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  شناختي مشاوران موفق از ديدگاه  هاي شخصيتي و جمعيت ويژگي

  مشاوراني جامعه 
  2آبادي ، دكتر عبداهللا شفيع1فرد اي دكتر فريده دوكانه

  3پاشا شريفي و دكتر حسن
  

براي . شناختي مشاوران موفق است هاي شخصيتي و جمعيت بررسي ويژگيهدف پژوهش حاضر، 
هاي  ها، روان شناسان و مشاوران شاغل در بخش دانشگاه  ت علمييااعضاي هاين منظور از بين 

گيري تصادفي ساده و  نمونهي نفر با شيوه  430هاي آن  دولتي و خصوصي استان تهران و شهرستان
شناختي پس از تجزيه و تحليل  هاي شخصيتي و جمعيت ويژگي و از نظراي انتخاب  چندمرحله

مشاوران موفق از نظر يافته ها نشان مي دهد كه . مورد آزمون قرار گرفتندها  آماري داده
هاي ذهني و شناختي، نظام ارزشي و اخالقي، بردباري و  هاي شخصيتي مانند توانايي ويژگي
سالمت  ،آراستگيهاي  هاي كنار آمدن با مشكالت، سالمت رواني، شهرت و مهارت شيوه

  . دبرتري دارن ،ت به مشاوران ناموفقجسماني و وضعيت تحصيلي نسب
  

  .شناختي، مشاوران موفق هاي جمعيت هاي شخصيتي، ويژگي ويژگي: هاي كليدي واژه
 

  مقدمه
حاكي از آن است كه سرعت روزافزون  ،نگاهي كوتاه به سير تاريخي و شرايط كنوني جامعه

ه دالشعاع قرار دا هاي زندگي را تحت تمام عرصه ،تحوالت و پيشرفت تكنولوژي در دنياي امروز
مشكالت و عواقب اما  تر انجام دهد ان كارهايش را سريعانس شدهچه اين تحوالت موجب اگر. است

 را نيز ارزشي و اشتغال به كارهاي يكنواخت احساس پوچي و بي ،ناخوشايندي مانند احساس تنهايي
 1385حسينيان، (كه نيازمند اقدامات مداخله اي و مشاوره اي است  براي انسان پديد آورده است

تعاريف  ،ي مختلفها دگاهيبسيار گسترده دارد و از د  مفهومي مداخله، ).1386بادي، شفيع آ
مشاوره را جريان ) 1386 آبادي، ، به نقل از شفيع1973( 4پاترسون. ه شده استيآن ارا ايمتعددي بر

                                                 
   DokanheeiF@ yahoo.com واحد رودهن دانشگاه آزاد اسالمي استاديار  .١

  استاد دانشگاه عالمه طباطبايي .2
  واحد رودهن اسالمي دانشيار دانشگاه آزاد .3
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قل از ، به ن1989( 1شوسترومبرامر و . به ارتباط خاص بين دو نفر نياز داردكه داند  اي مي ياري دهنده
براي رسيدن به اهداف و عملكرد  دانند كه به افراد عادي مشاوره را فرايندي مي) 1386آبادي،  شفيع

كه در اين است بين مشاور و مراجع  اي دوجانبه رابطه ،به نظر آنان مشاوره. كند كمك مي ،ثروم
تخصصي  و  هاي علمي كند و مشاور براساس صالحيت مراجع مشكالت خود را مطرح مي ،رابطه
ي مشاوره را ايجاد رابطه ) 1972( 2دينك ماير .دهد اري مييمراجع را در حل اين مشكالت  خود

ارتباط با ي دهد تا نحوه  داند كه از طريق اين رابطه، مشاور به مراجع ياري مي حسنه بين دو نفر مي
 اسدساتش را بشناحسا طور معقول و مقبولي برآورده سازد،ديگران را فراگيرد، نيازهايش را به 

اش  نقاط قوت و ضعف خويش به دست آورد و با تعيين و شناخت اهداف آيندهي اطالعاتي درباره 
  . ها را تعيين كند هاي حصول به آن شيوه

