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Abstract
Aim :In recent years, various studies have been
conducted on the problems of women's employment.
However, no research has been done on the impact of
the career counseling model on these challenges. This
study aimed to investigate career path counseling's
effectiveness on employment challenges and the
quality of working life of women working in the
industry. Method: The present study is a quasiexperimental study with a pre-test, post-test with the
control group. The statistical population of this study
was all female employees working in the Esfahan Steel
Company that were selected based on convenience
sampling (30) and in two groups (15) experimental and
(15) control were randomly assigned. Result: The
measurement tool was a researcher-made questionnaire
on women's employment challenges and women's
quality of working life. Research data were analyzed
by SPSS21 software using analysis of covariance. In
the experimental group, women participated in twelve
group career counseling sessions based on
commitment and acceptance. Women's employment
challenges and their quality of working life were
assessed in two experimental and control groups.
conclusion: showed that career path counseling based
on commitment and acceptance has been effective in
women's employment challenges with a significant
level (0.05), but this model has no significant effect on
women's quality of work life.
Keywords: Employment Challenges - Industrial
- Working Women - Career Counseling - Quality
of Working Life
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 هدف این پژوهش در ایین مطالعیه. پرداخته نشده است،باشد
تاثیر مشاوره مسیر شیغل بیر چیالشهیای اشیتغال و کیفییت
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مقدمه
در فرهنگ ایران  ،فعالیت اقتصادی زنان ضروری دانسته نم شود زیرا مرد نان آور خانواده بشمار
م آید .از طرف دیگر توانای زنان به فعالیت های زنانه و فعالیت های خانگ محیدود نمی شیود و
این قابلیت را دارند که در عرصه اجتماع نیی به فعالیت خود بپردازند و اشتغال بیرای آنیان صیرف
نظر از استقالل مال  ،دارای اهمیت اجتماع و روانشناخت است.
(زونکر ،2006 ،1ترجمه یوسف و عابدی )1388 ،بیان می کنید کیه در گرشیته برنامیههیای
سنت مسیر شغل زنان به مشاغل مانند معلم  ،پرستاری ،کارمندی ،و ...محدود م شید امیا در
2
حال حاضر ،زنان در حال تنظیم مجدد اولویتهای مسییر شیغل خیود هسیتند .لنیت و بیراون
( )2005در تحقیقات خود نشان م دهند افرادی که از زندگ شغل شان راضی هسیتند بیشیتر
رشد م کنند ،از سالمت جسیمان و روانی بیشیتری برخوردارنید و حتی در سیایر نقیشهیای
زندگ شان رضایت بیشتری را کسب م کنند .قاسم ( )1379به بررس تیاثیر کیفییت زنیدگ
کاری بر بهرهوری نیروی انسان پرداختیه و نتیجیه گرفتیه اسیت بیین کیفییت زنیدگ کیاری و
بهرهوری نیروی انسان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
درمان مبتن بر تعهد و پریر از سال  1990وارد روانشناسی شید و از درمیانهیای میو
سوم رفتار درمان و شاخه ای از درمان های جدید روان شیناخت اسیت کیه بیه انهیا درمیان هیای
پریر هم گفته م شود و درمان مبتن بر پیریر و تعهید یی درمیان رفتیاری اسیت کیه از
مهارت های ذهن آگاه  ،پریر و گسلش شناخت برای افییایش انعطیافپیریری روان شیناخت
استفاده م کند(فورمن و همکیاران .)2007 ،3انعطیافپیریری روانشیناخت بیه معنیای افییایش
توانای مراجعان برای ایجاد ارتبا با تجربه شان در زمان حال و بر اساس آنچه در آن لحظه برای
آنها امکانپریر است و عمل به شیوه ای است که منطب با ارز های انتخیاب شیدهشیان باشید
(هیی .)2010 ،با توجه به اهمیت و حساسیت مساله چالشهای اشتغال زنان و افییایش روزافییون
