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Abstract
Introduction: Qualitative and quantitative development of counseling program in schools can be
regarded as an indicator of the development of education system. Therefore, it is necessary for school
counselors to have an appropriate performance pattern to reach their goals. The aim of this study was to
establish a native pattern for improving school counselors' activities in Iran.

Method: This study was done by way of mixed methods. Statistical universe consisted of
employed counselors and teachers plus students of Azerbaijan-e-Gharbi education system in
the academic year of 2012-2013. The study sample (as for qualitative part), included 48
individuals determined by theoretical saturation and (in quantitative part) 370 people who were
selected via stratified random sampling. To gather data, interview and a researcher-made
questionnaire were used. Then, the primary pattern was designed in accordance with
information analysis. Moreover, a questionnaire was responded by the sample population to
assess validity of the pattern.
Results: Findings of the study showed significant difference between current situation and
optimum condtion of counseling activities in schools. Damage factors of counseling activities
were identified and the effect size thereof were calculated. According to the analysis, a
conceptual pattern for the improvement of counselors' performance was designed.
Conclusion: Results of this research indicated that identification and categorization of damage
factors of counseling activities, assessment of the counselors' teaching needs, professional and
psychological empowerment of the counselors, training of the administrators in skills of
counseling under the approved standards, and finally scheduling counseling activities in schools
could lead to development of counseling performance in education systems.
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چکیده
مقدمه :توسعهی کمی و کیفی برنامه های مشاوره در آموزش و پرورش می تواند یکی از شاخص های کیفی توسعه و پیشرفت برنامه های
آموزشی و پرورشی محسوب گردد .بنابراین ضرورت دارد که مشاوران و روانشناسان مدارس با داشتن الگوی عملکردی مناسب ،بهتر بتوانند
به اهداف خود برسند .هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگوی بومی بهبود عملکرد مشاوران در مدارس ایران بود.
روش :این پژوهش به شیوه آمیخته انجام شده است .جامعهآمارى پژوهش مدیران ،مشاوران ،معلمان و دانش آموزان شاغل در آموزش و
پرورش استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی  5295 -5293بودند .نمونه انتخابی پژوهش (در بخش کیفی) که براساس اشباع نظرها تعیین
شد شامل  84نفر بود و (در بخش کمی) که بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند شامل  273نفر بود .برای جمع آوری دادهها از مصاحبه و
پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .سپس بر مبنای تحلیل اطالعات به دست آمده و براساس شاخصهای مورد نظر الگوی اولیه طراحی
گردید .جهت اعتبارسنجی الگو از پرسشنامه استفاده شد.
یافتهها :یافته تفاوت فاحش بین وضع موجود و وضع مطلوب فعالیتهای مشاوره در مدارس نشان داد .عوامل آسیبزای فعالیتهای مشاوره
و میزان تاثیر هر یک از عوامل شناسایی شد .برهمین اساس ،الگوی مفهومی بهبود عملکرد مشاوران ارائه شد.
نتایج :نتایج پژوهش نشان میدهد شناسایی و طبقهبندی عوامل آسیب زای فعالیت های مشاوره ،توانمندسازی حرفه ای و روانشناختی
مشاوران ،لزوم آموزش صالحیت های حرفه ای ،زمانبندی اجرای فعالیت های مشاوره و مواردی دیگر می تواند به بهبود عملکرد مشاوران در
مدارس منجر گردد.
کلیدواژهها :فعالیتهای مشاوره ،عوامل آسیب زا؛ بهبود عملکرد ،توانمندسازی روانشناسان و مشاوران
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مقدمه
نیاز انسان به راهنمایی و مشورت گرفتن از دیگران در تصمیم
گیری ،انتخاب و به کارگیری راه حلهای مناسب در زندگی بر
کسی پوشیده نیست .خصوصاً در سنینی که فرد ناچار از انتخاب
های مهمی است؛ مسلماً چنین مشاورهها و راهنماییهایی کمک
شایان توجهی در اقدامات درست و مناسب او خواهد داشت و از
رفتن او به راه خطا و تصمیمگیریهای شتاب زده جلوگیری خواهد
کرد .از آنجا که بیشتر عدم موفقیتها ،شکستها و در نیمة راه
ماندنها ناشی از نداشتن اطالعات کافی و انتخابهای نادرست
است ،مشاوره در زمینههای مختلف اهمیت فراوان دارد [.]5
مشاورهی مدرسه به عنوان بخش جدایی نایذیر و ضروری تجارب
آموزشی و پرورشی دانش آموزان ،ارائه یک فعالیت حرفهای توسط
فردی دارای صالحیت در مدرسه است .مشاوران با ایجاد رابطه
حسنه توام با اعتماد ،فرصتی برای دانش آموزان مشکلدار فراهم
میسازند تا دربارهی مشکالتشان صحبت کنند.
تحوالت سریع علم تکنولوژى چند دهه اخیر ،کلید ارکان نظامهاى
اجتماعى را تحت تأثیر قرار داده و چالشهایى را با خود به همراه
آورده است .مدارس بهعنوان قلب نظام آموزش ،خط مقدم و
عملیاتى تربیت هر کشور ،نقش مهمى در بهبود و توسعه نظام
تعلیم و تربیت دارد [.]3
توسعه کمی و کیفی خدمات راهنمایی و مشاوره در مدارس با
توجه به توسعه علوم و پیدایش رشتههاى علمى بسیار متنوع و
لزوم تامین و ارتقای بهداشت روان دانش آموزان میتواند یکی از
شاخصهای کیفی توسعه و پیشرفت برنامههای آموزشی و پرورشی
نظام تعلیم و تربیت محسوب گردد [ .]8 ,2اعمال برنامههاى
مشاوره صحیح و بجا و مناسب ،نهتنها به ارتقاء اهداف و غناى
آموزش و پرورش مىانجامد ،بلکه عالوهبر تسریع و تسهیل اهداف
نظام آموزشى ،بسیارى از مسائل و معضالت برخاسته از درون
نظام آموزشى را نیز بهنحوى شایسته و منطبق حل و فصل خواهد
کرد [.]1
از آنجا که نیازهای بهداشت روانی دانش آموزان گسترده و
دسترسی به خدمات مشاوره ای محدودند ،مدارس میتوانند یک
زمینه مهم برای مشاوران فراهم سازند .نتایج تحقیقات علمی در
زمینه اثربخشی تاثیر خدمات مشاوره بر دانش آموزان در مدرسه
موید این واقعیت است [.]52-1
آنچه به عنوان فعالیتهای مشاوره در مدارس در نظر گرفته می
شود بهترین نوع تعاون و همکاری در سطح مدارس است که هدف
آن حل مشکالت و آسیبهای اجتماعی ،خانوادگی ،تحصیلی و
رفتاری و روانی دانش آموزان است .شناسایی مشکالت
دانشآموزان با همکاری والدین و اولیای مدرسه با عوامل
راهنمایی در مدرسه صورت میپذیرد و مشاور نقش اساسی را در
این رابطه ایفا مینماید [.]58
تحقق اهداف آموزش و پرورش بدون وجود یک مدل به منظور
توانمندسازی کارکنان ،ارزیابی و بازنگری برنامهها در جهت

