
  
  
  
  
  

  : هاي مجازي کارورزي مشاوره در شبکه
  1اي، امکانات و موانع رورش و تقویت هویت حرفهپ

 *آسیه شریعتمدار
  03/07/95 :اریخ دریافت       ت

  24/08/95 :تاریخ پذیرش                      
  

  چکیده
اي با  هاي یاورانه با فرایند پرورش هویت حرفه آموختگان رشته اغلب دانش

 ش کارورزيهدف از انجام این پژوهش بررسی نق. شوند رو می ل روبهمشک
اي و بررسی کیفی امکانات و  هاي مجازي در تقویت هویت حرفه در شبکه

روش این تحقیق کیفی و از نوع تحلیل مضمون  .موانع این روش است
هاي کارورزان در مورد تجارب کارورزي خود در فضاي مجازي و  پاسخ

جامعه آماري . ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود آوري داده روش جمع
هاي سراسر کشور و دانش آموختگان  هاي یاورانه دانشگاه انشجویان رشتهد

نمونه گیري به صورت هدفمند از میان کارورزان فعال و .  بودها این رشته
هاي کد گزاري شده، امکانات  طبق یافته . نفر بود20تعداد افراد نمونه 

                                                
.این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی است .  
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 کارورزي در شبکه مجازي در سه مضمون اصلی امکانات فضاي مجازي،
کنش متقابل ( مشاور و امکانات ناشی از روند هامکانات فراهم شده به وسیل

سرعت اینترت، فقدان . طبقه بندي شد) فضاي مجازي، کارورزان و مشاور
هاي صوتی و تصویري، کاهش اثر بخشی مشاوره، سختی تایپ کردن،  نشانه

 .ند شدابهام در گفت و شنود و کاهش درگیري ذهنی به عنوان موانع شناسایی
تواند به  کارورزي در فضاي مجازي، با توجه به محدودیت فعلی امکانات، می

عنوان روش کمکی، حجم باالي اعضاي سازمان نظام را که در صف گرفتن 
  .پروانه هستند، پاسخگو باشد

اي، موانع، امکانات، فضاي  کارورزي، هویت حرفه: ي کلیديها واژه
  مجازي

  
  مقدمه

داند، با این حال اغلب  فته در متخصصان را مشروع می امروز قدرت نههجامع
اي و کسب این قدرت،  هاي یاورانه با فرایند پرورش هویت حرفه آموختگان رشته دانش

متخصصان مشاوره در حالی ).  ،2007فالناگان و فالناگان (شوند رو می با مشکل روبه
ید در جهت درك کنند، با  خود به عموم مردم تالش میهکه در جهت معرفی حرف

اخیراً انجمن مشاوره ).  ،2011لن من (هاي زیادي انجام دهند هویت خود نیز تالش
 خود اظهار کرده است که کسب هویت 2020در گزارش کمیته ) ) 2011آمریکا
برخی از . هاي مختلف باید درگیر آن شوند اي وظیفه اي است که سازمان حرفه

اي هنوز یکی از موضوعات مناقشه برانگیز این  فهپژوهشگران عقیده دارند که هویت حر
هویت ).  ،2010؛ رملی و هرلیهاي ،2003نلسون و جکسون(حرفه باقی مانده است 
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، گیبسون، دالرهاید و ماس (اي داراي دو بعد درون فردي و برون فردي است حرفه
در بعد درون فردي، متخصصان به خود برچسب عضویت در آن حرفه را ). 2010

، افکار ها ، اخالق، حالتها ، نگرشها ، نقشها ، ارزشها زنند و با کار بر کسب مهارت می
اي  کنند هویت فردي خود را با هویت حرفه اي، تالش می  حرفههو الگوهاي حل مسئل

در بعد بین ).  ،2009؛ ناگنت و جونز ،2003گز و کالینها آگزیر،. (یکپارچه کنند
اي و شخصی خود، از   مورد یکپارچگی حرفهفردي متخصصان تازه کار در

  ).2013دالرهاید، گیبسون و ماس، (شوند   ناظر خود بهره مند میاستادانبازخوردهاي 
اي مشاوران موضوع مورد مناقشه اي میان پژوهشگران بوده است  هویت حرفه 

 که کنند یماظهار ) 2003(گز و کالین ها آگزیر،).  ،2004؛ هیل ،2003گال و آستین(
اي مشاوره را در خود پرورش   هویت حرفهآن کهمشاوران تحت آموزش، پیش از 

در مورد موضوعات ) ) 2012اسپرگان. دناي داشته باش دهند، باید ابتدا هویت حرفه
هدف وي این . دهد یم مشاوره هستند، پژوهشی انجام هحرفاي که معرف  تعیین کننده

به هر . ي دیگر تعیین کندها حرفه حرفه را با بوده است که وجوه اشتراك و تمایز این
هاي سازمان  اي پایدار مستلزم فعالیت ي هویت حرفهگیر شکلحال حرکت به سوي 

کند که اضطراب آور   بدون تجربه شروع میههر مشاور ناگزیر از مرحل. یافته است
 استادانهاي  هویت کارورزان در حال پرورش هویت پایدار، رونوشت هویت. است

این کارورزان . هاي آنان هم نیست اظرشان نیست؛ در عین حال در تضاد کامل با هویتن
 خود روابط خوبی برقرار استادان و ها سازگاري خوبی دارند و با همکاران، همکالسی
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، 2009( 1هاي مربوطه در آمریکا  انجمن اعطاي پروانه به مشاوران و رشته .کنند می
این . داند هاي مختلف می  شامل تلفیقی از فعالیتاي را هویت حرفه) 53، ص 2بخش 
، کار تحت اي تربیت مشاوران هاي مربوط به رهبري حرفه نقش:  شاملها فعالیت

اي باید  بنابراین هویت حرفه. شود  کار مشاوره و پژوهش میه، تجرب)برنگري(نظارت 
هاي  نشامل کسب تخصص در مشاوره و روابط مبتنی بر همکاري، حضور در سازما

گیبسون، دالرهاید و ماس، (هاي دانشگاهی باشد   پژوهشهاي و فعالیت در زمین حرفه
2010.(  

در ایران سازمان نظام روان شناسی و مشاوره تنها سازمان کشوري رسمی است  
سازمان نظام روان . کند اي مشاوران و روان شناسان را رهبري می هاي حرفه که فعالیت

 حاضر هجده هزار عضو دارد که تنها چهار هزار نفر از آنان شناسی و مشاوره در حال
شود،  آنچه موجب تأخیر در صدور پروانه می). 1395 حاتمی،(داراي پروانه کار هستند 