زنان تحصیل کرده در رشته های فن و اشتغال آنها در صنایع مختلف و همچنین تاثیر اشتغال بر
سایر جنبه های زندگ زن شاغل ،مداخالت اثریخش در مدیریت و کاهش چالش هیا ضیروری بیه
نظر م رسد.
4
رابرت آرچر ( )2012معتقد است افیراد در رشید مسییر شیغل خیود در یی داییره بسیته
م چرخند ،تال م کنند مسیر ایدآل خود را پیدا کنند و بازگشت به نقطه شروع را پایان دهند
1. Zounker
2. Lent & Brown
3. Forman & Other
4. Rab Archer
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ول هر بار کم نا امیدتر م شوند .رابرت این وضعیت را اسارت سر 1م نامد ،چراکه این افراد در
سرشان گیر افتاده اند؛ در تله ای گرفتار شده اند که بین زمان حال نامطلوب و آینده نیا مشیخ
هستند .دلیل اینکه افراد در وضعیت اسارت سر قرار می گیرنید ایین اسیت کیه ذهین انسیان در
تصمیم گیری های پیچیده مرتب با مسیر شغل  ،راه حل های بیمارگونه ارایه م دهید و راب ایین
وضعیت را تحت عنوان رکود مسیر شغل عنوان م کند.
با توجه به متغیرهای چالش های اشتغال و متغیرهای کیفیت زندگ به نظیر می رسید میدل
مشاوره مسیر شغل زنان باید بگونهای باشد که چالش های اشتغال زنان مشغول در صینایع را در
سه حیطه فردی ،خانوادگ و سازمان بهبود بخشد .چالشهای سیازمان زنیان شیاغل می توانید
منجر به رکود مسیر شغل آنها شده و دیدگاه اکت م تواند در ارتبا با چالش های سازمان زنان
شاغل و کیفیت زندگ کاری آنان در صنعت مداخالت الزم برای توسعه سازمان را برنامه ریییی
کند و با استفاده از برنامه مشاوره مسیر شغل با رویکرد اکت به تصریح دغدغه زنان شاغل کمی
کند .رویکرد اکت م تواند به زنان شاغل در بهبود دو بعد یعن چالش فیردی و خیانوادگ زنیان
شاغل در صنعت کم نماید .با این رویکرد بستری برای زنان شاغل در صنعت فراهم م شود تیا
به احساسات و اهداف خود از اشتغال در محیط های صنعت ذهن آگاه پیدا کرده و درک کننید
که آنها تنها برای دریافت حقوق زحمت نم کشند بلکه آنچه دریافیت می کننید بیه آنهیا اجیازه
م دهد استقالل خود را حفظ کرده و در تامین مایحتا فردی و خانوادگ مستقل عمل نماینید.
از سوی دیگر جلسات مشاوره مسیر شغل مبتن بر اکت این فرصت را برای زنیان شیاغل ایجیاد
م کند که صندل قربان بودن را ترک کرده و نقش عامیل در زنیدگ خیانوادگ و کیاری خیود
داشته باشند یعن بتوانند از طری انعطاف پریری روان شناخت  ،زندگ کاری و خانوادگ خود را
به چنگ درآورند .به نظر م رسید رویکیرد هیای مشیاوره مسییر شیغل تیا حیدود زییادی خیود
مفهوم سازی شده زنان شاغل را در مسیر شغل و خانوادگ تقویت م نماید و همین امر منجر به
تفکر و رفتاری خش و غیر انعطاف پریری روان شده و زنان را بیشتر در غالب نقش قربان نگیه
م دارد .آنچه این جلسات ارایه م دهد شیوه متفاوت ارتبا با افکار در زمینه چالش های (فردی،
خانوادگ  ،سازمان ) ،پرور حساسیت و اگاه هیجان  ،توجه نسیبت بیه رنی خیود و دیگیران
شامل همکاران و اعضای خانواده ،توانای کشف دالیل رن خود وخیرد ورزی و تعهید نسیبت بیه
التیام بخش  ،پیشگیری از رن و نهایتا انعطافپریری روانشناخت م باشد.
چنانچه بسته مشاوره مسیر شغل مورد مطالعه ،به بهداشت روان زنان طری درمیان مبتنی
بر تعهد و پریر  ،متمرکی شود ذهن آگاه  ،اگاه هیجان  ،خودارزیاب هیا ،برچسیب زدنهیای
1. Headstuk
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آزار دهنده ،توجه به رن خود و دیگران ،تحمیل پریشیان  ،دییدگاه غییر قضیاوت و آزادسیازی از
تلههای ذهن مورد توجه قرار گیرد (فلکس من ،1ترجمه معین و همکاران )1396 ،دییدگاه زنیان
شاغل نسبت به چالشهای اشتغال نیی تغیییر کیرده و در بهبیود چیالشهیای اشیتغال و کیفییت
زندگ کاری کم م نماید .اگرچه در پژوهشهای داخل تیا حیدودی بیه مسیایل و مشیکالت
اشتغال زنان پرداخته شده است اما به صورت خاص به مشکالت اشتغال زنان در صینعت تیوجه
نشده است از طرف دیگردر حال حاضر الگیوی جهیت بهبیود و کیاهش ایین مشیکالت و موانیع
بصورت یکپارچه وجود ندارد .الگوی مشاوره مسیر شغل به زنیان کمی خواهید کیرد کیه زنیان
