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 طراحي الگوي مفهومي تبيين موفقيت شغلي مشاوران مدارس 

 

  شناس سارا حق
 یمشاوره دانشگاه آزاد اسالم پژوهش محور یدکتر یدانشجو

 .رانی، اواحد رودهن
  

 

 .رانی، اواحد رودهن یدانشگاه آزاداسالم یشناس گروه روان اریدانش   ینیالحس یابوالمعال جهیخد
  

  چکیده
در این  شد. مشاوران مدارس انجامشغلی موفقيت تبيين  مفهومیِالگوی  تدوینهدف با  حاضرپژوهش

شده استفاده شد. در بخش کيفی از روش  متوالی هدایت -پژوهش از روش آميخته با رویکرد اکتشافی 
 ی پژوهشیابی استفاده شد. جامعه آمارزمينه -پدیدارشناسی توصيفی و در بخش کمی از روش توصيفی

نفر  7911که تقریباً  7981-89وپرورش استان تهران در سال  دربرگيرنده خبرگان و مشاوران موفق آموزش
تا رسيدن به اشباع بررسی شدند.  71بودند. در بخش کيفی نمونه به شيوه هدفمند گلوله برفی انتخاب شد و 

ها در بخش ند. برای گردآوری دادهصورت در دسترس و داوطلبانه انتخاب شد نفر به 911کمی در بخش
کيفی از مصاحبه نيمه ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته موفقيت شغلی مشاوران 

به دست آمد و متخصصان روایی صوری و  97/1  استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه
ی با استفاده از روش کالیزی و در بخش کمی با ها در بخش کيفرا تأیيد کردند. تحليل داده  محتوایی آن

های این  صورت پذیرفت. بر اساس یافته Amousافزار  تحليل عاملی تأیيدی با کمک نرم ازاستفاده 
دانش از مشاوران مدارس، شامل برخورداری شغلی پژوهش در بخش کيفی، پنج مقوله اصلی موفقيت 

های دفتری به دست آمد. یافته هایاجتماعی و فعاليتشغلی/نایی، تعاملتوادانش، توسعهکاربست ای، حرفه
شده بود. همچنين نشان  های گردآوریگيری پژوهش با دادهبخش کمی نيز بيانگر برازش مدل اندازه

های این پژوهش شده که بين پنج مؤلفه مذکور همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بر اساس یافته داده
 شود که در آموزش ضمن خدمت مشاوران، این پنج مؤلفه را موردتوجه قرار دهند.ه میتوصي

   .موفقيت شغلي، مشاوران، مدارس :ها واژهکلید
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  همقدم
شناسی صنعتی، در دهۀ اخير موفقيت در شغل موردتوجه بسياری از متخصصان حوزه روان

های سازمانی نظير ترک خدمت، سازمانی و مدیریت بوده است. ارتباط این متغير با بازده

های فراوانی در  وری سبب شده است که پژوهشرضایت شغلی، بالندگی شغلی و بهره

خصوص رابطه نوع ساختار سازمانی و طراحی آن، با موفقيت در شغل و رضایت از آن 

صورت گيرد. هرقدر افراد در شغل خودشان احساس رضایت بيشتری داشته باشند 

(. کسب 7989کند )قاسمی، به افزایش اثربخشی سازمان کمک میترند و این موفق

موفقيت و پيشرفت در مراحل مختلف زندگی و شغلی از آرزوهای مشترک تمام افراد 

ای که فعاليت طلبی خود دوست دارد در هر زمينهاست. انسان به دليل ویژگی کمال

ین مقصود هم در حد توان خود ترین فرد باشد و برای رسيدن به ا کند، د بهترین و موفق می

ای نسبتاً پيچيده و چندبعدی است و از یکسو با سطح کند. موفقيت شغلی پدیدهتالش می

ها و عملکرد و توان شغلی فرد و از سوی دیگر، با قدرت سازگاری و شيوه مقابله با تنش

و اغلب ها و متغيرهای مختلف ها، رابطه دارد. همچنين، موفقيت شغلی با عاملبحران

متنوعی رابطه دارد و شناسایی این عوامل و متغيرها از اهميت زیادی برخوردار است 

 (7981)رسولی، 

موفقيت شغلی، مفهومی است که حاصل ارزیابی فرد از وضعيت کنونی و 

هایش در زمينه اشتغال است. موفق بودن یا نبودن بستگی به برآورد نسبی از اهميت آلایده

