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  تهران 15 معلمان زن منطقه آميزاشتغال موفقيت بر انتخاب گالسر اثربخشي مشاوره مبتني بر نظريه

The effectiveness of the counceling with choice theory of Glasser in 
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   1ليال شهرابي فراهاني
   2شكيومرث فرح بخ
   3محمد عسگري

  
 پژوهش حاضر اثربخشي مشاوره مبتني بر نظريه انتخاب گالسـر           هدف: چكيده

 نفر از معلمـان  30 كه . است تهران 15 معلمان زن منطقه   آميزبر اشتغال موفقيت  
 از لحاظ كـاري در سـطح عملكـرد          87-88  ارزشيابي سال  در كه   15 زن منطقه 

ي كه در مقطـع ابتـدايي يـا راهنمـايي           معلمان .پاييني قرار داشتند انتخاب شدند    
ها گرفته شد   پيش آزمون از آن    .سال دارند  29 تا 11 سابقه بين  كار و مشغول به 

:  پرسشنامه شـامل   4در اين تحقيق از     . ر دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند       دو  
پرسشنامه محقق ساخته سـازگاري شـغلي، پرسـشنامه رضـايت شـغلي دانـت،                

گيزشي هرزبرگ و پرسشنامه موفقيت شغلي فرح بخش براي         پرسشنامه عوامل ان  
جهـت تحليـل اسـتنباطي، از آزمـون تحليـل           . گردآوري اطالعات اسـتفاده شـد     

نتايج تحليل كواريانس فرضيه اول پژوهش حـاكي از آن          . كواريانس استفاده شد  
بين گروه كنترل و آزمايش در ميانگين اشتغال موفقيـت آميـز پـس از                است كه 

 تفاوت معني داري به لحاظ آماري        مبتني بر نظريه انتخاب گالسر     اورهاجراي مش 
يعني مشاوره مبتني بر نظريه انتخـاب گالسـر بـر افـزايش اشـتغال               . وجود دارد 
نتـايج تحليـل كواريـانس فرضـيه دوم         . آميز معلمان زن مؤثر بوده است     موفقيت

اوره مبتني بـر    يعني مش . باشددار بين دو گروه مي    پژوهش حاكي از تفاوت معني    
 فرضـيه   و. نظريه انتخاب گالسر بر افزايش سازگاري معلمان زن مؤثر بوده اسـت           

  .سوم و چهارم و پنجم مورد تاييد است
  

  ، مشاورهآميز اشتغال موفقيت،نظريه انتخاب گالسر: هاكليد واژه

 
L. Shahrabi. Farahani., (M.A) 
K. Farahbakhsh., (Ph.D) 
M. Asghari., (Ph.D) 
 
 
 
Abstract: This research is about the 
effectiveness of the counceling with 
choice theary of Glasser in women techers 
successfully employment of Tehran 15 
area. The samples are 30 women teachers 
of area 15 that had low performance at 87-
88 evalution. They are put in experiment 
group and control group after taking 
pretest.To collect data use 4 inventories: 
made scholar job adjustment inventory, 
Dunnet job satisfaction inventory, 
Herzberg motivation factors inventory, 
Farahbakhsh job successfully inventory. 
Experiement group met independent 
variable at eight sessions after pretest. Post 
test was taken with the end of sessions. 
For inferential analysis covariance 
analysis test was used.Research finding 
indicate that the counseling with chice 
theory of Glasser is effective in women 
teachers successfully employment 
increase. 
 
Key words: Glosser choise theory, 
successfully employment, counseling 

                                                 
 نشگاه عالمه طباطبايي ارشد مشاوره شغلي داسكارشنا. 1
 عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي. 2
  عضوهيات علمي دانشگاه مالير. 3
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  مقدمه 
تحقيقات متعدد مويد . به ميزان و نوع عملكرد شاغلين آن بستگي دارد كشور خودكفائي هر
 اشتغال مناسب موجب ثانياً يابد و فساد شدت مي،با افزايش بيكاريند كه اوالً اين واقعيت هست

 زندگي براي اغلب افراد كانون توجه در كار. )1386 شفيع آبادي،( گرددنشاط و شادابي انسان مي
يك  در. داستان زندگي هر فرد است كس يك عامل اصلي در شغل هر. بيشتر بزرگساالن است

  ).2003 ،1نيومن نيومن و( كندهاي زندگي روزمره را تعيين ميناكامي و هابعد وسيع، كار لذت
 هاشغلي آن رشد. دانش است داشته كه جامعه آينده تحت سلطه كارگران با اظهار دروكر پيتر

طور اي كه بهپايه وفق دادن توصيف مي شود كه پيرامون يك دانش خشك بر هاي ريزمهارت اب
حدود زيادي   برخي عوامل كه تا.)2006 ،2زونكر( شودساخته ميروز شدن دارد ب ،مستمر نياز به

 بارتندع دارد سروكار هانوعي با آنفرد شاغل به هر ثرند و مؤكارآميز بهاشتغال و ادامه موفقيت در
سازش شغلي براي ادامه اشتغال . رضايت شغلي  موفقيت شغلي و،انگيزش شغلي ،سازش شغلي از

 نهايت ،كار موردنظرفردي انتظار دارد كه اشتغال به هر. رودشمار ميآميز عامل مهمي بهموفقيت
شفيع ( ازداش را نيز مرتفع س سالمتي و اعتبار را برايش تامين نمايد و نيازهاي اوليه،خشنودي

  . )1386 ،آبادي
-كند كه كار بيش از شيوهتاكيد مي) 1984 ،3الفكوايست ديويس و(نظريه سازگاري شغلي 

- پاداش، نارضايتي،شامل واكنش انساني و منابع رضايت كار. هاي وظيفه محور گام به گام است
اري شغلي اين فرضيه اساسي نظريه سازگ. باشدهاي رواني ديگر مي استرس و خيلي تقويت،ها

  بر.است كه افراد در جستجوي پيشرفت و نگهداري يك رابطه مثبت با محيط كاري خود هستند
محيط كار آن  آورند ومحيط كار مي افراد نيازهاي خود را به،طبق نظر الفكوايست و ديويس

زگاري ديويس و الفكوايست رابطه قويي بين رضايت شغلي و سا. كندنيازهاي افراد را ايجاد مي
 مشاركت ،استخدام رسميرضايت شغلي با پيامدهاي تجربه كاري مثل . اندكرده شغلي پيدا

رضايت شغلي يك شاخص ادراك فرد از كار و . شود ارزيابي مياخالق بيگانگي و ،يوربهره ،شغلي
  عموماً. در يك موقعيت كاري استاستخدام رسميطور باالئي مرتبط با به است و محيط كار

 ،الفكوايست ديويس و(  استوريي مرتبط با عملكرد شغلي و بهرهت فقط به طور ناچيزرضاي
 .گرددنيز احساس رضايت فردي مي رضايت شغلي عاملي است كه باعث افزايش كارائي و. )1984

شفيع ( باشدسسه خود مي افزايش رضايت شغلي در كاركنان مؤهر كارفرما به نوعي درصدد
   .)1386 آبادي،

