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چکيده
هدف این پژوهش تعیین میزان نقش مشاور در سالمت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه دبیران ودانش
آموزان دبیرستانهای دخترانهی شهرپلدختر بود .جامعهی آماری این پژوهش کلیهی دانش آموزان و دبیران دبیرستانهای
دخترانهی شهرپلدخترکه درسال تحصیلی 49-49مشغول به تحصیل بودند .نمونهی آماری این تحقیق 953نفربودکه 933نفر
دانش آموز با استفاده از فرمول کوکران و باروش نمونه گیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب و نمونهی دبیران 53نفر
که به روش سرشماری انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها ی تحقیق از پرسش نامهی سالمت روان( ،)GHQپرسش نامهی
پیشرفت تحصیلی گیزلی( )1491و پرسش نامهی محقق ساختهی دیدگاه دبیران و دانش آموزان استفاده شده است .نتایج
آزمون خی دو این پژوهش نشان داد که از دیدگاه دبیران و دانش آموزان درخصوص نقش مشاوردر پیشرفت تحصیلی و سالمت
روانی دانش آموزان رابطهی معناداری()P<0/01وجود دارد .همچنین نتیجهی بررسی بااستفاده از ضریب همبستگی پیرسون
بین پیشرفت تحصیلی و سالمت روانی دانش آموزان نشان داد که بین این دو متغیر رابطهی منفی و معنی داری()r=0/015
وجودارد؛ به عبارتی هرچه سطح سالمت روانی دانش آموزان افزایش یابد به همان اندازه درپیشرفت تحصیلی آنان نیز افزایش
مشاهده گردید.
واژههاي کليدي :پیشرفت تحصیلی ،دبیران ودانش آموزان ،سالمت روانی ،مشاور