(. عامل مؤثر در اشتغال موفق، موفقيت 6172، 7درهر )راما سوامی، کاترو آل ها داردایده

عنوان ادراک پيشرفت واقعی و به نتایج تجربه کاری افراد  شغلی است. موفقيت شغلی به

توان به دو جزء درونی و بيرونی تقسيم کرد. موفقيت  شود. موفقيت شغلی را میتلقی می

دیدن مانند درآمد و  گيری است و معموالً پيامدهای قابل اندازه بيرونی نسبتاً عينی و قابل

های فاعلی افراد به شغلشان تعریف عنوان واکنش گيرد. موفقيت درونی بهبرتری را در برمی

شود )سليمانی عنوان رضایت کاری یا شغلی تجربه می طورمعمول به شود و تقریباً بهمی
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و مدیریت شناسی در روان است کهای سازه (. بر همين مبنا موفقيت شغلی،7981فارسانی، 

تعریف است:  از دو دیدگاه قابلموردتوجه قرارگرفته است. در این حوزه، موفقيت شغلی 

در دیدگاه روانی، به احساس فرد از ( دیدگاه عمومی. موفقيت شغلی 6و ( دیدگاه روانی 7

. در دیدگاه عمومی موفقيت شوداش در انجام کارها اطالق می ميزان کارایی و توانایی

ها و امکانات خود در رسيدن به شود که فرد بتواند از تمام تواناییشغلی زمانی حاصل می

(. موفقيت شغلی، مشتمل بر 7986برداری نماید )شعبانی، های شغلی استفاده و بهرههدف

ها را در نتوان آای از پيامدهای مطلوب و موارد دلخواه برای افراد است که میمجموعه

هایی نظير قدرت، خودمختاری، چندطبقه اصلی، شامل پيشرفت )برمبنای شاخص

های جدید ها و شایستگیها، تواناییکارآفرینی، کنترل خود( یادگيری )کسب مهارت

اشتغال( دستاوردهای تضمين  و قدرت، امنيت برای دستيابی به )بقاء، کسب پول و ثروت 

زندگی -خود و خود شکوفایی( و کيفيت زندگی و توازن کارشناختی )خشنودی، حرمت

بندی نمود. در یک بعد وسيع، فهم راهبردهای مورداستفاده در جهت رشد موفقيت طبقه

تواند به افراد کمک کند که بهترین راه برای پيشبرد و ارتقاء در یک سازمان شغلی می

 (.6111، 7انتخاب کنند )نيومن

ه مهم و تأثيرگذاری در نظام تعليم و تربيت دارد، مشاوره یکی از مشاغلی که جایگا

ناپذیر و ضروری در تجارب عنوان بخش جدایی در مدارس است. مشاوره در مدرسه به

( که توسط فرد دارای 6177، 6شود )گاالنت و ژائوآموزشی و پرورشس تلقی می

وأم با اعتماد، فرصتی ی حسنه تشود. مشاوران با ایجاد رابطهای ارائه میصالحيت حرفه

، 9سازند تا درباره مشکالتشان صحبت کنند )کوپر دار فراهممآموزان مشکلبرای دانش

6179.) 

تنها به ارتقاء اهداف و غناى  هاى مشاوره صحيح و مناسب، نهاعمال برنامه 

انجامد، بلکه عالوه بر تسریع و تسهيل اهداف نظام آموزشى، بسيارى وپرورش می آموزش
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وفصل  مسائل و معضالت برخاسته از درون نظام آموزشى را نيز به نحوى شایسته حل از

هایی است که در سطح در مدرسه شامل مجموعه فعاليت های مشاوره خواهد کرد. فعاليت

های اجتماعی، خانوادگی، مدارس و با هدف شناسایی، پيشگيری و حل مشکالت و آسيب

آموزان با همکاری گيرد. شناسایی مشکالت دانشیتحصيلی و رفتاری و روانی انجام م

پذیرد و مشاوران نقش والدین و اوليای مدرسه با عوامل راهنمایی در مدرسه صورت می

دهی و مدیریت برنامه،  (. سازمان7989نمایند )ابراهيمی، در این رابطه ایفا می رااساسی 

