پژوهشهای تربیتی شمارر  - 09پاییز و زمستان 9311

تدوین استانداردهای ملی مشاوره مدرسه

عزتاله فوالدی ،1عزیزاهلل تاجیکاسمعیلی ،*2عبدالرحیم کساییاصفهانی ،3کیانوش
تاریخ دریافت9311/02/72 :

زهراکار4

پذیرش نهایی9311/90/00 :

چکیده

در طول قرن گذشته ،نقش مشاوران مدرسه در کمک به دانشآموزان و بهبود فضای روانی/اجتماعی مدرسه ،توسعه یافته
است تا بیانگر چهرۀ درحال تغییر جامعه ،نیاز دانشآموزان و پاسخ به مطالبۀ اجتماعی باشد .هدف این پژوهش ،استخراج
و تدوین استتتانداردهای م ی مشتتاورر مدرستته بر مبنای استتناد تلولیم ی(و متون حرفهای مشتتاورر) بود و از روش کیفی
تل یل و ت فیق م ضمون ا ستفادر گردید .ا ستانداردهای م شاورر مدر سه پس از ا ستخراج م ضامین ،در در عنوان تدوین و
توس ت  72متخصتتم(متشتتزل از ستته گرور) اعتبار آنها و روایی ملتوایی بر مبنای روایی خبرگانی( )./27تأیید گردید.
بنابراین ،یافتههای پژوهش ضمن تأیید در استاندارد م ی -با عناوین برنامۀ مشاورۀ مدرسه؛ مشاورۀ مدرسه وشایستگیهای
دانشآموز؛ رشد و توسعه انسانی؛ نظریهها و فنون مشاورر؛ عدالت ،انصاف و تنوع؛ رهبری و جوّ مدرسه؛ همزاری با خانوادر
و جامعه؛ منابع و فناوری اطالعات؛ سنجش دانشآموزی؛ اخالق ،دفاع و هویت حرفهای -به تبیین تربیت مشاوران مدرسه
و ر شد شای ستگیهای تل صی ی ،شخ صی/اجتماعی و معنوی دانشآموزان کمک میکند .این ا ستانداردها ،م شاوران را در
طرحریزی و اجرا برنامه شان ،یاری میدهد .مشاورۀ مدرسه در ایران با توجه به جایگار مناسب در اسناد تلولی و تأکید بر
حضور مشاوران تلولساز در تمام مدارس ،در سایه وفاداری ع می ،قانونی و اجرایی ،زمینه توسعه حداکثری را دارد.
کلیدواژهها :تدوین ،اعتباریابی ،اسناد تلولی ،استانداردهای م ی ،مشاورر مدرسه

 .9دکتری تخصصی مشاورر ،دانشزدر روانشناسی و ع وم تربیتی ،دانشگار خوارزمی ،تهران ،ایران.
 .7دانشیار گرور مشاورر ،دانشزدر روانشناسی و ع وم تربیتی ،دانشگار خوارزمی ،تهران ،ایران (نویسندر مسئول)tajikesmaeili@gmail.com .
 .3استادیار گرور مشاورر ،دانشزدر روانشناسی و ع وم تربیتی ،دانشگار خوارزمی ،تهران ،ایران.
 .0دانشیار گرور مشاورر ،دانشزدر روانشناسی و ع وم تربیتی ،دانشگار خوارزمی ،تهران ،ایران.
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این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول میباشد.
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مقدمه

شواهد بسیاری وجود دارد که انسان در طول تاریخ به دنبال مشورت و رایزنی با افراد بصیر و با تجربه بودر است(گیبسون
و میشل ،ترجمه ثنایی و همزاران .)9337 ،این نیاز و ضرورت به ویژر درگرور نوجوان و جوان جدی گرفته شد و به تدریج،
کمکهای فردی و بدون ساختار ،به نظامی رشدی در مدرسه تغییر شزل داد.
از اینرو ،خدمات حوزر سالمتروان ،به ویژر نقش مشاوران مدرسه توسعه یافت و به رسمیت شناخته شد .اما درک نقش
م شاوران ،فرآیندی پیچیدر ا ست .م شاوران مدر سه در خ مقدم کمک به بهدا شتروان دانشآموزان قرار دارند و از این
حیث ،دارای جایگار بینظیری در اثرگذاری بر سالمتروان و موفقیت تلصی ی دانشآموزان هستند( شی ،لیو و لیوورک،9
7090؛ ا سزاربورو و کولبرث 7003 ،7به نقل از فای7097 ،3؛ انجمن م شاوران مدارس آمریزا{0آ سزا 7002 ،}2به نقل از
آک ستتون .)7092 ،7با آغاز قرن بیستتتو و شتتزلگیری پدیدر صتتنعتی شتتدن و نیازهای ناشتتی از آن ،خدمات راهنمایی و
مشاورر در مدرسه رونق گرفت(شورای م ی استانداردهای آموزش حرفهای .)7097 ،2از اوایل دهه  ،9170استفادر گستردر
از مشتتتاوران تمام وقت ،به جای مع مانی که این مستتتئولیت را بر عهدر داشتتتتند ،موجب تقویت مشتتتاورر مدرستتته
گردید(گیزبرس7090 ،3به نقل از آنگر7092 ،1؛ گالدینگ 7097،90به نقل از آک سون .)7092 ،خا ستگار مشاورر ،آموزش
و پرورش است و نقش مشاوران مدرسه با اصالحات نظام آموزشیتربیتی و دگرگونی مستمر در ملی مدرسه ،گررخوردر
است(باردهوشی و دانزن7001 ،99؛ دوالرهید و ساژیناک 7097 ،97به نقل از فای7097 ،؛ سند تلول بنیادین.)9310،

 .2در این مقاله به جای  ASCAاز لفظ فارسی آن ،یعنی آسزا ،استفادر شدر است.
6. Ackelson
7. National Board for Professional Teaching Standards
8. Gysbers
9. Unger
10. Gladding
11. Bardhoshi & Duncan
12. Dollarhide & Saginak
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Shi, Liu & Leuwerke
Scarborough & Culbreth
Fye
)American School Counselor Association(ASCA
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امروزر ،حرفۀ مشتتاورر مدرستته به للای پویایی با آغاز تاریخی آن ،بستتیار متفاوت استتت .تغییرات مستتتمر در ملی کار،
خانوادر و مدر سه ،مشاوران را به اتخاذ رویزردی نظاممند در کمک به همه دانشآموزان ،سوق دادر ا ست .مسائل معاصر،
آموزش و ر شد ،ساختار ،چالشها ،و دانشآموزان ،زمینهای پیچیدر برای م شاورۀ مدر سه فراهو میکند ،اما همی شه در
هسته اص ی این حرفه ،نیرویی منلصر به فرد و متمایز برای کمک به دانشآموزان و ارتقای بهزیستی 9آنان ،وجود دا شته
است .مشاور مدرسه امروزی هو برای موفقیت مدرسه و هو دانشآموزان ،ضروری است(بین7097،7؛ آسزا 7097 ،به نقل
از آنگر7092 ،؛ آک سون.)7092 ،
دانشآموزان متأثر از تغییرات شخ صی/اجتماعی در دوررهای سنی و تل صی ی مخت ف با نیازها ،چالشها و ت صمیوهای
متفاوتی مواجهاند .لذا م شاوران حرفهای مدر سه میتوانند به دانشآموزان ،والدین و مربیان ،و به طورک ی ،بهبود مدر سه
کمککنند و در تستتهیل فرآیند آموزشتتیتربیتی و ارتقای بهداشتتتروان ،اثربخش باشتتند(شتتی ،لیو و لیوورک7090 ،؛
آسزا.)7070،
تلول در نظام آموزش وپرورش ک شور از مطالبات جدی و ضروری نظام اجتماعی ،فرهنگی و سیا سی ک شور ا ست .این
مطالبه تا حدود زیادی از دریچه سند تلول بنیادین آموزش وپرورش ،همانگونه که در مأموریت ،چ شوانداز و هدفهای
کالن آن آمدر ،نگریستتته و پیگیری میشتتود(ستتند تلول .)9310،ستتند تلول بنیادین ،به مثابه قانون استتاستتی آموزش
وپرورش ،مبنای تدوین استتتناد تلولی و برنامهریزی ستتتاالنه و ب ند مدت قرار گرفته استتتت .چشتتتوانداز تع یو وتربیت
رسمیعمومی در « ،9000ایرانی تو سعهیافته با جایگار اول اقتصادی ،ع می و فنآوری در سطح منطقه با هویتی اسالمی
انقالبی ،الهامبخش جهان استتالم همرار با تعام ی ستتازندر و مؤثر در عرصتته رواب بینالم ی» ترستتیو شتتدر استتت(ستتند

