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Abstract
Given that human resources are considered as
one of the most important assets of any
organization, investigation and identification
of factors associated with these resources,
which can be effective on job performance,
have become increasingly important. The
purpose of the present study was to predict the
counselors’ job performance based on their
personality characteristics, irrational beliefs
and communication skills. Papulation of the
study, was all the counselors working in
Tehran schools during the academic year
2016-2017, that among they 283 counselor
were selected, using clustering random
sampling method and responded to Paterson's
Job Performance, NEO Personality, Ahvaz
Irrational Beliefs, and Barton G’s
Communication Skills Questionares. Data
were analyzed using Pearson correlation, and
regression analysis statistical methods and by
SPSS-22 software. The results showed that
personality characteristics (conscientiousness and
extraversion) and averbal skills are prediction
positively counselors’ job performance. Results
can be used in selection, training programs and
empowerment of school counselors.

Key words: Communication skills, irrational
beliefs, job performance, personality
characteristics, school counselors
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مقدمه
از نخستین مسائل مورد توجه محققان رفتار سازمانی است و معتقدند باید جزء اهداف 1عملکرد شغلی

دهدمیاولیه تحقیقات سازمانی قرار گیرد. زیرا عملکرد شغلی دستاوردها، تأثیرات و بقاي سازمان را نشان
است که چگونه خود و سازمان را خودپنداره و شخصیت کارکنان تأثیرو از طرفی، این متغیر کلیدي تحت 

2و وان اسماعیل). آواده2010و پانگ،براونلیون،و به این ادراك پاسخگو هستند (فریز،کنندمیادراك 

) عملکرد شغلی را به عنوان مشارکت 2016، به نقل از عبدالغنی، محمدیونس و سیف البحري، 2012(
همبستگی. عملکرد شغلی با اهداف سازمان انددهکرکارکنان براي رسیدن به اهداف سازمانی تعریف 

است. عملکرد شغلی با متغیرهاي مربوط به کار مانند هاسازماندارد و مورد توجه بسیاري از داريمعنی
عملکردنگرش نسبت به کار، رضایت شغلی و تعهد به اتمام کار مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین

سازمانی مختلف،ومحیطیعواملشغل،شناختتوانایی،انگیزش،هجملازبسیاريعواملباشغلی
.)2007است (اوکانر و پانونن، ارتباطدرشخصیتیهايویژگیوکنترلکانون

تعلیم و تربیت کشور به این نتیجه اندرکاراندستدر سازمان آموزش و پرورش در چند دهه اخیر 
.در جهت رشد و بالندگی یاري نمایدان را آموزدانشتواندمیگوناگون هايزمینهکه مشاوره در اندرسیده

، مدرسه و محیط کار روبرو شدن با مشکالت متعدد در خانوادهناسازگارهاي عاطفی و روانی مشاوره در
مهم نظیر انتخاب همسر، انتخاب رشته هايگیريتصمیمشغلی واقتصادي، خانوادگی، تحصیلی و

فرد با رشته تحصیلی یا کار در شغل خود و هايرغبتو ی انطباق استعدادتحصیلی، انتخاب شغل، بررس
دهدمیمر راهنمایی و مشاوره را نشان دالیل ضرورت اکند کهمیشایانی کمکمشکل دیگر،هاده
).1391بیرجندي،حسینی(

وراکارزه: ؛ ترجمه3،2004پاترسونولیترل(مدرسهمشاورهايفعالیتبودنتخصصیبهتوجهبا
سهشاملمشاورعملکرد. بگیردقرارتوجهموردبایدکهاستعواملیازمشاورانعملکرد،)1392سامی،
عملکردبهتوجه. شودمیآموزشیفرديبینارتباطومشاورهدانشازاستفادهمشاوره،هايمهارتدامنه

مضرافرادبراياوقات،گاهیولیاستافرادبهکمکبرايمشاورهکهاستمهمدلیلاینبهمشاوران
انسانزندگیپیچیدگی).2011فر،عجوان(باشدنداشتهمهارتیهیچمشاورهکهاستزمانیاینواست

انداختهفکراینبهرامتخصصان،هاییپیچیدگیچنینپیامدهايباشخصیتیابعادشدنتنیدهنیزو
بعديبههاپژوهشازبسیاري. شودمنجربشرادتسعوبهزیستیبههاآنازروشندركضمنکهاست

عاملراشخصیتیهايویژگیوپرداختهدارد،رابطهآنمختلفهايجنبهوشغلباکهانسانزندگیاز
).2013فیز،وفریتوديوایل،(داندمیکاريزندگیافولحتیوسعادتدرمهمی
برتوانندمیودهندمیتشکیلراافرادرفتارينظامبنايزیرشخصیتی،هايویژگیکهآنجاییاز

وشخصیتیهايویژگیهرچهبگذارند،اثرافرادوسیلهبهاطرافمحیطتفسیروتشخیصچگونگی
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عملکردنهایتدروفرديعملکردباشد،سازگارتراوشغلیهاينیازمنديباافرادروحیوفکريشرایط
، به نقل 1987(1کاستاوکريمک). 1389صفري،(رسدمیاالتريبحتیوبهینهحدودبهآنانسازمانی
بهتمایلدرفرديتفاوتهايابعـاد"عنـوانبـهراشخصـیتیهايویژگی) 1390منشنیکواز آدرم
عنوانبهاوقاتاغلبشخصیت. اندکردهتعریف"عملواحسـاسفکـر،پایـدارالگوهـايدادننشان

درايبرجستهجایگاههموارهرواینازوشودمیگرفتهنظردرآدمیرفتاريدهندهسازماننیروي
، انتظارات ما از آینده و حتی بهداشت هاشکست، هاموفقیتحقیقت این است که . استداشتهشناسیروان

).2009وس،یکار و مات(شخصیت ما و شخصیت دیگران استتأثیرروانی ما تحت 
الگوي.باشدمینظریه پنج عامل بزرگ شخصیتی،هايویژگیزمینهدرموجودرویکردهايازیکی

روانازعبارتندکهاستیافتهتشکیلاصلیویژگیپنجازشخصیتکهاستاساساینبرعاملیپنج
). 2004کاستا،وکريمک(6بودنوجدانیو5توافق گرایی،4پذیريتجربه،3گراییبرون،2رنجوري
نتیجهبیشترشخصیتبعدپنجوشغلیعملکردبینخطیرابطهکهکنندمیبیان ) 2004(تاگرونیوبرت

مثبتبرداشتبایدسازمانکهمعناستبدیناین. کارکنانتواناییتاهستکارمحیطاجتماعیابعاد
شغلیعملکرددرشخصیتیهايویژگینقشزمینهدر. دهدافزایشآنهادرراخودشانازکارکنان
وآیلیز،اوسوهالند،رابینز،، به نقل از لی،1991(7مونتوباریک. استگرفتهصورتزیاديتحقیقات
رنجوريرواندارايافرادوشانريیپذمسئولیتبهتوجهباباوجدان،افرادکهمعتقدند)2011ستریک، 

.دارندباالییايحرفهعملکردباال،امنیتوآرامشبهتوجهباپایین،
یشخصیتهايویژگیند کهدادنشان) 2016(و محمد یونسساح، محمد عارفین، عبدالغنیمحمدرشید، م