آموزان، خدمات پاسخگویی، ی دانشریزی فردی براآموزان، برنامهی دانشراهنمایی همه

بندی  آموزان، زمانحمایت سيستمی، هماهنگی، مشورت، مشاوره، نظارت بر دانش

ترین  های مشاوره بر اساس تقویم اجرایی، ارزیابی نتایج برنامه برخی از مهمفعاليت

 روند )پاتریسيا ودر مدارس به شمار می و مشاورههای راهنمایی های فعاليت شاخصه

 (.6177، 7جویس

ریزان مؤسسات مختلف های مدیران و برنامهموفقيت شغلی یکی از دل مشغولی

اند که دستيابی به اهداف  خوبی آگاه علمی، آموزشی، تجاری، اداری است و آنان به

های مختلف سازمان و افزایش دامنه و حيطه سازمانی، ایجاد تحول و پيشرفت در حيطه

درستی محقق خواهد شد که کارکنان یک سازمان از نظر  مانی بهوری سازمان، تنها زکنش

ها تا عالوه، موفقيت سازمان (. به7981انجام تکاليف و وظایف شغلی موفق باشند )جباری، 

ها بستگی دارد؛ حد زیادی به روحيات، تالش و انگيزش و رضایت منابع انسانی آن

ها رابطه ارایی و اثربخشی نيروی انسانی آنها با کدیگر کارایی و اثربخشی سازمان عبارت به

مستقيم دارد. نيروی انسانی برای ارائه رفتار مطلوب و موردپسند در راستای اهداف سازمان، 

یابد مگر از باید هم انگيزه داشته باشد و هم درست برانگيخته شود و این امر تحقق نمی

دالیل انگيزه و رضایت کارکنان. در  طریق شناسایی تبيين علل رفتارها و تبيين علل تمایل و

نوبه خود  توان رفتار کارکنان را به سمت اهداف سازمانی سوق داد که بهچنين شرایطی می

اهداف (. برای دستيابی به 7981دال بر موفقيت شغلی کارکنان است )نصيری و کارخانه، 
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مدارس حضور  ارزنده آموزشی و پرورشی الزم است مشاوران و راهنمایانی ورزیده در

ها زمان با پيشرفت علم و فناوری و افزایش نيازهای جامعه به رشته داشته باشند تا بتوانند هم

های فردی ها و تفاوتهای گوناگون و البته با در نظر گرفتن ویژگیو تخصص

ها و والدینشان قرار گيری را پيش روی آنترین راهکارهای تصميمآموزان مناسبدانش

های شخصيتی، باورهای ( دریافتند که ویژگی7982ی، حيدری بافقی و جراره، دهند )نصر

بينی کننده عملکرد شغلی مشاوران مدرسه هستند  های ارتباطی پيشغيرمنطقی و مهارت

کنندگان، به شناسایی و  های شرکت ( بر اساس تحليل عميق روایت7981مهری   و  )زوار

های شخصيتی  خدمت، انگيزه خدمت، ویژگی مضمون اصلی )ساختار محيط 4بندی  دسته

زیر مضمون )تعامل کارکنان و همکاران، نقش  8و ارتباط نوع شغل و لذت خدمت( و 

مدیر، محيط آرام و کم تنش، رضایت مراجعان، مسائل مادی و معيشتی، منابع درونی لذت 

داشتنی  ستهایی معصوم و دو آموزان انساناز خدمت، منابع بيرونی لذت از خدمت، دانش

( در مطالعه 7981های پيشرفت آن( دست یافتند. همچنين بابازاده ) و معلمی و قابليت

پذیر بودن، خصایص رفتاری نيکو، هوش هيجانی باال، شده بيان داشت که مسئوليت انجام

کارمند خوب، توکل کردن به خداوند، داشتن همسر -مدیریت زمان، تعادل بين مادرخوب

های آموزشی و غيره جزء عوامل پيش برنده عملکرد ، شرکت در دورهحامی، انگيزه باال

ها و جامعه و ترجيح شوند. در مقابل مردساالری در سازمانشغلی زنان مشاور تلقی می

عنوان عوامل بازدارنده موفقيت شغلی برای زنان در نظر گرفته  ها، بهمردان در سازمان

شناختی از لحاظ اهميت صيات فردی و روانشوند. در ميان عوامل پيش برنده، خصومی

دارای رتبه اول و عوامل خانوادگی دارای اهميت کمتری بودند. در ميان عوامل بازدارنده 

بازدارندگی و عوامل خانوادگی دارای کمترین بيشترین دارای نيز عوامل سازمانی 

تر یافتند که پيچيده( به این نتيجه دست 6171) 7بازدارندگی بودند. بورگرزاس و تيندال

شدن زندگی و سير صعودی مشکالت در ابعاد مختلف تحصيلی، شغلی، خانوادگی و 

های مختلف فردی و بين فردی ی خدمات راهنمایی و مشاوره را در حوزهبهداشتی ارائه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Borgers SB, & Tyndall LW. 
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ناپذیر منظور پيشگيری اوليه از بروز مشکل و کمک به حل آن، به ضرورتی اجتناب به

