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 خالصه 

-انطباق توانايي براساس مشاوران شغلي دلبستگي ءارتقا علي مدل ینتبی پژوهش اين از هدف :مقدمه

 .باشدمي تهران شهر مدارس در سازماني هایحمايت میانجیگریبا  شغلي پذيری

 روابط تحلیل دلیل به ديگر ازسويي و است پیمايشي نوع از توصیفي پژوهش اين روش روش کار:

 مشاوران تمام شامل آماری جامعه.  باشدمي همبستگي نوع از عاملي تحلیل روش بهها مؤلفه بین دروني

های معادالت بنابر مفرضه که باشدنفرمي 953 تعداد به   82-89 تحصیلي سال در تهران شهر مدارس

 ایساده و تصادفي طبقه تصادفي صورت بهبنابر  مشاور نفر 456ساختاری و با احتساب ضريب افت

 شغلي پذيریانطباق توانايي اليؤس 66 پرسشنامه: شامل رفته کار به ابزار. شدند انتخاب

 پرسشنامه و( 3899)پاتريک کیل و ادواردز شغلي دلبستگي سوالي 66 ،پرسشنامه(6665)ساويكاس

 توصیفي آمار هایروش از هاداده تحلیل و تجزيه جهت. بود( 6635)همكاران و سای سازماني حمايت

 متغیرها، همبستگي ماتريس اسمیرنوف، - کولموگروف نآزمو جمله از استنباطي آمار و مرسوم

 از استفاده با ساختاری معادالت مدلسازی تأيیدی، عاملي تحلیل آزمون

 .شد استفاده SPSS24,LISRELLافزارنرم

 سازماني هایحمايت و63/6 با شغلي انطباقپذيری توانايي که دادند نشان آمده دست به نتايج نتایج:

حمايت های  36/6هم چنین انطباق پذيری شغلي با  کندمي تبیین را مشاوران يشغل دلبستگي53/6با

 .کندسازماني را تبیین مي

 با آن غیرمستقیم تأثیر و شغلي پذيریانطباق توانايي مستقیم تأثیر مبین نتايج همچنین ری:نتیجه گی

 .است شغلي دلبستگي بر سازماني هایحمايت میانجیگری

 سازماني، توانايي انطباق پذيری شغلي، دلبستگي شغلي، مشاوران مدارس.حمايت کلمات کلیدی:  
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 مقدمه

با 3امروزه در دنیای هزاره سوم بدون ترديد منابع انساني

های انساني و عامل توسعه و بالندگي هستند، ترين سرمايهارزش

ورز رکن اساسي توسعه و منابع انساني کارآمد، شايسته و انديشه

و دانشمندان زيادی برای   (3روند)ها به شمار ميوری سازمانرهبه

اند افزايش کارايي و رضايت شغلي منابع انساني تحقیق کرده

باشد و ها ميواين امر نشان از اهمیت منابع انساني در سازمان

شود که اين افراد خود زماني نیز بر اهمیت موضوع افزوده مي

تربیت،  آينده باشند و وظیفه دست اندرکار امر تربیتي نسل

دار باشند. در ايران با وجود هدايت و راهنمايي نوجوانان را عهده

اختصاص سهم قابل توجهي از بودجه عمومي کشور به آموزش 

ها يا پايه آموزان درو پرورش، ساالنه تعداد قابل توجهي از دانش

ای با های مختلف تحصیلي مردود شده و يا به گونهدوره

، بي از قبیل ترک تحصیل، تغییر رشته مشكالت تحصیلي 

اند و از اين طريق روبه رو شدهو ...  عالقگي به رشته تحصیلي

-ای سنگین به پیكر اقتصاد  و فرهنگ جامعه وارد ميضربه

شود.افزايش میزان شكست تحصیلي برای نظام آموزش پرورش 

های یاستکننده است و الزم است که با اتخاذ سايران نگران

مناسب و اجرای مفاد سند تحول بنیادين آموزش و پرورش 

اين  آموزان اقدام شود.نسبت به کاهش افت تحصیلي در دانش

های اقتصادی که به دلیل تكرارِ پايه يا پديده عالوه بر زيان

پذيرد، آثار آموزان انجام ميصرف هزينه مجدد برای دانش

گذارد و نگراني ميآموزان سوئي بر سالمت رواني دانش

عالقه به کار و انجام  (6نامطلوبي برای خانواده به دنبال دارد)