فرایند کارورزي . فرایند کارورزي مفید در حد کارآمدي متخصصان تازه کار است
از جمله مدل . اي متفاوتی استالبته کارورزي داراي الگوه. اصوالً، فرایندي زمانبر است

شامل تعیین اهداف، مطالعه، بحث و گفتگو در مورد مقاالت ) ) 1991بوردرز
 ها  و همکالسیاستادانپژوهشی، مطالعات موردي، مرور و نقد جلسات مشاوره توسط 

هایی چون آموزش، شرح  کارورزي را شامل فعالیت) ) 2015همچنین بیرد. شود می
 استاد، جلسات درمانی مشترك استاد و هتقیم جلسات مشاور مسهموردي، مشاهد

بر اساس نظر . شود  استاد ناظر میه جلسات کارورز به وسیلهکارورز و همچنین مشاهد
 ناظر براي کارورزان فراهم استادان کار هاگر فرصت مشاهد) 1999(کاپالن و همکاران 

هاي  گیري نظري، گام جهت: ز و ساختارهایی الزم است که عبارتند اها شود، راهنمایی
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2. professional leadership roles of counselor education 
3. supervision 
4. Borders 
5. Baird 



  

  
  

  
 39  ...     هاي مجازي مشاوره در شبکهکارورزي 

بر این مبنا پس از جلسات مشاوره، . اند مشاوره و حوادثی که در مشاوره رخ داده
هاي نظري و  کارورزان با راهنمایی استاد در مورد جلسه به گفتگو و تبادل نظر در زمینه

  .شود  استاد تبیین میههاي جلسه به وسیل پردازند و سپس گام فنون به کار رفته می
امروزه در کشورهاي پیشرفته تمهیداتی براي تسریع کارورزي در نظر گرفته شده 

 را فراهم مثالً ایجاد معیارهاي شتاب دهنده در مشاوره، فرصت نظارت سه نفره. است
هاي یادگیري ویژه، نظارت متناوب کارورزان بر کار یکدیگر  یکی از فرصت. اند کرده

کنند و   یکدیگر را به طور کامل مشاهده میهاوراست که در آن دو کارورز جلسات مش
بوردرز،  (کنند تا در جلسه سه نفره با استاد ارائه کنند بازخوردهاي خود را آماده می

تواند حجم باالي اعضاي  ینماما حتی چنین معیاري هم ).  ،2015براون، پورگاسون
ي ها راهکی دیگر از ی .سازمان نظام را که در صف گرفتن پروانه هستند، پاسخگو باشد

 وارد با مربوط، يها آوري فن و اینترنت. تسریع این فرایند، استفاده از فناوري است
 نظارت، و آموزش مشاوره، سنتی هاي شیوه به بسیاري هتاز هاي گزینه و ابعاد کردن
 ،بوکر و سابال ؛، 1997ریز و زنت ون ،هریس (دهد می نوید را درخشانی هآیند

به موازات . )2007 فلناگن، و فلناگن از نقل به ، 2005ایتون و بارا واي ؛2003
ي خدمات انسانی ها رشتهي بیشتري براي دانشجویان ها فرصت ،گسترش تکنولوژي

گرچه، استفاده از تکنولوژي در . آید تا در نظارت از راه دور شرکت کنند یمپیش 
  . اخالقی بیشتري را الزم داردکند که مالحظات یمي ویژه اي ایجاد ها چالشنظارت، 

                                                
1. triadic supervitin 
2. Borders, Brown, & Purgason 
3. Harris 
4. VanZandt 
5. Rees 
6. Sabella 
7. Booker 
8. Ybarra 
9. Eaton 



 
 
 
 
 
 
 

  1395، پاییز 7هاي نوین، سال دوم، شماره  مطالعات رسانهصلنامه ف     40

یکی . کند یماز اصطالح نظارت سایبري استفاده ) ) 2003براي اولین بار واتسون 
 کینکید. ي پیام رسانی فوري استافزارهاي نظارت سایبري کاربرد نرم ها روشاز 

مربیان خدمات انسانی در آموزش خود از % 76در پژوهش خود دریافت ) 2004(
 هارائ، آموزش همزمان با ها یکی از انواع مهم این آموزش. کنند یمده اینترنت استفا

 تعامل زنده، هیرنددربرگمطالب آموزشی و شامل ارتباط تلفنی یا ویدیویی است که 
امروزه در ایاالت متحده، این ).  ،2011سیندلینگر(فوري و در زمان واقعی رخداد است 

جنکینز -لیسل و کارلیسل، هیل، کیركکار(روش آموزش دیگر شهرت پیدا کرده است 
  ). ،2013و پولیکرونوپولوس

اي از اهمیت خاصی  کار تحت نظارت در میان عوامل پرورش هویت حرفه
این امر مستلزم کار فشرده و تخصصی است که مدیریت، هزینه و . برخوردار است

هاي  کمبود نیروي انسانی موجب شده است که سازمان. امکانات کافی الزم دارد
همگام با افزایش کاربرد فناوري، . هاي نوپدیدي رو آورند  و گزینهها اي به روش حرفه

هاي بیشتري براي دانشجویان و متخصصان خدمات انسانی به وجود آمده است  فرصت
اگرچه، کاربرد . هاي آموزشی و تحت نظارت مشارکت کنند تا از راه دور در برنامه

هاي ویژه اي دارد و مستلزم مالحظات اخالقی  فناوري در کار تحت نظارت چالش
کار تحت نظارت از راه دور، منافع بسیاري ). 2013کارلیسل و همکاران، (بیشتري است 

، اما در عین حال نقاط ضعف چندي هم دارد )2002، 5اولسون، راسل و وایت (دارد 
در پژوهش حاضر محقق در پی اجراي ). 2011؛ سیندلینگر،  ،2006چپمن(
تلگرامی است که اعضاي آن دانشجویان مشاوره  هاي هاي آنالین در گروه شاورهم
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هاي   در شبکهاستادانهاي   مشاورههسؤال اصلی تحقیق این است که مشاهد. هستند
  اي دارد؟ مجازي چه امکانات و موانعی براي پرورش هویت حرفه

  
  روش تحقیق

: احل اجراي کار به شرح زیر استمر. روش این تحقیق کیفی و از نوع پدیدارگرایی بود
 تهیه لیست از دانشجویان کارشناسی ارشد و دانش آموختگان به صورت گلوله برفی -1
تشکیل گروه در تلگرام پس از کسب رضایت آنان  هاي آنان از معرفین و  اخذ شماره-2
تعیین مدیر داخلی براي گروه جهت تماس اعضا با وي و در ارتباط بودن با مدیر  -3