ارتقای عملکرد و اثربخشی فعالیتهای مشاوره در مدارس امکان
پذیر نبوده و آموزش و پرورش یا هر سازمان دولتی دیگر نمی
تواند بدون توجه به واقعیتها و نتایج حاصل از آسیبشناسی
فعالیتهای خود مدیریت موثر خود را بر اجرای برنامهها اعمال
نماید .از طرفی دیگر ،انجام چنین پژوهشى به برنامهریزان نظام
آموزشى کشور که به اهمیت و ضرورت مشاوره در مراکز مشاوره
و خدمات روانشناختى پى بردهاند ،کمک مىکند تا با بهکارگیرى
مشاوران مجرب و کارا و ایجاد فضاى مناسب ،ابزار و تجهیزات
مجهز ،موفقیت برنامه مشاوره را تضمین کرده و به اهداف مشاوره
در نظام آموزشى تحقق بخشد.
از طرفی ،باتوجه به تخصصی بودن فعالیتهای مشاوره در مدارس
[ ،]51و از سویی دیگر ،لزوم بهره مندی از توانمندسازی بعنوان
یک روش موثر برای ارتقای بهره وری و عملکرد کارکنان
[ ،]57 ,51تاکید بر توانمندسازی مشاوران به منظور بهبود عملکرد
آنها و سپس ارتقای فعالیتهای مشاوره در مدارس امری
ضروری و انکار ناپذیر است.
مطابق با استانداردهای مشاوره مدرسه مهم ترین مسئولیتهای
مشاور انجام مشاورههای فردی و گروهی ،هدایت تحصیلی دانش
آموزان برای انتخاب رشته و ارائه ی اطالعات شغلی به دانش
آموزان ،مشورت دهی ،ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آموزشی
و پرورشی در جهت کمک به دانش آموزان ،شناسایی مشکالت
دانش آموزان و آگاهی از روند ارجاع آنها به متخصصان و البته
پیگیری نتایج ارجاع و جلسات مشاوره می باشد .هرچند مشاوران
کارآمد مدرسه باید با خالقیت های خود پیوسته راه های تازه ای
جهت اجرای مسئولیت های حرفه ای خود بیابند و نقش خود را
به مسئولیتهای اشاره شده بسنده نکنند []54 ,51
باتوجه به اینکه نیروى انسانى کارا و موفق یکى از عوامل بهثمر
رسیدن هر برنامهاى است ،آگاهى از میزان عملکرد مشاوران و
نحوی اجرای فعالیتهای مشاوره در مدارس ما را به مشکالتى
که در روند کمى و کیفى خدمات مشاورهاى در مدارس وجود دارد،
رهنمون مىسازد و در نهایت مىتواند منجر به بهبود روشها و
اصالح بخشى از برنامههاى آموزشى و انجام اقدامات الزم در این
زمینه گردد [.]1
مداخله بهبود سازمان و برنامههای آن از آسیب شناسی نتیجه
گیری میشود و شامل اقدامات خاصی است که برای حل
مشکالت ،موانع و آسیبها و نهایتاً بهبود عملکرد سازمان صورت
میگیرد [ .]59در آسیب شناسی فعالیت ها و عملکرد های کارکنان
یک سازمان و در تعامل بین ویژگیهای کارکنان و ضرورت های
محیطی ،سازمان ها مجبورند به راهکار های جدیدی روی آورده
و انعطاف پذیری بیشتری را برای پاسخگویی به فشارهای درونی
و بیرونی از خود بروز دهند .صاحبنظران مدیریت و روانشناسی
سازمانی ،برای مواجه شدن با این چالشها و نگرانیها ،ایجاد
فرهنگ توانمند سازی کارکنان را پیشنهاد میکنند [.]33
توانمندسازی کارکنان یکی از فنهای موثر برای ارتقای بهره وری
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و عملکرد کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های
فردی و گروهی آنها در زمینه اهداف سازمانی است [.]33 ,35
تحقیقات انجام شده در زمینه توانمندسازی نشان میدهد که
توانمندسازی در افزایش رضایت شغلی ،تعهد و سرانجام بهبود
عملکرد کارکنان موثر است [ .]39-32عقیده به کاربردن نظریه
توانمندسازی برای نقش مشاوران حرفه ای مدرسه و ارائه برنامه
جامع و چندفرهنگی برای راهنمایی مدارس بیانگر امیدواری در
جهت خدمت بهتر به دانش آموزان است [ .]31به نظر شفیع آبادی
[ ]23توانمندسازی مشاوران در زمینه کمک به مراجعان برای
خودشناسی ،ارضای درست نیازها ،تصمیم گیری مناسب و به موقع
در موفقیت و رضایت شغلی اهمیت بسزایی دارد.
ساختار مشاوره در مدارس به دلیل عدم شکل گیری ساختارهای
ذهنی الزم ،دچار عملکرد معیوب است [ ]25و اگر این انگاره و
سایر چالشها و عوامل آسیبزا درست باشد ،شناسایی ابعاد مسئله
بعنوان یک ضرورت ما را در حل آن یاری می کند .بنابراین،
ضرورت دارد که مشاوران مدارس با داشتن الگوی عملکردی
مناسب ،ضمن پرهیز از سردرگمی نقش بهتر بتوانند با صالحیت
های حرفهای خود و استفاده از امکانات موجود به اهداف خود
برسند.
مطالعات انجام شده در مورد بهبود فعالیتهای مشاوره در مدارس
و عملکرد مشاوران غالباً در مورد ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره و
اثربخشی آنها [ ،]28-23صالحیتهای مشاوران [،]27-21
میزان رضایت مراجعان[ ]24و عوامل آسیبزا و چالشهای
فعالیتهای مشاوره[ ]29 ,3بوده است و امیری [ ]83نیز به تهیه
یک الگوی کارآمد سازی گزینش مشاوران مدرسه در مقطع
دبیرستان براساس ویژگیهای شخصیتی اقدام نموده است که در
هیچ یک الگوی جامعی مرکب از ابعاد بهبود عملکرد مشاوران در
مدارس صورت نگرفته است .پژوهش حاضر با هدف طراحی
الگوی بومی بهبود عملکرد مشاوران در مدارس ایران انجام یافت.