www.SID.ir

Archive of SID

.1

مقدمه

در همه کشورهای دنیا ،آموزش و پرورش متولی هدایت دانش آموزان در مسیر رشد عقلی اجتماعی ،اخالقی ،روانی و حرفه ای
دانش آموزان است .آموزش و پرورش عهده دار مسؤولیت فراهم ساختن زمینه و محیط سالم برای رشد کیفیات و خصوصیات
بیمانند هرشخص است .به عبارت دیگر ،باید به ارزشیابی مهارت های فرد درهنرها ،علوم ،سازگاری اجتماعی و فلسفه شخصی
پرداخت و به عالوه فرد را درمعرض کوششهای حرفه ای وسیع قرار داد .ضمن تعلیم و تربیت فرد فرصت دارد تا به توسعه و
گسترش عالقه های ویژه،توانایی ها واستعدادهای خود بپردازد (قاضی .)1949،نظام آموزش و پرورش با فراهم آوردن تجربه
های متعدد برای دانش آموزان ،تالش دارد آنها را به شهروندانی خوب تبدیل کند .به عبارتی می توان گفت هدف تعلیم و
تربیت تعالی بخشیدن به انسانهاست ،رسیدن به این هدف ،رشد همه جانبه دانش آموزان را می طلبد .دکترسینک )0313( 1در
روزنامه تایمز هند عنوان میکند :جامعه در اثنای این که انسان ها درگیر عالیق شان هستند در حال تغییر است .بنابراین
مراکزی جهت حمایت روان شناختی بایدتدارک شود تا دانش آموزان بتوانند با مسایل روزمره شان دست وپنجه نرم کنند.بدین
منظور  ،مجموعه ای از برنامه ها و فعالیت ها در قالب نظام آموزش و پرورش شکل گرفته اند که یکی از آنها برنامه های
مشاوره 0و راهنمایی 9است .برنامه های مشاوره در مدرسه به منظور هدایت رشد متعادل و همه جانبه دانش آموزان طراحی
شده اند .مشاور 9مدرسه با ایجاد هماهنگی در فعالیت های مختلف مدرسه زمینه رشد سالم دانش آموزان را فراهم می کند.
راهنمایی هر چند به صورت ساده و ابتدایی ،از آغاز تمدن آدمی وجود داشته و با پیچیده شدن زندگی و تحول تدریجی جامعه،
از حالتی سنتی به صنعتی پیشرفته است و ضرورت و اهمیت آن افزایش یافته است .ایجاد و گسترش مکتب خانه ها و مدرسه
ها در واقع نوعی زمینه سازی وایجاد فرصت برای راهنمایی بودند ،چرا که در این مکانها معلم ،با دلسوزی تمام شاگردان را در
خواندن و نوشتن ویادگیری درسهای مختلف کمک و راهنمایی می کرد (وکیلیان .) 1933،باتوسعه ی تعلیم وتربیت
واستقبال فوق العاده مردم ازمدارس،کالس ها ازحدمعمول بیشتر دانش آموز پذیرفت و مدرسه برخالف انتظار جائی شدکه فرد
دانش آموز درغوغای آن ،موردغفلت قرارگرفت و فردیت او فراموش شد .این امرکه بااصول آموزش و پرورش منافات داشت
بزرگان تعلیم و تر بیت رابه این فکرانداخت که برای کمک به فرد دانش آموز در مسائل شخصی و تحصیلی بایدیک نفربه نام
مشاور درمدرسه وجودداشته باشدتا به دانش آموزان به دیده ی افرادبنگرد و در رفع مشکالت خاص آنها بکوشد .ازطرف
دیگرباپیشرفت های روزافزون روان شناسی به مفاهیم گذشته آموزش وپرورش و رابطه معلم و شاگرد انتقادهای بسیاری
واردشد.معلمان دیگرنمی باید دانش آموزان خودرا باروش سنتی راهنمائی کنند (قاضی.)1949،
با توجه به اینکه ما کشوری درحال توسعه هستیم و جامعهی ما در حال خارج شدن از حالت سنتی به جامعه صنعتی
می باشد و در جامعه صنعتی با توجه به گستردگی و وسعت اطالعات و تعدد و تنوع گزینه ها و پیشرفت تکنولوژی ،
انتخاب صحیح و مناسب مشکل است و فرد برای تصمیم گیری مناسب به کمک دیگران نیاز دارد و بدون یاری آنان
اتخاذ تصمیمات سنجیده و درست محال است اخیراً دامنه فعالیت مشاوران گسترش یافته است .به نظر شارف ()1441
مشاوره به مراجع کمک می کند تا برای برخورد با افکار مخرب ،رنجش عاطفی ومشکالت رفتاری راهکار مناسبی بیابد.
بالکر( )0333معتقد است که مشاوره به افراد بهنجارکمک می کندتا راه حلی برای مشکالت رفتاری ،تصمیم گیری مناسب،
طرح ریزی برای زندگی وکنترل فشارهای روانی بیابند (احمدی .)1949،مدارس بخشی چنان معمولی از زندگی روزمره ما
است که به راحتی نسبت به نقش استثنائی و خارق العاده آن بی توجه هستیم .از آنجا که وظیفۀ نیکبختی و رفاه جوانان به
طور ضمنی به عهده آنه ا گذاشته شده است،آنان ملزم هستند که از عهدۀ وظیفه دشوار غنی سازی ،باروری وتعلیم و تربیت
اذهان گروه های انسانی بسیارمتفاوت برآیند .مدارس اولین و مهمترین مکان یادگیری هستند که در آنجا لیاقت ها و توانایی ها
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به بار می نشیند و پیشرفت های علمی حاصل می شود ،اما در عین حال مدارس مکان های حفظ ایمنی ،مراقبت ،و ترغیب
ایجادتندرستی و اعتماد به نفسی هستند که الزمه استقالل در بزرگسالی است .مدارس وظایف مهم و متعددی برای تحقق انواع
گوناگون وبسیار نیازها درطیف وسیع کودکان و نوجوانان به عهده دارند :دریکی از بخشنامه های سال 1449وزارت آموزش
وپرورش معروف به «دانش آموزان مشکل دار» منتشر گردید ،این نکته تصریح شده است که « مدارس درپیشبرد رشد معنوی،
فرهنگی ،روانی و جسمانی جوانان نقشی حیاتی دارند (اتکینسون.) 0334،
دانش آموزی که در زمینه ای از تحصیالتش مشکل دارد ،عالوه بر تحمل صدمات روانی وگاهی جسمانی ،از نظر اقتصادی
نیز خسا راتی به جامعه وارد می کند ،در این حالت باید به درمان مشکالت و رفع موانع رشد او اقدام شود و در این بین
نقش مشاوران آشکار می گردد .مشاور با استفاده از روشها و فنون مشاوره ،دانش آموز و کسانی را که به نوعی در ایجاد
مشکل نقشی دارند را بررسی و درمان می کند .مشاور همچنین در زمینه مشکالت تحصیلی به مواردی نظیر اضطراب
امتحان ،مردودی ،مشروطی و کمک در کشف استعدادها و عالیق به کمک دانش آموزان می شتابد و او را برای فعالیت
آماده می سازد و امکان یادگیری و آموزش مؤثرتر را فراهم می سازد (شفیع آبادی .)1949 ،معموالً دانش آموزان در طول
دوره تحصیلی خود با مشکالت و مسائل پیچیده ای مواجه می شوند ،مشکالتی مانند افت تحصیلی ،تردید در انتخاب رشته
تحصیلی ،ناتوانی در برنامه ریزی برای مطالعه دروس و ...همه این مسائل باعث شده که نقش 1و وظیفه مشاوران در
مدارس به عنوان مهم ترین عامل تغییر و تحول دانش آموزان بیشتر توجه شود .اما در بعضی از مدارس متأسفانه مشاوران
به کار های کلیشه ای می پردازند و از نقش اصلی خود دور هستند .به نظر متخصصان  ،امکانات وسیع و دامنه داری در هر
فرد نهفته است و به او باید کمک شود تا درباره خویش مطالعه کند و خود را به عنوان یک شخصیت بی مانند و یگانه
بشناسد و با وجود فشارها و محدودیتهای زمانی و مکانی که دارد پیشرفت کند  .مطالعات نشان می دهد که فرد به دلیل
راهنمایی مشاور ،به درستی با تواناییها ،استعداد ها و محدودیتهای خویش آشنا می شود و از امکانات و کاستیهای محیط
زندگی خود کامالً آگاه می شود ،میتواند بر اساس تصمیم گیریهای درست و منطقی مناسبترین راه را انتخاب کند و
بیشترین احساس رضایت و موفقیت را بدست آورد و در نتیجه شخص مفیدی برای خود و جامعه باشد ،برعکس ،عدم آگاهی
فرد از نقاط قوت و ضعف خویش و بی خبری از امکانات محیطی  ،موجب تباه شدن تواناییها و به هدر رفتن استعداد می شود
که مسلماً چنین امری خوشایند فرد و جامعه نیست ( وکیلیان  .)1933،پیشرفت تحصیلی عبارت است از«:میزان دست یابی
دانش آموزان به اهداف آموزشی ازپیش تعیین شده است که از آنان انتظار میرود در فرآیندکوششهای یادگیری خودبه
آنهابرسند»( سیف )1939،همچنین«سرعتی که دانش آموز در تکمیل پایه ها و درجات گوناگون دارد و بر حسب مقدار پیش
افتادگی و سرعت یا عقب ماندگی وی اندازه گیری می شود( ».بیابانگرد .)1934،کارشناسان سازمان بهداشتجهانی سالمت
فکروروان را این گونه تعریف می کنند« :سالمت روان عبارت است ازقابلیت ارتباط موزون وهماهنگ بادیگران ،تغییر و اصالح
محیط فردی واجتماعی وحل تضادها وتمایالت شخصی به طور منطقی ،عادالنه و مناسب» (میالنی فر )1931،از آنجا که در هر
نظام آموزشی ،پیشرفت تحصیلی و سالمت روانی به عنوان مهم ترین شاخص توفیق فعالیت های علمی و آموزشی محسوب می
شود ،بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی و سالمت روانی دانش آموزان از اهمیت خاصی نزد پژوهشگران علوم تربیتی و
روانشناسی برخوردار است ،بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلى ارتباط تنگاتنگى با هم دارند.دانش آموزانى که از سطح بهداشت
روانى مطلوبى برخوردار نیستند ،قادر به پیشرفت تحصیلى نخواهند بود و نمی توانند از توانایی هاى خود به نحو مطلوب
استفاده کنند(.محمدخانی)1939،بنابراین مشاور نقطه مرکزی درپیشرفت تحصیلی وتأمین بهداشت روانی دانش آموزان در
مدرسه به شمار می رود.مشاور با شناسایی عوامل مخل پیشرفت تحصیلی وسالمت روانی و عوامل ارتقا دهندهیآن ها سعی در
ایجاد فضایی سالم در مدرسه می نماید.انسان تنها موجودی است که با همنوعان خودبه تبادل نظر می پردازد وبرای شناخت
وحل مشکالت خود با آنان مشورت وازراهنمایی آنان استفاده می کند.راهنمایی ومشورت درطول زندگی آدمیان مطرح بوده
وآنان باکسانی که مورد قبول واعتمادشان بوده مشورت می کرده اند.باتوسعه ی علوم انسانی ورشدعلوم رفتاری به راهنمایی
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ومشاوره به عنوان شاخه ای مستقل ازعلوم رفتاری توجه شد.امروزه راهنمایی ومشاوره به صورت حرفه ای یاورانه برای کمک به
افرادی است که دررشد،سازگاری،تصمیم گیری،روابط خانوادگی ،مهارت های اجتماعی وشیوه ی زندگی مشکالتی دارند ،مشاور
به این افراد کمک می کند تاراه حل مناسبی برای مشکالت بیابند(.احمدی  .)1949،نقش و عمل مشاوردبیرستان ،بی شباهت
به نقش و عمل مشاورمدارس ابتدایی ودوره ی اول متوسطه نیست .قابل تاکیداست که تفاوت درچگونگی ایفای نقش وعمل
مشاور ،و اولویت های مناسب محیط دبیرستان است .مثالًدردبیرستان،اولویت قویاً ازپیش گیری ،به سوی درمان بسیاری
ازنگرانی ها و مشکالت متداول است .امروزه بسیاری ازاین مشکالت ،مانند اعتیاد به موادبه مخدر و سازگاری بادیگران ،ازجمله
مشکالت وخیم و بالقوه ی زندگی است (گیبسون.)0313 ،
همه این هدفها که اکثراً در آموزش پرورش تحقق می یابند زمانی عملی خواهند شد که دانش آموزان از نظر جسمی ،ذهنی،
روانی ،اجتماعی و اخالقی برای انجام دادن فعالیتهای مربوطه آمادگی داشته باشند .اگر دانش آموزان دچار مشکالتی شوند،
رشد و یادگیری آنان مختل میگردد و معلم به تنهایی نه میتواند و نه فرصت دارد که به مشکالت آنها رسیدگی کند ،در این
صورت از طریق خدمات راهنمایی و مشاوره ،مشاور مدرسه می تواند مشکالت آنان و خانواده شان را برطرف کند و در نهایت
بریادگیری آنان وکارآمدی آموزش و پرورش بیافزاید (شفیع آبادی .)1949 ،همانطور که گفته شد ،مشاور می تواند نقش
مهمی در موفقیت و پیشرفت دانش آموزان داشته باشد ،از نقش های دیگر مشاور می توان به بازدهی و کارآمدی بیشتر نظام
آموزشی کشور ،افزایش پیشرفت تحصیلی ،کاهش افت تحصیلی ،تقلیل مشکالت رفتاری دانش آموزان ،و ایجاد جو سالم و
مملو از صفا و صمیمیت بین شاگردان و معلمان و رضایت خاطر بیشتر دانش آموزان و معلمان ،افزایش اعتماد به نفس در
دانش آموزان ،توزیع صحیح دانش آموزان در رشته های تحصیلی ،آشنا ساختن والدین با روشهای صحیح تربیتی و برقراری
