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Aims Martyr and Sacrificer Counseling Centers play an important role in providing various 
counseling services in different fields to the Martyr and Sacrificer Society; therefore, it is 
necessary to check the quality of these services with regard to the systemic approach. The 
aim of this study was to evaluate Martyr and Sacrificer Counseling Centers based on the Cipp 
model in selected provinces of Iran.
Instruments & Methods This deccriptive study was conducted on 382 clients, 100 
consultants and 22 experts of Martyr and Sacrificer Counseling Centers in Tehran, Khuzestan, 
East Azerbaijan, Gilan and Khorasan Razavi provinces in 2018-2019. Samples were selected 
by stratified random sampling method. Three questionnaires for consultants, clients and 
experts, and a checklist were used to gather information.
Findings The quality of fields, inputs, processes and outputs of Martyr and Sacrificer 
Counseling Centers in terms of human resources in all selected provinces were largely at 
the desired level. In such a way that the clients and experts of the responsible manager 
were very satisfied with the performance of the consultants. And the consultants were 
satisfied with the performance of the experts, but the material and physical factors of these 
centers such as budget, space, and facilities were evaluated at a relatively desirable level. 
While the satisfaction with the financial and material resources of the centers was evaluated 
by obtaining a score of 2.57 at an undesirable level. There were not enough specialized 
equipment and facilities in the centers.
Conclusion The quality of human resources in terms of expertise and experience in 
comparison to the quality of organizational and material factors in Martyr and Sacrificer 
Counseling Centers in selected provinces of Iran is assessed at a high level of desirability.
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 یبراساس الگو ثارگریمراکز مشاوره شاهد و ا یابیارز
رانیمنتخب ا یهادر استان پیس
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  رانیاهواز، ا ،یواحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش تیریگروه مد

  چکيده
مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر نقش مهمی در ارایه انواع خدمات مشاوره در  اهداف:
لذا ضروری است کیفیت این  ؛جامعه شاهد و ایثارگر دارند مختلف بههای زمینه

این پژوهش با هدف ارزیابی  خدمات با عنایت به نگرش سیستمی بررسی شود.
های منتخب ایران مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر براساس الگوی سیپ در استان

  انجام پذیرفت. 
مراجعان، نفر از  ۳۸۲روی  ۱۳۹۷-۹۸در سال توصیفی این پژوهش  :هاروشابزار و 
در  ایثارگر و شاهد مراکز مشاورهکارشناسان  نفر از ۲۲ مشاوران ونفر از  ۱۰۰

 .انجام شدهای تهران، خوزستان، آذربایجان شرقی، گیالن و خراسان رضوی استان
 برای. انتخاب شدندای تصادفی نسبتی گیری طبقهنمونهبه روش ها نمونه
نامه مشاوران، مدیران و مراجعان و یک پرسشاز سه آوری اطالعات جمع
  لیست استفاده شد. چک
دادهای مراکز شاهد و ایثارگر یندها و برونآدادها، فرها، درونکیفیت زمینه :هایافته

های منتخب تا حدود زیادی در سطح مطلوب از حیث منابع انسانی در تمام استان
 ول از عملکرد مشاوران رضایتئمدیر مسای که مراجعان و کارشناسان بودند. به گونه

ی و عوامل ماد . اماباالیی داشتند و مشاوران از عملکرد کارشناسان رضایت داشتند
ایینی از پ کالبدی این مراکز مانند بودجه، فضا، امکانات، تسهیالت در سطح نسبتاً 

خذ اکه رضایت از منابع مالی و مادی مراکز با  ارزیابی شدند. در حالی یتمطلوب
د. تجهیزات و تسهیالت تخصصی در شدر سطح نامطلوب ارزیابی  ۵۷/۲ امتیاز

  . شتندمراکز به میزان الزم وجود ندا
میزان کیفیت منابع انسانی از حیث تخصص و تجربه در مقایسه با  :گیرینتیجه

 های منتخبکیفیت عوامل سازمانی و مادی در مراکز شاهد و ایثارگر تمام استان
  د. وشمیسطح باالیی از مطلوبیت ارزیابی ایران در 
  ، شاهد و ایثارگر، الگوی سیپ مشاوره :هاکلیدواژه
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مقدمه 
جنگ یکی از عوامل تاثیرگذار بر میزان شیوع، زمان شروع و سیر 

های مطالعات مختلف نشان رفتاری است. یافتهاختالالت روانی 
تنها اثرات ناگوار روانی و جسمی بر افراد درگیر دهد که جنگ نهمی

های افراد درگیر در جنگ، اسیران جنگی بلکه بر خانواده ،در جنگ دارد
و جوانانی که در سرزمین آنها جنگ است نیز اثرگذار است. جنگ 

ها سبب جنگ .[1]شودسبب میهای زیادی را مشکالت و ناراحتی
ها، دوری از وطن و خانواده دادن عزیزان، اعضای بدن، داراییازدست

که بر روحیه جوانان، نوجوانان، خانواده و کسانی که  اندو اقوام شده
د تاثیر ناگوار گذاشته و سبب افسردگی نکندر محل جنگ زندگی می

اجتماعی  و شغلی های تحصیلی،. افسردگی جنبه[2]شوددر آنها می
سازد. در جامعه را تحت تاثیر گذاشته و عملکرد آنها را کمرنگ می

مناطق بعد از جنگ میزان شیوع افسردگی خیلی باال است که حتی 
. در کشور ما وجود هشت سال جنگ و [3]برسد %۴۶٫۷تواند تا می

عنوان های ناشی از آن موجب شده اختالالت روانی بهاسترس
های آنان مطرح شود. در رزمندگان، جانبازان و خانوادهمشکلی شایع 

های آنها مبتال دهد که بازماندگان جنگ و خانوادهمطالعات نشان می
های روانی همچون اختالل استرس پس به طیف وسیعی از آسیب

از حادثه، اختالالت خلقی و اضطرابی، پرخاشگری، تعارض و 

  . [4]افسردگی هستند
نشان داد که افراد آزاده و  [5]ماردپورو  منشکمالنتایج پژوهش 

ی برند. یکی از پیامدهاجانباز از اختالل استرس پس از سانحه رنج می
عمده تاثیرات استرس پس از ضربه برای جانبازان و مصدومان 
نابسامانی و اختالل در زندگی خانوادگی آنهاست. در اغلب مطالعات، 

فردی، اجتناب، بین پژوهشگران پیامدهایی از جمله خشونت
اضطراب اجتماعی، نارضایتی زناشویی و خانوادگی و مشکالت شغلی 
در ارتباط با نشانگان بالینی اختالل استرس پس از سانحه ناشی از 

بر  های ناشی از جنگ عمدتاً واقع آسیب اند. درجنگ را مطرح نموده
، یتمام ابعاد کیفیت زندگی روانی، عاطفی، معنوی، وضعیت اقتصاد

دیدگان همچون جانبازان تاثیرگذار اجتماعی و خانوادگی آسیب
علت مجروحیت ناشی از جنگ تحمیلی دچار جانبازانی که به. [6]است

د خانواده خو یاعضا بر باری رااند، تاثیرات زیانشدهاختالالت روانی 
سازد. خواهند داشت. تغییرات تحولی در فرد، خانواده را متاثر می

که  کندهر فرد در یک محیط محصورشده زندگی می لوینطبق نظریه 
در این محیط زندگی، فرد  .گرفته است اطراف آن را محیط خارجی فرا

 کند. بنیانبا فضاهای احساسی، ادراکی و فضای روانی زندگی می
فضای حسی و ادراکی را نیازهای فرد و بنیان فضای روانی را 

زیرا هم رفتار در این  ،دهدهای حاکم بر بینش فرد تشکیل میارزش
. [7]پیوندد و هم تابعی از شرایط موجود در آن استفضا به وقوع می

 دیدگان در اکثر ابعاد سالمت روانیبنابراین با توجه به این که آسیب
الزم است دولت و نهادهای حمایتی  ،اندو اجتماعی دچار آسیب شده
منسجم و کارآمد ای شناسی و مشاورهمردمی خدمات پزشکی، روان

   د.نبه این قربانیان ارایه ده
در همین راستا بیش از سه دهه است که مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر 

منظور کاهش مشکالت زیستی، روانی، اجتماعی و اخالقی به
کنند. اما با توجه به بررسی ادبیات و دیدگان فعالیت میآسیب

پیشینه پژوهش و شواهد موجود مساله پژوهش حاضر مبتنی بر 
مراکز مشاوره و شاهد و ایثارگر  فقدان تحقیقی در راستای ارزیابی

جانبه و بود. بنابراین ارزیابی همه (cipp)براساس الگوی سیپ 
گذاری جامع این مراکز براساس چارچوب نظری الگوی مذکور پایه

شد. این مراکز نقش مهمی در ارایه انواع خدمات مشاوره در 
های تحصیلی، شغلی، ازدواج، خانواده، مذهبی و همچنین زمینه

ی یپزشکی، مددکاری و راهنماسنجی، رواندرمانی، روانانواع روان
لذا ضروری است که کیفیت این خدمات  ؛جامعه شاهد و ایثارگر دارند

  با عنایت به نگرش سیستمی بررسی شود. 
هیل تس منظورالگوی سیپ از جمله الگوهای مبتنی بر مدیریت و به

است و الگویی است گیری مدیران ارایه و تدوین شده در تصمیم
صورت سیستماتیک و تواند یک برنامه را بهنگر و جامع که میکل
، از چهار نوع ارزشیابی (زمینهسیپ مدل  جانبه بررسی کند.همه
 ،شیابی زمینهزار داد) تشکیل شده است.فرآیند و برون، داددرون