 -4گروه و ثبت اعضاي شرکت کننده در بحث پس از هر مشاوره توسط مدیر گروه 
اعالم قوانین و اهداف گروه، ایجاد (آشنایی اولیه اعضا با گروه جهت اعتماد سازي 

، دانشجویان دکتري و شاغلین در حرفه مشاوره استادانهمبستگی در گروه با مصاحبه با 
 -5) وضوعات داغ براي بحث گروهیاي، تعیین م هاي حرفه و بررسی چالش

 اعالم ارائه خدمات مشاوره اي در گروه و -6 درخواست از اعضا براي طرح مورد
 ارائه مشاوره و بحث اعضا پس از پایان -7درخواست از اعضا جهت معرفی داوطلبان 

پس از  (-9و مراحل جلسات مشاوره پس از هر جلسه   ارائه ساختار-8مشاوره 
تمرین فنون با اعضا به این شکل که عضوي ) ها ز شروع مشاورهگذشت دو ماه ا

کند و اعضا پاسخ مشاوره اي  داوطلب و در مورد دغدغه اي در گروه صحبت می
سپس عضو بهترین پاسخ را که با احساس او نزدیک است انتخاب . دهند مقتضی می

و حمایت  درخواست از کارورزان جهت داوطلب شدن براي مشاور شدن -10. کند می
در هنگام مشاوره دادن کارورز و  به صورت خصوصی و راهنمایی همزمان رهبر گروه

   مشاوره دادن اعضا به صورت مستقل-11بازخورد اعضا و استاد پس از جلسه 
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  گیري جامعۀ آماري و روش نمونه
هاي روان شناسی و علوم  هاي یاورانه دانشکده جامعه آماري شامل دانشجویان رشته

در این تحقیق .  بودها هاي سراسر کشور و دانش آموختگان این رشته تی دانشگاهتربی
ابتدا لیستی از دانشجویان و دانش آموختگان به صورت در . هدف جذب حد اکثري بود

دسترس و معرفی اعضاي شناسایی شده اولیه تهیه و پس از اطالع رسانی، افراد 
در . تا دویست عضو ادامه داده شدعضو گیري . داوطلب به عضویت گروه در آمدند

مصاحبه براي کشف تجارب، . هاي مشاوره، حداکثر اعضاي فعال چهل نفر بودند جلسه
تعداد افراد . ها ادامه یافت گیري تا اشباع داده با این اعضاي فعال صورت گرفت و نمونه

  .نمونه بیست نفر بود
  

  ها آوري داده روش جمع
هاي نیمه  تجارب اعضا پس از هر جلسه و مصاحبهها از طریق ثبت نظرات و  داده

 .آوري شد ساختاریافته پس از پایان جلسات مشاوره هر مراجع، جمع

هاي رهبر گروه با هر مراجع، براي درك تجارب  پس از پایان دوره مشاوره
در این روش ابتدا .  انجام شدها اعضاي فعال گروه و موانع یادگیري آن مصاحبه

 براي تکمیل اطالعات و درخواست ها شد و پس از پاسخ آزمودنی سواالتی طرح می
هایش، سؤاالت تکمیلی براي رفع ابهام  توضیحات بیشتر از هر آزمودنی بنابر گفته

  .پرسیده شد
  

  ها اعتبار یابی یافته
 ارائه شد تا ها اري شده به آزمودنیذهاي کدگ تحلیل و ترکیب مضامین، یافته پس از

همچنین اگر . رزان مورد مصاحبه با این مفاهیم بررسی شودمیزان موافقت کارو
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کارورزان مفاهیم جدیدي را ذکر کنند که مورد توجه محقق قرار نگرفته، مجدداً به 
  .مفاهیم قبلی اضافه شود

  
  : ها روش تجزیه و تحلیل داده

پس از هر . شد استفاده  و تلفیق مضمونی تحلیل مضمونهاي روشدر این پژوهش از 
مضامین . کردند  و موانع یادگیري گفتگو میها  اعضا در مورد یادگرفته،سه مشاورهجل

با استفاده از تحلیل مضمون، همچنین . اري شدذمهم این گفتگوها استخراج و کدگ
گري و مشارکت در  هاي اعضاي فعال در مورد تجربه خود از نظاره پاسخمضامین مهم 

 نیمه هها از مصاحب ام دوم براي گردآوري دادهدر گ. اري شدذفرایند مشاوره نیز، کدگ
به این صورت که تعدادي سؤال باز پاسخ ثابت، در مورد . ساختاریافته بهره گرفته شد

ها، براي رفع ابهامات، سؤاالتی اضافه بر  موضوع تحقیق تهیه و پس از پاسخ آزمودنی
 استخراج ها  پاسخ ثبت و مفاهیم موجود ازها سپس پاسخ. شد سؤاالت اصلی پرسیده می

ها، از روش  ي شده پس از ثبت پاسخگردآورهاي  براي تحلیل داده. ي شدبند دستهو 
ها به روش تحلیل مضمون، در  محقق با طبقه بندي داده. تحلیل مضمون استفاده شد

 با ،سپس مضامین مشترك از این دو مرحله. نهایت امکانات و موانع را شناسایی کرد
  .یکدیگر ترکیب شدند

  
  ها یافته
 فضاي مجازي در هامکانات بالقو: هاي تحقیق از دو بخش تشکیل شده است یافته

در هر بخش مضامینی . اي کارورزان و موانع کارورزي در این فضا پرورش هویت حرفه
  :کدگزاري شده است که به شرح آن خواهیم پرداخت

                                                
1. Thematic Analysis 
2. Thematic Synthesis 
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  اي کارورزان  فضاي مجازي در پرورش هویت حرفههامکانات بالقو
این . اطالعات به دست آمده در این محور به چهار مقوله اصلی تقسیم شده است

، امکاناتی که مشاور در این فضا )تلگرام(امکانات فضاي مجازي : د ازن عبارتها مقوله
 و امکانات مربوط به حضور تعداد ها ایجاد کرده است، امکانات مربوط به روند مشاوره