مشکالت موجود را شناخته و نوع برخورد و پریر با آن را یادگرفتیه ودر جهیت بهبیود شیرایط
تال کنند .به نظر م رسد مشاوره مسیر شغل ویژه زنان با در نظر گرفتن مشیکالت موجیود در
صنعت و با توجه به ی الگوی بوم مدون ،مبتن بر تحقی م تواند به کاهش مشکالت موجود
و افیایش کیفیت زندگ کاری زنان شاغل کم کند .هدف این پیژوهش بررسی تیثثیر مشیاوره
شغل بر کیفیت زندگ کاری و کاهش مییان چالشهای اشتغال زنان شاغل در صنعت م باشد.
روش پژوهش
رو پژوهش حاضر طرح نیمه تجرب در مقوله طرح نیمه تجرب دو گروه (آزمایش و گیواه) و
انتخاب تصادف با پیش آزمون ،پس آزمون اجرا شد .جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان تحصیل
کرده (فوق دیپلم به باال) شاغل در ذوب آهن اصفهان در سال  96-95بود .برای گرد آوری نمونیه
مورد نیاز با هماهنگ روابط عموم ذوب آهن اطالعیه ای در خصوص عنوان دوره ،زمان ،مکان و
نحوه ثبت نام در سایت گراشته شد نمونه از میان کارمندان زن تحصیل کرده ذوب آهن به شیوه
نمونه گیری در دسترس و از روی لیست حاضر بیه همکیاری انتخیاب شید .بنیا بیر توصییه دالور
( )1387حجم نمونه در پژوهش نیمه تجرب در هر گیروه  15نفیر کفاییت می کنید 30 .نفیر از
کارمندان واجد شرایط انتخاب و به شیوه گمار تصادف در گروههای آزمایش و گواه جیایگیین
شدند 15( .نفر گروه آزمایش 15 ،نفر گروه گیواه) .کفاییت حجیم نمونیه از طریی تیوان آمیاری
محاسبه شد.
ابزار پژوهش
به منظور کسب ابیار سنجش بهتر و دقی تر آزمون مقدمات انجام شد .پرسشنامه بین  30نفیر از
زنان شاغل در ذوب آهن (که به شیوه در دسترس انتخاب شده بودنید) توزییع شید و سیپس بیه
1. Flaxman
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سنجش پایای و بررس گویههای مقدمات پرداخته شد و با تعیدیل برخی گوییههیا پرسشینامه
نهای استخرا شد .هر دو پرسشنامه پاسخگوی به آن در طیف پن درجهای لیکرت م باشد.
پرسشنامه محق ساخته چالشهای اشتغال زنان که دارای  80سوال بوده است و گوییه هیای
مورد سنجش شامل 12 :سوال چالش های خانوادگ  15 ،سوال بهداشت روان 18 ،سوال خشونت
عاطف  15 ،سوال خشونت فیییک  20 ،سوال چالشهای سیازمان اسیت .پرسشینامه در اختییار
پنچ نفر از مشاوران مسیر شغل قرار گرفت و روای آن تایید شد سپس پایای پرسشنامه از رو
آلفای کرونباخ  0/88بدست آمد.
پرسشنامه محق ساخته کیفیت زندگ کاری زنان که دارای  20سوال بوده است و گویه های
مورد سنجش شامل 9 :سوال روابط انسان و مهارتهای ارتباط  3 ،سوال امنیت شغل  3 ،سوال
رعایت منیلت و حقوق انسان  5 ،سوال مسایل مال و رفاه است .پرسشنامه در اختیار پنچ نفیر
از مشاوران مسیر شغل قرار گرفت و روای آن تایید شد سپس پایای پرسشینامه از رو آلفیای
کرونباخ  0/82بدست آمد.
شیوه اجرا
افراد نمونه این مرحله از مییان کارمنیدان زن متاهیل و تحصییل کیرده ذوب آهین بیه شییوه در
دسترس و از روی لیست حاضر افرادی که حاضر به همکاری بودند ،انتخاب شدند .برای ایین کیار
ابتدا در روابط عموم ذوب آهن اصفهان برای آگاه یافتن کارمندان زن عالقه مند به شرکت در
دوره مشاوره اطالع رسان شد و پس از توضیح در مورد اهداف جلسات مشیاوره از کارمنیدان زن
متقاض ثبت نام به عمل آمد .پس از ثبت نام 30 ،نفر از کارمنیدان واجید شیرایط انتخیاب و بیه
شیوه گمار تصادف در گروههای آزمایش و گواه به جایگیین شدند ( 15نفر گروه آزمیایش15 ،
نفر گروه گواه) .فرمت جلسات مشاوره مسیر شغل در سه حیطه چالشهای فیردی ،چیالشهیای
خانوادگ و چالش های سازمان زنان در صنعت م باشد .گروه آزمیایش درهفیت جلسیه متیوال
مشاوره گروه هفتهای دو روز و هر جلسه به مدت 180دقیقه شرکت کردند.
تدوین پروتکل حاضر بر اساس رویکرد اکت م باشد .جهت طراحی و تیدوین الگیوی مسییر
1
شغل از مقاالت مختلف در این زمینیه و کتیاب رویکیرد مبتنی بیر تعهید و پیریر ()ACT
(فلکس من ،ترجمه معین و همکاران )1395 ،و شفقت درمان (( 2)CFTدنییس تییر  ،ترجمیه
دانشمندی و همکاران )1395 ،به عنوان الگوی کل استفاده شده است.