ای برنامه مورد نظر همچون عوامل جغرافیایی، فرهنگی، عوامل زمینه
. از سوی دیگر، [8]دهدسیاسی را مورد بررسی قرار می و اجتماعی

دادی عنوان یك سیستم درونشود بهتمامی آنچه كه وارد سیستم می
 رهغی فضا و تجهیزات، بودجه، تشكیالت و ،شامل منابع انسانی

ارزشیابی فرآیندی نیز چگونگی انجام از منظور  .[9]شودمحسوب می
های یاددهی یادگیری و نحوه اجرا، روشها و كارها مانند روش
عالوه، ه ب .[10]های رهبری و چگونگی ارتباطات استمشاوره و سبک

های مجاور خود صادر آنچه كه یك سیستم به محیط یا سیستم
مرور پیشینه تحقیق نشان داد گرچه  شود.داد نامیده میكند برونمی

ره مراکز مشاو که تاکنون تحقیق جامعی در زمینه ارزیابی کیفیت
اما  ،شاهد و ایثارگر براساس الگوی سیپ در ایران انجام نشده است
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ای، هایی در حوزه سنجش کیفیت عوامل زمینهپژوهش تلویحاً 
دادی مراکز مشاوره یا مدارس شاهد و دادی، فرآیندی و بروندرون

ها و شناسایی عوامل، مالک منظوربهایثارگر صورت گرفته است. لذا 
زیر  یهاپژوهش ،سنجش کیفیت مراکز مشاوره و ایثارگر و رهانشانگ

   :شوندبررسی می
 بنیاد ساختاری و محتوایی ای،زمینه هایو همکاران شاخص فقیه
 ایزمینه هایشاخص. نمودند شناسایی را ایثارگران امور و شهید
. ودب ایثارگران اعتماد ارتباطات و محیط مشارکت ایثارگران، شامل
 عبارت فرآیندی و دادیدرون عوامل همچون محتوایی هایشاخص

 و مدیریتی اخالقی، رفتاری، شغلی، هایویژگی وجودی، فلسفه از
 یستمس به عالوه. کارکنان بودند بالندگی آموزش و کارکنان اجتماعی
 عنوانبه خدمت ارایه هایروش و سازمانی ساختار انسانی، منابع
در ارزیابی عملکرد بنیاد  .[11]شدند معرفی ساختاری هایشاخص

های طور مثال شاخصبه شد؛شاخص شناسایی  ٣٢شهید کردستان 
ها، ایثارگران و سایر ادارات در میزان کیفیت مشارکت خانواده

های فرهنگی، یادگیری سازمانی، تناسب مدارک تحصیلی با برنامه
طح های پژوهشی در سفعالیتو های مدیریتی و سازمانی، پست
های دیگری همچون پایینی ارزیابی شدند. همچنین شاخص نسبتاً 

میزان کیفیت کارکنان، ساختمان، تجهیزات و امکانات اداری با 
شده تناسب ندارند. اما کیفیت سامانه های تعریفماموریت

الکترونیکی در سطح مطلوب  اتوماسیون اداری و توسعه خدمات
-٨٦های طی سال [12]انو همکار لطفی ارزیابی شد. در پژوهش

عنوان یک شاخص مهم و تاثیرگذار بر ه، طرح استاد مشاور ب١٣٨١
پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر شناسایی شد. براساس 

مندی کارکنان مراکز ترضایمیزان  [13]و همکاران اسماعیلی فراتحلیل
همکاران، ایجاد تعامالت اجتماعی مناسب بین از شاهد و ایثارگر 

ردانی از ها، قدکردن زمینه پیشرفت کارکنان براساس شایستگیفراهم
های عنوان شاخصتواند بهمی کردن امنیت شغلیآنها و فراهم

ز برخی دیگر ا دیگری برای ارزیابی این مراکز در نظر گرفته شوند.
و  قدمی. [14]اندتحقیقات به ارزیابی کیفیت مدارس شاهد پرداخته

 یادگیری، و آموزش نظام سازمانی، فرهنگ هایاخصش قدیانی
 دانش، کاربرد مدیریت پشتیبانی، و حمایت مشارکت، اعتماد،
 ترتیب به را فناوری و دانش انتقال و کسب دانش و سازیذخیره
 ایثارگران امور و شهید بنیاد دانایی مدیریت در مهم عوامل عنوانبه

در ارزیابی کیفیت مدیریت دانش بنیاد شهید و امور . [15]برشمردند
که بنیاد شهید از لحاظ تسهیم دانش و  مشخص شدایثارگران تهران 

حفظ و نگهداری دانش در وضعیت مطلوبی قرار دارد و از لحاظ خلق 
کارگیری دانش و مدیریت دانش در وضعیت نامطلوبی هدانش، ب
  . است

های ارزیابی موسسات شاخصهای خارجی نیز برخی از در پژوهش
 [16]و همکاران برتلند اند. نتایج مطالعهمشاوره خانواده معرفی شده

ها های حمایت از خانوادهنشان داد که کیفیت خدمات سازمان
صورت سیستماتیک وابسته به عوامل بیرونی، عناصر ساختار به

 کای که کیفیت هر یبه گونه ؛دادی استسازمانی، عملکردی و برون
از عوامل بر کیفیت عناصر بعدی تاثیرگذار است. عوامل بیرونی شامل 

های سیاسی، اداری، مالی، منابع و قانونی وابسته به دولت شاخص
های خدمات، های ساختار سازمانی شامل استراتژیاست. شاخص

خصوصی بود.  -انسجام واحدهای سازمانی، مشارکت عمومی
های هایی همچون سبکاخصهای عملکردی و فرآیندی شفعالیت

. گرفتهای آموزشی، ارزیابی و تحقیق را در بر میمدیریتی، شیوه
دادهای این مراکز از طریق نشانگرهای میزان دسترسی، ارزیابی برون

در پژوهشی  [17]برتلندو  بسینجر. کیفیت و پذیرش خدمات انجام شد

های سالمت خانواده با استفاده از عوامل مشاور، کیفیت برنامه
در کشورهای اکوادور، اوگاندا و را کارکنان، مراجعان و امکانات 

در این پژوهش ابزار مشاهده، مصاحبه و  .نمودندزیمبابوه ارزیابی 
. به این صورت که توسط قرار گرفتاستفاده مورد نامه پرسش

ه، تعامل مشاور با مراجع مشاهده شد. های مشاورمتخصصان مهارت
 آمد. نتایج یکسانی از ابزارهایعمل ه سپس با مراجعان نیز مصاحبه ب

مشاهده و مصاحبه در هر سه کشور در خصوص کیفیت فرآیند مشاوره 
 جانبازان زندگی کیفیت [18]و همکاران سعیدبیات. به دست آمد
 ابعاد رد زندگی فیتکی نمودند که بررسی را ایران در جنگ شیمیایی
 اگر ؛شد ارزیابی پایینی سطح در شناختیروان و اجتماعی جسمانی،

 [19]و همکاران ُالینبود.  مذکور سطوح از باالتر روحیه میزان چه
های کیفیت خدمات حمایتی خانواده در رابطه با بافت شاخص

ها با استفاده از تکنیک اجتماعی سازمانی را بررسی نمودند. شاخص
دادی و فرآیندی تحت عنوان ساختار نقش دلفی در حوزه عوامل درون

کارکنان (شرح شغل و آگاهی کارکنان از وظایف نقش)، تخصص 
مشاوران (دانش و مهارت در فرآیند مشاوره)، استراتژی و فرآیندها 

کارگیری ههای آموزش خانواده، بها، برنامه(نیازسنجی خانواده
ا با تجارب خاص و مرتبط در هیات امنای هنمایندگانی از خانواده

یی هاصورت مستمر با توجه به تکنیکمرکز، برگزاری جلسات به
همچون طوفان مغزی)، مالی (تخصیص بودجه به خدمات مشاوره 
خانواده) و تسهیالت پزشکی، نقل و انتقاالت و مراقبت کودک و 
مکان مشاوره تعیین شدند. تاثیرات مرکز مشاوره براساس 

دادی میزان اعتقادات دینی، معنوی و رشد های برونخصشا
اجتماعی مراجعان ارزیابی شد. همچنین نتایج این پژوهش نشان 

های فرهنگ و جو سازمانی در موسسات خدمات چه مولفه داد هر
های مشاوره خانواده از کیفیت باالیی برخوردار باشند، کیفیت شاخص

مات نیز بیشتر خواهد بود. در دادی خددادی، فرآیندی و بروندرون
های ارزیابی کیفیت شاخص [20]و همکاران آساف پژوهشی توسط

مراکز خدمات مشاوره سالمت شامل امکانات و تسهیالت، فرآیند 
مشاوره و میزان رضایت مراجعان شناسایی شدند. نتایج نشان داد که 

ر از نظ مرکز از نظر اتاق مشاوره از کیفیت باالیی برخوردار بود، اما
فناوری اطالعات و ارتباطات، سیستم نقل و انتقال، فرآیند مشاوره 

و  ولمه در سطح پایینی ارزیابی شد. اما با عنایت به نتایج پژوهش
های توان عواملی همچون سبکمی ٢٠١٦در سال  [21]مینتون

ها و اسناد درونی و بیرونی مراجعان را بر میزان فرزندپروری خانواده
های فردی در عنوان شاخصوره با نوجوانان و جوانان بهکیفیت مشا

ه ب توجه. بنابراین با موثر دانستارزیابی کیفیت این مراکز 
های فوق عوامل انسانی همچون کیفیت مشاوران و مدیران پژوهش