خدمات در صورتی از تأثيرگذاری کافی برخوردار خواهند بود که  سازد،تبدیل می

ای کافی در ابعاد شخصيتی، اخالقی و مهارتی برخوردار باشند. مشاوران از شایستگی حرفه

عنوان یک موضوع  ( بيان داشتند که شایستگی مشاوران به6171) 7ميچل، ایبی، راگينز

ها و ت و انواع مختلفی از مهارتازحدی برخوردار اس کارکردی، از گستردگی بيش

ها را در ای از آنها و مطالعات بالينی طيف گستردهگيرد که پژوهشها را در برمیمؤلفه

( بيان 6179) 6اند. جفری و ادواینابعاد اخالقی، شخصيتی، مهارتی و فنی شناسایی کرده

تقيم در ارتقاء طور مس اجتماعی چهره به چهره به -داشتند که مشاوره رفتاری احساسی

طور غيرمستقيم موجب پرورش و  سالمت روان در ميان معلمان، اثربخش بوده و همچنين به

( دریافت که تفاوت معناداری بين 6177) 9شود. همچنين در نياگاآموزان میموفقيت دانش

جنسيت دانشجویان در اثربخشی خدمات راهنمایی و مشاوره وجود دارد. پژوهشگران عدم 

دانند: ازجمله مشاوران در ارائه خدمات تخصصی را ناشی عوامل مختلفی میموفقيت 

پذیری پایين برخی از ها، کارکرد نامناسب و انعطافها و دستورالعملنامهپراکندگی آئين

 از، شناخت ناکافی ایهای غيرحرفههای مشاوره و انجام فعاليتمشاوران در انجام فعاليت

توجهی به ، بیهای مشاورهبندی اجرای فعاليت ضعيف در زمانفرهنگ مدرسه و مدیریت 

انگيزگی برخی از مشاوران و پرداختن ای مرتبط با تخصص مشاوره، بیهای حرفهآموزش

پور، ؛ توکلی، ایزدی، مصطفی7998های مشاوره )افروز، به امور غيرمرتبط با فعاليت

(. فرسودگی شغلی در ميان برخی 7986سامی،  و؛ زهراکار 7992فوالدی، محمدخانی، 

های مشاوره را با مشکل مواجهه ساخته و بدنه مشاوران و بسياری موارد دیگر انجام فعاليت

که تاکنون ایهای شایسته رغم تالش مشاوره را در مدرسه ضعيف نموده و علی

(. 7989ای دارد )ابراهيمی، مالحظهگرفته، وضع موجود با مطلوب فاصلۀ قابلصورت

پژوهشگران مختلف برای ارتقاء عملکرد شغلی مشاوران در مدارس به عوامل متعددی 
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های های علمی و قابليتاند. برخی از این عوامل شامل دستيابی به مهارتاشاره کرده

آبادی،  ها )شفيعکارگيری نيروهای توانمند و آموزش آن (، به6179مشاوره )عبدالرحمن، 

، 7؛ وانگ و دی ماتو7991ه مشاور مدرسه )منعمی مطلق، (، ارتقای نقش و جایگا7981

، 6ی مدرسه )شاجيت و ارچول(، تغيير نگرش کارکنان برنامه راهنمایی و مشاوره6179

(، 6177، 9آموزان )گاالنت و ژائورسان به دانشسازمانی یاری(، ارتباط با منابع برون6174

( پيروی از نظام ارزشی و 7998ز، ای )افروهای آموزشی و مشاورهسازی دیدگاهبومی

های شخصی مشاور، تغيير فضا و ( ویژگی7986ای در مشاوره )حاجی بابایی، اخالق حرفه

(، 6179، 4امکانات مشاوره مدرسه )مودووجورچ بهجو حاکم بر مدرسه و تجهيز مدارس 

، 1درسهشود )انجمن آمریکایی مشاوره مها و وظایف مشاوران مدرسه میسازی نقششفاف

و عملياتی تربيت هر کشور، عنوان محور اصلی نظام آموزش، خط مقدم  (. مدارس به6176

( در حوزه موانع 7989نقش مهمی در بهبود و توسعه فعاليت مشاوره دارد. ابراهيمی )