1. Acceptance And Commitment Therapy
2. Compassion Focused Therapy
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جلسه اول

جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه یازدهم
جلسه
دوازدهم

جدول  .1سرفصل جلسات مشاوره مسیر شغلی زنان
عنوان :بررس چالشهای مسیر شغل و کیفیت زندگ کاری زنان
دستورجلسه :آشنای اعضا با یکدیگر ،مشیخ نمیودن اهیداف برگییاری جلسیات و تشیریح
قوانین گروه ،تبیین قرارداد های گروه برای شرکت دایم ،رازداری ،حضور منظم در جلسیات
و انجام تکالیف تعیین شده ،معرف چالش های اشتغال زنان در صنعت ،معرف کیفیت زندگ
کاری ،اجرای پیش آزمون
عنوان :چالش های فردی مسیر شغل زنان
دستور جلسه :تصریح ارز ها ،چالشهای فردی ،پیامدهای چالش های فردی
عنوان :چالش های فردی مسیر شغل زنان
دستور جلسه :درماندگ در چالش های فردی ،مدیریت چالش های فیردی بیا انعطیاف پیریری
روانشناخت  ،برانگیختن ذهن مهربان ،التیام بخش به رن
عنوان :چالش های فردی مسیر شغل زنان
دستور جلسه :گسلش متمرکی بر شفقت ،برونسازی و تشکر از ذهن
عنوان :چالش های فردی مسیر شغل زنان
دستور جلسه :تقویت تمایل شفقت آمیی ،برخورد شفقت آمیی با شرم و خود انتقادگری
عنوان :چالش های خانوادگ مسیر شغل زنان
دستور جلسه :تعارض کار – خانواده ،پیامد های چالش های خانوادگ  ،ارز هیای خیانوادگ
زنان شاغل ،ناکارآمدی راه حلهای موجود ،شناخت چاله هادر خانواده
عنوان چالش های خانوادگ مسیر شغل زنان
دستور جلسه :نتیجه کوتاه مدت و دراز مدت استفاده از بیلچه در چالشهای خانوادگ
عنوان :چالش های خانوادگ مسیر شغل زنان
دستور جلسه:کنترل دنیای درون مرتبط با چالش های خانوادگ  ،کنترل دنیای بیرون مرتبط
با چالشهای خانوادگ تجریه ،آهان درلحظه
عنوان :چالش های سازمان مسیر شغل زنان
دستور جلسه :انواع چالش های سازمان زنان ،ارایه چهیار راه حیل چیالش سیازمان  ،فعالییت
مبتن بر ارز کار و مسیر شغل زنان
عنوان :چالش های سازمان اشتغال زنان
دستور جلسه :رهای از موانع فکری در جهت فعالیتهای ارز محور در محیط کار
عنوان :چالش های سازمان اشتغال زنان
دستور جلسه:طرح رییی هدف و فعالیت مبتن بر ارز در محیط کار زنان
عنوان :جمعبندی و نتیجهگیری
دستور جلسه :مرور جلسات قبل ،جمع بندی کلیه مطالب ارایه شده و نتیجیه گییری ،اختتیام
جلسه و اجرای پس آزمون

یافتههای پژوهش
سوال اول :آیا مشاوره مسیر شغل گروه مبتن بر تعهد و پریر
تاثیر دارد؟
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جدول  .2مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات چالشهای زنان
انحراف معیار
میانگین
گروه
0/30359
3/95 .3
آزمایش
0/59076
2/7423
گواه
0/54421
3/0259
جمع

مدل
1

Box's M
7/333

R
530

جدول  .3آزمون تحلیل رگرسیون
Adjusted R
R Square
Square
0/255
0/281

تعداد
15
15
30

Std. Error of
the Estimate
46966

جدول  .4آزمون باکس برای همگنی ماتریس واریانس کواریانس
F
سطح معناداری
درجه آزادی ()2
درجه آزادی ()1
0/080
141120/000
3
2/225

جدول  .5آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس چالشهای زنان
سطح معناداری
درجه آزادی ()2
درجه آزادی ()1
آماره F
0/009
28
1
0/492
جدول  .6تحلیل کوواریانس برای آزمون معناداری تأثیر مشاوره مسیر شغلی بر چالشهای زنان