های از لحاظ تجربه، تخصص و عوامل مادی و کالبدی یا روش
های اصلی ان مولفهعنوتوانند بهمیغیره  مشاوره و مدیریتی و

ارزیابی مراکز شاهد و ایثارگر محسوب شوند. کیفیت هر یک از این 
هایی است که در مبانی نظری یا ها منوط به ویژگیمولفه

ال عنوان مثاست. به قرار گرفتهتاکید مورد های اجرایی دستورالعمل
مشاور در درجه نخست باید با برقرای رابطه حسنه، اعتماد مراجع و 

از فنون ارتباط موثر مانند انعکاس  ،[4]نواده او را جلب نمایدخا
کردن، فنون تکرارکردن، روشن شامل، متن و احساس یمحتو

سکوت در برقراری  و مرورکردن در مواقع ترس، احساس گناه، خشم
که مشاوران هنگام  یا این ،[22]مهارت کالمی استفاده نماید

ر مانند نحوه نشستن و حاالت های غیرکالمی موثدادن از مهارتگوش
که در خصوص کیفیت فضا بیشتر  یا این ،[23]دنبدن استفاده کن

نظر دارند  پردازان، در خصوص نحوه آرایش اتاق مشاوره، اتفاقنظریه
 رهاتاق مشاو" اند، برای مثالو بر سادگی و آراستگی آن تاکید کرده
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. عالوه بر این [24]"شدن حواس نشودباید ساده باشد تا مایه پرت
مشاوری که در اتاق روشن و دارای مبلمان لوکس کار کند از مشاوری 

جع زیرا مرا ،تر استنور و قدیمی کار کند موفقکم ،که در محلی خالی
و  گیردخصوص در اولین برخورد تحت تاثیر محل مشاوره قرار میهب

ی کانگذارد. او در ماین مطلب بر احساس او نسبت به مشاور اثر می
 تر به بیانکند و راحتجالب و مناسب بیشتر احساس راحتی می

پردازد. اتاق مشاوره باید خالی از هر نوع ابزار خارجی مطالب خود می
 نظیر وسایل آزمایشگاهی، کارگاهی، وسایل سمعی و بصری و احیاناً 

یک از این وسایل امنیت محیط مشاوره  کمدهای بایگانی باشد. هر
های دهد. اتاق مشاوره باید دور از اتاقطر قرار میرا در معرض خ

   .[23]کارکنان اداری باشد تا امنیت مراجعان فراهم شود
در اثربخشی یک سازمان دو بعد سازمانی و  پارسونزبراساس نظریه 

فردی موثر است. بعد سازمانی به ساختار سازمانی متشکل از 
ها، انتظارت و قوانین داللت دارد. بعد فردی به شخصیت، نقش
شناختی، منحصر به فرد بودن افراد، نیازها، های روانزمینه
ین که شود. برای اها و اعتقادات مربوط میها، ارزشتوانایی
های سازمانی تحقق یابند باید بین انتظارات و الگوی نیازهای هدف

سازمانی توافق حاصل شود که هم موجب اثربخشی سازمان و هم 
. در واقع سازمانی از اثربخشی الزم [25]تامین نیازهای کارکنان شود

 ،اجتماعی فعالیت نماید -عنوان سیستمی فنیبرخوردار است که به
 مدیریت دانش و اصول روابط انسانی، مدیریت علمی کارگیریهبا ب

ساختار سازمانی سازگار با الزامات محیطی را طراحی کند و در جهت 
. [26]فردی، سازمانی و فراسازمانی تالش نمایدتوسعه دانش بین

با هدف ارزیابی مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر بنابراین پژوهش حاضر 
  . شدهای منتخب ایران انجام براساس الگوی سیپ در استان

  

  هاابزار و روش
 ،از حیث هدف وپیمایشی  -توصیفی ،روشاین پژوهش از نظر 

 و مشاوران بین مراجعان، ۱۳۹۷-۹۸که در سال  کاربردی است
های در استانمراکز مشاوره شاهد و ایثارگر  مسئول کارشناسان

ال در محدوده زمانی سجامعه آماری پژوهش  منتخب انجام شد.
زیرا با توجه به ماهیت و سئواالت  ،در نظر گرفته شد ۱۳۹۵
ها مبتنی بر الگوی سیپ و سنجش مطلوبیت فرآیند و نامهپرسش
مراجعانی در نظر گرفته شوند که فرآیند بود داد مشاوره ضروری برون

 باشد.زمانی نیز از آن سپری شده مشاوره را طی نموده و مدت
جامعه آماری شامل سه  ،همچنین با توجه به جامعیت الگوی سیپ

کلیه مشاوران و درمانگران مراکز مشاوره  ؛زیرگروه در نظر گرفته شد
های تهران، خوزستان، آذربایجان شرقی، شاهد و ایثارگر در استان
خدمات مشاوره  ۱۳۹۵نفر) که در سال  ۱۳۷گیالن و خراسان رضوی (

کلیه مراجعان مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر در  ؛ندبود ارایه نموده
های تهران، خوزستان، آذربایجان شرقی، گیالن و خراسان استان

 خدمات مشاوره دریافت نموده ۱۳۹۵نفر) که در سال  ۹۶۱۶۷رضوی (
و کلیه کارشناسان مسئول مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر در ؛ ندبود

ان شرقی، گیالن و خراسان های تهران، خوزستان، آذربایجاستان

مسئولیت مدیریت مراکز را بر عهده داشتند.  ۱۳۹۵رضوی که در سال 
حجم نمونه مراجعان و مشاوران با توجه به جدول مورگان به ترتیب 

دلیل محدودیت جامعه آماری نفر در نظر گرفته شد. به ۱۰۰و  ۳۸۲
در  ریآماه عنوان نمونکلیه آنان به ،کارشناسان مسئول مراکز مشاوره

نامه از مراجعان و تعداد پرسش ۴۳۱ند. البته تعداد شدنظر گرفته 
منظور انتخاب وری شد. بهآنامه از مشاوران جمعپرسش ۱۰۶

 ایگیری چندمرحلهپژوهش در سطح کشور از نمونه آماریهای نمونه
در مرحله اول با توجه به ویژگی منطقه جغرافیایی از  استفاده شد.
جغرافیایی جنوب، مرکز، شمال، مشرق و مغرب به ترتیب  پنج منطقه

های خوزستان، تهران، گیالن، خراسان رضوی و آذربایجان استان
شرقی انتخاب شدند. در مرحله دوم حجم نمونه مراجعان برای هر 

ه شداستان با ضرب جامعه آماری استان در حجم نمونه درنظرگرفته
در مرحله سوم تمام مراکز ) بر جامعه آماری کل مشخص شد. ۴۳۱(

در هر استان انتخاب شدند. تعداد مراجعان و مشاوران در هر مرکز به 
ای تصادفی نسبتی با توجه به حجم نمونه گیری طبقهشیوه نمونه
  .)۱(جدول  شده انتخاب شدمشخص

  

ها و نشانگرهای مربوط به عوامل منظور شناسایی شاخصبه
دادی سنجش کیفیت مراکز و بروندادی، فرآیندی ای، درونزمینه

مشاوره و ایثارگر از مصاحبه استفاده شد. ابتدا با استفاده از مطالعات 
مقاالت الکترونیکی به بررسی  ای از طریق کتب، مجالت وکتابخانه

خارج  سوابق و مطالعات نظری و تجربی موضوع پژوهش در داخل و
و مشاوران باتجربه و  در مرحله بعد با تعدادی از مدیران .ه شدپرداخت
 ساختمندوالن در مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر مصاحبه نیمهئمس

ها و شاخص شد ها تحلیل. سپس محتوای پاسخصورت گرفت
دادی دادی، فرآیندی و برونای، درونهای زمینهبراساس حیطه

ای و با استفاده از مرحله اول مطالعات کتابخانه شدند. بندیدسته
کارشناسان مدیرمسئول های سه گروه مشاوران، نامهپرسش ،دوم

. سپس ندتدوین شدلیست و چکمراجعان  مراکز مشاوره،
باتجربه  ان و مسئوالندر اختیار مدیرلیست و چکها نامهپرسش

 ها اصالحگرفت و تعدادی از گویه مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر قرار
ه از فرآیند روایی محتوایی، و تعدیل شد. به این ترتیب با استفاد
  روایی ابزارهای پژوهش نیز تامین شد. 

