیری مسیر شغلی ، انطباقیکی از متغیرهایی که نقش مهمی در بهبود عملکرد کارکنان دارد

اجتماعی اسوت که نشوان -پذیری مسویر شوغلی یس سوازه روانیانطباق .()  اسوت 

شوده  بینیهای پیشدهنده وجود منابع درون روانی فرد برای مقابله با واایف، تغییرات و شوو  

عنی کسوب  پذیری مسویر شوغلی یهای شوغلی اسوت. انطباقهای مختلف از جمله نقشدر نقش
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سوازی خود با شوغل متناسوب با خود  ها و رفتارهایی که افراد برای هماهن ها، صوححیت نگرش

پذیری مسوویر شووغلی به معنای سووازگاری با مطالباتی اسووت که برند؛ بنابراین انطباقبه کار می

کننود، این مفهوم چنود بعود دارد کوه عبوارتنود از هوای پیچیوده و نواآشووونوا بوه فرد تحمیول میموقعیوت 

بسویاری  تأثیر زندگی کاری کارکنان  توانند بر کیفیت  ها، کنترل، کنجکاوی و اعتماد که میدغدغه

(.داشته باشند )

انگاری یا تاخیر  کاری یعنی به تعویق انداختن کاری که به خاطر غفلت، سهل از طرف دیگر اهمال 

کاری، به آینده محول کردن کاری است که فرد به هر دلیل منطقی  غیرموجه، ایجاد شده است. اهمال 

انجام آن شانه خالی می یا غیرمنط  بار  از زیر  کاری  (. اهمال کند ) قی 

شکاف بین نیت انجام کار و رفتار است و با تاخیر انداختن و جایگزین کردن تکالیف ضروری با  

می فعالیت  مشخص  غیرضروری  ) های  اهمال شود  مدت،  (.  بلند  در  کاری 

دهد و صدمات اقتصادی و اجتماعی زیادی را به  قرار می تأثیر  سحمت جسمی و روانی فرد را تحت  

توان به پیامدهایی همچون آسیب رساندن به پیشرفت شغلی فرد، از  می   همراه دارد. عحوه بر این 

 (. شاره کرد ) ها و یا نامطلوب شدن روابب با دیگران نیز ا دست دادن فرصت 

پذیری شوغلی بر کیفیت زندگی عحوه بر این، انجام واایف شوغلی در زمان مناسوب و انطباق

ای اسووت که بر (. کیفیت زندگی کاری سووازهکاری کارکنان نیز اثر دارد )

شوخصوی و   های زندگی غیرکاری، خوشوحالیارتقای رضوایت از کار، رضوایت در انواع حیطه

(. کیفیت زندگی کاری مفهومی اسوت که بهزیسوتی ههنی اشواره دارد )

های  دهد. این مفهوم یکی از راهای یس شوخص را نشوان میتعادل بین زندگی شوخصوی و حرفه

ها اسوت، این مولفه به ایجاد رضوایت شوغلی، بهبود بهره  فکر کردن در مورد مردم، کار و سوازمان

کند. کیفیت زندگی کاری به عنوان یس ، سوووازگاری و اثربخشوووی سوووازمان نیز کمس میوری

وری و رقوابوت کوارکنوان، کیفیوت زنودگی در محول کوار،  اسوووتراتژی در راه بهبود عملکرد، بهره

افزایش تعهد عاطفی و رضوووایت شوووغلی کارکنان موثر اسوووت )

کیفیت زندگی کاری، در مطلوب یا نامطلوب بودن محیب کار،  (. ریشوه رضوایت  

کیفیت رابطه کارکنان و مجموع شوورایب کاری اسووت. پایین بودن کیفیت زندگی کاری منجر به 

(. اگر کارکنان یس سوازمان  شوود )نارضوایتی در کار و از بین رفتن انگیزه می

وردار باشوند و با شوغل و محیب کاری خود منطبق از کیفیت زندگی کاری رضوایت بخشوی برخ
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رسووند و در نهایت به موفقیت و کاری و در نهایت فرسووودگی شووغلی میباشووند کمتر به اهمال