                                                 
1. Newman & Newman 
2. Zunker 
3. Dawis&Lofquist 
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محتواهائي است كه  انگيزش شغلي يكي از. بعدي در اشتغال انگيزش شغلي است ثرمؤعامل 
انسان به شغلش عالقمند  اگر. )1977 ،1كرمن( مفهوم وسيع رفتار سازماني احاطه شده است با

شفيع ( بود آور و حتي غيرممكن خواهدادامه اشتغال ماللت ،برنيانگيزاند نباشد و شغل فرد را
سوي ارضاي يك مجموعه اهداف يا نيازها عنوان نيروي حركت مهم بهانگيزش به). 1386 آبادي،

 را مشخص كرد كه افراد براي دستيابي به آن هاييبراي مثال مزلويك سلسله نياز. رسدنظر ميبه
  . )2006 زونكر،( كنندبا هم رقابت مي

و موفقيت شغلي بسزائي دارد و بين انگيزش شغلي  ثيريت شغلي تأموفق انگيزش شغلي در
شفيع ( مفهوم عملكرد و كارائي تاكيد دارد و موفقيت شغلي برد .است رابطه متقابلي موجود

تواند به افراد موفقيت شغلي مي جهت رشد استفاده در  فهم راهبردهاي مورد.)1386 آبادي،
 كنندكمك كند بهترين راه براي پيشبرد و ارتقا به باالي سلسله مراتب يك شركت را انتخاب 

به انسان  جائي كه روش مبتني بر واقعيت درماني گالسرآن از ).2007 و همكاران، 2آكريوس(
هاي هاي خويش تسلط و كنترل داشته باشد و انتخابكند روي رفتار و انتخابكمك مي
مديريت هدايتي را  در محيط كار )1999 ،3گالسر(جايي كه و از آن ،تري داشته باشداثربخش

شناسي كنترل جايگاه مديريت رياستي در روان مديريت هدايتي، :گويدو مي ندكمطرح مي
است  اين است كه هم مولدتر ترين دليل لزوم مديريت هدايتي در محيط كارمهم .بيروني را دارد

آيد ال پيش مياين سؤ .شودجويي ميها صرفههم در هزينه و شودمنتهي مي به كيفيت بيشتر و
ثير دارد يا آميز معلمان تأايش اشتغال موفقيتبتني بر نظريه انتخاب گالسر بر افزكه آيا مشاوره م

   :اين زمينه صورت گرفته درهايي كه شبرخي از پژوه خير؟
 در تحقيقي اثربخشي مشاوره شغلي به شيوه سازگاري شغلي ديويس ،)1385( اميني تهراني

يشرو يدك را مورد بررسي قرار داده سازي پبر افزايش رضايتِ شغلي كارگران شركت اتوبوس
افزايش رضايتِ شغلي  است و نتيجه گرفته است كه فرضيه اصلي در مورد اثربخشي اين روش بر

 فرضيه فرعي اول در . پيگيري اول و پيگيري دوم تاييد شد،كارگران در هر سه مرحله پس آزمون
 پيگيري ،آزمون مرحله پس3 ر هرپذيريِ كارگران دمورد اثربخشي اين شيوه بر افزايش مسئوليت

 فرضيه فرعي دوم در مورد اثربخشي اين شيوه بر افزايش رضايت .اول و پيگيري دوم تاييد گرديد
 .از ماهيتِ كار در دو مرحله پس آزمون و پيگيري اول رد شد ولي در پيگيري دوم تاييد شد

ز همكاران در هر سه مرحله فرضيه فرعي سوم در مورد اثربخشيِ اين شيوه بر افزايش رضايت ا
   . پيگيري اول و پيگيري دوم تاييد گرديد،پس آزمون

                                                 
1. Korman 
2. Akrivos 
3. Glasser 
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با موضوع اثربخشي مشاوره شغلي به شيوه دوعاملي ) 1388 (،در تحقيقي كه بوالحسني
هرزبرگ بر افزايش انگيزش شغلي كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي دورود انجام داده است نتيجه 

پذيريِ افزايش ميزان مسئوليت شيوه دوعاملي هرزبرگ بر بهگرفته است كه مشاوره شغلي
 با ،)1387(تحقيقي كه ذوالفقار   در.است كاركنان و افزايش ميزان امنيت شغلي كاركنان مؤثر

در رفتار معلمان و )  فرسودگي شغلي، ايدئولوژي كنترل،رضايتِ شغلي(موضوع علل بروز تعارض 
آموزان سال اول تني دانشهاي روانزش پيشرفت و ويژگي انگي،ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي

هاي پژوهش از همبستگي هاي پسرانه دولتي شهر تهران انجام داده است يافتهدبيرستان
 فرسودگي و ، ايدئولوژي كنترل و فرسودگي،معناداري بين متغيرهاي رضايت شغلي و فرسودگي

تني و  روان،رل و پيشرفت تحصيلي ايدئولوژي كنت، فرسودگي و پيشرفت تحصيلي،تعارض
چنين  هم.كندتني حمايت مي تعارض و روان، تعارض و انگيزش پيشرفت،پيشرفت تحصيلي

همبستگي بين متغيرهاي ايدئولوژي كنترل و تعارض از يكسو و متغيرهاي تعارض و پيشرفت 
علمي تعارض در صورت غيرمستقيم معنادار شده است و نهايتاً مدل تحصيلي از سوي ديگر به

-بين بر متغيرهاي مالك ميرفتار معلم كه بيانگر تاثير مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي پيش
   . بدست آمد،باشد

با موضوع اثربخشي مشاوره گروهي بر مبناي نظريه انتخاب ) 1386(در تحقيقي كه بدرخاني 
فته است كه بكارگيريِ نظريه  نتيجه گر،آموزان انجام داده استگالسر بر افزايش سازگاري دانش

تحقيقي با موضوع ) 1387( فرجيان .آموزان مؤثر استانتخاب گالسر بر افزايش سازگاري دانش
مطالعه :  اجتماعي و عاطفي با رويكردي اثربخش در موفقيت شغلي،مديريت سرمايه انساني

 ،سرمايه انساني هدف پژوهش شناسايي روابط متقابل بين ، انجام داده است،موردي بانك ملت
ـ   روش تحقيق مورد استفاده پيمايشي.ها بر موفقيت شغلي استاجتماعي و عاطفي و اثرات آن

 نتايج نشان داده است كه .باشدهمبستگي و بطور مشخص مبتني بر مدل معادالت ساختاري مي
 مديران دو بعد سرمايه انساني و اجتماعي بر طبق مدل تحليل مسير ارائه شده بر موفقيت شغلي

   .گذاردتاثير مي
انجام » سازگاري شغلي مردان آسيايي آمريكايي« تحقيقي با موضوع 1)2009( لي ـ ليانگ

كار ها مشغول بهنمونه شامل ده مرد آسيايي آمريكايي كه همه در امور مالي شركت. داده است
-قيق كيفي مي روش تح.آوري شده است اطالعات از طريق مصاحبه تلفني جمع.باشدهستند مي

كنندگان تجاربي از مواجه شدن با تصور قالبي در دهد كه اغلب مشاركت نتيجه نشان مي.باشد
بخش هستند و در كار به كردند اين تصورات قالبي زيانها احساس مي آن.كار را گزارش دادند