لی و . دارندتأثیرشغلیعملکرددروجدانی بودنوگراییتوافق پذیري،تجربه،گراییبرونرنجوري،روان
شغلیعملکردابعادبارنجوريروانووجدانی بودنشخصیتیهايویژگیبینکهدریافتند)2011(همکاران 

تواناییکهدادندنشان)2015(زاچرواهم. داردوجودرابطه) سازمانیشهرونديعملکردوايوظیفهعملکرد(
ووسلندر. هستندشغلیعملکرديهادهکننبینیپیشتوافق گراییووجدانی بودنهاي شخصیتیو ویژگیذهنی
ومثبتهمبستگیمشاورانموفقشغلیعملکردوشخصیتیهايویژگیبینکهدادندنشان) 1979(ویگینز
نشان) 1387شریفی،وآباديشفیعفرد،ايدوگانهازنقلبه،2006(8اولیفمکواریکسن. داردوجوددارمعنی

)1392(خادمی. کنندمیبینیپیشرامشاورانشغلیموفقیتاخالقیرشدوشخصیتیهايویژگیکهندداد
وجودمعناداررابطهیشغلعملکردوگراییبرونووجدانی بودنشخصیتیهايویژگیینبکهدریافت

1. McCrae & Costa
2. neuroticism
3. extroversion
4. openness
5. agreeableness
6. conscientiousness
7. Barrick & Mount
8. Ericksen & Mc-Olife
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) نشان دادند که عوامل درون فردي بیشتر از 1394(ابراهیمی، فرحبخش، اسمعیلی و سلیمی بجستانی.دارد
. ارشدي و کندمیبینیپیشاز جمله عملکرد را مشاورههايفعالیتپذیريآسیبعوامل بین فردي و فرافردي، 

رابطه بین فرسودگی عاطفی و کنندهتعدیلکه ویژگی شخصیتی وجدانی بودندریافتند) 1393(پیریائی
تعارض بینیپیشموفقیت شغلی ادراك شده در گزارش دادند که ) 1394(نعامی و پیریائی.استعملکرد شغلی 

نشان دادند که)1392(ي و سرداري نسب، امان الهی، سعیداصالنی.مؤثرندخانواده و عملکرد شغلی - کار
هستند.فرسودگی شغلیهايبینپیشخانواده - اشتیاق کاري و مدیریت در تعارض کار

هايویژگیاگر کسی و شخصیت است ومشاوره علم، هنرگفت کهتوانمیدر مورد مشاوران به هر حال 
ش مشاوره را هم به او آموزش دهیم، زیاد مؤثر دانيهمهشخصیتی الزم براي این کار را نداشته باشد، هرچند 

شخصیتی الزم براي مشاور این است که نوع دوست باشد و بتواند خوب ارتباط هايویژگینخواهد بود. یکی از 
ارتباط برقرار کنند و بنابراین براي کار مشاوره مناسب نیستند. در مشاوره، هنر و توانندمینهابعضیبرقرار کند. 

در تواندمیکه سازندمیو شخصیتی خردمند و کاریزماتیک را شوندمیشخصیت مطلوب مشاور همراه دانش با
).1392جریان رشد باشد (سلیمی بجستانی، کنندهتسهیلمدرسه، 

کننده عملکرد شغلی در بینیپیشبه عنوان احتماالًتوانندمی1غیرمنطقیباورهاي ،از سوي دیگر
تفکر اصلی در فرایند منطقی و )REBT(2رفتاري- عاطفی- ریه عقالنیطبق نظ. شوندنظر گرفته 

هست ، اهداف و ترجیحات اساسی متعدديهاخواستهغیرمنطقی در رفتار بشر این است که انسان داراي 
که انسانها شودمیبنابراین در این نظریه پیشنهاد به این شکل تفکر کنند.کندمیکه به آنها کمک 

خود)، در ازاز حس خودکارآمدي و یا تسلط برخود باشند (رضایتکهکنندمیثرتر زندگی زمانی بهتر و مؤ
کمتري از طرف افرادي که تأییدشوند و عدم تأییدباشند (هدف و تحقق رضایت)، موفقگذاريهدف

)رضایت) و صحیح و سالم باشند (رضایت از سالمتتأییدعشق و (برایشان مهم هستند داشته باشند 
هستندنامناسبیهايحلراهغیرمنطقیباورهاي). 2012نقل از واسیل، به،2002، 3، فلت و هویتلیس(ا

رافردزندگیودهدمیرخفردذهندرباورهااین. بردمیکاربهخودشخصیمشکالتبرايفردکه
رویدادهاينخست،حالتدردهدمیرخمنفیدو شرایطدرغیرمنطقیباورهاي. دهدمیقرارتأثیرتحت

عنوانبهوشودمیهمراهعاطفیورفتاريهاياختاللبااستوقوعحالدرفردزندگیدرکهخاصی
درشدهپدیدارجدیدغیرمنطقیباوریکدوم،حالتدر. یابدمیاستقرارفرددر زندگیغیرمنطقیباور
،غیرمنطقیباورهايکهاستاینورمنظ. استقبلیغیرمنطقیباورازناشیمنفی،رویدادیکبرابر

رویدادهايبامجاورتدریااستساختهخودشارب تجبافردخودکهمنفیهايمحیطدراستممکن
بیان) 2015آگان،واوزر، به نقل از2010(4سپجییوديودیوید. ، پدیدار شونداستدادهرخکهمنفی

چارچوب،دیگرعبارتبه.استغیرمنطقیباورهايايزیربنفردفرهنگیواجتماعیمحیطکهکنندمی

1. Irrational beliefs
2. rational-emotive-behavioral theory
3. Ellis, Flett, & Hewitt
4. Daivid & De Gibosep
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ايپایهغیرمنطقیباورهاي. استگرفتهشکلزیست،محیطازدریافتیاطالعاتوسیلهبهفرد،ذهنی
طوالنیغیرمنطقیباورهايهمچنین،. استهاشکستازبسیاريوناکارآمدرفتارهايازبسیاريبراي
غیرمنطقیومنطقیباورهاي. شوندتبدیلآسیببهموارد،برخیدرواررفتزندگی،الگوهايبهتواندمی
خودباوريباشدداشتهبیشتريغیرمنطقیباورهايفردو هر چقدرشودمیمربوطشخصخودباوريبه
سطحوغیرمنطقیباورهايبینکهکندمیاشارهنکتهاینبهمطالعهیک. یافتخواهدکاهشمعموالًاو 

باورهايمعلوماتسطحافزایشباکهاستواضحزمینهایندروداردوجودرابطهفردمعلومات
).2012واسیل،(یابدمیکاهشغیرمنطقی

منفیومثبتمسیردودرشغلشانبارابطهدرراافرادعملکردوهاآرمانتواندمیايحرفهباورهاي
تحتدارند،شانشغلیدنیايوخودشانازافرادهکراادراکاتیغیرمنطقیباورهايکهآنجااز. دهدقرار
شودمیشغلیکانتخاببرايگیريتصمیمبارابطهدرمنفیهیجاناتیافزایشباعثدهدمیقرارتأثیر

).1392فرحبخش،ولقاءازنقلبه،1،2008ریدران و ساندرسن،لنزپاترسون،سامپسون،(
بایدايحرفهرشدمختلفهايدورهدرافراد،ايحرفهرشدینهزمدرپردازاننظریهعقیدهبهتوجهبا
انجامموفقیتباراايحرفهرشدبهمربوطوظایفافرادچنانچه. دهندانجامراايحرفهوظایفبرخی