  .زیادي از کارورزان
  
 فضاي مجازيامکانات  .1

 جلسات بارها و بارها تونستیم می ما تلگرامی مشاوره در": مرور براي کارورزان
 رویکرد و شده کارگرفته به مشاوره فنون به آموزشی، جهت از و بخونیم رو مشاوره
 هیچ کارورزي، دیگه هاي روش کنم نمی فکر کنیم، تحلیل تجزیه و کنیم فکر مشاور

 کردیم، میضبط جلسات واقعی رو گر ا. باشن داشته ررنگیپ این به رو مزیت این کدام
 وقت بذارم و جلسه رو گوش بدم و بعد چند کساعتی بود که هر بار ری وقت گاریبس

 تو تلگرام اما ، کنملی و تحلهی و تجزسمی کنم و بنودایبار گوش بدم تا بتونم فنون رو پ
. کرد لیند و بعد هم تحل راحت جلسه رو خوشهی ساعت ممی نی ربع الکیبا گذاشتن 

 کننده تی اگر ضبط بود اذاما،  گفتهی جمله رو ده بار بخونم تا بهتر بفهمم چکی دیشا
 خیلی مورد یه اما" و "گهی می چدادم می از اول و گوش زدم می اگر ده دفعه شد می

 آگه و کنی مرور میخواي، که چند باري هر زیاد و کم بدون مطالبو میشه که ینها خوب
 انجام کارو این راحت خیلی کنی مرور بعداً بخواي و باشی کرده فراموش رو لبیمط

 چه و دادن بازخوردي چه یا و داد جوابی چه دکتر خانم جا فالن این که بدي، مثالً
 چندباره اگر ولی بود آموزنده من خیلی براي جلسات" و ".دادن نشون واکنشی
 و مراجع اجازه استادانهاي حضوري   مشاوره اما در.داشت بیشتري تأثیر قطعاً میخوندم

 کل جلسه دم، آ بعد جلسه، مطالبو مرور کنمخواست میدلم ضبط جلسه رو نمیدن، من 
 ".شهی که داده مینشیب، بازخوردا،  مونهی نمادشیرو که 
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 تواند می مکتوب صورت به مراجع مشاوره سبک این در" :مرور براي مراجعان
  ".کند همقایس گذشته با را جلسات

 رو قبل جلسه مهم مطالب دقیق جلسه هر این که": مرور براي مشاور
 البته این پاسخگو به صراحت به امکان مرور براي مشاور اشاره نکرده است، ".گفتید می

 .شد  گذشته به خاطر امکان مرور دقیق کل جلسه میسر میهاما گفتن دقیق مطالب جلس
  مشاور": ورت دیگري اشاره کرده استپاسخگوي دیگري هم به این مضمون به ص

این  تا دارد ها قسمت تمام به بیشتري تسلط و دارد را جلسات مکتوب صورت به هم
 ".کند تکیه حافظه به تنها که

 کنم فکر مخصوصاً کرد، تمرکز شد می خیلی که بود این ش دیگه مزیت": تمرکز
 شهیتلگرام باعث میادگیري،  براي بود عالی خیلی کمک ما، این مثل کارهایی تازه براي

 مشاور تو گروه از یوقت . بهتر از مراجعسؤالپرسیدن  ي برامی داشته باشيشتریوقت ب
 ".پرسهی رو مسؤال نین داره ا که چرا اآل،شدم می متوجه شتری ب،پرسید می سؤالمراجع 

در حالی که در فضاي مجازي، . گذرند هاي حضوري، گفتگوها سریع می در مشاوره(
  .)ان نوشتن وقت خوبی است براي فکر کردن کارورزانزم

البته در این  (".هست خوب ها هزینه آوردن پایین براي": ها پایین آمدن هزینه
اما در واقع، . شد گروه که با مقاصد پژوهشی ایجاد شده بود، هزینه اي دریافت نمی

  .)شود  میهاي کارورزي کمتر طبیعتاً وقتی تعداد کارورزان باال باشد، هزینه
 ها مشاوره اجراي و کار  تقسیم" :کارورز-همانند سازي کارورزان با مشاور

 فضاي در مشاور جاي را خودم من تا کرد فراهم را فرصتی هم اعضاء برخی توسط
  ".دیگه آموزش فرصت یک هم باز. کنم مقایسه ایشان با پاسخهامو و بگذارم مجازي

 بیشتري تسلط و دارد را جلسات کتوبم صورت به هم مشاور" :بر محتوا کنترل
  ".کند تکیه حافظه به تنها این که تا دارد ها قسمت تمام به

 ".کند می کمک زمان رعایت به نیز صفحه باالي در وقت نمایش" :بر زمانکنترل 
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 توانند می بعداً نتوانستند، مقرر تایم در اگر) کارورزان( گروه افراد" :مستند سازي
  ".کنند مرور

 که وقتی تا کنند استفاده جلسه از توانند می بیشتري تعداد" : دهی انبوهسرویس
  ".باشد رو در رو صورت به

 نباید رو تلگرامی مشاوره کردم می فکر اولش این که": دسترسی براي مراجعان
 براي جهتی از دیدم کردم فکر که بعداً اما داد، انجام بحرانی و اورژانسی مراجعان براي
 ایام تو بحرانی، مراجع کنیم فرض مثالً که چون باشه، تر مفید میتونه جعانمرا قبیل این
 هاي مشاوره در خب بشه، بد حالش دلیلی هر به وقت، دیر ساعات یا تعطیالت و عید

 تو اما بیفته، واسش اتفاق هزار ممکن و نداره مشاور به دسترسی دیگه که حضوري
 دونست صالح اگر مشاور و بده پیام منشی به ساعت و روز هر میتونه تلگرامی مشاوره

 مشاوره جلسه تحویل سال به مونده ساعت چند گروه تو ما این کهکما بده، وقت بهش
 که بود این دوم تأثیر" ".نیست پذیر امکان اصالً عادي شرایط در این که داشتیم،
 تأثیر از که بودند مراجعینی زیرا. داد مشاوره توان می هم مجازي صورت به شدم متوجه

 که فردي به مشاوره روش تنها زمانی اگر پس. دادند می خبر اونها بر ها مشاوره زیاد
 من دوستان از یکی. کرد امتناع نباید باشه، مجازي روش همین داره، مشاوره به احتیاج

 مشاور به احتیاج و کنه می افسردگی احساس داره، هم کوچیکی بچه که میانه، شهر در
 و کنه مراجعه میانه شهر مشاورین به نیست مایل هست، کوچکی شهر همیان چون. داره

 فکر. بره مرتب صورت به اي، دیگه شهر به نیست قادر کوچیک، بچه داشتن دلیل به
 اش فایده" ". باشه مؤثر تونه می تلفنی یا مجازي مشاوره افرادي چنین براي کردم می