                                                 
1. Li -Liang   
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د در برابر كننهاي رهبري موردنياز محروم ميهاي رشد مهارتها را از فرصتهايي كه آنشيوه
كنندگان در اين نمونه به فقدان نمايندگي مردان آسيايي ـ  تمام مشاركت.گيرندها قرار ميآن

   .ها اشاره كردندهاي رهبري و مديريت در راس شركتآمريكايي در موقعيت
راهبردهاي شغلي مديران هتل براي «: تحقيقي با موضوع) 2007( و همكاران 1آكريوس

 هدف اين تحقيق بررسي راهبردهاي شغلي است كه مديران هتل يونان .اندهانجام داد» موفقيت
  مدير65 نمونه از ، يك مطالعه موردي.كننداشان استفاده ميبراساس پيشرفت موفقيت شغلي

ها در راهبردهاي  داده،كنند استفاده شدههاي مجلل در يونان كار ميهتل معمولي هتل كه در
 مشخص شد كه مديران از يك .آوري شده استنامه پستي جمعشغلي با استفاده از پرسش

 بيشترين استفاده در .كنندمنظور پيشرفت شغلشان استفاده ميمحدوده راهبردهاي مختلف به
هاي مختلف بر  روابط بين فردي و از عهده موقعيت، تحرك،ها مهارت،هاي شغليرابطه با فرصت
و  هاي جستجوي كار تكنيك،هاي خانوادگيماسترين استفاده مربوط به تكم آمدن است و
   .پرداخت است

 "پيش بيني رضايت معلم در يـك طـرح رشـدي          "تحقيقي با موضوع    ) 1998( و همكاران    2كانلي
هاي مختلف شغلي از رضايت شـغلي معلمـاني    كنندهبينيها در اين تحقيق پيش     آن .اندانجام داده 

هاي مختلف محيط كاري    كنند؛ كه آيا جنبه    مي كه شامل يك طرح رشد شغلي هستند را بررسي        
كننده رضايت شـغلي معلمـان      بيني پيش ،هاي دروني كاري و ارزيابي شخصي مثبت      شامل ويژگي 

هاي كاري واگرا و    هاي رضايت شغلي بر طبق نقش     كنندهبينيهاي مختلف هستند؟ پيش   در گروه 
منابع خبري و سلسله مراتب اقتدار براي        ،مستقل  از بين متغيرهاي   .كنندمراحل شغلي تغيير مي   

در سطح مـسير شـغلي مهـم و ارزيـابي            تخصصي مهم و ارتقاي عاقالنه براي معلمان       معلمان غير 
  . مهم بود،مثبت بوسيله رئيس براي معلمان باتجربه كه در طرح رشد شغلي شركت نكرده بودند

   
  ها فرضيه

  .آميز معلمان زن مؤثر استايش اشتغال موفقيت مشاوره مبتني بر نظريه انتخاب گالسر بر افز-
  . مشاوره مبتني بر نظريه انتخاب گالسر بر افزايش سازگاري شغلي معلمان زن مؤثر است-
  . مشاوره مبتني بر نظريه انتخاب گالسر بر افزايش رضايت شغلي معلمان زن مؤثر است-
  .غلي معلمان زن مؤثر است مشاوره مبتني بر نظريه انتخاب گالسر بر افزايش انگيزش ش-
   شغلي معلمان زن مؤثر استموفقيت مشاوره مبتني بر نظريه انتخاب گالسر بر افزايش -

                                                 
1. Akrivos 
2. Conley 
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  جامعه آماري
سال  در تهران 15 منطقه از معلمان زن شاغل درند اين تحقيق جامعه آماري عبارت در

 مدارس ابتدايي يا در و كارشناسي هستند معلماني كه داراي مدرك كارداني يا .88-89تحصيلي 
سال  11 اين معلمان حداقل سابقه كار .معلمي هستند كارتهران مشغول به 15 راهنمايي منطقه

پنجم ابتدايي  چهارم يا سوم، دوم، پايه اول، معلمان ابتدايي در .باشدسال مي 29 حداكثر و
    .كنند ميسوم راهنمايي تدريس دوم يا معلمان راهنمايي در پايه اول، .كنندتدريس مي

  گيريروش نمونهنمونه و 
 از  سي نفر،15 پرورش منطقه همكاري اداره آموزش و  با15بين معلمان منطقه  نمونه از

سطح عملكرد  لحاظ كاري در  از87-88توجه به نمره ارزشيابي سال تحصيلي  كه بامعلماني 
 گروه گواه و دو درسپس  و ها گرفته شد انتخاب شد پيش آزمون از آنشتندپاييني قرار دا
   .گرفتند آزمايش قرار

  گيرياندازه ابزار
 چهار اين تحقيق از  در.اين پژوهش پرسشنامه است اصلي گردآوري اطالعات در ابزار

   :پرسشنامه استفاده شده است
 پرسشنامه محقق ساخته سازگاري شغلي   -
 پرسشنامه رضايت شغلي دانت   -
 پرسشنامه عوامل انگيزشي هرزبرگ   -
  سشنامه موفقيت شغلي فرح بخشپر  -

  پرسشنامه سازگاري شغلي
فكوايست توسط محقق تهيه شده ال قالب نظريه سازگاري شغلي ديويس و اين پرسشنامه در

نظريه سازگاري  هاي مطرح شده درلفهؤعبارت است كه از م 36حاوي  پرسشنامه مذكور .است
   .الفكوايست گرفته شده است ديويس و
 :تاييد اساتيد متخصص رد صوري موروايي و پرسشنامه مذكور از نظر محتوا : پرسشنامه1روايي

       .گرفته استيمي قرار سل  كرمي و، عسگري،بخشفرح
 نفري به اجرا درآمد 50 يك نمونه براي بدست آوردن پايايي پرسشنامه در:  پرسشنامه2پايايي

  . بدست آمد84/0اخ پايايي پرسشنامه نببا روش آلفاي كرو و

                                                 
1. Validity  
2. Relibility 
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قالب تئوري دوعاملي هرزبـرگ       در 1966 سال پرسشنامه در اين  : پرسشنامه رضايت شغلي دانت    
   . عبارت است36 حاوي  پرسشنامه مذكور.تهيه شده است

 1387اين پرسشنامه توسط فتح آبادي در سال      : يايي و روايي پرسشنامه رضايت شغلي دانت      اپ    
يانس تك تـك سـؤاالت و واريـانس هركـدام از             پس ازمحاسبه وار   .در ايران هنجاريابي شده است    

  . بدست آمد94/0 افراد نمونه از طريق آلفاي كرونباخ ميزان اعتبار
محتوا واقـع شـده اسـت     نظر شناسي و مشاوره ازروايي پرسشنامه مورد تاييد متخصصان روان   

  .)1389 ،قنبري(
اي  گزينـه 5ال بـسته   سـو 24اين پرسشنامه مـشتمل بـر   : پرسشنامه عوامل انگيزشي هرزبرگ       

   .شودعوامل انگيزشي است كه كال رابطه ميزان آن با رضايت شغلي سنجيده مي
-اكبـر شـعاري   علي دكتر علي دالور و   روايي اين پرسشنامه مورد تأييد اساتيد متخصص دكتر       