Corrected Model
Intercept

چالش های اشتغال
زنان
grop
Error
Total
Corrected Total

مجموع
مربعات
4/048a
4/536

درجه
آزادی
2
1

در صنعت
مجموع
مربعات
2/024
4/536

F
12/036
26/973

سطح
معناداری
0/000
0/000

مجذور اتا
جزئی
0/471
0 /5

1/636

1

1/636

9/727

0/004

0/265

1/232
4/540
283/272
8/589

1
27
30
29

1/232
0/168

7/325

0/012

0/213

(R Squared =0/471 )Adjusted R Squared =0/432

15

سارا محمدی ،محمدرضا عابدی ،پریسا نیلفروشان و حمیدرضا عریض
جدول .7میانگینهای حاشیهای (تعدیل شده) چالشهای اشتغال زنان در بین دو گروه آزمایش و گواه
گروه

میانگین

انحراف

آزمایش

3/238a

0/108

گواه

2/814a

0/108

سطح اطمینان 0/95
بیشینه
کمینه
3/460
3/016
3/036

2/592

مقدار میانگین چالشهای شغل زنان در دو گروه برابر با  3/23و  2/81گیار شیده اسیت و
با کم جدول تحلیل کوواریانس می تیوان دربیارة معنیاداری آن قضیاوت کیرد .جیدول تحلییل
کوواریانس نشان م دهد که ضریب اتا اسکوئر جیی برای گروه برابر با  21/3درصد اسیت و ایین
مقدار با توجه به سطح معناداری گیار شده ( )0/01معنادار است بنابراین م توان قضاوت کیرد
که میانگینهای حاشیهای چالشهای مسییر شیغل در دو گیروه بیا صیفر تفیاوت معنیادار دارد.
همچنین با توجه به ضریب اتا اسکوئر جیئ (کل) برابر با  0/47به دست آمده اسیت و بییانگر آن
است به طور کل مشاوره مسیر شغل تیا  0/47از وارییانس چیالشهیای شیغل زنیان شیاغل در
صنعت را تبیین م کند.
سوال دوم :آیا مشاوره مسیر شغل گروه مبتن بر تعهد و پریر در کیفیت زندگ کیاری
زنان شاغل در صنعت تثثیر دارد؟
جدول  .8مقایسه میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی کاری زنان
انحراف معیار
میانگین
گروه
0/20474
3/0467
آزمایش
0/34856
2/8658
گواه
0/29555
2/9563
جمع

مدل
1

Box's M
7/333
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R
0/644 a

جدول  .9آزمون تحلیل رگرسیون
Adjusted R
R Square
Square
0/393
0/414

تعداد
15
15
30

Std. Error of the
Estimate
0/23022

جدول  .10آزمون باکس برای همگنی ماتریس واریانس کواریانس
F
سطح معناداری
درجه آزادی ()2
درجه آزادی ()1
0/080
141120/000
3
2/225
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جدول  .11آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس کیفیت زندگی کاری زنان
سطح معناداری
درجه آزادی ()2
درجه آزادی ()1
آماره F
089
28
1
3 /1
جدول  .12تحلیل کوواریانس برای آزمون معناداری تأثیر مشاوره مسیر شغلی بر کیفیت زندگی کاری زنان
مجذور اتا
سطح
مجموع
درجه
مجموع
F
جزئی
معناداری
مربعات
آزادی
مربعات
0/487
0/000
12/794
0/616
2
1/233a
Corrected Model
0/294
0/002
11/232
0/541
1
0/541
Intercept
0/431
0/000
20/493
0/987
1
0/987
کیفیت زندگ کاری زنان
0/124
0/062
3/806
0/183
1
0/183
group
0/048
27
1/301
Error
30
264/721
Total
29
2/533
Corrected Total
جدول  .13میانگینهای حاشیهای (تعدیل شده) کیفیت زندگی کاری زنان در بین دو گروه آزمایش و گواه
گروه