( عوامل درون فردی مربوط به مشاوران که در 7توانمندسازی مشاوران به سه عامل 

( عوامل 6هاست  شناختی آنهای شخصيتی و روانه ویژگیبرگيرنده مسائل مربوط ب

های محيطی و شغلی محيطی مربوط به مشاوران که در برگيرنده مسائل مربوط به ویژگی

( عوامل سازمانی مربوط به مشاوران که دربرگيرنده مسائل مربوط به 9هاست  آن

دهد که عوامل میها نشان ها است، اشاره کرده است. بررسیهای سازمانی آنویژگی

که فردی، محيطی و سازمانی در موفقيت شغلی مشاوران مؤثر هستند. با توجه به این

ها یابند که برخی از آنمشاوران در طول زندگی کاری به تجارب شغلی فراوانی دست می

تواند راهگشای برخی از مشکالت در حوزه ها میفرد هستند، شناسایی این تجربه منحصربه

باشد و به سایر مشاوران در کسب موفقيت کمک شایانی نماید. لذا این پژوهش در مشاوره 

منظور  های مشاوران موفق است تا از این طریق بتواند راهکارهایی را بهصدد توصيف تجربه
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رو، سؤال اساسی پژوهش حاضر  کارآمدی و اثربخشی مشاوران مدارس ارائه دهد. ازاین

هایی ين موفقيت شغلی مشاوران مدارس از چه ویژگیاین است که الگوی مفهومی تبي

 برخوردار است؟

 1روش

ها آميخته با رویکرد تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده

شده بود. در بخش کيفی از راهبرد پدیدارشناسی توصيفی و در  متوالی هدایت -اکتشافی 

اده شد. جامعه آماری پژوهش، در بخش یابی استفزمينه -بخش کمی از روش توصيفی

بود که تقریباً  7981-89در سال  وپرورش استان تهران مشاوران موفق آموزشکيفی شامل 

نفر بودند. در بخش کيفی نمونه به روش هدفمند به شيوه گلوله برفی انتخاب شد و با  7911

باع مصاحبه نيمه موفق تا رسيدن به اشنفر از تن از خبرگان و متخصصين و مشاوران  71

در بخش کيفی با استفاده از روش کالیزی  هاتحليل دادهساختاریافته صورت گرفت. 

مشاور  911در بخش کمی های آن توسط خبرگان تأیيد شد. روایی یافته صورت گرفت و

ساخته ها بر اساس پرسشنامه محققبه روش در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. داده

مؤلفه  1دارای  وران مدارس گردآوری شد. این پرسشنامه کهموفقيت شغلی مشا

اجتماعی، شغلی/توانایی، تعاملدانش، توسعهکاربست ای، دانش حرفه ازبرخورداری 

ای انجام شد. ابتدا روایی درجه 1طيف  درگذاری آن دفتری بود و نمرههای فعاليت

ه از تحليل عاملی اکتشافی و تأیيدی محتوای این پرسشنامه بررسی شد و سپس با استفاد

موردبررسی قرار گرفت.  SPSS ،Amous23افزارهای روایی سازه آن با کمک نرم

همسانی درونی این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ به دست آمد و نشان داده شد که 

ی مذکور هابه دست آمد. همچنين، همسانی درونی مؤلفه 97/1روایی کل پرسشنامه معادل 

 به دست آمد. 94/1و  16/1، 94/1، 12/1، 86/1به ترتيب معادل، 
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 ها یافته

مرد( از لحاظ وضعيت تأهل  21زن و  691کننده ) شرکت 911شده تعداد  در پژوهش انجام

درصد( متأهل و همچنين از  19نفر ) 678کنندگان مجرد و درصد( از شرکت 61نفر ) 97

 19نفر ) 678کنندگان ليسانس، درصد( از شرکت 1/67)نفر  21لحاظ ميزان تحصيالت 

نفر  697درصد( دکتری و از لحاظ گرایش تحصيلی  9/1نفر ) 72ليسانس و  درصد( فوق

درصد(  69نفر ) 28التحصيل رشته مشاوره و کنندگان فارغدرصد( از شرکت 11)