1. well-being
2. Bain
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تلول ،9310،ص )2و یزی از نظامهای مهو تلولی این سند ،نظام راهنمایی و مشاورر در آموزش وپرورش است.
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در مسیر تغییرات اجتماعی و حرفهای در نظام مشاورر کشور ،راهنمایی و مشاورر درآموزش وپرورش از دهه پنجار به بعد
دچار تغییرات و نو سانات گوناگونی شدر ا ست که برخی از آنها باعث تو سعه ،و برخی دیگر ،مانع پویایی آن شدر ا ست.
بررسی سیر تاریخی راهنمایی و مشاورر در کشور ،شش مرح ه در تلوالت کالن آموزشیتربیتی کشور را نشان میدهد:
 -9ایدرپردازی راهنمایی و مشاورر در سالهای9337-32؛
 -7برنامهریزی راهنمایی و مشاورر در سالهای9332-20؛
 -3اجرای برنامه راهنمایی و مشاورر در سالهای 9320-29با تأکید بر خودشناسی در دورر راهنمایی تلصی ی؛
 -0اجرای برنامه راهنمایی و مشاورر در سالهای9329-27با تأکید بر هدایت تلصی ی در نظام جدید آموزش متوسطه؛
 -2اجرای برنامه راهنمایی و مشاورر در سالهای  9310-12با جابه جایی مشاوران و تأکید بر هدایت تلصی ی فرآیندی؛
 -7تصویب و استقرار نظام راهنمایی و مشاورر از سال  9311به بعد با تأکید بر مشاورۀ مدرسه و مدیریت یکپارچه آن در
آموزش و پرورش.
تغییرات کالن نظام آموز شیتربیتی ک شور به ویژر در دهههای9320،9320و ،9310موجب شزلگیری سه نقطه عطف
نظام راهنمایی و م شاورر(م شاورر مدر سه) شدر ا ست و م شاوران مدر سه در نقش تبیینی و آگاهیبخ شی ظاهر شدراند.
ع یرغو این جایگار ،به استناد تلقیقات(نورانیپور9332،؛ احمدی9331،؛ مبانی نظر سند تلول9310 ،؛ ابراهیمی9317،؛
فوالدی9312 ،و ،)9312هنوز نق صانها ،فراز و فرودهای پایداری در حوزر م شاورر مدر سه و راهبری آن ،از جم ه کمبود
امزانات و م شاور آموزشدیدر ،ضعف در تربیت م شاوران ،سردرگمی حرفهای ،نبود ا ستانداردها(چارچوب انتظارات) و ،...

عم زرد مدر سه ،پدیدرای پیچیدر ا ست که تلت تأثیر طیف و سیعی از عوامل ذاتی دانشآموز ،ملی درونی و بیرونی آن
است(دانشگار شیزاگو 7097 ،به نقل از آسزا .)7090 ،برنامه راهنمایی و مشاورر مدرسه ،از پیشرفتهای آموزش وپرورش
قرن بیستتتو استتت که از ویژگی حرفهای ،تعقل و ادارر ع می جامعه ،به شتتمار میرود(گیبستتون و میشتتل ،ترجمه ثنایی و
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وجود دارد.
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همزاران .)9337 ،اما به نظر میرستتد ،نبود استتتانداردهای مشتتاورر ،یعنی به نوعی ابهام در نقش و روشتتن نبودن وظایف
اص ی ،از دالیل و چالشهای اساسی در حوزر مشاور مدرسه باشد .به عبارتی ،نبود استانداردهای مزتوب منجر به افزایش
ابهام نقش می شود که به شدت با میزان جا به جایی ،افزایش غیبت و روحیه پایین افراد از جم ه داللت ضمنی بر رضایت
شغ ی پایینتر و فر سودگی شغ ی م شاوران ،مرتب ا ست(دوالرهید ،گیب سون و ساژیناک7003 ،9؛ باالرد و مورگاتروید،7
9111به نقل از باردهوشتتتی و دانزن7001 ،؛ اولستتتون و دی ی9133 ،3و بماک 7000 ،0به نقل از پاین7099 ،2؛ آستتتزا،
.)7090
م شاوران مدر سه با انگیزر ،دل سوز و متخ ص صانی م سئولیتپذیر ه ستند که هدف اولیۀ آنها بهبود ر شد در مدر سه شان
استتت .حرفۀ مشتتاورۀ مدرستته مبتنی بر استتتاندارد استتت(شتتوگن 7و همزاران .)7002 ،کمپبل و داهیر )9112( 2طی
بررسیهای خود تلت نظارت و هدایت انجمن مشاوران مدارس آمریزا ،استانداردهای م ی مشاورۀ مدرسه 3را به این حرفه
معرفی کردند .هدف این ا ستانداردها ،تأمین موفقیت تل صی ی همه دانشآموزان و تغییر نقش م شاوران مدر سه ،هم سو با
نوآوری های مشتتتاورۀ مدرستتته و تلول در آموزش وپرورش آمریزا بود( به نقل از فای .)7097 ،از تجارب انجمن های
ع می(ن سون7099،1؛ شورای سیا ستگذاری م ی مدیریت آموز شی7092 ،90؛ آ سزا )7070 ،قابل ا ستنباط و ا ستفادر
ا ست که ا ستانداردها با سابقۀ اجرایی بیش از دو دهه ،شالودر و ساختاری برای طرحریزی و اجرای برنامههای م شاورر
مدرسه کشور ایجاد میکند.
استتتانداردها با ایجاد انتظارات و تعیین جهتگیری حرفهای برای اعضتتای خود به طور مستتتقیو و از طریق شتتزلگیری
حمایت در حوزرهای ستتیاستتتگذاری ،راهبری و تربیت منابع انستتانی به طورغیرمستتتقیو ،تأثیرگذار هستتتند(شتتورای

1. Dollarhide, Gibson & Saginak
2. Ballard & Murgatroyd
3. Olson & Dilley
4. Bemak
5. Pyne
6. Shogren
7. Campbell & Dahir
8. the National Standards for School Counseling Programs
9. Nelson
10. National Policy Board for Educational Administration
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سیا ستگذاری م ی مدیریت آموز شی .)7092 ،ا ستانداردها با ت صریح دامنه کار و ارزشهای حرفهای ،از جم ه ت سهیل
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جهتگیری ،صدور پروانه و ارزیابی حرفهای ،نشان میدهد که چگونه متخصصان میتوانند به پیامدهای مورد نظر حرفه ،و
عموم مردم د ست پیدا کنند .ا ستانداردها در قیاس با شای ستگیها ،مو ضوعات گ ستردرتری ه ستند که دانش ،نگرش و
مهارتهای م شاوران مدر سه را برای اجرای برنامه جامع م شاورر مدر سه تو صیف میکنند .به بیانی دیگر ،شای ستگیها،
شاخمهای 9خاص تر و قابل اندازرگیری ا ستانداردهای رفتاری ه ستند .از این رو ،ا ستانداردها(و شای ستگیها) در برنامه
مشاورر مدرسه حیاتی و ضروریاند(آسزا 7090 ،و .)7091به بیانی دیگر ،استانداردها ،قواعد و خ مشیهایی هستند که
برای نظارت و کارآمدی حرفه ضروریاند .استانداردهای حرفهای ،ایستا نیستند و به طورمنظو مورد بازبینی و انطباق قرار
میگیرند تا انعزاسدهندۀ نگرشهای تلولی ،انتظارات و زمینههایی که کار حرفهای را شتتزل میدهند ،باشتتند .راهبری
تربیت حرفهای 7و ارائه خدمات کیفی در حرفه ،م ست زم ا ستاندارد ا ست( شورای سیا ستگذاری م ی مدیریت آموز شی،
7092؛ آسزا.)7070 ،
از للای تاریخی ،فقدان ارتباط بین تربیت مشتتاور مدرستته ،عمل و نقشهای واقعی ،هویت حرفهای ،حمایت و یا نظارت
دریافتشدر ،میتواند به ابهام و تعارض نقش منجر شود .این تعارض ،ناشی از چارچوب ذهنی و ف سفههای ناهماهنگ 3در
حرفه ا ست(کالینز 7090 ،0به نقل از فای .)7097 ،بر مبنای مطالعات مورد ا شارر ،میتوان نتیجه گرفت ،وقتی چارچوبی
متقن ،فراگیر و قابل پذیرش در زمینه مشتتاورر مدرستته وجود نداشتتته باشتتد ،آن وقت ،هر مشتتاور و هر مدرستتهای بنا به
مقت ضیاتی ،به فعالیت یا فعالیتهایی م شغول می شود که شاید برآیند کار؛ واحد ،هم سان و اثربخش نبا شد .در نتیجه،
انتظار ر شد شای ستگیهای دانشآموزان در برنامه م شاورر ،د شوار و کوتر قابل پیشبینی خواهد بود .در حوزر آموزش و
تربیت مشتتاور نیز چنین راهنمایی وجود ندارد .از اینرو ،مدرستتان و استتتادان نیز غالباا براستتاس عالقه ،گرایش و مهارت
خویش بر موضتتتوعات تأکید میکنند و مشتتتاوران مدارس نیز تا حدود زیادی بر همین منوال؛ براستتتاس عالقه ،تجربه و

متقن که قابل اندازرگیری باشد.