ارتباط نزدیک با آنان وایجاد فعالیت های مکمل برنامه بر اساس عالقه و استعداد دانش آموزان می گردد .راهنمایی و مشاوره،
به منظور ایجاد ارتباط مطلوب با محیط و برای به کار گرفتن عالئق و استعداد های دانش آموزان در مسیر های مطلوب مناسب
به نحوی که نیازهای جامعه از جهات مختلف تأمین شود  ،طرح ریزی شده است .در راهنمایی،اعتقاد بر تکریم شخصیت
وکرامت وفضیلت مقام انسانی است ،به همین دلیل،مشاور مثل معلم نیست که با گروه سر وکار داشته باشد ،بلکه رابطۀ او را با
یک فرد مطرح است که باید به مقام انسانی او ارج نهد و او را به گرمی بپذیرد .مشاور باید به شخصیت مراجع احترام بگذارد و
بدون توجه به عقیده ،موقعیت اجتماعی ،جنس ،نژاد،و وضع مالی مراجع،برای او قدر وارزش قایل شود .عوامل مهمی که
ضرورت برنامه راهنمایی و مشاوره را تأیید می کند از جمله  :پیشرفت اقتصادی و صنعتی ،رشته های تحصیلی متنوع و
گسترش آموزش های حرفه ای ،تحوالت اجتماعی ،اشتغال والدین در خارج از خانه و عدم آگاهی آنان از شیوه های راهنمایی،
اجرای تعلیمات عمومی و توجه به کیفیت آموزش و پرورش .عوامل مذکور و عوامل دیگری که در تطابق و سازگاری دانش
آموزان نقشی به عهده دارند نشانگر فلسفه ،اهمیت و ضرورت برنامه راهنمایی و مشاوره و توجیه کننده ایجاد تشکیالت و
سیستم خاص برای تحقق اهداف مورد نظر می باشند( حسینی بیرجندی.) 1943،
یکی ازشخصیت های معتبردرزمینه سالمت روانی کودکان دربریتانیا،تخمین می زندکه از هر هزاردانش آموز ،به طورمتوسط،
پنجاه نفرازافسردگی بالینی رنج می برند ،بیش ازصد نفردیگرازآنها دارای مشکالت هیجانی(عاطفی)شدید هستند ،بهداشت
روانی درکودکان ونوجوانان به خاطرنگرانی ازافزایش آماردرسالهای اخیراهمیت یافته است(اتکینسون.)0334،
مشاور نقطه ی مرکزی در تامین بهداشت روانی مدرسه به شمار می رود و با شناسایی عوامل مخل بهداشت روانی و عوامل ارتقا
دهندهی پیشرفت تحصیلی سعی در ایجاد فضای سالم در مدرسه می نماید .الگوی مشاوره روابط انسانی ،مهارت ها،مراحل و
موضوعات مرتبط با فرایند مشاوره را در هم ادغام می نماید.مهارت های ارتباطی شامل توانایی دریافت و درک پیام های کالمی
و غیرکالمی دریک بافت همدالنه است(.باربارا.اف،اوکان  .)0334به نظربلکهام(1نقل ازگیبسون)0311 ،مشاوره رابطه ای است
منحصر به فردکه درآن به مراجع فرصت یادگرفتن،احساس کردن،فکرکردن،تجربه کردن وتغییردادن به شیوه ای متناسب
باخود،داده می شود .مشاور نسبت به حرفه ی مشاوره،به عنوان یک فعالیت تخصصی با هدف کمک به افراد دررشد و پرورش
Belkam
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توانایی های بالقوه شان متعهداست(نوابی نژاد.)1949،نقش رهبری مشاوران مدارس به عنوان یکی از عوامل موثر وتغییر دهنده
در آموزش وپرورش می باشد(.بزکورت)0319،بااین تعاریف ازمفهوم مشاوره،یک مشاور به فرد دارای مشکل کمک می
کندتاضمن شناخت مسایل ومشکالت خود،راه حل های احتمالی مشکل راارائه دهدوسرانجام به حل آن بپردازد.پیشرفت
تحصیلی 1یاعدم آن یعنی افت تحصیلی وهمچنین سالمت روانی 0یا نقطه ی مقابل آن نه تنها دردوران تحصیل بلکه درطول
زندگی دانش آموز تأثیربسزایی دارد .به طوری که می تواندتضمین کننده ی شغل وحرفه ی اودرآینده باشدکه مشاوردراین
مقوله می تواند نقش برجسته وحیاتی درپیشرفت تحصیلی وسالمت روانی دانش آموزان ایفا کند .وبسون 9وهمکاران()1491
تأثیرمشورت بامشاوران روی پیشرفت تحصیلی ورشداجتماعی کودکان رابررسی کرد.برای 19کودک ازکالس های چهارم
تاششم ابتدایی در ماه یک بار،یا1بار ،درطول سال تحصیلی جلسات مشاورهای تشکیل شد .نتایج نشان دادکه به طورمعناداری
میانگین نمرات درسی گروه افزایش یافت .هدلی )1433(9نیزدرپژوهش خودنتیجه گرفت که فعالیت های راهنمایی ومشاوره
تأثیر مثبتی روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد.بخش پور()1999درمطالعه ی خود نتیجه گرفت که مشاوران درکمک
به حل مشکالت تحصیلی ،شیوه های مطالعه وتدوین برنامه درسی دانش آموزان موفق بوده اند.تیزرو( )1993نیز درپژوهش
خود به این نتیجه رسیدکه دانش آموزان دبیرستانی نسبت به اثربخشی مشاوران درکمک به حل مشکالت تحصیلی وافزایش
مهارت های تحصیلی آنان نگ رش مثبت داشته اند ،و نقش مشاوران در افزایش این مهارت هامهم بوده است.شمس
وهمکاران( )1994درپژوهشی تأثیرمشاوره ی تحصیلی بربهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان دارای افت تحصیلی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان رابررسی کردند و نتایج این تحقیق نشان دادکه مشاوره های تحصیلی بربهبود عملکرد دانشجویان موثر و مثبت
بوده و نتایج ازنظرآماری معناداربوده است (.به نقل از رجایی ) 1939همچنین تحقیقاتی درباره ی تأثیرمشاوره وروان درمانی
درتعدیل مسائل و مشکالت افراد انجام شده است که نتایج اکثراً -حضور مشاور را مثبت و مفید قلمداد می کنند (سودانی
وشکری1995،؛ یعقوبی1991،؛ فاضلی )1931،چنان که دراین خصوص ،سازمان ملی جوانان(به نقل از رجایی  )1939در مورد
نقش حساس مشاور درحل مسائل جوانان،ازجمله مسائل تحصیلی ومشکالت آن،می نویسد که نتایج پژوهش این سازمان موید
آن است که مشاورنقشی پراهمیت درزندگی جوانان ام روز داشته است وروز به روز بر میزان آن افزوده می شود.
سورگی( )1940درپژوهش خودبه عنوان سالمت روان وافت تحصیلی به این نتیجه رسید که بین بهداشت روانی و پیشرفت
تحصیلى ارتباط تنگاتنگى وجود دارد .دانش آموزانى که سطح سالمت روانی آن ها مطلوب نیست قادر به پیشرفت تحصیلى
درحد قابل انتظار نخواهند بود و نمی توانند از توانایی هاى بالقوۀ خویش بهره ی کافى ببرند .از طرف دیگر ضعف و افت
تحصیلى که به دالیل فردى ،خانوادگى ،مدرسه اى یا اجتماعى،ایجاد یا گسترش می یابد ،می تواند سالمت روانی دانش آموز را
به مخاطره اندازد و زمینه ساز بر وز اختالالتى از قبیل اضطراب ،افسردگى ،کاهش عزت نفس و بروز اختالالت عاطفى و رفتارى
شود.پژوهش دیگری که با پژوهش ما ارتباط نزدیک دارد،پژوهش پولسان 5وهمکاران او()1444می باشد.این پژوهشگران درباره
ی نقش مشاوره وروان درمانی درتعدیل مشکالت ومسائل تعدادی ازافرادهجده سال به باال که حداقل یازده باربه مرکز مشاوره
ی یکی ازدانشگاههای کانادا مراجعه کرده ودرآن جاآموزش دیده بودند،تحقیق کردند.ازنظر این افرادمهم ترین آثارخدمات
یاورانه ی مشاوره درآن هاعبارت بوده انداز.1:تسهیل بهبودروابط متقابل درخانواده؛.0کسب یا افزایش مهارت های
اجتماعی؛.9کمک به کسب وافزایش خودپنداری مثبت.9شغل یابی ورضایت شغلی.تمامی تحقیقات به تأثیرمثبت اهمیت
مشاوره ای بخصوص مشاوره ی تحصیلی درافزایش مهارت های تحصیلی وپیشرفت تحصیلی وسالمت روانی دانش آموزان اشاره
دارد .بدون تردیدچنانچه دانش آموزان ازابتدا ازخدمات مشاوره ای مخصوصاًدرزمینه ی مشاوره ی تحصیلی استفاده
کنند،ازپیشرفت تحصیلی وسالمت روانی بهتری برخوردار خواهندشد.
2
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هارل بلت)1435( 1درپژوهش خودبه بررسی عادتهاونگرشهای مطالعهی دانش آموزان سرخ پوست ونقش مشاوران
دراصالح وبهبودآن پرداخت .دراین بررسی 113نفرازدانش آموزان سرخ پوست دردورهی متوسطه انتخاب شده بودند .بیش
از45درصدازآزمودنیهااعالم نمودندکه برای افزایش تواناییهای خود دربرنامه ریزی درسی،وکمک به مدیریت زمان ومهارتهای
تحصیلی خودنیازبیشتری به مشاوران دارند .توماس)0331( 0تاثیرمشاوران درحل مشکالت تحصیلی دانش آموزان بررسی
کرداونظرات 0915نفرازمراجعان به مراکزمشاوره و1991نفرازدانش آموزان راموردسنجش قرارداد.نتیجه تحقیق نشان دادکه
9
مشاوران درحل مشکالت تحصیلی وپیشرفت تحصیلی نقش بسزایی داشته انداین نتیجه باتحقیق(وبسونوهمکاران،1491هدلی
 1433به نقل از رجایی  )1939 ،هم سووهم جهت است .رابطهی سالمت روانی وپیشرفت تحصیلی موردتوجه محققان زیادی
قرارگرفته است.تئلول،الن ووتسون 0339( 9به نقل از ابوالقاسمی)1941 ،درپژوهشی نشان دادندکه حاالت خلقی مثبت واهداف
مرتبط باخود03درصدواریانس عملکردتحصیلی راپیش بینی می کنند .دینگ،لهرر،روزن کویست وآدوراین_مک گوورن0334( 5
( 0334به نقل از ابوالقاسمی)1941 ،درپژوهشی نشان دادندکه سالمت روانی و جسمانی پایین ترباپیشرفت تحصیلی ضعیف
3
مرتبط است.سیگفوس دوتیر،کریست جاننسو آلگرانت ،)0339(1داترو استوروم )0331( 9و اسپیرناک  ،اسکاتربایرورامی
( ،)0331نشان دادند که دانش آموزان دارای بهداشت عمومی ضعیف نمرات پیشرفت تحصیلی پایین تر ی دارند در مقابل
گروسمن و کیستنیر )0333(4و سابیا )0339( 13بین معدل نمرات و رفتار بهداشتی نامطلوب رابطه ی منفی معنی دار بدست
آوردند .اید ،شووالتر و گولدهابر )0334( 11بین وضعیت سالمت روانی و جسمانی نامطلوب و نمرات خواندن و ریاضی دانش
آموزان رابطه منفی معنی داری بدست آوردند .پنپراپا )0319(10در پژوهشی روی دانشجویان دورهی کارشناسی در تایلند نقش
مشاورهی گروهی درپیشرفت تحصیلی را مورد بررسی قرار داد ،یافتههای تحقیق نشان داد که استرس ،نسخه برداری از
استراتژی ها وعزت نفس درگروه آزمایش پس ازمداخله تفاوت چشمگیری داشته ،اما درگروه شاهد چنین تفاوتی مشاهده
نگردید .بیکر )0331(19فعالیت نیازسنجی دانش آموزان راجزءفعالیتهای مشاوران می داند.ازتحقیقی تحت عنوان نحوه ی
ایجادروابط همکارانه بین مشاوران مدرسه وموسسات غیرمدرسه ای درزمینه سالمت روانی جهت ارتقای نیازهای سالمت روانی
دانش آموزان .براون وهمکاران59 )0331(19مشاورومدیراستخدام شده درمدارس راهنمایی ودبیرستان رادریک مطالعه شرکت
دادندتاافکارشان رادرباره ی آن دسته ازمدارس نواحی که به صورت مشارکتی باموسسات بهداشت روانی بیرون ازمدرسه کارمی
کنند ،به منظورپاسخ به نیازهای بهداشت روانی دانش آموزان گزارش کنند.نتایج نشان دادکه مدارس نیازمندخدمات بی
شماری هستندتابتوانندنیازهای عاطفی،رفتاری واجتماعی دانش آموزان راآشکارسازندوهمکاری مشارکتی باآژانس های بهداشت
روانی خارج ازمدرسه گامی است درست که دراین جهت بایدبرداشته شود .راچاخنسا)0319( 15پژوهشی در بررسی دیدگاه
معلمان نسبت به مشاوران مدرسه در مدارس خصوصی لبنان انجام داد که درنتیجهی این پژوهش معلمان برداشت های مثبت
ومعنی دار نسبت به مشاوران داشتند .تحقیقات جوزاک وهمکاران)0339( 11نشان داد که وجودمراکزمشاوره ای وخدمات روان
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شناختی درمدارس ودانشگاههامی توانددرجهت کاستن وپیش گیری ازاختالالت روانی مفیدوموثرباشد .اسمیت،)0339( 1
درتحقیقی تحت عنوان( نیازدانش آموزان به راهنمایی مشاوران باتوجه به کسب تجارب واقعی آنها)نتیجه گرفت که دانش
آموزان نیازبه کسب تجارب واقعی زندگی مشاوران دارندبدون این که عالقه ای به نصیحت شدن داشته باشند،اگرچه ممکن
است نصیحت برایشان مفیدباشد،ولی آنهانیازبه مثالهایی ملموس ازموقعیت های حقیقی دشواردارند،یانیازبه مشاوری
9