توان نتيجه گرفت كه در فرايند مشاوره به عنوان يك جريان  مي تعاريف موجودبا توجه به 
آموزد و سرانجام راه حل  گيري را مي  نگي تصميمچگو شناسد مراجع خود را بيشتر مي ،تخصصي
م با درك، همدلي و تفاهم اد بنابراين مشاور بايد محيطي توكن براي حل مشكل خود پيدا مي مناسب

  . ل خود را مطرح سازديا مراجع احساس امنيت نموده و مسابه وجود آورد ت
گران اين است كه اين افراد براي هاي رايج در آموزش مشاوران و درمان بدون ترديد يكي از پرسش

مشاوره و توانايي درمانگري  موفق و كارآمد بايد واجد چه ي كسب آمادگي به منظور احراز حرفه 
ثير مجموعه ابايد به ت وجود كامروا سازيهاي مرسوم ،از افكار قالبي صرف نظر. هايي باشند ويژگي

  .توجه شود ،ددارشاوران و روان درمانگران نقش عواملي كه در موفقيت م
، رفتاري و اخالقي هر وعه خصوصيات پايدار رواني، عاطفيبه عنوان مجم هاي شخصيتي ويژگي 

مانند برخورداري از اعتماد به نفس در  ؛سازد او را از ديگران متمايز مي مشاور تعريف شده است كه
 سليمري از عقل حد قابل قبول، خوش خلق و خوش برخورد بودن در رابطه با ديگران، برخوردا

وانايي خود ارزيابي صحيح هاي بحراني، ت بلوغ عاطفي  و توانايي تحمل فشارهاي رواني در موقعيت
موفق ي ثري در فرايند مشاوره وعواطف طبيعي بشري كه نقش بسيار مله و توانايي تجربه او حل مس

شناختي  اي جمعيته ويژگي ).1383 ؛ ساعتچي،2001 ، 3كراس و پاپادوپولوس( و كارآمد دارند
 ، مليت، سن و جنس عيت ظاهري و بدني مشاور، وضعيت تاهل، مذهباز قبيل وض نيزمشاور 

                                                 
1. Bramer& shostrom 3. Cross & Papadopoulos 
2. Dinkmeyer  
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موثر ي داشته وفق نقش ي مدر هدايت فرآيند مشاوره ي تحصيلي مي تواند تجارب شغلي و رشته 
  ). 1990، 1، گيبسون و ميشل1381حسيني، (باشد 

عقيده دارند كه مشاوران موفق بايد قبل از ) 2005،  3ين، به نقل از آست1991( 2كورسيني و گراس
 ج ويژگي خودآگاهي، تمركز و آرامشهاي اساسي در فرايند مشاوره، داراي پن كاربرد مهارت

نتايج پژوهش وسلندر  .طبعي، صداقت و نگرش بدون داوري نسبت به خويشتن و ديگران باشند شوخ
هاي  لكرد مشاوران نشان داده است كه بين ويژگيش بيني عميپ ي در زمينه) 1979( 4ويگينزو 

هاي برخي  يافته. دار وجود دارد شخصيتي و عملكرد شغلي موفق مشاوران همبستگي مثبت و معني
هاي  ويژگي كه نشان داده است) 2006( 5هاي اريكسن و مك اوليف ها مانند پژوهش پژوهش

 .كند بيني مي ت شغلي مشاوران را پيشواريانس موفقي ،درصد 18شخصيتي و رشد اخالقي در حدود 
توانند روابط  مشاوران موفق افرادي مثبت و خوش بين هستند، مي) 1992( 6دينك ماير و مارواز نظر 

اند و  اجتماعي مطلوب برقرار كنند، تركيب كاملي از تخصص و هنر دارند، داراي استقالل دروني
 نيز معتقدند) 2001( 8برادلي و الدانيو ) 2000(  7بالچر. مشاوره دارندي وابستگي نسبي به حوزه 

طبعي، اصالت، مواجهه و فوريت  گرايي، صداقت، شجاعت، شوخ همدلي، احترام، عينيت و عمل كه
ثر و كارآمد از وآنان عقيده دارند كه مشاوران م. ستاترين خصوصيات يك مشاور كارآمد  ممه

هاي يادگيري  باري و گشودگي نسبت به سبكپذيري، برد توانايي و استعداد الزم براي انعطاف
به . حسنه با مراجعان خود مهارت بسيار خوبي دارندي و در برقراري رابطه  گوناگون برخوردارند