indicators
professional practice
inconsistent philosophies
Collins
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نیازهای بالف صل اولیای مدر سه فعالیتها را تنظیو میکنند نه بر مبنای طرحریزی و نیازهای کالن ک شوری و چارچوبی
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مشاوران مدرسه نقش حساس ،بنیادی و قابلتوجهی در موفقیت دانشآموزان دارند(باردهوشی و دانزن7001 ،؛ استون و
داهیر 7007 ،9و کیستتتون ،گیزبرس و الپان7؛  7002به نقل از آستتتزا )7097 ،و برنامه مشتتتاورر مدرستتته را مبتنی بر
ا ستانداردها و بهبود فرآیند یادگیری برای همه دانشآموزان تنظیو و رهبری میکنند( ساندو 7000،و لی 7009 ،3به نقل
از آ سزا .)7097 ،از اینرو ،همانطور که تجارب بینالم ی(ن سون7099 ،؛ شورای سیا ستگذاری م ی مدیریت آموز شی،
7092؛ فای7097 ،؛ شورای م ی استانداردهای آموزش حرفهای7097 ،؛ آسزا )7070 ،نشان میدهد ،وجود استانداردهای
م ی مشاورر میتواند به عنوان زیربنایی برای برنامه جامع مشاورر مدرسه؛ به توسعه ،راهبری و اثربخشی مشاورر مدرسه
در رشد دانشآموزان هوراستا با انتظارات تلولی و م ی ،کمک کند.
از این رو ،ستتؤال اصت ی پژوهش این استتت که تدوین و اعتباریابی استتتانداردهای م ی مشتتاورر مدرسته بر استتاس استتناد
تلولیم ی و نظام حرفهای مشاورر ،چگونه است .به عبارتی دیگر،
 .9استانداردهای مشاورر مدرسه در ایران چیست؟
 .7اعتبارسنجی استانداردهای مشاورر مدرسه از دیدگار متخصصان چگونه است؟
روش پژوهش

این پژوهش به للای ماهیت و هدف ،کاربردی است .در تجزیه و تل یل دادرها از رویزرد کیفی و روش تل یل مضمون 0و
همچنین ،در تدوین استانداردها ،از روش ت فیق 2مضمون استفادر شد .اعتبارسنجی استانداردها بر مبنای نظر متخصصان،
روایی صوری و روایی نخبگانی 7انجام گرفت.
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Stone & Dahir
Kayson, Lapan
Sandhu & Lee
Theme Analysis
Synthesis
(Content validity ratio)CVR

1.
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روش تل یل مضتتمون یزی از رویزردهای بنیادین کیفی استتت .تل یل مضتتمون با ستتایر روشهای تلقیق کیفی(مانند
تل یل پدیدارشتتناستتی تفستتیری ،تئوری زمینهای ،9تل یل گفتمان و تل یل ملتوا) ،تفاوت دارد ،بدین معنی که روش
تل یل مضمون ،به چارچوب نظری از پیشتعیین شدرای ،وابسته نیست و قاب یت استفادر در چارچوبهای نظری مخت ف
با موضتتتوعات متفاوت را دارد .این روش از للای عم ی مشتتتابه روش تئوری زمینهای استتتت با این تفاوت که درتل یل
مضمون ،دادرها از پیش جمعآوری و سپس مورد تل یل قرار میگیرند(گست ،مک کوین و نامی.)7099 ،7
جامعه این پژوهش ،اسناد تلولیم ی(سند تلول بنیادین ،برنامه درسی م ی و اهداف دوررهای تلصی ی) و متون حرفهای
مشاورر موجود و مرتب با استانداردهای مشاورر مدرسه(از جم ه اسناد انجمنهای ع می مشاورر) و همچنین ،متخصصان
حوزر مشاورر مدرسه است.
متخ ص صان جمعاا  72نفر و شامل سه گرور(ا ساتید دان شگار ،کار شنا سان م شاورر آموزش وپرورش و م شاوران مدارس)
بودند .در بخش متون ،نمونه برابر جامعه ا ست و در بخش متخ ص صان ،ا ساتید دانشگار( 3نفر) و کار شناسان(دارای تجربه
مرتب  3 ،نفر) و نیز مشاوران مدرسه با مدرک حداقل کارشناسی ارشد در رشته مشاورر و تجربه مدرسه( 1نفر) ،استفادر
گردید.
در تجزیه و تل یل دادرها ،از روش تل یل مضمون که فرایندی برای تل یل دادرهای متنی یا همان مضمون یا تو 3است،
استتتفادر ش تد .در این روش ،با مشتتخم کردن معنی و مفهوم موجود در دادرها ،دادرهای پراکندر و متنوع را به دادرهای
غنی و تفصی ی ،تبدیل میکند .خواندن دادرهای مزتوب ،تشخیم مضمونها ،کد گذاری و تل یل مضامین از مراحل کار
استتت(گستتت ،نامی و میچل .)7093 ،0در این پژوهش از الگوی براون و کالرک )7007(2و گستتت ،نامی و میچل()7093

Grounded theory
MacQueen, Guest & Namey
Theme
Mitchell
Broun & Clark
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استفادر شد.
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بر این استتاس ،استتناد تلولیم ی(ستتند تلول بنیادین ،برنامه درستتی م ی و اهداف دوررهای تلصتتی ی) و متون حرفهای
م شاورر جمعآوری و مطالعه شدند و به روش تل یل م ضمون با ا ستفادر از کد گذاری ،م ضامین فرعی و ا ص ی شنا سایی،
تعیین و تجزیه و تل یل گردید .در تل یل و ا ستخراج مقوالت ،عبارات چندین بار ،بازخوانی ،پاالیش و طبقهبندی شدند.
از آنجا که ا سناد م ی؛ ر سمی ،م صوب و نتایج پژوهش نیازمند پذیرش سازمانی ه ستند برای درک م ضامین دقت زیادی
صورت گرفته است و شاید به همین خاطر ،طول عبارت برخی مقوالت(جدول شمارر  )9برای حفظ گسترر معنایی و وفاق
بیشتر ،طوالنی به نظر برسد.
در ادامه تجزیه و تل یل دادرها ،چون استتناد مورد بررستتی این پژوهش ،دو نوع ک ی هستتتند(استتناد تلولی م ی و متون
حرفهای مشاورر) ،از ت فیق مضمون ،یعنی مقایسه و درهو تنیدن نظریات(تب ور یافته در مقوالت) مشخم و مرتب با دو
منبع ،استفاد گردید.
همانطور که سایبون 7000(9به نقل از پوند و کمپبل )7092 ،7معتقد ا ست ،ت فیق عنا صر مفید نظریات نه تنها در یک
ر شته ،ب زه در بین ر شتهها و حتی بین مزاتب مخت ف فزری که در ظاهر مت ضاد ه ستند نیز مفید ا ست ،این در حالی
ا ست که در این پژوهش دیدگارها و نظریات به للای ر شدی با مو ضوع تربیت ان سان مبتنی بر دانش راهنمایی وم شاورر،
کیفی ،همسو و مزمل هستند.
همچنین ،برای طبقهبندی مقوالت استتتخراجی و ایجاد قالب و مبنایی معتبر ،از عناوین مدل شتتورای م ی استتتانداردهای
آموزش حرفهای برای م شاورر مدر سه( )7097ا ستفادر گردید .این مدل دارای یازدر «عنوان» ا ست که در این پژوهش با
توجه به گ سترر معنایی مقوالت م ستخرج ،از در عنوان آن(به عنوان قالب ت فیق) ،ا ستفادر گردید .در ا صل با این قالب و

طبقهبندی شدند و پس از تهیه ملتوای استانداردها ،فرآیند اعتباربخشی و پردازش نهایی ،صورت گرفت.

1. Sibeon
2. Pound & Campbell
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چارچوب ،م ضامین ا ص ی م ستخرج از متون مورد مطالعه(برای تدوین ا ستانداردهای م ی م شاورر مدر سه) سازماندهی و
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برای پاسخ به سؤاالت پژوهش :ابتدا ،اسناد چهارگانه ،مورد بررسی قرار گرفت و سپس ،مقوالت و مضامین اص ی برگرفته
از ا سناد چهارگانه ،ت فیق شدند .آنگار ،پس از تهیه و تدوین ملتوای ا ستانداردها ،با ا ستفادر از نظر متخ ص صان ،اعتبار
آنها مشخم شدر است.
یافتهها

سه سند م ی مورد مطالعه و ا سناد وا سطه ای آن ،تلت عنوان ا سناد تلولی آموزش وپرورش نق شی زیربنایی و راهبردی
در نظام آموزشتتیتربیتی کشتتور دارند .درک و انطباق نظامهای گوناگون ستتند تلول بنیادین ،از جم ه نظام راهنمایی و
م شاورر(م شاورر مدر سه) مبتنی بر ا سناد تلولی میتواند مفید و اثربخش بودر و زمینه نقشآفرینی م شاوران مدر سه در
رشد دانشآموزان را فراهو نماید.
یافتههای حاصل از بررسی متون ،شامل سه سند م ی(سند تلول بنیادین ،برنامه درسی م ی و اهداف دوررهای تلصی ی)
و متون حرفهای مشاورر مدرسه ،به شرح زیر است:
 .1نتایج حا صل از تحلیل م ضمون سند تحول بنیادین :از سند تلول بنیادین 73،مقوله ا ص ی و 10مقوله فرعی ،به
د ست آمد .م شاورر مدر سه همانند سایر بخشهای آموزش وپرورش ،تابع ا سناد تلولی م صوب ا ست .م ضامین ا ص ی به
دست آمدر ،موضوعات مهو و متنوع نظام آموزشیتربیتی کارآمد و مرتب با رشد دانشآموزان ،توسعه حرفهای مربیان(کل
منابع ان سانی) ،نظام راهنمایی وم شاورر ،زیر ساخت و فنآوری ،جایگار و ا ستانداردهای مدر سه ،ارتباط با جامعه ،برقراری
عدالت آموزشیتربیتی ،اصالت برنامهملوری ،پژوهش و کاربست را نشان میدهد(جدول.)9

