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چكیده
این پژوهش با هدف ،اعتباریابي الگوی شایستگيهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومي در راستای
ارتقای نقش خانواده و مدرسه در تربیت نسل آینده انجام شد .پژوهش از نظر هدف ،کاربردی ،و از نظر روش
توصیفي پیمایشي بود .جامعه آماری پژوهش  4411نفر از مشاوران شاغل در آموزش و پرورش شهر تهران بودند.
نمونه آماری  122نفر بود که براساس جدول مورگان تعیین ،و با روش تصادفي خوشهای انتخاب شدند .از روش
کتابخانهای بهمنظور بررسي ادبیات ،پیشینه و اسناد باالدستي نظام تعلیم و تربیت عمومي و از روش پیمایش برای
جمعآوری دادهها استفاده شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته بود .برای تعیین اعتبار پرسشنامه از
روایي محتوا ،روایي صوری ،روایي همگرا و واگرا استفاده شد .برای پایایي ابزار از ضریب الفای کرونباخ
( )0/319و ضریب الفای کرونباخ ترکیبي استفاده شد که ضریب الفای کرونباخ ترکیبي تمامي ابعاد بیش از 07.0
بود .برای توصیف دادهها از آمار توصیفي (میانگین ،انحراف معیار و نمودارها) و برای تحلیل دادهها ابتدا از
آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف برای مقایسه توزیع دادههای متغیرهای پژوهش با توزیع نرمال بررسي شد .دیگر
آزمونهای پیشفرض تحلیل عاملي بررسي و تأیید شد .برای پاسخ به سؤالهای تحقیق و تعیین اعتبار الگوی نهایي
از تحلیل عاملي اکتشافي و تأییدی استفاده شد .یافتهها ،هشت مؤلفه اصلي (بعد) شایستگيهای مشاوران نظام
تعلیم و تربیت عمومي شامل دانش ،توانایي ،مهارت ،ویژگي شخصیتي ،ویژگي اخالقي ،نگرش ،بینش و اعتبار را
در سطح معنيداری  0/00مورد تأیید قرار داد .از بین  400مؤلفه فرعي شایستگيهای تأیید شده در بخش کیفي
تحقیق ،تعداد  442مؤلفه فرعي در سطح معنيداری  0/00تأیید و  91مؤلفه فرعي دیگر معنيدار نشد و از الگو
حذف شد .الگوی نهایي تحقیق با پنج شاخص برازش الگو بررسي شد و برازش آن مورد تأیید قرار گرفت.
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مقدمه
در عصر شایستگی نمیتوان با معلمان ،مشاوران و مدیران فاقد شایستگیهای حرفهای و
تخصصی ،سازمانهای آموزشی پیچیده و بشدت حرفهای را بدرستی و اثربخش اداره کرد که
مدیریت آنها بر یافتههای علمی و دانشمحور مبتنی است (عبداهللپور .)3131 ،مطالعه ،شناسایی و
دستهبندی شایستگیها ،تواناییها ،مهارتها و تجربیات موردنیاز مشاوران در نظام تعلیم و تربیت
عمومی از ضرورتهای جدی و کتمانناپذیر عصر موسوم به شایستگی است .نظام شایستهساالری
برای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی و دیگر متصدیان نظام تعلیم و تربیت کشور ،نهتنها
ضروری بلکه الزامی است؛ لذا الگوی شایستگیهای مشاوران ،نهتنها باید طراحی و ارائه شود بلکه
بهمنظور اثربخشتر و مؤثرتر کردن فعالیتها و اقدامات تربیتی در سازمانهای آموزشی ،خانواده
فراگیران و دیگر اولیای آموزشگاهها ،شایستگیهای آنان باید مرتب ،مورد سنجش و ارزیابی قرار
بگیرد .ورود فنّاوریهای نوظهور ،تهاجم فرهنگی ،تحول جامعه از حالتی ساده و ابتدایی به وضعیتی
بغرنج و پیچیده برای تمامی آحاد جامعه بویژه کودکان ،نوجوانان ،جوانان و خانوادههای آنها
مشکالتی را به وجود آورده است .چگونگی رویارویی و استفاده از این فنّاوریها و گاهی اوقات
برای برخورد مناسب با آنها به راهنمایی و مشاوره افرادی نیاز است که برای این کار آموزش دیده
و از شایستگی و صالحیت الزم برخوردار باشند .چالشها و پیچیدگیهای زندگی در قرن  13و سیر
صعودی مشکالت در ابعاد مختلف تحصیلی ،شغلی ،خانوادگی ،رفتاری و بهداشتی ،ارائه خدمات
راهنمایی و مشاوره را در حوزههای مختلف فردی ،بین فردی و خانوادگی بهمنظور پیشگیری اولیه
از بروز مشکل و کمک به حل آن به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده و مسئولیتی بس سنگین و
حیاتی بر دوش متخصصان این حوزه نهاده است که اجرای موفقیتآمیز آن ،وجود شایستگیها و
مهارتهای کافی را در زمینههای مختلف میطلبد (شفیعآبادی .)3131 ،افزایش بیشازحد مشکالت
در ابعاد مختلف فردی ،خانوادگی و اجتماعی ،پیدایش مشکالتی نو و بحرانهایی جدید نظیر
گونههای جدید زندگی خانوادگی همچون ازدواج سفید ،چند فرهنگیشدن جوامع ،ورود
شبکههای اجتماعی ،اینترنت و ماهواره ،که بستر الزم برای بسیاری از آسیبها و رفتارهای پرخطر و
اختالط فرهنگها را به وجود آوردهاند ،همگی مؤید نیاز به مشاوران متخصص است .این مشاوران
زمانی توانایی اجرای وظیفه سنگین خود را در رویارویی و برخورد با این مسائل خواهند داشت
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که آموزشهای الزم را فراگرفته و تسلطی کامل بر ابعاد مختلف شایستگی داشته باشند؛ در غیر این

وضعیت فراگیران نظام تعلیم و تربیت ،خانوادهها و اولیای مدرسه تأثیری منفی بگذارند (چوپانی،
 .)3131نظام تعلیم و تربیت عمومی بهعنوان نهادی که وظیفه اصلی تعلیم و تربیت جامعه را بر
عهده دارد ،نمیتواند نسبت به عملکرد کسانی بیاعتنا باشد که نقش اساسی در این مسیر دارند؛ از
جمله خانوادهها و اولیای مدرسه؛ زیرا هدف تعلیم و تربیت عالوه بر انتقال دانش ،فرهنگ و
مواریث جامعه ،آمادهکردن و پروراندن نیروهای خالق و آفرینندهای است که در آینده عهدهدار
مسئولیتهای گوناگون جامعه خواهند بود (یمنی دوزی سرخابی ،رضایت و صادق بیگی.)3131 ،
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ( ،)3131هدف نظام تعلیم و تربیت کشور در قرن
بیستویکم ،رشد و پرورش دانشآموزان در ابعاد جسمانی ،ذهنی ،عاطفی ،اجتماعی و اخالقی
تعریف شده است .بازاندیشی درباره نقش مشاوران در تحقق این هدف ،اقدامی حیاتی و فوری
است .با توجه به تحوالت فنّاورانه و بروز و ظهور شبکههای ارتباطی و توسعه ارتباط فرهنگها،
رسالت نظام تعلیم و تربیت و به دنبال آن نقش مشاوران بیشازپیش سنگینتر و حساستر شده و
ضرورت اصالحات اساسی در ساختار ،برنامهها و روشهای تعلیم و تربیت و توجه به صالحیتها و
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صورت نهتنها کمککننده و مؤثر نخواهند بود بلکه حتی ممکن است بهدلیل راهنماییهای غلط بر

شایستگیهای مشاوران اجتنابناپذیر است .مشاوران ،حرفهای تخصصی و حساس را در نظام تعلیم
و تربیت کشور بر عهده دارند .انتخاب مشاوران باید با دقت انجام شود و جذب ،نگهداری،
توانمندسازی و در صورت لزوم رهاسازی آنها باید براساس شاخصهای مناسب از شایستگیها در
ابعاد مختلف باشد و در این زمینه سرمایهگذاری الزم صورت گیرد (آموزش و پرورش:3131 ،
 .)14 ،14 ،11الگوهای شایستگی ،مبانی الزم را برای کارکردهای مختلف مدیریت منابع انسانی
اعم از برنامهریزی نیروی انسانی ،مدیریت گزینش و استخدام ،مدیریت استعدادها ،توسعه
شایستگیها ،مدیریت عملکرد ،مدیریت جایگزینی ،نظام ارزشیابی ،نظام پرداختها و ...فراهم
میسازد (رضایت .)3131 ،از آنجا که مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی با حجم عظیمی از
مشکالت در بین دانشآموزان ،والدین آنها و نیز معلمان روبهرو هستند ،باید دارای صالحیتها و
شایستگیهای شخصیتی ،سازمانی ،تخصصی و حرفهای باشند تا بتوانند از عهده مسئولیت سنگین
خود برآیند .به همین دلیل شناسایی و تعیین شایستگیهای تخصصی و حرفهای ،شخصیتی،
اخالقی ،سازمانی و ...آنها میتواند به مدیران نظام تعلیم و تربیت عمومی در جذب و بهکارگیری،
آموزش و توانمندسازی و نیز تشویق و تنبیه و رتبهبندی آنها کمک زیادی بکند .بهطور کلی در
جمعبندی میتوان اهمیت و ضرورت این تحقیق را به این شرح عنوان کرد:
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 .3این تحقیق با ارائه ابعاد و مؤلفههای شایستگیهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی در
جهت توسعه دانش مشاوره و راهنمایی مخصوصاً در حوزه نظام تعلیم و تربیت عمومی گامی بر
خواهد داشت.
 .1نتایج این تحقیق بستر الزم را برای رشد و توسعه مشاوران شایسته در نظام تعلیم و تربیت
عمومی فراهم میآورد.
 .1نتایج این تحقیق بستر الزم را برای آموزش و توانمندسازی مشاوران نظام تعلیم و تربیت
عمومی فراهم میسازد.
 .1نتایج این تحقیق ابزار و شاخصهای الزم را برای استعدادیابی ،جذب و استخدام مشاوران
نظام تعلیم و تربیت عمومی فراهم میآورد.
 .1طراحی الگوی شایستگیهای مشاوران ،مقدمهای برای طراحی و تهیه محتوای دورههای
آموزشی طولی و عرضی بهمنظور تربیت و توانمندسازی مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی
خواهد بود.
 .4شناخت ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای شایستگیهای مشاوران برای ارزیابی دقیق و عادالنه
آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
 .7عدم طراحی الگوی شایستگیها باعث خواهد شد وضع موجود مشاوره در نظام تعلیم و
تربیت عمومی توسط برخی افراد فاقد تحصیالت مرتبط و شایستگیهای الزم ،ادامه پیدا کند و از
این طریق خسارات زیادی به نسل آینده و جوانان کشور وارد شود.
 .4نبود الگوی مناسب شایستگیهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی باعث جذب و ادامه
خدمت مشاوران فاقد صالحیتهای الزم میشود که این امر باعث تداوم و یا تشدید آسیبها ،چالشها،
رفتارهای پرخطر و رفتارها و روابط نامناسب بین والدین و دانشآموزان و یا دانش آموزان با
اولیای مدارس و معلمان خواهد شد که نتیجه آن ،افت تحصیلی و انحراف نسل آینده کشور از
مسیر درست زندگی خواهد بود.
بهطور کلی میتوان گفت یافتههای این پژوهش نهتنها میتواند در آموزش و تربیت مشاوران
به کار گرفته شود بلکه میتواند بهعنوان عوامل ،مالکها و شاخصهای ارزشیابی میزان کیفیت
عملکرد و اثربخشی آنها مورد استفاده قرار گیرد .تدوین محتوا و برنامههای آموزشی در دانشگاه
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فرهنگیان و طراحی دورههای آموزشی آغاز خدمت ،دورههای ضمن خدمت و برنامههای
کارورزی ویژه مشاوران میتواند براساس یافتههای این پژوهش شکل بگیرد .همچنین یافتههای

فراهم سازد.
شایستگی مجموعهای از صفات ،توانمندیها و مهارتهای فردی و جمعی (نظیر تعقل ،معرفت،
ایمان ،اراده و تقوا) ناظر به تکوین و تعالی هویت در تمام شئون زندگی و تمام مؤلفههای جامعه
صالح است (شورای عالی انقالب فرهنگی .)3131 ،رضایت ( )3131شایستگیها را شامل دانش،
مهارتها ،تواناییها ،بینش ،نگرش ،ویژگیهای شخصیتی و اخالقی معرفی کرده است .الگوی
شایستگی در هر سازمان سند یا مدرکی است که شایستگیهای مورد نیاز هر شغل و یا کارکرد
اجتماعی را تشریح میکند .هر الگوی شایستگی توصیف ترکیبی خاص از دانش ،مهارتها و
ویژگیهای مورد نیاز برای اجرای مؤثر یک نقش در سازمان است که بهعنوان ابزار گزینش،
آموزش و توسعه ،ارزیابی و طرحهای جایگزینی منابع انسانی مورد استفاده قرار میگیرد (لوسیا و
لوپ سینگر 3333 ،3به نقل از رضایت .)3131 ،اگر شایستگی مشاوران را سازه تلقی کنیم ،سطح
اول شکست این سازه را ابعاد و سطح دوم شکست را مؤلفههای آن مینامیم بهگونهای که مشاور
برای اجرای اثربخش شغل مشاوره به آنها نیاز دارد (کیانی .)3147 ،مشاوران نظام تعلیم و تربیت
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این تحقیق میتواند بستر الزم را برای نظاممندکردن فرایند جذب ،نگهداشت و رهاسازی مشاوران