نسبت به  ثر عالوه بر اينومشاوران كارآمد و م) 2005( 10و بوردرز و براون) 2000( 9نظر هاوات
كنند تا در صورت بروز هرگونه مشكل  ش ميتال و ندا هاي فردي خود در مشاوره آگاه محدوديت

 .هاي خود شناخت كافي دارند به مشورت با استاد يا راهنماي خود بپردازند و در مجموع از توانايي
حاكي از آن است كه مشاوران كارآمد از ) 2006( 11كاتل و لويزشيلينگ، تايج پژوهش ن

برخوردارند و از نظر تيپ شخصيتي دروغگويي پرهيز كرده و از احساس لياقت و كفايت خوبي 
  .برونگراتر از ساير مشاوران هستند

                                                 
1. Gibson & Mitchell 5. Eriksen& Mc Auliffe 9. Howatt 
2. Corsini & Gross 6. Dinkmeyer& Muro 10. Borders & Brown 
3. Austin 7. Blocher 11. Shilling,  Cottel & Lewis 
4. Weslender & Wiggins 8. Bradley & ladany  
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هاي شخصيتي مشاوران با عملكرد  خصوص نقش و ارتباط ويژگي هاي بيشتري در اگرچه پژوهش
مشاوران موفق  شناختي هاي جمعيت ويژگياما درخصوص  ثر و كارآمد آنان  انجام شده استوم

نشان داده ) 2004( 1هاي بريسچتو و مرلوتزي تايج پژوهشن. هاي كمتري انجام شده است پژوهش
نقش بسزايي در موفقيت  ،مشاورهي تحصيلي مرتبط با حرفه  ي است كه ميزان تجربه و داشتن رشته

هاي شخصيتي  كه عالوه بر ويژگي هدر يك مطالعه نشان داد) 1383(ساعتچي . شغلي مشاوران دارد
دكتري يا كارشناسي  ي يز مانند دارا بودن حداقل دانشنامهشناختي ن هاي جمعيت يك مشاور، ويژگي

ي سال سابقه  3داشتن حداقل شناسي مشاوره،  اليني، روانشناسي ب هاي روان ارشد در يكي از رشته
متناسب با عرف و و آراسته  رتبدرماني، داشتن شرايط ظاهري م مشاوره و رواني مفيد در زمينه 

تواند در  مي) متناسب با شرايط سني و نوع مشكل مراجعان(سال  30و دارا بودن سن باالي  جامعه
نيز ) 2006( 2هاي گوستاد و توما نتايج پژوهش. اي او نقش بسزايي داشته باشد موفقيت شغلي و حرفه

شخصيتي و هاي  شناختي مشاوران با ويژگي هاي شخصيتي و جمعيت تشابه ويژگينشان داد كه 
  . مراجعان در فرايند درمان دارد ي ر فراواني در ميزان عملكرد بهينهثيشناختي مراجعان، تا جمعيت 
ثير كه حاكي از نقش متضاد و متفاوت تاشواهد زيادي به دست آمده است  ،هاي اخير در سال

در يك پژوهش ) 1982(  3جونز و كوپل. جنسيت بر موفقيت شغلي مشاور و عملكرد شغلي اوست
از مردان ثرتر ره، مودرمانگران زن در انجام كار مشاو مراجعان،از نظر به اين نتيجه رسيدند كه 

   .هستند
ثر است كه درمان معتقد است كه درمان وقتي مودر ارتباط با نقش جنسيت مشاور در ) 1979( 4بليز

) 1989( 5فيشر. دهندت درماني درمانگران زن به مراجعان زن و درمانگران مرد به مراجعان مرد خدما
درمانگران زن در درمان هر دو جنس  كند به پژوهشي كه انجام داده است بيان مينيز با توجه 
معتقد است كه جنسيت درمانگر ) 1993، 7به نقل از بومن(  6در حالي كه شر. ثرتر هستندمراجعان مو

در پژوهش ديگري كه توسط . رود عامل بسيار ضعيفي در درمان هر دو جنس مراجعان به شمار مي
هل و جنسيت درمانگر و انجام شد، وضعيت تا) 2004، 9، به نقل از ميلر1991( 8نكمپل و جانسو