روش
این پژوهش با توجه به ماهیت مسئله و هدف های پژوهش از نوع
کاربردی و از نظر روش ،به شیوه آمیخته (گراندد تئوری) انجام
شده است و به دنبال دستیابی به الگوی مناسب برای بهبود
عملکرد مشاوران مدارس ایران بوده است.
جامعه آماری پژوهش شامل مدیران ،مشاوران ،معلمان و دانش
آموزان دورهی متوسطه سال تحصیلی 95- 93استان آذربایجان
غربی بود .برای انتخاب نمونه در بخش کمی از شیوه نمونهگیری
تصادفی خوشهای چند مرحلهای و تصادفی طبقهای استفاده شده
است که در مجموع نمونه مورد نظر برای این بخش از پژوهش
 273نفر تعیین گردید ( 13نفر مدیران 13 ،نفر مشاوران 513 ،نفر
معلمان و  554نفر دانش آموزان) .برای انتخاب نمونه در بخش
کیفی از شیوه اشباعی (اشباع نظر) استفاده شده است که در
مجموع نمونه مورد نظر برای این بخش از پژوهش شامل  84نفر

تعیین گردید ( 53نفر مدیران 51 ،نفر مشاوران 53 ،نفر معلمان و
 4نفر دانش آموزان) .پژوهش در سه مرحله انجام شده است .در
مرحله اول ابتدا عوامل اجرایی مورد مطالعه (شامل مدیران،
مشاوران ،معلمان و دانش آموزان) مشخص و سپس عملکرد
مشاوران از نظر آنها بوسیله مصاحبه و پرسشنامه مورد بررسی
قرار گرفت و عوامل آسیب زای فعالیت های مشاوره استخراج
گردیده و اطالعات پیرامون این ابعاد و مؤلفهها جمعآوری شد .در
مرحله دوم و بر مبنای اطالعات به دست آمده و طبقهبندی عوامل
آسیبزا در ابعاد درون فردی ،بین فردی و فرافردی شاخصهای
مورد نظر الگوی اولیه طراحی گردید .مرحله سوم بعد از طراحی
اولیه الگو ،پرسشنامه محقق ساخته جهت ارزیابی الگو و اعتبار
سنجی آن به نظرخواهی متخصصان که شامل اساتید دانشگاه و
صاحب نظران بودند گذاشته شد پس از آن براساس نظر
متخصصان فرم نهایی پرسشنامه جهت تست الگو طراحی گردید
و با روش میدانی و بکارگیری تکنیک دلفی ( 23نفر که شامل
اساتید دانشگاه ،کارشناسان مشاوره و مشاوران مدارس) الگوی
نهایی طراحی گردید.
ابزارهای مورد استفاده برای گردآوری دادهها به ترتیب )5 :فرم
اطالعاتی (مصاحبه) ،برای گردآوری داده های مورد نیاز در بخش
کیفی  )3پرسشنامه محقق ساخته ،برای گردآوری دادههای مورد
نیاز در بخش کمی  )2پرسشنامه محقق ساخته؛ به منظور
نظرخواهی از متخصصان و آزمون الگو بوده است.
در مرحله اول پژوهش ،دادههای جمع آوری شده از مصاحبه با
عوامل اجرایی فعالیتهای مشاوره در مدارس(به شیوه اشباع
نظرها) ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .سپس ،با توجه به نتایج
حاصله و شناسایی عوامل آسیبزای فعالیتهای مشاوره اقدام به
تهیه پرسشنامه گردید و پس از اجرای آن و تحلیل نتایج ،با مطالعه
و بررسی نتایج بدست آمده در هر دو بخش کمی و کیفی پژوهش،
الگوی اولیه پژوهش طراحی گردید و برای احراز اعتبار آن از روش
دلفی کمک گرفته شد .پرسشنامه تهیه شده در اختیار  53نفر
اعضای هیأت علمی و صاحبنظران قرار گرفت و اعتبار علمی آن
تأیید گردید .پرسشنامه بین  23نفر از اساتید دانشگاه ،مشاوران
مدارس و کارشناسان مرتبط با موضوع قرار گرفت .سپس
پرسشنامهها جمعآوری و به هر یک از جوابهای مخالف ،بی نظر
و موافق به ترتیب امتیاز  3 ،5و  2داده شد .دادههای حاصل از
پرسشنامه الگو پس از جمعآوری ،دستهبندی و با استفاده از نرم
افزارهای کامپیوتری  spssمورد تحلیل قرار گرفت .جوابهای به
دست آمده در رابطه با هریک از ابعاد الگو مندرج در پرسشنامه در
صورتی که میانگین بیشتر از  2بود مورد قبول واقع شد و کمتر از
آن از الگوی نهایی حذف گشت.