-وظايف در حیطه شغلي و برقراری ارتباط مناسب با دانش

های يادگیری آنها و پي بردن به آموزان، شناخت  میزان و سبک

اهداف تحصیلي و شغلي و رغبت و توانايیآنها، در نظر گرفتن 

اجتماعي، صنعتي و ... کشور در آينده از  نیازهای اقتصادی،

توانند تأثیر بسزايي باشد که ميجمله وظايف مهم مشاوران مي

 در برطرف نمودن نیازهای کشور در آينده داشته باشد.
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شود  چگونه  يآموخته م رانيبه مد يدر رشته رفتارسازمان

کارکنان را فراهم آورند تا آنان نسبت به  زشیموجبات انگ

 یشتریو تعهد ب یخود احساس وفادار انين  و کارفرماسازما

در  زهیانگ شيکه نشاندهنده افزا ياز عوامل يكي (3)ندينما

در آنان است.  يشغلدلبستگي باشد ارتقا يکارکنان م

از دو دهه از ظهور آن  شیاست که ب يمفهوم يشغلدلبستگی

-هيرا کوهن پا يشغلدلبستگي  نهیدر زم هينظر نیگذرد اولينم

 دارند، معموالً يشغلدلبستگي که  يکارکنان (.4)کرد یگذار

ند، به طور مثبت با کارخود ارتباط برقرار کرده  و و فعالّ یپرانرژ

به انجام  ياست که کارشان را به طوراثربخش نيبر ا شانیسع

 برسانند.  

به عنوان  يشغل يدلبستگ زانیمعتقدند م تيرينظران مد صاحب

محسوب  یکار يزندگ تیفیک یهاصشاخ نيتراز مهم يكي

 ،يآموزش یهادر سازمان ياز عوامل مهم آموزش يكيشود، يم

در مدارس مساعد  رانيمد ياصل فياز وظا يكيمعلمان هستند و 

را به کار  ناست که معلما يطيشرا جاديو ا يتیترب طیساختن مح

که از  ياز او مؤثر باشد. کارکنان تيخود دلگرم کند و در حما

توان  يسالم برخوردارند، با به کاربستن تمام یکار طیمح

خود گام  یکار طیو بهتر مح شتریب ييکارآ یدر راستا شيخو

 اد،يزي شغل ي  کارکنان با دلبستگ قاتیدارند. بر طبق تحقيم بر

 بتیترک کار و غ زانیترند و متر و موفقياز شغل خود راض

 تر استکم ن،يیپا يشغل يبا کارکنان با دلبستگ سهيآنها در مقا

سازه در  نيدتريبه عنوان جد يعملكرد انطباقچنین هم (.5)

 (.2) قرارگرفته است یاژهيمورد توجه و ،يحوزه عملكرد شغل

را به عنوان  يخود عملكرد انطباق قاتی( در تحق6663جانسون )

 يطیبا الزامات مح يهماهنگ یرفتار خود برا رییتغ ييتوانا

 یرياست. انطباق پذکرده فيدتعريجد تیموقع کيموجود در 

 يروان ،يسازه ذهن کي( 9)6تيو مرد نياز نظر مائور يرشغلیمس

مقابله  با  یو منابع فرد برا  ياست که نشانگر آمادگ ياجتماع

و   یاحرفه یالوقوع، گذارهابيو قر يفعل يرشد شغل فيوظا

-و انطباق يمیخودتنظ یاست. راهبردها یفرد يروان یهاضربه
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 شتنيکند تا به طور مؤثر خويافراد را قادر م يشغل یريذپ

 .رندیکار گبه يشغل یهاخود را در نقش یپنداره

 فيمقابله با وظا يرا آمادگ یري( انطباق پذ6666)كاسيساو

 یمبهم و سازگار یکار یهاحضور در نقش ،ينیبشیپ رقابلیغ

( 6665)كاسي. ساو(9) دانديم ديم با تردأتو یهاتیبا موقع

ها  تیها، صالحاز نگرش یرا برخوردار يشغلریمس یريپذانطباق

 نيشود افراد خودشان را به بهتريداند که باعث ميم ييو رفتارها

 یريانطباق پذ ی. او برانديهماهنگ نما یکار نهیوجه با زم

 ائلو اعتماد را ق یچهاربعد داشتن دغدغه، کنترل، کنجكاو

نشان دادند که  يطول یهاپژوهش از یتعداد نی.هم چن(8) است

 ،یزيطرح ر ،یریگمیتصم یهاباالتر در مؤلفه یريپذانطباق

و تسلط در  تیّباعث موفق یخودکارآمد یکاوش و باورها

احساس و  ،يسازمان تيحما.(36شود)يم يشغل یگذارها

و  یافراد است که سازمان نسبت به همكار افتهي میتعم یباورها

خود ارزش قائل است و نگران و  یااعض تيمساعدت و حما

در  يسازمان تيحما (.33) آنهاست ندهيو آ يدلواپس خوشبخت

 دارد داست که سازمان در برابرکارکنان خو یتعهد زانیواقع م

فرد و  یهاتالش یاست که سازمان برا يتیاهم زانیو م (36)