اص ی ،به دست آمد و به موضوعات متنوعی از جم ه رشد شایستگیهای دانشآموزان ،نقش راهنمایی ومشاورر ،مرجعیت
حرفهای مربیان ،فنآوری ،تنوع ملی های یادگیری مدرستتته ،اهمیت مشتتتارکت همه عوامل تربیت ،از جم ه خانوادر و
جامعه ،جهتگیری فرهنگی و ع می در برنامه درسی از طراحی تا اجرا ،توجه شدر است(جدول.)9
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 .2نتایج حا صل از تحلیل م ضمون سند برنامه در سی ملی :از سند برنامهدر سی م ی 01 ،مقوله فرعی و  90مقوله
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 .3نتایج حاصل از تحلیل مضمون سند اهداف دورههای تحصیلی :از سند اهداف دوررهای تلصی ی که جهتگیری
نظام آموزشیتربیتی و نقطه رسیدن را نشان میدهد 77 ،مقوله فرعی و  1مقوله اص ی ،به دست آمدر است و ویژگیهایی
از جم ه ر شد ان سانی ،شای ستگیهای شخ صی/اجتماعی ،نوآوری و مهارتهای زندگی ،م شارکت اجتماعملور ،م شارکت
گروهی در کشف پاسخ ع می/فناورانه ،اخالق ملوری و زندگی مسؤالنه ،مورد توجه قرار گرفته است(جدول.)9
 .4نتایج حاصل از تحلیل مضمون متون حرفهای مشاوره :از متون حرفهای مشاورر91 ،مقوله فرعی و 90مقوله اص ی
به دست آمد .برنامهملوری ،رشد انسانی ،اهمیت عدالت ،شایستگیهای شخصی/اجتماعی ،تلصی ی و شغ ی ،استفادر از
فنآوری ،توجه به توسعه و اخالق حرفهای در مشاورر مدرسه ،برجسته است(جدول.)9
 .5تلفیق م ضامین م ستخرج از ا سناد تحولیملی و متون حرفهای م شاوره :برای تبیین و تأمین ابعاد پا سخ سؤال
پژوهش(ا ستانداردهای م شاورر مدر سه در ایران چی ست؟) ،توجه به جنبه حرفهای بودن م شاورر ،تربیت حرفهای م شاور،
ملتوا و حیطههای رشدی مشاورر ،و همچنین ،تضمین فراگیری آن برای همه دانشآموزان در مدرسه ضروری است.
از این رو ،مقوالت ا ص ی م ستخرج از ا سناد مخت ف(همانطورکه در جدول شمارر  ،9قابل م شاهدر ا ست :مقوالت ا ص ی
سند تلول 73؛ برنامهدرسی 90؛ اهداف دوررهای تلصی ی  1و متون مشاورر حرفهای90مورد میباشد) بر مبنای عناوین
استاندارد مدل مبنا( )7097و با توجه به حیطه معنایی آنها ،در در طبقه ،جایابی شدر و نظام یافتند.
با این که برخی مقوالت ،قاب یت قرار گرفتن در بیش از یک طبقه را داشتتتتند ،اما همخوانی و هوپوشتتتانی معنایی بین
مقوالت یک طبقه با عنوان مدل انتخابی و توجه به ابعاد م شاورر مدر سه ،اولویت دادر شد .تالش بر این بود تا مقوالت با

مقوله ،و ردیف 7و  7و همچنین 3،و 1در سند اهداف دوررهای تل صی ی ،دو مقوله در دو طبقه ،قرار گرفتند ،بدین معنی
که هوگرایی معنایی برای دو طبقه را دارا بودند .در برخی طبقات ،به دلیل هوپوشتتانی معنایی ،چند مقوله اص ت ی در یک
طبقه قرار گرفتهاند(در مواردی نیز ،برای درک کاملتری از مقوالت ا ص ی ،به مقوالت فرعی نیز مراجعه می شد تا انتخاب
مناستتبتر ،حاصتتل شتتود) .براستتاس این ت فیق و بر مبنای در عنوان استتتاندارد مدل مبنا(جدول شتتمارر ،)9ملتوای
استانداردها ،تهیه و تدوین گردید(جدول شمارر.)7
04
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توجه به معنای اصتت ی در مناستتبترین طبقه قرار گیرند و در مواردی مثل ردیف 7و  3در ستتند برنامهدرستتی م ی ،یک
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جدول -9ت فیق مقوالت مستخرج از اسناد تلولی م ی و متون حرفهای مشاورر
ردیف

1

سند تحول بنیادین

برنامه درسی ملی

اهداف دورههای تحصیلی

متون حرفهای

عنوان استاندارد

( 23مقوله)

( 14مقوله)

(9مقوله)

مشاوره (11مقوله)

مدل مبنا

---

-برنامهملور بودن

-برنامه مشاورر

-اصالت برنامهملوری با نقش

-برنامهدرسی ،زمینهساز

مدرسه

تسهیلگری مربی

شزوفایی ظرفیتها و

فعالیتهای مشاورر

-استقرار نظام راهنمایی و

نقشآفرینی دانشآموزان با

مدرسه

مشاورر با حضور راهبران

رویزرد رشدی

تلولساز در تمام مدارس

اجرای نظام راهنمایی ومشاورر در همه مدارس

2

 -نقش رشدی آموزرهای قرآن

-زمینهسازی زندگی شایسته

-رشد شایستگیهای

-رشد

-مشاورر مدرسه و

و اولیاالمر

مبتنی بر رویزرد فنآورانه و

شخصی/اجتماعی بر پایه

شایستگیهای

شایستگیهای

-رشد شایستگی

انتخاب مسیر تلصی ی/شغ ی

شناخت مشاغل ،تلوالت

دانشآموزان در

دانشآموز

شخصی/اجتماعی دانشآموزان

 -سالمت زمینهساز و عامل

بازار کار در فضای واقعی و

برنامه مشاورر

مبتنی بر نظام تمام ساحتی

رشد شایستگیهای زندگی

مجازی

مدرسه

-تزوین هویت مبتنی بر چهار

-بهررگیری از مبانی

بعد ارتباطی

شغ ی/اقتصادی در زندگی

-تناسب ملتوای

مبتی بر اخالق و رفتار

آموزشیتربیتی با ویژگیهای

مسؤالنه

رشدی دانشآموزان

-شایستگی ،تعهد و

 -آشنایی دانشآموزان با

نقشآفرینی مسؤالنه در

کارکرد سالو در خانوادر

زیستبوم بر پایه
وطندوستی(مل ی -م ی)

رشد قاب یتهای دانشآموزان

فطرتگرایی توحیدی با تمرکز

الگوی شایسته

انسانی

انسانی

 -سالمت ملوری مدرسه با

ع می/فرهنگی و زندگی

پاسخگویی به نیازهای

شایسته

دانشآموزان
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] [ Downloaded from erj.khu.ac.ir on 2023-01-10

3

 -امزانسازی مدرسه برای

-جهتگیری برنامهدرسی،

-رشد انسانی مبتنی بر

-تسهیل رشد

-رشد و توسعه

عزتاله فوالدی ،عزیزاهلل تاجیکاسمعی ی و  ، ...تدوین استانداردهای م ی مشاورر مدرسه
4

 -اصالت به دانش نظری و

-هدفمندیو نقشآفرینی در

 -نقش ایدرپردازی و نوآوری

 -ابتنای برنامه

 -نظریهها و فنون

کاربردی مبتنی بر چالشها و

رشد هویت و ارزشمندی انسان

در کیفیت زندگی

مشاورر مدرسه بر

مشاورر

آیندرپژوهی

در مزتب الهی

نظریهها و فنون

 توسعه مدرسه جامعهملوربا تأکید بر مسألهملوری
ارتقای نظام آموزشیتربیتیدر طراز جهانی با کنشگری و
مرجعیت ع می/فرهنگی
5

 -استقرار نظام جامع و پویای

-بهبود شایستگیها و

-مشارکت مسؤالنه در

-زمینهسازی عدالت

-عدالت ،انصاف و

تمام ساحتی

نقشآفرینی اجتماعملور بر پایه

بهزیستی فردی/اجتماعی و

در ارائه خدمات

تنوع

 -تزوّن هویت دینیم ی

عدالت ،رواب اصیل و حلمسأله

ارتقای زیست بوم

متفاوتِ متناسب

مبتنی بر مسؤلیتپذیری

 -قانونمندی ،آزادی مسؤالنه و

شخصی/اجتماعی

عدالت اجتماعی با تقدم منافع

 -برقراری عدالت

و ارتقای هویت م ی دینی

آموزشیتربیتی
 آمایش سرزمین6

-اهمیت الگوبخشی و

-نقش الگوبخشی و

-شایستگی ،تعهد و

-رهبری تلول

-رهبری و ج ّو

تلولآفرینی مربیان در

تسهیلگری مربی در رشد

نقشآفرینی مسؤالنه در

آفرین در مدرسه

مدرسه

مدرسه

استعدادهای دانشآموزان

زیستبوم بر پایه
وطندوستی(مل ی -م ی)