کنند. بسویاری از کارکنان دسوت به گریبان کمبود  پیشورفت و بهبود عملکرد سوازمان نیز کمس می

کواری، کیفیوت زنودگی کواری و توانود اهموالانگیزه شوووغلی هسوووتنود، عوامول گونواگونی می

 (.قرار دهد )تأثیر پذیری را تحت انطباق

پسووت مدرن را به درمانی  روایت ، رویکرد  21در این راسووتا حرفه مشوواوره شووغلی در قرن 
منظور کمس به افراد در زمینۀ مسوالل مرتبب با شوغل و معنابخشوی شوخصوی به آنها ارایه داده 

کموس بوه افراد در زمینوۀ درموانی  روایوت (. هودف مشووواوره بوا رویکرد  )    اسوووت 

های  هاست تا در این فرایند بر موضوعسازماندهی دوباره اشتباهات زندگی شخصی و شغلی آن
ی متمرکز شووده و گذشووته و تجارب کنونی همراه با دیدگاهی در مورد آرزوها و مسووایل آینده

در نتیجوه احسووواس معنوادار بودن را تجربوه کنود. بوه عحوه رویکرد    رویکرد جودیودی را ایجواد و
ها یا باشووود ، حکایت بازتابی از تکمیل واایف رشووودی و گذار شوووغلی نیز میدرمانی  روایت 
های کاری ارتباط برقرار  کند تا بین خودپنداره شغلی و نقشهای شغلی، به فرد کمس میروایت 

ها  ها را کارشوناسوی کرده و تطابق شوغلی آنافراد، زندگی آن از منظردرمانی  روایت کند. رویکرد  
 (.دهد )را افزایش می

با رضایت شغلی، کیفیت زندگی   برخی تحقیقات به بررسی عوامل موثر بر عوامل مرتبب 

انطباق  ()  کاری )و  شغلی  پذیری 

مقایسه   بر  تأثیر  (  شغلی  مسیر  مشاوره  فرامدرن  و  مدرن  سنتی،  آموزشی  الگوهای 

؛ کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن  ()  پذیری دانشجویانانطباق

؛ طراحی  ()  با عملکرد شغلی در کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

) انطباقمدل   شغلی  مسیر  پرداختهپذیری  از    اند.(  دیگر  برخی  

بررسی   به  )درمانی  روایت مشاوره شغلی  تأثیر  تحقیقات  کارکنان  تعهد  (؛  بر 

( سازمانی  تعهد  و  شغلی  سرپرست    (سازگاری  زنان  ایگو  توانمندی 

اضطراب فراگیر و مهارت مقابله با استرس )  (؛ خانوار) 

های  (؛ کاهش افسردگی و نشانه(؛ کاهش اضطراب مرگ در سالمندان )

) دیده مبتح به اختحل شخصیت مرزیاختحل استرس پس از سانحه زنان خشونت 

ارزیابی کردهپرداخته    ( این رویکرد را مثبت  اثربخشی  پیشینه پژوهش  و  اند. بررسی 

به طور  درمانی  روایت مشاوره به سبس  تأثیر  دهد که در بین تحقیقات گذشته،  حاضر نشان می
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انطباق بر  کارکنان اموزش و پرورش  پذیری مسیر شغلی، اهمالخاص  کیفیت زندگی  کاری و 

که در چند سال اخیر سازمان آموزش و  مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است. با توجه به این

با چالش تعداد سال پرورش  تغییر  آموزشی و  تغییرات شیوه، روند  از جمله  متنوعی  های های 

پیامدهای  تأثیر  ترین قشری هستند که تحت  لی  روبه رو شده است و کارکنان مهمهای تحصیدوره

باشند و ازطرف دیگر از  این تغییرات قرار گرفته و نیازمند سازگاری مجدد روانی و شغلی می