هاي اين  يافته. مراجع از لحاظ ادراك و توقعات بيمار و موفقيت مشاور مورد بررسي قرار گرفت

                                                 
1. Brischetto & Merlutzzi 4. Blass 8. Bowman 
2. Gustad & Tuma 5. Fisher 8. Campell & Johnson 
3. Jones & Koppel 7. Scher 9. Miller
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ثيري بر روي ادراك و تاهل، تاهيچ يك از دو متغير جنسيت و وضعيت  كه تحقيق نيز نشان داد
  . يمار در موفقيت مشاور نداردتوقعات درماني ب

هاي ديگر نيز در خصوص ارتباط ساير  جنسيت و موفقيت شغلي پژوهشي عالوه بر رابطه 
نداشتن نقص شناختي و شخصي مشاوران مانند جذابيت فيزيكي مشاوران و  هاي جمعيت ويژگي

هاي  مهارتمشاور بر  و تسلط ايند مشاوره با موفقيت شغليثر در فرحركتي مو -عضوي يا حسي
نتايج ). 1983، 1وارگاسو بوركوسكي( موفق داردي ثير بسزايي در فرايند مشاوره اي، تا مشاوره

آن دسته از  هاي وارگاس و بوركوسكي هييد يافتنيز در تا) 1986(و همكاران  2 پژوهش گرين
ارزيابي  رانتر و موثرتر از ساير مشاو برخوردار بودند كمك كنندهمشاوراني كه از جذابيت فيزيكي 

مشاوران موفق  شناختي جمعيتهاي شخصيتي و  ن مقاله كوشش شده است تا ويژگييدر ا. مي شوند
  . هاي آن مورد بررسي قرار گيرد مشاوران استان تهران و شهرستاني از ديدگاه جامعه 

 
  روش 
  ، نمونه و روش نمونه گيريي آماري جامعه
شناسان و مشاوران  ها، روان دانشگاه ت علمياعضاي هياشامل  ،اين پژوهشي مورد مطالعه  ي جامعه

 1386-87صيلي هاي آن در سال تح هاي دولتي و خصوصي استان تهران  و شهرستان شاغل در بخش
 از اين جامعه با شيوه ي  كه اند كار مشاوره نيز داشتهي سال تجربه يا سابقه  3 بوده است كه دست كم

با معلوم . و مورد آزمون قرار گرفتند نفر انتخاب 430،اي حلهمر گيري تصادفي ساده و چند نمونه
به عنوان افراد موفق و ) نفر 91(درصد نمرات پايين  25درصد نمرات باال و  25شدن توزيع نمره ها، 

 375تحقيق از  ي حجم نمونه و به اين ترتيب ناموفق در نظر گرفته شده و با يكديگر مقايسه شدند
  . نفر كاهش يافت 182 به) پاسخنامه ي كامل(
 

  ابزار
 ي برگرفته از يك پرسشنامهپرسشنامه اين  :پرسشنامه ي ويژگي هاي شخصيتي و جمعيت شناختي 

ثر در وامل مبه منظور سنجش عو) 1386( آبادي و شريفي اي، شفيع الي است كه توسط دوكانهوس 86
 5و هنجاريابي شده و داراي تدوين  ،هاي آن موفقيت شغلي مشاوران در استان تهران و شهرستان

اي  هاي مشاوره و مهارتاي  حرفه -هاي علمي هاي شخصيتي، صالحيت خرده مقياس ويژگي

                                                 
1. Vargas &  Borkowski 2. Green 
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اين از  .عالقه مندي به شغل مشاوره است وهاي جمعيت شناختي، عوامل  محيطي و اجتماعي  ويژگي
 شناختي جمعيت و) الوس 22(هاي شخصيتي  ده مقياس ويژگيدو خر مربوط بهال وس 27پرسشنامه 

شناختي نيز از لحاظ  جمعيتشامل  ،هاي شخصيتي ويژگي .انتخاب و اجرا شده است) الوس 5(
هاي مربوط  هاي مربوط به وضعيت ظاهري و جسماني مشاور و ويژگي محتوايي به سنجش ويژگي