7

مبتنی بر رویزرد جامعه ملور

نقشآفرینی آگاهانه همه عناصر

هویتساز اجتماعملور

مشاور مدرسه با

و جامعه

-نقش مؤثر مدرسه ،خانوادر و

در پاسخ به نیازهای رشدی

مبتنی بر مهارتهای زندگی

خانوادر و جامعه

رسانه در هماهنگی تربیت

دانشآموزان

-مشارکت مؤثر متربی و مربی

-ضرورت مشارکت خانوادر،

در برنامههای نظام

نهادها و مدرسه به عنوان

آموزشیتربیتی

مث ث رشد و تعالی جامعه

08
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-راهبری نظام آموزشیتربیتی

 -جریان برنامهدرسی مبتنی بر

-مشارکت در فعالیتهای

-تعامل وهماهنگی

-همزاری با خانوادر

پژوهش های تربیتی شمارر  ،09پاییز و زمستان 07-20 ،9311
8

-فناوریهای نوین الزمه

-مدرسه بنیادیترین ملی

-بهرر مسؤالنه از منابع و

-بهکارگیری سواد

-منابع و فناوری

استانداردسازی مدارس

یادگیری با قاب یتهای

کیفیت زندگی با درک

رسانهای و فنآوری

اطالعات

استاندارد ،فنآوری و

پدیدرها و سواد فناوری

نقشآفرینی دانشآموزان
زمینهسازی زندگی شایستهمبتنی بر رویزرد فنآورانه و
انتخاب مسیر تلصی ی/شغ ی
9

-سنجش مبتنی بر

-خودشناسی بر پایه نظو

-رشد انسانی مبتنی بر

-پایش موفقیت

-سنجش

استانداردهای م ی

آفرینش و رشد شایستگیها و

الگوی شایسته

دانشآموز وتبیین

دانشآموزی

نتایج

ارزیابی آگاهانه موقعیت در
مسیر تعامالت اصیل
11

-ارتقای شایستگیهای

 -توجه به شایستگیهای

-مشارکت گروهی در کشف

-توسعه هویت

-اخالق ،دفاع و

اعتقادی ،اخالقی وحرفهای

رهبری ،اخالقی وحرفهای

پاسخ ع می/فناورانه مسائل

حرفهای اخالق

هویت حرفهای

مربیان

مربیان

و تسهیو یافتهها بر مدار

ملور

اخالق

همانطورکه در جدول باال(شتتمارر  )9قابل مشتتاهدر استتت ،نظام راهنمایی و مشتتاورر(مشتتاورر مدرستته) در ستتند تلول
بنیادین و برنامه در سی م ی ،کانون توجه ا ست .به طورک ی ،توجه به ا صالت برنامهملوری؛ شای ستگیها(نقشآفرینی و
رفتارهای مسؤالنه)؛ رشد و توسعه انسانی؛ نظریهها ،عدالت و تنوع؛ راهبری ،همزاری با خانوادر و جامعه؛ فناوری اطالعات؛
ستتنجش برپایه استتتاندارد ،اخالق و توستتعه حرفهای ،برجستتته استتت که میتواند نقش مهمی در کیفیتبخشتتی نظام

م ضامین ا ص ی ا سناد تلولی و متون حرفهای م شاورر(ا سناد چهارگانه) در قالب عناوین درگانه ا ستانداردها(مدل مبنا،
 )7097به عنوان چارچوب و راهنمای مفهومی در تدوین استانداردهای مشاوره مدرسه ،استفادر گردید.
 .6تدوین نهایی محتوای استانداردها :مفاد اسناد(تلولی /مشاورر) بر ملور مضامین و مقوالت ،ملتوای استانداردهای
م شاورر مدر سه را ت شزیل میدهند .به عبارتی ،ذیل هر عنوان ا ستاندارد ،با ا ستفادر از ا سناد م ی و تجارب بینال م ی،
04
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آموز شیتربیتی ک شور ایفا کند و للای کردن آنها در م شاورر مدر سه ،به گ سترش و اثربخ شی آن ،کمک کند .مقوالت و

عزتاله فوالدی ،عزیزاهلل تاجیکاسمعی ی و  ، ...تدوین استانداردهای م ی مشاورر مدرسه

ملتوای اولیه ا ستانداردها تهیه گردید و با م شورت با برخی کار شنا سان و متخ ص صان ،بازخوانی و ا صالحات الزم صورت
گرفت .در جدول زیر(شمارر  )7عناوین و ملتوای استانداردهای م ی مشاورر مدرسه ،قابل مشاهدر است.
جدول  -7استانداردهای م ی مشاورر مدرسه
استاندارد
 .9برنامه مشاورر مدرسه :مشاور حرفهای ،برنامه مشاورر مدرسه را با مشارکت ذینفعان طراحی و اجرا میکند .این برنامه ،تصویری از آنچه
که باید انجام شود و پیشرفت مستمر در طول سال را نشان میدهد.
 .7مشاورر مدرسه وشایستگیهای دانشآموز :مشاور حرفهای مدرسه ،درک قابلقبول و گستردرای از شایستگیهای تلصی ی ،شغ ی،
شخصی/اجتماعی و معنوی دانشآموز را با مدیریت و تخصیم مناسب زمان ،نشان میدهد.
 .3رشد و توسعه انسانی :مشاور حرفهای مدرسه ،تفاوت فردی در رشد انسانی ،پیشرفت و یادگیری را درک میکند و به ارتقای رشد جسمی،
عقالنی(فزری) ،اجتماعی ،هیجانی ومعنوی دانشآموزان توجه دارد.
 .0نظریهها و فنون مشاورر :مشاور حرفهای مدرسه ،درک قابلقبولی از نظریه های مشاورر موجود و نوظهور و دانش بنیادی از روشها و فنونی
را نشان میدهدکه اساسی برای اثربخشی مشاورر مدرسه با گرورهای مخت ف است.
 .2عدالت ،انصاف و تنوع :مشاور حرفهای مدرسه ،الگو و ارتقای مناسب رفتاری در اجتماع متنوع(تأثیرات مل ی ،م ی و جهانی) و احترام به
همه اعضای جامعه را نشان میدهد .انصاف ،عدالت و حساسیت را نسبت به هر دانش آموز نشان دادر و از دسترسی عادالنه به برنامهها و
فعالیتهای آموزشیتربیتی حمایت و دفاع میکند.
 .7رهبری و جوّ مدرسه :مشاور حرفهای مدرسه ،نقش خود را به عنوان راهبر ،همزار ،مدافع و عام ی برای تغییرات نظاممند در مدرسه درک
می کند و در ایجاد ملی یادگیری عاطفی ،اجتماعی و فیزیزی ایمن با تأکید بر رواب انسانی پویا و یاورانه برای دانشآموزان ،کارکنان و
مشارکت خانوادرها ،تالش میکند.
 .2همزاری با خانوادر و جامعه :مشاور حرفهای مدرسه ،از جامعه و منابع شناخت کافی دارد و با خانوادرها و اعضای اجتماع(از جم ه مدرسه،
مراکز و گرورهای تخصصی) کار میکند و برای ارجاع بههنگام و مناسب یا فعالیت مشترک براساس نیازهای دانشآموزان و خ مشی مدرسه
از منابع آنان ،استفادر میکند.

برنامه جامع مشاورر مدرسه و پاسخ به نیازهای دانشآموز ،استفادر میکند.
 .1سنجش دانشآموزی :مشاور حرفهای مدرسه ،اصول و اهداف سنجش ،شیور جمعآوری و استفادر از دادرها را در مشاورر درک میکند و
پیشرفت دانشآموز را پایش کردر و هدف از انجام سنجش و نتایج آن در مشاورر را با مخاطبان و ذینفعان مخت ف در میان میگذارد.
 .90اخالق ،دفاع و هویت حرفهای :مشاور حرفهای مدرسه ،به عنوان حامی ارتقای سالمت ،یادگیری و پیشرفت دانشآموز ،کار میکند و به
اصول اخالقی ،رشد و توسعه حرفهای خود ،متعهد و پایبند است.
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 .3منابع و فناوری اطالعات :مشاور حرفه ای مدرسه ،در انتخاب و استفادر از منابع و فنآوریها ،مهارت دارد و از آنها برای تسهیل اجرای
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همانطور که جدول( )7ن شان میدهد ،ا ستانداردهای تدوین شدر؛ ابعاد م شاورر مدر سه را در عنوان(یا ا ستاندارد) ن شان
میدهد و این ا ستانداردها ،م شاور و ذینفعان را در ارائه و دریافت خدمات حرفهای یکپارچه و فراگیر ،راهنمایی و مط ع
میکند.
 .2برر سی اعتبار ا ستانداردهای م شاوره مدر سه :اعتبار سنجی ا ستانداردها با ا ستفادر از نظر متخ ص صان م شاورر که
 72نفر و سه گرور(مت شزل از ا ساتید دان شگار ،م شاوران مدارس و کار شنا سان م شاورر آموزش وپرورش) بودند ،انجام
گرفت .چارچوب اعتبار سنجی مت شزل از مقوالت ا ص ی به تفزیک ا سناد و قرارگیری در یک طبقه ،عنوان پی شنهادی و
ملتوای ا ستانداردها بود که متخ صم با توجه به تو ضیح پژوهشگر ،نظر خود را ن سبت به هر ا ستاندارد در مقیاس پنج
درجهای لیزرت ،م شخم میکرد .به عبارتی ،پا سخ متخ صم بین عدد یک(کامالا مخالفو) تا پنج(کامالا موافقو) متغیر و
درج نظر ا صالحی و پی شنهادی نیز ممزن بود .نظر متخ ص صان مو ضوع در سه سطح به شرح جدول زیر( شمارر  ،)3اخذ
گردید که نتایج آن در قالب میانگین پاستتتخ هر گرور و همچنین ،میانگین آمیخته(میانگین وزنی) هر ستتته گرور ،میزان
موافقت آنها با استانداردها ،قابل مشاهدر است.
جدول -3استانداردها و اعتباربخشی متخصصان مشاورر
استاندارد