عمومی افرادی هستند که مسئولیت فنی و تخصصی اجرای برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه را
برعهده دارند .مشاور مدرسه فعالیتهایی در زمینه شناخت ویژگیها و آسیبهای دانشآموزان،
راهنمایی و مشاوره فردی و گروهی دانشآموزان ،اولیای آنها و کارکنان مدرسه را به عهده دارد
و در مواقع ضروری ،دانشآموزان نیازمند را به مراکز مشاوره تخصصی معرفی میکند
(شفیعآبادی .)3147 ،عسکری و کیانی ( )3137در تحقیقی تحت عنوان الگوی معیار صالحیت
حرفهای معلمی در تراز جمهوری اسالمی ایران ،صالحیتهای حرفهای معلمی در کشور را شامل
هفت صالحیت  .3برنامهریزی و آمادهسازی برای آموزش  .1برنامهریزی و طراحی برای یادگیری
 .1مدیریت محیط یادگیری  .1آموزش اثربخش  .1مسئولیت سازمانی و توسعه حرفهای  .4سرمایه
اجتماعی و فعالیت فرهنگی  .7معنویت اخالق و خداباوری معرفی کردند.
شفیعآبادی ( ،)3171نشان داد که تعهد ،عالقه به مشاوره ،رازداری ،1نظم در کار ،آگاهی
کامل از اصول مشاوره ،تسلط بر کار خود و تجربه علمی و عملی در زمینۀ مشاوره از جمله
مهمترین شایستگیهای مورد نیاز مشاوران است (به نقل از؛ کاویانی ،نوریزاده ،پورناصح،
1. Lucia & Lepsinger
2. Confidentiality
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قدسمیرحیدری.)3143 ،
حاتمی ( )3141مؤلفههای صالحیتهای معلمان و مشاوران را شامل  .3عملکرد حرفهای :آگاهی
از موضوع تدریس ،چگونگی تدریس ،مدیریت بر یادگیری دانشآموزان ،ارزیابی منظم پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان و اتخاذ تدابیر الزم ،تعهد در برابر توسعه حرفهای خود و ارائه سطح باالی
رفتار حرفهای  .1رفتار شغلی :رعایت مقررات اداری ،برخورد مناسب با اولیای دانشآموزان و
همکاران ،انتقال تجربیات به همکاران ،پشتکار و جدیت در کار ،ابتکار ،خالقیت و نوآوری،
انعطافپذیری  1.رفتار اخالقی :رعایت ارزشهای دینی  .1شاخصهای عملکردی :عالقهمندی به
تعلیم و تربیت ،آگاهی از فنون اداره کالس ،شناخت تفاوتهای فردی دانشآموزان ،داشتن روحیه
همکاری با مدرسه معرفی کرد .دیباواجاری ،شفیعآبادی ،اسمعیلی ،کرمی ( )3131چهار بعدِ اصلی
شایستگی مشاوران را دانش ،عقاید و نگرشها و مهارتها و اقدامات شناسایی کردند .کریمی
( )3144مؤلفههای اصلی صالحیتهای حرفهای معلمان را آموزشی ،رفتاری ـ شناختی ،توسعه
حرفهای ،مدیریتی ،شخصیتی ،فناوری ،تدریس ،اخالق حرفهای و فکری معرفی کردند.
والیاسعدی ( )3147ابعاد شایستگی مشاوران را در سه بعد شایستگی اخالقی ،شخصیتی و علمی
طبقهبندی ،و مؤلفههایی نظیرِ صداقت ،ایمان ،خشیتِ الهی ،تسلط بر نظریات ،تسلط بر فنون ،تجربه
و مهارت فنی را مؤلفههای ضروری مشاور شایسته معرفی کرده است (به نقل از علیزاده ،تقیپور،
رحمانی فیروزجایی .)3134 ،محمدی ( )3141شایستگیهای مورد نیاز معلمان و مشاوران در عصر
دانایی را آشنایی با فناوری اطالعات و قدرت بهکارگیری آن در جریان آموزش ،آشنایی با فنون
پژوهش ،اجرای تحقیق و بهرهگیری از نتایج آن در عمل ،توجه به آموزشوپرورش خالق و
پرورش خالقیت فراگیران و آشنایی با مهارتهای کالسداری و شیوههای تدریس نوین برشمرده
است .نعیمی ،ابراهیم ( )3144مؤلفههای شایستگی مشاوران را شاملِ سواد نظری ،سوادِ بینرشتهای،
تسلط بر فنون ،رازداری ،متخصصبودن ،تجربه کاری و تجربه شخصی ،صداقت ،خوف و خشیت
الهی ،شناخت جنسیتی ،ایمان ،سلیمالنفسبودن ،سالمتِ روانی ،کنترلِ درونی ،رضایت آگاهانه،
بینش نسبت به فلسفه هستی معرفی کرد .یوسلیانی ( 34 ،)3133شایستگی و یا صالحیت در هفت
بعد یا مؤلفه اصلی ،شامل پیشنیازهای معلم ،ویژگیهای شخصی معلم ،برنامهریزی و آمادگی،
مدیریت و سازماندهی کالس درس ،آموزش یا تدریس ،نظارت بر پیشرفت و توان دانشآموزان و
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مسئولیتهای حرفهای شناسایی کرد .در بعد پیشنیازهای معلم ،داشتن توانایی کالمی برای انتقال
مفاهیم به دانشآموزان؛ در بعد نظارت بر پیشرفت دانشآموزان ،توضیح تکالیف به زبان روشن؛

برنامهریزی و آمادگی ،بیان نتایج درس به زبان روشن؛ در بعد مدیریت و سازماندهی کالس
درس ،آمادهکردن پیشاپیش مواد آموزشی برای استفاده در کالس؛ در بعد ویژگیهای شخصی
معلم ،ایجاد فرصتهایی برای موفقیت همه دانشآموزان و در بعد آموزش یا تدریس نیز بهرهگیری
از مفاهیم و زبان متناسب با سن و سوابق دانشآموزان ،مهمترین شایستگیهایی شناسایی شده است
که معلمان اثربخش باید از آن برخوردار باشند .خسروی ( )3131در تحقیقی  11صالحیت در
دستهبندیهای  .3صالحیتهای عمومی  .1تعیین اهداف و انتظارات  .1جمعآوری اطالعات  .1تحلیل
و تفسیر اطالعات  .1طراحی و تولید تکالیف و مداخله  4ـ بازخورد را صالحیتهای مورد نیاز
معلمان و مشاوران معرفی کرد (به نقل از یمنی دوزی سرخابی ،رضایت و صادق بیگی.)3131 ،
کیانی ،نوابینژاد و احمدی ( )3147مؤلفههای اخالقی و شخصیتی نظیرِ صداقت ،رازداری،
رضایت آگاهانه ،صالحیتِ حرفهای ،برونگرایی ،متفکر و اجتماعیبودن را مؤلفههای ضروری
مشاور شناسایی کردند .مطهری ( )3173مؤلفههای ایمان ،راستگویی ،تقوا ،اصالت ،سلیمالنفس
بودن را برای شایستگیهای مشاوران ارائه کرد .محمودی ( )3147سه ویژگی اصلی  .3ویژگیهای

اعتباریابي الگوی شایستگيهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومي

در بعد مسئولیتهای حرفهای ،داشتن رفتار و تعامل محترمانه با والدین دانشآموزان؛ در بعد

شخصیتی  .1ویژگیهای مربوط به الگوهای تدریس  .1ویژگیهای مربوط به اداره کالس و
سازماندهی آموزش را شایستگیهای مشاوران معرفی کرد .حقایقی زنجانی ( )3174مؤلفههای
صداقت ،رازداری ،خوف و خشیتِ الهی ،تقوا و ارزشمداری را شایستگی مشاوران از دیدگاه
اسالم معرفی کرد .شاهمحمدی ( )3131سه بعد  .3شغلی  .1اجتماعی  .1فردی را ابعاد شایستگی
مشاوران معرفی کرد .در این الگو حیطههای  .3تفکر سامانهای  .1احساس و جهتدهی انگیزشی
 .1اخالق و ارزشها  .1عمل  .1دانش حرفهای گنجانده شده است .حسنی ( )3131شایستگیهای
پژوهشی ،شایستگیهای آموزشی ،شایستگیهای نظری و شایستگیهای ارتباطی را برای مدرسان
معرفی کرد .محلوجیزاده مهابادی ( )3141صالحیتهای شناختی ،حرفهای و عاطفی را معیارهای
شایستگی معلمان شناسایی کرده است .فاطمینژاد و حکیمزاده ( )3131ارتقای دانش تعلیم و
تربیت ،دانش محتوایی و موضوعی ،مهارتها و نگرشهای الزم برای تدریس مؤثر ،درک و فهم
قوی از رشد و تحول دانشآموزان ،مهارتهای مؤثر ارتباطی ،داشتن تعهدات اخالقی و توانایی
یادگیری مادامالعمر و روزآمدشدن را شایستگیهای معلمان و مشاوران برشمردند .بصیری ()3173
نیازهای آموزشی مشاوران و دبیران را شامل  .3فنّاوری آموزشی و وسایل کمک آموزشی
 .1روانشناسی تربیتی  .1خدمات مشاوره و اجتماعی  .1مهارتهای شغلی  .1ارزشیابی  .4مدیریت و
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برنامهریزی  .7روابط انسانی معرفی کرد .مرادی ( )3144حیطههای مهارتی هر مدرس را شامل
 .3صالحیت و توانایی فنی (علم و مهارت در درس مورد آموزش)  .1صالحیت و توانایی حرفهای
و (آگاهی از برنامهریزی ،ارائه و ارزیابی آموزشی)  .1صالحیت شخصی (ویژگیهای شخصی و
رفتار مؤثر در فرایند تعلیم و تعلم) .معرفی کرد (به نقل از یمنی دوزی سرخابی ،رضایت و
صادقبیگی .)3131 ،دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی ( )3171و ملکی ( )3143شایستگیهای
(صالحیتهای) حرفهای معلمی را اینگونه طبقهبندی کردهاند :صالحیتهای شناختی :منظور از
صالحیتهای شناختی ،مجموعه آگاهیها و مهارتهای ذهنی است که معلم را در شناخت و تحلیل
مسائل و موضوعات مرتبط توانا میسازد .صالحیتهای عاطفی :منظور از صالحیتهای عاطفی،
مجموعه گرایشها و عالیق معلم نسبت به مسائل و موضوعات مربوط به تعلیم و تربیت است.
صالحیتهای مهارتی :آن بخش از صالحیتهاست که به مهارتها و تواناییهای علمی معلم در فرایند
یادگیری مرتبط میشود .شایستگیهای تأثیرگذاری ،شامل آن دسته از تواناییهای معلم است که
درنهایت به تغییر مطلوب در بینش ،منش و کنش دانشآموزان منجر میشود .این شایستگی ،برایند
شایستگیهای شناختی ،عاطفی و مهارتی است که در فرایند حرفه معلمی از هر معلم توانمند کارا
بروز خواهد کرد (به نقل از یمنی دوزی سرخابی ،رضایت و صادقبیگی .)3131 ،ادری،
حاجیزاد ،شریعتمداری و سیف نراقی ( )3143شایستگیهای معلمان را شامل عالقه به تدریس،
شغل و نقش معلم ،عالقهمند به دانشافزایی و اطالعات جدید و مطالعه مستمر ،آگاهی از فنون،
روشها و مهارتهای تدریس و طراحی آموزشی ،تسلط به موضوع مورد تدریس ،توانایی جذب
شاگردان ،داشتن ظاهری آراسته ،توانایی ایجاد یادگیری در شاگردان ،عالقهمندی به شاگردان و
کار با آنان ،برخورداربودن از سالمت جسمانی و ثبات عاطفی و روانی ،توانایی ارزیابی کار خود
و عالقهمند به خودسنجی ،دارابودن قدرت بیان و ایجاد ارتباط مؤثر با دانشآموزان،
برخورداربودن از استعداد معلمی ،هوش و حافظه دقت الزم داشتن ،داشتن احساس مسئولیت در
کار ،روحیه همکاری با دیگران ،شوخطبعبودن ،خالق ،مبتکر ،نوآوربودن ،برخورداربودن از
خوشخویی ،خوشاخالقی و خوشرفتاری با فراگیر و همکاران ،عادلبودن و رعایت آن هنگام
داوری و ارزیابی ،آگاهبودن به ویژگیهای فراگیران و اهداف و اصول و فنون تعلیم و تربیت آنان،
متقی بودن و الگوی شایستهای برای متعلمان قرار گرفتن معرفی کرد .فیض ( )3143دانش حرفهای
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(شامل دانش نظری ،تعهد و شایستگی عملی) ،یادگیری تمام عمر ،دانش معلمی ،ویژگیهای
اخالقی ،دانش مربوط به دانشآموزان و مشکالت یادگیری آنان ،دانش نظریهها و راهبردهای

مورد نیاز معلمان و مشاوران برشمرد .چوپانی و کرمی ( )3134شایستگیهای مشاوران را شامل
هفت بُعد شایستگی دانشی ،بینشی ،نگرشی ،توانشی ،منشی ،مهارتها و ویژگیهای اخالقی دانستند و
 314مؤلفه شایستگی را شامل آشنایی با دارودرمانی ،الگودهی ،خالصهکردن ،مشاهده دقیق،
تقسیم مسئولیت ،قابدهی دوباره ،ایفای نقش ،جزئینگربودن ،بازخورد ،تعیین اهداف درمانی،
تشخیص دفاعهای روانی ،امیدبخشی ،مهارت انعکاس ،ذهن آگاهی ،ایجاد امنیت درمانی ،مهارت
در تصمیمگیری ،توان ارجاع ،مهارت حل مسئله ،مهارت رهبری ،مهارت در ارتباطگیری با
کودک ،سازماندهی جلسات ،شجاعت ،همدلی ،رعایت اصول اخالقی ،حرفهای مناسب،
مهارتهای ارتباطی ،خودتعالی ،بیطرفی ،تکلیفدهی ،داشتن بلوغ ،مهارت در تماس چشمی ،احترام
به آزادی مراجع ،شوخطبعی ،تمایزیافتگی ،انعطافپذیری ،متواضعبودن ،مقتدربودن،
پشتکارداشتن،

نقدپذیربودن،

منظمبودن،

واقعبینبودن،

زودباورنبودن،

مستقلبودن،

مسئولیتپذیربودن ،متفکربودن ،برونگرایی ،خوشبینبودن ،صداقت ،عزتنفس ،مهربانبودن،
گشادهرویی ،اعتمادبهنفس ،سالمت شخصیتی ،عالقه اجتماعی ،وجدانمندی ،اصالت ،تعهد،

اعتباریابي الگوی شایستگيهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومي

آموزشی ،دانش منابع آموزشی و دانش موضوعهای خاص آموزشی را از جمله شایستگیهای

منفعتطلبنبودن ،خوف و خشیت الهی ،ثبات هیجانی ،اعتبار ،عالقه به مشاوره ،دلسوزی،
خیرخواهبودن ،کمک بدون انتظار برشمردند .ومپولد1113( 3؛ به نقل از زور )1131 ،1مؤلفههای
شخصی و میان فردی را برای داشتن مشاوره و رواندرمانی کارآمد ،ضروری دانست و برای فنون
بر نتیجه درمان تأثیر کمتری قائل شد .وینبِرگ و لوکاندِر )1131( 1نشان دادند که عوامل موقعیتی،
اتحاد درمانی ،رابطه ،مهارتهای شخصی و میان فردی درمانگر و مشاور ،عملکرد مراجعان و عوامل
فرا درمانی ،عوامل اصلی تعیینکننده نتیجه درمانی است .آنها مؤلفه معنویت در جریان درمان را
هم شایستگی مشاوران معرفی کردند .نورکراس (1133؛ به نقل از کوری )1131 ،معتقد است
مشاوران کارآمد باید هویت فردی ،اجتماعی و شغلی ،و توانایی بهکارگیری سودمند آنها را داشته
باشند؛ یعنی برای خودشان ارزش و احترام قائل هستند و چنین ارزشی را به مراجعان نیز منتقل
میکنند؛ پذیرای تغییر هستند و هیچگاه نسبت به رفع کمبودها و محدودیتهای خویش کوتاهی
نمیکنند؛ همواره در جهت تصمیماتی عمل میکنند که شکوفایی و تکامل آنها را به دنبال دارد؛