،اخیراً. نباشدمنطقیودرستآنهاايحرفههايگیريتصمیمکهباشددلیلاینبهاستممکنهند،ند
اندپرداختهشغلبهمرتبطباورهايوافکاربهايحرفهراهنماییبهمربوطمقاالتدرقانمحقازبسیاري

نشان) 2003(ویلیاموماتیوزکالرك،هایرش). 2013،و چگیک، کسارگلو، حمامسی، بوگاکمالیاوز(
،3ماستر،2003(2کانپتحقیقات. دارندضعیفیعملکردواضطرابغیرمنطقیباورهايباافراديدادند 
فردباورهايکهدادندنشان) 1384یزدي،وحسینیانشایگان،پورازنقل، به42002فروگاتو2003

مؤثرسرپرستوهمکارانمانندآنشرایطوکارشمحیط،اششغلیعملکردازبرداشتدرتواندمی
ومشکلازاجتنابنگرانی،غیرمنطقیباورهايبا معلمانیدریافتند)2012(دودنووارنهمچنین.باشد
نشان داد )1392(کریمی. دارندخودوظایفانجامبرايکمتريتواناییو دارندرا دیگراناز تأییدتوقع
،خودسرزنشبهتمایلمشکالت،ومسایلازاجتنابدیگران،تأییدبهنیازمانندغیرمنطقیباورهايکه 

دارند.راشغلیعملکردبینیپیشتوان
. دهندمیتشکیلرااجتماعیکارهايوخدماتتماماساسخوبارتباطیهايمهارتفی از طر

حلیاوحمایتپشتیبانی،،تأثیرگذاريروابط،دهیشکلبهقادراجتماعیهايفعالیتمجریانآن،بدون
ادگیريیتایپ،مانندآید،دستبهسادهنسبتاًاستممکنکههامهارتازبرخیبرخالف. نیستندمشکل

طوربهآندریادگیرياستضروريکهاستپیچیدهفرآیندیکخوب،ارتباطیکبرقراريچگونگی
یکموفقیتکهاستمعتقد) 1390(فرهنگی). 2015استنیفورد،(دهدمیرخسطحچندیندرهمزمان

1. Sampson, Paterson, Lenz, Ridden, & Sanderson
2. Kanp
3. Master
4. Frogat
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وفنیهايتواناییزابیشترارتباطیهايمهارتاگرودارداوارتباطیهايمهارتبهفراوانیبستگیفرد
بازخوردودادنگوشکالمی،هايمهارترسدمینظربه.نیستآنهاازکمترنباشد،توجهموردعملی

قابلنقشهنوزارتباطاتفراینددر) 1394سهرابی،وقاسمینظري،ازنقلبه،1990، 1جیبارتون(
ترغیبمنظوربهکالمینمادهاينهآگاهاکارگیريبهازاستعبارتکالمیمهارت. دارندانکاري
ودیگرانيهاسؤالیانظراتپیشنهادها،بهتوجهدرتواناییمؤثردادنگوش. کارانجامبهدیگران

وضعیتازفرستندهکهطوريبهپیامنتیجهبرگشتازاستعبارتبازخوردمهارتو. آنهاستدرك
نشان ) 1390(شفیع آبادي).1383مهربانورتضويم(گرددآگاهآندركودریافتنحوهوپیامارسال

، به نقل از 2000(2بالچر.شخصیتی مشاوران استهايویژگیارتباطی یکی از هايمهارتکه داد
تعامالت مانند باید داراي صالحیت و ویژگیهاییايحرفهکه یک مشاور کندمیاشاره )1391حسینیان، 

تعریف رابطهعالوه بر آن مشاوره یک . باشداشخاصاء، مدیران و دیگر، اولیآموزدانشمؤثر در ارتباط با 
اورانه است، مشاور باید در شروع مصاحبه اقدام به ایجاد شرایطی یرابطه، اگر مشاوره یک یعنی،شودمی

باشدکند که نتیجه آن احترام و اعتماد متقابل، ارتباط باز و آزاد، تفاهم کلی در محتواي فرایند مشاوره 
.)1386ذاکر، ثنایی:ترجمه، )1994(3و گیبسونمیشل(

بخش زیادي از آن به توانایی ،یعنی،توان برقراري ارتباط یک توان ذاتی و ویژگی شخصیتی است
مانند گوش دادن به ايمسئلهتوانمیبخش دیگر این مهارت یاد گرفتنی است. ذاتی ما مربوط است.

است. بنابراین بخشی از آن قابل آموزش است. ايحرفهتی عمیق و سخن دیگران را یاد گرفت که مهار
و جویده حرف نزدن هم از آمیزمحبتارتباطی مانند پیش داوري نکردن، وجود همدلی، نگاه هايمالك

ترجیح مشاوران : «کرد کهموضوعاتی است که باید رعایت شود. در واقع باید به این نکته اساسی توجه 
مشاوره این امر مهم که).1392(سلیمی بجستانی،» حرف زدن استشانشغلیجبار گوش دادن است و ا

براي کمک به کاهش مشکالت است باید مورد توجه قرار گیرد.ايحرفهیک فرایند برقراري ارتباط 
با مشکالت ارتباطی اگرچه به تنهایی براي مقابلههايمهارتکه آموزش دریافت)2015جل (ودیوی

یک شیوه شخصی و خالق بوجود تواندمیبا دیگر مهارتها کافی نیست ولی با ترکیباساسی وجدي
مشاوره، استفاده از دانش هايمهارتعملکرد مشاور شامل سه دامنه نشان داد که)2011(وان جافر آورد. 

و ارتباطی مشاوران، شوئبل، کارهايمهارتدر مورد .باشدمیمشاوره و ارتباط بین فردي درمانی 
که خصوصیت و ویژگی ضروري براي هر مشاور ) معتقدند1374به نقل از خاکپور،،4،1991اسلوتکین

، به نقل از خاکپور، 1963(5داشتن حوصله فراوان جهت ایجاد رابطه با دیگران است. همچنین ال ورث
رتباط با مراجع، ) نشان داد که بین توان مشاور براي ایجاد رابطه با دیگران و توان او براي ا1374

وجود دارد.باالییهمبستگی 

1. Bartongi
2. Blucher
3. Mitchell & Gibson
4. Shoal,Karr & Slotekin
5. Allworth
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غیرمنطقی وباورهاي،شخصیتیهايویژگیبه مطالب بیان شده، و تأثیري که با توجهبنابراین 
در صدد بررسی این مسئله پژوهش حاضر،د؛نبر عملکرد شغلی داشته باشتوانندمیارتباطیهايمهارت

هايبینپیشارتباطی مشاوران هايمهارتغیرمنطقی و شخصیتی، باورهاي هايویژگیکه آیا بود 
؟باشندمیعملکرد شغلی 

روش
گیرينمونهروشوجامعه، نمونه

مردوزنمشاورانکلیهشاملپژوهش،اینيجامعه.استهمبستگی توصیفیحاضر پژوهش
درمشغول به خدمتنبزرگساالوغیرانتفاعیدولتی،ازاعمتهرانشهردومواولدورهمتوسطهمدارس

منطقه جغرافیایی شهر 5ابتدا از هر گیرينمونهبراي مشاور). 980(بالغ بر بود94-95تحصیلیسال
که شامل تصادفی صورتبهیک منطقه آموزش و پرورش تهران (شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب)