  . پردازد به وضعيت تحصيلي مشاور در فرايند مشاوره مي
  

 ي براساس پرسشنامه شناختي جمعيتهاي شخصيتي و  ژگيويي گانه  27هاي  لفهوم: 1جدول 
  موفقيت شغلي مشاوران

 يتيشخصهاييژگيو
 ايحرفهويشخصهايتيفعالانجامدريصبور -
  اي  حرفههاي  تيفعال انجام در پشتكار داشتن -
  يا حرفه وي شخص مشكالت حل در ابتكار ازي برخوردار -
   مشاورهي  حرفه با متناسبي ارزش نظام كي داشتن -
  يتيشخص وي روان سالمت ازي برخوردار -
  متوسطي باال هوش ازي برخوردار -
  ينيبرترب خود از اجتناب -
  مراجعان و همكاران مردم، بايي خوشرو -
  ريپذ انعطاف و رايپذ تيشخص ازي برخوردار -
  مراجعان و همكاران مردم، بايي خوشرو -
  مراجعان و همكاران مردم، نيب شهرت حسن داشتن -
  يفروتن و تواضعي  هيروح ازي برخوردار -
  بحران مواقع در رنج و درد تحمليي توانا -
  ي طبع شوخ حس ازي برخوردار -
  باال نفس به اعتماد ازي برخوردار -
  يا حرفه وي خانوادگ ليمسا دري اخالق اصول بهي بنديپا -
  باال سطحي جانيه هوش ازي برخوردار -
   متفاوتهاي  جانيه درك و تجربهيي توانا -
  بحران مواقع در خودي سالمت حفظيي توانا -
  متفاوتهاي  تيموقع با مواجهه دري ريگ ميتصم قدرت داشتن -
  خود ضعف و قوت نقاط ازي كاف شناخت داشتن -
 انصافيهيروحازيبرخوردار -

 شناختيجمعيتويژگي
  ي مشاورهمعه و حرفهظاهري منظم و آراسته و متناسب با عرف جاداشتن -
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 ادامه ي جدول
  حركتي موثر در انجام مشاوره -نداشتن نقص عضوي يا حسي -
  )هاي آن شناسي، مشاوره يا انواع گرايش روان(مشاوره ي تحصيلي مرتبط با حرفه  ي داشتن رشته -
  هاي معتبر كشور اخذ مدرك تحصيلي از دانشگاه -
 داشتن تجربه ي كافي در مشاوره -

  
 569نفري، حداقل نمره  375 ي الي بر روي نمونهوس 86پرسشنامه ي اس فرم هنجار شده براس

ضريب آلفاي كرانباخ براي خرده . است 74و انحراف معيار 806ها  ، ميانگين نمره940حداكثر نمره 
مقياس به ترتيب   و مجموع اين دو خرده شناختي هاي جمعيت ويژگيهاي شخصيتي،  مقياس ويژگي

اعتبار . شناسان و مشاوران محاسبه شد استادان، رواني براي گروه نمونه  85/0و  83/0، 84/0
شناسي و مشاوره و متخصصان  رواني رشته   ت علميااعضاي هينيز توسط اين مقياس محتوايي 

 هاي شهيد بهشتي، عالمه طباطبايي، تربيت معلم، الزهرا و دانشگاه آزاد اسالمي سنجي دانشگاه روان
 .ه استييد قرار گرفتارودهن مورد ت اي علوم و تحقيقات وه واحد 

  
  ها افتهي
 نمراتهاي مورد مطالعه و نامتقارن بودن توزيع  تعداد گروه، گيري اس اندازهيبا توجه به ماهيت مق 

مان ويتني  uهاي پژوهشي از آزمون ناپارامتريك  ها و پاسخ به پرسش ه و تحليل دادهيبراي تجز
در مقياس   ناموفقو  موفقهاي مشاوران گروه  هاي توصيفي نمره شاخص. استفاده شده است

  .نشان داده شده است 3و 2هاي  در جدول شناختي جمعيتهاي شخصيتي و  ويژگي
  

  در مقياس ناموفقو گروه  موفقهاي مشاوران گروه  هاي توصيفي نمره شاخص: 2جدول 
  اورانموفقيت شغلي مشي هاي شخصيتي براساس پرسشنامه  ويژگي