1. Vampold
2. Zur
3. Weinberg & Locander
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از صداقت ،اصالت و خلوص برخوردار هستند؛ حس شوخطبعی خوبی دارند؛ ادعای کمال مطلق
ندارند و براحتی اشتباهات خود را میپذیرند و درصدد جبران آن برمیآیند؛ نه بهطور کامل در
گذشته زندگی میکنند و نه غرق در خیالبافیهای معطوف به آینده هستند؛ بلکه آنها عموماً در
زمان حال زندگی میکنند؛ از تأثیر فرهنگ بخوبی آگاه هستند و ضمن آگاهی از فرهنگ
خویش ،سعی میکنند با شناخت کافی نسبت به فرهنگ فرد مراجع بیشترین میزان خدمت را به
وی ارائه کنند؛ عالقه خیلی زیادی به رفاه و آسایش دیگران دارند و در جهت کمک به تأمین آن
از هیچگونه تالشی دریغ نمیکنند؛ از مهارتهای میان فردی مؤثری برخوردار هستند؛ عمیقاً درگیر
کارشان میشوند و از آن معنا کسب میکنند و احساس پوچی و خأل وجودی نمیکنند؛ پرشور و
انرژی هستند؛ توانایی مرزبندی جلسات درمانی را به شیوهای انعطافپذیر دارا هستند .جلر،
نورکراس و اورلینسکی (1111؛ به نقل از کوری )1131 ،از تجربه درمان شخصی توسطِ مشاور
بهعنوان یکی از مهمترین شایستگیهای مشاوران یاد کردند .آنها چگونگی برخورد فرد مشاور با
ارزشهای خویشتن ،آگاهی از ارزشها ،نگرشها ،عقاید و رفتارهای خودشان ،عدم تحمیل ارزشهای
خود بر فرد مراجع ،آگاهی از ارزشهای فرد مراجع و هدایت وی به سمت مسیرهایی متناسب با
ارزشهای شخصی خویشتن را ویژگیهای مشاوران برشمردند .گروه استانداردهای حرفهای
آموزشی در ایالت کنتاکی امریکا برای آمادگی و ارائه گواهینامه به معلمان ،استانداردهای نهگانه
طرحریزی و برنامهریزی آموزشی ،ایجاد و حفظ جو یادگیری ،اجرای تدریس ،سنجش و برقراری
ارتباط با نتایج یادگیری ،ارزیابی و انعکاس یادگیری و آموزش ،همکاری با همکاران ،والدین و
دیگران ،فعالیت در جهت توسعه حرفهای ،دانش محتوایی و فنّاوری آموزشی را معرفی کرده است
(به نقل از یمنی دوزی سرخابی ،رضایت و صادقبیگی .)3131 ،میچائیل و راگینس ()1131
حضور لحظهای در جلسه درمانی را یکی از مهمترین مؤلفههای کارآمدی مشاوران در دستیابی به
نتایج درمانی مطلوب معرفی کردند .هانتلی ( )1114شایستگیهای معلمان را در سه حوزه دانش
حرفهای ،عمل حرفهای و تعهد حرفهای تقسیمبندی کرده است .دانش حرفهای شامل دانش مربوط
به محتوا ،شناخت دانشآموز و آگاهی از تدریس و عمل یادگیری است .عمل حرفهای از طراحی
یادگیری ،ایجاد محیط یادگیری و سنجش و ارزیابی تشکیل شده و تعهد حرفهای نیز دربرگیرنده
یادگیری حرفهای ،مشارکت ،رهبری ،ارزشها ،ارتباطات و اخالقیات است .سوالنسکی ()1131
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هستند .کاستر ،برکیلمانس ،کورتاجن و وایلز )1111( 3شایستگیهای حرفهای معلمان را در پنج
دسته اصلی (دانش تخصصی ،صالحیت رفتاری ،پداگوژی ،ارتباطات ،سازماندهی) تقسیمبندی
کردهاند (به نقل از یوسلیانی ،دادجوی و عبدالهی .)3133،از نظر استرانگ )1111( 1شایستگیهای
معلمان اثربخش شامل سه بخش دانش ،مهارت و گرایش میشود .آرکوویتز و وِسترا ()1113
نشان داد که مهارت در مصاحبه انگیزشی یکی از مهمترین مؤلفههای درمانی است که تسلط فردِ
مشاور بر آن ،شایستگی فردِ مشاور را در جلسه درمانی تا حد زیادی تضمین میکند.
هانتلی ( )1114صالحیت معلمان را در شش دسته آمادهسازی مناسب ،داشتن دانشپایه عمیق
برای آسانسازی یادگیری ،استفاده از راهبردهای مختلف مدیریت رفتار فراگیران ،برقراری
ارتباط مؤثر با ذینفعان ،حرفهای عملکردن و خودآگاهی طبقهبندی کرد .بوزیونِلوس،
پولیچرونیو و کوستوپولوس )1131( 1نشان داد که تجربه نظارت و تناسبِ شخصیتی و داشتن
ویژگیهای شخصیتی نظیرِ اجتماعیبودن در دستیابی به نتایج درمانی موفقیتآمیز و شایستگی
مشاوران مؤثر است .اوالس ( )1111صالحیتهای تدریس را به چهار حیطه تقسیم میکند که
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نشان داد مشاورانی که قدرت رهبری خوبی دارند از کارآمدی بیشتری در جلسه درمانی برخوردار

عبارت است از داشتن دانش و مهارت پیشزمینه ،برخورداری از شایستگی فردی ،برخورداری از
شایستگی سازمانی (به نقل از ابیلی ،نیکخواه فرخانی ،صالحنیا .)3131 ،راماسوامی ،هونگ و
درِهِر ( )1131آشکار کرد مشاورانی که از بینش جنسیتی و فرهنگی برخوردار هستند و در جریان
درمان از آن بهره میبرند ،نسبت به دیگر مشاوران ،کارآمدتر و موفقتر هستند .بورجِس و تیندال
( )1131میگویند مشخصکردن انتظاراتِ درمانی توسطِ مشاور نقش تعیینکنندهای در دستیابی به
نتایج مطلوبِ درمانی دارد .وانگ ،هو ،هورِست و یانگ ( )1131نشانداد که تجربه نظارت و
سرپرستی یکی از مهمترین مؤلفههای شایستگی مشاوران است .براساس دیدگاه کیسی)1114( 1
توانایی تدریس ،مهارتهای مدیریت کالسی ،گسترش تعهد حرفهای ،داشتن مطالعات فوق
برنامههای درسی شایستگی معلمان و مشاوران است (به نقل از یمنی دوزی سرخابی ،رضایت و
صادقبیگی .)3131 ،الورنس ( )1133نشان داد که رضایتِ آگاهانه یکی از اصلیترین مؤلفههای
تأثیرگذار در دستیابی به نتایج درمانی موفق است .سیلوی )1133( 1شایستگیهای معلمان
1. Caster, Berkilmans, Kortajen & Whiles
2. Strong
3. Bozionelos, Polychroniou & Kostopoulos
4. Kasey
5. Sylvi
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انگلیسیزبان را در حوزه مهارتی شامل  .3مهارتهای یادگیری مادامالعمر معلمان ( 31مورد)
 .1مهارتهای یادگیری مادامالعمر در ارتباط با دانشآموزان ( 37مورد) دستهبندی کرده است (به
نقل از یمنی دوزی سرخابی ،رضایت و صادقبیگی .)3131 ،کویانگ ،روگرِس ،اسپیتزمولر ،لین و
لین ( )1131نشان داد که دو مؤلفه مهم شایستگی مشاوران اوال تشابه جنسیتی و دوم بینش نسبت به
جنسیت خویش و جنسیت مخالف است (به نقل از چوپانی .)3134 ،نتایج تحقیقات مارکز
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( )1114مشخص کرد عوامل آموزشی و سواد اطالعاتی استادان یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر
ویژگیهای حرفهای استادان است( .نادری ،حاجیزاده ،شریعتمداری و سیف نراقی .)3143 ،کولین
و میلر ( )3331نشان دادند که خودافشایی در نتایج درمان تأثیر بسیار زیادی دارد و میتواند
شایستگی مشاوران باشد (به نقل از چوپانی .)3131 ،کازانتیزیس و البیت )1117( 1نشان دادند که
مهارت فردِ مشاور در بهکارگیری مؤلفه تکلیفدهی در جریانِ درمان یکی از مهمترین مؤلفههایی
است که دستیابی به نتایج درمانی مطلوب را تضمین میکند .جِنتری ،وِبِر و ساتری )1114( 1نشان
دادند یکی از اصلیترین مؤلفههای شایستگی مشاوران ،داشتن تجربه نظارت و سرپرستی است.
سالیوان .3 )1111( 1مهارتهای اساسی تدریس  .1مهارتهای مدیریت کالس  .1تفسیر برنامه درسی
 .1نوشتن طرح درس  .1نگهداری سابقه کار  .4استفاده از کتاب درسی  .7استفاده از محیط محلی
برای کمک به تدریس و محتوا  .4عناصر تعلیم یادگیرنده محور  .3رویکردهای ارتباطی ساده
.31ساختن وسایل کمکآموزشی  .33روشهای تدریس برای چهار مهارت اصلی صحبتکردن،
خواندن ،نوشتن ،گوشکردن شایستگی معلمان است (به نقل از یمنی دوزی سرخابی ،رضایت و
صادقبیگی .)3131 ،کالرک ( 1131به نقل از چوپانی )3131 ،نشان داد که مهارت مشاور در
بهکارگیری همدلی در جریان درمان تا حد زیادی دستیابی به نتایج درمانی مطلوب را تضمین
میکند .گالو ( )1111نشان داد که داشتن ویژگیهای اخالقی نظیرِ صداقت ،حسنظن و رازداری از
مهمترین مؤلفههای اخالقی شایستگی مشاوران است .هونگ ( )1113نشان داد بیشترین تفاوت در
صالحیت مدیریت خطرپذیری ،تفکر پیش کنشی و تفکر منطقی است که در طول دوره
تربیتمعلم به اندازه کافی و مورد نیاز حرفه معلمی توسعه داده نشده است .فریم ( )1111نشان داد

04

1. Marks
2. Kazantizis & Labate
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( )1111شش صالحیت مورد نیاز معلمان را دانش کارافرینی ،توان انطباق با شغل ،خودکارآمدی
شغلی ،تفکر خالقانه ،توانایی شبکهسازی ،توانایی کار گروهی میداند (نادری و همکاران.)3143 ،
فاربِر و دولینگ ( )1133نشان داد که قدرتِ تأیید مشاور و توانایی وی برای بهکارگیری مؤلفه
پذیرش نامشروط در جلساتِ درمانی از مهمترین مؤلفههای شایستگی مشاوران است که دستیابی به
نتایج درمانی مطلوب را ممکن میسازد .دومیتریو )1133( 1سه بعدِ شایستگی مشاوران را شایستگی
علمی (تسلط نظری بر رویکردهای درمانی فنون) ،شایستگی ارتباطی (تسلط بر مهارتهای ارتباطی
بویژه با کودکان) و شایستگی شخصیتی (برونگرایی و اجتماعیبودن) برشمرد (به نقل از یمنی
دوزی سرخابی ،رضایت و صادقبیگی .)3131 ،چن )1111( 1شایستگیهای مشاوران را شامل
دانشی  /شناختی ،رفتاری  /شخصی ،حرفهای و اخالقی  /ارزشی معرفی کرد .بعد شایستگیهای
دانشی  /شناختی شامل فنی ،نظری ،تخصصی (دانش تخصصی در مورد حرفه) ،دانش نهان /
تجربی ،دانش رویهای (جریانهای اصلی ،چگونه ،چطور و چه وقت و ،)...دانش زمینهای (سازمانی،
؟؟بشی؟؟ ،جغرافیایی ،ویژه مشتری) و دانش کاربردی (شامل مهارتهای ساخت ،انتقال و
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که معنویت و دین از جمله عناصر تأثیرگذار بر روند درمانی مشاوران است .ون داما کاران
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مفهومسازی) است .بعد شایستگیهای رفتاری  /شخصی شامل اجتماعی ،حرفهای (اعتمادبهنفس،
پشتکار کنترل هیجان و تنش ،مهارتهای گوشدادن ،مهارتهای بین شخصی ،همدردی) و بین
حرفهای (منطبقشدن با رفتار حرفهای) است .بعد شایستگیهای حرفهای شامل خاص حرفه (طیفی
از وظایف خاص حرفه) و مدیریتی ،سازمانی ،فرایندی (برنامهریزی ،نظارتکردن ،اجرا ،واگذاری
اختیار ،محاسبه کردن ،مدیریت زمان) است .بعد شایستگیهای اخالقی  /ارزشی شامل مؤلفههای
شخصیتی (پیروی از قانون ،پیروی از دین و پایبندی به اصول اخالقی ،درک نیازها و ارزشهای
دیگران) ،حرفهای (پایبندی به اصول حرفهای ،داشتن وجدان حرفهای ،احکام اخالقی ،درک
محیطی ،آگاهی از حدود شایستگی خود ،به روز نگهداشتن خود ،احساس مسئولیت دربارۀ
پیشرفت تازه واردها) و متاشایستگیها (ارتباطات ،خالقیت ،حل مسئله ،توسعه شخصی ،تیزهوشی،
تحلیلگری است .کوماسدیاز ( )1131آشکار کرد که بینش قومیتی یکی از مهمترین مؤلفههای
تأثیرگذار در جلسات درمانی است که تسلط مشاور بر آن تا حد زیادی شایستگی وی را در جلسه
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درمانی تضمین میکند.
با وجود حضور مشاوران در آموزشگاهها ،همانگونه که ذکر شد ،نتایج تحقیقات متعددی که
دربارۀ وضعیت سالمت روانی دانشآموزان ،پیشرفت تحصیلی ،آسیبها و کارهای پرخطر در
مدارس مختلف انجام شده ،نشاندهنده مشکالتی در این حوزه است که اهمیت و ضرورت طراحی
الگوی شایستگیهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی کشور را تقویت میکند .چنانچه
شایستگیهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی کشور مشخص شود ،میتواند بهعنوان مالکها
و معیارهای گزینش و استخدام ،برنامههای آموزشی توانمندسازی ،ارزیابی و رتبهبندی ،تشویق و
تنبیه و رهاسازی آنها مورد استفاده قرار گیرد .از سوی دیگر توجه به صالحیتها و شایستگیهای
شخ صیتی ،دینی و فرهنگی مشاوران با رویکرد اسالمی و مبتنی بر مبانی دین مبین اسالم ،یکی از
ضروریاتی است که تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است .الزم به توضیح است مرحله اول
این تحقیق یعنی استخراج شایستگیهای مشاوران آموزش و پرورش و ارائه الگوی اولیه با روش
کیفی از طریق مصاحبه ،توسط نویسندگان همین تحقیق در سال  34تهیه شد و در مقاله دیگری
تحت عنوان "شناسایی شایستگیهای مشاوران در نظام تعلیم و تربیت عمومی" در فصلنامه تعلیم و
تربیت اسالمی در سال  33به چاپ رسید .این تحقیق به دنبال اعتباریابی آن الگو با روش کمی
است؛ لذا مسئله اصلی تحقیق این است که الگوی اعتباریابی شده شایستگیهای مشاوران نظام
تعلیم و تربیت عمومی کشور چگونه است.
برای تحقق این هدف دو سؤال جزئی برای تحقیق به شرح زیر تعریف شد:
 .3مؤلفههای اصلی الگوی شایستگیهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی چیست؟
 .1مؤلفههای فرعی الگوی شایستگیهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی چیست؟
 .1الگوی شایستگیهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی چه اعتباری دارد؟

روش پژوهش
این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی ،و از نظر روش توصیفی پیمایشی بود .جامعه آماری
پژوهش ،مشاوران شاغل در آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد  3311نفر بودند .نمونه آماری
 144نفر بودند که با استفاده از جدول مورگان تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی خوشهای
04

انتخاب شدند .در خوشه اول از بین مناطق  33گانه آموزش و پرورش تهران 31 ،منطقه ،تصادفی

تصادفی نظاممند بهعنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از روش
میدانی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
یافتههای تحقیق "شناسایی شایستگیهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی" ،هشت بعد
الگوی شایستگیهای مشاوران را تأیید کرد .از  337مؤلفه فرعی بررسی شده  17مؤلفه از نظر
مصاحبهشوندگان با استفاده از آزمون دو جملهای معنیدار نشد و حذف شد .در نهایت الگوی
اولیه شایستگیهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی با هشت بعد (مؤلفه اصلی) و  311مؤلفه
فرعی مطابق جدول شماره  3مورد تأیید خبرگان علمی و سازمانی قرار گرفت .اطالعات این
جدول مبنای تشکیل پرسشنامه محقق ساخته برای اعتباریابی الگوی شایستگیهای مشاوران نظام
تعلیم و تربیت عمومی در این تحقیق قرار گرفت.
جدول  .1الگوی اولیه شایستگیهای مشاوران (یافته بخش کیفی تحقیق)
ابعاد