 شناسی بودند.های رشته روانالتحصيل گرایشفارغ

های عميق با راهبرد ر طی عمليات ميدانی مصاحبهد در گام اول پژوهش

ها در قالب فرمت متنی شدند و سپس های حاصل از مصاحبهپدیدارشناسی توصيفی، داده

مشاوران شغلی موفقيت اصلی مقوله پنج تحليل با روش کالیزی انجام شد و 

اجتماعی، شغلی/ ل توانایی، تعامدانش، توسعهکاربستای، دانش حرفهاز )برخورداری 

آمده از بخش کيفی با  دست های بهدفتری( شناسایی شدند. در فاز کمی مقوله هایفعاليت

 شده برازش داده شد. های گردآوریداده

 های برازش مدل پرسشنامه موفقیت شغلی مشاورانشاخص .1جدول 

های برازندگی مدل پرسشنامه موفقيت در خصوص شاخص 7آمده در جدول  دست نتایج به

استثنای دو شاخص برازندگی مجذور کای نرم شده و  دهد که بهمشاوران نشان میشغلی 

RMSEA های قبول مدل یکپارچه با داده های برازندگی از برازش قابلدیگر شاخص

 نقطه برش مدل بعد از تلفيق گویه مدل اوليه هاي برازندگي شاخص

 - 76/419 626/7114 ر کایمجذو

 - 718 278 درجه آزادی مدل

df/
2
 11/6 69/6  9کمتر از 

GFI 119/1 819/1 < 81/1 

AGFI 146/1 911/1 < 91/1 

CFI 971/1 891/1 < 81/1 

RMSEA 111/1 121/1 > 19/1 
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/df). کنندشده حمایت نمی گردآوری
2
=2/75  ،CFI =0/815  ،

GFI=0/773،AGFI=0/742  وRMSEA=0/077)  عدم برازش ساختار عاملی پرسشنامه

شده دور از انتظار نبود، زیرا  های گردآوریموفقيت شغلی مشاوران مدارس با داده

های برازندگی ( براین باور است که یکی از دالیل ضعيف بودن شاخص6177) 7کالینکه

دیگر متغيرهای مشاهده شده  عبارت ا بهها یدر نتایج تحليل عاملی تأیيدی، تعداد زیاد گویه

است. به همين دليل برای مواجهه با این مسئله، به کمک نتایج تحليل عاملی اکتشافی اقدام 

های پرسشنامه موفقيت شغلی مشاوران مدارس شد که در جدول زیر نتایج به تلفيق گویه

 نشان داده شده است:

 لی مشاوران مدارسهای پرسشنامه موفقیت شغ. تلفیق گویه2جدول 
 توسعه توانایی کاربست دانش حرفه ای برخورداری از دانش حرفه ای

 32و  23(: p1) خوشه اول
 32و  91(: p2) خوشه دوم
 22و  91(: p3) خوشه سوم

 91و  32(: p4) خوشه چهارم
 1و  32(: p5) خوشه پنجم
 1و  29(: p6) خوشه ششم
 93و  92(: p7) خوشه هفتم
 22و  21(: p8) خوشه هشتم

 31و  92 ،4(: p9) خوشه نهم

 43و  42(: p10) خوشه اول: 
 41و  49(: p11) خوشه دوم:
 41و  24(: p12) خوشه سوم:

 44و  21 ،21(: p13) خوشه چهارم:
 

 اجتماعي -تعامل شغلي
 92و  2(: p14) خوشه اول:
 31و  99(: p15) خوشه دوم:
 22و  31،92(: p16) خوشه سوم:

 2و  3(: p17) خوشه اول:
 2و  39(: p18) خوشه دوم:
 94و  1،9(: p19) خوشه سوم:

 
 

 فعاليت دفتری
 42و  34(: p20) خوشه اول:
  42و  33 ،22(: p21) خوشه دوم:

ها، بار دیگر ساختارعاملی پرسشنامه موفقيت شغلی مشاوران با پس از عمل تلفيق گویه

ها، ان داده شد که بعد از تلفيق گویهاستفاده از روش تحليل عاملی تأیيدی ارزیابی شد و نش

گيری پرسشنامه موفقيت شغلی قبول مدل اندازه های برازندگی از برازش قابلهمه شاخص

/df=82/8) شده حمایت نمودند های گردآوری مشاوران با داده
8
 ،739/0 =CFI،703/0 =

GFI  ،259/0 =AGFI  065/0و =RMSEA.)  از  برآورد بارهای عاملی هر یک 9جدول
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گيری مربوط به پرسشنامه موفقيت شغلی مشاوران مدارس را نشان  های مدل اندازهگویه

 دهد.می

گیری مربوط به مدل پرسشنامه موفقیت شغلی مشاوران بعد از  . پارامترهای مدل اندازه3جدول 