یافتهها
باتوجه به نتایج بدست آمده از مصاحبه با عوامل اجرایی مشاوره
در مدارس و پرسشنامه محقق ساخته ،آسیبپذیری فعالیتهای
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جدول  .1نتایج آزمون فریدمن دربارهی انواع عوامل آسیبزای فعالیتهای
مشاوره

مشاوره از عوامل آسیبزای درونفردی ،بینفردی و فرافردی بوده
است .این عوامل آسیبزا هر کدام به نحوی عملکرد مشاوران را
در مدارس مختل نموده است.
برای شناسایی و طبقهبندی عوامل آسیبزای فعالیتهای مشاوره
در مدارس از آزمون فریدمن استفاده گردید .نتایج نشان میدهد
میانگین رتبه ی عوامل آسیبزای درون فردی  3/18میباشد که
این عوامل ،رتبهی اول را در بین سایر عوامل به خود اختصاص
داده است (جدول  .)5برای اطالع از معنادار بودن میانگین رتبهها
نیز از آزمون خی دو استفاده گردیده است .نتایج نشان میدهد که
( )sig=/3335بوده که این مقدار در سطح ( )P =3/31معنادار می
باشد .لذا با اطمینان  91درصد میتوان درستی رتبه بندی انواع
عوامل آسیبزای فعالیتهای مشاوره را به شرح جدول  5ادعا
نمود (جدول  .)3برای بررسی این موضوع که عوامل آسیبزای
فرافردی ،درونفردی و بینفردی چقدر بر آسیب پذیری فعالیت
های مشاوره در مدارس تاثیر داشته است از آزمون رگرسیون
استفاده شده است .با اطمینان  91درصد میتوان ادعا نمود که
میزان تاثیر آسیبهای فرافردی ،درونفردی و بینفردی به ترتیب
 3/991 ،3/998و  3/993است .با مقایسه ضریب بتا عوامل
آسیبزا نتیجه گرفته میشود که میزان تاثیر عوامل آسیبزای
درون فردی بیشتر از میزان تاثیر سایر عوامل است (جدول .)2
برای مقایسه و تطبیق نظرات عوامل اجرایی در مورد آسیبپذیری
فعالیتهای مشاوره از ناحیه عوامل آسیــبزای درونفردی ،بین

آسیبزاها

میانگین رتبه

عوامل درونفردی
عوامل فرافردی
عوامل بینفردی

3/18
3/21
5/35

فردی و فرافردی به تفکیک رسته شغلی ،با در نظر داشتن ماهیت
متغیرهای تحقیق از آزمون کروسکال والیس استفاده گردید .نتایج
میانگین رتبهی هریک از رستههای شغلی را به تفکیک نشان داده
است (جدول  .)8برای اطالع از معنادار بودن میانگین رتبهها از
آزمون خی دو استفاده شد .نتایج این آزمون نشان میدهد که
( )sig=/3335بوده که این مقدار در سطح ( )P =3/31معنادار می
باشد لذا با اطمینان  91درصد میتوان اذعان نمود که بین نظرات
عوامل اجرایی در مورد آسیب پذیری فعالیتهای مشاوره از ناحیه
عوامل آسیبزای درونفردی ،بینفردی و فرافردی به تفکیک
رسته شغلی تفاوت معناداری وجود دارد (جدول .)1
این یافته پژوهشی با نتایج پژوهشهای الو و همکاران [،]85
آناگبوگو و همکاران ] [83همخوانی دارد.
مطالعات متعددی [ ،]81-82ابعاد فردی ،درونی ،بیرونی و
سیستمی را بر نحوه و چگونگی اجرای فعالیتهای مشاورهی
مدرسه موثر دانستهاند .همچنین ،ادبیات موجود در حوزه خدمات
مشاوره و امور روانشناختی از این طبقهبندی حمایت میکند.

جدول  .2نتایج آزمون خی دو دربارهی انواع عوامل آسیبزای فعالیتهای مشاوره
منابع

آزمون خی دو
()chi-square

ارزش

عوامل آسیب زای فعالیت های
مشاوره

درجات آزادی

149/21

سطح معناداری

3

نمونهی معتبر

273

/333

جدول  .3نتایج آزمون رگرسیون برای تعیین میزان تاثیر عوامل بر آسیبپذیری فعالیتهای مشاوره
ضریب بتا
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مقدار t

سطح معناداری

آسیب فرا فردی

/998

/333

575/17

/333

آسیب درون فردی

/991

/333

594/91

/333

آسیب بین فردی

/993

/333

513/17

/333

منابع

آزمون رگرسیون

جدول  .4نتایج آزمون کروسکال والیس برای تحلیل متغیرهای آسیبزا و رستهی شغلی
رسته شغلی

تعداد

میانگین رتبه در بعد فرافردی

میانگین رتبه در بعد درون فردی

میانگین رتبه در بعد بین فردی

مدیران
دانش آموزان
مشاوران
معلمان
جمع

13
554
13
513
273

37/54
534/79
597
398/12

31/35
539/74
598/13
391/37

31/12
539/89
598/1
391/1

جدول  .5نتایج آزمون خی دو برای تحلیل متغیرهای آسیبزا و رستهی شغلی
منابع

آزمون خی دو
()chi-square

ارزش

درجات آزادی

سطح معناداری

نمونه ی معتبر

عوامل فرا فردی

234/95

2

/333

273

عوامل درون فردی

239/35

2

/333

273

عوامل بین فردی

223/71

2

/333

273
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در این پژوهش برای بررسی وضعیت موجود و مطلوب فعالیت
های مشاوره و تفاوت بین این دو وضعیت از مصاحبه استفاده
گردید .مصاحبه صورت گرفته در بین افراد نمونه در قالب مصاحبه
ی ساختار یافته با طیف مخالف ،بینظر و موافق بوده است .در
تحلیل سواالت مصاحبه امتیازات هر گزینه به شرح زیر بوده است:
مخالف :امتیاز  ،2بینظر :امتیاز  3و موافق :امتیاز  .5بعد از ارزش
گذاری قراردادی مذکور ،محقق برای بدست آوردن وضعیت
موجود و مطلوب هر یک از سواالت میانگین وزنی گویه ها را
محاسبه و تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب را تبیین نموده
است .در بررسی وضعیت موجود عوامل آسیبزای فعالیتهای
مشاوره در مدارس براساس دیدگاه افراد نمونه از تحلیل مصاحبه