میانگین

انحراف

آزمایش

3/035a

0/057

گواه

2/878a

0/057

سطح اطمینان 0/95
بیشینه
کمینه
3/151
2/918
2/762

2/994

آزمون کوواریانس در مقایسه میانگینهای حاشیهای کیفیت زندگ کاری زنان نشیان دهنیدة
آن است که میانگینها برابر با  3/03و  2/8به دست آمده اسیت و بیا یکیدیگر تفیاوت دارنید امیا
یافتههای جدول آزمون کوواریانس نشان م دهد که ضیریب اتیا اسیکوئر جییی (partial Eta
) squaredبرای دو گروه که برابر با  0/12به دست آمده است معنادار نیسیت بنیابراین اخیتالف
بین میانگینهای حاشیهای با صف تفاوت معنادار ندارد و این اختالف ناش از شانس بوده است و
نه ناش از تثثیر مشاوره مسیر شغل بنابراین فرضیه تحقی رد و فرض صفر پریرفته م شود.
بحث و نتیجهگیری
نتیجه تحلیل کواریانس ( )6نشان داد که تفیاوت معنیا داری بیین نمیرات آزمیودن هیا در گیروه
آزمایش و گواه در مرحله پسآزمون وجود دارد .یعن مشاوره مسیر شغل مبتن بر درمان تعهید
و پریر در چالشهای اشتغال زنان در صینعت میوثر بیوده و عضیویت گروهی توانسیته جهیت
مدیریت چالشها به زنان شاغل در محیطهای صنعت کم کند .بنابراین م توان این نتیجیه را
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با نتای تحقیقات مشابه که از سیوی راس( ،)2014گیلبیرت ( ،)2013رابیرت آرچیر،)2012( 1
هولمی و هیی  ،)2006( 2استرید ،)2007(3بانس و بوند )2002( 4مقایسه نمیود .گیلبیرت()2013
نشان م دهند انسانها زمان بهترین عملکرد را دارند کیه احسیاس ارزشیمندی ،دوسیت داشیته
شدن و حمایت شدن کرده و متقابال برای دیگیران ارز و احتیرام قاییل شیده و آنهیا را میورد
حمایت خود قرار دهند .دلیل اینکه افراد در وضعیت اسارت سر قرار م گیرند این است که ذهین
انسان در تصمیم گیریهای پیچیده مرتب با مسیر شغل  ،راه حلهای بیمارگونه ارایه می دهید و
راب این وضعیت را تحت عنوان رکود مسیر شغل عنوان م کند .نتای پژوهش حاضر همخوان با
این نتای م باشد .بوند و بانس ( )2002نشان دادند که اکیت فقیط بیرای تینش در محییط کیار
مناسب نیست بلکه در توسعه رهبری نیی کاربرد دارد .اکت نه تنهیا بیرای سیالمت روان اسیتفاده
م شود بلکه در جهت ارتقا کارآمدی کارکنان م توان از آن بهره برد .کارکنان انعطیاف پیریر ،در
محیط کار قابل انعطاف پیشرفت م کنند.
در تبیین آنچه گفته شد :زنان بدلیل چالشهای موجود و راه حلهای تکیراری و سیرزنش از
سوی خود ،خانواده و محیط کار دچار شرم و خودانتقادگری شده و همین امیر تضیاد خشیونت و
مهربان  ،عدم اعتماد به نفس ،اضطراب ،احساس فقدان حمایت اجتماع  ،طرد شیدگ  ،تیرس از
مورد سو استفاده قرار گرفتن ،نادیده انگاشته شدن و فرامو شدن قیرار دارد و نهایتیا مشیکالت
روانشناخت را برای زنان بوجود آورده و بهداشت روان آنان را دچار مشیکل می نمایید .در واقیع
بخش عمده جلسات مشاوره مسیر شغل این پژوهش کار با اینگونیه رو هیای تفکیر و احسیاس
درباره خود بوده و زنان شاغل بواسطه شیرکت در ایین نشسیتهیای مشیاورهای انعطیافپیریری
روانشناخت پیدا کرده و م توانند با توجه به کارکرد وقایع درونی ( افکیار ،احساسیات و  ) ...ییا
کارکرد فرصتهای موجود در دنیای بیرون برای پیشبرد ارز های شخص خود( کارمنید میوثر،
همسر عاش  ،مادر مهربان و ) . ..عمل نماید.
پژوهشهای مختلف در مورد اثربخش درمان مبتن بر تعهد و پریر بر روی زنان صیورت
گرفته است اما پژوهش که مستقیما این رویکرد درمیان بیر روی چیالشهیای اشیتغال زنیان را
بررس کرده باشد ،یافت نشد .تحقیقات مشابه تیاثیر رویکیرد مبتنی بیر تعهید و پیریر را بیر
متغیرهای دیگر زنان بررس نموده است .یافتههای این پژوهش با پیژوهش هیای کیه در زمینیه
تاثیر درمان مبتن بر تعهد و پریر در حیطههای مختلف مشیکالت زنیان انجیام گرفتیه اسیت