مؤلفههای فرعی
آشنایي با مأموریت آموزشوپرورش ،آشنایي با روشهای برنامهریزی آموزشي و درسي ،آشنایي با فنون مدیریت
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انتخاب شد .در این  31منطقه  411مشاور مشغول خدمت بودند که  144نفر از آنها بهصورت

کالس ،آشنایي با روشها و فنون تدریس ،آشنایي با روشها و فنون ارزشیابي ،آشنایي با فناوریهای نوین
آموزشي ،آشنایي با آسیبهای رواني ،اجتماعي و رواني ـ اجتماعي ،آشنایي با روشهای پیشگیری و درمان
دانش

آسیبهای رواني ،اجتماعي و رواني ـ اجتماعي ،آشنایي با مشاوره تحصیلي ،شغلي ،خانوادگي ،گروهي ،فردی،
کودک و نوجوان ،آشنایي با آزمونهای روانشناسي ،آشنایي با معنویت و معنویت درماني ،آشنایي با مهارتهای
زندگي ،آشنایي با ناهنجاریهای رفتاری ،آشنایي با مشكالت خانوادگي ،آشنایي با فناوری اطالعات و ارتباطات،
آشنایي با روشهای حل مسئله ،آشنایي با قوانین و مقررات اداری ،دانش فرهنگي و چند فرهنگي
توانایي تشخیص ،توانایي مشاوره فردی ،گروهي ،خانوادگي ،تحصیلي ،شغلي ،کودک و نوجوان ،توانایي اجرای

تواناییها

آزمونهای روانشناسي ،توانایي حل مسئله ،توانایي گفتگو ،یادگیری مستمر ،توانایي تصمیمگیری ،تفكر تحلیلي،
تفكر خالق ،پویایي ذهني ،خودشناسي ،خودآگاهي ،خودکنترلي ،خودافشایي ،همدلي ،نفوذ معنوی در مراجع،
ثبات عاطفي ،ثباط هیجاني ،ایجاد امید و انگیزش ،آرمیدگي ،پاالیش ،تمایزیافتگي ،بیطرفي ،خودارزیابي
برقراری ارتباط مؤثر ،مهارتهای بین فردی ،گوشدادن فعال ،بازخورد دهي ،مخاطبشناسي ،مهارت تشخیص،
کارگروهي ،مدیریت کالس و جلسات مشاوره ،مهارت مشاوره فردی ،گروهي ،خانوادگي ،تحصیلي ،شغلي،

مهارت

کودک و نوجوان ،مهارت اجرای آزمونهای روانشناسي ،مهارت بهرهگیری از فن رویارویي در جلسات درماني،
مهارت حل مسئله ،مهارت گفتگو ،برخورداری از سواد رسانهای و فناوری اطالعات و ارتباطات ،مدیریت زمان،
مهارت تدریس ،مهارت پژوهش ،مهارت ارزشیابي ،برنامهریزی آموزشي و درسي
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جدول  .1الگوی اولیه شایستگیهای مشاوران (یافته بخش کیفی تحقیق)
مؤلفههای فرعی

ابعاد

معتقد و متعهد به مباني ،احكام و عقاید اسالم ،معتقد و متعهد به مباني و ارزشهای فرهنگ ایراني ـ اسالمي،
بینش

معتقد و متعهد به آرمانهای انقالب ،بینش فرهنگي و چند فرهنگي ،بینش سیاسي ،بینش اجتماعي ،بینش
اقتصادی ،بینش نسبت به باورهای معنوی و ارزشي مراجعان
جهتگیری دیني ،نگرش علمي ،نگرش مثبت به تغییر ،روحیه خدمتگزاری ،کمک بدون انتظار ،عشق و عالقه به

نگرش

شغل مشاوره ،نوعدوستي ،جامعنگری ،یادگیری مادامالعمر ،نگرش فرهنگي ،نگرش چندفرهنگي ،نگرش
زندگي فعال ،پویا و هدفمند
ثبات عاطفي ،اعتمادبهنفس ،عزتنفس ،برونگرایي ،سوابق مثبت خانوادگي ،آراستگي ظاهری ،کنترل احساسات،

ویژگیهای
شخصیتي

مالیمت و نرمخویي ،استقالل رأی و عمل ،تواضع و فروتني ،رفق و مدارا ،مردمداری و مردمگرایي ،نشاط و
سرزندگي در کار ،ژرفنگری ،مشورت جویي و توجه به نظر مختلف ،صمیمىبودن ،توانایي بیاني فصیح و
بلیغ ،نكتهبین و ریزبینبودن ،گشادهرویي ،پرشور و پرانرژیبودن ،اصالت خانوادگي ،محتاطبودن ،منفعتطلب-
نبودن ،مادیگرانبودن ،عالقهمندی به حرفه مشاوره ،شوخطبعي
خوشخلقي ،عدالتخواهي ،وفای به عهد ،صداقت ،سعهصدر ،فروتني ،متقيبودن ،خیرخواهي ،دلسوزی،

ویژگیهای

سلیمالنفس ،قانونمداری ،ارزشمداری ،خشیت و خوف الهي ،آزاد و آزادمنش ،وجدان کاری ،حسن ظن ،کنترل

اخالقي

هواهای نفساني ،پرهیز از تحقیر و سرزنش دیگران ،پرهیز از لجاجت و تعصب ،رازداری ،پایبندی به موازین
اخالق حرفهای

اعتبار

الگو و نمونهبودن ،مسئولیتپذیربودن ،مورد اعتمادبودن ،آراستگي ظاهری ،مرتبطبودن رشته تحصیلي با حرفه
مشاوره ،سطح تحصیالت عالي مرتبط ،مرجعبودن

برای تعیین اعتبار پرسشنامه از روایی محتوا ،روایی صوری ،روایی همگرا و واگرا استفاده شد.
ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه  1/311و ضریب الفای کرونباخ ترکیبی برای تمامی ابعاد ،بیش از
 1771بود .برای توصیف دادهها از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار و نمودارها) و برای
تحلیل دادههای کمی ابتدا از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف برای مقایسه توزیع دادههای
متغیرهای پژوهش با توزیع نرمال و سپس پیشفرضهای آزمون تحلیل عاملی مورد بررسی و کنترل
قرار گرفت .برای پاسخ به سؤالهای تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد.
برای تحلیلهای آماری از نرمافزار  SPSS 20و  Lisrel 8.8استفاده شد.

یافتههای تحقیق
توصیف دادههای تحقیق در قالب میانگین و انحراف معیار مؤلفهها انجام شد .یافتهها نشان داد
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در  11مؤلفه (مؤلفههای آشنایی با فنون مدیریت کالس ،آشنایی با روشها و فنون تدریس ،آشنایی
با روشهای حل مسئله ،آشنایی با قوانین و مقررات اداری ،خودشناسی ،آرمیدگی ،پاالیش ،تمایز

مهارت حل مسئله ،مهارت رسانهای و فناوری اطالعات و ارتباطات ،مهارت تدریس ،مهارت
پژوهش ،نگرش مثبت به تغییر ،کمک بدون انتظار ،نوعدوستی ،یادگیری مادامالعمر ،سوابق مثبت
خانوادگی ،استقالل رأی و عمل ،رفق و مدارا ،صمیمىبودن ،محتاطبودن ،مادیگرانبودن،
متقیبودن ،سلیمالنفس ،خشیت و خوف الهی ،آزاد و آزادمنشی) میانگین نظر پاسخدهندگان زیر
میانگین ( )1و  334مؤلفه باالی میانگین است.
برای تحلیل دادههای کمی و پاسخ به سؤالهای پژوهش از روش تحلیل عاملی استفاده شد .از
تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین تعداد و و ماهیت عاملهایی که همپراشی بین متغیرها را توجیه
میکند و دستهبندی (عاملبندی) مؤلفهها استفاده شد .سپس این عاملبندی با استفاده از تحلیل
عاملی تأییدی مورد تأیید یا رد قرار گرفت .قبل از اجرای تحلیل عملی پیشفرضهای آن به شرح
ذیل اجرا شد:
 .3بررسی عادی یا غیرعادی بودن توزیع دادهها
 .1بررسی معناداربودن آزمون کرویت بارتلت 3که تأییدکننده وجود همبستگی نسبی بین

اعتباریابي الگوی شایستگيهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومي

یافتگی ،بیطرفی ،یادگیری مستمر ،توانایی تصمیمگیری ،تفکر تحلیلی ،تفکر خالق ،پویایی ذهنی،

متغیرها برای اجرای تحلیل عاملی است.
 .1کنترل ضریب  1 KMOکه شاخص سنجش کفایت نمونه 1برای انجام تحلیل عاملی و
استخراج عاملها است.
جدول  .2بررسی عادیبودن توزیع متغیرها
متغیر

Most Extreme Differences
منفي
مثبت
قدر مطلق

آماره
K.S
0/.12

)(sig

نتیجه

0/020

توزیع دادهها عادی است.

0/036

توزیع دادهها عادی است.
توزیع دادهها عادی است.

دانش

0/469

0/492

0/024ـ

توانایي

0/143

0/141

0/402ـ

0/130

مهارت

0/403

0/436

0/419ـ

0/691

0/114

بینش

0/129

0/411

0/033ـ

0/129

0/111

توزیع دادهها عادی است.

نگرش

0/499

0/403

0/441ـ

0/134

0/491

توزیع دادهها عادی است.

ویژگیهای شخصیتي

0/46.

0/4.1

0/0.1ـ

0/126

0/060

توزیع دادهها عادی است.

ویژگیهای اخالقي

0/423

0/416

0/034ـ

0/000

0/111

توزیع دادهها عادی است.

اعتبار

0/140

0/403

0/406ـ

0/96.

0/631

توزیع دادهها عادی است.

1. Bartlett's Test of Sphericity
2. KMO= Kaiser-Meyer-Olkin
3. Sampling Adequacy
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با توجه به اینکه آماره  Kـ  Sـ  Zدر سطح  P  1/11معنادار نیست ،توزیع دادههای تحقیق
در ابعاد هشتگانه پژوهش از توزیع عادی پیروی میکند و میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده
کرد.
نتایج بررسی معناداربودن آزمون کرویت بارتلت و شاخص کفایت نمونهگیری  KMOدر
جدول  1آمده است.
جدول  .3آزمون بارتلت و شاخص KMO
آزمون کرویت بارتلت

ارزیابی کفایت نمونهگیری
KMO

کای اسكوار

درجه آزادی

سطح معنیداری

0/214

400./149

120

0/004

مقدار شاخص  KMOبرابر  1/413است .از آنجا که این مقدار به  3نزدیک است ،میتوان
گفت تعداد نمونه (تعداد پاسخدهندگان) برای تحلیل عاملی کافی است .همچنین مقدار سطح
معنیداری آزمون بارتلت برابر ( )1/113است که این مقدار از  1/11کمتر است که نشان میدهد
تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار الگوی عاملی مناسب است و فرض شناخته شدهبودن ماتریس
همبستگی رد میشود.
الف .تحلیل عاملی اکتشافی
در این پژوهش به منظور  .3شناسایی رابطه متغیرها و عاملبندی آنها (تعیین تعداد و ماهیت
عاملها) و  .1تعیین روایی (اعتبار) سازهای از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
 .1تعیین میزان اشتراك متغیرها با عوامل ()communalities

میزان اشتراک ،نمایانگر نسبتی از واریانس هر یک از متغیرها است که با دیگر متغیرها مشترک
است .در مرحله بعد از چرخش ،این میزان نشانگر نسبتی از واریانس هر متغیر است که با عاملهای
استخراج شده ،تبیین میشود .هرچه مقادیر اشتراک استخراج شده بزرگتر باشد ،عاملهای استخراج
شده ،متغیرها را بهتر نشان میدهد .یافتهها نشان داد در مرحله قبل از چرخش میزان اشتراک
مؤلفهها با ابعاد در مورد  11مؤلفه از  11درصد کمتر است .در مرحله بعد از چرخش میزان
اشتراک مؤلفهها با ابعاد در مورد  11مؤلفه کمتر از  11درصد و بقیه مؤلفهها بیش از  11درصد
بود.
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برای تعیین تعداد عوامل براساس مالک کیسر 3عمل شد .براساس این مالک تنها عواملی
مورد پذیرش قرار میگیرد که مقدار ویژه آنها از یک بیشتر باشد .بر این اساس هشت عامل ،که
مقدار ویژه 3آنها از یک بیشتر بود ،استخراج شد .روش تحلیل عاملی ،متغیرهایی را که در تحلیل
وارد شده به هشت دسته طبقهبندی کرده است که  %13/331از واریانس را تبیین کرد .مقدار ویژه
و درصد واریانس تبیین شده توسط هر عامل در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .4مقدار ویژه و درصد واریانس تبیین شده توسط هر عامل
عاملها
دانش
توانایي
مهارت
بینش
نگرش
ویژگیهای
ویژگیهای
شخصیتي
اعتبار
اخالقي

مقادیر ویژه
6/92
1/03
6/11
./03
1/92
1/03
0/92
2/69

Rotation Sums Of Squared Loadin
درصد تجمعي واریانس تبیین شده
درصد واریانس تبیین شده
0/211
0/211
40/.1.
1/691
46/122
0/.14
10/309
3/160
13/903
9/906
91/314
9/641
92/606
0/.90
13/441
40/102

اعتباریابي الگوی شایستگيهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومي

 .2تعیین تعداد عوامل

مقدار ویژه بیانگر سهم هر عامل از کل واریانس متغیرها است که هرچه مقدار آن بیشتر باشد،
نشاندهنده اهمیت بیشتر آن عامل است .براساس جدول عامل اعتبار با  31/114درصد بیشترین سهم
و عامل نگرش با  1/114درصد کمترین سهم را در تبیین کل متغیرها دارد و در مجموع هشت
عامل توانسته است  13/331درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین کند.
 .3تعیین بار عاملی مؤلفههای هر بعد

سومین مالک و معیار انتخاب متغیرهای قابلقبول در تحلیل عاملی برای باقیماندن در نتایج
پژوهش مقدار بار عاملی است .حداقل بار عاملی قابلقبول در این تحقیق بیش از  1/1در نظر گرفته
شد.

1. Kaiser Critieria
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جدول  .5بارهای عاملی مؤلفههای بعد دانش و توانایی
عامل (بعد) دانش
گویه

عامل (بعد) توانایی
بار

گویه

عاملی

بار
عاملی

آشنایي با مأموریت آموزش و پرورش

0/6.2

خودشناسي

0/023

آشنایي با روشهای برنامهریزی آموزشي و درسي

0/143

خودآگاهي

0/.14

آشنایي با فنون مدیریت کالس

0/412

خودکنترلي

0/011

آشنایي با روشها و فنون تدریس

0/129

خودافشایي

0/094

آشنایي با روشها و فنون ارزشیابي

0/29.

همدلي

0/000

آشنایي با فناوریهای نوین آموزشي

0/110

نفوذ معنوی در مراجع

0/691

آشنایي با آسیبهای رواني ،اجتماعي و رواني ـ اجتماعي

0/660

ثبات عاطفي و هیجاني

0/.91

آشنایي با روشهای پیشگیری و درمان آسیبهای رواني

0/114

ایجاد امید و انگیزش

0/119

آشنایي با مشاوره تحصیلي

0/01.