 هاتلفیق گویه

 b SE β p گرنشان -متغيرهاي مکنون

  p1 7  171/1 -ای  برخورداری از دانش حرفه

 p2 989/1 117/1 141/1 -ای  برخورداری از دانش حرفه
**18/76 

 p3 164/7 196/1 141/1 -ای  برخورداری از دانش حرفه
**49/76 

 p4 811/1 111/1 172/1 -ای  برخورداری از دانش حرفه
**11/76 

 p5 911/1 119/1 117/1 -ای  برخورداری از دانش حرفه
**96/77 

 p6 811/1 119/1 199/1 -ای  حرفه برخورداری از دانش
**92/76 

 p7 961/1 121/1 168/1 -ای  برخورداری از دانش حرفه
**68/76 

 p8 661/7 184/1 111/1 -ای  برخورداری از دانش حرفه
**88/76 

 p9 911/7 717/1 126/1 -ای  برخورداری از دانش حرفه
**92/76 

  p10 7  224/1 -ای  کاربست دانش حرفه

 p11 192/7 714/1 112/1 -ای  ست دانش حرفهکارب
**49/71 

 p12 612/7 719/1 999/1 -ای  کاربست دانش حرفه
**96/77 

 p13 129/7 719/1 911/1 -ای  کاربست دانش حرفه
**19/77 

  p14 7  464/1 -تعامل شغلی/ اجتماعی 

 p15 842/7 614/1 917/1 -تعامل شغلی/ اجتماعی 
**18/1 

 p16 898/6 471/1 961/1 -اجتماعی تعامل شغلی/ 
**11/1 

  p17 7  176/1 -توسعه توانایی 

 p18 118/7 711/1 924/1 -توسعه توانایی  
**72/8 

 p19 182/6 919/1 818/1 -توسعه توانایی  
**69/8 

  p20 7  941/1 -های دفتری فعاليت 

 p21 414/7 716/1 994/1 -های دفتری  فعاليت 
**96/79 

شده و بنابراین خطای استاندارد و سطح معناداری  تثبيت 7با عدد  P20و  P1 ،P10 ،P14 ،P17نشانگرهای نکته: 

 برای آن محاسبه نشده است.
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( و 909/0=β) p19ترین بار عاملی متعلق به نشانگر  دهد که بزرگمینشان  9جدول 

که بارهای  ه به این( بود. با توج424/0=β) p14ترین بار عاملی متعلق به نشانگر  کوچک

گيری شد که است. براین اساس چنين نتيجه 96/1عاملی استاندارد همه نشانگرها باالتر از 

ای، گانه برخورداری از دانش حرفه های پنجهمه نشانگرها از توان الزم برای سنجش مؤلفه

های دفتری  ای، توسعه توانایی، تأمل شغلی/اجتماعی و فعاليتکاربست دانش حرفه

های برازندگی پرسشنامه موفقيت شغلی مشاوران برخوردارند. همچنين با توجه به شاخص

ای توان نتيجه گرفت که ساختار پنج مؤلفهآمده از تحليل عاملی تأیيد پرسشنامه می دست به

 شود.شده حمایت می های گردآوریوسيله داده موفقيت شغلی مشاوران به

 
 ی مشاوران مدارس: الگوی تبیین موفقیت شغل1شکل 
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 گیری بحث و نتیجه

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی تبيين موفقيت شغلی مشاوران مدارس با رویکرد آميخته 

های بخش کيفی پنج مقوله اکتشافی )مطالعه موردی استان تهران( بود. بر اساس یافته

، «عیتعامل شغلی/اجتما»، «ایکاربست دانش حرفه»، «ایبرخورداری از دانش حرفه»

های منظور بررسی برازش مقوله به دست آمد. به« های دفتریفعاليت»و « توسعه توانایی»

های شده از تحليل عاملی تأیيدی استفاده شد. شاخص های گردآوریآمده با داده دست به

ها  شده از برازش مطلوبی در تمام شاخص برازش مدل نشان داد که مدل ساختاری طراحی

(؛ اشرفی و 7989های ابراهيمی ) شده با نتایج پژوهش ایج پژوهش انجامبرخوردار است. نت

(؛ جناآبادی و همکاران 7982) (؛ توکلی7981) (؛ بابازاده7987) پور (؛ امامی7982همکاران )

(؛ 7981(؛ شاهمرادی و همکاران )7991ای فر )(؛ دوکانه7981(؛ زوار و مهری )7998)

و (؛ گاالنت6171(؛ بورگرزاس و تيندال )7982(؛ نصری و همکاران )7991غالمی )

( در 6172( و راماساوامی و همکاران )6171(؛ ميچل و همکاران )6177همکاران )

با توجه به اینکه  خصوص شناسایی ابعاد موفقيت شغلی مشاوران مدارس همسو بوده است.