دارندتاواقعاًآنهارادرک ودرمواجهه باموقعیت حقیقی کمک کند.نتایج پژوهشهای رادزیزوسکاوهمکاران )1441( 0ریچاردسون
()1449وکندل ودیویس)1431( 9نشان داده است که میان سالمت روانی پایین(ازجمله اختالالت عاطفی واضطرابی)ومشکالت
رفتاری وهمچنین پیشرفت تحصیلیپایین،ارتباط وجوددارد(اسویدل،1441،5نقل ازمحمدامینی .)1931.آدینا ایگنات)0311(1
درمطالعات خود تحت عنوان مشاور مدرسه و شناخت دانش آموزان مستعد به این نتیجه رسید که ادراک مثبت در مورد نقش
مشاور به عنوان یک عامل مهم درکمک به شناخت دانش آموزان با استعدادموثر بود .مطالعهی دیگری که دراین زمینه انجام
شده،کارکنثوراجر) 0330( 9است.دراین پژوهش تجربی،چگونگی حل مسائل آموزشی وپیشرفت تحصیلی دانشجویان دراثرارائه
دراثرارائه خدمات مشاوره،درتعدادی ازدانشگاههای امریکا،موردبررسی قرارگرفت .یافته های این تحقیق نشان می دهدکه مشاوره
تاثیرمهمی درکسب وارتقای خودپنداری مثبت،افزایش مهارت های اجتماعی وپیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد،رفع مشکالت
دراین زمینه هاحل مسائل رادرپی داردودرنتیجه موجب ارتقای توانمندی درآموزش می شود.
بررسی تاثیرونقش مشاوره وراهنمایی برپیشرفت تحصیلی وشغلی دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهرستان تکاب درسال
تحصیلی  1934-43پایان نامه ای است که توسط خانم صادقی در سال  1943انجام گرفت که هدف ازاین تحقیق این است که
مشخص کنیم مشاوره برپیشرفت تحصیلی وشغلی دانش آموزان تاثیرداردوباتوجه به فرضیه هایی که داشتیم واجرای پرسشنامه
دررابطه بااین فرضیه هابین دانش آموزان ومعلمان به این نتیجه می رسیم که بین مشاوره وپیشرفت تحصیلی وشغلی دانش
آموزان تاثیرمثبت وجودداردومشاورنقش اساسی درحل مشکالت وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد .پایان نامه ای با عنوان
رابطه ی اضطراب امتحان باپیشرفت تحصیلی دختران وپسران دبیرستانهای شهرستان تکاب درسال تحصیلی  35-31که توسط
خانم شکوری( )1935به انجام رسید و نتایج بدست آمده بااستفاده ازرابطه همبستگی بین متغییرها،آزمون  tاین بودکه بین
اضطراب امتحان دردختران وپسران تفاوت وجودداردوهمچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهدکه بین اضطراب
درامتحان وپیشرفت تحصیلی رابطه وجوددارد.شدت همبستگی  – 3/901است که درسطح 45درصدازاطمینان قابل قبول است
وعالمت منفی نشان می دهدرابطه معکوسی بین اضطراب وپیشرفت تحصیلی وجوددارد .شعیری وعطری فرد( )1935در
پژوهشی برروی دانشجویان،بین سالمت روانی وپیشرفت تحصیلی رابطه ی معنی داری به دست نیاوردند .قاسم زاده
وهمکاران( )1943در پژوهشی تأثیر مشاور بر انگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مورد بررسی قرار دادند ،که بررسیها
نشان داد مشاور انگیزه ی دانش آموزان را برای موفقیت درعملکرد تحصیلی آنها افزایش می دهد .بررسی رابطه مشاوره
وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان شهرستان بیجارازدیدگاه مدیران  ،معلمان ،مشاوران درسال تحصیلی  1931عنوان
پایان نامه ای می باشد که سبحانی به دفاع از آن پرداخت فرضیه ی ارائه شده دراین پژوهش بین راهنمایی ومشاوره وپیشرفت
تحصیلی دانش آموزان درجامعه آماری رابطه وجوددارد،می باشدکه ازطریق پرسشنامه محقق ساخته اطالعات بدست آمده که
نشان دهندۀ این مطلب بودکه فرضیه ی موردنظرموردقبول واقع شدوهمچنین باتوجه به مطالب پیشینه ی تحقیق نیزاین
اثبات شده است که مشاوردانش آموزان تاثیرزیادی برپیشرفت تحصیلی وهمچنین سایرموارددیگرآنان دارد .مطالعات دیگری
نیز از طریق