 ميانه ميانگين ها گروه
 انحراف
 معيار

 دامنه كشيدگي كجي

 )ناموفق(پايينگروه مشاوران
 )موفق( باال گروه مشاوران

45/8 
37/10  

45/8 
68/9 

781/0 
407/0 

040/0-  
731/0- 

283/0 
260/0 

23/4  
55/4 
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  در مقياس موفق و ناموفقهاي مشاوران گروه  هاي توصيفي نمره شاخص: 3جدول
  موفقيت شغلي مشاوران ي براساس پرسشنامهشناختي  هاي جمعيت گيويژ

 ميانه ميانگين ها گروه
 انحراف
 معيار

 دامنه كشيدگي كجي

 )ناموفق(پايينگروه مشاوران
 )موفق( باال گروه مشاوران

12/8 
22/10 

25/8 
54/9 

776/0 
405/0 

336/0-  
795/0- 

154/0- 
285/0 

46/3  
54/4 

  
  .نشان داده شده است 5و  4مان ويتني در جدول  uحاصل از آزمون  يها نتايج تحليل داده

  
اصلي مان ويتني براي پرسش پژوهشي  uهاي حاصل از آزمون  تحليل دادهي خالصه : 4جدول

  ي يك  شماره

 )شخصيتيهاي  ويژگي( متغير
 ميانگين
  ها رتبه

 مجموع
 ها رتبه

Uمان  
  آلفا Z  ويتني

 )ناموفق(پايينگروه مشاوران
  )موفق(باال  گروه ورانمشا
 جمع

35/46  
70/134 

50/4125  
50/12527 

500/120 312/11- 000/0 

  
              هاي مشاهده  اوت ميانگين رتبهها تف شود در اين تحليل مالحظه مي 4همان گونه كه در جدول 

 001/0حتي در سطح آلفاي  ،هاي شخصيتي مشاوران دو گروه پايين و باال در مقياس ويژگيي  شده
و سطح ) 500/120(مان ويتني محاسبه شده u  به عبارت ديگر با توجه به مقدار .دار است معني

 هاي شخصيتي مشاوران گروه باال توان گفت بين ويژگي درصد اطمينان مي 99معناداري آن با 
  .دار وجود دارد تفاوت معني) ناموفق(هاي شخصيتي مشاوران گروه پايين  با ويژگي) موفق(

حاكي از اين است كه  ،مان ويتني uشود، نتايج آزمون  مالحظه مي 5نطور كه در جدول هما
 01/0(دار دارند  هاي شخصيتي با يكديگر تفاوت معني ويژگيي مشاوران موفق و ناموفق در همه 

P< .( مورد ي هاي شخصيتي پنجگانه  لفهديگر نمره ي مشاوران موفق در همه ي موبه عبارت
هاي  ويژگيها در مورد  نتايج تحليل داده. باالتر از مشاوران ناموفق بوده است ،حقيقبررسي در اين ت

  .ه شده استيارا 7و  6ول ادر جد مشاوران
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ي فرعي مان ويتني براي پرسش پژوهش uهاي حاصل از آزمون  تحليل داده ي خالصه: 5جدول 
  ي يكشماره 

 ها گروه  متغير
 ميانگين
  رتبه

  مجموع
 ها رتبه 

U  Z P  

 هاي ذهني و شناختي توانايي
 ناموفق
 موفق

31/50 
69/132 

5/4578 
5/12074 

**5/392  558/10- 000/0 

 ناموفق  نظام ارزشي و اخالقي
 موفق

41/53 
59/129  

4860 
11793  

**674  814/9- 000/0 

هايبردباري مشاور و شيوه
  كنار آمدن با مشكالت

 ناموفق
 موفق

77/51 
23/131  

4711 
11942  

**525  203/10- 000/0 

 ناموفق  سالمت رواني
 موفق

47/53 
53/129  

5/4865 
5/11787  

**5/679  822/9- 000/0 

 ناموفق  هاي اجتماعي شهرت و مهارت
 موفق

02/50 
98/132  

5/4551 
5/12101  

**5/365  643/10- 000/0 

  01/0دار در سطح  معني** 
  

ي اصلي براي پرسش پژوهشمان ويتني  uهاي حاصل از آزمون  تحليل دادهي خالصه : 6جدول 
  ي دوشماره 