ها استفاده شده است .همانطور که پیشتر نیز گفته شد برای
بدست آوردن شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد ،از ارزش
گذاری قرار دادی گویههای مصاحبه استفاده گردید .نتایج بدست
آمده از تحلیل مصاحبهها نشان داده است که میانگین وضعیت
موجود بعد آسیبهای درونفردی  ،3/57بعد آسیبهای بین
فردی 3/81و بعد آسیب های فرا فردی  5/41میباشد (جدول .)1
برای تبیین معنادار بودن این میانگینها ،میانگین وضعیت مطلوب
ضروری است (جدول  .)7این طبقه بندی از فعالیت های مشاوره ی
مدرسه براساس نتایج این پژوهش ،با نتایج مطالعات عبدالرحمن [،]81
استانداردهای مشاوره ی مدرسه از سوی انجمن آمریکایی مشاوره
مدرسه [ ]87و شاطرلو و محمدیاری [ ]84همسو است.

جدول  .6نتایج حاصل از وضعیت موجود ابعاد فعالیتهای مشاوره
شاخص ها
خرده طبقات

عوامل
درونفردی

عوامل
بینفردی

عوامل
فرا فردی

وضعیت میانگین

موجود
موجود
موجود
موجود
موجود
موجود
موجود
موجود
موجود
موجود
موجود
موجود
موجود
موجود
موجود

تناسب رشتهی تحصیلی و رستهی شغلی مشاوران در انجام در فعالیتهای مشاوره
میزان مفید بودن نقش مشاوران در انجام فعالیتهای مشاوره
نقش ویژگیهای شخصیتی مشاوان در انجام فعالیت های مشاوره
نقش مهارتهای علمی و عملی مشاور در انجام فعالیت های مشاوره
جمع
نقش ارتباطات و تعامالت کارکنان برنامه مشاوره در انجام فعالیت های مشاوره
نقش ارتباطات و تعامالت مخاطبان برنامه مشاوره در انجام فعالیت های مشاوره
نقش فضا و جو حاکم بر مدرسه در انجام فعالیت های مشاوره
نقش نگرش همکاران مدرسه در انجام فعالیت های مشاوره
جمع
نقش جو سازمانی و نگرش مسئوالن آموزش و پرورش در انجام فعالیتهای مشاوره
شیوههای استخدامی ،نظارت ،ارزشیابی و نحوهی اجرای فعالیتهای مشاوره
ساختار ،تداخل نقشها و ناهمخوانی بین انتظارات و عملکرد
نقش مسایل برون سازمانی موثر بر عملکرد آموزش و پرورش در فعالیتهای مشاوره
جمع

3/38
3/27
5/94
3/39
3/57
3/74
3/55
3/18
3/82
3/81
5/28
5/47
3/35
3/32
5/41
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/88
/23
/57
/12
/87
/25
/81
/15
/85
/81
/59
/33
/25
/89
/2

جدول  .7نتایج حاصل از وضعیت مطلوب ابعاد فعالیت های مشاوره
شاخصها
خرده طبقات

عوامل
درونفردی

عوامل
بینفردی

عوامل
فرا فردی

تناسب رشتهی تحصیلی و رستهی شغلی مشاوران در انجام در فعالیت های مشاوره
میزان مفید بودن نقش مشاوران در انجام فعالیت های مشاوره
نقش ویژگی های شخصیتی مشاوان در انجام فعالیتهای مشاوره
نقش مهارت های علمی و عملی مشاور در انجام فعالیتهای مشاوره
جمع
نقش ارتباطات و تعامالت کارکنان برنامه مشاوره در انجام فعالیتهای مشاوره
نقش ارتباطات و تعامالت مخاطبان برنامه مشاوره در انجام فعالیتهای مشاوره
نقش فضا و جو حاکم بر مدرسه در انجام فعالیتهای مشاوره
نقش نگرش همکاران مدرسه در انجام فعالیتهای مشاوره
جمع
نقش جو سازمانی و نگرش مسئوالن آموزش و پرورش در انجام فعالیتهای مشاوره
شیوه های استخدامی ،نظارت ،ارزشیابی و نحوه ی اجرای فعالیتهای مشاوره
ساختار ،تداخل نقشها و ناهمخوانی بین انتظارات و عملکرد
نقش مسایل برون سازمانی موثر بر عملکرد آموزش و پرورش در فعالیتهای
مشاوره
جمع

وضعیت

میانگین

مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

3/94
3/41
3/18
2
3/47
2
3/41
2
3/99
3/91
5/98
3/17
3/41

/11
/84
/23
/94
/14
/12
/43
/95
/79
/74
/23
/81
/18

مطلوب

3/49

/45

مطلوب

3/19

/11
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نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب
عوامل آسیب زای فعالیت های مشاوره با بهره گیری از آزمون  zنشان
می دهد که تفاوت میانگین ها و انحراف استاندارد در همه ابعاد و مولفه
های مربوطه ،حاکی از آن است که بین وضعیت موجود و مطلوب فاصله
وجود دارد .منفی بودن این تفاوت ها نیز بیانگر این است که وضعیت
موجود پایین تر از وضعیت مطلوب می باشد و این منفی بودن تفاوت ها
در تمامی مولفه ها مشهود است .اما برای پی بردن به این موضوع که
آیا تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب معنی دار است یا نه می توان
به مقدار zو سطح معنی داری بدست آمده رجوع نمود ،مشاهده می گردد
که در تمامی ابعاد و مولفه های فعالیت های مشاوره اعم از عوامل آسیب
زای درون فردی ،بین فردی و فرافردی ،سطح معنی داری پایین تر از
 p=/31می باشد .بنابر این شرایط با اطمینان  91درصد می توان نتیجه
گرفت که تفاوت بین وضعیت مطلوب و موجود فعالیت های مشاوره
معنی دار است .الزم بذکر است با در نظر گرفتن  p=/35نیز تفاوت ها
معنی دار خواهند بود و با  99درصد اطمینان نیز نتایج مذکور تایید می
گردد (جدول .)4