   .باشدداراي روايي صوري مي نژاد قرارگرفته و
  .)1388 ،بوالحسني(دست آمده است  ب84/0اخ بروش آلفاي كرون پايايي پرسشنامه با

مقيـاس    در .اي اسـت   گزينه 5سوال بسته   19 اين پرسشنامه شامل  : پرسشنامه موفقيت شغلي      
 پايـايي   .باشـد  فـرح بخـش مـي      نامـه سـاخته   اين پرسش . كامالً موافقم تا كامالً مخالفم     ليكرت از 

شنامه مـذكور مـورد تاييـد        روايي پرس  . بدست آمده است   86/0اخ  نبپرسشنامه با روش آلفاي كرو    
   .شناسي و مشاوره از نظر محتوا واقع شده استمتخصصان روان

  
  روش تحقيق

در اين پژوهش از دو گروه آزمايش و گواه استفاده شده است كه قبل از اجراي متغير مـستقل          
 ، پرسشنامه رضايت شـغلي دانـت      ،پرسشنامه عوامل انگيزشي هرزبرگ   (از طريق چهار پرسشنامه     

-انـدازه  مـورد ) نامه موفقيت شغلي فرح بخش و پرسشنامه محقق ساخته سازگاري شـغلي           پرسش
براي گـروه   ) نظريه انتخاب گالسر   مشاوره مبتني بر  (مستقل   آن متغير  از بعد گيري قرارگرفتند و  

بـه گـروه    ) دقيقـه 100 جلسه بـه مـدت       2هفته   هر( جلسه   8 مستقل در  شد متغير  آزمايش اجرا 
 .گروه آزمايش و گـواه گرفتـه شـد         دو هرز  پس از پايان جلسات پس آزمون ا        و .يش ارائه شد  آزما

  .بنابراين طرح پژوهشي نيمه آزمايشي است
  

  پيش آزمون  متغير  پس آزمون  گروه آزمايشي
  T2  X T1  

  T2  -  T1  گروه كنترل
   پس آزمون با گروه كنترل -طرح پيش آزمون
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  هاي پژوهشيافته
 توصيفي ميانگين، انحراف معيار، كمينه و بيشينه نمرات هاي نخست شاخصدر اين قسمت

هاي پژوهش كه از طريق آزمون سپس نتايج تحليل استنباطي داده. شودمتغيرها گزارش مي
هاي پژوهش مطرح بدين صورت كه ابتدا فرضيه. شودتحليل كوواريانس انجام شده است، ارائه مي

  . كنيمارائه ميهاي آماري ها را از طريق يافتهو پاسخ آن
  . ارائه شده استآميز مولفه هاي اشتغال موفقيتهاي توصيفيدر جدول زير شاخص

  
 آميزهاي اشتغال موفقيتهاي توصيفي مولفهشاخص. 1 جدول

حداكثر نمره حداقل نمره انحراف معيار ميانگين متغير

00/6200/142 00/11006/16پيش آزمون-سازگاري

00/9000/146 23/12920/23مونپس آز-سازگاري

00/10200/208 83/15161/24 پيش آزمون-رضايت

00/8300/239 03/17460/37 پس آزمون-رضايت

 00/6000/89 20/6910/6پيش آزمون-انگيزش

00/107 00/9 00/8084/19 پس آزمون-انگيزش

 00/5000/82 76/5958/8پيش آزمون-موفقيت

 00/4800/99 10/7324/17 پس آزمون-موفقيت

  
 ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر نمرات پيش آزمون و پس 1نتايج حاصل از جدول 

-نشان مي) سازگاري، انگيزش، موفقيت و رضايت(آميز هاي اشتغال موفقيتآزمون را در مولفه
كنندگان در گروه شود در مولفه سازگاري ميانگين نمرات شركتطور كه مالحظه ميهمان. دهد

 در مولفه رضايت .است )00/110(آزمون  باالتر از ميانگين نمرات پيش)23/129(پس آزمون 
باالتر از ميانگين نمرات پيش ) 03/174(كنندگان در گروه پس آزمون ميانگين نمرات شركت

ن كنندگان در گروه پس آزمو در مولفه انگيزش ميانگين نمرات شركت.است) 83/151(آزمون 
در مولفه موفقيت ميانگين نمرات . است) 20/69(باالتر از ميانگين نمرات پيش آزمون ) 00/80(

  . است) 76/59(آزمون باالتر از ميانگين نمرات پيش) 10/73(كنندگان در گروه پس آزمون شركت
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 جا كه يكياز آن. هاي تحقيق از آزمون تحليل كوواريانس استفاده شدمنظور بررسي فرضيهبه
. هاست بايد اين مفروضه را مورد بررسي قرار دادترين مفروضات آن برابري واريانس گروهاز مهم

  . شودبدين منظور از آزمون لوين براي بررسي اين مفروضه استفاده مي
آميز معلمان زن نظريه انتخاب گالسر بر افزايش اشتغال موفقيت مشاوره مبتني بر: اولفرضيه 

  .است مؤثر
 آميزها در متغير اشتغال موفقيتآزمون لوين براي بررسي برابري واريانس گروه. 2جدول 

F   2درجه آزادي  1درجه آزاديP. 

64 /01 28  43./ 
  

.  معنادار نيست05/0 مشاهده شده در سطح Fدهد كه مقدار   نشان مي2نتايج جدول 
پس با . شودآميز تأييد ميفقيتها در متغير اشتغال مو بنابراين، مفروضه يكساني واريانس گروه

. توان از تحليل كوواريانس استفاده كردها مي  براي تحليل داده توجه به رعايت اين مفروضه
  .هاي مربوط به محاسبه كوواريانس در جدول زير آمده استخالصه يافته

  
  در دو گروهتحليل كوواريانس نمرات پس آزمون پس از تعديل ميانگين اشتغال موفقيت آميز :3جدول

 
گيريم بين گروه كنترل و  اطمينان نتيجه مي99%نتايج جدول فوق حاكي از آن است كه با 

داري به لحاظ آماري آميز پس از اجراي مشاوره تفاوت معنيآزمايش در ميانگين اشتغال موفقيت
عبارت ديگر به. شود يعني فرض صفر رد مي؛)= ١df= F ٠٢/١١٦،>٠١/٠P(وجود دارد 

 آميز معلمان زن مؤثر نظريه انتخاب گالسر بر ميزان افزايش اشتغال موفقيتمشاوره مبتني بر
  .است

 مؤثرمشاوره مبتني برنظريه انتخاب گالسر بر افزايش سازگاري شغلي معلمان زن : موفرضيه د
  .است

 منبع
مجموع 
 مجذورات

 .F Pميانگين مجذوراتدرجه آزادي

/.001 42/63 34/40808  2 69/81616 الگوي اصالح شده
/.001 82/7 42/5033 1 42/5033 )اشتغال(پيش آزمون 
/.02/116001 32/74656 1 32/74656 گروه
   45/643 27 36/17373 خطا

    29 06/98990 كل اصالح شده
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 ها در متغير سازگاريآزمون لوين براي بررسي برابري واريانس گروه. 4جدول 