 N شناختي جمعيتهاي  ويژگي
ميانگين

  ها رتبه
  مجموع

 ها رتبه

Uمان  
  آلفا Z  ويتني 

 )ناموفق(پايينگروه مشاوران
  )موفق(باال  گروه مشاوران

 جمع

91 
91  

182 

12/47  
88/135 

4288  
12365 

**102 **366/11-  000/0  

  01/0دار در سطح  معني** 
  

 ي هاي مشاهده شده ها تفاوت ميانگين رتبه شود در اين تحليل مالحظه مي 6كه در جدول  گونه همان
 001/0نيز در سطح آلفاي  شناختي هاي جمعيت ويژگيدر مقياس  ناموفق و موفقمشاوران دو گروه 

و سطح ) 500/39(مان ويتني محاسبه شده  uبه عبارت ديگر با توجه به مقدار . دار است معني
 مشاوران گروه باالشناختي  هاي جمعيت ويژگيتوان گفت بين  درصد اطمينان مي99با  ،آن معناداري

  . تفاوت معني دار وجود دارد) ناموفق(مشاوران گروه پايين شناختي  هاي جمعيت ويژگيبا ) موفق(
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فرعي مان ويتني براي پرسش پژوهشي  uهاي حاصل از آزمون  تحليل دادهي خالصه : 7 جدول
  وي دشماره 

   مجموع  رتبه ميانگين n ها گروه  متغير
 ها رتبه

U  Z P 

 وضعيت ظاهري و جسماني
 ناموفق
 موفق

91 
91  

97/56 
03/126 

14/51  
11469 

**998  932/8- 000/0 

 ناموفق  وضعيت تحصيلي
 موفق

91 
91  

59/56 
41/126  

5150  
11503  

**964  973/8- 000/0 

  01/0دار در سطح  معني** 
  

ي هاي دوگانه  لفهدر خصوص مو 7محاسبه شده در جدول  مان ويتني uبا توجه به مقادير 
هاي فوق بين مشاوران موفق و  لفهه ي موتوان نتيجه گرفت كه در هم شناختي مي هاي جمعيت ويژگي

مورد ي موارد دوگانه  ي در همه به عبارت ديگر) >P 01/0(دار وجود دارد  ناموفق تفاوت معني
  . هاي مشاوران ناموفق است باالتر از نمره ،اي مشاوران موفقه بررسي در اين تحقيق نمره

  
  گيري بحث و نتيجه

موفق و (هاي شخصيتي مشاوران گروه باال  كه بين ويژگي نشان مي دهدهاي اين پژوهش  افتهي
بخصوص از نظر ) ناموفق و كمتر كارآمد( هاي شخصيتي  مشاوران گروه پايين با ويژگي) كارآمد

وجود  يكه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است تفاوت معني دار ويژگي شخصيتي 22
و موفق در مشاوران كارآمد كه توان احتمال داد  هاي حاصل از اين پژوهش مي با توجه به يافته. دارد

از هوش شناختي و هيجاني و اعتماد به نفس باالتري برخوردار  تر،كارآمد مقايسه با مشاوران كم
ي ، از نظام ارزشي متناسب با حرفه باشند اي با پشتكار و صبور هاي حرفه ام فعاليتباشند، در انج
و در ميان مردم  كرده، از خود برتر بيني اجتناب داشته باشندو نسبت به آن تعهد  بوده خود برخوردار

همچنين مشاوران كارآمد و موفق از . شته باشندهمكاران و مراجعان خود حسن شهرت بيشتري دا
و ناموفق  تركارآمد بيشتري در مقايسه با مشاوران كمانصاف، تواضع و فروتني ي يه روح

از نقاط قوت و ضعف خود  ،قدرت خالقيت و ابتكار خوبي دارندبرخوردارند، شوخ طبع هستند و 
به اصول  ،هاي متفاوت برخوردارند شناخت كافي دارند و از توانايي خوبي در تجربه و درك هيجان
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۴٣

هاي متفاوت از قدرت تصميم  مسايل خانوادگي پايبند بوده و به هنگام مواجهه با موقعيتاخالقي در 
  . گيري معقول و مناسب برخوردارند