بررسی یافته نشان می دهد بیشترین آسیب ها از سوی عوامل
آسیب زای درون فردی متوجه فعالیت های مشاوره در مدارس
است هر چند سایر عوامل آسیب زا هم در این امر دخیل هستند.
منظور از عوامل آسیب زای درون فردی که به فرد مشاور مربوط
مىشود شامل کلیه عوامل شخصی ،عاطفى ،شناختى و شخصیتی،
تجارب علمی و عملی مشاوره ای مىباشد .براساس نتایج حاصله

از مطالعه تطبیقی دو وضعیت موجود و مطلوب فعالیت های
مشاوره در مدارس(جداول  7 ،1و  ،)4مطالعه و بررسی متون علمی
در خصوص مهمترین استانداردهای مشاوره در مدرسه یعنی
مشاوره ،مشورت دهی ،هماهنگی ،ارجاع و پیگیری [ ]89 ,23و
همچنین ،توانمندسازی حرفه ای مشاوران الگویی در سه بعد
طراحی شد .برخی دیگر از موارد آن مورد تایید متخصصان قرار
نگرفت و با نظر آنها با سایر ابعاد ادغام شدند .در این پژوهش،
یک مدل تئوریک اولیه طراحی شده که در واقع نوعی مدل
ابتکاری و بومی متناسب با فعالیت های مشاوره در مدارس می
باشد .الگوی بهبود عملکرد مشاوران مدارس مطابق شکل شماره
 5آرایه شد.
در تبیین ضــرورت تدوین مدل توانمندســازی روانشــناســان و
مشاوران مدرسه و ویژگی های آن می توان گفت در این رویکرد
که به دنبال طبقه بندی آســیب های فعالیت های مشــاوره ی
مدرسه تدوین شده است بر آسیب پذیری فعالیت های مشاوره در
مدارس از سـوی عوامل آسیب زای درون فردی و تعدیل پذیری
عوامل آســیب زا از طریق ارتقای مولفه های بعد درون فردی در
زمـینــه هــای علمی ،عملی ،تجربی ،مهــارتی ،ویژگی هــای
شخصیتی ،مسایل عاطفی و شناختی ،انگیزه و عالقه فرد مشاور
بر اساس یافته های پژوهش کیفی مبتنی بر روش نظریه سازی
از داده ها به منظور بهبود عملکرد در خصـــوص فعالیت های
مشاوره ی مدرسه تاکید شده است.

جدول  .8نتایج حاصل از تفاوت وضعیت موجود و مطلوب ابعاد فعالیت های مشاوره
شاخص ها
خرده طبقات

تناسب رشته ی تحصیلی و رسته ی شغلی مشاوران در انجام در فعالیتهای
مشاوره
میزان مفید بودن نقش مشاوران در انجام فعالیتهای مشاوره

عوامل
درونفردی نقش ویژگیهای شخصیتی مشاوان در انجام فعالیتهای مشاوره
نقش مهارتهای علمی و عملی مشاور در انجام فعالیتهای مشاوره
جمع
نقش ارتباطات و تعامالت کارکنان برنامه مشاوره در انجام فعالیتهای
مشاوره
نقش ارتباطات و تعامالت مخاطبان برنامه مشاوره در انجام فعالیتهای
عوامل
مشاوره
بینفردی
نقش فضا و جو حاکم بر مدرسه در انجام فعالیتهای مشاوره
نقش نگرش همکاران مدرسه در انجام فعالیتهای مشاوره
جمع
نقش جو سازمانی و نگرش مسئوالن آموزش و پرورش در انجام فعالیتهای
مشاوره
شیوههای استخدامی ،نظارت ،ارزشیابی و نحوه ی اجرای فعالیتهای
مشاوره
عوامل
ساختار ،تداخل نقشها و ناهمخوانی بین انتظارات و عملکرد
فرا فردی
نقش مسایل برون سازمانی موثر بر عملکرد آموزش و پرورش در فعالیت-
های مشاوره
جمع