ه است ای تشکيل شد ای و کاربست دانش حرفه های دانش حرفهموفقيت شغلی از مؤلفه

شود، عبارت است از های شغلی حاصل میموفقيت شغلی که با انجام فعاليتتوان گفت می

کسب اهداف سازمانی )در حيطه مسئوليت خود( از طریق انجام صحيح وظایف شغلی که 

های ای در مشاوران ویژگیدانش حرفهشود. گر میصورت کارآیی و اثربخشی جلوه به

برای شود، بنا به تعریفی که از موفقيت شغلی ارائه میرد. شخصيتی و فردی را در بردا

ها در حرفه خود باشد حصول موفقيت یک مشاور باید قادر به کاربست این ویژگی

های موفقيت شغلی بود. (. در این پژوهش توسعه توانایی از دیگر مؤلفه7411آبادی،  )شفيع

شان نيز نطباق افراد از ویژگی شغلیبر اساس نظریه انطباق شغلی هالند موفقيت شغلی با ا

شوند که نيازهای شود. هالند اظهار داشت که افراد به شغل خاصی جذب میحاصل می

ها را فراهم کند؛ بنابراین، شخصيت فرد شخصی آنان را برآورده کند و رضایت شغلی آن

لی، تأمل های موفقيت شغو انتخاب حرفه او با انتخاب شغل وابسته است. از دیگر مؤلفه
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ای است ای توسط مرتبط با شایستگی حرفهیک فعاليت حرفهعنوان  شغلی/ است که به

های رود ارائه خدمات مطلوب در زمينهآنچه از مشاوران مدارس انتظار می (.6179)کوپر، 

آموزان است. امروزه تمرکز خدمات راهنمایی و مشاوره مدرسه از سه مختلف به دانش

های دیگری از قبيل رشد شخصيت، اجتماعی به حوزه -و روانی حيطه تحصيلی، شغلی

(. 7989انضباط، آموزش شغلی و سالمت روانی اجتماعی تغيير پيداکرده است )ابراهيمی، 

گذارد، های مشاوره و عملکرد مشاوران مدارس تأثير مییکی از عواملی که بر فعاليت

رسان به سازمانی یاری ازمانی و برونس های ارتباط مشاوران مدارس با منابع درونزمينه

های های دفتری نيز یکی دیگر از مؤلفهفعاليتها( است.  آموزان )والدین آندانش

توان گفت یکی از اقدامات پيش رو دهنده موفقيت شغلی بود که در مورد آن می تشکيل

های  يتسازی برای مستندسازی و بایگانی فعال ای مشاوره مدرسه، زمينه در مسير حرفه

مشاوران های دفتری است. بر همين اساس با توجه به اینکه نوعی انجام فعاليت مرتبط و به

آموزان و اصالح  بدیلی در کمک به حفظ و ارتقای سالمت روان دانش مدارس، نقش بی

طورکلی، نظام اجتماعی برعهده دارند افزایش بهبود عملکرد مشاوران  سبک زندگی و به

آموزان نقش به سزایی دارد. یکی از اهداف و  ارس و توفيق دانشبخشی مد در کيفيت

جانبه فرد و تربيت انسانی سالم،  وپرورش ایجاد زمينه برای رشد همه وظایف مهم آموزش

کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است. در این راستا، 

های مختلف در ریزی و فعاليتبه برنامه ها و عناصر مختلفی تأثيرگذار هستند و نيازمؤلفه

 این عرصه ضروری است.

آمده در  دست شود از مدل موفقيت شغلی بههای پژوهش پيشنهاد میبر اساس یافته 

ها و ارائه طور تدوین برنامه این پژوهش برای بررسی ميزان موفقيت شغلی مشاوران و همين

های مسئولين دوره شودمیهمچنين پيشنهاد راهکارهای مؤثر برای ارتقا آن استفاده شود. 

ها و محتوایی که در پژوهش حاضر برای موفقيت شغلی ضمن خدمت را بر اساس مؤلفه

مشاوران استخراج شد تدوین کنند و به مشاوران جهت ارتقای کيفيت شغلی آنان و 

 دستيابی هر چه بيشتر به موفقيت شغلی آموزش دهند.
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