این مناطق ذکر شده مایل در ه از مشاورانی کنفر300سپس بود انتخاب شد.16و 10، 7، 4، 2مناطق
ناقص از کل صورتبهپرسشنامه 17برگزیده شدند. در نهایتانهداوطلبصورتبهبه همکاري بودند 

یافت. تقلیلنفر283بهنمونه کنار گذاشته شدند که حجم نمونه 

گیرياندازهابزار 
ساخته 1990ر سال د2توسط پاترسونعملکرد شغلی يپرسشنامه. 1شغلیپرسشنامه عملکرد

)، 3)، اغلب (4همیشه (ايدرجهچهارطیف لیکرتدر یکهر سؤال، که استسؤال15و شاملشده
15و 60به ترتیبنمره در این پرسشنامهو حداقل حداکثر .شده استمرتب ) 1) و بندرت (2گاهگاهی (

پرسشنامه لفاي کرونباخ و تنصیف این آپایایی یب اضر) 1391ملکی (وجوکندان، شهبازيپوراصالن.باشدمی
؛61/0r=)001/0pکلی سؤالهمبسته کردن با یک را با آنرواییو ضریب79/0و 86/0به ترتیب را 

را89/0) 1391مرعشیان (قره، فردوسی و و85/0آلفاي کرونباخ ) ضریب پایایی1393لیک نبی (نصیري و
.بدست آمد89/0پرسشنامه کرونباخ این آلفايی پایایضریب ،. در پژوهش حاضرگزارش کردند

نئو توسط کاستا و مک کري شخصیتی پرسشنامه .)NEO -FFI(3پرسشنامه شخصیتی نئو
هیجانی ثباتیبی(عامل اصلی شخصیت5ماده60و داراي شده تهیه )1383، شناسحق، به نقل از 1985(

تشکیل ماده12و وجدانی بودن) و هر عامل از رایی گ، توافق تجربه پذیري، گراییبرونیا روان رنجوري، 
5کامالً موافقم) تا (1ازايرتبه5لیکرت طیف در یکي این پرسشنامههادهماگذارينمره.شده است

پنج عاملی کرونباخآلفايپایایی یب اضر)1985کاستا و مک کري (. مرتب شده استکامالً مخالفم) (

1. Job Performance Questionnaire
2. Paterson
3. Neuroticism Extraversion Openness Five Factor Inventory
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پایایی ضرایب آلفاي کرونباخضرایب ايمطالعهدر گزارش نمودند.89/0تا 74/0از راشخصیتی
69/0گراییتوافق،68/0پذیريتجربه،72/0گراییبرون،85/0روان رنجوري شخصیتی هايویژگی

و لو جوشن، مجدیان،انیسیو ،)1390شناسحقازنقلبه،1999، 1بنچارد(79/0و وجدانی بودن 
پایایی، ضرایبدر پژوهش حاضرگزارش دادند.83/0تا 39/0راازضرایباین)1390کامل (يگوهر

، 74/0تجربه پذیري، 79/0گراییبرون، 69/0روان رنجورخویی شخصیتیهايویژگیآلفاي کرونباخ 
بدست آمد.80/0و وجدانی بودن 70/0توافق گرایی
-IBT)2اهوازغیرمنطقیباورهايآزمون A) .اساس یرمنطقی اهواز برآزمون باورهاي غ

آزمون گذاريي نمرهشیوه.شدتدوین 3توسط جونز1969در سال سپس و 1962در سال نظریه الیس 
تا به شدت 0=به شدت مخالفماز لیکرتايدرجهپنجدر یک طیفباورهاي غیرمنطقی اهواز ايماده40

این ابزار آلفاي کرونباخ و تصنیفایی ) ضرایب پای1384عبادي و معتمدین (.گیردمیصورت 4= موافقم
، 82/0و 80/0درماندگی در برابر تغییر ايهو براي عامل76/0و75/0آزمونبه ترتیب براي کلرا 

72/0و75/0هیجانی مسئولیتیبیو 74/0و73/0، اجتناب از مشکل 84/0و81/0دیگران تأییدتوقع 
، 75/0درماندگی در برابر تغییر هايعاملیی آلفاي کرونباخپایاضرایب ،در پژوهش حاضر.گزارش داد

87/0آزمونکل براي و 65/0هیجانی مسئولیتیبیو73/0، اجتناب از مشکل 87/0دیگران تأییدتوقع 
بدست آمد.

در ارتباطی توسط بارتون جی. اي هايمهارتپرسشنامه . 4ارتباطیهايمهارتپرسشنامه 
)، مهارت شنود ماده6خرده مقیاس مهارت کالمی (3و ماده 18شاملشاملوساخته شده 1990سال 

کامالً (يرتبه5طیف لیکرت در یک پرسشنامهي این هادهما. ) استماده6(د) و مهارت بازخورماده6(
5= کامالً موافقمو 4= موافقمتا حدودي،3= نیستممطمئن،2= مخالفمتا حدودي،1=مخالفم
و گنجوییاحسانی،، نظريو74/0رااین ابزارکرونباخآلفايپایایی ضریب) 1392(برون.انددهشمرتب 
مهارت هايمؤلفهپایایی آلفاي کرونباخضرایب ،در پژوهش حاضر.کردندگزارش81/0)1391(قاسمی

بدست آمد.85/0و کل پرسشنامه 75/0مهارت کالمی و 71/0، مهارت شنود 69/0بازخورد 

روند اجراي پژوهش
گیرينمونهپس از و گیرياندازهايهنهایی شدن طرح پیشنهادي و آماده سازي ابزار پس از 

آموزش و پرورش شهر تهراناداره کل امور تربیتی و مشاورهمناطق، مجوز اجراي پژوهش ازاز تصادفی 
هاين، با مسئولین هستهاورجهت دریافت اطالعات در مورد زمان برگزاري جلسات ماهانه مشااخذ شد.

مشاورانی که ن، ادر جلسات ماهانه مشاورالزم صورت گرفت و با حضورهايمناطق مذکور هماهنگی

1. Benchard
2. Ahwaz Irrational Beliefs Test
3. Jonze
4. Communication Skills Inventory
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مالحظات اخالقدر کلیه مراحل پژوهش ضمناًانتخاب شدند. داشتندتمایل به شرکت در این مطالعه 
.قرار گرفتمورد توجه پژوهشی 

هادهتجزیه و تحلیل دا
مانند میانگین و انحراف معیار آمار توصیفی هايروشاز تحقیق سؤالاین پژوهش براي پاسخ به در 

و با استفاده از به شیوه همزمانگانهچندمانند ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونو استنباطی 
شد.استفادهSPSS-22آماري افزارنرم

هایافته

1جدول
همبستگی متغیرهاي پژوهشضرایب میانگین، انحراف معیار و

8 7 6 5 4 3 2 1
انحراف 

معیار
SD

Mمتغیر  متغیر

**29/0 - **27/0 - **56/0 **46/0 - **41/0 - 01/0 **48/0 - - 73/6 75/17 روان رنجوري
**33/0 **19/0 **22/0 - **50/0 **38/0 03/0 - 21/5 41/31 گراییبرون

03/0 - 07/0 03/0 - 03/0 - 001/0 - - 46/4 53/25 تجربه پذیري
**28/0 **20/0 **31/0 - **54/0 - 60/5 98/32 توافق گرایی
**47/0 **28/0 **21/0 - - 08/6 89/35 وجدانی بودن