-استرس طيود و در شراشيقائل م یو يو روان يسالمت جسمان

صرفاً  ديها را نباسازمان (33کند)يکمک م یبه وزا و سخت 

توجه داشت که  ديکاال فرض کرد و با دیتول ایتابزار ارائه خدما

از عمر خود را در آنها  یااز افراد بخش عمده یاديتعداد ز

بر  یریچشمگ ریها تأثلحاظ سازمان نیکنند، که به هميم یسپر

، ادراک شده يانسازم تي(. حما34دارند)رفتار کارکنان خود

از  ياست.کارکنان زمان انکارکنان و سازم نینوع رابطه ب جهینت

-تیفعال یکنند که سازمان برايم تيسازمان احساس حما یسو

که  همانطوردهد.  تیارزش قائل شود و به رفاه آنان اهم شانيها

-ييتوانا ،يشغل يسه سازه دلبستگ نیرسد بيذکر شد به نظر م

ارتباط متقابل وجود  يسازمان یها تيحما و يانطباق شغل یها

مشاوران در  يشغل يعدم دلبستگ  گر،يداشته باشد. به عبارت د

کند، يم ديخودشان را تهد يو روان يبلند مدت سالمت جسمان

 زیباشند نيم یآموزان که جزو اهداف کارنشبر دا ،عالوه برآن

ن در طول آموزااز دانش یادياثرگذار است. هر مشاور با تعداد ز

حفظ سالمت روان از  فهیسروکار دارد که وظ يلیسال تحص

مشاوره  نیمداخله و درمان و همچن ،یریشگیروند پ قيطر

  پیها و تیها و عالقه مندييجهت شناخت توانا يلیتحص

 يلیاز افت تحص یریانتخاب رشته و جلوگ نديدر فرا  يتیشخص

وجود  لیبه دل دار است.را عهده يو اجتماع یو صدمات اقتصاد

حوزه، پژوهش  نيمشكالت و فقدان مطالعه و مدل در ا نيا

توانايي متغیرهای  نیحاضر درصدد است روابط مورد انتظار ب

-شغلي و دلبستگي شغلي  را با وجود متغیر میانجي پذيریانطباق

 ارائه دهد. گر حمايت های سازماني

 کارروش 

موظف مدارس مورد مطالعه تمامي مشاوران آماری  جامعه 

در مناطق  82-89که در سال  دولتي مدارس شهر تهران مي باشند

نفر بودند. جامعه  953و تعداد  گانه به کار اشتغال داشتند 38

با در نظر گرفتن و مفروضات معادالت ساختارینمونه نیز بنابر 

تصادفي ساده و تصادفي به روش  نفر 456تعداد به  ضريب افت 

از مناطق ها . زيرا در اين پژوهش آزمودنيانتخاب شدند ایطبقه

-ناحیهگانه آموزش و پرورش شهر تهران مدنظر بوده که در  38

در مناطق مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب ای جداگانه های

انتخاب شد. پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی، از نظر 

به دلیل تحلیل رابطه  ها کمي و از نظرماهیت روش تحقیقداده

ها به روش تحلیل عاملي بوده، از نوع وني میان تمامي مؤلفهدر

 باشد.همبستگي مي

 پژوهش ابزار

دلبستگي سوالي  66 پرسشنامهابزار سنجش در اين پژوهش را  

سوالي  66، پرسشنامه(3894)شغلي ادواردز و کیل پاتريک 

سوالي  8 پرسشنامه و(6665 اق پذيری مسیرشغلي ساويكاس)انطب

مورد استفاده قرار  (6635ني سای و همكاران در )يت سازماحما

 گرفته است. 