تواند روایتی باشد که هر فرد ثیرگذار بر نحوه عملکرد کارکنان آموزش و پرورش میأعوامل ت

ثیرگذار باشد؛ لذا به نظر أها و روابب او تها، انتخابه و این روایت برفعالیت برای خود برگزید

این سازماندرمانی  روایت رسد  می به کار در  معنا بخشی  تعهد نسبت به واایف    شغلی در  و 

ال انجام شد که آیا ؤ گویی به این ستواند اثربخش باشد، بنابراین، این تحقیق به منظور پاسخمی

کاری و کیفیت زندگی کاری در  پذیری، اهمالبر انطباقدرمانی  روایت با رویکرد    مشاوره شغلی

 کارکنان آموزش و پرورش شهر اصفهان مؤثر است؟ 

 روش 
 گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

ای  های نیمه آزمایشی با دو گروه )آزمایشی و گواه( دو مرحلهاین پژوهش از نوع پژوهش

آزمون( است. برای اجرای پژوهش پس از هماهنگی دانشگاه با  اداره کل  آزمون و پس)پیش

اعحم و جلسه  درمانی  روایت آموزش و پرورش استان اصفهان فراخوان اجرای دوره آموزشی  

به طور تصادفی در   انتخاب ونفر  30معرفی تشکیل و از بین افرادی که مایل به شرکت بودند  

رفتند. جلسات با استفاده از پروتکل آموزش مشاوره با رویکرد دو گروه )آزمایش و گواه( قرار گ 

ای  به مدت یس ماه برای دقیقه  ۹0تا    60جلسه    7( طی  )درمانی  روایت 

ارزیابی  مورد  مجددا  گواه  و  آزمایش  گروه  دو  هر  پایان جلسات  در  اجرا شد.  آزمایش  گروه 

 آزمون قرار گرفتند.  عنوان پسبه

جامعه آماری این پژوهش شووامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شووهر اصووفهان در سووال  

نفر از افرادی که تمایل به شورکت   30نفر بود. در پژوهش حاضور،   140شوامل   13۹۹تحصویلی 

ب و در طرح پژوهش را داشوتند از بخش اداری، به عنوان نمونه و به صوورت در دسوترس انتخا

نفری    15هوای ورود و خرو  و بوا اسوووتفواده از گموارش تصوووادفی در دو گروه  مبتنی بر مح  
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های ورود نداشوتن بیماری روانشوناختی حاد و عدم دریافت  آزمایشوی و گواه قرار گرفتند. معیار

های خرو  نیز شوامل عدم رضوایت از ادامه شوناختی و دارویی همزمان و مح  های رواندرمان

عدم انجام تکالیف داده شووده در جلسووات مشوواوره و غیبت بیش از دو جلسووه بوده   همکاری،

اسوت. مححظات اخحقی شوامل، تمایل آگاهانه به شورکت در پژوهش، تنومین محرمانه بودن 

کنندگان مد نظر قرار گرفت. ضومنا  و احترام به حقوق انسوانی شورکت   کنندگانشورکت اطحعات 

 لسات پس از پایان دوره به صورت فشرده برای افراد اجرا شد.با توجه به تمایل گروه گواه ج

 

 ابزار پژوهش 
در    ( )   توسب   نامه پرسش : این  ( )   کاری اهمال   نامه پرسش 

کاری دانشجویان طراحی،  میحدی در دانشگاه تورنتو کانادا جهت سنجش میزان اهمال   2001سال  

ماده و یس عامل تشکیل شده است که آزمودنی به یکی از چهار    16از    نامه پرسش اجرا و هنجار شد.  