*19/0- *11/0- - 06/22 86/61 باورهاي غیرمنطقی
**24/0 - 61/5 64/62 ارتباطیهايمهارت

- 43/5 03/53 شغلیعملکرد 
*P< 05/0 **P< 01/0

، بین کلیه متغیرهاي پژوهش به جز در چند مورد همبستگی شودیممشاهده 1که در جدول طورهمان
.شودیمدیده 01/0pو 05/0pمعنادار مثبت و منفی در سطیح آماري 

توزیع نشان داد که متغیرهاي این پژوهش همگی از 1اسمیرنوف- نتایج آزمون نرمال بودن کلوموگرف
نتایج ضرایب تحمل نشان می دهد که بین متغیرهاي مستقل همبستگی و هم . )<05/0P(نرمال برخوردارند

ضریبآزموندوازنیزبودنخطیهمتشخیصمنظوربهخطی بودن چندگانه کمی دیده می شود.  همچنین 
سایرتوسطکهاستیرمتغیکازنسبتیتحملکهشداستفاده) VIF(واریانستورمشاخصو) T(تحمل

1- Kolmogorov–Smirnov test
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بیشتر 2عددازمتغیرهاي مورد مطالعه ) VIF(واریانسهاي تورم و عاملشودمینتبیینمستقلمتغیرهاي
).1394(ربیعی،کمتر را نشان می دهندخطی بودن همنیستند و میزان 

.دهدمیبر متغیر مالك را نشان بینپیشمتغیرهاي مدل رگرسیونداريمعنی2جدول

2جدول
خالصه مدل رگرسیون

سطح 
معناداري

مقدار
F

خطاي 
استاندارد برآورد

R2

تعدیل شده
R2 R مدل

001/0< 19/6 36/0 23/0 24/0 49/0 1

و مجذور R=49/0بین بر متغیر مالك ، همبستگی چندگانه متغیرهاي پیش2با توجه به نتایج جدول 
درصد از واریانس عملکرد شغلی را به عنوان 24بین اي پیشدهد، که متغیرهنشان می24/0برابر با R2آن 

کنند.بینی میمتغیر مالك پیش

3جدول
به عنوان متغیر مالك و عملکرد شغلی یرمتغ) Entry method(چندگانهنتایج تحلیل رگرسیون 

بینپیشمتغیرهاي هاي ارتباطی متغیرهاي ویژگیهاي شخصیتی، باورهاي غیرمنطقی و مهارت
خطی بودن چندگانههم

p t β
غیراستانداردضرایب 

عامل تورم بینپیشمتغیرهاي 
واریانس

ضریب 
تحمل

ستاندارداخطاي  B

- - 001/0 05/6 -- - - مقدار ثابت
38/1 72/0 033/0 14/2 13/0 05/0 12/0 گراییبرون
05/1 95/0 59/0 52/0- 02/0- 06/0 03/0- تجربه پذیري
50/1 66/0 201/0 28/1 08/0 05/0 07/0 توافق گرایی
99/1 50/0 42/0 80/0- 06/0- 05/0 04/0- روان رنجوري
85/1 53/0 001/0 81/4 33/0 06/0 30/0 وجدانی بودن
84/1 54/0 049/0 97/1- 14/0- 04/0 08/0- باورهاي غیرمنطقی
91/1 52/0 265/0 11/1 08/0 04/0 05/0 ارتباطیهايمهارت
31/1 76/0 042/0 06/2 15/0 05/0 10/0 کالمیهايمهارت
04/1 95/0 23/0 18/1 06/0 04/0 05/0 شنودهايمهارت
19/1 83/0 56/0 57/0 03/0 04/0 02/0 بازخوردهايمهارت

به عنوان متغیر مالك را بینی عملکرد شغلی مشاوران پیشنتایج تحلیل رگرسیون همزمان3جدول 
بین هاي ارتباطی به عنوان متغیرهاي پیشتی، باورهاي غیرمنطقی و مهارتاز طریق ویژگی شخصی

دهد.نشان می
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، t=81/4(شخصیتی وجدانی بودنهايویژگیبین، از میان متغیرهاي پیش3نتایج جدول مطابق 
33/0=β14/2گرایی (برون) و=t،13/0=β(طوربههاي کالمی و مهارت) 06/2مثبت=t،
15/0=β (عملکرد شغلی مشاوراندر پیشه صورت مثبت ب) نقش دارند.)بینی متغیر مالك

بحث
عملکرد شغلی از نخستین مسائل مورد توجه محققان رفتار سازمانی است که معتقدند باید جزء 
اهداف اولیه تحقیقات سازمانی قرار گیرد. زیرا عملکرد شغلی دستاوردها، تأثیرات و بقاي سازمان را نشان 

خودپنداره و تأثیر) این متغیر کلیدي تحت 2010(و از طرفی، طبق نظر فریز و همکاراندهدمی
و به این ادراك پاسخگو هستند.کنندمیکه چگونه خود و سازمان را ادراك باشدمیشخصیت کارکنان 

گراییبرونو وجدانی بودنشخصیتی هايویژگیهمانطور که مالحظه گردید بین عملکرد شغلی با 
یو و مین )،1997(سالگادو )،1991(مونتپژوهش باریک ومشاهده گردید، که رابطه مثبت و معناداري

و استارك، چرنیچنکو،ز)، روبرت2005(زینسکیدزیوسومورفی، )2003(شمیر و چنکارك،، )2002(
)، محمد رشید و2015(راهم و زاج)،2012(شوارتز)، لنت و2011(همکاران)، لی و2005(گلدبرگ
رنجبرانویکاظم،)، تابع بردبار1388(،کریمی، به نقل از)1991باریک و مونت ()2016(همکاران

ویهلر،میورس،،بلیکل)، همسو و با نتایج1392(یاکرمومساح،)، علیرضایی1392()، خادمی1389(
.باشدمیهماهنگ) نا2015(میسفلدمرکل وایون،

کاروکنندمیکارترسختباال،کاريوجدانبامشاورانکهکردبیانتوانمیهایافتهاینتبییندر
باشند،ترشناسوظیفهافراداندازههر.دارندباالتريشغلیعملکردودهندمیارائهترينقصوعیبکم

فرديواقعدر. نددانمیمسئولراخودودارندبیشتريمسئولیتاحساسخود،شغلیعملکردبهنسبت
ازداردتواناییکهاستمنظمومدارقانوناطمینان،قابلفردياست،اتکاقابلیتویژگیدارايکه

سويازکهفشارهاییازوکندتبعیتکارکیفیتبرايشدهتعیینهايمالكوهامشیخطقوانین،
وکندمقابلهدارد،وجودتکلیفرفعسرازو صرفاًکیفیتبیکارانجامبرايفردخودحتییاوهمکاران
اجتماعی،افرادپژوهش،هايیافتهبهتوجهبا. برساندستایشخوردروعالیسطحیبهراخودعملکرد
کهافراديدیگر،عبارتبههستنداثربخشاجتماعیوانسانیروابطمستعدمعاشرتیوخوشرو

تواندمیاثربخشانسانیروابطآنتبعبهودارندريقویتانسانیمهارتبیشتري دارند،گراییبرون
کاهشباالبودنوجدانیویژگیدارايافرادشرایطیچنیندر. بخشدبهبودرافردشغلیعملکرد
عاملیپنجالگويدردیگر،سوياز. کردخواهندتجربهراکمترياضطرابوتنشوکمتريعملکرد