نظرسنجی

توسط برخی از محققان ایرانی(خزائیلیو همکاران1999،؛رضازاده و یگانه1993،؛کافی و
1
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همکاران ،1999مولوی1999؛هرمزی1991،؛)به منظورسنجش سالمت روانی دانشجویان ونیازآنها به مشاوره دربرخی
ازدانشگاهها انجام گرفته است.نتایج حاصل شده غالباًمشابه وگاهی نیزتاحدودی مغایربوده است.نکات مشترک دراغلب این
نظرسنجی ها این است که اوالًبین 9تا10درصدازپذیرفته شدگان دانشگاههاسابقهی مشکالت خانوادگی،تحصیلی یاروانی
دارند،ثانیاًدرآغازدوره ی تحصیلی،تفاوت معنی داری ازنظرنارحتی عصبی روانی بین دانشجویان بومی وغیربومی نیست،درحالی
که پس ازچندنیمسال تحصیلی نمره ی کل آزمون روانی افرادبومی مطلوبترازغیربومی می شودوثالثاًگرچه دختران ازنظروضعیت
تحصیلی بهترازپسران هستند،ولی ازنظرسالمت روحی مشکالتشان بیش ازپسران است وبه همین دلیل،به خدمات یاورانهی
بیشتری نیازدارند( .فاضلی .)1939،رجایی وهمکاران()1939درپژوهش خودبه بررسی میزان تأثیر نقش مشاورهی تحصیلی
برمهارت هاوپیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسردورهی متوسطهی شهراصفهان پرداختند،نتیجهی تحقیق به این صورت بودکه
مشاوره تحصیلی برافزایش مهارتهای تحصیلی دانش آموزان موثربوده است ومی توان گفت که آگاهی دانش آموزان دربارهی
اعمال وفعالیت هایی که مربوط به تحصیل آنان می شودباعث افزایش آگاهی آنان نسبت به نقاط قوت وضعفشان می
گرددودرنتیجه باایجادانگیزه سعی دربرطرف کردن نقاط ضعف می کنندوبراثرتمرین و ممارست مهارت های تحصیلی
خودراافزایش می دهند .چنگیزی آشتیانی وهمکاران ( ،)1933در مقاله ای تحت عنوان «فراوانی افت تحصیلی و برخی از
عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک» پرداخته که بر روی  133نفر از دانشجویان صورت گرفته
است .در این تحقیق پس از جمع آوری اطالعات دانشجویان بر حسب معدل کالسی و ترم های مشروطی به این نتیجه رسیدند
که بین جنس ،وضعیت تأهل ،معدل دیپلم پایین ،میزان تحصیالت پدر ،بومی بودن ،فاصله بین اخذ دیپلم و ورود به دانشگاه و
رضایت از رشته تحصیلی اختالف معنی داری وجود دارد .در حالی که ارتباط معنی داری بین متغیرهای سن ،رشته تحصیلی،
وضعیت اقتصادی خانوار و شغل مادر مشاهده نشد .الهام پور ( ،)1939در تحقیق خود تحت عنوان «عوامل مؤثر بر افت
تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز» پرداخته که برای جمع آوری اطالعات از دو مقیاس سنجش علل
افت تحصیلی و شاخص افت تحصیلی با  45متغیر ،نشان داد که  1عامل قابل استخراج است و این  1عامل استخراج شده روی
هم  99/3درصد واریانس افت تحصیلی را تبیین کرد .این عوامل به ترتیب واریانس تبیین شده عبارتند از :مسائل ناشی از معلم
و تدریس ،مسائل مربوط به خانواده ،مشکالت ناشی از برنامه ریزی درسی ،مسائل مربوط به سالمت جسمانی و روانی دانش
آموز ،مسائل عمومی و مشکالت ناشی از مدیریت آموزشی ،همه عوامل استخراج شده از پایایی و روایی رضایت بخشی برخوردار
بوده که ضرایب همبستگی عوامل ششگانه با تعداد سال های مردودی نیز در سطح مورد انتظار معنی دار بودند .شعیری و
چترچی( )1939درتحقیقات انجام گرفته نشان دادند که سالمت روانی همبستگی مثبت ومعناداری باپیشرفت تحصیلی دارد.
به طوری که هرقدردانش آموزان ازسالمت روانی باالتری برخوردارباشند ،پیشرفت تحصیلی باالتری نیزخواهندداشت.همچنین
می توان گفت که باورهای فراشناختی نقش اساسی درسالمت روانی وپیشرفت تحصیلی دارند و استراتژی های شناختی،
توانایی پیش بینی پیشرفت تحصیلی رادارند (قمری وهمکاران .)1934،رفعتی وهمکاران( )1930تأثیر وضعیت سالمت روانی
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد رابرپیشرفت تحصیلی آنان موردبررسی قراردادندونتایج حاکی ازآن شدکه بین سالمت
روانی دانشجویان وپیشرفت تحصیلی رابطهی مثبت ومعناداری وجوددارد .فرهادی و همکاران()1939روان شناسان
معتقدندمیزان شادی درموفقیت تحصیلی دانشجویان عاملی موثرمی باشد.بسیاری ازتحقیقات نشان می دهد ،دانشجویانی که
شادی دائمی وهمیشگی دارندازسالمت روانی بهتری برخوردارند .بی نشاطی واعتمادبه نفس پایین به عنوان عواملی هستندکه
منجربه کاهش کیفیت زندگی ووضعیت تحصیلی دانشجویان می شود .در پژوهش دیگر که توسط عظیمی( )1999تحت عنوان
مقایسه میزان رضایت از رشته تحصیلی دانش آموزانی که با توصیۀ مشاور انتخاب رشته کرده اند،با گروهی که بدون کمک
مشاور انتخاب رشته کرده اند انجام گرفته نتایج ذیل حاصل شده است(:یک نمونه  153نفر) که  59نفر با کمک مشاور و 59
نفر بدون کمک مشاور انتخاب رشته کرده اند محاسبه شده  15/05بوده که با توجه به جدول با  9در سطح  %5برابر  9/31و
در سطح  %1برابر  11/99بوده است که از هر دو بزرگتر بوده و نشان می دهد که دانش آموزان گروه اول رضایت بیشتری از
رشتۀ تحصیلی خود دارند .در پژوهش دیگری که توسط جعفر زادگان ( )1995تست عنوان مقایسه و پیشرفت تحصیل دانش
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آموزانی که بر پایۀ توصیۀ مشاور انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که رشتۀ تحصیلی خود را شخصاً برگزیده اند انجام
گرفته نتیایج ذیل حاصل شده است:در یک نمونه  933نفری که  153نفر متعلق به گروهی هستند که با توصیهی مشاوران
انتخاب رشته کرده اند و  153نفر متعلق به گروهی است که خودشان رشتۀ تحصیالتشان را بگزیده اند .نتیجۀ حاصل نشان می
دهد که در پاره ای از دروس اختالف میان دو گروه معنی دار است و در تعدادی از درس نیز این اختالف معنی دار نیست.