تفاوت

تفاوت

میانگین

انحراف استاندرد

مقدارZ

سطح
معنیداری

-/98

-/53

7/12

/333

-/89

-/51

1/81

/333

-/11
-/75
-/7

-/51
-/81
-/33

1/74
7/37
1/42

/35
/335
/333

-/33

-/25

2/28

/333

-/78

-/21

1/74

/333

-/81
-/11
-/89

-/2
-/24
-/37

1/35
1/49
1/39

/333
/333
/333

-/1

-/52

4/42

/35

-/4

-/38

4/74

/333

-/41

-/22

9/32

/338

-/11

-/23

7/58

/333

-/73

-/31

4/11

/333
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مجموعه این عوامل باعث شده است بین وضع موجود و مطلوب
فعالیتهای مشاوره ی مدرسه شکاف و فاصلهای دیده شود که
ناشی از وجود آسیبهایی بوده و در مجموع عملکرد مشاوران در
مدارس را دچار نوعی اختالل نموده است که توجه جدی به آسیب
شناسی این فعالیتها و تالش و اهتمام در جهت رفع موانع و
آسیبها را به منظور دستیابی به اهداف آموزشی و پرورشی
ضروری ساخته است.
نگاهی اجمالی به نتایج بدست آمده نشان میدهد که از طرفی،
وضعیت مطلوب فعالیتهای مشاوره با توجه به مبانی نظری و
تجربی موضوع با اهمیت است و به منظور تحقق اهداف نظام
آموزشی و پرورشی در کشور بایستی در حد باالیی در آموزش و
پرورش مورد توجه قرار گیرد .از طرفی دیگر ،وضعیت موجود
فعالیتهای مشاوره در مدارس از وضعیت نسبتاً نامطلوبی برخوردار
بود و بین وضع موجود و وضع مطلوب فعالیت های مشاوره در
مدارس شکاف وجود داشت.
نتایج طبقهبندی انواع آسیبهای جاری فعالیتهای مشاورهی
مدرسه نشان داد که با توجه به میانگین رتبه آسیبهای درون
فردی ()3/18؛ آسیب های فرافردی( )3/21و آسیب های بین
فردی ( ،)5/35عوامل درونفردی رتبهی اول را در بین سایر
عوامل به خود اختصاص داده است و این امر حاکی از آن است
که در بین انواع آسیبها بیشترین آسیب متعلق به نوع درونفردی
است ،سپس به ترتیب آسیبهای فرافردی و بینفردی در اولویت
پایینتری هستند.
علی رغم تاکید بر بعد درونفردی عوامل آسیبزای فعالیتهای
مشاورهی مدرسه ،همچنانکه در پژوهش حاضر نیز دیده میشود،
عوامل متعددی در ابعاد بینفردی و فرافردی نیز بر فعالیتهای
مشاورهی مدرسه تاثیرگذارند.

منظور از آسیب پذیری این است که فعالیت های مشاوره در
مدارس تحت تاثیر سه عامل درون فردی ،بین فردی و فرافردی
قرار دارد که هر گونه اختالل یا ضعف در ابعاد سه گانه می تواند
این فعالیت ها را تحت تاثیر خود قرار داده و منجر به ضعف
عملکردی در این حوزه شود .لذا ،با توجه به اینکه مطابق با یافته
های بخش کیفی پژوهش و نتایج بدست آمده از مصاحبه ،عوامل
آسیب زای درون فردی بیشترین نقش را در آسیب پذیر بودن
فعالیت های مشاوره در مدارس داشته است تاکید بر تعدیل پذیری
این عوامل مورد توجه است .یکی از بهترین راهبردها برای تعدیل
عوامل آسیبزای دورن فردی ،ارتقای مولفه های این بعد است
که از طریق آموزش برنامه تدوین شده مبتنی بر توانمندسازی
روانشناسان و مشاوران ضمن تعدیل عوامل آسیبزا و ارتقای
مولفههای بعد درونفردی ،بهبود عملکرد روانشناسان و مشاوران
در مدارس مورد انتظار است .پیش بینی میشود تعدیل عوامل
آسیبزای درون فردی ،تالش برای تعدیل عوامل آسیبزای بین-
فردی و فرافردی را هم به دنبال داشته باشد.

بحث
دستیابی به اهداف و بهبود عملکرد آموزش و پرورش مستلزم
آسیبشناسی فعالیتهای آن از جمله فعالیتهای مشاورهی
مدارس است .بررسی ادبیات پژوهشی نشان داد فعالیت های
مشاوره ی مدرسه همواره از ناحیه عوامل آسیبزا ،با آسیبهایی
مواجه بوده که بخشی از آنها مربوط به شخص مشاور که در این
پژوهش تحت عنوان عوامل درونفردی ،بخشی دیگر ،مربوط به
محیط کاری و فرهنگ حاکم بر مدرسه تحت عنوان عوامل بین
فردی و باالخره ،عوامل مربوط به آموزش و پرورش و
سیاستگذاری های آن تحت عنوان عوامل فرافردی مطرح بودند.

عوامل درونفردی

عوامل فرافردی

عوامل اثرگذار بر فعالیتهای مشاوره
در مدارس

عوامل بینفردی

مشاوره
مشورت دهی

هماهنگی
عملکرد مشاوران در مدارس

ارجاع

پیگیری
شکل  .1مدل مفهومی بهبود عملکرد مشاوران مدارس
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بنابراین ،با توجه با این شرایط ،ضروری است که با عنایت به مولفه
های بعد درون فردی آسیبهای فعالیتهای مشاوره ،تالش در
جهت جلوگیرى از بروز مشکل ،تأخیر در ظهور پیامدهاى مشکل،
کاهش اثرات مشکل ،تقویت دانش ،نگرش و رفتار افراد در جهت
حفظ و بازیابى بهزیستى جسمانى و عاطفى ،فراخوانى حمایتهاى
خانوادگى ،گروهى و اجتماعى مؤثر بر بهزیستى افراد از سوی
مشاوران مدارس بیش از پیش صورت پذیرد .هم چنین ،در بعد
فرا فردی ،ضروری است که مدیران برای تحقق هر چه بیشتر
هدفهای سازمان ،بر فضای سازمانی نظارت و با ایجاد محیط
مناسب کاری زمینة افزایش بهرهوری و ارتقای عملکرد مشاوران
را فراهم کنند .و باالخره ،ضروری است که با عنایت به مولفههای
بعد بین فردی آسیب های فعالیت های مشاوره ،به بررسى
رضایتبخش منابع فشار توجه شود و براى این منظور باید طیف
کامل مسایل روانشناختى ،جامعهشناختى و فیزیولوژیایى که در
محیط مدارس بر فعالیتهای مشاوره اثر مىگذارد مورد بررسى
قرار گیرد.
بررسیهای صورت گرفته در زمینه ی مشاورهی مدرسه در سال
های اخیر نشان میدهد که در اکثر موارد چالشهایی پیش روی
مشاوره و مشاوران مدرسه وجود داشته است [ .]84 ,38چنین یافته
هایی با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.
نتایج بدست آمده از این پژوهش در زمینه عوامل آسیبزای
فعالیت های مشاوره ی مدرسه با نتایج پژوهشهای الو و
همکاران [ ،]85آناگبوگو و همکاران [ ]81همخوانی دارد .مطالعات
متعددی [ ،]81-82ابعاد فردی ،درونی ،بیرونی و سیستمی را بر
نحوه و چگونگی اجرای فعالیت های مشاوره ی مدرسه موثر
دانسته اند .همچنین ،ادبیات موجود در حوزه خدمات مشاوره و
امور روانشناختی از این طبقه بندی حمایت میکند.
شناسایی و طبقهبندی عوامل آسیبزای فعالیتهای مشاوره،
نیازسنجی آموزشی مشاوران ،توانمندسازی حرفهای و بهرهگیری
از راهبردهای ارتقای سالمت مشاوران ،لزوم آموزش صالحیت
های حرفهای به متصدیان فعالیت های مشاوره در مدارس
براساس استانداردهای مشاوره در مدارس ،زمانبندی اجرای فعالیت
های مشاوره در مدارس ،میتواند به بهبود عملکرد مشاوران در
مدارس منجر گردد.
هدف اصلی انجام پژوهش حاضر ،معرفی مدل آموزشی
توانمندسازی مشاوران به منظور بهبود عملکرد مشاوران مبتنی بر
آسیب شناسی فعالیتهای مشاورهی مدرسه بود.
در این رویکرد که به دنبال طبقهبندی آسیبهای فعالیتهای
مشاورهی مدرسه تدوین شد بر آسیبپذیری فعالیتهای مشاوره
ی مدرسه از سوی عوامل آسیبزای درونفردی و تعدیلپذیری
عوامل آسیبزا از طریق ارتقای مولفههای بعد درونفردی بر
اساس یافتههای پژوهش کیفی مبتنی بر روش نظریهسازی از داده
ها به منظور بهبود عملکرد در خصوص فعالیتهای مشاورهی
مدرسه تاکید شده است .یکی از بهترین راهبردها برای تعدیل