1. Rab Archer
2. Holmes &Hayes
3. Strid
4. Bunce& Bond
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همخوان م باشد .مانند :درمان مبتن بر تعهد و پریر بر افسردگ  ،اضطراب و انعطیافپیریری
روانشناخت زنان موثر بوده است .محمدی و همکاران( )1395نشان دادند کیه درمیان اکیت بیر
رضایت زناشوی زنان افسرده تاثیر معن داری داردشریف و میکیاییل ( )1395بررسی کردنید
درمان اکت بر افسردگ  ،اضطراب و انعطیافپیریری روانشیناخت زنیان میوثر می باشید .نتیای
پژوهش علوی زاده و شاکری( )1395حاک از اثربخش درمیان مبتنی بیر تعهید و پیریر بیر
اضطراب و افسردگ زنان دارای تجربه فرا زناشوی دارد.
بسته مشاوره مسیر شغل در پژوهش حاضر متناسب با شرایط خاص صنعت و بستر فرهنگ
ایران بر پایه درمان مبتن بر تعهد و پریر طراح و اجرا شد ،تحقیقیات نشیان می دهید کیه
مدل های که در مشاوره مسیر شغل طراح شده ،اگر با ب توجه بیه بسیتر فرهنگی  ،قیوم ،
تاریخ و چشمانداز جنسیت تدوین شده باشد ،این مدلها نم تواند مدلهای مناسب بیا توجیه
به شرایط کاری و زندگ زنان باشد (آرنولید2001 ،1؛ بیورک1993 2؛ دراییور1988 ،3؛ گیاالس،4
 )1989دقیقا نتای حاصل از این پژوهش همسو با تحقیقات ذکر شده م باشید .یافتیههیای ایین
پژوهش با یافته دورکین )2012( 5همخوان م باشد.
ج یر کانین در پژوهش خود به مطالعیه مسییر شیغل زنیان میدیر و تبعیی هیای مراحیل
مختلف مسیر شغل آنها پرداخته است .نتای نشان م دهید کیه تبعیی در بسییاری از مراحیل
مسیر شغل زنان وجود داشته اسیت .همچنیین سین – جنسییت و مسیائل بیالقوه زنانیه ماننید،
یائسگ و بارداری رشد مسیر شغل زنان را محدود و تحت الشعاع قرار م دهد .زنان م تواننید از
طری آموز های مسیر شغل توانمندیها و ارز های خود را ارتقا داده و تجربه مدیر شیدن را
افیایش دهد.
نتیجه تحلیل کواریانس جدول ( )12نشان داد که تفاوت معنیا داری بیین نمیرات آزمیودن هیا در
گروه آزمایش و گواه در مرحله پسآزمون وجود ندارد .یعن مشاوره مسییر شیغل مبتنی بیر تعهید و
پریر در کیفیت زندگ کاری زنان در صنعت موثر نبوده است .نتای این پژوهش نشیان داد کیه کیه
مشاوره مسیر شغل بر اساس اکت در کیفیت زندگ کیاری کارکنیان زن صینعت ذوب آهین تغیییری
ایجاد نکرده است .نتای این پژوهش با نتای پیژوهش قاسیم زاده و همکیاران( )1384همخیوان اسیت.
آنان در پژوهش خود به بررس تثثیر مشاوره مسیر شغل به شیوه سازگاری کاری دییویس بیر کیفییت
زندگ کاری کارکنان شهرداری اصفهان ،در این پژوهش نیی مشاوره مسیر شیغل تیثثیر معنیاداری بیر
1. Arnold
2. Burke
3. Driver
4. Galas
5. Dwrkin
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کیفیت زندگ کاری کارکنیان نداشیته اسیت .باسیل  1و همکیاران ( )2004در پژوهشی بیه بررسی
"کیفیت زندگ کاری پیشکان خانواده پرداختند ونتای نشیان داد کیه ،هیر کجیا اهیداف سیازمان بیا
توانمندی پیشکان واهداف شخص حرفهای آنها همخوان بیشتری داشته است ،هم عملکیرد سیازمان
بهتر و هم کیفیت زندگ کاری آنان بهتر بوده است .مدرس( )1378در تحقی خود با عنوان" :بررسی
تثثیر کیفیت زندگ کاری برعملکرد شغل کارکنان ذوب آهن اصفهان" به این نتیجه رسیید کیه ابعیاد
مختلف کیفیت زندگ کاری به طور یکسان در بهبود عملکرد کارکنان میثثر نبیوده اسیت و بیشیترین
تثثیر مربو به تعهد کاری و کمترین تثثیر مربو به مشارکت کارکنیان در تصیمیمگییریهیا و غنیای
شغل بوده است .یافتههای غضنفری و هاشم (  ) 1396نشان م دهد بین زنیدگ کیاری و انگییی
پیشرفت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
در تحلیل اینکه چرا مشاوره مسیر شغل مبتن بر کیفیت زندگ کاری زنان شاغل را تغیییر