ونظمموفقیت،برايتالشکفایت،همچونیهایویژگیبابودنوجدانیکري،مکوکاستاشخصیت
ویژگیرويباالنمرهباافراد.شودمیمشخصافراددرگیريتصمیمدراحتیاطوداريخویشتنترتیب،
موفقیتبامقیاسایندرباالنمرههمچنینهستند؛مطمئنوقولخوشدقیق،بسیاربودن،وجدانی

بهدراغلب،کنندمیکسبپایینینمرهمقیاسایندرکهکسانیواستهمراهتحصیلیوشغلی
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دهندمینانجامخوداهدافبهرسیدنبرايچندانیتالشونبودهدقیقاخالقیاصولکارگیري
انگیزشفردشخصیتکهاینبهتوجهبابنابراین،). 1393،پیریائیوارشديازنقلبه ، 1391پورصادق(
مشخص،دهدمیپاسخاششغلیاقتضائاتبهاوکهايشیوهوشغلیکبهنسبتراوينگرشو

چهراافرادشخصیتیهايویژگیايموسسهیاسازمانهردربایدکارکنان،گزینشهنگام،کندمی
.کردلحاظغیررسمیچهوشخصیت،هايآزمونازاستفادهبارسمیصورتبه

افراد داراي ثبات وشانپذیريمسئولیتبه با توجهباوجدان، افرادمعتقدند که)1991(مونتوباریک
و کاركدیدگاه بر اساسباالیی دارند.ايحرفههیجانی، با توجه به آرامش و امنیت باال، عملکرد 

فرض) 2005(ومورفی. داردبا عملکرد شغلی را رابطهنیرومندترینی بودن) وجدان2003(همکاران 
هايویژگیبرخیکهمعتقدندودادندقرارسؤالموردراشخصیتوشغلیدعملکربینرابطهضمنی

وهمچنین روبرتز.داردشغلیعملکردبامستقیمرابطهزیاداحتمالبهبودنوجدانیویژهبهشخصیتی
همکارانوسالگادو.داردشغلیعملکردبا رارابطهبیشترینبودنوجدانیدریافتند که) 2005(همکاران

دراز میان پنج عامل شخصیتی مهمترین متغیر وجدانی بودن دادند که ویژگی شخصیتی نشان) 1997(
.استالزمبینیپیشفاقدگراییتوافقمتغیر شخصیتی واست شغلیعملکردبینیپیش

، روان رنجوريشخصیت (هايویژگی) دریافتند که همه ابعاد 2016(و همکارانمحمد رشید
اهم و زاچردر ارتباطند. عملکرد شغلی با)بودنوجدانیوییتوافق گرا، ه پذیريتجرب، گراییبرون

ي هادهکننبینیپیشپذیري توافقوبودنوجدانیتوانایی ذهنی، هايمؤلفهنشان دادند که ) 2015(
) نشان داد با توجه به عوامل شخصیتی، مشاورانی 2012(عملکرد شغلی هستند. پژوهش لنت و شوارتز

عملکرد شغلی باالتر دارند بیشتري بودنوجدانیو توافق گراییباال،گراییبرونروان رنجوري پایین،که 
) به این نتیجه 2011(و همکاران . لی کنندمیو مسخ شخصیت و خستگی هیجانی کمتري را تجربه

،عملکرد شغلیبا ابعاد روان رنجوريو بودنوجدانیشخصیتی از جمله هايویژگیدست یافتند که بین 
درکهدریافت )1392و عملکرد شهروندي سازمانی رابطه وجود دارد. خادمی (ايوظیفهعملکرد ،یعنی
با عملکرد شغلی رابطه معنادار دارد و فقط ویژگی گراییبرونووجدانی بودن،شخصیتیهايویژگیبین 

علیرضایی و همکاران.استغلی عملکرد شبینیپیشقادر به دارمعنیطوربهوجدانی بودنشخصیتی 
عملکرد(شغلیعملکردبا) مداريموفقیتواتکاقابلیت(وجدانی بودنابعادنشان دادند که بین ) 1392(

) نشان داد1389(پژوهش تابع بردبار و همکاران.وجود داردمثبتومعناداررابطه) ايزمینهوايوظیفه
روان رنجوريودارد شغلیبر عملکردمثبت را رابطه بیشترین به ترتیبوجدانی بودنوگراییبرونکه
پنج میان که ازدریافت)1388(همچنین کریمی.دهدمیمعناداري کاهشطوربهراشغلیعملکردنیز

روان رنجوري وگراییبرونو بیشترین رابطه را با عملکرد شغلی دارد، وجدانی بودنعامل شخصیتی، 
.شوندمیبهتر شغلیردعملکباعثنیزپایین

میان ارتباطی رابطه وجود دارد و از هايمهارتهمچنین نتایج نشان داد که بین عملکرد شغلی و 
مثبت کننده بینیپیشمهارت ارتباطی کالمی ارتباطی (کالمی، شنود و بازخورد)هايمهارتايهمؤلفه 

نوچیان)،2011(وان جافر)،2012(تیتیموهايپژوهشبا ، کهاستمشاوران شغلیمعنادار عملکردو 
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، جاوید نسب)1392(نیاسرنجفیورحمانزاده)،1393(رضوانفرومحمدي، موحداسکوهی)،1394(
)1391) و جاوید نسب (1394) همسو است. نوچیان (1390(زادهصالحیوسلیمی، طاهري زاده)،1391(

مله مهارت ارتباطی کالمی با عملکرد شغلی رابطه جمهارت ارتباطی ازهايمؤلفهيهمهیافتند که در
دادنگوش(مهارتارتباطیيهامهارتبیننشان دادند که)1393(دارد. اسکوهی و همکاراندارمعنی
پژوهشی -آموزشیعملکردباهمکاران)،کار بامهارتوشفاهیارتباطمهارتنوشتاري،مهارتمؤثر،

بینکهگزارش کردند) 1390همکاران (. همچنین طاهري زاده و رابطه مثبت و معنادار وجود دارد
)1392(نیاسرنجفیوزادهرحمان.وجود داردمعنادارومثبتتدریس رابطهمهارتباکالمیهايمهارت

رابطههاي علمیگروهاثربخشیباارتباطیهايمهارتازیکیعنوانبهکالمیارتباطبیندریافتند که 
ی اثربخششود، تقویتبیشتراساتیدکالمیارتباطهايمهارتاندازههردیگر،عبارتهبوجود دارد. 