  

 زگیری اروایی ابزارها با استفاده از روش محتوایی و صوری با بهره
. پایایی مورد بررسی قرار گرفت ن این حوزهانظرات متخصص

مقدار  .شدروش آلفای کرونباخ برآورد  با استفاده از ها نیزنامهپرسش
لوبیت میزان مطبرای نامه االت پرسشئویرمن بین سهمبستگی اسپ

های منتخب ایران از دیدگاه مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر در استان
از دیدگاه  و r=۸۳۶/۰، از دیدگاه مشاوران برابر r=۵۱۷/۰مراجعان برابر 

میزان آلفای کرونباخ منظور شد.  r=۷۲۵/۰کارشناسان برابر 
 و ۹۳۰/۰مشاوران برابر نامه پرسش، ۹۰۱/۰مراجعان برابر نامه پرسش
  محاسبه شد.  ۸۶۱/۰برابر مدیرمسئول کارشناسان نامه پرسش

  

شده توسط آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و آوریهای جمعداده
  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 20	SPSSافزار معیار) در نرمانحراف

  
  هاجامعه آماری و حجم نمونه مراجعان، مشاوران و کارشناسان مسئول به تفکیک استان )۱ جدول

  جامعه آماری مراجعان  نمونه مراجعان حجم  جامعه آماری مشاوران  مشاوران حجم نمونه  اهکارشناسان مسئول مراکز استان  هااستان
	٧٢١٢	٢٩  ٤٢  ٣٦  ٤  تهران

	١٩١٢٢	٧٦  ٣٢  ١٣  ٤  خوزستان
	٢٣٨٥٣	٩٥  ١٠  ٧  ٤  گیالن

	٤٤٢٦	١٨  ١٩  ١٣  ٤  آذربایجان شرقی
  ٤١٥٥٤	١٦٤  ٣٤  ٣١  ٦  خراسان رضوی

  ٩٦١٦٧  ٣٨٢  ١٣٧  ١٠٠  ٢٢  جمع کل
  



 ۲۱۷ رانیمنتخب ا یهادر استان پیس یبراساس الگو ثارگریمراکز مشاوره شاهد و ا یابیارزـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  هایافته
 دارای مشاوران تعدادنفر،  ۷۱اشتغال  پروانه دارای مشاوران تعداد
 مدرک دارای کارشناسان نفر، تعداد ۹۹باال  به سال سه سوابق

 آموزشی هایدوره نفر و تعداد ۲۰پست  با متناسب تحصیلی
  دوره بود. ۱۳کارشناسان  توسط شدهگذرانده

ای مراکز مشاوره همچون از دیدگاه مراجعان، کیفیت عوامل زمینه
 و ای، محل جغرافیایی مراکزآگاهی مراجعان از خدمات مشاوره

قوانین و مقررات از نگرش مثبت نسبت به خدمات مشاوره میزان 
ریزان به امر مشاوره با ن و برنامهمیزان اهمیت مسئوال بود وکمتر 
و میزان آگاهی مراجعان از خدمات  بیشترین میانگین ۰۸/۴

ان را از دیدگاه مراجعكمترین میانگین  ۵۹/۳با  ای مرکزمشاوره
دادی عنوان عوامل درونطور کلی کیفیت منابع انسانی بهت. بهشدا

ای که پایبندی به گونه بود؛از عوامل کالبدی و مادی بیشتر 
کارشناسان مدیر مسئول به اصول و مبانی دینی باالترین میانگین 

و میزان بودجه در مراکز شاهد و ایثارگر کمترین میانگین  )۸۵/۴(
هایی اختصاص داد. مشاوران با داشتن ویژگیرا به خود  )۵۷/۲(

)، آگاهی از قوانین و مقررات ۷۳/۴همچون نگرش مثبت به مشاوره (
)، صدای مناسب ۴۶/۴)، اعتماد (۵۱/۴)، ظاهر منظم (۶۸/۴(
های )، مهارت۳۶/۴)، تجربه (۴۰/۴)، صبوری و مشاوره (۴۴/۴(

باالیی از مطلوبیت  ) در سطح نسبتاً ۳۲/۴) و پشتکار (۳۴/۴ارتباط (
 ۹۰/۳ها نها در تدوین برنامهآارزیابی شدند. اما میانگین مشارکت 

 ۴محاسبه شد. کارشناسان مدیرمسئول نیز با اخذ میانگین باالتر از 
نظارت بر خدمات مشاوره  و ریزی، انتخاب مشاوران مجربدر برنامه

ی و دند. کیفیت منابع ماشددر سطح باالیی از مطلوبیت ارزیابی 
گی و ای که آراستبه گونه ؛کالبدی کمتر از منابع انسانی ارزیابی شد

و امکانات آموزشی و  )۸۲/۳(پاکیزگی مرکز باالترین میانگین 
  .)۲بودند (جدول را دارا  )۳۴/۳(ارتباطی کمترین میانگین 

ر صورت ماهانه دبیشترین و کمترین تعداد کالس آموزش خانواده به
مرکز از استان گیالن از  ٣. همچنین ه بودزار شدتهران و گیالن برگ

. نددمرکز از نظر موقعیت مکانی و جغرافیایی مناسب نبو ٤مجموع 
عالوه هیچ کدام از مراکز در استان گیالن ساختمانی مستقل از ه ب

ند. البته یک مرکز از استان تهران و یک مرکز شتساختمان اداری ندا
 ند. از طرفی مراکزشتستقل ندااز استان خوزستان نیز ساختمان م

استان گیالن و خوزستان از امکانات و تسهیالتی مانند سالن، اتاق 
 ١١٠٠اتاق پذیرش محروم بودند. بیشترین کتاب به تعداد  و مسئول

الوه عه . ببودنسخه در مراکز شاهد و ایثارگر استان خوزستان موجود 
مرکز از استان  یکان، مرکز از تهر ٣مرکز از آذربایجان شرقی،  ٤تعداد 

ر برخوردا غیره ها وخراسان از تسهیالت تخصصی مانند انواع تست
بودند و مراکز استان خوزستان و گیالن فاقد این تسهیالت تخصصی 
بودند. همچنین مراکز استان تهران، خراسان رضوی، خوزستان و 

مرکز فاقد تجهیزات اداری  ٣و  ١، ٢، ٣گیالن به ترتیب به تعداد 
سازی بسیاری از امکانات مربوط به شاداب ،ناسب بودند. مراکزم

کواریوم، موسیقی و تلویزیون را نداشتند. این ضعف بیشتر در آمانند 
  .)٣بود (جدول مراکز استان گیالن قابل رویت 

دادهای مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر همانند عوامل کیفیت برون
تر بیش ،عوامل مادی و کالبدیبه منابع انسانی از  دادی مربوطدرون

ای که مدیریت اثربخش به گونه بود؛ ۴ها باالتر از و تمامی میانگین
و حل مشکالت  )۶۴/۴(کارشناسان مدیر مسئول باالترین میانگین 

بودند را دارا  )۰۵/۴(مراجعان در مرکز مشاوره کمترین میانگین 
  . )۴(جدول 

  

 ی مراکزو فرآیندها دادهادرون ،هازمینهبررسی وضعیت میزان مطلوبیت  )۲جدول 
  های منتخب ایران مشاوره شاهد و ایثارگر در استان

  نمرات  متغیرها
  ها زمینه •
  مراجعان دیدگاه از

  ٥٩/٣±٩٩/٠  ایآگاهی از خدمات مشاوره
  ٢٠/٤±٧٨/٠  نگرش مثبت به خدمات مشاوره

  ٩٣/٣±٨٦/٠  مکانی مرکز -موقعیت جغرافیایی
  ٩٨/٣±٨٠/٠  ات مرکزررسمیت قوانین و مقرمیزان 

  ٠٨/٤±٨٧/٠  ریزان به امر مشاورهن و برنامهوالئمیزان اهمیت مس
  دادهادرون •
  مراجعان دیدگاه از

  ٧٤/٣±٨٦/٠  تناسب اتاق مشاور
  ٧٩/٣±٨٥/٠  سیسات گرمایشی و سرمایشیات

  ٧٥/٣±٨٥/٠  لوازم و وسایل
  ٥٥/٣±١٠/١  کالس آموزشیبرگزاری 

  ٨٢/٣±٩٥/٠  آراستگی و پاکیزگی مرکز
  ٦٣/٣±٠١/١  های صوتیپیشگیری از مزاحمت

  ٧٢/٣±٩٠/٠  ساختار اداری و اجتماعی
  ٣٩/٣±٩٧/٠  آورنشاط یفضا

  ٣٧/٣±٠١/١  معماری و كیفیت ساختمان مرکز
  ٣٤/٣±٠٥/١  امكانات آموزشی و ارتباطی

  مشاوران دیدگاه از
  ٤٣/٤±٦٧/٠  برنامه مدون و منظم تشکیل جلسات

  ٨٥/٤±٤٠/٠  به اصول و مبانی دینی یپایبند
  ٦٤/٤±٥٧/٠  ریزی منظمبرنامه

  ٦١/٤±٥٧/٠  شفافیت شرح وظایف مشاوران
  ٦٨/٤±٦٥/٠  آگاهی از قوانین و مقررات

  ٧٣/٤±٥٧/٠  نگرش مثبت نسبت به مشاوره
  کارشناسان دیدگاه از

  ٩٥/٣±٨٢/٠  ارتباط بین برنامه مرکز و اهداف
  ٢٤/٤±٦٢/٠  هانامهمشاوران از آیینگاهی آ

  ٥٧/٢±٩٧/٠  مطلوبیت بودجه
  ٦٧/٣±٩١/٠  های موجودمطلوبیت دستورالعمل

  ٩٠/٣±٧٠/٠  هابودن دستورالعملصریح
  یندهاآفر •
  مراجعان دیدگاه از

  ٠٦/٤±٨٩/٠  برنامه زمانی مناسب تشکیل جلسه
  ٤٠/٤±٧٣/٠  صبوری مشاور در زمان مشاوره

  ٣٢/٤±٧٩/٠  پیگیری مشاورپشتکار و 
  ٥١/٤±١٠/١  ظاهر منظم و آراسته مشاور

  ٣٩/٤±٧٦/٠  رشته تحصیلی مرتبط با حرفه مشاوره
  ٣٤/٤±٧٥/٠  های ارتباطمهارت

  ٣٦/٤±٧٤/٠  تجربه و مهارت مشاور
  ٤٦/٤±٦٨/٠  اعتماد به مشاور

  ٤٤/٤±٦٨/٠  بودن صدای مشاورمناسب
  مشاوران دیدگاه از

  ٦٢/٤±٦١/٠  ایمشاوره نظارت بر خدمات
  ٦٤/٤±٦٥/٠  انتخاب مشاوران مجرب

  ٤٧/٤±٨٨/٠  پیگیری مسایل و مشکالت مشاوران
  ٨٠/٤±٤٦/٠  شیوه ارتباط مسئول مرکز مشاوره
  ٣٠/٤±١٠/١  پیگیری تهیه تجهیزات و امکانات