نداده است ،احتمالهای زیر قابل ذکر است:
 -1فراهم نبودن بسیاری از شرایط الزم برای موفقیت برنامههیای کیفییت زنیدگ کیاری شیامل:
جامعیت برنامههای کیفیت زندگ کاری ،حمایت مدیران ،تداوم دورهها ،استفاده از مشیاوران
و کارشناسان مختلف .جامعیت در برنامه کیفیت زندگ کاری ،برنامه رییی برای ایجاد تغیییر
در ابعاد عین کیفیت زندگ کاری و در ابعاد ذهن و روان آن است .پیژوهش حاضیر عمیال
این عامل را در اختیار نداشت .نگر هیای مر بیو بیه کیفییت زنیدگ کیاری بایید حماییت
مدیریت عال را به همراه داشته باشد.
 -2محدودیت زمان  :مشاوره مسیر شغل مبتن بر تعهد و پریر بر تغیییر خیود تاکیید دارد و
ایجاد تغییر و پریر مستلیم صرف زمان و ممارست می باشید .از آنجیای کیه پیس آزمیون،
بالفاصله پس از اتمام بحث و در آخرین جلسه مشاوره گروه گرفته شد ،این احتمال وجیود
دارد که در صورت پیگیری واجرای آزمون مجدد ،نتای متفاوت بدست آید.
 -3مداخله نامناسب:به عنوان ی احتمال ،شاید پکی مشاوره مسیر شغل مبتن بر چالشهیای
اشتغال زنان در صنعت ،مداخله چندان مناسب با موضوع کیفیت زندگ کیاری زنیان نبیوده
است.
 -4نمونه نامناسب:نمونه آماری در موضوع کیفیت زندگ کاری در سیایر پیژوهش هیا ،معمیوال از
افرادی که دارای شغل همگون و حت واحدی ماننید :پرسیتاران ،پیشیکان ،کیارگران بخیش
حمل و نقل انتخاب شده اند .نمونه آماری این پژوهش یعن زنان شیاغل در صینعت از تنیوع
شغل باالی برخودار بودند .در گروه آزمایش این پژوهش مشاغل منش  ،کارمنید کیارگیین ،
1. Beasley
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کارمند امور اداری ،رییس دفتر ،مسوول کنترل کیفیت و . ..وجود داشت و همین مساله باعث
نتیجه بخش نبودن مشاوره شغل باشد.
 -5عدم روای ابیار سنجش :با توجه به ضرورت و ظرافت سنجش دو بعد عین و ذهنی کیفییت
زندگ کاری توسط ابیار محق ساخته پژوهش ،عیدم روایی ان می توانید از جملیه عوامیل
احتمال مثثر در نتیجه پژوهش باشد.
بنابرآنچه گفته شد م توان چنین بیان کرد که چالشهای اشتغال زنان در صینعت بیشیتر از
آنکه به چالشهای سازمان و چالشهای خانوادگ وابسته باشد با چالش فردی و بهداشت روانی
زنان شاغل مرتبط م باشد .چنانچه در بسته مشاوره مسیر شغل مورد مطالعه ،به بهداشت روان
زنان از طری درمان اکت پرداخته شد .تجربه محق نیی در این مطالعه ،حیاک از آنسیت کیه در
شروع جلسات مشاوره زنان شاغل شرکت کننده علل چالشهای خود را همسیر ،همکیاران میرد،
همکاران زن ،مدیر ،فرزند ،محیط اشتغال و ...نسبت م دادند اما پس از آنکه افکیار زنیان ،اگیاه
هیجان  ،خودارزیاب ها ،برچسب زدنهیای آزار دهنیده ،توجیه بیه رنی خیود و دیگیران ،تحمیل
پریشان  ،دیدگاه غیر قضاوت و آزادسازی از تلههای ذهن صحبت شد دیدگاه زنان شاغل نسیبت
به چالشهای سازمان و چالشهای خانوادگ نیی تغییر کرده و در بهبود شرایط نییی میوثر واقیع
گردید و به نظر م رسد توانمند سازی زنان در بعد فردی و یهداشت روان آنان در توانمندسازی و
توسعه آنان نقش مهم را ایفا م کند.
یک از مهمترین محدودیت های این پژوهش فشرده بودن میدت زمیان برگییاری جلسیات و
عدم فرصت کاف زنان برای حضور در جلسات در ساعات اداری بود .پیشینهاد می شیود صینایع،
بستر برگیاری کارگاه های مشاوره مسیر شیغل بیرای افییایش کیفییت زنیدگ کیاری ،میدیریت
چالش ها و تعامل بیشتر بین کارکنان زن و مرد در خط تولید ،کارکنان ستادی و مدیران سیطوح
مختلف صنعت فراهم کنند .همچنین الزم است تحقیقات بیشتری در این زمینه بیا همیین رو
با نمونههای مختلف آماری انجام گیرد تا بتوان به تعمیم نتای پرداخت.
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