گروه
شماره
کارشناسان مشاورر ادارات(8

مشاوران مدرسه(9نفر)

میانگین آمیخته(کل)

0.7

0.7

0.2

0.0

0.0

0.3

2

0.0

0.0

0.0

3.3

0.0

0.7

3.3

0.7

0.2

0.0

0.0

0

0.3

0.2

0.2

0.0

0.7

0.9

0.7

2

2

0

0.2

0.0

0.7

0.7

0.2

0.3

0.7

0.9

0.0

0.3

0.0
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اساتید دانشگار( 8نفر)

میانگین میزان موافقت

نفر)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

عزتاله فوالدی ،عزیزاهلل تاجیکاسمعی ی و  ، ...تدوین استانداردهای م ی مشاورر مدرسه

همانطورکه درجدول( )3قابل مشاهدر است ،میانگین موافقت هر گرور متخصم در مورد هر یک از استانداردهای درگانه(9
تا )90که از میزان موافقت آنان(با انتخاب طیف عددی از 9تا  ،2یعنی کامالا مخالف تا کامالا موافق) و همچنین ،میانگین
آمیخته(وزنی) 9که از میانگین میانگینها براساس فرمول زیر ،حاصل شدر ،مشخم گردید:
𝑖𝑤 ∗ 𝑖𝑥 ∑
𝑖𝑤 ∑

= 𝑤̅𝑥

در مجموع ،میانگین آمیخته هر استاندارد از قوت باالیی برخوردار است و دامنه موافقت کل متخصصان بین 0/9تا (0/3به
ترتیب برای ا ستاندارد شمارر 1و )2از  ،2بود .میزان توافق کار شنا سان م شاورر آموزش وپرورش(موافقت بین 0/7تا  )2و
اساتید(موافقت بین 0تا  )2بیشتر است و میزان موافقت مشاوران مدرسه ،بین  3/3تا  ،0/2قرار دارد.
برا ساس نظر متخ ص صان ،اعتبار ملتوایی و صوری ا ستانداردها تأیید شد و برای تعیین ن سبت روایی ملتوایی 7بر مبنای
روایی خبرگانی و با استفادر از فرمول زیر ،ملاسبه شد:

 =CVRضریب روایی ملتوایی = ne/تعداد متخصصان موافق = N/تعدادکل متخصصان.

نتایج برر سی بیانگر آن ا ست که میانگین کل از ن سبتهای به د ست آمدر  ./27و ن سبت هر مورد نیز از مقدار مبنای قابل
قبول ،باالتر بود .با توجه به نسبت روایی ملتوایی کسب شدر ،میتوان گفت که استانداردها از اعتبار قابل قبولی برخوردار
هستند.

پژوهش حا ضر با هدف ا ستخراج و تدوین ا ستاندارهای م ی م شاورر مدر سه و اعتبار سنجی آنها از دیدگار متخ ص صان
مشاورر مدرسه ،انجام گرفت.

1. Combined Mean
2. CVR
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بحث و نتیجهگیری
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سند تلول بنیادین به مثابه قانون اساسی و نقشه بنیادی نظام آموزشیتربیتی کشور است .سند برنامه درسی م ی نقشه
طرحریزی یادگیری و رشد دانشآموزان و ترسیوگر بستر ملیطی و انسانی الزم ،و سند اهداف دوررهای تلصی ی ،نقطه
عزیمت و رسیدن است و تعهد به زیست بوم و زندگی شایسته ،مورد توجه است.
بنابراین ،استتتناد تلولی م ی ،زیربنا و چگونگی تدوین ،هدفگذاری و اجرای برنامهها و فعالیتهای حوزر آموزش وپرورش
را تعیین میکنند .نظام راهنمایی و م شاورر(و م شاورر مدر سه) نیز در ا سناد تلولی( سند تلول بنیادین ،ا سناد وا سطهای
آن و برنامه درسی م ی) مورد تأکید جدی است(9313 ،9312 ،9310و .)9319
به ا ستناد ادبیات موضوع(پیزلی و مزماهون 7009 ،9و سینوتی 7090،7به نقل از فای7097 ،؛ شورای م ی ا ستانداردهای
آموزش حرفهای7097 ،؛ آسزا 7002 ،به نقل از آک سون7092 ،؛ آسزا )7070،و برپایه اسناد تلولی ،برای تأمین و تبیین
استانداردهای م ی مشاورر مدرسه در ایران ،توجه به جنبه حرفهای بودن مشاورر ،ف سفه هماهنگ ،تربیت حرفهای مشاور،
ملتوا و حیطههای رشدی مشاورر ،و همچنین ،تضمین فراگیری آن برای همه دانشآموزان در مدرسه ،ضروری است.
استانداردها مشخم میکنند که مشاوران مدرسه باید چه چیزی را بدانند و قادر به انجام چه مواردی باشند .استانداردها
بر رویزردهای متنوع در شتتناستتاندن و انعزاس مشتتاورر مدرستته داللت دارند .استتتانداردها چارچوبهای روشتتن و قابل
سنج شی را برای د ستاندرکاران م شاورر مدر سه فراهو میکنند که امزان راهبری ،پایش و ا صالح برنامهها و در نتیجه،
پیامدهای اجرای برنامه مشاورر مدرسه را فراهو میکنند(شورای م ی استانداردهای آموزش حرفهای7097 ،؛ آسزا7090 ،
و .)7070یزی از چالشهای م شاورر و م شاوران مدارس ک شور(نورانیپور9332 ،؛ ا سالمی9331 ،؛ سند تلول9310 ،؛
ابراهیمی9317،؛ فوالدی )9312 ،نبود چارچوبهای متقن ،جامع و فراگیر در انجام وظایف م شاوررای بودر ا ست .این امر

مشاوری متناسب با زمینۀ تلصی ی و تجارب خویش و همچنین ،مطالبات ملی پیرامونی ،عمل کند .نمونه استانداردهای
تدوین شتدر ،طیفی از فعالیتها و استتراتژیهای ممزن را نشتان میدهد که مشتاوران مدرسته میتوانند در جهتگیری

1. Paisely & McMahon
2. Cinotti
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کمیت و کیفیت خدمات م شاورر را طی سالیان گذ شته ،تلت تأثیر قرار دادر ا ست .در این شرای  ،بدیهی ا ست که هر
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حرفهای شان و ر شد شای ستگیهای دانشآموزان از آنها ا ستفادر کنند .م شاورانی که از ا ستراتژیهای متفاوتی ا ستفادر
میکنند میتوانند سطح باالتری از این استانداردها را ملقق و کسب کنند.
مضامین مستخرج از اسناد مورد مطالعه با استفادر ار مدل مبنا( شورای م ی استانداردهای آموزش حرفهای )7097 ،در در
عنوان استاندارد(برنامه مشاورر مدرسه /مشاورر مدرسه و شایستگیهای دانشآموز /رشد و توسعه انسانی/نظریهها و فنون
مشتتتاورر/عدالت ،انصتتتاف و تنوع/رهبری و جوّ مدرستتته/همزاری با خانوادر و جامعه/منابع و فناوری اطالعات/ستتتنجش
دانشآموزی/اخالق ،دفاع و هویت حرفهای) طبقهبندی شدند و عناوین استانداردهای م ی مشاورر مدرسه در ایران(جدول
شمارر  )7را شزل دادند که در ادامه برا ساس تجارب بینالم ی(از جم ه شورای سیا ستگذاری م ی مدیریت آموز شی،
7092؛ شتتتورای م ی استتتتانداردهای آموزش حرفهای7097،؛ آستتتزا 7091 ،7090 ،و9)7070به تبیین آنها پرداخته
میشود:
نظام راهنمایی و مشاورر کشور ،به ویژر مشاورر مدرسه ،نیازمند استانداردهای حرفهای است(زیرنظام تربیت مع و و منابع
انسانی .)9313 ،استاندارد اول ،برنامه مشاوره مدرسه عنوان استانداردی است که باعث نظاممندی ،پیشبینیپذیری و
راهبری م شاورر مدر سه می شود ،این ا ستاندارد ،امزان ر صد م سیر طراحی شدر در سایر ا ستانداردها را فراهو میکند.
استتاندارد دوم ،م شاوره مدر سه و شای ستگیهای دانشآموزان استت .شتایستتگی(مجموعهای ترکیبی از صتفات،
توانمندیها و مهارتهای ناظر به همه جنبههای هویت) یزی از ک ید واژرهای مهو سند تلول ا ست(مبانی نظری و سند
تلول .)9310،از این رو ،جهتگیری و تمرکز برنامه مشتتاورر مدرستته بر رشتتد شتتایستتتگیهای دانشآموزان استتت و هو
دانشآموزان(برای زندگی شتتایستتته) و هو مشتتاوران(برای ایفای نقش حرفهای) به کستتب شتتایستتتگیهای الزم ،ترغیب