از آنجا که یکی از مراجعان گروه  (".داشت مراجع جهان توي هرجایی از میشه که ینها
 جالب توجهی بود که هیک خانم ایرانی ساکن آمریکا بود، براي کارورزان این مسئل

  .)کند  وسیعی را فراهم میهفضاي مجازي امکان دسترسی در گستر
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 کارورزي واسه بشن مراجع میخوان که افرادي واسه این که": گمنامی
 حال هر به مداربسته، دوربین یا ویدیویی ضبط فه،یکطر آینه هاي روش در دانشجویان،

 مشاوره اما باشه، داشته تبعات مراجع واسه ممکن و میشه دیده بیش و کم مراجع چهره
 و بگیره مشاوره بشه، شناخته اصالً این که بدون و گمنام کامالً میتونه مراجع تلگرامی

 تو که هایی مشاوره فبرخال که بود این گروه بزرگ حسن یه"، ".بشه انجام کارش
 مطرح رو خودش واقعی مشکالت مراجع و بود تر واقعی فضا اینجا دادید، می کالس

 به راجع می تونست تر راحت شناخت، نمی رو اون کسی خودتون جز چون کرد می
 شهر در من دوستان از یکی"، ".بود مفید ما براي خیلی این و کنه صحبت مشکالتش

. داره مشاور به احتیاج و کنه می افسردگی احساس داره، هم کوچیکی بچه که میانه،
 به و کنه مراجعه میانه شهر مشاورین به نیست مایل هست، کوچکی شهر میانه چون
 فکر. بره مرتب صورت به اي، دیگه شهر به نیست قادر کوچیک، بچه داشتن دلیل
 حتی و"، ".شهبا مؤثر تونه می تلفنی یا مجازي مشاوره افرادي چنین براي کردم می

 نمیبینه رو شما کسی که میدونید باشه، وقتی جمع در مشاوره گرفتن مزایا، از یکی شاید
 هاي دغدغه از یکی" و ".کنید باز رو خودتون میتونید تر راحت نمیشناسه، اونوقت و

 از دیدم را گروه هاي فعالیت و رفتیم جلوتر هرچه. بود مراجع بودن واقعی تشخیص من
 علتش شاید. هستند واقعی ها مراجع و پذیره امکان که کردم پیدا طمینانا بابت این

 ".بود کارورزي شیوه این با بودن بیگانه

 
  مشاورهفراهم شده به وسیل امکانات .2

  مراجع محوري
 با ".شنیدن خوب و همدلی: دیدم شما هاي مشاوره در رو ها این" :گوش کردن

 کردم می رو تالشم و میذاشتم رمشاو جاي رو خودم یعنی گروه، تو کارورزي
 جلسه در من بر احساسات اون و باشم احساساتم مالک و کنم کنترل رو احساساتم
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 نشستم نفر چند درددل و صحبت پاي مورد چند ،گروه هاي کارورزي بعد و نکنن غلبه
 تونستم می بهتر مراتب به و کنم می کار دارم تر ریلکس و تر راحت مراتب به دیدم

  ".بدم هم بهتري هاي پاسخ و بدم گوش
 در رو ها کردید، این شروع رو ها مشاوره شما که اوایل همون از" :همدلی

دقت کنید که  ("ها صحبت انعکاس و شنیدن خوب و همدلی: دیدم شما هاي مشاوره
دهد که فضاي مشاوره اي چنان  این نشان می کارورز از خوب شنیدن استفاده کرده

 قطعاً"، .)رورز شنیده شدن مراجع را از آن احساس کرده استکا طبیعی بوده است که
 نیازي فهمیدم و بود روبرو افراد از مختلفی مشکالت با ها مشاوره چون دیدم تأثیر

 هرشت(".میکنه بیشتري کمک هم خودم به همدالنه ،برم پیش محور اختالل الزاماً نیست
انشناسی بیشتر بر تشخیص هاي رو این کارورز، روانشناسی است و طبیعتاً آموزش

  ، .)کند اختالالت تمرکز می
 که دیدم تدریج به ولی نداشتم، مساعدي نظر اصالً اولش ،ها مشاوره مورد در اما"

 یه و کرد همدلی باهاش و کرد برقرار ارتباط مراجع با جورایی یه هم اینجا میشه انگار
 ".گرفتم یاد دلیگرفتم، هم یاد هم من  خود" و ".داد مشاوره میشه جورایی

 ".مقاومتهاش حتی اش خواسته و مراجع به احترام" :احترام به مراجع

  ارزیابی
 نیست چیزي اون مراجع اصلی مشکل ها وقت خیلی گرفتم یاد" :ارزیابی کافی

 باید ما و شه می نزدیک قصه اصل به مراجع آروم آروم کنه، چطور می عنوان که
  ".کنیم همراهیش

 و بود کرده برآورد خوب را مراجع شخصیت مشاور" :رزیابی مبتنی بر اهمداخل
  ".شد کارساز باره این در او، به تلنگر یک

  ".گرفتم یاد رو مختلف زوایاي از مشکل به نگاه" :بررسی از زوایاي مختلف
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  مثبت نگري
 کنه می مطرح رو مشکل چندین مراجع وقتی" :واگذاري حق انتخاب به مراجع

 شروع کدوم از داري دوست خب بپرسم ازش بعد کنم، بندي سیمتق رو مشکالتش ابتدا
  ".کنیم

 دختر :او هاي ارزش و مراجع هاي داشته بر کردن تمرکز" :تمرکز بر منابع مراجع
 بچه قبال در مادر مسئولیت و دارد نیاز مادر به دخترش که نکته این یادآوري و مراجع

 در و کرد تمرکز مراجع هاي وانائیت بر مشاور بعدي، جلسات  و در"، ".او آینده و
 با بپرورانم، مراجع در را واقعی خودباوري و کنم توجه موضوع این به گرفتم یاد واقع

 در را همسرش نتیجه در و شده کم همسرش به نسبت اش وابستگی از مراجع این کار
  ".نداد قرار فشار تحت و گذاشت آزاد انتخاب

 تشخیص ما کار که این با مددی بود، لبجا برام" :جدا کردن مراجع از مشکل
  ".گفتید اینطوري ندونه خودش از جزیی را مشکل مراجع که این براي نیست