آرمیدگي

0/042

آشنایي با مشاوره شغلي

0/092

پاالیش

0/469

آشنایي با مشاوره خانوادگي

0/612

تمایزیافتگي

0/413

آشنایي با مشاوره گروهي

0/169

بیطرفي

0/060

آشنایي با مشاوره فردی

0/.11

توانایي تشخیص

0/216

آشنایي با مشاوره کودک و نوجوان

0/961

توانایي مشاوره فردی

0/.01

آشنایي با آزمونهای روانشناسي

0/113

توانایي مشاوره تحصیلي

0/601

آشنایي با معنویت و معنویت درماني

0/.91

توانایي مشاوره شغلي

0/141

آشنایي با مهارتهای زندگي

0/993

توانایي مشاوره خانوادگي

0/961

آشنایي با ناهنجاریهای رفتاری

0/201

توانایي مشاوره گروهي

0/111

آشنایي با مشكالت خانوادگي

0/691

توانایي مشاوره فردی

0/601

آشنایي با فناوری اطالعات و ارتباطات

0/114

توانایي مشاوره کودک و نوجوان

0/160

آشنایي با روشهای حل مسئله

0/129

توانایي اجرای آزمونهای روانشناسي

0/000

آشنایي با قوانین و مقررات اداری

0/032

توانایي گفتگو

0/961

دانش فرهنگي و چندفرهنگي

0/112

توانایي حل مسئله

0/.01

یادگیری مستمر

0/430

توانایي تصمیمگیری

0/416

تفكر تحلیلي

0/40.

اجتماعي و رواني ـ اجتماعي

تفكر خالق

0/06.

پویایي ذهني

0/493

نامگذاری شد و شامل آشنایی با مأموریت آموزش و پرورش ،آشنایی با روشهای برنامهریزی
آموزشی و درسی ،آشنایی با روشها و فنون ارزشیابی ،آشنایی با فناوریهای نوین آموزشی ،آشنایی
با آسیبهای روانی ،اجتماعی و روانی ـ اجتماعی ،آشنایی با روشهای پیشگیری و درمان آسیبهای
روانی ،اجتماعی و روانی ـ اجتماعی ،آشنایی با مشاوره تحصیلی ،شنایی با مشاوره شغلی ،آشنایی با
مشاوره خانوادگی ،آشنایی با مشاوره گروهی ،آشنایی با مشاوره فردی ،آشنایی با مشاوره کودک
و نوجوان ،آشنایی با آزمونهای روانشناسی ،آشنایی با معنویت و معنویت درمانی ،آشنایی با
مهارتهای زندگی ،آشنایی با ناهنجاریهای رفتاری ،آشنایی با مشکالت خانوادگی ،آشنایی با
فناوری اطالعات و ارتباطات و دانش فرهنگی و چندفرهنگی است .الزم به ذکر است که
مؤلفههای آشنایی با قوانین و مقررات اداری ،آشنایی با روشهای حل مسئله ،آشنایی با روشها و
فنون تدریس و آشنایی با فنون مدیریت کالس بهدلیل کمبودن بارعاملی (کمتر از  )1/1از الگو
حذف شد .مقدار ویژه آن  4/14است .عامل دوم توانایی نامگذاری شد و شامل خودشناسی،
خودآگاهی ،خودکنترلی ،خودافشایی ،همدلی ،نفوذ معنوی در مراجع ،ثبات عاطفی و هیجانی،

اعتباریابي الگوی شایستگيهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومي

براساس نتایج جدول هر یک از عوامل استخراج شده این متغیرها را دارد :عامل اول دانش

ایجاد امید و انگیزش ،آرمیدگی ،پاالیش ،تمایزیافتگی ،بیطرفی ،توانایی تشخیص ،توانایی مشاوره
فردی ،توانایی مشاوره تحصیلی ،توانایی مشاوره شغلی ،توانایی مشاوره خانوادگی ،توانایی مشاوره
گروهی ،توانایی مشاوره فردی ،توانایی مشاوره کودک و نوجوان ،توانایی اجرای آزمونهای
روانشناسی ،توانایی گفتگو ،توانایی حل مسئله ،یادگیری مستمر ،توانایی تصمیمگیری ،تفکر
تحلیلی و تفکر خالق است.
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جدول  .2بارهای عاملی مؤلفههای بعد مهارت و اعتبار
عامل (بعد) مهارت
گویه

عامل (بعد) اعتبار
گویه

بار عاملی

بار عاملی

گوشدادن فعال

0/960

الگو و نمونهبودن

0/190

مهارتهای بین فردی

0/103

مسئولیتپذیربودن

0/901

مخاطبشناسي

0/1.0

مورد اعتمادبودن

0/93.

بازخورد دهي

0/.41

آراستگي ظاهری

0/134

برقراری ارتباط مؤثر

0/091

مرتبطبودن رشته تحصیلي با حرفه مشاوره

0/113

کارگروهي

0/906

سطح تحصیالت عالي مرتبط

0/641

مدیریت کالس و جلسات مشاوره

0/100

مرجعبودن

0/943

مهارت تشخیص

0/963

مهارت مشاوره فردی

0/120

مهارت مشاوره تحصیلي

0/.01

مهارت مشاوره شغلي

0/143

مهارت مشاوره خانوادگي

0/004

مهارت مشاوره گروهي

0/944

مهارت مشاوره فردی

0/913

مهارت مشاوره کودک و نوجوان

0/.04

مهارت اجرای آزمونهای روانشناسي

0/113

مهارت بهرهگیری از فن رویارویي در جلسات درماني

0/001

مهارت حل مسئله

0/114

مهارت گفتگو

0/191

مهارت رسانهای و فناوری اطالعات و ارتباطات

0/001

مهارت تدریس

0/492

مهارت پژوهش

0/0.9

مهارت ارزشیابي

0/946

برنامهریزی آموزشي و درسي

0/.01

مهارت مدیریت زمان

0/114

عامل سوم مهارت نامگذاری شد و شامل گوشدادن فعال ،مهارتهای بین فردی،
مخاطبشناسی ،بازخورد دهی ،برقراری ارتباط مؤثر ،کارگروهی ،مدیریت کالس و جلسات
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مشاوره ،مهارت تشخیص ،مهارت مشاوره فردی ،مهارت مشاوره تحصیلی ،مهارت مشاوره شغلی،
مهارت مشاوره خانوادگی ،مهارت مشاوره گروهی ،مهارت مشاوره فردی ،مهارت مشاوره کودک

درمانی ،مهارت گفتگو ،مهارت ارزشیابی ،برنامهریزی آموزشی و درسی و مهارت مدیریت زمان
است .الزم به ذکر است که مؤلفههای مهارت حل مسئله ،مهارت رسانهای و فناوری اطالعات و
ارتباطات ،مهارت تدریس و مهارت پژوهش بهدلیل کمبودن بار عاملی کمتر از  1/1از الگوی
تحقیق حذف شد.
عامل چهارم اعتبار نامگذاری شد و شامل الگو و نمونهبودن ،مسئولیتپذیربودن ،مورد
اعتمادبودن ،آراستگی ظاهری ،مرتبطبودن رشته تحصیلی با حرفه مشاوره ،سطح تحصیالت عالی
مرتبط و مرجعبودن است.
جدول  .7بارهای عاملی مؤلفههای بعد ویژگیهای شخصیتی و ویژگیهای اخالقی
عامل (بعد) ویژگیهای شخصیتی
گویه

عامل (بعد) ویژگیهای اخالقی
گویه

بار عاملی

بار عاملی

ثبات عاطفي

0/119

خوشخلقي

0/961

سوابق مثبت خانوادگي

0/420

عدالتخواهي

0/201

اعتمادبهنفس

0/006

وفای به عهد

0/691

عزتنفس

0/901

صداقت

0/993

برونگرایي

0/.69

سعهصدر

0/942

آراستگي ظاهری

0/114

فروتني

0/114

کنترل احساسات

0/693

متقيبودن

0/012

مالیمت و نرمخویي

0/216

خیرخواهي

0/961

استقالل رأی و عمل

0/146

دلسوزی

0/113

تواضع و فروتني

0/114

سلیمالنفس

0/060

رفق و مدارا

0/4.0

قانونمداری

0/961

مردمداری و مردمگرایي

0/601

ارزشمداری

0/190

نشاط و سرزندگي در کار

0/160

خشیت و خوف الهي

0/402

ژرفنگری

0/000

آزاد و آزادمنشي

0/029

مشورت جویي و توجه به نظریات مختلف

0/961

مشورت جویي و توجه به نظریات مختلف

0/091

صمیمىبودن

0/426

وجدان کاری

0/139

توانایي بیاني فصیح و بلیغ

0/.01

حسن ظن

0/613

نكتهبین و ریزبینبودن

0/601

کنترل هواهای نفساني

0/.14

گشادهرویي ،انگیزهمندبودن

0/944

پرهیز از تحقیر و سرزنش دیگران

0/913

اعتباریابي الگوی شایستگيهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومي

و نوجوان ،مهارت اجرای آزمونهای روانشناسی ،مهارت بهرهگیری از فن رویارویی در جلسات
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ادامه جدول  .7بارهای عاملی مؤلفههای بعد ویژگیهای شخصیتی و ویژگیهای اخالقی
عامل (بعد) ویژگیهای شخصیتی
گویه

عامل (بعد) ویژگیهای اخالقی
گویه

بار عاملی

بار عاملی

پرشور و پرانرژیبودن

0/191

پرهیز از لجاجت و تعصب

0/.40

اصالت خانوادگي

0/600

رازداری

0/634

محتاطبودن

0/429

منفعتطلبنبودن

0/961

مادیگرانبودن

0/091

عالقهمندی به حرفه مشاوره

0/960

شوخطبعي

0/143

عامل پنجم ویژگیهای شخصیتی نامگذاری شد و شامل ثبات عاطفی ،اعتمادبهنفس،
عزتنفس ،برونگرایی ،آراستگی ظاهری ،کنترل احساسات ،مالیمت و نرمخویی ،تواضع و
فروتنی ،مردمداری و مردمگرایی ،نشاط و سرزندگی در کار ،ژرفنگری ،مشورت جویی و توجه
به نظریات مختلف ،توانایی بیانی فصیح و بلیغ ،نکتهبین و ریزبینبودن ،گشادهرویی،
انگیزهمندبودن ،پرشور و پرانرژیبودن ،اصالت خانوادگی ،منفعتطلبنبودن ،عالقهمندی به حرفه
مشاوره و شوخطبعی است .الزم به ذکر است که مؤلفههای سوابق مثبت خانوادگی ،استقالل رأی
و عمل ،رفق و مدارا ،صمیمى بودن ،محتاطبودن و مادیگرانبودن بهدلیل کمبودن بارعاملی کمتر از
 1/1از الگوی تحقیق حذف شد.
عامل ششم ویژگیهای اخالقی نامگذاری شد و شامل خوشخلقی ،عدالتخواهی ،وفای به
عهد ،صداقت ،سعهصدر ،فروتنی ،خیرخواهی ،دلسوزی ،قانونمداری ،ارزشمداری ،مشورت
جویی و توجه به نظریات مختلف ،وجدان کاری ،حسن ظن ،کنترل هواهای نفسانی ،پرهیز از
تحقیر و سرزنش دیگران ،پرهیز از لجاجت و تعصب و رازداری است .الزم به ذکر است که
مؤلفههای متقیبودن ،سلیمالنفس ،خشیت و خوف الهی و آزاد و آزادمنشی بهدلیل کمبودن
بارعاملی کمتر از  1/1از الگوی تحقیق حذف شد.

44

عامل (بعد) بینش
گویه

عامل (بعد) نگرش
گویه

بار عاملی

بار عاملی

معتقد و متعهد به مباني ،احكام و عقاید اسالم

0/114

جهتگیری دیني

0/923

معتقد و متعهد به مباني و ارزشهای فرهنگ ایراني ـ اسالمي

0/111

نگرش علمي

0/1.0

معتقد و متعهد به آرمانهای انقالب

0/103

نگرش مثبت به تغییر

0/069

بینش نسبت به باورهای معنوی و ارزشي مراجعین

0/920

روحیه خدمتگزاری

0/1.0

بینش فرهنگي ،بینش چندفرهنگي

0/9.1

کمک بدون انتظار

0/40.

بینش اجتماعي

0/940

عشق و عالقه به شغل مشاوره

0/941

بینش اقتصادی

0/641

نوعدوستي

0/411

بینش سیاسي

0/014

جامعنگری

0/114

یادگیری مادامالعمر

0/033

نگرش فرهنگي

0/932

نگرش چندفرهنگي

0/120

نگرش زندگي فعال ،پویا و هدفمند

0/1.3

اعتباریابي الگوی شایستگيهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومي

جدول  .8بارهای عاملی مؤلفههای بعد بینش و نگرش

عامل هفتم بینش نامگذاری شد و شامل معتقد و متعهد به مبانی ،احکام و عقاید اسالم ،معتقد و
متعهد به مبانی و ارزشهای فرهنگ ایرانی ـ اسالمی ،معتقد و متعهد به آرمانهای انقالب ،بینش
نسبت به باورهای معنوی و ارزشی مراجعان ،بینش فرهنگی ،بینش چندفرهنگی ،بینش اجتماعی،
بینش اقتصادی و بینش سیاسی است .عامل هشتم نگرش نامگذاری شد و شامل جهتگیری دینی،
نگرش علمی ،روحیه خدمتگزاری ،عشق و عالقه به شغل مشاوره ،جامعنگری ،نگرش فرهنگی،
نگرش چندفرهنگی و نگرش زندگی فعال ،پویا و هدفمند است .الزم به ذکر است که مؤلفههای
نگرش مثبت به تغییر ،کمک بدون انتظار ،نوعدوستی و یادگیری مادامالعمر بهدلیل کمبودن
بارعاملی کمتر از  1/1از الگوی تحقیق حذف شد.
ب .تحلیل عاملی تأییدی
محاسبه بارهای عاملي مؤلفههای باقیمانده در الگوی نهایي

44

فصلنامه فرهنگي ـ تربیتي زنان و خانواده ،سال پانزدهم ،شماره  ،01پاییز 4933
45

جدول  .1نتایج سنجش بارهای عاملی
سؤال

بار عاملی

سؤال

بار عاملی

سؤال

بار عاملی

سؤال

بار عاملی

M01

0/69

M40

0/04

M79

0/.3

M117

0/19

M02

0/..

0/.1

M41

0/04

M80

0/20

M119

M05

0/20

M42

0/00

M81

0/21

M121

0/.0

M06

0/.2

M43

0/00

M82

0/29

M122

0/24

M07

0/.0

M44

0/06

M83

0/26

M123

0/.6

M08

0/20

M45

0/06

M84

0/24

M124

0/14

M09

0/21

M46

0/00

M85

0/.0

M125

0/00

M10

0/34

M52

0/24

M86

0/.3

M126

0/63

M11

0/21

M53

0/..

M88

0/20

M127

0/.4

M12

0/20

M54

0/.0

M90

0/.9

M128

M13

0/.6

M55

0/24

M92

0/.6

M130

M14

0/10
0/.2
0/10

0/20

M56

0/.6

M94

0/21

M131

M15

0/21

M57

0/.3

M95

0/.4

M133

0/09

M16

0/.0

M58

0/20

M96

0/.2

M134

0/00

M17

0/29

M59

0/.0

M97

0/21

M137

0/14

M18

0/21

M60

0/.1

M99

0/.3

M138

0/00

M19

0/20

M61

0/..

M100

0/29

M139

0/1.

M20

0/.2

M62

0/21

M101

0/.2

M140

0/01

M23

0/21

M63

0/.6

M102

0/.2

M141

0/10

M25

0/20

M64

0/.0

M103

0/29

M142

M26

0/12

0/.3

M65

0/.6

M104

0/20

M143

M27

0/09

M66

0/.1

M106

0/.2

M144

0/.1

M28

0/11

M67

0/.1

M108

0/.3

M145

0/..