وکال سی ،م شورت و هماهنگی در مدر سه و اجتماع پیرامونی -به دانشآموزان کمک میکنند .ا ستاندارد سوم ،ر شد و
توسعه انسانی بیانگر امزانسنجی و زمینهسازی رشد انسانی در مدرسه است .مشاورر مدرسه بر ایجاد رابطهای رشدی و

 .9در این پژوهش از برر سی تجارب جهانی و  99نمونه ا ستاندارد متع ق به انجمنها و مؤ س سات ع می صاحبنام و م شهور حوزر تع یو وتربیت و م شاورر
مدرسه ،بهرر بردر شدر است.
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می شوند .م شاوران مدر سه به عنوان متخ صم رواب ان سانی با ارائه راهنمایی و م شاورر در سه سطح فردی ،گروهی
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ویژر در ملیطی منلصر به فرد ،ایمن و مطمئن تأکید دارد .هو در اسناد تلولی و هو در متون حرفهای مشاورر به ملی
انستتانی ،برانگیزانندر و ایمن برای رشتتد بهینه تأکید دارند .استتتاندارد چهارم ،نظریهها و فنون م شاوره ،بیانگر ملتوا و
روش حرفه ای ا ست که به ا صالت نظری و کاربردی در مدر سه و کار م شاورر مدر سه جهت میدهد .عمل بدون نظریه،
کور ،و نظریه بدون عمل ،ابتر خواهد بود .ا ستاندارد پنجو ،عدالت ،ان صاف و تنوع مبتنی بر ا سناد مورد ا شارر(به ویژر
ا سناد تلولی) ،به فراگیری و ارائه خدمات م شاورر به تمام دانشآموزان بر پایه ان صاف و تنوع(ملیطی و تفاوتها) تمرکز
دارد .این استتتاندارد بر پیشگستتتری و دستتترستتی عادالنه به مشتتاورر و خدمات جامع و زمینهستتازی الزم برای رشتتد
شایستگیها و مهارتهای اساسی در همه دانشآموزان تلت سرپرستی مشاور ،توجه دارد .استاندارد ششو ،رهبری و جوّ
مدرسههه بیانگر نقش فعال مشتتتاوران مدرستتته به عنوان راهبر تلول و تستتتهیلگر بهبود ملی برای حفظ و ارتقای
سالمتروان در ملی مدر سه ا ست .خ م شیگذاری درون مدر سهای و کمک به جهتگیری و جوّ مثبت ک ی مدر سه
میتواند بستری مناسب برای توسعه و تلقق اهداف مشاورر فراهو کند .بر این مبنا ،مشاوران مدرسه با کمک به هماهنگی
و روانستتازی فعالیتهای مخت ف در درون مدرستته ،زمینۀ پیشتترفت دانشآموزان را فراهو میکنند .استتتاندارد هفتو،
همکاری با خانواده و جامعه ا ست در ا سناد تلولی خانوادر شریک ا ص ی مدر سه ،و نظام آموز شیتربیتی اجتماع ملور
ا ست .م شاوران مدر سه با کارکنان مدر سه ،خانوادرها و اع ضای جامعه به عنوان مزمل و معین برنامه آموز شیتربیتی در
تعامل بودر و همزاری میکنند .پذیرش ضرورت هماهنگی و م شارکت خانوادر ،ر سانه و اجتماع(مث ث ر شد دانشآموزان)
در برنامه مدر سه و م شاورر ،سازندر ا ست .گ سترش م شارکت همه ذینفعان و بازیگران حوزر آموزش وپرورش و م شاورر
مدر سه برای تعیین و تلقق آنچه که هدف ا ستانداردها و ملتوای آن ا ست ،ضروری ا ست .ا ستاندارد ه شتو ،منابع و
فناوری اطالعات؛ درک زندگی نوین ،ف ضای مجازی و بهررگیری از منابع و فناوری اطالعات ،سواد رایانهای ،دیجیتالی و

فنآوریهای نوین تأکید شتتدر و درک این فضتتا و ستتبک زندگی آن ،نیازمند شتتناخت و تل یل استتت که هو به للای
توانمندی فردی و هو به منظور ا ستفادر در برنامه م شاورر مدر سه ،مورد توجه ا ست .امروزر نمیتوان کودک و نوجوان را
در انزوا قرارد داد ،ب زه باید او را برای مواجهه فعاالنه با زندگی مبتنی بر تزنولوژی ،مهیا و آمادر نمود .همچنین ،در اسناد
تلولیم ی ،بهرر فناورانه مدارس به عنوان ابزار(نه هدف) مورد تأکید استتت و میتواند در عدالتگستتتری و کیفیتبخشتتی
40
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ابزارهای فنآوری برای مشاوران امروزی امری الزم و اساسی است .در اسناد تلولی به نقش ایجابی و س بی در مواجهه با
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آموزشیتربیتی مؤثر باشد .استاندارد نهو ،سنجش دانشآموزی است که مشاوران با استفادر از مهارت حرفهای خویش
برای کمک به دانشآموزان در شناخت توانمندیها ،رغبتها و چگونگی تصمیوگیریها و برای خدمات هدفمند و بررسی
فر ضیهها با رعایت ا صول ع می و بهطور منا سب از ابزارهای سنجش و جمعآوری دادرها ،ا ستفادر میکنند .بهررگیری از
ابزارهای ع می سنجش و جمعآوری دادرها ،م شاوران را در شناخت و کمک منا سب در مدر سه ،یاری میکند .ا ستاندارد
دهو ،اخالق ،دفاع و هویت حرفهای استتت که ستتهو مهمی در گستتترش و پایداری حرفه ،به آن تع ق دارد .مشتتاوران
حرفهای مدرستته در توستتعه و ارتقای حرفهای خویش مستتؤلیت دارند و برای آن تالش میکنند و دفاع از برنامه و ترویج
ا صول حرفهای م شاورر را جدی میگیرند .م شاوران حرفهای ،چارچوب حرفه و نقاط قوت و ضعف خود را می شنا سند و
برای آن برنامهریزی میکنند.
در ا ستانداردهای تدوین شدر ،عالور بر شای ستگیهای تل صی ی ،شخ صی/اجتماعی ،شغ ی؛ ر شد معنوی دانشآموزان بر
مبنای رویزرد فطرتگرایی توحیدی با تمرکز ع می /فرهنگی و زندگی شای سته در ا سناد تلولی ،به د ست آمد .ر شد بعد
معنوی در ستتالمتروان ،کیفیت و چگونگی زندگی ،مهو استتت و جهتگیری روشتتن مشتتاوران در این زمینه ضتتروری و
کمککنندر است .بر مبنای اسناد تلولی ،مشاورر مدرسه بخشی از برنامه جامع تمام ساحتی و رشدی مدرسه است که
باید برای تو سعه مهارتهای تل صی ی ،شخ صی/اجتماعی ،شغ ی و معنوی همه دانشآموزان بر پایه شای ستگیهای دادر
ملور مدرسه ،همچنین ،کمک به خانوادرها و بهبود مدرسه ،طراحی و ارائه شود.
این استانداردها مبتنی بر اسناد تلولیم ی«،مبانی نظری و سند تلول9310،؛ برنامه درسی م ی9319،؛ زیرنظام مدیریت
و راهبری9312 ،؛ زیرنظام تربیت مع و و منابع ان سانی »9313 ،و همچنین ،با منابع ع می و بینالم ی از جم ه فالرتی،

1. Flaherty, Soderberg & Guarino
2. Johnson & Dinnall
3. Khansa
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گوارینو و ستتتودربر 7002 ،9؛ جانستتتون و دینال7001 ،7؛ خنستتتا7092 ،3؛ شتتتورای م ی استتتتانداردهای آموزش
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حرفهای7097،؛ آ سزا 7002 ،به نقل از آک سون7092 ،؛ آ سزا 7092 ،7090 ،و7070؛ شورای اعتباربخ شی م شاورر و
برنامههای آموزشی مرتب  7092 ،9به نقل از مرلین 7و همزاران ،7092 ،همسو هستند.
از آنجا که نقش و کارکردهای م شاوران مدر سه طی دهههای گذ شته ،د ستخوش تغییرات ا سا سی شدر و مطالعات قابل
اعتنایی در این زمینه انجام گرفته ا ست .حرفه گرایی در م شاورر مدر سه و هماهنگی در تربیت م شاور مدر سه متنا سب با
واقعیتهای ملی