گفت مشاوران با استفاده از توانمی) 2012توجه به پژوهش تیموتی (با.یابدمیافزایشعلمیهايگروه
، و دکننمیتعامل با مشورت جو عمل ارتباطی کالمی و غیرکالمی در چارچوب خاصی جهتيهامهارت

تالش براي بنابراین . شودمیي مشترك و رابطه مثبت ایجاد هاخواستهامنیت عاطفی، در این صورت
.دهدمیمؤثر افزایش طوربهبرقراري ارتباط بین فردي احتمال حل مشکل را 

باتعاملجهتخاصیچارچوبدرغیرکالمیوکالمیارتباطیهايمهارتازاستفادهبامشاوران
ایجادمثبتو رابطهمشتركيهاخواستهعاطفی،امنیتصورتایندروکنندمیعملجومشورت

دهدمیافزایشمؤثرطوربهرامشکلحلاحتمالقويفرديبینارتباطبرقراريبرايتالش. شودمی
مشکالتومسائلبافرددهدمیامکانبشربهزبانواندیشهاینکهبهتوجهبابنابراین). 2012تیموتی،(

با همنوعونمایدبازسازيومتمایزشناسایی،رااحساساتشوعواطفوکندبرخوردايسازندهنحوبه
یادگیريگفت،توانمیبپردازد، پسگفتگوبهمتقابلدركوهمکارياختالف،حلبرايخود

کههستندمشاغلوافرادبرخیاهمیت.دارايجهاتیازارتباطیهايمهارتوگفتگومؤثرهايروش
روانمعلمان،پزشکان،مدیران،،مثالعنوانبه(گیردقرارتوجهموردبیشتربایدآنهاارتباطیهايمهارت

از. داردمستقیمیاثرآنهاعملکردنحوهدراثربخشارتباطبرقراريچراکه) تجارمشاوران،وشناسان
.استروانیهايناراحتیوهااختاللاساسیهايفهمؤلازیکیسازندهارتباطبرقراريدرناتوانیطرفی،

هنگامیآموزشیسازمانجهتیازاست؛اهمیتدارايدو جهتازمشاورانارتباطیهايمهارت
رسیدنجهتدرمؤثريشکلبهونمودهبرقرارارتباطهمدیگرباخوبیبهافرادآندرکهاستموفق

مناسبارتباطینظامیکبرقراريدرجزتالشوگیهماهناینوکنندهمکاريمشتركهدفبه
دیگرطرفیازارتباطی.مؤثرهايمهارتبکارگیريبامگرشودمینمیسراینوبودنخواهدپذیرامکان
قلمدادمشاورهو مرکزياصلیهستهواستمشاورهايهنظریههمهاشتراكوجوهازیکیمؤثرارتباط

جافر وانبه نظر.نمایندتالشخودارتباطیهايمهارتتقویتدرایدبمشاورانبنابراین،شودمی
فرديبینارتباطومشاورهدانشازاستفادهمشاوره،هايمهارتدامنهسهشاملمشاورعملکرد) 2011(

ازاستفادهبامشاورانگفتتوانمی) 2012(تیموتیپژوهشبهتوجهبادر نتیجه. شودمیدرمانی
و،کنندمیعملجومشورتباتعاملجهتخاصیچارچوبدرغیرکالمیوکالمیارتباطیايهمهارت
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برايتالشبنابراین. شودمیایجادمثبترابطهومشتركيهاخواستهعاطفی،امنیتصورتایندر
.دهدمیافزایشمؤثرطوربهرامشکلحلاحتمالقويفرديبینارتباطبرقراري

گیرينتیجه
مسائل و ، وسویکو مشاغل جدید از هاحرفهتحصیلی، هايه به اینکه با افزایش رشتهبا توج

ان در مدارس از اهمیت دیگر، حضور و نقش مشاورسويان از آموزدانشمشکالت فراوان و پیچیده 
مشاوران، راه گشا باشد. در جهت تقویت عملکرد شغلیتواندمینتایج این . خوردار استبرايویژه
که ضروري است لذا دنردر عملکرد شغلی دخالت داگراییبرونوجدانی بودن و و خصوصیات هاگیویژ

با توجه به نقش ویژگی براي مشاوران برگزار شود.مثبتاین دو بعد منفی و براي آموزش هاییکالس
ق در عملکرد شغلی، مسئوالن آموزش پروش باید از طریق شناسایی و تشویوجدانی بودنشخصیتی 
از آنجایی که نتایج الزم را ایجاد نمایند.، در جهت تقویت این ویژگی اهتمام شناسوظیفهمشاوران 

به منظور آشنایی با فرایند باشدمیحاکی از اهمیت مهارت ارتباطی کالمی در عملکرد شغلی هاپژوهش
گزینش مشاوران،و درباشدمیآموزشی مؤثر هايکارگاهي ارتباط و عوامل مرتبط به آن، برگزار

وکردهرا ارزیابیمشاورانارتباطیمهارتشخصیتی و میزانهايویژگیپرورش،وآموزشمسئوالن
با توجه به اهمیت نقش مشاوران و عملکرد شودمیهمچنین پیشنهاد .بدهندآنهابهراالزمآموزش

غیرها و عوامل مؤثر بر عملکرد مشابه در زمینه شناخت دیگر متهايپژوهششغلی آنها در مدارس، باید 
خطاهاي،آماريجامعهپراکندگیبهتوانمیحاضرپژوهشايهمحدودیتازشغلی مشاوران انجام شود.

و تصادفی نبودن تهرانشهرمدارسمشاورانبهنمونهبودنمحدودو همچنینگیرينمونهدراحتمالی
.کرداشارهنمونه 

منابع
يالگو).1394(نیحسو سلیمی بجستانی،معصومهاسمعیلی،؛ومرثیکخش،؛ فرحبومرثیکابراهیمی،

.1- 5، 22)1(،دو فصلنامه مشاوره کاربردي.توانمندسازي مشاوران مدرسه
ویژگی شخصیتی وجدانی بودن در رابطه کنندهتعدیل). نقش 1393(پیریائی، صالحهونینسرارشدي،

.19-36،4)2(،کاربرديمشاورهلنامهفصدو.بین فرسودگی عاطفی و عملکرد شغلی
باارتباطیهايمهارتيرابطه). 1393احمد (رضوانفر، وید محمد؛ موحد محمدي، ساطمهاسکوهی، ف
ساري.طبیعیمنابعوکشاورزيعلومدانشگاههیأت علمیاعضايپژوهشی-آموزشیعملکرد
.99-89، 30،کشاورزيآموزشمدیریتپژوهشفصلنامه
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). رابطه نیرومندي در کار با سالمت و 1391(ضاملکی، رواطمه؛ شهبازي، فحمدجوکندان، مپوراصالن
.73- 65)، 21(7، شناسیدر رواننو هايیافتهعملکرد شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی اهواز. 

). رابطه اشتیاق، 1392(يکبرسرداري نسب، واصالنی، خالد؛ امان الهی، عباس؛ سعیدي، زهره
خانواده، حمایت خانواده و حمایت همکاران با فرسودگی شغلی - ودکارآمدي در مدیریت تعارض کارخ

.79- 92،3)2(،کاربرديمشاورهفصلنامهدو.در کارکنان ادارات دولتی شهر اهواز
رواییواعتبار. بررسی)1390(هراگوهري کامل، زمحسنوجوشن لو؛حمدمجدیان، م؛جعفرانیسی،

.18-17)، 4(5، مجله علوم رفتاريدانشجویان. درنئوعاملیپنجپرسشنامههکوتافرم
خدماتشرکتدرسیستمیرویکردبر اساسمدیرانارتباطیهايمهارتارزیابی). 1392(سولربرون،

.1392ماهدي. راهکارهاوهاچالشمدیریتکنفرانس. نفترفاهی
با غیرمنطقی). رابطه باورهاي 1384(نورمیده س، یزديویمین؛ حسینیان، سهرانداختپورشایگان، م

)، 14(4، مشاورههايپژوهشو هاتازهمجله .شهر تهرانيهارستانیدبمیزان رضایت شغلی مشاوران 
55 -68.