  کارشناسان دیدگاه از
  ٩٠/٣±٩٤/٠  مشارکت مشاوران در تدوین برنامه

  
ها منابع انسانی از کیفیت باالیی نسبت به دیگر در تمامی استان

ی چرا که عوامل فرآیند بود؛منابع مثل منابع مادی و کالبدی برخوردار 
را به خود اختصاص  ۴ها میانگین باالتر از دادی در تمام استانو برون

کانات، ـضا، امـمربوط به ف دتاً ـدادی عمکه عوامل درون الیـدر ح داد.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ همکارانو  انیدیفرانک ام ۲۱۸
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. از نظر عوامل بودند ۴بودجه دارای میانگین کمتر از  و تسهیالت
های آذربایجان شرقی و تهران بهتر از دادی استانای و درونزمینه

ها ارزیابی شدند و استان خراسان رضوی از این نظر نسبت دیگر استان
  . )۵بود (جدول تری برخوردار ها از کیفیت پایینبه دیگر استان

  
  های منتخب ایران دادهای مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر (فضا و تجهیزات) در استانوضعیت میزان مطلوبیت درون) ۳جدول 

  جمع  گیالن  خوزستان  خراسان رضوی  تهران  آذربایجان شرقی  متغیرها
  ٢٢  ٤  ٤  ٦  ٤  ٤  تعداد مرکز

  ١٩  ٣  ٣  ٥  ٤  ٤  آموزش خانواده
  ٤٨  ٤  ٥  ١١  ٢٨  ٣  آموزش خانواده در ماه

  ١٧  ١  ٣  ٥  ٤  ٤  تناسب مرکز
  ١٥  ٠  ٢  ٦  ٣  ٤  ساختمان مستقل

  ١٤  ٠  ٠  ٦  ٤  ٤  سالن
  ٢٩٢٩  ٣٢٣  ١١٠٠  ٦٣٠  ٦٨١  ١٩٥  هاتعداد کتاب

  ١٢  ١  ٢  ٤  ١  ٤  تجهیزات اداری
  ٨  ٠  ٠  ١  ٣  ٤  تسهیالت تخصصی

  ١٣  ١  ٣  ٣  ٤  ٢  تابلو
  ٤  ٠  ١  ١  ١  ١  موسیقی
  ٨  ٠  ٢  ١  ٣  ٢  تلویزیون
  ١٢  ٢  ٢  ٢  ٤  ٢  اینترنت

  ١١  ٢  ٢  ٢  ٣  ٢  سرعت اینترنت
  ٦٤  ٣  ٣  ٦  ٣٧  ٥  کامپیوتر

  ١١  ١  ٢  ٣  ٢  ٣  اتوماسیون اداری
  ٤  ٠  ١  ١  ١  ١  امکان پیامک گروهی

  
  های منتخب ایراندادهای مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر در استانبررسی وضعیت میزان مطلوبیت برون )۴جدول 

  نمرات  متغیرها
  از دیدگاه مراجعان

  ٢٥/٤±٨٠/٠  توانایی مشاور در حل مشکالت
  ١٨/٤±٨١/٠  تاثیر عملکرد مرکز بر نگرش

  ٥٦/٤±٧١/٠  "رازداری" مشاوران و سایر کارکنان مرکز مشاوره
  ٣٣/٤±٧٦/٠  اثربخشی عملکرد مرکز مشاوره

  از دیدگاه مشاوران
  ٦٤/٤±٥٨/٠  ولئمشاوره توسط کارشناسان مسیند آتوانایی مدیریت اثربخش فر
    از دیدگاه کارشناسان مسئول

  ٥٢/٤±٥١/٠  ها توسط مشاورانها و دستورالعملنامهاجرای مفاد آیین
  ٠٥/٤±٨٠/٠  شدن مشکالت مراجعان در مرکز مشاورهبرطرف

  
  های منتخب ایران از دیدگاه مراجعان، مشاوران و کارشناسانبررسی وضعیت میزان مطلوبیت مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر به تفکیک استان )۵جدول 

  کل  گیالن  خوزستان  خراسان رضوی  تهران  آذربایجان شرقی  متغیرها
  از دیدگاه مراجعان

  ٠٦/٤±٧٣/٠  ٩٨/٣±٦٠/٠  ٩٤/٣±٨١/٠  ٦٠/٣±٦٤/٠  ٣٠/٤±٦٨/٠  ٤٩/٤±٥٠/٠  زمینه
  ٦٥/٣±٧٣/٠  ٦٧/٣±٦٣/٠  ٥٨/٣±٨٦/٠  ٣٠/٣±٦٣/٠  ٨٤/٣±٨١/٠  ٨٦/٣±٥١/٠  داددرون
  ٤٠/٤±٦٩/٠  ٤٦/٤±٥٤/٠  ٢٥/٤±٧٨/٠  ١٧/٤±٦٨/٠  ٣٩/٤±٧٥/٠  ٧٦/٤±٢٠/٠  فرآیند
  ٣٥/٤±٧١/٠  ٥٠/٤±٦٤/٠  ٠٧/٤±٩٠/٠  ٢٠/٤±٦٤/٠  ٢٩/٤±٩٢/٠  ٧٢/٤±٣٦/٠  دادبرون

  از دیدگاه مشاوران
  ٦٢/٤±٤٧/٠  ٩٧/٤±٠٦/٠  ٤٢/٤±٤٢/٠  ٧٤/٤±٢٩/٠  ٤٨/٤±٦٥/٠  ٨٠/٤±٢٠/١  کارشناساندادهای درون
  ٥٩/٤±٦٧/٠  ٠٠/٥±٠١/٠  ٣٢/٤±٤٢/٠  ٤٨/٤±٨٣/٠  ٣٨/٤±٧٥/٠  ٨٠/٤±٢٢/٠  یندهای کارشناسانآفر

  ٦٥/٤±٥٨/٠  ٠٠/٥±٠١/٠  ٢٣/٤±٤٣/٠  ٧٠/٤±٥٢/٠  ٥٨/٤±٧٣/٠  ٧٨/٤±٤١/٠  دادهابرون
  ولئاز دیدگاه کارشناسان مس

  ٧٠/٣±٦٩/٠  ١٥/٤±٣٤/٠  ٨٠/٣±٣٤/٠  ٠٠/٣±٦٠/٠  ٤٠/٣±٦٧/٠  ١٥/٤±٥٧/٠  داددرون
  ٧٠/٣±٩٤/٠  ٧٥/٤±٥٠/٠  ٣٣/٣±٥٧/٠  ٠٠/٤±٦٠/٠  ٠٠/٤±٨١/٠  ٢٥/٤±٥٠/٠  یند مشارکت مشاورانآفر

  ٢٩/٤±٥٦/٠  ٧٥/٤±٢٨/٠  ٠٠/٤±٥٠/٠  ٠٨/٤±٦٦/٠  ٢٥/٤±٦٤/٠  ٣٧/٤±٤٧/٠  دادبرون
  

  بحث 
ای مراکز مشاوره همچون از دیدگاه مراجعان کیفیت عوامل زمینه

میزان ای، محل جغرافیایی مراکز، آگاهی مراجعان از خدمات مشاوره
قوانین و مقررات از نگرش مثبت مدیران و نگرش مراجعان نسبت به 

ترین دالیل مطلوبیت نسبی یکی از عمده. بودخدمات مشاوره کمتر 
کمبود منابع مالی و انسانی باشد. از  تواندمرکز می محل جغرافیایی

ای آگاهی نسبت به خدمات مشاوره ۵۹/۳طرفی مراجعان با میانگین 

گاهی مراجعان آتوان اظهار داشت داشتند. در تبیین این یافته می
  نسبت به خدمات مشاوره نیز از عوامل ساختاری و مدیریتی بنیاد 

  

ع طور قطپذیرد. بهشهید و مراکز مشاوره و فرهنگی جامعه تاثیر می
  قش تواند نارتباطات سازمانی موثر در بنیاد شهید و مراکز مشاوره می

  

ای به مراجعان ایفا نماید. رسانی خدمات مشاورهبسزایی در اطالع
ای را از طریق طور مثال، مراکز بنیاد شهید خدمات مشاورهبه

های تحت پوشش اطالع ارتباطاتی مختلف به خانوادههای کانال
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ها، ای و فواید آن چنانچه از طریق رسانهیا خدمات مشاوره ؛دهند
نها آرسانی شود، آگاهی تبلیغات، رادیو و تلویزیون به مردم اطالع

ر این یابد. ذکنسبت به مشاوره و پیامدهای مثبت آن نیز افزایش می
ه در برخی از جوامع نگرش مردم نسبت نکته نیز حائز اهمیت است ک

و مراجعه به مراکز خدمات مشاوره را امری  یستبه مشاوره مثبت ن
 اویانیک های کیفی حاصل از پژوهشپندارند. یافتهبیهوده و عبث می

ست که جامعه از مشاور انتظارات باال ا نآنیز حاکی از  [27]و همکاران
هنی مردم نسبت به مشاوره گرایانه دارد و ساختارهای ذو غیرواقع

  هنوز دچار سردرگمی در ادراک نقش مشاوره است. 
ز ن نینتایج پژوهش حاضر نشان داد که از دیدگاه مراجعان، مسئوال