  رد و مطمئنا  این چنین نیستم، این تمایل درمن وجود ندارد، این تمایل در من وجود دا  گزینه مطمئنا  

شوند.  گذاری می نمره   4- 3- 2- 1بر اساس مقادیر  ترتیب  به ها  گوید، پاسخ این چنین هستم پاسخ می 

به  ماده  )   دوازده  ماده  چهار  و  مستقیم  به 16  - 14- 12-   7صورت  نمره (  معکوس  گذاری  صورت 

) می  آزمون برای سنجش اهمال   (  شوند  این  م از  استفاده و  افراد شاغل  آلفای  کاری  قدار 

را ترجمه، هنجاریابی و    نامه پرسش این  ،  ( برآورد کرد. )   0/ 83کرونباخ آن را  

میزان آلفای کرونباخ در پژوهش    چنین هم (.  )   دست آورد به   0/ 73پایایی آن را  

 گزارش شده است.   0/ ۹2،  حاضر 

این مقیاس متشکل از    : ( )   پذیری مسیر شغلی انطباق  نامه پرسش 

ساخته شده و به    کشور دنیا به سرپرستی    13همکاری    با   2012ال است که در سال  ؤ س   24

پردازد. هر  پذیری مسیر شغلی )دغدغه، کنترل، کنجکاوی و اعتماد( می گیری چهار بعد انطباق اندازه 

گیرد. روایی  ای لیکرت انجام می زیر مقیاس شش سوال دارد و پاسخگویی به آن در طیف پنج درجه 

،  0/ 83رای مقیاس دغدغه  کشور ب   13و پایایی این مقیاس با متوسب ضریب آلفای کرونباخ در بین  

کشور از    13بوده که در بین  0/ ۹2ها / و برای کل مقیاس 85و اعتماد   0/ 7۹، کنجکاوی 0/ 74کنترل 

با روش تحلیل    نامه پرسش (. روایی این  متغیر بوده است )   0/ ۹6تا    0/ 87

و   0/ 82، کنجکاوی  0/ 65، کنترل  0/ 75عاملی تایید و ضرایب آلفای کرونباخ آن برای مقیاس دغدغه 
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و    0/ ۹1پذیری مسیر شغلی نیز از طریق آلفای کرنباخ  همسانی درونی انطباق   چنین هم ،  0/ 80اعتماد  

میزان    چنین هم (.  گزارش شده است )   0/ ۹2ضریب بازآزمایی به فاصله چهار هفته  

 گزارش شده است.   0/ ۹8،  حاضر آلفای کرونباخ در پژوهش  

  توسب   نامهپرسش: این  ( )  کیفیت زندگی کاری  نامهپرسش 

طراحی و اجرا شده است.    با استفاده از مدل    (  )

ای لیکرت به  باشد و بر اساس طیف پنح گزینهمؤلفه می  8سوال و    27دارای    نامهپرسشاین  

می کاری  زندگی  کیفیت  نمرهسنجش  بهپردازد.  از سدست های  هم جمعؤ آمده  با  و  االت  شده 

  ۹0تا  45میزان کیفیت زندگی کاری در حد پایین، نمره بین  45تا  27گردد؛ نمره بین تحلیل می

میزان کیفیت زندگی کاری در حد   ۹0زندگی کاری در حد متوسب، نمره باالتر از  میزان کیفیت  

می  نشان  را  این    دهد.  باال  پایایی  است    0/ 88را    نامهپرسشضریب  کرده  گزارش 

  0/ 88،  حاضرمیزان آلفای کرونباخ در پژوهش    چنینهم(.  )

 گزارش شده است. 