F  2دي درجه آزا  1درجه آزاديP. 
001./1 28  99./  

  
.  معنادار نيست05/0سطح   مشاهده شده درFدهد كه مقدار   نشان مي4نتايج جدول 

پس با توجه به . شودها در مولفه سازگاري تأييد مي بنابراين، مفروضه يكساني واريانس گروه
-خالصه يافته.  كردتوان از تحليل كوواريانس استفادهها مي  براي تحليل داده رعايت اين مفروضه

 . هاي مربوط به محاسبه كوواريانس در جدول زير آمده است
  

 تحليل كوواريانس نمرات پس آزمون پس از تعديل ميانگين سازگاري شغلي در دو گروه. 5 جدول

  
گيريم بين گروه كنترل و  اطمينان نتيجه مي99%حاكي از آن است كه با  5نتايج جدول 

داري به لحاظ آماري اري پس از اجراي مشاوره تفاوت معنيآزمايش در ميانگين ميزان سازگ
عبارت ديگر به. شود يعني فرض صفر رد مي؛)= ١df، F =193/٨٩، >٠١/٠P(وجود دارد 

  .است مؤثرمشاوره مبتني بر نظريه گالسر بر ميزان افزايش سازگاري شغلي معلمان زن 
 زايش رضايت شغلي معلمان زن مؤثرمشاوره مبتني برنظريه انتخاب گالسر بر اف: موسفرضيه 

  .است
 ها در متغير رضايتگروه آزمون لوين براي بررسي برابري واريانس. 6جدول 

F  2درجه آزادي   1درجه آزاديP. 

83/01 28  18/0  
  

. نيست  معنادار01/0 مشاهده شده در سطح Fدهد كه مقدار   نشان مي6نتايج جدول 
با توجه به رعايت اين . شودها در مولفه رضايت تأييد مي س گروه مفروضه يكساني واريانبنابراين،

 .F Pميانگين مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذورات منبع

33/111001/0 64/6960 2 293/13921 الگوي اصالح شده
001/0 83/48 260/3053 1 260/3053)سازگاري(پيش آزمون 

07/193001/0 239/12071 1 123/12071 گروه
   52/62 27 07/1688 خطا

    29 367/15609 كل اصالح شده
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هاي مربوط خالصه يافته. توان از تحليل كوواريانس استفاده كردها مي  براي تحليل داده مفروضه
  . آمده است13-4به محاسبه كوواريانس در جدول 

  
 ت شغلي در دو گروهتحليل كوواريانس نمرات پس آزمون پس از تعديل ميانگين رضاي. 7 جدول

 .F Pميانگين مجذوراتدرجه آزادي مجموع مجذورات   منبع

 81/120001/0 98/18439 2 96/36879 الگوي اصالح شده

 95/84001/0 33/12966 1 33/12966 )رضايت(پيش آزمون  

 00/148001/0 91/22589 1 91/22589 گروه

   63/152 27 99/4120 خطا
    29 96/41000 كل اصالح شده

  
گيريم بين گروه كنترل و  اطمينان نتيجه مي99% حاكي از آن است كه با 7 نتايج جدول

داري به لحاظ آماري وجود آزمايش در ميانگين ميزان رضايت پس از اجراي مشاوره تفاوت معني
عبارت ديگر مشاوره به. شود يعني فرض صفر رد مي؛)= ١df، ٠١/٠P< ،00/F =148(دارد 
 .است ني بر نظريه گالسر بر ميزان افزايش رضايت معلمان زنان مؤثرمبت

نظريه انتخاب گالسر بر افزايش انگيزش شغلي معلمان زن  مشاوره مبتني بر: مچهارفرضيه 
 .استمؤثر

 ها در متغير انگيزش گروه آزمون لوين براي بررسي برابري واريانس. 8 جدول

F  2درجه آزادي   1درجه آزادي P. 

83/1 1 28  19./  
  

.  معنادار نيست05/0 مشاهده شده در سطح Fدهد كه مقدار   نشان مي8نتايج جدول 
پس با توجه به رعايت . شودها در مولفه انگيزش تأييد مي بنابراين، مفروضه يكساني واريانس گروه

هاي فتهخالصه يا. توان از تحليل كوواريانس استفاده كردها مي  براي تحليل داده اين مفروضه
  . مربوط به محاسبه كوواريانس در جدول زير آمده است
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 تحليل كوواريانس نمرات پس آزمون پس از تعديل ميانگين انگيزش شغلي در دو گروه. 9 جدول

.F Pميانگين مجذوراتدرجه آزاديمجموع مجذورات منبع

75/303/0 18/1241  2 37/2482 الگوي اصالح شده
82/0/.04 23/16 1 23/16)انگيزش(پيش آزمون 
45/701/0 37/2468 1 37/2468 گروه
   94/330 27 62/8935 خطا

    29 00/11418 كل اصالح شده
  

گيريم بين گروه كنترل و  اطمينان نتيجه مي99% حاكي از آن است كه با 9 نتايج جدول
اري به لحاظ آماري وجود دآزمايش در ميانگين ميزان انگيزش پس از اجراي مشاوره تفاوت معني

عبارت ديگر مشاوره به. شود يعني فرض صفر رد مي؛)= ١df، ٠١/٠P< ،45/F =7(دارد 
  .استمؤثرگالسر بر ميزان افزايش انگيزش شغلي معلمان زنان انتخاب مبتني بر نظريه 

نظريه انتخاب گالسر بر افزايش موفقيت شغلي معلمان زن  مشاوره مبتني بر: مپنجفرضيه 
  .است ؤثرم

 ها در متغير موفقيتگروه آزمون لوين براي بررسي برابري واريانس. 10جدول 

F  2درجه آزادي   1درجه آزادي P. 

54/0 1 28  54./  
  

.  معنادار نيست05/0 مشاهده شده در سطح Fدهد كه مقدار   نشان مي10نتايج جدول 
پس با توجه به رعايت . شودت تأييد ميها در مولفه موفقي بنابراين، مفروضه يكساني واريانس گروه

هاي خالصه يافته. توان از تحليل كوواريانس استفاده كردها مي  براي تحليل داده اين مفروضه
  . مربوط به محاسبه كوواريانس در جدول زير آمده است

  
 تحليل كوواريانس نمرات پس آزمون پس از تعديل ميانگين موفقيت شغلي در دو گروه. 11 جدول

 .F P ميانگين مجذوراتدرجه آزادي مجموع مجذورات منبع
43/106001/0 92/3826  2 85/7653 الگوي اصالح شده

84/15001/0 82/569 1 82/569 )موفقيت(پيش آزمون 
34/163001/0 35/5873 1 35/5873 گروه
   95/35 27 84/970 خطا

    29 70/8624 كل اصالح شده
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 اطمينان نتيجه مي گيريم بين گروه كنترل و 99% از آن است كه با نتايج جدول فوق حاكي
داري به لحاظ آماري وجود آزمايش در ميانگين ميزان انگيزش پس از اجراي مشاوره تفاوت معني

عبارت ديگر مشاوره به. شود يعني فرض صفر رد مي؛)= ١df، ٠١/٠P< ،34/F =163(دارد 
  .استمؤثريزان افزايش موفقيت شغلي معلمان زنان گالسر بر مانتخاب مبتني بر نظريه 