برشغلیعملکردوروانسالمتبینیپیش.)1389جبار (رنجبران، و لطانعلیس؛ کاظمی،ریباف،ربردباتابع
.24- 13،)2(1،ناختیروانشهايمدلوهاروشمجله.ابتداییدورةمعلمانصیتیشخویژگیاساس

ستادوخطکارکناندرشغلیعملکردوفرديمیانارتباطاتمقایسه). 1391(ونسجاوید نسب، ی
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و .سایپاشرکت

.یناسشروان
راهنمایی و مشاوره در خچهیو تارراهنمایی و مشاوره تحصیلی ). 1391(هديمیدبیرجندي، سحسینی

. ویرایش چهارم، چاپ هفتم، تهران: نشر رشد.ایران
.شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز. روانشناسی شخصیت). 1390(سن، حشناسحق

دبیرانشغلیعملکردباشغلیاسترسوشخصیتیهايویژگینبیيرابطه). 1392(رتضیخادمی، م
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی پایان نامه کارشناسی ارشد،. رستمشهرستانمتوسطهدورة

واحد مرودشت.اسالمی، دانشگاه آزاد 
االت مجموعه مق. شخصیتی مشاوران و روان درمانگرانهاي و صالحیتهاویژگی)، 1374(ضاخاکپور، ر

اولین سمینار راهنمایی و مشاوره، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی
وشخصیتیهايویژگی). 1387(اشاپسنشریفی، حوبداهللا؛ شفیع آبادي، عریدهفرد، فايدوگانه

شناسی رواندرر رفتامجله اندیشه و.مشاورانيجامعهدیدگاه ازموفقمشاورانجمعیت شناختی
.46-33)، 10(3،بالینی
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دو فصلنامه مشاوره .روانشناختی). بایستگی تحصیلی: نقش عوامل پایدار و ناپایدار 1394محمد (ربیعی، 
.37- 56، 5)2(کاربردي،
اساتیدارتباطیهايمهارتبینرابطه). مطالعه1392(اهرهنجفی نیاسر، طولیعیدرحمانزاده، س
)، 23(8، ايرسانهفصلنامه مطالعات موزشی.آاثربخشیباعصریولتهران دخترانفنیدانشکده

185 -198.
،مجله رشد مشاور مدرسه.پیش روي مشاوران مدارسايه). چالش 1392(سینسلیمی بجستانی، ح

31 ،18-22.
تهران: انتشارات پیام نور..مقدمات راهنمایی و مشاوره، مفاهیم کاربردها). 1390(بداهللاشفیع آبادي، ع

دبیراندیدگاهازسازمانیجوباآنرابطهومدیرانقدرتمنابع). بررسی1389(هربانوشصفري،
.48- 41) 3(1،سازمانیوروانشناسی صنعتی يهاتازهفصلنامهمدارس. 

اساتیدارتباطیهايمهارت). رابطه1390(دیسعزاده، صالحیوربانعلیسلیمی، ق؛ینبزاده،زطاهري
)، 2(5، آموزشیمدیریتورهبريفصلنامهدانشجویان.دیدگاهازآنانتدریسمهارتبادانشگاه

95 -116
جونز در غیرمنطقی). بررسی ساختار عاملی آزمون باورهاي 1384(ختارمعتمدین، مو المحسینعبادي، غ

.92- 23،73، مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتیشهر اهواز. 
فصلنامهشغلی. عملکردباکاريوجدان). رابطه1392(اهیداکرمی، نواجرمساح، ه؛فیسهعلیرضایی، ن
.11- 1)، 2(8، فنّاوريوعلومدراخالق

). رابطه هوش سازمانی و 1391(اداتسمرعشیان، فاطمه ومحمدحسنفردوسی، ؛یمحمدعلقره، 
نشریه .ورزشی شهر اهوازيهاآن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و هیأتايهمؤلفه

.80- 73، 2، کاربردي مدیریت و علوم زیستی در ورزشهايپژوهش
.شخصیتی و عملکرد شغلی نیروهاي پلیسهاویژگیبین يرابطه). بررسی 1388(اوودد،کریمی

.6)24(، 41-25، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس
بارآمديخودکاوغیرمنطقیباورهاي،)عاملیپنج(یتیشخصهايویژگیيرابطه). 1392(تارکریمی، س

نامه کارشناسی ارشد،پایان.کرمانشاهشهرابتداییيدورهمعلمانسازمانیتعهدوشغلیعملکرد
اجتماعی.علومپژوهشکدهرازي،دانشگاه

، چاپ دوم، تهران: نشر وراي دانش.مشاورانايحرفهاخالق ).1392(ردشیرکیانی، ا
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النیالتحصفارغباورهاي غیرمنطقی انتخاب شغل در مقایسه ). 1392(ومرثیکفرحبخش، ورخندهلقاء، ف
، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی.کننده به اداره کار شهرستان برازجانشاغل و غیرشاغل مراجعه

5)14،(27 -45.
(توصیف یک الگوي ممتاز وجدید براي مشاوران مشاوره مدرسه). 2004(نیجپترسون، وانلیترل، ج

). چاپ اول، تهران: نشر روان.1392وش زهراکار و عباس سامی (کیان:مدارس). ترجمه
ارتباطی مدیران و تعهد هايمهارتي بین بررسی رابطه). 1383(میدمهربان، حو عیدمرتضوي، س

144-123)، 16(4، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی:سازمانی دبیران
سید احمد : باقر ثنایی ذاکر، ترجمه.راهنماییورهمشاوزمینه). 1994(رابرتگیبسون،و ماریان؛ میشل،

.رشدانتشارات: تهران،)1386(عالقبندحسن پاشا شریفی و ستیال سیمین حسینیان،،احمدي
مدیریت شهري با شدهادراكرابطه بین حمایت سازمانی ). 1393(خرالسادات، فصیري ولیک بنین

فصلنامه اقتصاد و مدیریت .ان شهرداري همداناجتماعی و عملکرد شغلی کارکنيریپذتیمسئول
.108- 8،97، شهري

هايسبکارتباطی،هايمهارتبینرابطهبررسی).1394(هراسهرابی، زو دیحمقاسمی، ؛سولنظري، ر
ساختاري. معادالتورزشی: مدلسازييهاسازمانمدیران دراثربخشیوسازمانیفرهنگرهبري

.102- 93)، 21(11، حرکتیرفتاروورزشیمدیریتيپژوهشنامه
ارتباطیهايمهارتاثرات). 1391(میدحقاسمی،دهیفرگنجویی،اشرف؛حمدماحسانی،؛سولرنظري،
نشریه مطالعات. الگوارائهوایرانورزشیمدیرانسازمانیاثربخشیبرفرديبینارتباطاتو

.157-16،174،ورزشیمدیریت
تعارض بینیپیشدر ). نقش موفقیت شغلی ادراك شده1392(یائی، صالحهپیرونعامی، عبدالزهرا

، 3)1(،کاربرديمشاورهفصلنامهدوشرکت صنعتی، خانواده و عملکرد شغلی در کارکنان یک- کار
61 -52.

امورکلادارهکارکنانشغلیعملکردباارتباطیهايمهارتبینرابطهبررسی). 1394(ردیننوچیان، ف
ادبیاتدانشکدهشاهرود،واحداسالمیآزاددانشگاهنامه کارشناسی ارشد،. پایانتهرانمرکزیمالیات
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