نسخه   افزار با نرم یها از روش تحلیل کواریانس چندمتغیرلیل دادهجهت تجزیه و تح

 استفاده گردید. 24

 هایافته
میانگین و انحراف اسوتاندارد نمرات متغیرهای پژوهش بر حسوب مرحله ارزیابی و عنوویت 

 اراله شده است. 1گروهی در جدول 
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جدول   اهمال  1نتایج  نمره  میانگین  آزمایش  گروه  در  که  آنست  مراحل  بیانگر  در  کاری 

  32/ 20و    32/ ۹3ترتیب  بهو در گروه گواه نیز    28/ 33و    34/ ۹3ترتیب  آزمون بهآزمون و پس پیش

است.   انطباق  چنینهمبوده  نمره  میانگین  آزمایش،  گروه  پیش در  مراحل  در  و پذیری  آزمون 

بود. عحوه بر    64/ 80و    65/ 33ترتیب  بهو در گروه گواه نیز    00/81و    70/ 33ترتیب  آزمون بهپس

آزمون  آزمون و پساین، در گروه آزمایش، میانگین نمره کیفیت زندگی کاری در مراحل پیش

توان  بود. بنابراین می  86/ 40و    87/ 33ترتیب  و در گروه گواه نیز به  ۹8/ 66و    82/ 40ترتیب  به

اهمال نمرات  میانگین  انطباقگفت  به  کاری،  آزمایش  گروه  در  کاری  زندگی  کیفیت  و  پذیری 

رویکرد   با  شغلی  مشاوره  اثربخشی  مرحله  درمانی  روایت وسیله  در  گواه  گروه  با  مقایسه  در 

لیپس است.  تغییر شده  دچار  آمار آزمون  نتایج  ارزیابی  با  ادامه  در  تغییرات  این  معناداری  کن 

 گیرد.استنباطی مورد بررسی قرار می

این به  توجه  دادهبا  استنباطی  تحلیل  تحلیل  که  از  استفاده  مستلزم  حاضر،  پژوهش  های 

می چندمتغیره  پیش  ،باشدکوواریانس  تا  است  الزم  برابری  فرضبنابراین  و  بودن  نرمال  های 

پیش واریانس اساس  گردد.  بررسی  واریانسها  برابری  میفرض  فرض  که  است  آن  شود  ها 

های نمرات دو گروه در جامعه با هم برابرند و از لحاظ آماری تفاوت معناداری ندارند.  واریانس

ویلس در  -شود که نتایج آزمون لوین و شاپیروبرای آزمون این فرضیه از آزمون لوین استفاده می

 اراله شده است.  2نرمال بودن برای متغیرهای پژوهش در جدول فرض مورد پیش

 

 

 
  

    
     
   
   

    
    
    

 

پذیری و کیفیت  کاری، انطباقشووود، هر سووه متغیر اهمالدیده می 2طور که در جدول  همان

آزمون دارای توزیع نرموال و برابری واریوانس خطوا  آزمون و پسزنودگی کواری در مرحلوه پیش
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 چنینهمها رعایت شده است. (. بنابراین دو شرط نرمال بودن و برابری واریانس≥0/ 05بودند )

 3باکس به منظور سووونجش پیش فرض تحلیل کواریانس چندمتغیره در جدول  ن نتایج آزمو 

 نشان داده شده است.
 

 
  

   
 

در جدول  همان که  پیشمیدیده    3گونه  کوواریانسشود،  تساوی  تأیید شده  فرض  نیز  ها 

مقادیر آزمون المبدای ویلکز آورده شده است. مقادیر آزمون المبدی ویلکز    4است. در جدول  

 ها تفاوت معناداری دارند. های گروهدهند که میانگیننشان می
 

 
    

      
 

توان  می  <0/ 01داری  یبا سطح معن  =  183/ 4۹و مقدار    0/ 04و ارزش    4با توجه به جدول  

پراش حداقل در یکی  با حذف اثر متغیر هم  گواه های دو گروه آزمایش و  بیان داشت که میانگین

مقیاس اهمالاز  انطباقهای  تحلیل کاری،  نتایج  دارد.  تفاوت  کاری  زندگی  کیفیت  و  پذیری 

اهمالبر    یچندمتغیراریانس  وکو  نمرات  انطباقروی  درکاری،  کاری  زندگی  کیفیت   پذیری و 

 نشان داده شده است.  5جدول 
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نتایج به  پذیری و  کاری، انطباق ، تفاوت میانگین نمرات اهمال 5آمده در جدول  دست بر اساس 