  
  نتايج

هاي گيري پيرامون يافته ابتدا با توجه به تحقيقات انجام شده به بحث و نتيجهقسمتاين  در
   .شودارائه ميشود سپس پيشنهادات يپژوهش پرداخته م

   .ن زن مؤثر استآميز معلمامشاوره مبتني بر نظريه انتخاب گالسر بر افزايش اشتغال موفقيت
گيريم بين اطمينان نتيجه مي% 99ها با هاي بدست آمده و تجزيه و تحليل آنبا توجه به داده

آميز پس از اجراي مشاوره تفاوت معناداري به گروه كنترل و آزمايش در ميانگين اشتغال موفقيت
 به .شود مي يعني فرضيه صفر رد.)٠۵/٠P<، F=11 6/02، df =1 (.لحاظ آماري وجود دارد

عبارت ديگر مشاوره مبتني بر نظريه انتخاب گالسر بر افزايش اشتغال موفقيت آميز معلمان زن 
صورت گروهي بر ها با ديدگاه گالسر در مورد تاثير نظريه انتخاب به اين يافته.مؤثر بوده است

ثير را روي گويد جلسات گروهي بيشترين تا گالسر مي.افزايش پيشرفت در زندگي هماهنگ است
گيرد شانس خوشبخت اي كه نظريه انتخاب را ياد مي هر فرد و خانواده.زندگي فردي افراد دارد

 ،توانيم كاهش مشكالت مشهودي مثل مردودي در عين حال مي.دهدشدن خويش را افزايش مي
 .)2001 ،رگالس(را نيز اندازه بگيريم ... .، كار، ناراحتي افراد در محيط مدرسه،بزهكاري جوانان

 .است صورت گروهي از مزيت برخورداردرماني بهچنين گالسر معتقد است انجام واقعيتهم
-هاست و مشاور نبايد از صميميت با دانشصميميت الزمه كمك به افراد براي رفع نيازهاي آن

ست د  اگرچه افراد همدلي الزم و پيوند عاطفي را در گروه كمتر به،آموزان هراسي داشته باشد
شود آورند جبران ميها با همديگر در گروه بدست مياي كه آن ولي اين مسئله با رابطه،آورندمي

اي صادقانه براي نگريستن به زندگي كنند و هم مبارزه همديگر را حمايت مي،و اعضاي گروه
ا كمك كند و به اعضسوي افزايش پيوند عاطفي راهنمايي مي مشاور نيز گروه را به.شخصي دارند

 درمانگر مسئله . توجه كنند،كند به نقش مهمي كه او در جهان واقعي آنان عهده داردمي
دهد و مواظب است هيچكدام از اعضا موفق به تاخير انداختن پذيري را محور قرار ميمسئوليت

  .)1999 ،گالسر(كار گروه نشود 
ي گالسر را دريافت كرده هايش نشان داد كه كساني كه مشاوره گروه در يافته،)1998(چن 

تري نسبت به احتياجات اوليه خود و خودانگاره مثبت داشتند كه تلويحاً بودند رفتار مسئوالنه
مبني ) 1995(نتايج پژوهش حاضر با نتايج تحقيقات هاريس  .كندنتايج اين پژوهش را تاييد مي
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  مبني بر تاثير،)1380(راره  پژوهش ج،آموزاندرماني بر رفتار مسئوالنه دانشبر تاثير واقعيت
 پژوهش عباديان ،درماني بر كاهش بحران هويت نوجوانانواقعيت مشاوره گروهي با رويكرد

 مبني بر اثربخشي مشاوره گروهي با رويكرد گالسر بر افزايش ميزان سالمت عمومي ،)1385(
يوه واقعيت درماني مشاوره گروهي به ش تاثير  مبني بر،)1380(پژوهش اكبري  ،آموزان پسردانش

 مبني بر تاثير مشاوره ،)1383(آموزان پسر و پژوهش شعباني در كاهش احساس تنهايي دانش
 ،)1387( كريمي گروهي به شيوه واقعيت درماني در كاهش بحران هويت قربانيان بزه زنداني و

 رفتار هاي شاكي ازكاهش تعارضات زناشويي زوج مبني بر اثربخشي آموزش نظريه انتخاب بر
ميزان اثربخشي مشاوره گروهي مبتني بر نظريه انتخاب گالسر   مبني بر،)1385( اميري ،متقابل

 كه در مجموع بيانگر اثربخشي ،آموزان دختر سال اول متوسطهانگيزه پيشرفت تحصيلي دانش بر
   .خواني دارد هم،باشندواقعيت درماني گالسر مي

   . بر افزايش سازگاري شغلي معلمان زن مؤثر استمشاوره مبتني بر نظريه انتخاب گالسر
گيريم بين اطمينان نتيجه مي% 99ها با هاي بدست آمده و تجزيه و تحليل آنبا توجه به داده

داري به گروه كنترل و آزمايش در ميانگين ميزان سازگاري پس از اجراي مشاوره تفاوت معني
 به .شود يعني فرض صفر رد مي،)df=1 وP<0/05، F=193/89(لحاظ آماري وجود دارد 

عبارت ديگر مشاوره مبتني بر نظريه انتخاب گالسر بر افزايش سازگاري شغلي معلمان زن مؤثر 
  : هاي زير منطبق استهاي پژوهش نتيجه اين تحقيق با يافته.بوده است

يه هايش نشان داد كه كساني كه مشاوره گروهي بر مبناي نظردر يافته) 1386(بدرخاني 
   .انتخاب گالسر دريافت كرده بودند سازگاري بيشتري نسبت به بقيه داشتند

 بررسي كرده است به اين نتيجه رسيده است كه ،)1385(در تحقيقي كه حسيني اصل 
مشاوره شغلي گروهي براساس نظريه يادگيري اجتماعي كرومبولتز بر افزايش سازگاري شغلي 

  .ثر بوده استكاركنان بانك ملي ايران ـ تهران مؤ
در تحقيقش در مورد سازگاري شغلي مردان آسيايي ـ آمريكايي نشان داد ) 2009( لي ليانگ 

-ها مؤثر بوده است و به فقدان نمايندگي اين افراد در موقعيتكه قوميت در سازگاري شغلي آن
   .ها منجر شده استهاي تاپ در شركت

 انطباقي عاليق شغلي در بين جوانان  در تحقيقي سازگاري،)2008(توماسيك و همكاران 
اند و دريافتند كه مسير مفهومي به كار را مورد بررسي قرار دادهآلماني در طي انتقال از مدرسه به

عنوان بيشترين انطباق براي جواناني مطرح شده كه تاكيد فراوان بر راهبردهاي تعهد هدف كه 
   .بوسيله نظريه كنترل عمر مطرح شده داشتند

   .ره مبتني بر نظريه انتخاب گالسر بر افزايش رضايت شغلي معلمان زن مؤثر استمشاو
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اطمينان % 99ها با هاي بدست آمده در فصل چهارم و تجزيه و تحليل آنبا توجه به داده
گيريم بين گروه كنترل و آزمايش در ميانگين ميزان رضايت پس از اجراي مشاوره نتيجه مي