دهند. از دالیل عمده زیادی اهمیت می به امر مشاوره تا حدود نسبتاً 
بودن مشاوران با توجه به دیگر ایحرفه و توان به تجربه، مهارت،می
زیرا نتایج نشان داد که از دیدگاه  ،های این پژوهش اشاره نمودیافته

زیادی  مدی تا حدود نسبتاً آمراجعان مشاوران از تجربه، مهارت و کار
مدارک تحصیلی کارشناسان مراکز نیز  برخوردار بودند. از طرفی عمدتاً 

مرتبط با مشاوره بوده است. بنابراین پیداست که اکثریت مراجعان، 
ای ادراک مند به ارایه خدمات مشاورهمشاوران را متعهد و عالقه

 مطلوب اند. البته نظر به این که این یافته در سطح کامالً نموده
 هک این اعتقاد بودند برخی از مراجعان نیز بر ،ارزیابی نشده است

توان دهند. اگر چه نمیندان اهمیت نمیچن به امر مشاوره مسئوال
اما این احتمال وجود دارد  ،ن تعمیم داداین یافته را به تمام مسئوال

ن نگاهی تبلیغاتی و تشریفاتی به که برخی از مدیران و مسئوال
حقق شی و تمشاوره در مراکز شاهد و ایثارگر داشته باشند و به اثربخ

های مشاوره در بلندمدت اعتقادی راسخ نداشته باشند که این برنامه
امر به نوبه خود نیز ریشه در نگرش مخدوش به مشاوره دارد. البته 

 ؛های فرهنگی در هر مرکز نیز متغیر استاین مساله با توجه به زمینه
 رشود در برخی از مراکز این میزان بیشتای که مالحظه میبه گونه

ارزیابی فرآیند راهنمایی و مشاوره باید به تنوع  در است. اصوالً 
ها و تفاوت زمینه اجتماعی و مذهبی مراجعان توجه فرهنگ
  .[28]شود

های پژوهش نشان داد که مراجعان از عوامل یافتههمچنین 
دادی مراکز شاهد و ایثارگر مانند فضا، امکانات و تسهیالت درون

دهد نشان می ۲را همان طوری که جدول زی ،رضایت نسبی دارند
میانگین میزان رضایت مراجعان از تناسب اندازه اتاق مشاور و لوازم 
موجود در آن با تعداد مراجعان، آراستگی، جذابیت و پاکیزگی فضا و 

و  ۸۲/۳، ۷۴/۳های صوتی به ترتیب اتاق، پیشگیری از مزاحمت
یافته این است که است. یکی از دالیل عمده در تبیین این  ۶۳/۳

منظور مکان مشاوره و متناسب با استانداردهای ساختمان مراکز به
مربوطه طراحی نشده است. اکثریت مراکز در همان ساختمان بنیاد 

های مربوط به بنیاد شهید در نظر گرفته شده شهید یا در ساختمان
است. واضح است که چنین مکانی از جذابیت، کیفیت و معماری 

 هایرخوردار نباشد. در چنین مکانی احتمال وجود آلودگیمناسب ب
صوتی از قبیل صدای موتورسیکلت، ماشین، رهگذران، کارکنان در 

وجود دارد. یکی از اصول راهنمایی و مشاوره غیره  های مجاور واتاق
این است که مشاوره باید در یک جای خلوت و آرام و عاری از هر نوع 

حتی تلفن مستقیم که  .تی انجام پذیردپرعوامل ناامنی و حواس
زدن موجب قطع کالم مشاور یا مراجع شود نباید ممکن است با زنگ

  . [23]در اتاق مشاور وجود داشته باشد
 ،برخی از مراکز دادنشان  ۳همچنین نتایج حاصل از جدول 
طور مثال از چهار مرکز به ؛ندشتساختمانی جدای از بخش اداری ندا

استان گیالن، سه مرکز از موقعیت جغرافیایی و مکانی مناسب با 
و ساختمانی مستقل از  نبودندتوجه به تعداد مراجعان برخوردار 

های تهران و خوزستان . در هر یک از استاننداشتندساختمان اداری 
 ۲. همچنین نتایج جدول نبودیک مرکز دارای ساختمانی مستقل 

 نشان داد که مراکز از منظر تسهیالت و تجهیزات در سطح نسبتاً 
مرکز  ۱۳مرکز مورد مطالعه به ترتیب  ۲۱زیرا از  داشتند،مطلوب قرار 

مرکز از تسهیالت  ۸از تجهیزات اداری برخوردار بودند. همچنین 
های شناختی، دستگاههای روانآزمونتخصصی مانند انواع 

 ندلی ریلکسیشن و دستگاه نوروفیدبکتشخیصی و درمانی، صکمک
مرکز از  ۱۸. در خصوص منابع علمی نیز تعداد بودندبرخوردار 
. هر چند که مجالت بودندهای تخصصی و مجالت برخوردار کتاب

های مشاوره و موجود با عناوین خط زندگی و شاهد در حوزه
ند. رسانی دارشوند و جنبه اطالعشناسی تخصصی محسوب نمیروان
نشان داد که میزان عواملی که  ۳عالوه نتایج حاصل از جدول ه ب

شوند به میزان پایین در برخی از مراکز وجود سازی میموجب شاداب
مرکز دارای تابلو و نقاشی بودند و فقط  ۱۳ای که تعداد دارد. به گونه

مرکز از موسیقی آرام استفاده  ۴مرکز تلویزیون داشتند. در  ۸
کانات مذکور برای مراکز استان گیالن در سطح پایینی نمودند که اممی

  ارزیابی شد. 
سازی فضای مشاوره و منظور شاداباستانداردهایی به گلدارد

ای که باید قسمت بزرگی از در بخش مشاوره .دهدراهنمایی ارایه می
یا  اتاق را به خود اختصاص دهد، بهتر است از چند صندلی راحتی

 ای چیده شده باشد،صورت بیضی یا دایرهکه به مبلمانی راحت
راحتی با هم تماس چشمی برقرار به استفاده کرد تا مراجعان بتوانند

اجع بین مشاور و مرکه از میز کار یا میزهای کنفرانس  کنند. استفاده
در صورت امکان از  کنند، مناسب نیست و بهتر استمانع ایجاد می

 ها استفاده شود. جعبهصندلیبین  (گل میز) چند عدد میز کوچک
در دسترس مراجعان قرار گیرد. از  دستمال کاغذی نیز باید در مکانی،

دیگر موارد مهم، وجود پنجره یا نورگیر مناسب در اتاق مشاوره است. 
رل میزان نور مناسب را کنت توانقرارگرفتن پنجره می با توجه به محل

ی زیبا و اتوان از پردهاتاق میمنظور و برای زیبایی بیشتر  بدین کرد.
ود ای قرار داده شگونه البته باید صندلی مراجع به بهره برد. مناسب

با  پرتی او نشود. نور اتاق هم بهتر استکه پنجره موجب حواس
ترل کن (فلورسنت) های مالیماستفاده از نور طبیعی پنجره و المپ

خش امیدب یا جمالت شود. استفاده بجا از تابلوهای نقاشی و عکس،
به آراستگی اتاق مشاور کمک  اند،که با خطی زیبا نگاشته شده

واس ح شدنای نصب شوند که موجب پرتگونه اما باید به کنند،می
مراجع نشوند. باید در نظر داشت که تعداد بیش از حد آنها نیز در 

زمان کند. برای توجه به مدتخلل ایجاد می آرامش روان مراجع،
همچنین استفاده  مناسب است. استفاده از ساعت دیواری شاوره،م

 برای با توجه به مساحت اتاق مشاوره، برد متوسط،از تخته وایت
 تواند مفیدمی برخی مطالب به مراجع یادداشت نکات مهم و آموزش

 احتماالً  کنند،به شیوه بصری عمل می مراجعانی که غالباً "باشد. 
های اگر عبارت برد تمرکز کنند وروی تخته وایت توانندراحتی میبه

بیشتری به دست  آگاهی صورت فهرست آورده شوند،حل بهمهم و راه
دهد که امکانات فناوری همچنین نتایج نشان می .[29]"آورندمی

اطالعات و ارتباطات در سطح پایین در برخی از مراکز وجود دارند. 
مرکز از اتوماسیون اداری  ۱۳ند و مرکز متصل به اینترنت بود ۱۲فقط 

  برخوردار بودند. 
نشان داد که مشاوران از عملکرد های فرآیندی حاصل از یافتهنتایج 

 ۲همان طوری كه جدول باالیی داشتند.  کارشناسان رضایت نسبتاً 
 ۸۵/۴ با دهد پایبندی به اصول و مبانی دینی و مذهبینشان می

ای مدون و منظم برای تشکیل و داشتن برنامه بیشترین میانگین
ها از دیدگاه را در میان گویهكمترین میانگین  ۴۳/۴جلسات با 
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. بنابراین میانگین نظر مشاوران بودندمشاوران و درمانگران دارا 
بود.  ۴مدی کارشناسان در تمام موارد باالتر از میانگین آنسبت به کار

 هایی همچون پایبندیدر هر مرکز از ویژگی انای که کارشناسبه گونه
گاهی از قوانین و مقررات بنیاد آبه اصول و مبانی دینی و مذهبی، 

یی مشاوره آنگرش مثبت نسبت به کار و شهید و امور ایثارگران
برخوردار بودند. کارشناسان به عقیده مشاوران بر فرآیند مشاوره 

جو سازمانی مثبت را در  شتند و غالباً مدیریت و نظارت مستمر دا
ها بر اثربخشی فرآیند نمودند. بالطبع این ویژگیمرکز فراهم می