دار است؛ به عبارت دیگر  آزمون معنی کیفیت زندگی کاری دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس 

کاری در گروه آزمایش  نمرات اهمال درمانی  روایت توان گفت آموزش مشاوره شغلی با رویکرد  می 

پذیری و کیفیت زندگی کاری را افزایش داده است.  اهش و نمرات انطباق آزمون را ک در مرحله پس 

باشد.  می   0/ 35و برای کیفیت زندگی کاری    0/ 7۹پذیری  ، انطباق 0/ 2۹کاری  برای اهمال تأثیر  میزان  

درصد    35پذیری و  درصد بهبود انطباق   7۹کاری،  درصد واریانس کاهش اهمال   2۹بدین معنی که  

باشد توان آماری  می درمانی  روایت واریانس کیفیت زندگی کاری ناشی از شرکت در جلسات مشاوره  

 باشد. حاکی از دقت آزمون آماری به کار رفته و کفایت حجم نمونه می   0/ ۹6و    1

 

 گیریبحث و نتیجه
رویکرد   با  شغلی  مشاوره  اثربخشی  بررسی  حاضر  پژوهش  انجام  از  بر  درمانی  روایت هدف 

پذیری شغلی و کیفیت زندگی کاری در کارکنان آموزش و پرورش استان اصفهان  کاری، انطباق اهمال 

کاری در گروه آزمایش  میزان اهمال درمانی  روایت بود. نتایج نشان داد آموزش مشاوره شغلی با رویکرد  

پذیری و کیفیت زندگی کاری را افزایش داده است.  آزمون را کاهش و میزان انطباق در مرحله پس 

  ، (  )   ، (  )   آمده توسب دست ه این تحقیق با نتایج ب   های یافته 

()،  ()،  ()، 

مبنی بر تأثیرگذاری مشاوره شغلی  و    (  )  و ()

انطباق درمانی  روایت  بهبود  می بر  همسو  کاری  زندگی  کیفیت  و  متغیر  پذیری  مورد  در  باشد. 

همسو    (  و )  (  های این پژوهش با تحقیقات )یافته  کاری، اهمال 

یافته تبیین  در  بهاست.  تحقیق  این  میطورهای  حکالی  کلی  مشاوره  چون  که  کرد  بیان  توان 

های  )روایتی(، رویکردی عملی برای اجرا در رشد شغلی افراد است. کارکنان با گفتن داستان

های مختلف محیب زندگی و شغلی خود  چگونگی برخورد و تعامل با جنبه  زندگی خود، با نحوه

توانند با اشتباهات خود مواجه شوند و به کمس خود و دیگران به تصحیح ررو شده و میروب

داستان زندگی خود بپردازند و از آن جا که تعهد اساسا  نشانگر احساس مثبت عاطفی فرد و 

لذت بردن از انجام شغل است، افراد با بازیابی معنای جدید زندگی شغلی، احساس ارزشمندی  

های خود با زندگی کاری تطابق شغلی تطابق بین ویژگی  ن را تجربه کرده و بادار بودیو معن
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 اند.خویش را افزایش داده

طور جداگانه، شاید بتوان گفت، در جلسات مشاوره  در تببین نتایج متغیرهای این پژوهش به

مورد  ی ایجاد احساس مثبت در  های خاص در زمینهشغلی حکالی )روایی( با استفاده از تمرین

دست گرفتن اوضاع فعلی    های محیطی و هاتی، تشویق و ایجاد کنترل بیشتر برای به توانمندی

آینده افزایشکاری،  خود،  پیری  دوران  و  بازنشستگی  دوعاملیت ی  واقعدر    و  بینیبعد 

ی  زندگی، استفاده از الگوهای نقش و اجرای نقش در زمینهمعناییافتنپذیری برایمسؤلیت 

مثبت بر رفتار و عملکرد افراد  تأثیر  های شغلی  احتماال  به خصوص استفاده از داستانسازش و  