.2

روش پژوهش ،جامعه پژوهش ،نمونه و روش نمونهگيري

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان ودبیران دبیرستان های دخترانهی آموزش و پرورش شهرپل دختر
می باشد که در سال تحصیلی  1949-49به تحصیل اشتغال دارند .تعدادجامعه ی آماری 1033نفرمی باشندکه ازاین
تعداد 933نفربه عنوان نمونه انتخاب وبرای افزایش ضریب دقت درتعمیم نتایج ورعایت جانب احتیاط درمورد پاسخ های
مخدوش993،دانش آموزبه عنوان نمونه انتخاب می شوند .به منظور انتخاب آزمودنی ها در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری
تصادفی خوشه ای چندمرحله ای استفادهشد .به این ترتیب که ابتدا ازبین  15مدرسه ی متوسطه دخترانه دراین شهرستان1،
مدرسه و در هرمدرسه9کالس به طورتصادفی انتخاب شدند .سپس کلیه ی دانش آموزان انتخاب شده درآزمون مورد ارزیابی
قرارگرفتند .درمورددبیران به صورت سرشماری و همخوان با جامعهی آماری انجام شدیعنی؛تمامی جامعهی دبیران(53نفر)به
عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.

.3

ابزار پژوهش

 .1-3پرسشنامه پرسشنامه سالمت عمومي()GHQ

پرسشنامه سالمت عمومی( )GHQکه توسط گلدبرگ وهیلر 1ساخته شد این پرسشنامه به عنوان یک ابزارغربالگری می
توانداحتمال وجودیک اختالل روانی را درفرد تعیین کند .برای نمرهگذاری ازمقیاس لیکرت استفاده شده است .الزم به ذکراست
نمرهی سالمت روان به صورت معکوس می باشد .بدین معنی که نمرهی باال نشان دهندهی سالمت روان کمتراست.برای برآورد
پایایی پرسشنامه ی سالمت روان ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که پس ازانجام دادن محاسبات،ضریب پایایی
پرسشنامهی سالمت روان ./.44محاسبه شده است .جهت سنجش روایی پرسشنامه ،روایی محتوایی آن بررسی شد و پایایی آن
با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ ،برای دبیران  3/40و برای دانش آموزان  3/31برآورد گردید.آدری بیگ وجورج 0درنیجریه
اعتباروروایی فرم 03پرسشی پرسشنامهی سالمت روان رادرنمونهی099نفری ارزیابی کردند،که پایایی آن ./.30بدست
آمد(.آزاد)1939،وپرسشنامه های محقق ساخته نقش مشاوران ازدیدگاه دبیران ودانش آموزان دبیرستان های دخترانهی
شهرپلدختر با نظارت استاد راهنما می باشد .که پس ازانجام محاسبات پایایی پرسشنامه محقق ساخته دانش آموزان /.40
ودبیران ./.31بود.

 .2-3پرسشنامه انگيزه پيشرفت
پرسشنامه توصیف خود گیزه لی ،متشکل از  19ماده است که  19مقیاس متفاوت را اندازه گیری می نماید و هر ماده ی آن
مشتمل بر دو صفت است .در  90ماده بخش اول این پرسشنامه هر ماده مرکب از دو صفت مطلوب ( مثبت ) می باشد و
1
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آزمودنی باید یکی از دو صفتی را که بیشتر به توصیف او می پردازد انتخاب نماید و در  90ماده بخش دوم این پرسشنامه هر
ماده مرکب از دو صفت نامطلوب ( منفی ) است و آزمودنی باید یکی از دو صفتی را که کمتر به توصیف او می پردازد انتخاب
نماید  .یکی از مقیاس های پرسشنامه توصیف خود گیزلی ( ،)1491متشکل از  03ماده است که هر ماده آن مشتمل بر 0
صفت است .در  13ماده ،بخش اول این آزمون ،هر ماده مرکب از دو صفت مطلوب است و آزمودنی باید صفتی را که بیشتر به
توصیف وی می پردازد مشخص سازد .در  13ماده بخش دوم این آزمون ،هر ماده مرکب از  0صفت نامطلوب است و آزمودنی
باید صفتی را که کمتر به توصیف او می پردازد ،مشخص سازد ( نقل از بفخم .)1939 ،زادمنصوری ( ،)1939در تحقیق خود
برای بدست آوردن اعتبار این پرسشنامه از طریق همبسته کردن این آزمون با مقیاس  15درجه ای انگیزه پیشرفت r=3/14
بدست آورد که در سطح  p=3/31معنی دار است .موسوی و شکر کن ( ،)1999در تحقیقی که بر روی مربیان تربیتی مرد
مدارس اهواز انجام دادند اعتبار این پرسشنامه را از طریق همبستگی با آزمون استیرزو برون استین 3/13بدست آوردند.
میکائیلی ( ، )1999نیز در تحقیق خود از طریق همبسته کردن این آزمون با مقیاس  15درجه ای انگیزه پیشرفت r=3/5
بدست آورد (نقل از بفخم .)1939،در تحقیق بفخم ( ،)1939پایایی آزمون توصیف خودگیزلی با دو روش آلفای کرونباخ و
تنصیف محاسبه گردید که به ترتیب برابر 3/05و  3/03بدست آمد .در تحقیق بخشنده ( ،)1935از روش آلفای کرونباخ و
تنصیف برای کل مقیاس به ترتیب  3/00و  3/15بدست آمد که بیانگر ضرایب پایایی پایین می باشد (نقل از بفخم.)1939،
کالنتری ( ،)1935نیز از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف مقادیر  3/95و  3/93بدست آورد .بیاتیانی ( ،)1931پایایی مقیاس را
با استفاده از روش تنصیف محاسبه نمود که برابر  3/53که در سطح  p >0/000معنی دار بود.
 .3-3پرسشنامهي محقق ساختهي ديدگاه دبيران و دانش آموزان
پرسشنامه های محقق ساخته نقش مشاوران ازدیدگاه دبیران ودانش آموزان دبیرستان های دخترانهی شهرپلدختر با نظارت
استاد راهنما می باشد.که پس ازانجام محاسبات پایایی پرسشنامه محقق ساخته دانش آموزان  /.40ودبیران ./.31بود