M29

0/06

M68

0/.0

M109

0/.6

M146

0/21

M30

0/01

M70

0/.0

M110

0/.3

M147

0/20

M31

0/01

M74

0/.2

M111

0/.2

M148

0/20

M36

0/04

M75

0/.9

M113

0/.2

M149

0/21

M37

0/01

M76

0/20

M114

0/.0

M150

0/29

M38

0/00

M77

0/21

M115

M39

0/1.

M78

0/.0

M116

0/..
0/.9

0/62

نتایج نشان میدهد که مؤلفههای  13 ،1 ،1و ( 11مربوط به سازه دانش)؛ ،17 ،11 ،11 ،11 ،11 ،11
 11 ،13 ،14و ( 13مربوط به سازه توانایی)؛  71 ،73 ،43و ( 71مربوط به سازه مهارت)؛ ،43 ،47
 33و ( 31مربوط به نگرش)؛  334 ،331 ،317 ،311 ،34و ( 311مربوط به سازه ویژگیهای
شخصیتی)؛  311 ،311 ،313و ( 314مربوط به سازه ویژگیهای اخالقی) دارای بار عاملی کمتر از
 171است و با توجه به اینکه حذف این مؤلفهها به سازههای مربوط خللی وارد نمیکند از الگو
حذف شد و باقی مؤلفهها ،الگوی نهایی تحقیق را تشکیل میدهد.
ترسیم الگوی نهایی تحقیق
با توجه به نتایج این پژوهش ،الگوی شایستگی مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی هشت بعد
(مؤلفه اصلی) شامل دانش ،توانایی ،مهارت ،بینش ،نگرش ،ویژگیهای شخصیتی ،ویژگیهای
اخالقی و اعتبار و  334مؤلفه فرعی داشت که الگوی نهایی تحقیق بعد از حذف  11مؤلفه فرعی
در مرحله اعتباریابی کمی در شکل  1ـ  3و  1ـ  1ارائه شده است .با توجه به تعداد زیاد ابعاد و
مؤلفهها رسم شکل کامل با نرمافزار امکانپذیر نبود؛ لذا با استفاده از خروجیهای نرمافزار ،الگوی

اعتباریابي الگوی شایستگيهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومي

نتایج جدول  3اندازه بارهای عاملی سؤاالت پرسشنامه (مؤلفههای فرعی) را نشان میدهد.

نهایی ،دستی ترسیم شد .الگوی هر کدام از ابعاد با مؤلفههای آن جداگانه ترسیم شده است که در
ادامه در شکلهای  1ـ  1تا  1ـ  31آمده است
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سؤال اول :ابعاد (مؤلفههای اصلی) الگوی شایستگیهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی
چیست؟

برای پاسخ به این سؤال ،عالوه بر یافتههای بخش تحلیل عاملی اکتشافی ،که ابعاد (مؤلفههای
اصلی) هشتگانه را استخراج کرد برای تأیید الگو با استفاده از الگوسازی معادالت ساختاری،
الگوی ابعاد شایستگیهای مشاوران در مقادیر استاندارد شده ،و الگوی ابعاد شایستگیهای
مشاوران در مقادیر معناداری ( tشکل  )1ترسیم شده ،و نتایج یافتههای الگوی تحقیق در جدول 31
آمده است.
جدول  .14نتایج یافتههای الگوی تحقیق
ضریب

انحراف

مقدار

سطح

شاخصها

مسیر

استاندارد

T

معناداری

دانش

<---

شایستگي مشاوران

0/.2

0/91

11/26

0700001

تأیید رابطه

توانایي

<---

شایستگي مشاوران

0/62

0/12

19/11

0700001

تأیید رابطه

مهارت

<---

شایستگي مشاوران

0/61

0/14

19/41

0700001

تأیید رابطه

بینش

<---

شایستگي مشاوران

0/..

0/10

11/.6

0700001

تأیید رابطه

نگرش

<---

شایستگي مشاوران

0/60

0/11

14/22

0700001

تأیید رابطه

ویژگیهای شخصیتي <---

شایستگي مشاوران

0/13

0/99

19/40

0700001

تأیید رابطه

ویژگیهای اخالقي

<---

شایستگي مشاوران

0/63

0/42

11/.1

0700001

تأیید رابطه

اعتبار

<---

شایستگي مشاوران

0/.6

0/1.

10/06

0700001

تأیید رابطه

روابط

نتیجه

اعتباریابي الگوی شایستگيهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومي

ج .پاسخ به سؤالهای تحقیق

نتایج جدول  31نشان میدهد که همه ضرایب الگو در سطح معنیداری کمتر از  1/11به
معناداری آماری رسیده است .معناداری ضرایب آماری نشان میدهد که شایستگیهای مشاوران از
ابعاد (مؤلفههای اصلی) دانش ،توانایی ،مهارت ،بینش ،نگرش ،ویژگیهای شخصیتی ،ویژگیهای
اخالقی و اعتبار ،تشکیل شده است .سازه شایستگیهای دانش مشاوران با ضریب مسیر 1/74
بیشترین تبیین را نسبت به متغیر شایستگیهای مشاوران دارد؛ به عبارت دیگر ،تغییری به اندازه یک
انحراف معیار در این سازه موجب ایجاد تغییری به اندازه  1/74انحراف معیار در شایستگیهای
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مشاوران خواهد شد .نتایج نشان میدهد که ابعاد الگو از استحکام خوبی برای سنجش
شایستگیهای مشاوران برخوردار است .ابعاد الگو در شکل شماره یک آمده است.
سؤال دوم تحقیق :مؤلفههای شایستگی مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی چیست؟

نتایج جدول  ،3که نتایج سنجش بارهای عاملی است ،نشان میدهد که از  11مؤلفه بعد دانش
 1مؤلفه تأیید نشد و  33مؤلفه تایید شد .از  14مؤلفه بعد توانایی ده مؤلفه تأیید نشد و  34مؤلفه
تأیید شد .از  11مؤلفه بعد مهارت چهار مؤلفه تأیید نشد و  13مؤلفه تأیید شد .از هشت مؤلفه بعد
بینش همه مؤلفهها تأیید شد .از  31مؤلفه بعد نگرش چهار مؤلفه تأیید نشد و هشت مؤلفه تأیید شد.
از  14مؤلفه بعد ویژگیهای شخصیتی شش مؤلفه تأیید نشد و  11مؤلفه تأیید شد .از  13مؤلفه بعد
ویژگیهای اخالقی چهار مولفه تأیید نشد و  37مؤلفه تأیید شد .از هفت مؤلفه بعد اعتبار تمامی آنها
تأیید شد .مؤلفهها و ابعاد تأیید شده در شکل  1ارائه شده است.
سؤال سوم تحقیق :الگوی شایستگیهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی چه میزان از اعتبار
برخوردار است؟

برازش الگوی کلی و تکتک الگوهای فرعی و نیز روایی و پایایی الگو در ادامه ارائه شده
2
است .در زیر هر کدام از الگوها در قالب شاخصهای برازش نسبت  ،  / dfشاخص نیکویی

برازش « ،»GFIشاخص نیکویی برازش اصالح »AGFI« ،شاخص برازش مقایسهای « »CFIو ریشه
دوم میانگین مربعات خطای برآورد « »RMSEAمحاسبه و ارائه شده است.
در جدول  31شاخصهای برازش الگوی کلی آزمون شده تحقیق گزارش شده است که با
توجه به معیارهایی که برای این کار مطرح کردهاند ،الگوی آزمون شده کل ،برازش مناسبی با
دادههای گردآوری شده دارد.
جدول  .13شاخصهای برازش الگوی کلی پژوهش

شاخص

2 / df

df

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

این پژوهش

1/.0

10

0/31

0/31

0/31

0/0.2

حد قابل پذیرش

 1تا 9

ـ

بیشتر از 0/30

بیشتر از 0/30

بیشتر از 0/20

کمتر از 0/02

تمامی الگوهای فرعی تحقیق یعنی الگوهای هشتگانه مؤلفههای ابعاد دانش ،توانایی ،مهارت،
46

بینش ،نگرش ،ویژگیهای شخصیتی ،ویژگیهای اخالقی و اعتبار به همراه جدول ترسیم و برازش
آنها بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت که بهدلیل حجم زیاد در متن مقاله قرار نگرفت.

روایی همگرا و واگرا

برای ارزیابی روایی همگرا از معیار میانگین واریانس استخراج شده 3مربوط به متغیرهای مرتبه
اول استفاده شد که نتایج این معیار در جدول شماره  33نشان داده شده است.
جدول  .11نتایج میانگین واریانس استخراج شده متغیرهای مرتبه اول پژوهش
متغیر

دانش توانایی مهارت

AVE

بینش

نگرش ویژگیهای شخصیتی ویژگیهای اخالقی اعتبار

0/000 0/693

0/012

0/030 0/660

0/624

0/002

0/609

جذر0/..0 0/..3 AVE

0/.10

0/.62 0/240

0/210

0/.41

0/202

ماتریس مقایسه جذر  AVEو ضرایب همبستگی سازهها برای این کار یک ماتریس باید
تشکیل داد که مقادیر اصلی ماتریس جذر ضرایب  AVEهر سازه است و مقادیر کم قطر اصلی
ضرایب همبستگی بین هر سازه با سازههای دیگر است .این ماتریس در جدول  31نشان داده شده
است.

اعتباریابي الگوی شایستگيهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومي

روایی (اعتماد) ،پایایی (اعتبار) الگوی تحقیق

جدول  .12ماتریس مقایسه جذر  AVEو ضرایب همبستگی سازهها
توانایی

مهارت

بینش

نگرش

ویژگیهای

ویژگیهای

شخصیتی

اخالقی

سازه

دانش

دانش

4

توانایي

0/.0

4

مهارت

0/63

0/62

4

بینش

0/63

0/00

0/.1

4

نگرش

0/64

0/64

0/12

0/.1

4

ویژگیهای شخصیتي

0/.6

0/.0

0/66

0/20

0/03

4

ویژگیهای اخالقي

0/.0

0/0.

0/69

0/03

0/.0

0/60

4

اعتبار

0/61

0/02

0/02

0/.3

0/.0

0/02

0/60

اعتبار

4
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همانگونه که نتایج جدول  33و  31نشان میدهد در همه موارد ،جذر ضرایب  AVEهر
سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازههای دیگر بیشتر است که این مطلب حاکی از قابلقبول
بودن روایی واگرای سازهها است.
پایایی الگو

برای سنجش پایایی الگو به بررسی پایایی ترکیبی 3و آلفای کرون باخ پرداخته شد .ضریب
آلفای کرون باخ بیانگر میزان توانایی سؤاالت در تبیین مناسب ابعاد مربوط به خود است .همچنین
ضریب پایایی ترکیبی نیز میزان همبستگی سؤاالت یک بُعد با یکدیگر برای برازش کافی الگوهای
اندازهگیری را مشخص میکند( .طالبی )3131 ،نتایج این قسمت در جدول  31نشان داده شده
است.
جدول  .13نتایج پایایی الگو
سازه

تعداد سؤال

آلفای کرون باخ

پایایی ترکیبی )(CR

دانش

43

0/.3

0/22

توانایي

42

0/24

0/34

مهارت

14

0/20

0/29

بینش

2

0/26

0/39

نگرش

2

0/2.

0/30

ویژگیهای شخصیتي

10

0/34

0/30

ویژگیهای اخالقي

4.

0/20

0/34

اعتبار

.

0/24

0/31

نتایج جدول  31نشان میدهد که با توجه به مقادیر آلفای کرونباخ و همچنین پایایی ترکیبی
(که همگی برابر یا بیشتر از  1/7است) میتوان ادعا کرد که الگو از پایایی مطلوبی برخوردار است.
همانطور که مالحظه شد برازش الگوی کلی و تکتک الگوهای فرعی و نیز روایی و پایایی الگو
تأیید شد.
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1. Composite Reliability

سؤال اول :ابعاد (مؤلفههای اصلی) الگوی شایستگیهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت
عمومی چیست؟
در پاسخ به این سوال ،یافتههای تحلیل دادههای تحقیق به انتخاب و تأیید هشت مؤلفه اصلی
شایستگیهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی شامل دانش ،تواناییها ،مهارتها ،ویژگیهای
شخصیتی ،ویژگیهای اخالقی ،نگرش ،بینش و اعتبار منجر شد .مؤلفههای اصلی هشتگانه این
تحقیق بر یافتههای تحقیق رضایت ( ،)3131حسینپور ،رضایت و عمادی ( ،)3134دیانتی و عرفانی
( ،)3144چیتساز ( ،)3131ابیلی ( )3131یمنی دوزی سرخابی ( ،)3131حسینی ( ،)3134علیزاده
( ،)3134عبدهللپور ( ،)3131خراسانی ( ،)3131چوپانی و کرمی ( )3134و رضایت و صادقبیگی
( )3137منطبق بود .در تبیین این یافته میتوان گفت که تمامی حوزههای شایستگی مورد نیاز
مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی از این هشت حوزه خارج نیست .چنانچه برای یک مشاور
شایسته ،شاخصها و شایستگیهای این هشت حوزه مشخص شود ،میتوان با این شایستگیها برای
شناسایی و جذب ،توسعه شایستگیها ،ارزیابی عملکرد ،توسعه مسیر شغلی ،نظام ارزشیابی و نظام

اعتباریابي الگوی شایستگيهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومي

بحث و نتیجهگیری

پرداختها استفاده کرد .عالوه بر این در تبیین یافته این سؤال میتوان گفت که فرایند کمکرسانی
به مشاوران برای اینکه روندی برنامهریزی شده را طی بکند و قالب پند و اندرز و یا اطالعرسانی
صرف به خود نگیرد ،باید مبتنی بر اصول علمی خاصی صورت بپذیرد؛ اصولی که در قالب
استانداردهای حرفهای این حوزه و توسط انجمنهای بزرگ علمی تعیین و مشخص شده است؛
نظیر تسلط بر رویکردهای نظری رواندرمانی و مشاوره ،تسلط بر نظریات یادگیری و آزمونهای
روانشناختی ،سواد فلسفی ،سواد جامعهشناختی و ...بعد دانشی مشاوره از گستردگی بسیار زیادی
برخوردار ،و دربرگیرنده انواع مختلفی از مؤلفههای علمیاست که تسلط حداقلی برآن برای
تبدیلشدن به مشاور شایسته بهمنظور دستیابی به نتایج درمانی مطلوب در جلسه درمانی کامال
ضروری مینمایاند .به اعتقاد بیشتر افراد فعال در این حرفه و بنابر دیدگاههای نظری در زمینه
شایستگی مشاوران ،تسلط داشتن بر این بعد از شایستگی مشاوران ،الزمه داشتن صالحیت کافی
برای اقتباس این شغل و کمک به مراجعان است .مسلما مشاوری که در این بعد شایستگی کافی
نداشته باشد به هیچوجه توان کمک به مراجعان در جهت رشد و شکوفایی را نخواهد داشت.
دومین بُعدِ شایستگی ،بُعدِ مهارتی شایستگی است .این بعد شامل مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای
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فنی ،مهارتهای درون فردی ،مهارتهای درمانی و مهارتهای تشخیصی است .مشاوره جدای از اینکه
حرفه است ،هنر است و تسلط بر آن و کسب شایستگی کامل در زمینه آن ،مستلزم کسب برخی
مهارتها نظیر گوشدادن فعال ،روشنسازی ،رویارویی ،قضاوت مستدل ،مهارتهای بیانی ،برخورد
درمانی با سکوت ،پویاکردن جلسه مشاوره و  ...است که بدونِ آنها شایستگی فردِ مشاور و توانایی
وی برای غلبه بر مشکالتِ مراجعان و کمک به توانمندسازی آنها دچار مشکل خواهد شد .بُعدِ
دیگر شایستگی مشاوران ،که در این پژوهش شناساییشد ،شایستگیهای شخصیتی است .در تبیین
این بعد میتوان گفت ،تبحر و شایستگی در هر شغلی به برخی ویژگیهای شخصیتی خاص نیاز
دارد .بدیهی است که افرادی که این ویژگیها را داشته باشند ،نسبت به کسانی که فاقد این ویژگیها
هستند از کارآمدی و شایستگی بیشتری برخوردارند .بُعدِ دیگر شایستگی ،که در این پژوهش
شناسایی شد ،بعدِ ویژگیهای اخالقی شایستگی است .مسلما ویژگیهایِ اخالقی برای کسبِ
شایستگی در هر شغلی ضرورت دارد و در کنار دیگر مؤلفهها تضمینکننده شایستگی حرفهای
مشاوران و دیگر حرفهها است.
سؤال دوم :مؤلفههای فرعی الگوی شایستگیهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی
چیست؟
در پاسخ به سؤال دوم تحقیق یعنی مؤلفههای فرعی شایستگیهای مشاوران ،نتایج آزمونهای
تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داد از بین  311مؤلفه فرعی شایستگیها 11 ،مؤلفه معنیدار
نشد و از الگو حذف شد و  334شایستگی معنیدار بود و تأیید شد؛ به این صورت که از  11مؤلفه
بعد دانش چهار مؤلفه تأیید نشد و  33مؤلفه تأیید شد .از  14مؤلفه بعد توانایی ده مؤلفه تأیید نشد و
 34مؤلفه تأیید شد .از  11مؤلفه بعد مهارت چهار مؤلفه تأیید نشد و  13مؤلفه تأیید شد .از هشت
مؤلفه بعد بینش همه مؤلفهها تأیید شد .از  31مؤلفه بعد نگرش چهار مؤلفه تأیید نشد و هشت مؤلفه
تأیید شد .از  14مؤلفه بعد ویژگیهای شخصیتی شش مؤلفه تأیید نشد و  11مؤلفه تأیید شد .از 13
مؤلفه بعد ویژگیهای اخالقی چهار مولفه تأیید نشد و  37مؤلفه تأیید شد .از هفت مؤلفه بعد اعتبار
تمامی آنها تأیید شد .مؤلفهها و ابعاد تأیید شده در الگوی نهایی تحقیق در شکل  1ـ  3ارائه شده
است.
این یافتهها با یافتههای تحقیقات شفیعآبادی و پاشاشریفی ()3147؛ رضایت ()3131؛ چوپانی و
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کرمی ( ،)3134شفیعآبادی ()3131؛ حسینیان ()3131؛ سلیمانیان و نظری ()3131؛ واجاری،

ابیلی ( )3131یمنی دوزی سرخابی ( ،)3131حسینی ( ،)3134علیزاده ( ،)3134عبداهللپور (،)3131
خراسانی ( ،)3131چوپانی و کرمی ( )3134و رضایت و صادقبیگی ( )3137در برخی از مؤلفه،
هماهنگ است .برخی مؤلفهها خاص مشاوران و برخی دیگر خاص مشاوران نظام تعلیم و تربیت
عمومی است که پژوهش مشابهی برای مقایسه یافتهها با آن وجود نداشت .با توجه به حجم زیاد
مؤلفهها تفسیر و تبیین تکتک مؤلفههای فرعی از حوصله این تحقیق خارج است و تنها به تفسیر و
تبیین کلی مؤلفههای فرعی شایستگیهای مشاوران اشاره میشود .در تبیین و تفسیر این یافتهها
میتوان گفت هر حرفهای با برخی اصول ،قواعد ،چهارچوبها و ضوابط همراه است که همانند
چهارچوب ،زمینه اجرای آن را فراهم میکند و حرفه مشاوره نیز مسلما با برخی شایستگیهای
دانشی ،نگرشی ،بینشی ،مهارتی ،شخصیتی ،اخالقی و اعتباری همراه است که تسلط و دارابودن
آنها الزمه واردشدن در حرفه مشاوره و اجرای مشاوره موفق با مراجعان است .شایستگیهای
شناسایی شده در این پژوهش ،اصول کلی است که دارابودن آنها برای تبدیلشدن به مشاوری
موفق ،کامال ضروری است .مشاوری که این اصول علمی را دارا نباشد ،بیگمان شایستگی کافی
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شفیعآبادی ،اسمعیلی و کرمی ()3131؛ حسینپور ،رضایت و عمادی ( )3134چیتساز (،)3131

را برای داشتن این عنوان ندارد؛ حتی در صورت اشتغال در این شغل ،موفقیت چندانی در جلسه
درمانی بهدست نخواهد آورد .عالوه بر آن ،واقعیت این است که برنامههای جذب ،آموزش و
توانمندسازی ،ارزیابی عملکرد و رتبهبندی مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی با روشهای قدیمی
و رویکردهای سنتی ،توانایی پاسخگویی به نیازهای تخصصی و حرفهای این شغل در وضعیت
فعلی حاکم بر کشور را ندارد که دانشآموزان از هر سو مورد تهاجمات فرهنگی ،هویتی و
اجتماعی قرار گرفتهاند و با انواع آسیبهای ناشی از تهاجم فرهنگی روبهرو هستند .در این وضعیت،
مشاوران باید قبل از هر چیز از صالحیتها و شایستگیهای دینی و اخالقی این حرفه برخوردار
باشند و در مراحل بعد باید عالوه بر شایستگیهای عمومی ،واجد مجموعه صالحیتها ،مهارتها،
تواناییها ،دانش تخصصی و حرفهای و بهطور کلی شایستگیهای دینی ،اخالقی ،شخصیتی،
تخصصی ،حرفهای و سازمانی الزم باشند .با توجه به یافتههای این تحقیق پیشنهاد میشود نظام
تعلیم و تربیت عمومی کشور در گزینش و انتصاب ،نگهداری ،رهاسازی و طراحی برنامههای
درسی دورههای طولی و عرضی  ،ارزیابی عملکرد ،رتبهبندی ،حقوق و دستمزد ،تشویق و تنبیه و
در نهایت توسعه توان و شایستگیهای مشاوران از شایستگیهای استخراج شده در این تحقیق
استفاده ،و در تدوین آییننامه ها و دستورالعملهای مربوط از آنها استفاده کند.
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در تبیین این یافته میتوان گفت که مؤلفههای دانشی از گستردگی بسیار زیادی برخوردار
است که  33مؤلفه آن در این پژوهش شامل آشنایی با مأموریت آموزش و پرورش ،آشنایی با
روشهای برنامهریزی آموزشی و درسی ،آشنایی با روشها و فنون ارزشیابی ،آشنایی با فناوریهای
نوین آموزشی ،آشنایی با آسیبهای روانی ،اجتماعی و روانی اجتماعی ،آشنایی با روشهای
پیشگیری و درمان آسیبهای روانی ،اجتماعی و روانی اجتماعی ،آشنایی با مشاوره تحصیلی ،شغلی،
خانوادگی ،گروهی ،فردی ،کودک و نوجوان ،آشنایی با آزمونهای روانشناسی ،آشنایی با معنویت
و معنویت درمانی ،آشنایی با مهارتهای زندگی ،آشنایی با ناهنجاریهای رفتاری ،آشنایی با
مشکالت خانوادگی ،آشنایی با فناوری اطالعات و ارتباطات ،دانش فرهنگی و چندفرهنگی ،مورد
تأیید قرارگرفت.
دسته دیگر از مؤلفههای شناساییشده در این پژوهش ،مؤلفههای مهارتی بود .در واقع تجزیه و
تحلیل دادههای پژوهش به شناسایی  13مؤلفه مهارتی منجر شد که خود شامل طبقههای اصلی
(مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای فنی ،مهارتهای درونفردی ،مهارتهای درمانی و مهارتهای
تشخیصی) است .مؤلفههای بُعدِ مهارتی شامل شایستگی برقراری ارتباط مؤثر ،مهارتهای بین
فردی ،گوشدادن فعال ،بازخورد دهی ،مخاطبشناسی ،مهارت تشخیص ،کارگروهی ،مدیریت
کالس و جلسات مشاوره ،مهارت مشاوره فردی ،گروهی ،خانوادگی ،تحصیلی ،شغلی ،کودک و
نوجوان ،مهارت اجرای آزمونهای روانشناسی ،مهارت بهرهگیری از فن رویارویی در جلسات
درمانی ،مهارت گفتگو ،مدیریت زمان ،مهارت ارزشیابی ،برنامهریزی آموزشی و درسی بود .این
یافتهها با تعدادی از نتایج پژوهشهایِ کوری ()1131؛ راجرز ()3313؛ رینولدز ولفل ،پاترسون
( ،1114ترجمه سلیمانیان و نظری ،)3131 ،کولینز و میلِر (3331به نقل از چوپانی)3131 ،؛
شفیعآبادی ()3131؛ هایس ()1111؛ حسینیان ()3131؛ حسینیبیرجندی ()3141؛ آیوی و آیوی
()1114؛ تام ()1131؛ آرکوویتز وسِترا ()1113؛ چوپانی و کرمی ( )3134و رضایت و صادقبیگی
( )3137همخوانی دارد.
دسته دیگر از مؤلفههای شناسایی شده در این پژوهش ،ویژگیهای شخصیتی بود .در واقع
تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش به شناسایی  11مؤلفه شخصیتی منجر شد که عبارت است از:
عاطفی ،اعتمادبهنفس ،عزتنفس ،برونگرایی ،آراستگی ظاهری ،کنترل احساسات ،مالیمت و
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نرمخویی ،تواضع و فروتنی ،رفق و مدارا ،مردمداری و مردمگرایی ،نشاط و سرزندگی در کار،
ژرفنگری ،مشورت جویی و توجه به نظریات مختلف ،توانایی بیانی فصیح و بلیغ ،نکتهبین و

عالقهمندی به حرفه مشاوره ،شوخطبعی .یافتههای حاصل در زمینه مؤلفههای شخصیتی با نتایج
پژوهشهایِ شفیعآبادی ()3147؛ شارف ()1131؛ کوری ()1131؛ حقایقی زنجانی ()3174؛ بوئن
()3374؛ حسینیان و خدابخشیکوالیی ()3131؛ چوپانی و کرمی ( )3134و رضایت و صادقبیگی
( )3137همخوانی دارد که از مؤلفههای شخصیتی بهعنوان یکی از مهمترین ابعاد شایستگی
مشاوران یاد میکنند و در پژوهشهای خویش تعداد زیادی از این مؤلفهها را شناسایی کردهاند.
دسته بعدی از مؤلفههای شناسایی شده در این پژوهش ،نگرشی بود .تجزیه و تحلیل دادههای
پژوهش به شناسایی هشت مؤلفه نگرشی منجر شد که عبارت است از :جهتگیری دینی ،نگرش
علمی ،روحیه خدمتگزاری ،عشق و عالقه به شغل مشاوره ،جامعنگری ،نگرش فرهنگی ،نگرش
چندفرهنگی ،نگرش زندگی فعال ،پویا و هدفمند .یافتهها در زمینه مؤلفههای نگرشی با نتایج
پژوهشهایِ کری ()1131؛ پاول و رافائل ( ،)1113چوپانی و کرمی ( )3134و رضایت و
صادقبیگی ( )3137همخوانی دارد که بر اهمیتِ این مؤلفهها بر شایستگی مشاوران تأکید میکنند.
دسته بعدی از مؤلفههای شناسایی شده در این پژوهش ،مؤلفههای توانایی بود .تجزیه و تحلیل
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ریزبینبودن ،گشادهرویی ،پرشور و پرانرژیبودن ،اصالت خانوادگی ،منفعتطلبنبودن،

دادههای پژوهش به شناسایی  34مؤلفه توانایی منجر شد که عبارت است از :توانایی تشخیص،
توانایی مشاوره فردی ،گروهی ،خانوادگی ،تحصیلی ،شغلی ،کودک و نوجوان ،توانایی اجرای
آزمونهای روانشناسی ،توانایی حل مسئله ،توانایی گفتگو ،خودآگاهی ،خودکنترلی ،خودافشایی،
همدلی ،نفوذ معنوی در مراجع ،ثبات عاطفی ،ثباط هیجانی ،ایجاد امید و انگیزش ،خودارزیابی.
این نتیجه با نتایج پژوهشهای نعیمی ( ،)3144کری ( )1131همخوانی دارد که بر اهمیت این
مؤلفهها در تبدیلشدن به مشاور شایسته تأکید میکنند.
گروه دیگر از مؤلفههای شناسایی شده در این پژوهش ،ویژگیهای اخالقی بود .در واقع تجزیه
و تحلیل دادههای پژوهش به شناسایی  37مؤلفه اخالقی منجر شد که عبارت است از :خوشخلقی،
عدالتخواهی ،وفای به عهد ،صداقت ،سعهصدر ،فروتنی ،خیرخواهی ،دلسوزی ،قانونمداری،
ارزشمداری ،وجدان کاری ،حسن ظن ،کنترل هواهای نفسانی ،پرهیز از تحقیر و سرزنش
دیگران ،پرهیز از لجاجت و تعصب ،رازداری ،پایبندی به موازین .یافتهها در زمینه مؤلفههای
اخالقی با نتایج پژوهشهای حسینیان ()3131؛ چوپانی و کرمی ( )3134و رضایت و صادقبیگی
()3137؛ گالو ()1111؛ پِرلمن و پِرلمن ()1111؛ کیانی ،نوابینژاد و احمدی ()3147؛ شالکروس
( )1133همخوانی دارد که در پژوهشهای خود مؤلفههای اخالقی را بهعنوان یکی از اصلیترین
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مؤلفههای شایستگی مشاوران معرفی ،و تعداد زیادی از آنها را شناساییکردندهاند.
در تبیین مؤلفههای شایستگیهای اخالقی شناسایی شده در این پژوهش میتوان گفت که
اخالقیات بهعنوان یکی از مهمترین موضوعات زندگی بشری بر تمامی وجوه عملکردی ما ،چه در
سطح فردی و چه در سطح اجتماعی ،سایه گسترانیده است ،یکی از ابعاد زندگی بشری ،که با
اخالقیات آمیخته است و عملکرد مطلوب در آن پایبندی به اصول اخالقی خاصی را میطلبد،
مشاغل بشری است که بهدلیل اهمیتی که موضوع اخالقیات در آن دارد ،سازمانهای خاصی به
تدوین اصول اخالقی حرفهای پرداخته ،و اصول اخالقی هر شغلی را جداگانه مشخص کردهاند.
شغل مشاوره نیز بهعنوان یکی از مشاغل عرصه بهداشت و روان ،مجموعهای از اصول اخالقی
حرفهای دارد که دارابودن آن شایستگی مشاوران را تضمین میکند .اصول اخالقی نظیر رازداری،
رضایت آگاهانه ،صبوربودن ،قانونمداری و  ...که هر کدام در اداره موفقیتآمیز جلسه مشاوره از
اهمیتی بالفصل برخوردار است .در نظر بگیرید مشاوری تمامی ابعاد شایستگی یعنی ابعاد علمی،
شخصیتی و مهارتی را دارا است ،ولی فقط رازداری را بهعنوان یکی از مؤلفههای بعدِ اخالقی
ندارد ،آیا در مشاوره مطلوب و کارآمد ،موفق خواهد بود؟ مسلما پاسخ خیر است؛ زیرا مراجع اگر
احساس بکند مشاور ،رازدار نیست از حضور در جلسه درمانی خودداری خواهد کرد و حتی اگر
حاضر بشود ،مسلما با احتیاط کامل وارد گفتوگو خواهد شد و سعی خواهد کرد که از بیان
مطالب اصلی خودداری بکند؛ لذا بهطور کلی دارابودن این بعد از ابعاد شایستگی مشاوران برای
داشتن مشاورهای توانمند و پربار در کنار دیگر ابعادِ ضروری است و نبود آن ،موفقیت جلسه
درمانی را با خلل و حتی شکست روبهرو میکند.
از آنجا که خانواده و مدرسه در تربیت نسل آینده و سالمت جامعه نقش بسیار مهمی دارند،
ضرورت تعامل و همکاری این دو نهاد برای تحقق این هدف ضروری است .از سوی دیگر،
مشاوران در تعامل بین این دو نهاد نقش اساسی و برجستهای ایفا میکنند که میتواند به تحقق
اهداف نظام تعلیم و تربیت عمومی کشور منجر شود؛ چرا که بخشی از وظایف مشاوران ،عرضه
خدمات مشاوره به خانواده های دانشآموزان ،چه در مسائل دارای ارتباط مستقیم با دانشآموزان
و مدرسه و چه در دیگر مسائل خانوادگی مرتبط است؛ بهعنوان مثال مشاوره تحصیلی بدون
شناخت وضعیت خانواده و نیز بدون تعامل مشاور با والدین دانشآموزان امکانپذیر نیست و اگر
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هم انجام شود ،موفقیت چندانی دربر نخواهد داشت .تعیین شایستگیهای مشاوران نظام تعلیم و
تربیت عمومی به منظور توسعه و رشد کمی و کیفی مشاوران برای تحقق اهداف یاد شده یکی از