پذیری شغلی داشته و انجام تکالیف در هر جلسه و درگیر شدن افراد با داستان  ی انطباقدر زمینه

ای  گیری رفتار حرفهزندگی خود و ایجاد احساس توانمندی بر ترسیم آینده زندگی شغلی، جهت 

 پذیری نیز افزایش یافته است. ی رشد و سازش، رضایت شغلی و در نتیجه انطباقدر زمینه افراد

تصمیم  احتماال  برای  افراد  به  دقیقکمس  زندگی گیری  بین  تعادل  ایجاد  و  دادن  تر، شکل 

؛ به افراد کمس کرده تا معناها و  شخصی و کاری خود، با معنادار دیدن واایف شغلی و شخصی

دی را برای مشکحت شغلی خویش بیابند و با یکپارچگی هیجانات و احساسات  های جدیسازه

 و تجارب شغلی و شخصی به بهبود کیفیت زندگی کاری خود کمس نمایند.

از طرف دیگر، یکی از اصول اجرای روش روایت درمانی، مواجه کردن مکرر افراد گروه با  

ارکت گروهی بود، شاید طرح این  پرسش و پاسخ درسطحی از استدالل و تحلیل ههنی با مش

شناخت   باعث  مطلوب  وضعیت  و  فعلی  وضعیت  بین  فاصله  وجود  کردن  بارز  و  سواالت 

شده  کاری، تغییر عادات و احساس منفی نسبت به اهمال کاری در کارکنانها و علل اهمالمصداق 

پرداخته و موجب  اند به حل مسالل خویش  و با توجه به پرورش مهارت حل مسئله توانسته

پذیری شغلی خود شده باشند. کاری و افزایش انطباقبهبود اهمال

یابند که سایرین  کنند در می توان گفت که هنگامی که افراد در جلسات شرکت میمی  چنینهم 

شود و  تر میها سادهنیز با مشکحت مشابهی روبه رو هستند، بنابراین در  نقاط ضعف برای آن

کنند تا نقاط قوت خود را  شوند، سعی میهنگامی که با نقاط قوت بقیه آشنا میاز سویی دیگر  

 نیز شناسایی و بیشتر در جهت موفقیت از آن بهره گیرند.

ها و موانع زیادی وجود دارد که  های پژوهشگر محدودیت رغم تمامی تحش در هر پژوهشی علی 

ستثنی نبوده و در مسیر انجام آن موانعی وجود  اند. پژوهش حاضر نیز از این قالده م غیر قابل اجتناب 
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توان به این مورد اشاره کرد که این پژوهش بر روی کارکنان اداره آموزش و  داشت که از جمله می 

پرورش کل استان اصفهان انجام شد. لذا باید در تعمیم نتایج به جوامع دیگر احتیاط کرد؛ امکان اجرای  

ابستان و پاندمی ویروس کرونا استفاده از مرخصی توسب کارکنان  مرحله پیگیری به دلیل شروع فصل ت 

پیشنهاد می  بیان شده،  با وجود محدودیت  اما  نداشت،  ادارات  وجود  مراکز آموزش عالی و  گردد 

های آموزشی کارکنان خود  استفاده از مبانی مشاوره مسیر شغلی مبتنی بر رویکرد روایتی را در برنامه 

پذیری مسیر شغلی و کیفیت  کاری، افزایش انطباق تواند بر کاهش اهمال ی جای دهند که این امر م 

 زندگی کاری تأثیرگذار باشد.  
 

 و قدردانی تشکر 
در اخر محققوان این پژوهش مراتوب سوووپواس خود را از همکواری کوارکنوان محترم اداره کول  

 نمایند.آموزش و پرورش استان اصفهان اعحم می

 تضاد منافع 
 دارند، هیچگونه تناد منافعی بین نویسندگان مقاله وجود ندارد. نویسندگان مقاله اعحم می 
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