شغ ی امروزی ،یعنی مدرسه و جامعه ،ضروری است .کیفیت تصمیو سازی در این حوزر ،بیانگر خود-

شزوفایی م شاور به عنوان شخ صی حرفهای ،با هویت حرفهای ا ست .م شاوران مدر سه میتوانند در سایه ا ستانداردها در
رشتتد دانش آموزان و بهبود مدرستته با نقش ها و کارکردهای روشتتن و نظاممند ،در موقعیت بهتری قرار گیرند .به عالور،
ا شتیاق در تو سعه حرفهای م شاوران مدر سه با بهبود م ستمر دانش و مهارتها ،ایجاد ف سفه هماهنگ ،و بازنگری برنامه
مشاورر مدرسه مبتنی بر استانداردها ،ضروری و رارگشا خواهد بود(بروت و مایرز 9111 ،3و ساندو 7000 ،به نقل از آسزا،
7097؛ پیزلی و مکماهون 7009 ،به نقل از فای7097 ،؛ آسزا 7002 ،به نقل از آک سون7092 ،؛ آسزا.)7092 ،
همانطور که از بررستتیهای مخت ف در زمینه راهنمای و مشتتاورر ،از جم ه اخوانتفتی9332،؛ احمدی9331 ،؛ استتالمی،
9331؛ ابراهیمی9317،؛ فوالدی9312 ،و  9312قابل درک است ،از چالشهای اساسی موجود مشاورر مدرسه در کشور،
ارائه خدمات به صورت واکن شی و تک بعدی(عمدتاا تمرکز بر تل صیل و هدایت تل صی ی) ،پراکندرکاری و ضعف راهبری
ا ست .بنابراین ،امروزر نمیتوان به طور معمول و بدون چارچوبی متقن در اتاق م شاورر و در انزوا به شناخت دانشآموزان
پرداخت .مشاور مدرسه بیش از گذشته در دنیای متغییر نیازمند نقشآفرینی فعال در مسیری روشن است .در این راستا،
بهررگیری از فضای کالسی و گروهی ،کمک به ارتقای دانش و مشارکت همزاران ،خانوادر و دانشآموزان برای تلقق رشد

اجتماعی در برنامهها و فعالیتهای مخت ف همانند برنامۀ همیار م شاور(کالنترهرمزی و فوالدی )9333 ،برای گ سترش و
فراگیری مشاورر میتواند مؤثر باشد .مشاورر مدرسه بر پایه استانداردها بر طرحریزی و پیشگستری(پیشگیرانه ،فعاالنه و

1. the Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs
2. Merlin
3 .Brott & Myers
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شخ صی/اجتماعی در ب ستر مدر سه و اجتماع ،مهو ا ست .ت سهیل م شارکت دانشآموزان در ایفای نقشهای هویت ساز
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فراگیر) با رویزردی تلولی ،مورد تو جه استتتت .این ویژگی ها با د ید گار های نوین و ن ظامم ند از قب یل شتتتورای م ی
استانداردهای آموزش حرفهای7097 ،؛ شورای اعتباربخشی مشاورر و برنامههای آموزشی مرتب 7092 ،؛ آسزا 7090 ،و
 ،7091همسو و منطبق است.
ا ستانداردها به عنوان مجموعهای از انتظارات و قواعد مربوط به م شاوران مدر سه ،مؤثرترین شیور راهبری و تربیت آنان
است که امزان ارائه انواع خدمات مورد انتظار و با کیفیت برای رشد شایستگیهای همه دانشآموزان را تصریح و مشخم
میکند .به بیانی دیگر ،این استانداردها ،روشها و رویههایی را برای همسانی در طراحی ،عمل و نتایج قابل پیشبینی ارائه
میدهند .در کل ،استاندارد ،هدفی تعریفپذیر یا زمینهای از مسؤلیت مشاوران مدرسه را مشخم میکند.
توستتعه استتتانداردهای م ی ،توجه به ابعاد مخت ف مشتتاورر مدرستته را تضتتمین میکند .این امر ،فرصتتتی برای مشتتاوران،
مدیران مدارس ،متخ ص صان ،والدین ،صاحبان م شاغل و جامعه فراهو میکند تا در خ صوص انتظار از موفقیت تل صی ی
دانشآموزان و نقش بر نا مه های مشتتتاورر در بهبود و افزایش یادگیری دانشآموزان ،مشتتتار کت و گ فت وگو کن ند.
ا ستانداردهای م ی ،الگویی برای همزاری و م شارکت همه ذینفعانی که در حرفه م شاورر مدر سه فعال ه ستند ،فراهو
میآورد .استانداردها امزان تصریح انتظارات ،ارزیابی ،اصالح روندها و بهبود فرآیندها در مسیر حرفهای را تبیین میکند.
در مجموع میتوان نتیجه گرفت ،با توجه به این که استتتانداردهای م ی مشتتاورر مدرستته برای اولین بار در کشتتور تهیه و
اعتباریابی شتتدند ،چارچوب و راهنمائی برای تربیت مشتتاور مدرستته و همچنین ،رشتتد شتتایستتتگیهای تلصتتی ی،
شخ صی/اجتماعی ،معنوی و نقشآفرینی هویتبخش دانشآموزان مبتنی بر ا سناد تلولیم ی ،ارائه میدهند و به کاهش
سردرگمی ،و ایجاد تمرکز در فعالیت م شاوران مدارس ،کمک میکنند .بر این ا ساس ،با بهررگیری از ا ستانداردهای م ی،

مدرسه ،نقشآفرینی دانشگارها و مراکز حرفهای در راهبری و تربیت مشاور مدرسه و زمینه کنشگری ع می ،بیش از پیش
تستتتهیل و فراهو میشتتتود .بنابراین ،نتایج این پژوهش برای وزارت آموزش وپرورش ،مشتتتاوران و مستتتؤالن مدارس و
دانشگارهای فعال در تربیت مشاور مدرسه ،مفید و راهگشا خواهد بود.
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همه مشاوران مدر سه میتوانند برنامه و عمل خود را طرحریزی و تو سعه دهند .امزان مدیریت و ارزیابی اثربخش مشاورر
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این پژوهش همانند ستتایر تلقیقات کیفی در امزان حذف کامل ستتوگیری و کنترل اعتبار نتیجهگیری در بلث قاب یت
تعمیوپذیری ،ممزن استتت با ملدودیت مواجه باشتتد .لذا درتعمیو نتایج با احتیاط عمل شتتود .همچنین ،نبود پیشتتینه
نظری و تجربه عم ی در مورد متغیر اص ی پژوهش در ایران ،از دشواریها و ملدودیتهای این پژوهش به شمار میرود.
از جم ه پیشنهادهای پژوهشی حاصل از نتایج این پژوهش آن است که شورای عالی و وزارت آموزش وپرورش در تصویب
و راهبری نظام راهنمایی و مشاورر و سیاستگذاریهای اجرایی آن ،و همچنین ،تربیت مشاور مدرسه از این استانداردها
ا ستفادر نمایند .زمینه سازی استقرار استانداردهای مشاورر ،دانش و شایستگی حرفهای مشاوران مدر سه در ارائه خدمات
بهینه به دانشآموزان و صتدور پروانه حرفهای مبتنی بر استتانداردها میتواند هویت حرفهای ،تمرکز کاری مشتاوران و در
نتیجه ،ر شد و شای ستگی دانشآموزان را در پی دا شته با شد .در نهایت ،به پژوهشگران نیز پی شنهاد می شود ،با توجه به
نوپایی دانش و تجربه استانداردسازی در این زمینه ،امزان سنجی استقرار برنامه جامع مشاورر مدرسه بر پایه استانداردها،
و همچنین ،بررسی چگونگی استقرار استانداردها در مدارس کشور را مورد توجه و بررسی قرار دهند.
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Codification of national standards for Iranian school counseling
Ezzatolah Fouladi1, Azizollah tajikesmaeil2*
Abdurrahim Kasaee Esfahani3, Kianoush Zahrakar4

Abstract
Over the past century, the role of school counselors in helping students and improving the
school's psychosocial climate has grown to reflect the changing face of society, student
needs, and responding to social demands.The purpose of this research was codification
and validation of national school counseling standards based on evolutionary documents
that the qualitative method of theme analysis and integration has been used. alignment of
evolutionary documents and counselling on human development is prominent.The school
counseling standards based on 10 criteria; School counseling standards based on 10
criteria; Compiled by experts, their validity and content validity based on expert validity
were confirmed (consisting of three groups and 25 people) and their validity and content
validity based on expert validity(CVR=.76).National School counseling standards help
school counselors plan and develop their action and program.They also cover all aspects
of school counseling and, in addition to their academic, personal / social and career
competencies, also focus on the students' spiritual development. According to the research
findings, school counseling in Iran has the possibility of maximum development and
growth due to its descriptive position in evolutionary documents and the need for the
presence of transformational counselors in all schools.This development requires the legal,
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scientific, and executive commitment and loyalty of policymakers, leaders, and executors.
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