.4

يافتهها
جدول :1توزيع فراواني و درصد پاسخگويان
پاسخگویان

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

دبیران

59

11/0

11/0

دانش آموزان

933

39/3

133/3

کل

953

133/3

همانطوری که اطالعات جدول  1نشان میدهد 11/0 ،درصد پاسخگویان معلم و  39/3درصد دانشآموز میباشند.
فرضيه اول :بين ديدگاه دبيران ودانش آموزان دبيرستان هاي دخترانهي شهر پلدختر درخصوص نقش مشاور در سالمت
رواني دانش آموزان تفاوت معني دار وجو دارد.
جدول  :2نتايج آزمون خي دو مربوط به مقايسه ديدگاه دانش آموزان و دبيران در خصوص نقش مشاور در سالمت رواني دانش آموزان
پاسخگویان
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کل
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دبیران

دانش آموزان

کل

کم

متوسط

زیاد

فراوانی مشاهده شده

10

19

04

53

فراوانی مورد انتظار

19/1

13/3

01/4

53/3

درصد فراوانی مشاهده شده

03/9

04/9

53/3

133/3

فراوانی مشاهده شده

14

49

199

933

فراوانی مورد انتظار

19/4

49/3

194/1

933/3

درصد فراوانی مشاهده شده

09/3

91/9

95/9

133/3

فراوانی مشاهده شده

31

111

111

953

فراوانی مورد انتظار

31/3

111/3

111/3

953/3

درصد فراوانی مشاهده شده

00/1

91/3

91/9

133/3
2

X = 0/673 ، Df= 2 ، P= 0/ 928<0/00

آزمون استقالل(خی دو دو متغیره)

همانطوری که نتایج جدول  0نشان میدهد ،مقدار آماره خی دو ( )3/991در سطح  α= 3/35معنییدار نیسیت( ،)P<0/00لیذا
چنین استنباط می شود که بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنی دار وجود ندارد،بر این اساس و با توجه بیه
فراوانیهای مشاهده شده و درصدهای مربوطه می توان نتیجه گرفت که بین دیدگاه دانیش آمیوزان ودبییران درخصیوص نقیش
مشاور در سالمت روانی تفاوت معنیدار وجود ندارد.

فرضيه دوم :بين ديدگاه دانش آموزان و دبيران دبيرستان هاي دخترانهي شهر پلدختر در خصوص نقش مشاور در پيشرفت
تحصيلي تفاوت معنيدار وجود دارد.

جدول :3نتايج آزمون خي دو مربوط به نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از ديدگاه دبيران و دانش آموزان
پاسخگویان

دبیران

دانش
آموزان

میزان

فراوانی مشاهده
شده

درصد

فراوانی مورد
انتظار

باقیمانده

کم

3

19/3

14/9

-11/9

متوسط

03

93/9

14/9

3/9

زیاد

00

99/4

14/9

0/9

کل

53

133/3

کم

99

19/9

133/3

-59/3

متوسط

111

59/9

133/3

11/3

زیاد

41

90/3

133/3

-9/3

کل

933

133/3

آماره مجذور
خی(خی دو)

11/190

95/533

درجه آزادی

0

0

سطح
معنیداری

3/331

3/331

همانطوری که نتایج جدول  9نشان می دهد ،مقیدار آمیاره خیی دو مربیوط بیه دییدگاه دبییران( )11/190در سیطح α= 3/31

معنیدار است( ،)P>0/00لذا چنین استنباط می شود که بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفیاوت معنییدار وجیود
دارد ،بر این اساس و با توجه به فراوانیهیای مشیاهده شیده و درصیدهای مربوطیه(کیم  19/3درصید ،متوسیط  93/9درصیدو
زیاد 99/4درصد) ،می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه دبیران ،نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در حد متوسط تیا
زیاد است .از طرفی مقدار آماره خی دو مربوط به دیدگاه دانشآموزان( )95/533در سطح  α= 3/31معنیدار اسیت(،)P>3/31
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لذا چنین استنباط می شود که بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت معنیدار وجود دارد ،بر این اساس و با توجیه
به فراوانیهای مشاهده شده و درصدهای مربوطه(کم  19/9درصد  ،متوسط 59/9درصد و زیاد 90/3درصید) ،مییتیوان نتیجیه
گرفت که از دیدگاه دانشآموزان ،نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی آنان در حد متوسط است.

فرضيهي سوم  :بين سالمت رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه ي شهر پلدختر رابطهي معنیي
دار وجود دارد.

جدول  :4ضريب همبستگي پيرسون مربوط به رابطه بين سالمت رواني و پيشرفت تحصيلي
متغیرX

متغیر Y

ضریب همبستگی
پیرسون()r

تعداد

سطح معنیداری()sig

سالمت روان

پیشرفت تحصیلی

-3/159

933

3/31

همانطوری که نتایج جدول  9نشان میدهد ،مقدار به دست آمده برای ضریب همبستگی پیرسون بین سالمت روانی و پیشرفت
تحصیلی ( )r= -3/159در سطح آلفای  ،α=3/31معنیدار است( ،)sig>3/31لذا چنین استنباط میشود که با اطمینیان بیاالی
 44درصد ،بین پیشرفت تحصیلی با سالمت روانی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانهی شهر پلدختر رابطهی معنیدار وجیود
دارد .از آنجایی از آنجایی که بر اساس مقیاس سیالمت روانیی ( ،)GHQ28نمیرات پیایین حیاکی از سیالمت روان بیاالتر اسیت
میتوان نتیجه گرفت که با افزایش سالمت روانی دانشآموزان ،نمرات پیشرفت تحصیلی آنان نیز افزایش مییابد.