عالوه مشاوران از شفافیت و وضوح ه مشاوره نیز تاثیرگذار است. ب
باالیی را ابراز  رضایت نسبتاً  ۶۱/۴شرح وظایف خود با اخذ میانگین 

دالیل را در مدیریت منابع  توانها میدر تبیین این یافته نمودند.
د. یابی نموانسانی و چگونگی طراحی ساختار سازمانی مراکز ریشه

ساالری هایی مبتنی بر شایستهانتخاب کارشناسان براساس شاخص
یکی از دالیل عمده مطلوبیت کارشناسان از دیدگاه مشاوران محسوب 

های از طرفی طراحی ساختار سازمانی با اتکا به نظریه شود.می
ود. شیی و اثربخشی میآکالسیک و اقتضایی مدیریت موجب کار

براساس مفروضات و اصول مدیریت علمی طراحی دقیق شغل و 
های وظیفه، گزینش کارکنان براساس استانداردها و صالحیت

مدتر و آتدوین و اجرای قوانین و مقررات موجب کار و ایحرفه
  . [25]شوندها میسازمان شدنترعقالنی

ز آمده ادستهمچنین نتایج نشان داد که میانگین کلی نمرات به
نظرات مراجعان نسبت به کیفیت فرآیندهای مراکز مشاوره شاهد و 

همان طوری محاسبه شده است.  ۴ها بیش از ایثارگر در مراکز استان
دهد داشتن ظاهر منظم و آراسته مشاور نشان می ۲كه جدول 

 بیشترین میانگین ۵۱/۴مشاوره با  متناسب با عرف جامعه و حرفه
كمترین  ۰۶/۴تشکیل جلسه مشاوره با  برایو برنامه زمانی مناسب 

از دیدگاه یا  .بودها از دیدگاه مراجعان دارا را در میان گویهمیانگین 
، صبوری ۴۴/۴مراجعان، مشاوران از صدای رسا و مناسب با میانگین 

) برخوردار ۴۶/۴حل مشکالت () و پشتکار الزم برای پیگیری و ۴۰/۴(
راسته متناسب با عرف آبودند. یا مشاوران دارای ظاهری منظم و 

های این پژوهش جامعه و حرفه مشاوره بودند. یکی دیگر از یافته
دارد و این امر  ۴۶/۴میزان اعتماد به مشاور با اخذ میانگین داللت بر 

ه ن این یافتشود. در تبییدلیلی در ایجاد ارتباط موثر تلقی می
هایی که در کاهش اضطراب مراجع موثر توان گفت یکی از مهارتمی
دادن است. در این مهارت مراجع از عواقب مهارت اطمینان ،است

کند و و قوت قلب پیدا میشده ن ئاعمال و احساسات خود مطم
دادن به مراجع مانند تایید یابد. اطمینانوضع روحی او بهبود می

های موجود حاصل گاهی از پیامدها و واقعیتآاشتداد بیانات او یا 
، یاستفاده از فنون ارتباط موثر مانند انعکاس محتو .[23]شودمی

کردن، مرورکردن در متن و احساس مانند فنون تکرارکردن، روشن
سکوت در برقراری مهارت کالمی  و مواقع ترس، احساس گناه، خشم

تباط موثر مشاوران هنگام . یا این که ار[22]بسیار موثر هستند
های غیرکالمی آنان مانند دادن ممکن است ناشی از مهارتگوش

نتایج نشان داد که برخی از  نحوه نشستن و حاالت بدن باشد.
تشکیل جلسه مشاوره  برایمراجعان تا حدودی از برنامه زمانی مراکز 

زمان مناسب برای مشاوره به عوامل متعددی رضایت داشتند. مدت
میزان پیچیدگی، ، های فردی مراجعان، نوع مشکلهمچون تفاوت

زم بینی زمان الطور مثال پیشعمق و نوع مصاحبه بستگی دارد. به
  . ای استتر از مصاحبه مشاورهمصاحبه استخدامی ساده

دهد میانگین مشارکت نشان می ۲های حاصل از جدول یافته
در  اه کارشناسان است.از دیدگ ۹۰/۳ها مشاوران در تدوین برنامه

 های امور مختلفگیریتبیین مشارکت نسبی مشاوران در تصمیم

توان دالیلی همچون ساختار باال به پایین در طراحی مراکز می
الزحمه پایین را برشمرد. ساختار سازمانی از باال به حق و هابرنامه

صورت متمرکز براساس چارچوب و قوانین از پیش پایین به
شود و در این راستا امکان مشارکت و توجه به ده طراحی میشتعیین

 طرفی از اما دارد. وجود پایینی سطح در تعدیل و یا اصالح بازطراحی
 مراجعه با است. نیز توجه قابل ۹۰/۳ امتیاز اخذ با مشارکت میزان این
ر مشاوران د همکاری و مشارکت برای متعددی دالیل قبلی نتایج به

هد و ایثارگر قابل طرح است. نتایج نشان داد که جو مراکز مشاوره شا
سازمانی مثبتی توام با همکاری کارشناسان در مراکز فراهم است. 
این امر بالطبع موجب انگیزش و مشارکت هر چه بیشتر مشاوران 

. از طرفی کارشناسان شودمیویژه در امور مشاوره مراجعان به
های اجرایی مرکز دستورالعمل ها ونامهاز آیینمعتقدند که مشاوران 

ج زیرا براساس نتای ،کنندوبی اجرا میخمشاوره اطالع دارند و آنها را به
های توسعه مرکز تا حدود زیادی در راستای آمده، برنامهدستبه

اند. بنابراین ادراک اهداف مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر طراحی شده
 لی و افزایش رضایتصحیح از نقش و شغل باعث کاهش استرس شغ

طور قطع انگیزش مشاوران در تعهد و بهشود. شغلی و مشارکت می
یرگذار های اصالحی نیز تاثمیزان پایبندی به استمرار و پیگیری برنامه

گیری مراکز های تصمیمچرا که مشارکت مشاوران در حوزه ؛است
 هایعنوان عامل انگیزشی موجبات رشد مهارتمشاوره از یک سو به

نماید و از سوی دیگر شرایطی را برای کمک ای آنان را فراهم میحرفه
ریزان در جهت توسعه مستقیم و غیرمستقیم به مدیران و برنامه

نماید. در واقع مشارکت ای مشاوره فراهم میهای حرفهبرنامه
عنوان یک عامل انگیزشی به دو شیوه ها بهگیریمشاوران در تصمیم

 که نآای آنان شود. نخست های حرفهسعه مهارتتواند موجب تومی
های مراکز با توجه به نظریه مازلو با گیریبا مشارکت در تصمیم

تامین بسیاری از نیازهای سطوح پایین آنها از جمله توجه به مسایل 
رفاهی، تعلق اجتماعی، عزت نفس و احترام شرایط برای رشد و 

ی که آنها با مشارکت در ابه گونه ،شودشکوفایی آنان فراهم می
کنند. این امر زمینه را مسایل مراکز احساس احترام و توانمندی می

عنوان یک عامل انگیزشی برای ظهور نیازهای رشد و شکوفایی به
ده کند. دلیل عمهای آنان فراهم میسطح باالتر برای توسعه توانایی

ی هادیگری که ارتباط بین میزان مشارکت مشاوران در حوزه
این  ،کندگیری با رشد و ارتقای عملکرد مراکز را تقویت میتصمیم

است که براساس نظریه ارتقای کیفی کارکنان صف و حوزه عملیاتی 
های استراتژیکی و راهبردی در گیریبهترین یاران تصمیم

ا نهآزیرا  ،شوندمدت و بلندمدت محسوب میهای کوتاهریزیبرنامه
درمانگری و مسایل در حوزه مشاوره و روانآگاه به حداکثر مشکالت 

نیازها و الزامات سازمانی و انتظارات و نیازهای مشتریان و  ،هستند
ای هنها در برنامهآبنابراین مشارکت  ،شناسندمراجعان را ادراک و می

توان گذارد. لذا در تبیین دیگری میمراکز بر اثربخشی مراکز تاثیر می
  عامل مهم در اثربخشی مراکز معرفی نمود. عنوان یک مشاوران را به

نشان داد که  ۴های پژوهش براساس جدول یافتههمچنین 
دادهای مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر از دیدگاه مطلوبیت برون

میزان  زیرا از نظر مراجعان ،است ۴مراجعان در سطح باالی میانگین 
رعایت "رازداری" توسط مشاوران، درمانگران و سایر کارکنان مرکز 

یر االت و میزان تاثئورا در میان س بیشترین میانگین ۵۶/۴مشاوره با 
كمترین  ۱۸/۴عملکرد مرکز بر افزایش نگرش مثبت مراجعان با 

عبارتی از دیدگاه ه برا از دیدگاه مراجعان دارا است. میانگین 
نها موثر آزیادی در حل مشکالت  مشاوران تا حدود نسبتاً مراجعان، 

اند. در تبیین این یافته با توجه به دیگر نتایج این پژوهش بوده
که نگرش مراجعان نسبت به  توان اذعان داشت که از آنجاییمی
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این امر به نوبه خود بر اثربخشی  ،فرآیند مشاوره نیز مثبت است
ی چرا که با درنظرگرفتن نظریه سیستم ؛فرآیند مشاوره تاثیرگذار است

دادی مانند توانایی، تجربه، های درونسیستمتمام عناصر و خرده
 غیره های مشاوره ومهارت، فضا و تسهیالت و عوامل فرآیندی روش

ه د. از طرفی با توجه بنگذاربر اثربخشی عملکردی مشاوره تاثیر می
فرآیندی، درونی و  دادی،ویژگی دورانی سیستم تمام عوامل درون