بسیاری دیگر از انسانها در حرفههای گوناگون ،نیازهای عمدهای دارند و برنامههای توسعه و
توانمندسازی آنها همگام با تحوالت جهانی در عصری که عصر دانایی و فناوری اطالعات نامیده
شده است در معرفی و بیان چنین نیازهایی نقش مهمی ایفا میکند .با توجه به چنین اهمیتی،
طراحی الگویی جامع برای شایستگیهای مشاوران نظام تعلیم و تربیت عمومی ،که دربرگیرنده
ابعاد ،مؤلفهها  ،شاخصها و راهبردهای اجرای آن باشد ،باید جزو اهداف اصلی نظام تعلیم و تربیت
عمومی کشور باشد .به همین منظور در این تحقیق به ابعاد و مؤلفههای این الگو پرداخته شده است.
شایستگیهای مشاوران ،هشت بعد (مؤلفه اصلی) شامل دانش ،تواناییها ،مهارتها ،ویژگیهای
شخصیتی ،ویژگیهای اخالقی ،نگرش ،بینش و اعتبار دارد .الزم به توضیح است که نتایج ،ناشی از
رویکرد تلفیقی ،جامع و نظاممند به شایستگیهای مشاوران این حوزه است .این رویکرد بر این
فرض استوار است که توجه همزمان به تمامی ابعاد شایستگیها موجبات همافزایی و اثربخشی
هرچه بیشتر برنامههایی خواهد شد که بر پایه این شایستگیها شکل گرفته است و برای شناسایی و
جذب ،توسعه شایستگیها ،ارزیابی عملکرد ،توسعه مسیر شغلی ،نظام ارزشیابی و نظام رتبهبندی،
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عمدهترین چالشهایی است که در حال حاضر این نظام با آن روبهرو است .مشاوران نیز مانند

تشویق و تنبیه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
منابع
ابیلي ،خدایار و نیكخواه فرخاني ،صالحنیا ،منیره ( ،)4939الگوی شایستگي فروشندگان بیمه برای تحقق
مدیریت مبتني بر شایستگي ،نشریه پژوهشنامه بیمه ،ش(.440 :)9
بصیری ،بتول و احمدی ،غالمرضا ( ،)49.3بررسي نیازهای آموزشي دبیران علوم اجتماعي دورة راهنمایي و
متوسطه به منظور تدوین برنامههای ضمن خدمت ،مجلة دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ،ش .3
( 11 :)421ـ .1.
پروچاسكا ،جیمز و نورکراس ،جانسي ( ،)1049نظریههای رواندرمانی ،ترجمه هامایاک آوادیس یانس،
تهران :انتشارات رشد.
چوپاني ،موسي ( ،)4930بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر هشت اصل تربیتی پیامبر اکرم(ص) بر
رشد اجتماعی کودکان  5ـ  2سال ،پایاننامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایي تهران.
چوپاني ،موسي و کرمي ،مرتضي ( ،)4932معماری شایستگيهای مشاوران مراکز مشاوره و خدمات
روانشناسي :ارائه الگو مبتني بر دادههای کیفي مطالعه موردی :مراکز مشاوره شمیم وابسته به نیروهای مسلح ج.ا.ا،
فصلنامة فرهنگ مشاوره و رواندرمانی ،س دهم ،ش .9.
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چیتساز ،ا4930( .الف) ،الگوی شایستگی مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی کشور ،تهران :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری معاونت فرهنگي و اجتماعي ـ دفتر برنامهریزی اجتماعي و
مطالعات فرهنگي.
حاتمي ،حسین ( ،)4929طراحی یک الگوی ارزشیابی عملكرد معلمان دورة ابتدایی ،پایاننامة منتشر نشدة
دکترا ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم تحقیقات ،تهران.
حسني ،محمد ( ،)4939ارائه الگویي ساختاری برای ارزیابي شایستگيهای محوری اعضای هیأت علمي
دانشگاه ارومیه :کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبي ،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی ،دوره ششم ،ش .0 :42
ـ .00
حسینپور ،رضا و عمادی ،حیدر ( ،)4931طراحی الگوی شایستگیهای مداحان و نیازسنجی آموزشی
آنها ،پایاننامه کارشناسي ارشد ،تهران :دانشگاه جامع امام حسین(ع).
حسیني ،شهیده؛ ابوالقاسمي ،محمود؛ یداللهي ،جهانگیر و فارسي ،مرتضي ( ،)4936شناسایي شایستگيهای
کارافرینانه اعضای هیئت علمي دانشگاههای دولتي ایران (مورد مطالعه :دانشگاه شهید بهشتي) ،مجله علوم تربیتی،
اهواز :دانشگاه شهید چمران ،دوره  ،11ش  404 :4ـ .4.2
حسینیان ،سیمین و خدابخشيکوالیي ،آناهیتا ( ،)4931مهارتهای پایه و پیشرفته در مشاوره و رواندرمانی،
تهران :انتشارات کمال تربیت.
حسینيبیرجندی ،مهدی ( ،)4920اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره ،چ سوم ،تهران :انتشارات جهر.
حقایقيزنجاني ،حسین ( ،)49.6صفات و ویژگیهای مشاور در اسالم .تهران :نشریه مكتب اسالم ،ش .9
الحیاة ،ج .433 ،4
خراساني ،اباصلت؛ شمس مورکاني؛ غالمرضا و شكوهي ،فرشته ( ،)4931شناسایی شایستگی آموزشی
استادان خلبان شرکت هواپیمایی ماهان ،پایاننامه کارشناسي ارشد رشته مدیریت و برنامهریزی آموزشعالي،
تهران :دانشگاه شهید بهشتي.
دوکانهایفرد ،فریده؛ شفیعآبادی ،عبداهلل و پاشا شریفي ،حسن ( ،)492.بررسي ویژگیهای شخصیتي و
صالحیتهای علمي و حرفهای مشاوران موفق از دیدگاه جامعه مشاوران استان تهران و شهرستانهای آن ،فصلنامه
نوآوریهای مدیریت آموزشی اندیشههای تازه در علوم تربیتی ،دوره  ،9ش  1مسلسل  19 :40ـ .64
دیانتي ،محمد و عرفاني ،مریم ( ،)4922شایستگي؛ مفاهیم و کاربردها ،ماهنامه تدبیر ،ش  41 :106ـ .43
دیباواجاری ،مریم؛ شفیعآبادی ،عبداهلل؛ اسمعیلي ،معصومه و کرمي ،ابوالفضل ( ،)4931مقایسه صالحیتهای
مشاوره چندفرهنگي مشاوران قومیتهای مختلف شهر تهران در ابعاد دانش ،آگاهی و مهارت ،پژوهش در سالمت
روانشناختی ،دوره ششم ،ش ( 10 :)9ـ .13
رضایت ،غالمحسین ( ،)4930طراحی الگوی شایستگیهای رؤسای دانشگاههای دولتی ایران ،پایاننامه
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دکتری ،دانشكده علوم تربیتي و روانشناسي ،دانشگاه شهید بهشتي .

ایران ،فصلنامه نوآوریهای آموزشی ،ش  .0 :60ـ  .401
رضایت ،غالمحسین؛ یمني دوزی سرخابي ،محمد؛ کیامنش ،علیرضا و نوه ابراهیم ،عبد الرحیم (،)4930
طراحي الگوی شایستگي های رؤسای دانشگاه های دولتي ایران  ،فصلنامه آموزش عالی ایران ،ش  1. :)4( 1ـ
.21
رضایت ،غالمحسین؛ یمني دوزی سرخابي ،محمد؛ کیامنش ،علیرضا و نوهابراهیم ،عبدالرحیم (،)4930
معماری الگوهای شایستگي :ارائه چهرچوب مفهومي ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،ش :)40( 9
 13ـ .21
سلیمانیان ،علياکبر و نظری ،عليمحمد ( ،)4931فنون و فرایند مشاوره :رویكرد یكپارچه چندنظریهای،
تهران :نشر علم.
شاهمحمدی ،نیره ( ،)4939تربیت معلم آلماني؛ جایگاه شایستگي حرفهای معلمان در آلمان ،فصلنامه رشد
معلم ،ش  11 :121ـ .11
شفیعآبادی ،عبداهلل ( ،)492.مقدمات راهنمایی و مشاوره :مفاهیم و کاربردها ،تهران :رشد.
شفیعآبادی ،عبداهلل ( ،)4931روشها و فنون مشاوره ،چ پانزدهم ،تهران :کتاب فكرنو.
شورای عالي انقالب فرهنگي ( ،)4930مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت جمهوری
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رضایت ،غالمحسین و صادقبیگي ،منیژه ( ،)493.تدوین الگوی شایستگيهای دبیران دبیرستانهای دولتي

اسالمی ایران ،تهران :شورای عالي انقالب فرهنگي.
طالبي ،سعید ( ،)4939تحلیل عاملي تأییدی راهي به سوی دستیابي به روایي سازه ،مجله ایرانی آموزش در
علوم پزشكی ،ش  4010 :)44( 41ـ .4011
عبداهللپور ،بیتاهلل؛ بختیاری ،حسن و بازرگاني ،محمد ( ،)4939طراحی الگوی شایستگیهای حرفهای
مدیران و فرماندهان مراکز آموزش عالي سپاه ،رساله دکتری دانشگاه جامع امام حسین(ع).
عسكری متین ،سجاد و کیاني ،غالمرضا ( ،)493.الگوی معیار صالحیت حرفهای معلمي در تراز جمهوری
اسالمي ایران ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی تعلیم و تربیت ،ش  3 :)1( 91ـ .90
علیزاده ،ابراهیم؛ تقيپور ،ابراهیم و رحماني فیروزجایي ،رضوانه ( ،)4936طراحی الگوی شایستگیهای
مورد نیاز مشاوران مدارس ،پایاننامه کارشناسي ارشد رشته مشاوره مدرسه ،تهران :دانشگاه شهید بهشتي.
فاطمينژاد ،نجمالدین و حكیمزاده ،رضوان ( ،)4930بررسـی تطبیقی برنامههای ارتقای صالحیتهای
حرفهای معلمان در ایران و ژاپن ،تهران :پژوهشكده سیاستگذاری علم ،فناوری و صنعت.
فیض ،مهدی و بهادرینژاد ،مهدی ( ،)4923الگوی شایستگي حرفهای دانشآموختگان دانشكدههای مهندسي
نظام آموزش عالي ایران مورد پژوهي :دانشآموختگان دانشگاه صنعتي شریف ،فصلنامه آموزش مهندسی ایران،
دوره ،41 :ش .16
کاویاني ،حسین؛ نوریزاده ،مریم؛ پورناصح ،مهرانگیز و قدس میرحیدری ،سیمین ( ،)4924جایگاه مشاوران
مدارس و موانع مشاوره ،فصلنامه تازههای علوم شناختی ،س چهارم ،ش  6. :4ـ .21
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کریمي ،یوسف ( ،)4922نگرش و تغییر نگرش ،چ چهارم ،تهران :نشر ارسباران.
کوری ،جرالد ( ،)1049مورد پژوهی در مشاوره و روان درمانی ،ترجمه شفیع آبادی ،عبداهلل و حسیني ،بیتا،
تهران :انتشارات جنگل.
کیاني ،اردشیر؛ نوابينژاد ،شكوه و احمدی ،خدابخش ( ،)492.ویژگیهای شخصیتي و رعایت اخالق حرفهای
در مشاوران و روانشناسان ،مجله اندیشه و رفتار ،دوره دوم ،ش  .3 :2ـ .30
گلدنبرگ ،ایرنه و گلدنبرگ ،هربرت ( ،)1040نظریات خانواده و خانواده درمانی ،ترجمه شاهي براهوتي،
تهران :اتنشارات نشر روان.
محلوجيزاده مهابادی ،محمدحسین ( ،)4920بررسی معیارهای شایستگی معلمان از نظر مدیران و معلمان
دوره ابتدایی شهرستان کاشان ،پایاننامه کارشناسي ارشد مدیریت آموزشي ،دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان.
محمدی ،ج ( ،)4921مهارتهای مورد نیاز معلمان در عصر دانایی ،مجموعه مقاالت برگزیده همایش معلم
در عصر دانایي ،اصفهان :سازمان آموزش و پرورش ،ص  413ـ .466
محمودی ،امیرحسین ( ،)492.شایستگيهای حرفهای معلم اثربخش ،فصلنامه علمی پژوهشی مدارس ،س
اول ،ش  26 :4ـ .22
مطهری ،محمدرضا ( ،)49.3مشاوره و راهنمایی از دیدگاه اسالم ،قم :مرکز انتشارات دفتر تبلیغات
اسالميحوزه علمیه قم 4.0 :ـ .4.6
نادری ،عزتاهلل؛ حاجيزاد ،محمد؛ شریعتمداری ،علي و سیف نراقي ،مریم ( ،)4923بررسي و مقایسه
مهارتهای حرفهای معلمان دروس علوم پایه و علوم انساني دوره راهنمایي شهرستان بهشهر به منظور ارائه
روشهای ارتقای کیفي این مهارتها ،تحقیقات مدیریت آموزشی ،ش  .0 :)11( 6ـ .36
نعیمي ،ابراهیم ( ،)4926بررسی اصول و فنون مشاوره اسالمی از دیدگاه قرآن و روایات ،رساله دکتری،
دانشگاه عالمه طباطبایي.
یمني دوزی سرخابي ،محمد؛ رضایت ،غالمحسین و صادقبیگي ،منیژه ( ،)4930تدوین الگوی
شایستگیهای دبیران دبیرستانهای دولتی ایران ،پایاننامه کارشناسي ارشد رشته مدیریت و برنامهریزی آموزش
عالي ،تهران :دانشگاه شهید بهشتي.
یوسلیاني ،غالمعلي؛ دادجوی توکلي ،عطیه و عبدالهي ،بیژن ( ،)4939شناسایي و اعتبارسنجي شایستگيهای
حرفهای معلمان اثربخش ،تهران :فصلنامة نوآوریهای آموزشی ،ش  10 :)13( 49ـ .12
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