  
 مشکالت مورد در که دیدیم تر بعد اما" :درمان کوتاه با تمرکز بر راه حل

 گها خب داشت، باالیی خیلی خیلی تخصص به نیاز البته که داره کاربرد هم حاد خیلی
 هستند خودکشی موردهاي مشاوره موردهاي ترین سخت از قطعاً اما ترین، سخت نگیم

 مون گروه مراجعان ترین موفق از که دیدیم و کرد مراجعه مشکل این با گیتی خانم که
 نتیجه به تا نیومد زیادي جلسات ریحانه خانم کم، نسبتاً جلسات تعداد با هم اون بود،

  ".رسید مطلوب
  ساختار و انسجام

 دیگه هاي گروه با گروه این تفاوت متوجه کارورزي جلسه اولین با" :نديقانونم
 ".کردن می عمل اونا به اعضا که بود هایی قانون گروه موفقیت دالیل از دیگه شدم، یکی

 .)شد قبل از عضویت هر کارورز ابتدا قوانین گروه به وي ارسال می(
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 نخواهد چندانی اییکار گروه کردم فکر ابتدا خب" :جلب مشارکت کارورزان
 ایجاد انسجام داره گویا شدم متوجه بعدش اما بود، مجازي فضاي فضا، چون داشت
 شما این که و بود، مؤثر خیلی بودن خودتون دانشجوي اعضا بیشتر این که البته میشه،

 ".کنید جلب رو ها بچه مشارکت خوب، مدیریت با تونستید

 وقتی. گرفتم یاد شما هاي مشاوره از که بود مهم خیلی برام این" :سازماندهی
 ازش بعد کنم، بندي تقسیم رو مشکالتش ابتدا میکنه مطرح رو مشکل چندین مراجع
 رهبري و دادن ساختار جورایی کنیم، یه شروع کدوم از داري دوست خب بپرسم
  ".کنم فکر شه می مشاوره هجلس

 شد می باعث که بود مشاور بودن شناس وقت دیگه یکی و" :وقت شناسی
 ".کنه حساب باز روش میتونه و جدیه جلسات بشه متوجه هم مراجع

 خالصه کردن

 ".گفتید می رو قبل جلسه مهم مطالب دقیق جلسه هر این که" :جلسات قبل

ذکرمی  تئوري صورت درکتابها به که مشاوره اي فنون" :خالصه همان جلسه
 ،آن تاانتهاي جلسه تداي ازاب.هویدابود عملی صورت به خوب خیلی شود، در جلسات

  "...مختلف هاي مدل به انتهایی و ابتدایی گویی مواجهات، خالصه نوع
  اثربخشی مداخالت
 دنبال همیشه من"): هم در مراجع و هم براي کارورز(ایجاد انگیزه تفکر 

 با سؤاالت فقط این که: را از شما یاد بگیرم دادن مشاوره مدل این که گردم می فرصتی
  ".شود فکر واداشته به مراجع هکوتا خیلی

 فوایدي نظرم به ولی نمیرسه، حضوري مشاوره پاي به این که با" :آگاهی بخشی
 خب و رسیدن می شرایطشون و خودشون از جدیدي آگاهی یک به مراجعین و داشت

 دیدم ولی بود، کامل تغییر منتظر باید کردم می فکر"، ".بود براشون خوبی کمک این
  ".میره مراجع رو مسیر بقیه و داد انجام رو يساز آگاه میشه



  

  
  

  
 51  ...     هاي مجازي مشاوره در شبکهکارورزي 

 یاد رو صبوري بگم باید شده اضافه چی این که نظر از" :زمانبندي مداخالت
 فهمیدم اینجا ولی میرم پیش سریع خودم هاي مشاوره در نمیدونستم من چون گرفتم

  ".کنم تمرکز اندازه یک ساختار و محتوا به باید و جلو میرم زود
 یاد. کرد کمک بهم دادن مشاوره در خیلی": بر تجارب مراجعتمرین مبتنی 

  ".بدم تمرین بهش مراجع هاي صحبت دل از چطور گرفتم
  
  )کنش متقابل فضاي مجازي، کارورزان و مشاور(امکانات ناشی از روند  .3

 همون از. بود استاد نظر زیر کارورزي یه مثل" :جواب همزمان مشاور و کارورز
 داشته ذهنمون تو جواب همزمان ما شد قرار و دادن مشاوره به کردید شروع که ابتدا

 بود مفید خیلی برام که اي نکته یک"، ".گرفتم می یاد نکته یه جلسه هر باشیم، توي
 هایی پاسخ چه ببینید و بذارید مشاور جاي رو خودتون گفتید می گروه در شما ،این که

  ".دید می مراجع به
 گفتن، این می پیشرفتشون، از وقتی ها بود، مراجع رمؤث اما" :باور به اثر بخشی

شد مراجعان به  هاي مجازي، گمنامی باعث می در مشاوره (".شد تر رنگ پر باور
شد، ابایی از افشاي اطالعات  مشاوره تا آخر ادامه بدهند و هر قدر هم مسائل جدي می

 کارورزان، که تا هاي حضوري در جمع بنابراین پیشرفتشان به نسبت مشاوره. نداشتند
داد، بهتر قابل مشاهده  شد، مراجع نسبت به جلسات مقاومت نشان می مسئله جدي می

 مشاوره، که این کردم نمی فکر اصالً و هستم جو اون در کامالً کردم می فکر من"، .)بود
 بخش نتیجه رو مشاوره هم، گرفتن می مشاوره که اونایی این که ضمن. هست مجازي
  ".دیدم را درمان در پیشرفت که زمانی از"، ".نکرد می گزارش

 مشاوره جلسات .خواهد می جسارت مشاوره نوع این" :ت یافتن کارورزانأجر
 ورزي جرات این خوب. دهد می به دست هم مدرکی که نوشتاري است به صورت

 اي مورد نقد مشاوره پیدا کنند که جرات نیز گروه ي شد دیگراعضا مشاور باعث
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 به اعتماد افزایش من، در همدلی، نسیم گروه هاي مشاوره تأثیر اولین"، ".قرارگیرند
 و دادن می مشاوره که دیدم رو دانشجویانی زیرا. بود دادن مشاوره در نفسم

 ".بود قبول قابل شونها مشاوره

دید،  می راکنارخودش دانشجو، استادش نحوکه این" :احساس امنیت کارورزان
 ترسش بیشتر و اظهار نظر بدون یادگیري باعث امنیت اساحس و این خودش مقابل نه

 که گروه، در داره وجود ناظري که داشت وجود قلب قوت این همچنین"، ".شد می
  ".شد می کمتر کارورزي استرس پس نمود، خواهد مداخله بده، رخ فاحشی اشتباه اگر