خود  د و نگرشنگذارگیری نگرش مراجعان تاثیر میبیرونی بر شکل
دادی بر حضور و پیگیری فرآیند مشاوره نیز موثر عنوان عاملی درونبه

است. فرآیند مشاوره شامل مراحلی همچون بقا، وابستگی، مکاشفه، 
 ایرابطه حسنه مشاوره پاترسونثبات و تقویت است. به عقیده 

تغییرات  تعاملی عمقی و عاطفی بین مراجع و مشاور است. اصوالً 
شود که مراجع نسبت به مطلوب در رفتار مراجع زمانی ایجاد می

فرآیند مشاوره نگرش مثبت داشته باشد و به ادامه جلسه مشاوره 
نگرش نیز تحت  ،ونه که ذکر شدگ مند باشد. همانمعتقد و عالقه

ز عوامل زیادی ا شوشترومو  برامربه نظر تاثیر عوامل متعددی است. 
های عاطفی و عقالنی در روند مشاوره، رازداری، جمله تاکید بر جنبه

های فردی، پذیرش غیرشرطی و احترام بدون قید و شرط تفاوت
معتقد است مشاوره زمانی اثربخش است که  راجرز. هستندتاثیرگذار 

نمایند و مشاور با  مراجع و مشاور فعاالنه در جلسه مشاوره شرکت
جوی اطالعات وهای کالمی و غیرکالمی به جستکارگیری مهارتهب

  .[24]برای درک عمیق رفتار مراجع بپردازد
دالیل متعددی همچون  ،های پژوهشبنابراین با توجه به یافته

بر  های کالمی موثر مشاورانتجربه، مهارت، تخصص و مهارت
گونه که  تاثیرگذار بوده است. هماناثربخشی عملکرد مشاوران 

شده تحت مدیریت مراجعان نسبت به فرآیندهای انجام ،مالحظه شد
و نظارت مشاوران رضایت باالیی داشتند. زمینه تخصصی مشاوران 

درمانگری مشاوره از اهمیت قابل توجهی برخوردار نیز در فرآیند روان
طور وران بهاست. براساس نتایج پژوهش حاضر رشته تحصیلی مشا

االی ب نها بوده و رضایت نسبتاً آگری مطلوبی مرتبط با حرفه مشاوره
مراجعان نسبت به فرآیندها در اثربخشی عملکرد مشاوره تاثیرگذار 
بوده است. اما از طرفی دیدگاه مراجعان نسبت به اثربخشی عملکرد 

ز یمطلوب نبود. رضایت پایین برخی از مراجعان ن مراکز مشاوره کامالً 
سازمانی باشد. گاهی تواند ناشی از عوامل سازمانی، فردی و برونمی

عنوان مانعی در ناآگاهی مراجعان از دانش و حرفه مشاوره به
دلیل اثربخشی مشاوره از چند جنبه قابل بحث است. ممکن است به

گاهی مراجعان فرآیند مشاوره از ثبات و پیگیری الزم برخوردار آنا
های متعدد مشکل شناسایی شود که جنبهموجب مینباشد. این امر 

یا حل نشود. به این ترتیب نوع مشاوره خاصی هم در صورت نیاز 
که طیف مراجعان از  که از آنجایی یبه این معن ؛شودشناسایی نمی

حرفه مشاوره و میزان تبحر، مهارت  ،نظر نوع مشاوره متفاوت است
اوره بین مش ولفبه اعتقاد  و تجربه او در درمان بسیار موثر هستند.

های بسیاری وجود دارد. به این صورت که درمانی تفاوتو روان
 گیردهای درمانی و پزشکی صورت میدر موقعیت درمانی عمدتاً روان

و یک فرآیند بلندمدت است و به تبحر در تحلیل فرد همراه با 
کاوانه نیازمند است. در صورتی که های تشخیصی روانمهارت
ه پذیر است. بمدت انجاماوره بیشتر جنبه تربیتی و در کوتاهمش

عبارتی مشاوره با افرادی سروکار دارد که مشکالت موقعیتی در زندگی 
  . [28]دارند

عنوان مبنای نظری مناسبی برای تبیین موانع نیز به پارسونزنظریه 
با طرح نظریه  پارسونزاثربخش عملکرد مشاوره قابل طرح است. 
عنوان یک کل متشکل از سیستمی مشاوره گشتالتی، مراجع را به

 ی از محیطئکند. مراجع جزپیوسته و مرتبط معرفی میهمهاجزای ب

خویش است. کنشگر نه واکنشگر است. افکار، احساسات و عواطف 
او تحت تاثیر عوامل درونی خویش و بیرونی محیط است. بنابراین 

. این نظریه بیانگر سه [22]دی منحصر به فرد استهر مراجع موجو
که باورها و افکار شخص مراجع نقش  نآاول  ؛نکته اساسی است

که  کند. دوم آنمهمی را در نتایج مثبت فرآیند مشاوره ایفا می
های مشاوره به تعداد مراجعان و موضوعات و مشکالت روش

یان شاوران شاموقعیتی آنها متفاوت است که در اثربخشی عملکرد م
ذکر است. دوم این که اثربخشی عملکرد مشاوره فعالیتی جمعی 

ها و است و از عوامل دیگری همچون خانواده، مدرسه و دیگر نهاد
عبارتی اثربخشی مشاوره ه پذیرد. بموسسات اجتماعی تاثیر می
با همکاری دیگر موسسات و  غیره تحصیلی، ازدواج، شغلی و

عنوان مثال مشاوره تحصیلی و یابد. بهمینهادهای اجتماعی تحقق 
یرا این ز است،شغلی وابسته به عملکرد مدرسه و دیگر موسسات نیز 

ریزی، تدوین و اجرای آموزش هستند. دار برنامهعهده موسسات غالباً 
یا مشاوره شغلی بدون همکاری نهادهای مرتبط با کار و اشتغال 

، بقا و سالمت فرآیند ممکن نیست. خانواده نیز عامل مهم تداوم
ویژه در فرآیند مشاوره شود. بهمشاوره یا درمانگری محسوب می

های زن و شوهری، والدین درمانی، شناسایی منظومهجانبازان یا زوج
و فرزندان، نحوه ارتباط بین فرزندان و نیاکان و نحوه ارتباط اعضای 

بیین از سوی دیگر، در ت .[28]خانواده بسیار حائز اهمیت است
ا رهای فرهنگی توان ویژگیرضایتمندی مراجعان در برخی مراکز می

مد نظر داشت. گاهی نگرانی از تاثیر اظهارات بر ادامه روند درمان و 
ها و خصوص در استانترس از ارایه پاسخ واقعی به سئواالت (به

 شود.کارانه میباعث بروز رفتارهای محافظه شهرهای کوچک) غالباً 
ها و فنون نوین در ای و روشگاهی از خدمات مشاورهیا عدم آ

ای شود که انتظارات افراد از خدمات مشاورهمشاوره موجب می
کاهش یابد و افراد با کمترین تسهیالت و امکانات قانع شوند و ابراز 
رضایت نمایند. بالطبع افراد متعلق به طبقات فرهنگی پایین نیز از 

  . [30]دهندری را نشان میای رضایت بیشتخدمات مشاوره
 و شاهد مراکز. بود برخوردار نیز هاییمحدودیت از حاضر پژوهش
 ستا ممکن بنابراین شدند؛ کشور ارزیابی استان پنج در ایثارگر
 ودیتمحد با هااستان دیگر در ایثارگر و شاهد مراکز به نتایج تعمیم
 تکیفی ارزیابی که شودمی پیشنهاد منظور همین به. باشد مواجه
 العهمط و بررسی نیز کشور هایاستان دیگر در ایثارگر و شاهد مراکز
 کانام مشاوره مراکز عملکرد اثربخشی بررسی در آنجایی که از. شود
 پیمایشی مطالعات طریق از درمانی مداخالت تاثیر دقیق بررسی
 خدمات تاثیر آتی هایپژوهش در شودمی پیشنهاد نیست،
 ولیط یا تجربی مطالعات صورتبه مراجعان رفتار بهبود بر ایمشاوره
 ١٣٩٧-٩٨ زمانی مقطع در حاضر پژوهش همچنین .پذیرد انجام
 و مستمر صورتبه طرح این که شودمی پیشنهاد است، شده انجام
  .شود اجرا ایثارگر و شاهد مراکز در سالیانه

  
  گیری نتیجه

میزان کیفیت منابع انسانی از حیث تخصص و تجربه در مقایسه با 
ی هاکیفیت عوامل سازمانی و مادی در مراکز شاهد و ایثارگر استان

  د. وشمیمنتخب ایران در سطح باالیی از مطلوبیت ارزیابی 
  

از مسئوالن محترم پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی  تشکر و قدردانی:
های مختلف با مجری طرح همکاری نمودند، جانبازان که در قسمت
  شود. صمیمانه قدردانی می

گان در کنند این پژوهش با رضایت پاسخگویان و مشارکت تاییدیه اخالقی:
  پژوهش انجام شده است. 
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  تعارض منافع بین نویسندگان وجود ندارد.  تعارض منافع:
  مقدمه/(نویسنده اول)، نگارنده فرانک امیدیان سهم نویسندگان: 

(نویسنده احمد شنایی )؛ %٦٥شناس/پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث (روش
(نویسنده زیبا محمدزاده )؛ %٣٠دوم)، پژوهشگر کمکی/تحلیلگر آماری (

  )%٥سوم)، نگارنده بحث (
این پژوهش با حمایت مالی پژوهشکده مهندسی و علوم  منابع مالی:

  پزشکی جانبازان در تهران انجام شده است. 
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