  (،3894پرسشنامه دلبستگي شغلي ادواردز و کیل پاتريک )-3

بوسیله آلفای کرونباخ  برای ال است ؤس 66ن پرسشنامه دارای يا

نمره گذاری  945/6به ترتیب دلبستگي شغلي  ها هريک از سازه

 5س مقیاس لیكرت و از نوع ماده های اين پرسشنامه نیز براسا
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فاقد خرده مقیاس  اين پرسشنامه پذيرد. درجه ای انجام مي 

 .مشخصي است

 65 یداراپرسشنامه انطباق پذيری مسیر شغلي ساويكاس -6

را که عبارتند  يشغل ریمس یريبعد انطباق پذ چهار وسوال است 

 ،کند يم یریو اعتماد را اندازه گ یاز : دغدغه، کنترل، کنجكاو

سوال است که دو بعد  8یدارا حمايت سازماني پرسشنامه

 یو خود يرا که عبارتند از : فرهنگ مشارکت  يسازمان تيحما

انطباق پذيری  .کنديم یریاندازه گ، و محرم بودن در سازمان را

 .863/6شغلي

ای که در سال بر مبنای پرسشنامه حمايت سازماني پرسشنامه -3

 ريسا يو بررس ساخته شد کيپاتر لیتوسط ادواردز و وک3894

 ياکتشاف یها يبررس ،یمطالعات نظر قيو عوامل از طرها فهلّؤم

گرفته حوزه صورت  نيصحبت با مشاوران و مسئوالن ا قياز طر

   .999/6حمايت سازماني .است

 نتایج

های گوناگون های پژوهش از تحلیلبه منظور تحلیل داده

با استفاده از ها رمال بودن دادهاستفاده شده است. در مرحله اول ن

اسمیرنوف و ضريب همبستگي پیرسون  –آزمون کولموگروف 

در مرحله  گرفته است،بین متغیرهای تحقیق مورد بررسي قرار 

با ها بعد روايي سازه متغیرهای تحقیق و شاخص های منتج از آن

ي تايیدی مورد بررسي قرار گرفته استفاده از آزمون تحلیل عامل

با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری به  آزمون  واست 

 فرضیه های تحقیق پرداخته مي شود.

اسمیرنوف برای متغیرهای  -آزمون کولموگروف  -5جدول

 تحقیق
 )سطح معناداری(  Sig متغیر

 693/6 دلبستگي شغلي

 339/6 انطباق پذيری شغلي

 688/6 حمايت سازماني

ری برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از با توجه به اينكه سطح معنادا

گیريم که شود و نتیجه ميتايید مي 1Hاست پس فرض 65/6

 های جمع آوری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال است.داده

 ماتريس همبستگي بین متغیرهای تحقیق -2جدول 
6 3 6 3 4 5 2 9 9 8 

دلبستگي -3

 شغلي
66/3         

ق پذيری انطبا-6

 شغلي
**563/6 66/3        

حمايت -3

 سازماني
**499/6 **466/6 66/3       

      66/3 348/6* 223/6** 344/6** دغدغه-4

     66/3 355/6** 562/6** 929/6** 524/6** کنترل-5

    66/3 429/6** 566/6** 695/6** 996/6** 332/6** کنجكاوی-2

   66/3 992/6** 494/6** 566/6** 365/6** 986/6** 339/6** اعتماد-9

فرهنگ -9

 مشارکتي
**563/6 **356/6 **862/6 *366/6 **426/6 **398/6 **649/6 66/3  

 66/3 933/6** 338/6** 339/6** 493/6** 359/6* 835/6** 433/6** 469/6** محرم بودن-8

65/6< p      *63/6< p** 
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با توجه به نتايج بدست آمده از ضريب همبستگي پیرسون مي 

رابطه  %88توان گفت بین همه متغیرها در سطح اطمینان 

 معناداری وجود دارد.

 (دلبستگي شغليو ضريب تعیین )متغیر وابسته:  tی ضرايب مسیر، آماره -7جدول 
متغیر پیش 

 بین

ضريب تعیین کل  tآماره  (ضريب مسیر )

() 

انطباق پذيری 

 شغلي

63/6 **49/3 

38/6 

 93/5** 53/6 حمايت سازماني

65/6< p          *63/6< p ** 

 49/3به مقدار   tو همچنین آماره  63/6با توجه به ضريب مسیر 

بر  انطباق پذيری شغلي %88مي توان گفت: در سطح اطمینان 

 دارد. تاثیرمثبت و معناداری دلبستگي شغلي

مي  93به مقدار   tمچنین آماره و ه 53/6با توجه به ضريب مسیر 

دلبستگي بر  حمايت سازماني %88توان گفت: در سطح اطمینان 

 دارد. تاثیرمثبت و معناداری شغلي

شده است. اين  38/6( برابر مقدار ضريب تعیین چندگانه )