يعني فرض ؛ )P<0/05،F=148/00، df=1 (ظ آماري وجود دارد داري به لحاتفاوت معني
 به عبارت ديگر مشاوره مبتني بر نظريه انتخاب گالسر بر افزايش رضايت شغلي .شودصفر رد مي

   .معلمان زن مؤثر بوده است
هايش به اين نكته اشاره دارد كه مشاوره شغلي به شيوه  در يافته،)1385(اميني تهراني 

سازي پيشرو يدك تاثير ي ديويس بر افزايش رضايت شغلي كارگران شركت اتوبوسسازگاري شغل
   .داشته است
هايش نشان داد كه همبستگي معناداري بين متغيرهاي رضايت  در يافته،)1387(ذوالفقار 

 ،تني و پيشرفت تحصيلي روان، ايدئولوژي كنترل و پيشرفت تحصيلي،شغلي و فرسودگي شغلي
   .تني وجود دارد تعارض و روان،پيشرفتتعارض و انگيزش 

بيني كردند و  در تحقيقي رضايت معلم را در يك طرح رشدي پيش،)1998(كانلي و همكاران 
 سلسله مراتب اقتدار براي معلمان غيرتخصصي مهم و ارتقاي عادالنه ،دريافتند كه منابع خبري

 رئيس براي معلمان با تجربه مهم براي معلمان در سطح مسير شغلي مهم و ارزيابي مثبت بوسيله
   .است

در تحقيق خود نشان داده است كه بين رضايت شغلي و رضايت از زندگي ) 1996(گريفين 
داري  رابطه مثبت و معني،گيري شوندهنگامي كه اين دومتغير در يك نقطه و در يك زمان اندازه

   .كندوجود دارد كه تلويحاً نتايج اين پژوهش را تاييد مي
 اثر بيان كننده افزايش رضايت شغلي در انجام داده نيز ،)1388( حقيقي كه نورالهيت

 شغلي جمله عوامل انگيزشي رضايت از گيري آموزشي كهتصميم دهي معلمان درمشاركت
   .باشدمي ،است )مسئوليت پذيري(

وامل زمينه رابطه رضايت شغلي با ع  نيز در تحقيق خود نتايج مشابهي در،)1387(حسيني 
   .محيطي و عوامل انگيزشي بدست آورده است

اند  در قبرس در زمينه رضايت شغلي معلمان تحقيقي انجام داده،)2004(زميالس و پاياناس 
 ساعات كاري و جمله حقوق و و رابطه مثبتي بين رضايت شغلي معلمان با شرايط كاري از

    .روزهاي تعطيل بدست آوردند
   .تخاب گالسر بر افزايش انگيزش شغلي معلمان زن مؤثر استمشاوره مبتني بر نظريه ان

گيريم بين اطمينان نتيجه مي% 99ها با هاي بدست آمده و تجزيه و تحليل آنبا توجه به داده
داري به گروه كنترل و آزمايش در ميانگين ميزان انگيزش پس از اجراي مشاوره تفاوت معني

عبارت  به.شود يعني فرض صفر رد مي؛)F=7/45، df=1 ،0/05> ( لحاظ آماري وجود دارد
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ديگر مشاوره مبتني بر نظريه انتخاب گالسر بر افزايش انگيزش شغلي معلمان زن مؤثر بوده 
   .است

كند كه در  در پژوهشي كه با قربانيان بزه انجام داد به اين نكته اشاره مي،)1383(شعباني 
-يه گالسر بر ايجاد رفتار مسئوالنه و حس مسئوليت نظر،درمانيهاي مشاوره و روانبين نظريه

هدف  داراي زندگي بي،پذيري تاكيد بيشتري دارد و افرادي كه انگيزه كمتري براي زندگي دارند
   .هاي اين پژوهش با پژوهش حاضر همخواني داردهستند كه يافته

املي هرزبرگ بر هايش نشان داد كه مشاوره شغلي به شيوه دوع در يافته،)1388(بوالحسني 
   .افزايش انگيزش شغلي كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي دورود مؤثر بوده است

 "انگيزش شغلي"  و"ارزشيابي عملكرد"در تحقيقي رابطه بين دومتغير ) 1377(رضازاده 
  : هاي زير بدست آمدهمعلمان را بررسي كرده و يافته

 .وجود دارد دارشغلي همبستگي معنيهاي موردنظر ارزشيابي با انگيزش بين ارزش پاداش
- انگيزش شغلي بيشتر مي، بيشتر مبتني بر عملكرد باشد،هاي موردنظر ارزشيابيهرچه پاداش

 ، هرچه عوامل عملكردي مورد ارزشيابي با تالش معلمين بيشتر قابل دسترسي باشد.شود
 ،يابي بيشتر باشد ارزش"نتايج پژوهشي" هرچه توجه به .شودها بيشتر مينگيزش شغلي آنا

   .يابدانگيزش شغلي معلمان افزايش مي
  به بررسي رابطه بين مديريت عملكرد و انگيزش شغلي كاركنان دانشگاه،)1387(عزيزي 

 نتايج حاصل نشان داد بين مديريت عملكرد و انگيزش شغلي .علوم پزشكي شيراز پرداخته است
 با عنوان  ،)2006(قيقي توسط ديلمان و همكاران  تح.كاركنان دانشگاه رابطه معناداري وجود دارد

ه است كه منجر به اين شد انجام " تطبيق بين انگيزش و مديريت عملكرد كارگران بهداشت"
 ، تصديق، آموزش،پذيريهاي اصلي كاركنان بهداشت با مسئوليتنتيجه شده است كه انگيزاننده

 ، سرپرستي،توصيفات شغل( مديريت عملكرد وسيلههتوانند ب اين موارد مي.و حقوق رابطه دارد
    .تحت تاثير قرار بگيرند) آموزش مداوم و ارزيابي عملكرد

   .مشاوره مبتني بر نظريه انتخاب گالسر بر افزايش موفقيت شغلي معلمان زن مؤثر است
 گيريم بيناطمينان نتيجه مي% 99ها با هاي بدست آمده و تجزيه و تحليل آنبا توجه به داده

داري به لحاظ اجراي مشاوره تفاوت معني ميانگين موفقيت پس از گروه كنترل و آزمايش در
شود و فرضيه  يعني فرض صفر رد مي؛)P<0/05، F=163/34، df=1(آماري وجود دارد 

 "مشاوره مبتني بر نظريه گالسر بر افزايش موفقيت شغلي معلمان زن مؤثر است" محقق مبني بر
   .شودتاييد مي
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 اجتماعي و عاطفي با ، در تحقيقي كه در زمينه مديريت سرمايه انساني،)1387(جيان فر
 دريافت كه سرمايه انساني و اجتماعي بر ،رويكردي اثربخش در موفقيت شغلي انجام داده است

   .گذاردموفقيت شغلي مديران تاثير مي
براي موفقيت را  در تحقيقي راهبردهاي شغلي مديران هتل ،)2007(آكريوس و همكاران 

-فرصت :دهد كه بيشترين استفاده از راهبردهايهاي اين پژوهش نشان مي يافته.بررسي كردند
هاي مختلف برآمدن است و  روابط بين فردي و از عهده موقعيت، تحرك،ها مهارت،هاي شغلي