عوامل آسیبزای درون فردی ،ارتقای مولفههای این بعد است که
از طریق آموزش برنامه تدوین شده مبتنی بر توانمندسازی
مشاوران ضمن تعدیل عوامل آسیبزا و ارتقای مولفههای بعد
درون فردی ،بهبود عملکرد مشاوران در مدارس مورد انتظار است.
پیشبینی میشود تعدیل عوامل آسیبزای درون فردی ،تالش
برای تعدیل عوامل آسیبزای بینفردی و فرافردی را هم به دنبال
داشته باشد.
بررسی ادبیات پژوهش نشان داد این طبقهبندی از فعالیتهای
مشاورهی مدرسه براساس نتایج این پژوهش ،با نتایج مطالعات
عبدالرحمن [ ،]81استانداردهای مشاوره ی مدرسه از سوی انجمن
آمریکایی مشاوره مدرسه [ ]87و شاطرلو و محمدیاری [ ]84همسو
است.

نتیجهگیری
لزوم توسعه و ارتقای سطح علمی نیروی انسانی به عنوان یکی از
عوامل کارایی هر سازمان ،از یک سو ،و مزایای آموزش کارکنان
و افزایش مهارتهای شغلی آنان برای فعالیتهای مورد نظر از
سویی دیگر ،تدوین برنامههای آموزشی برای کارکنان و اجرای
دورههای کوتاه مدت و بلند مدت که قابلیتهای فکری و
تخصصی کارکنان را افزایش دهد نقش بسیار مهمی برای
تواناسازی دارد و توانمندسازی نیروی انسانی کارآمدترین ابزار و
قویترین فرایند موجود برای انتقال دانش و مهارت و ترغیب آنان
برای انجام وظایف است .با توجه به اینکه ،توانمندسازی مشاوران
مدرسه برای ایفای نقش حرفه ای خود و ارائه برنامه جامع و
چندفرهنگی برای راهنمایی مدارس بیانگر امیدواری در جهت
خدمت بهتر به دانشآموزان است .بنابراین ،تالش برای
توانمندساختن مشاوران مدرسه به منظور اجرای مطلوب
فعالیتهای مشاوره ی مدرسه امری ضروری است که در پژوهش
حاضر به آن پرداخته شده بود .نتایج نشان داد که آموزش مشاوران
مدرسه براساس مدل تدوین شده ،ضمن توانمندسازی مشاوران
مدرسه و بهبود عملکرد ،زمینه ساز ایجاد تغییرات در ابعاد بین
فردی و فرافردی نیز شده است و نهایتاً اجرای مطلوب فعالیت
های مشاورهی مدرسه و اثربخشی ناشی از آن را به دنبال داشته
است.
پژوهش حاضر با محدودیتهایی هم همراه بود که از مهمترین
آنها می توان به پاسخدهی کلی و خالصه بعضی از پاسخ دهنده
ها به سواالت مصاحبه ،نگرش های منفی برخی از مدیران و
معلمان به مشاور مدرسه و نقش او و سوگیریهای ناشی از آن در
ارزیابی از فعالیتهای مشاوره ی مدرسه از سوی آنها ،گستردگی
و فراوان بودن بیش از حد اطالعات در مرحله پژوهش کیفی اشاره
نمود .مشکالت مربوط به عوامل آسیبزای بینفردی و فرافردی
فعالیتهای مشاوره ی مدرسه که امکان پرداختن به آنها در این
رویکرد آموزشی وجود نداشت .همچنین ،محدودیت جامعه آماری
و حجم نمونه تعمیم نتایج تحقیق را محدود میسازد.
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آموزش و پرورش کشــور و اداره کل آموزش و پرورش اســـتان
آذربایجان غربی که پژوهشــگران را در اجرای پژوهش حاضــر
.یاری دادند

 این پژوهش حاصــل رســاله دکتری رشــته:تشکککر و ردردانی
مشــاوره دانشــکده روانشــناســی و علوم تربیتی دانشــگاه عالمه
 با ســـپاس از همکاریهای وزارت.طباطبائی تهران میباشـــد
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