 تعداد به شدم، متوجه که بود این چهارم تأثیر" :خالقیت و گوناکونی مداخالت
 حتی. داره وجود مداخله براي متفاوتی هاي خالقیت و ها روش زمین، روي مشاورین

 که آشپزي مثل دقیقاً. میشه دیده هایی تفاوت هم، کنن می استفاده فن یه از نفر دو وقتی
 که دلیل این به فقط نیستیم جایز هم خیلی پس. کنه می فرق غذا یک از ها دستپخت

 هاي روش به و باشیم صبور بهتره. کنیم انتقاد نکرده، مداخله نم عین دقیقاً دیگري
  ".بشیم دقیق بیشتر همکاران

 و کنم کنترل را استرسم چگونه گرفتم یاد من": استفاده بهینه از امکانات
  ".ببرم را بهره حداکثر نوشتن، و تلگرام یعنی امکانات، ازحداقل

 نظرات ها مشاوره از پس چون گروه این در" :عمیق تر شدن در فرایند مشاوره
 بازتر جلسه مورد در دیدمون زاویه شنیدیم، می جلسه درباره هم رو دوستان نقد و

 بر و کنم فکر بیشتر مراجع هاي صحبت مورد در که گرفتم یاد شخصه به من و شد می
  ".باشم صبورتر گرفتم یاد کل در. نَرَم پیش رسه، می ذهنم به که چیزي اولین اساس

  
   فضاي مجازيه بالقوموانع

البته چون . اند در کنار امکانات مشاهده شده، کارورزان به موانعی هم اشاره کرده
حضور در گروه اجباري نبود، معموالً افرادي که نارضایتی داشتند، مشارکت کمتري 
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هاي  شد و این مسئله از محدودیت کردند و بنابراین احتمال بیان موانع کمتر می می
  :شود اما موانع ذکر شده شامل موارد زیر می. تحقیق است

کرد که  هایی ایجاد می  پایین بودن سرعت اینترنت، گاهی وقفه:سرعت اینترت .1
. شد  کارورزان، موجب اختالل میههم در مشاوره و هم در نقد و تحلیل جلسه به وسیل

 ".ندکشو می تعطیلی به رو ها جلسه گاه که مجازیه فصاي سرعت داره که ایرادي یه"

 این محدودیت ابتدا کار را با مقاومت :هاي صوتی و تصویري فقدان نشانه .2
به مرور که گزارش بهبود . کرد زیادي از جانب کارورزان و نه مراجعان مواجه می

شد، مقاومت کمتر و در مقابل مشارکت کارورزان افزایش  مراجعان، مشاهده می
 کافی اندازه به حسنه رابطه میزان. دید رو مراجع چهره نمیشه مثال براي". یافت می

 چقدر مراجع فهمید نمیشه. دید نمیشه مراجع چهره توي رو استرس میزان" ،".نیست
 جلسات مورد در داره وجود ذهنم ته همیشه سؤال یه  اما"، ".میگه رو واقعیت داره

 هایی حرف که بود مطمئن نمیشه نیست، مشاهده قابل مراجع بدن زبان چون. مجازي
 ".کنه دستکاري رو مشاور ذهن خواد می یا میگه صادقانه رو میگه که

 مشاوره اي و اثر بخشی ه، عمق رابطها  فقدان نشانه:کاهش اثر بخشی مشاوره .3
 مطرح جدیدتري مسئله بنویسه، رو جواب مقابل طرف تا". کند مشاوره را کمتر می

 قلب قوت این کنم یم فکر" .نمیشه ایجاد کافی اندازه به اخالص و همدلی و میشه
 به کاراییش. بوده اینطور که من براي حداقل. میشه ایجاد کمتر مجازي فضاي توي

 ".کنه می عمل ناقص تجربه، ایجاد و کارورزي براي و نیست کافی اندازه

اند که در مورد مسائل   افراد به طور معمول عادت کرده:سختی تایپ کردن .4
 براي برخی سخت است و این مسئله هم نوشتن. خود صحبت کنند و مشاوران نیز

 انگیزه هستم مجازي فضاي در تنبلی آدم که اونجایی  از". کرد محدودیت ایجاد می
 به و تنبلم کردن تایپ توي خیلی من خود طرفی  از"، ".دارم مشارکت براي کمی

 ".میره بین از اطالعات از بخشی بنابراین و نویسم نمی رو ها حرف بیشتر همین خاطر
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 در گفتگوي چهره به چهره افراد از حرکات لب و : ابهام در گفت و شنود .5
در فضاي مجازي، به ویژه در ابتداي کار، گاهی مراجع و . برند صدا به پایان کالم پی می

این مسئله . کردند که به هم مربوط نبود نوشتند و ارسال می مشاور همزمان مطلبی را می
گاهی ارسال پاسخ یک پیام پس از دو سه پیام رد . ردک در گفت و شنود ابهام ایجاد می

 رو جواب مقابل طرف تا". شود و بدل شده و با انتخاب پیام مذکور، پاسخ داده می
 ".میشه مطرح جدیدتري مسئله بنویسه،

شد، درگیري   در گروه مذکور چون هزینه پرداخت نمی:کاهش درگیري ذهنی .6
 و مالی هزینه که نمیکنه مجبور رو مراجع نچو اینم خود". یافت در فرایند کاهش می

  ".هست تر ارزش بی کار نظرش به و میکنه کمتر رو درگیریش میزان باشه، داشته زمانی
  

 گیري بحث و نتیجه
فضاي مجازي را در   و موانع احتمالیها در پژوهش حاضر محقق بر آن بود که فرصت

اري شده، ذهاي کدگ ق یافتهطب. اي کارورزان مشاوره بررسی کند پرورش هویت حرفه
امکانات کارورزي در شبکه مجازي در سه مضمون اصلی امکانات فضاي مجازي، 

کنش متقابل فضاي ( مشاور و امکانات ناشی از روند هامکانات فراهم شده به وسیل
هر کدام از این طبقات، شامل مضامین . طبقه بندي شد) مجازي، کارورزان و مشاور

همچنین در فضاي مجازي . داد هاي این روش را نشان می  فرصتفرعی بسیاري بود که
هاي صوتی و تصویري،  سرعت اینترنت، فقدان نشانه: موانعی مشاهده شد که عبارتند از