ضريب توانايي پیش بیني متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را 

انطباق پذيری شغلي و اساس متغیرهای  کند. بر اينبررسي مي

از تغییرات  %38اند  روی هم رفته توانستهحمايت سازماني 

 را پیش بیني کنند. دلبستگي شغلي

 مدل مفهومي تحقیقهای برازش شاخص -4جدول 
 مقدار بدست آمده حد مجاز نام شاخص

/df2X 3 62/6 ترو کم 

NFI 8/6 85/6 و باالتر 

NNFI 8/6 84/6 و باالتر 

AGFI 8/6 83/6 و باالتر 

CFI 8/6 85/6 و باالتر 

GFI 8/6 86/6 و باالتر 

RMSEA 624/6 69/6تر از کوچک 

های برازش مدل مفهومي تحقیق از با توجه به اينكه همه شاخص

توان گفت مدل از مقدار قابل قبولي برخوردار مي باشد مي

 باشد.برازش قابل قبولي برخوردار مي

 نتیجه گیریو بحث 

-با ارزش3امروزه در دنیای هزاره سوم بدون ترديد منابع انساني

های انساني و عامل توسعه و بالندگي هستند، منابع ترين سرمايه

-ورز رکن اساسي توسعه و بهرهانساني کارآمد، شايسته و انديشه

 .(3روند)ها به شمار ميوری سازمان

                                                           
1 Human Resource 

نتايج مربوط به پژوهش حاضر بیانگر اين مطلب است که ابعاد 

متغیر انطباق شغلي سطح دلبستگي شغلي  مشاوران مدارس شهر 

دغدغه در ها کند. بدين ترتیب و بنابر يافتهبیني ميتهران را پیش

و کنترل، کنجكاوی و اعتماد هريک به  %85سطح اطمینان 

بر دلبستگي شغلي تأثیر مثبت و  %88اطمینان  تنهايي در سطح

از تغییرات  %59هم رفته معناداری دارد. به طوری که روی

های کند و اين با يافتهبیني ميدلبستگي شغلي را پیش

( که به 3896ای کاسمیر)( بر مبنای مدل سه مرحله3884يي)اآر

 عنوان تابعي از هماهنگي و تناسب شخص با محیط مطرح شده

( همسو 338(به نقل از گل پرور)6668ست و هرسیچي)ا
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شود که ها دغدغه افرادمنجر به احساسي ميباشد. مطابق يافتهمي 

های در آن افراد همه چیز را در نظربگیرند و خود را برای اتفاق

آينده آماده کنند بدين ترتیب بخشي از دلبستگي شغلي که افراد 

ه کارمشغول است و در حتّي در زمان خارج از کار ذهنشان ب

کند. از طرفي افرادی که واقع دغدغه کاری دارند را بیان مي

سعي در کنترل محیط کاری خود دارند افرادی هستند که 

کنند تا محیط کاری خود را شكل دهند و بر همواره تالش مي

کنند  و برای آن احاطه داشته باشند. همه امور را پیش بیني مي

-کنند تا دچار بيت درست تالش مينظم بخشي  و تصمیما

های لنت و مسؤلیتي نشوند و اين با يافتهتصمیمي و بي

باشد. از ( همسو مي6636( و ساويكاس و پورفلي)6665براون)

های مؤثر در دلبستگي شغلي طرفي يكي ديگر از مؤلفه

آموزان جز کنجكاوی است. کنجكاوی و دقت در کار با دانش

شود  که مشاور ست. کنجكاوی باعث ميالينفک کار مشاوران ا

-آموزان مسائل مربوط به آنها فكر کند و سناريو و راهبه دانش

گیری مناسبي متناسب با شرايط را حل را بررسي کند و تصمیم

های بگیرد که درواقع موجبات دلبستگي شغلي است و با يافته

-( همسو مي6665( و لنت و براون)6636ساويكاس و پورفلي)

پذيری شغلي نیز اعتماد است. اعتماد د. آخرين مؤلفه انطباقباش

آمیز به معنای احساس کفايت و خودکارآمدی در انجام موفقیّت

يک فعالیت يا نقش است. مشاوران با داشتن تحصیالت 

های به روز رساني و توانمندسازی در کار تخصصي و طي دوره

منجر به ا هرسند که اينخود به اعتماد و خودکارآمدی مي

 دلبستگي شغلي افراد است.   