.5

بحث و نتيجهگيري

هدف از پژهش حاضر بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی و سالمت روانی دانش آموزان ازدیدگاه دبیران و دانش آموزان
دبیرستان های دخترانهی شهر پل دختر بود .همانطور که در جدول 0مشاهده می شود ،مقدار آماره خی دو ( )3/991در سطح
 α= 3/35معنیدار نیست( ،)P<3/35لذا چنین استنباط می شود که بین فراوانیهای مشاهده شده و مورد انتظار تفاوت
معنیدار وجود ندارد ،بر این اساس و با توجه به فراوانیهای مشاهده شده و درصدهای مربوطه میتوان نتیجه گرفت که بین
دیدگاه دانش آموزان ودبیران درخصوص نقش مشاور در سالمت روانی تفاوت معنیدار وجود ندارد .بررسی آماری این فرضیه
نشان می دهدکه ازدیدگاه دبیران ودانش آموزان نقش مشاوردرسالمت روانی دانش آموزان در حد متوسط تا زیاد است و با
توجه به سطح معنی داری از آزمون این سوال( ) P>3/31این نقش،یک نقش و تأثیر معنی داراست.
حال باتوجه به نتایج به دست آمده دراین تحقیق می توان گفت که یافتههای این تحقیق با یافتههای تحقیقات آدینا ایگنات
( ،)0319راچاخنسا( )0319بیکر(،)0331بروان و همکاران( ،)0331جوزاک وهمکاران(،)0339خزائیلی وهمکاران()1999
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،رضازاده ویگانه( ،)1993کافی وهمکاران(،)1999مولوی(،)1999هرمزی( ،)1991همخوانی و همسویی دارد و نتایج این محققان
راحمایت وپشتیبانی می کند.
در تبیین این فرضیه می توان گفت ،باتوجه به اهمیت سالمت روانی به عنوان یک شاخص مثبت واختاللهای روانشناسی به
عنوان شاخصی منفی ازیک سو،وازسوی دیگرجمعیت دانش آموزان به عنوان یک جمعیت جوان وآینده سازکشوراست این
ضرورت آشکارمی شودکه باید به مسئلهی سالمت روانی دانش آموزان توجه بیشتری شود .دراین میان مشاور به تجزیه و
تحلیل مشکالت ویافتن راه حل های مناسب مبادرت می ورزدومراجع ازطریق گفتگوبا مشاوردر یک جو مملو از تفاهم ،خود را
بهتر و بیشترمی شناسد،چگونگی تصمیم گیری رامی آموزدوسرانجام راه حلی برای مشکلش پیدامی کند.مشاوران باتسهیل
رشدهمه جانبهی فرد،آموزش مهارتهای زندگی فردی،اجتماعی،کاهش وحذف موانع رشد،خودشناسی وارائهی سایرخدمات
روان شناختی درمدارس نقش بسیارحساسی دارند.مشاوران ازعوامل موثرتأمین سالمت روانی دانش آموزان درمدارس می
باشند .استفاده ازخدمات راهنمایی ومشاوره درآموزش وپرورش درنهایت به تأمین بهداشت روانی وسالمت فکروسالم سازی
محیط فردی واجتماعی می انجامد.
همانطور که در جدول 9مشاهده می شود ،بررسی فرضیهی دوم این تحقیق که اشاره به نقش مشاوران درمیزان تعیین پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان ازدیدگاه دبیران ودانش آموزان دارد نشان می دهدکه ازدیدگاه دبیران و دانش آموزان نقش مشاور در
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان درحد متوسط به باال(موثر)است و با توجه به سطح معنی دار به دست آمده()P<0/01این
نقش درپیشرفت تحصیلی معنی داراست.
حال باتوجه به نتایج به دست آمده دراین تحقیق ازطریق بررسی این پرسش می توان گفت که یافتههای این پژوهش
بایافتههای تحقیقات پنپراپا( ،)0319توماس( ،)0331هارل بلت( ،)1435وبسون و همکاران( )1491هیدلی (،)1433کنث و
راجرز( )0339صادقی( ،)1943قاسم زاده وهمکاران( ،)1943رجایی و همکاران( ،)1939جعفرزادگان( ،)1995همسویی و
همگونی دارد و از نتایج تحقیق این محققان و پژوهشگران حمایت می کند.
در تبیین این فرضیه می توان گفت ،آموزش وپرورش هرکشورتالش می کند تا با توجه با توانایی ها و استعدادهای دانش
آموزان آنان را درزمینهی تحصیلی به طوراخص و در زمینههای مختلف زندگی با طوراعم رشد دهد.صاحب نظران راهنمایی و
مشاوره براین باورندکه مشاوران باتوجه به خدماتی که با دانش آموزان درزمینههای تحصیلی ارائه می دهندآنان رابرای رسیدن
به هدفهای آموزش وپرورش تسهیل می کنند (شفیع آبادی .)1949،راهنمایی ومشاورهی تحصیلی موجب بازدهی وکارآمدی
بیشترنظام آموزشی،ا فزایش پیشرفت تحصیلی وکاهش افت تحصیلی و تقلیل مشکالت رفتاری دانش آموزان می شود ازاین رو
می توان ادعاکردکه خدمات وفعالیتهای مشاورهی تحصیلی وسیلهای تسهسل کننده برای رسیدن به هدفهای آموزش
وپرورش قلمدادمی شود .بنابراین ازدالیل عملکرد مثبت و مفیدمشاورهی تحصیلی برافزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
می توان به این نکته اشاره کردکه باعث افزایش آگاهی دانش آموزان دربارهی اعمال وفعالیتهای تحصیلی آنان ،افزایش آگاهی
آنان نسبت به نقاط قوت وضعفشان می گردد و در نتیجه باایجادانگیزه مهارتهای تحصیلی خودرا افزایش می دهند.
همانطور که در جدول 9مشاهده می شود بررسی فرضیهی سوم مربوط به بررسی رابطهی بین سالمت روانی وپیشرفت تحصیلی
دانش آموزان ازدیدگاه دبیران ودانش آمو زان براساس ضریب همبستگی پیرسون نشان دادکه بین این دومتغیررابطهی منفی
معنی داری وجودارد (.)sig>3/31
حال باتوجه به نتایج به دست آمده دراین تحقیق می توان نتیجه گرفت که نتایج به دست آمده باتحقیقات دینگ و
همکاران( ،)0334سیگفوس و همکاران( ،)0339داترواستوروم( ،)0331اسپیرناک و همکاران ( ،)0331شوالتر
وگولدهابر( ،)0334رازیزوسکا و همکاران( ،)1441ریچاردسون(،)1449کندل ودیویس( ،)1431گروسمن وکستنیر(،)0333
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سابیا( ،)0339تئولول وهمکاران( )0339شکوری(،)1935الهام پور(،)1939شعیری وچترچی( ،)1939رفعتی
همکاران( ،)1930فرهادی وهمکاران( ،)1939قمری و همکاران( )1934همخوانی دارد و نتایج این تحقیقات راتأیید می کند.

و

باتوجه به این که میزان پیشرفت وافت تحصیلی یکی ازمالک های کارآیی نظام آموزشی است،کشف وبررسی متغیرهای
تأثیرگذاربرعملکردتحصیلی،به شناخت بهتروپیش بینی متغیرهای موثردرنظام آموزشی می انجامد.بنابراین بررسی متغیرهایی
که با پیشرفت وموفقیت تحصیلی رابطه دارد،یکی ازموضوعات تحقیق درنظام آموزشی است.سالمت روانی رامی توان به عنوان
عامل فردی موثربرپیشرفت تحصیلی دانست .به طوری که هرقدردانش آموزان ازسالمت روانی باالتری برخوردارباشند،پیشرفت
تحصیلی باالتری خواهندداشت.
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منابع

ابوالقاسمی و همکاران ( ) 1941نقش مطلوبیت اجتماعی سالمت روانی و خودکارآمدی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دختر  ،روانشناسی مدرسه شماره  ( 0علمی – پژوهشی .) 03- 1
اتکینسون،ماری وگری.هورنبی.)0334(.بهداشت روانی درمدارس،ترجمه اکبررهنما.محمدرضافریدی()1933
،نشرآییژ،چاپ سوم،تهران.
احمدی ،سید احمد : .)1949(.مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره ،انتشارات سمت،تهران.
آزاد،حسین.)1939(.بررسی مقایسهای سالمت روانی،کنگره علمی وعملکردآموزشی درمیان دانش آموزان شهراصفهان پایان نامه کارشناسی
ارشد،دانشگاه اصفهان.
باربارا.اف،اوکان.)0334(.تکنیکهای مصاحبه ومشاوره،مترجم محمدخانی شهرام)1933(،انتشارات طلوع دانش،تهران.
بخشی پور.)1999(.بررسی میزان موفقیت مشاوران درکمک به حل مشکالت دانش آموزان .رسالهی کارشناسی ارشد،دانشگاه عالمه
طباطبایی:دانشکدهی علوم تربیتی
بفخم ،محمد ( .)1939رابطه هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت و خالقیت در بین دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان دزفول ،پایان
نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.
بیابانگرد،اسماعیل)1934(.روشهای پیشگیری از افت تحصیلی ،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان ،چاپ هفتم با تجدیدنظر کلی.
میالنی فر،بهروز.)1931(.بهداشت روانی،نشرقومس،تهران.
بیاتیانی،غ ( .)1931رابطه عوامل شخصی ،خانوادگی و آموزشگاهی با انگیزه پیشرفت و رابطه متغیر اخیر با عملکرد تحصیلی دانش آموزان
دختر و پسر دبیرستان های اهواز .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد واحد اهواز.
تیزرو،ف.)1993(.بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به اثربخشی مشاوران.
جعفرزادگان،تورج.)1995(.مقایسهی پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که برپایهی توصیهی مشاورانتخاب رشته کرده اند.پایان نامهی
کارشناسی ارشد،ارومیه
چنگیزی آشتیانی وهمکاران.)1933(.مقالهی تحت عنوان«فراوانی افت تحصیلی وبرخی ازعوامل موثربرآن ازدیدگاه دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی اراک.
حسینی بیرجندی،سیدمهدی.)1943(.اصول وروش های راهنمایی ومشاوره،انتشارات رشد،تهران.
رجایی،منوچهروهمکاران.)1939(.تأثیرمشاوره ی تحصیلی گروهی برمهارت هاوپیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه ی شهراصفهان
مقاله ی(علمی -پژوهشی)ش10
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