هاي  نشان داده است كه بين ويژگي) 1979(هاي پژوهش انجام شده توسط وسلندر و ويگينز افتهي
از سوي ديگر . د داردجوهمبستگي مثبت و معني دار و ،شخصيتي و عملكرد شغلي موفق مشاوران

نيز حاكي از آن است ) 2006( هاي اريكسن و مك اوليف ها مانند پژوهش هاي برخي پژوهش يافته
درصد واريانس موفقيت شغلي مشاوران را  18هاي شخصيتي و رشد اخالقي در حدود  كه ويژگي

معني كه بين بدين  ي داردپژوهش حاضر همخوان ي ها با يافته اين يافته. كند پيش بيني مي
 ي رابطه) ناموفق( و كمتر كارآمد) موفق( هاي شخصيتي و عملكرد شغلي مشاوران كارآمد ويژگي

تري در مقايسه  تر و قوي هاي شخصيتي برجسته معني دار وجود دارد و مشاوران كارآمد از ويژگي
  برادلي و الداني ،1992( هاي دينك ماير و مارو هاي پژوهش يافته. ندبا مشاوران ناكارآمد برخوردار

  ، شجاعت، شوخ طبعي هاي شخصيتي از قبيل انصاف، صداقت ثير ويژگيامبني بر ت) 2001
اين ي ثر  و موفق مشاوران با يافته ووره و استقالل دروني بر عملكرد ممشاي وابستگي نسبي به حوزه 
  .پژوهش همخواني دارد

با ) موفق( مشاوران كارآمد شناختي عيتهاي جم ويژگيهاي اين پژوهش نشان داد كه بين  يافته
 شناختي هاي جمعيت ويژگيبه لحاظ ) ناموفق( تركارآمد مشاوران كم شناختي هاي جمعيت ويژگي
 . كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است تفاوت  معني دار وجود دارداي  دوگانه

 توان انتظار داشت رسد مي ظر مين هاي حاصل از اين پژوهش به به عبارت ديگر با توجه به يافته
تري  وضعيت ظاهري منظم و آراستهاز  تركارآمد كارآمد در مقايسه با مشاوران كممشاوران 

در  شتهسالمت جسماني بهتري دا باشند، برخوردار) مشاورهي متناسب با عرف جامعه و حرفه (
تحصيل كرده و ) هاي آن شناسي، مشاوره يا انواع گرايش روان(خود  ي هاي مرتبط با حرفه رشته

كافي و باالتري در شغل و ي و از تجربه  ههاي معتبر اخذ كرد مدرك تحصيلي خود را از دانشگاه
 . ندباش خود برخورداري   حرفه

 ) 1986(هام و يانيكو   گرين، كانينگ )1983(هاي انجام شده توسط وارگاس و بوركوسكي  پژوهش
 - حسيجذابيت فيزيكي مشاور و نداشتن نقص عضوي يا نشان داده است آراستگي ظاهري و  نيز

هاي اين  همچنين يافته. ثير بسزايي در موفقيت شغلي مشاور داردحركتي موثر در فرايند مشاوره، تا
؛ بريسچتو و مرلوتزي 1383ساعتچي، (هاي انجام شده توسط  هاي پژوهش پژوهش با عقايد و يافته
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داشتن يي از قبيل آراستگي ظاهري مشاور ها  ثير ويژگيتامبني بر ) 2006گوستاد و توما،  ؛2004
شناسي، برخورداري از سالمت  مشاوره و رواني كارشناسي ارشد در رشته ي حداقل درجه 

  . وسعت سوابق و تجارب كافي در موفقيت شغلي مشاوران همخواني دارد ،جسماني
 شناختي جمعيتشخصيتي و  هاي هاي پژوهش حاضر نشان داد كه بين ويژگي به طور كلي يافته

وفق مو نا تركارآمد مشاوران كم شناختي جمعيتهاي شخصيتي و  مشاوران كارآمد و موفق با ويژگي
ها و  هاي تحقيق با نظريه شود كه يافته ها مشاهده مي افتهيبا مرور . دار وجود دارد تفاوت معني

ها  است مطابقت دارد و همخواني يافته هايي كه در مباني نظري نيز به آن اشاره شده هاي پژوهش يافته
   .داردهاي پژوهش  احتمالي يافته اعتبارهاي ديگران نشان از  ها و يافته با نظريه
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