بیني پژوهش بیانگر توانايي پیش هایديگر فرضیهنتايج مربوط به 

های دلبستگي شغلي توسط متغیر حمايت سازماني با مؤلفه

درصد  32فرهنگ مشارکتي و محرم بودن در سازمان  به میزان 

 با توجه به نتايج %88است. فرهنگ مشارکتي در سطح اطمینان 

تحلیل مسیر بر دلبستگي شغلي تأثیر مثبت و معناداری دارد و اين 

و  65، 64، 63، 66، 63، 66، 38، 39، 39، 32، 35)های  با يافته

هايي همسو است. در واقع بیانگر اين مطلب است که سازمان (62

خود را در  مشاورانباشند وکه  دارای فرهنگ مشارکتي مي

؛ گیرنددر بر ميبط کادر مدرسه هردو بعد روابط اداری و روا

شناسند و تعهد مشاوران خود را به عنوان يک عضو مؤثر مي

تری خواهند داشت، زيرا مدير و معاونان مدارس در مورد بیش

ها او را امین دانسته و طرف آموزان و خانوادهوضعیت دانش

آموزان دهند. در مورد مسائلي که برای دانشمشورت قرار مي

گیری مدرسه است يد مشاور نیز عضو شورای تصمیمآپیش مي

و نظر وی اهمیّت زيادی دارد، تحت اين شرايط مشاور خود را 

داند و تالش خود رابرای شناسايي عضوی مهم در مدرسه مي

گیرد، با عالقه و هايشان به کار ميآموزان و خانوادهبهتر دانش

های انتری به کار مشغول است و حتي  در زمدلگرمي بیش

-خارج از ساعت رسمي مدارس جهت انجام بهتر امور وقت مي

گذارد؛ زيرا در امور سازمان درگیر شده است و اين همان 

فرهنگ مشارکتي است هم چنین در زماني که مشاور احساس 

کند که آنقدر مورد اطمینان است که طرف مشورت و محرم مي

شود با يسازمان است و مسائل  با او مطرح و نظرخواهي م

تر به سازمان خدمت خواهد کرد دلسوزی و تعمق و تالش بیش

و اين مبین مؤلفه های دغدغه و اعتماد  دلبستگي شغلي به 

 .سازمان است

های مدل مفهومي اين پژوهش با توجه به بررسي تمامي شاخص

از برازش قابل قبولي برخوردار است. به بیان ديگر مشاوران 

های انطباق شغلي که به فرد جهت اناييمدارس با دارا بودن تو

کند  در صورت تطبیق با محیط از جمله سازمان کمک مي

شود. های سازمان منجر به دلبستگي شغلي مياطمینان از حمايت

در اين شرايط فرد با انگیزه زيادی به کار و فعالیت مشغول 

آيد. میزان خواهد بود و موجبات رضايتمندی مشاوران فراهم مي

-ايت سازماني ادراک شده دلبسته شدن به کار را موجب ميحم

-( همسو مي6664( و هوانگ)6662های ساکس)شود که با يافته

باشد. همین دلبستگي شغلي مشاوران باعث خواهد شد که در 

 .های خود به صورت مؤثری تالش داشته باشندانجام فعالیت
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 Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to explain the causal model of 

job counselors' promotion of job based on the ability of job adaptation to 

mediate organizational support in Tehran schools. 

Methods: This research is a descriptive survey and on the other hand, due to 

the analysis of internal relationships among the components, factor analysis 

is a correlation method. The statistical population includes all school 

counselors of Tehran city in the academic year of 1997-97 with 851 students 

who were selected by simple equation and stratified random sampling based 

on structural equations hypothesis. The tools used were: Savikas Job 

Adaptation Ability Questionnaire 20 (2005), Edwards & Kyle Patrick (20) 

Job Attachment Questionnaire (1987), and Sai et al. (2015) Organizational 

Support Questionnaire. Conventional descriptive statistics and inferential 

statistics such as Kolmogorov-Smirnov test, correlation matrix, confirmatory 

factor analysis, structural equation modeling were used to analyze the data 

using SPSS24, LISRELL software. 

Results: The results showed that job adaptability with 0.23 and 

organizational support with 0.51 explained the job attachment of consultants 

and also explained job adaptability with 0.32 of organizational support. 

Conclusion: The results also show the direct effect of job adaptation ability 

and its indirect effect through mediating organizational support on job 

attachment. 

Key words: organizational support, job adaptability, job attachment, school 

counselors. 

 