کاهش اثر بخشی مشاوره، سختی تایپ کردن، ابهام در گفت و شنود و کاهش درگیري 
  .ذهنی

 کارورزي آنچنان هنآوري و برنامامروزه متغیر کارورزي از راه دور به دلیل تنوع ف
لذا .  وسیعی پیدا کرده است که یافتن تحقیقی با شرایط مشابه کار دشواري استهگستر
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 کریستیه: شوند  کارورزي از راه دور مرور میهجهت مقایسه، تحقیقات مشابه در زمین
. دهد  انجام می"نظارت از راه دور" کارورزان از هتحقیقی کیفی در مورد تجرب) 1998(

 کارورز بود هروش این نظارت، ارتباط ایمیلی استاد و کارورزان و بررسی جلسه مشاور
ارتباط استاد و . شد که نوار صوتی یا تصویري آن براي ارزیابی استاد فرستاده می

 پیجر در صورت نیاز با هدانشجو همیشه از طریق ایمیل میسر بود و محقق نیز به وسیل
نتایج تحقیق نشان داد مشارکت کنندگان انگیزه کافی براي . دکارورزان در ارتباط بو

هاي بالینی خود را ارتقا دادند  شرکت در نظارت از راه دور را داشتند و نه تنها مهارت
 حاکی از آن بود که ها یافته. هاي فنآوري دوره، برایشان چالش برانگیز بود بلکه جنبه

 معنایی را که کارورزان به این تجربه ، تجارب قبلی و انتظارات اجتماعی،ها نگرش
تحت تأثیر  هاي ذهنی آنان را در مورد محیط یادگیري ایده آل دادند و همچنین سازه می

مزیت این روش بر نظارت در فضاي واقعی، خودانگیختگی کارورزان در . قرار داده بود
  .عملکرد در برابر وابستگی آنان به استاد ناظر بود

در مرور تحقیقات مربوط به نظارت ) ) 2002 مک کورديها تهدر راستاي این یاف
رسد که این روش براي افرادي که به استاد  از راه دور بر کار کارورزان به این نتیجه می

 برنارد و گودیر. کند ناظر دلخواه خود دسترسی ندارند، فرصت مناسبی فراهم می
رسد که نیاز به  در حالی که به نظر میکنند  نیز اظهار می)  ،2012، به نقل از پري2004(

شود، ثابت شده است که این نوع  کار تحت نظارت با نظارت اینترنتی، برطرف نمی
و برنارد  همچنین کلینجرمن. هاي سنتی است نظارت، روش مکمل مناسبی براي روش

شد، مورد  در پژوهشی نظارت بر مشاوران را که از طریق ایمیل انجام می) 2004(
 نیز این روش را به عنوان روش مکمل نظارت زنده و واقعی به ها آن. ی قرار دادندبررس

                                                
1. Christie 
2. Mc curdy 
3. Bernard & Goodyear 
4. Perry 
5. Clingerman 
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 کارآموزي مورد مطالعه هها نوزده دانشجوي کارشناسی ارشد را در دور آن. کار بردند
هاي ایمیلی بین استاد ناظر و دانشجو اساساً  نتایج نشان داد محتواي تماس. قرار دادند

 بر رشد هویت مشاوره اي ها با این حال این گفتگو.  بودبر گفتگوهاي شخصی متمرکز
این نقد را بر ) 2004، به نقل از الهی،  )2004گرچه، بالتیمور و براون. مؤثر بوده است

اند که چون نظارت از طریق ایمیل یک روش  پژوهش کلینجرمن و برنارد وارد کرده
را کنترل کرد که در گفتگوي مکمل بر نظارت واقعی بود، مشکل است بتوان این مسئله 

در . خصوصی چه چیزي واقعاً باعث تغییر شده است و این محدودیت تحقیق است
 هکردند، همین مشاهد تحقیق حاضر کارورزان تنها روش آموزشی که دریافت می

توان نتایج تحقیق  بنابراین بیشتر می.  بودها هاي استاد و نقد و تحلیل آن مشاوره مشاوره
  .مذکور مربوط دانسترا به روش 

) مبتنی بر متن(نیز در مورد کاربرد ایمیل در نظارت ) ) 2006ویلزنسکی و کومی
هاي غیر کالمی بین استاد   در این روش تعامل زنده و سرنخاین کهکنند که با  اظهار می

ناظر و دانشجو وجود ندارد، اما پژوهش آنان از کاربرد نظارت از راه دور، البته با در 
 قوتی هاین نقط. کرد  گرفتن اهمیت گفتگوي همزمان و کار ویدئویی حمایت مینظر

هاي مجازي که فرصت گفتگوي همزمان را هم فراهم  است که در کار مبتنی بر شبکه
  . ند، وجود دارد و مزیت این تحقیق بر کار ویلزنسکی و کومی استنک می

تاد ناظر را در شرایط  کاري اسه دکتري خود رابطهدر پایان نام) ) 2008الهی
سنتی و شرایط یادگیري از راه دور مقایسه کرد و به تفاوت معناداري بین این دو حالت 

رسد  در تحقیق پدیدارشناختی خود به این نتیجه می) 2012(همچنین پري . دست نیافت
اند که   ناظر شواهدي پدیدار شناختی گزارش کردهاستادانکه هم دانشجویان و هم 

هاي اینترنتی،  اي از طریق تعامالت و تجارب گروهی کالس دهد هویت حرفه نشان می

                                                
1. Baltimore & Brown 
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هاي متفاوت و مغایر بین تحقیقات این  رسد دلیل یافته به نظر می. قابل دستیابی است
توان  همچنین می.  قدرت فعلی را نداشتندها است که در تحقیقات قدیمی، تکنولوژي

 نوین، به نظرات نه چندان مثبت در هاي فرض کرد مقاومت در برابر پذیرش شیوه
اما به موازات تغییرات اجتماعی و پیشرفت . تحقیقات پیشین منجر شده است

هاي نوین ایجاد شده و تحقیقات اخیر نتایج  تکنولوژي، پذیرش بیشتري نسبت به شیوه
در تحقیق حاضر نیز غالب موانع از جانب کارورزانی طرح . اند مثبت تري را رقم زده

این افراد معموالً گروه را ترك یا در . دادند است که از ابتدا مقاومت نشان میشده 
 موانع، این مسئله که افراد ناراضی ه در زمیندلیلبه همین . کردند  مشارکت نمیها فعالیت

به هر . هاي بیان شده کمتر باشد کردند، باعث شد که میزان محدودیت گروه را ترك می
قات بیشتري الزم است که بتواند این متغیر مداخله گر را رسد تحقی حال به نظر می
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