   .هاي جستجوي كار و پرداخت است تكنيك،هاي خانوادگيترين استفاده مربوط به تماسكم
  

  پيشنهادها 
با توجه به تاكيد گالسر بر اين نكته كه كاركنان مدرسه كه براي بهبود رفتارهاي انساني كار  -

- پيشنهاد مي،شوداي حل نميمي كنند و تا زماني كه نتوانند دور هم جمع شوند هيچ چيز تازه
بر افزايش اشتغال خاب گالسر نتهاي تحقيق كه مشاوره مبتني بر نظريه اشود كه براساس يافته

 معلمان و مشاوران آموزش ، اصول نظريه انتخاب به مديران،آميز معلمان زن مؤثر بودهموفقيت
   .داده شود

 با توجه به بحث مديريت رياستي و مديريت هدايتي كه گالسر در نظريه انتخاب خود مطرح -
   .ار بگيرند تحت آموزش مديريت هدايتي قر،شود مديران مدارسكند پيشنهاد ميمي
آميز با توجه به اهميت آموزش و اشتغال و با توجه به تاثير نظريه انتخاب بر اشتغال موفقيت -

افزايش كارايي مديران و روساي مراكز  شود تاييد نظريه انتخاب گالسر برزنان پيشنهاد مي
  .مختلف بررسي شود

هاي مختلف وهش بر روي گروهشود پژ با توجه به محدوديت اين پژوهش به زنان پيشنهاد مي-
   .اي بين تحقيقات صورت گيردصورت گيرد و مقايسه..) .از لحاظ جنسيت و سن و قوميت و(

  اجراي پژوهش در افزايش اشتغال به صورت فردي  -
  آميزها بر افزايش اشتغال موفقيتمقايسه مشاوره مبتني بر نظريه انتخاب گالسر و ساير نظريه -
  

   منابع
آمـوزان  تاثيرمشاوره گروهي به شيوه واقعيت درماني در كاهش احساس تنهايي دانش           .)1380( .حمد م ،اكبري

   . دانشگاه عالمه طباطبايي،نامه كارشناسي ارشد پايان.پسر دبيرستاني
ميزان اثربخشي مشاوره گروهي مبتني بر نظريه انتخاب گالسـر بـر انگيـزه پيـشرفت              .)1385 (. مژگان ،اميري

  . دانشگاه عالمه طباطبايي،نامه كارشناسي ارشد پايان.آموزان دختر سال اول متوسطهشتحصيلي دان
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اثربخشي مشاوره شغلي به شيوه سازگاري شـغلي ديـويس بـر افـزايش رضـايتِ                 .)1385 (. زهرا ،اميني تهراني 
   .طبايي دانشگاه عالمه طبا.نامه كارشناسي ارشد پايان.شغلي كارگران شركت اتوبوس سازي پيشرو يدك

اثربخشي مشاوره گروهي بر مبنـاي نظريـه انتخـاب گالسـر بـر افـزايش سـازگاري                   .)1386 (. محمد ،بدرخاني
   . دانشگاه عالمه طباطبايي.نامه كارشناسي ارشد پايان.آموزاندانش
اثربخشي مشاوره شغلي به شيوه دوعاملي هرزبـرگ بـر افـزايش انگيـزش شـغلي                 .)1388 (.فاطمه ،بوالحسني
  . دانشگاه عالمه طباطبايي.نامه كارشناسي ارشد پايان.نان دانشگاه آزاد اسالمي دورودكارك

 .درمـاني در كـاهش بحـران هويـت نوجوانـان          مشاوره گروهي با رويكرد واقعيت     تاثير ).1380( جمشيد   ،ارهرج
    . دانشگاه عالمه طباطبايي،نامه كارشناسي ارشدپايان
رابطه بين مديريت عملكرد و انگيزش شغلي كارمندان وزارت آموزش و        بررسي   .)1387 (. سيدمحسن ،حسيني

  . دانشگاه عالمه طباطبايي،ارشدكارشناسي نامه  پايان.پرورش
اثربخشي مشاوره شغلي گروهي بر اساس نظريه يادگيري اجتماعي كرومبـولتز          .)1385 (. فاطمه ،حسيني اصل 

 دانـشگاه عالمـه     . پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد        . تهـران  –بر سازگاري شغلي كاركنان بانـك ملـي ايـران           
  .طباطبايي

در رفتـار   )  فرسـودگي شـغلي    ، ايدئولوژي كنتـرل   ،رضايت شغلي (علل بروز تعارض     ).1387( .محسن ذوالفقار،
آمـوزان سـال اول     تني دانش هاي روان  انگيزش پيشرفت و ويژگي    ،ارتباط آن با پيشرفت تحصيلي     معلمان و 
 دانـشگاه   شناسي تربيتي روان در )PHD( ي تخصصي  دكترا رساله .شهرتهران دولتيهاي پسرانه   دبيرستان

  .عالمه طباطبايي
 .تاثير ارزشيابي عملكرد بر انگيزش شغلي معلمان مـدارس ابتـدايي شهرسـتان تبريـز               .)1377 (. اكبر ،رضازاده
   . دانشگاه عالمه طباطبايي. كارشناسي ارشد،نامهپايان
تاثير مشاوره گروهي با رويكرد واقعيت درماني بر كاهش بحـران هويـت قربانيـان               .)1383 (. علي اكبر  ،شعباني
  .علوم تربيتي عالمه طباطبايي شناسي و دانشكده روان،نامه كارشناسي ارشد پايان،بزه

  .رشد:  تهران.هاي انتخاب شغلاي و نظريهراهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه .)1386... ( عبدا،شفيع آبادي
 بررسي اثربخشي مشاوره گروهي با رويكرد گالسر بر افزايش ميزان سالمت عمومي             .)1385 (. حسين ،يانعباد

  . دانشگاه عالمه طباطبايي،نامه كارشناسي ارشد پايان.آموزان پسردانش
بررسي رابطه بين مديريت عملكرد و انگيزش شغلي كاركنان دانشگاه علـوم پزشـكي               .)1387 (. عسكر ،عزيزي

  . دانشگاه عالمه طباطبايي. كارشناسي ارشد،نامهپايان .شيراز
  اجتماعي و عاطفي با رويكردي اثربخش در موفقيت شغلي         ،سرمايه انساني  مديريت   .)1387 (. مرجان ،فرجيان

   .مطالعه موردي بانك ملت: 
ي مقايــسه خالقيــت و رضــايت شــغلي در دبيــران گــروه هنــر و دبيــران علــوم انــسان .)1389( زهــرا ،قنبــري

  . دانشگاه عالمه طباطبايي. كارشناسي ارشد،نامه پايان.تهران17منطقه
اثربخشي آموزش نظريه انتخاب بر كاهش تعارضات زناشويي زوج هاي شاكي از رفتار              .)1387 (. عادل ،كريمي

   . دانشگاه عالمه طباطبايي،نامه كارشناسي ارشد پايان.متقابل
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هـاي آموزشـي و     گيـري ين ميزان مشاركت دهي معلمـان در تـصميم        بررسي رابطه ب   .)1388( فاطمه   ،نورالهي
  . دانشگاه عالمه طباطبايي،نامه كارشناسي ارشد پايان.پرورشي توسط مديران با رضايت شغلي معلمان
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