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Abstract
The present research aims to study the understanding of teachers, students and
parents from Influential characteristics of good teachers' counselling role from
the perspective of teachers, students and parents that can be employed beside
teachers' educational role. The statistical population consisted of teachers,
students and parents which was done in the form of Grounded theory through
semi structured interviews by targeted sampling:17 teachers,36 students (18
high scores and 18 low scores) and 25 parents were included in the sample
group. Based on the findings, participating teachers found the main influential
features of the teacher counselling role in two main categories: " improving
teacher counselling techniques" and " improving teachers' personal and family
life skills"," students in three main categories: " Academic counselling"," nonacademic counselling" and ethical counselling" and parents in three main
categories:" parents understanding about their children problems",
"familiarity of teachers and school management about parents problems" and
" parents awareness of school problems and its management". The result is
that in schools where students are deprived of a counsellor, most of the
students' problems can be solved through counselling role of good teachers.
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Here the teacher does not replace the counsellor, but only tries to improve the
performance of teachers and quality of guidance and counselling services of
the school.

Keywords: The Counselling Role of Good Teachers, Its Impressive
Features, Students, Parents.
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مقاله پژوهشی

فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی

شناسایی ویژگیهای تأثیرگذار نقش مشاورهای معلمان
خوب از دیدگاه معلمان ،دانشآموزان و اولیاء

سید صدرالدین شریعتی

طباطبائی ،تهران ،ایران.

تاریخ ارسال00/03/11 :

محمد گل صنملو



دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت اسالم ی دانشگاه عالمه

دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی،
تهران ،ایران.

علی خورسندی

استادیار گروه آموزش عالی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

تاریخ پذیرش 00/06/03 :

ابراهیم نعیمی

استادیار گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مطالعه درک معلمان ،دانش آموزان و اولیای آنها از شناسایی ویژگیهای تأثیرگذار
آماری شاااامه ساااه گروه نمعلمان ،دانش آموزان و اولیاء) بود که به شااایوه نهریه زمینه ای و با اسااادهاده از
م صاحبههای نیمه ساخداریافده با روش نمونهگیری هدفمند 17 :معله 36 ،دانش آموز ن 18نمره باال و  18نمره
پایین) و  25نهر از اولیاء در گروه نمونه قرار گرفدندا بر مبنای یافده ها ،معلمان شااارکجکننده ،ویژگیهای
مهارتهای زندگی شاصصای و خانوادگی معلمان" ،دانش آموزان در  3مقوله اصالی" مشااوره ی تحصایلی"
مشاااوره ی غیردرساای" و " مشاااوره ی اخالقی" و والدین نیز در  3مقوله اصاالی " اطالع والدین نساابج به
مشا ا الت فرزندان خود " " ،آشااانایی معلمان و مدیریج مدرساااه در مورد مشا ا الت والدین" و" آگاهی
والدین از مش الت مدرسه و مدیریج آن" مطرح کردندا ندی ه این ه در مدارسی که دانش آموزان از وعود
مشاااور بینصاای اند ،بساایاری از مش ا الت دانشآموزان میتواند از طریق نقش مشاااوره ای معلمان برطرف
 نویسنده مسئولgolsanam42@gmail.co m :

eISSN: 2476-6178

اصااالی تأثیرگذا ر نقش مشااااوره ای معله را در  2مقوله اصااالی" بهبود فنون مشااااوره ای معلمان" و" بهبود
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نقش مشااااوره ای معلمان خوب که می تواند در کنار نقش آموزشااای معله به کار آید ،ان ار گرفجا عامعه
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شاااودا در این ا معله عای مشااااور را نمی گیرد ،بل ه تنها به بهبود عمل رد معلمان و ارتقای کیهیج ارائه
خدمات راهنمایی و مشاوره ی مدرسه کمک مینمایدا

کلیدواژهها :نقش مشاورهای معلم خوب ،ویژگیهای تأثی رگذار آن ،دانشآموزان ،اولیاء.
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مقدمه
مدرسااه عادهای بی اندهاسااج که برای ساااله رساااندن دانشآموزان به مقصااد باید هه به "
پیشاییری " و هه به " رشاد " آن ها پرداخج و نقش مشااور در این میان بر کسای پوشایده
نیسجا او آرامشدهنده مدرسه ،مشاور مدیر ،دانشآموز ،معله و گرهگشا و پیشییریکننده
از مشا ا الت اساااجا با وعود اه میج مشااااور ،هنوز مداری زیادی از کمبود مشااااور رن
می برند و در بسایاری از کشاورها برای برطرف کردن این کمبود از معلمان مشااور 1اسادهاده
میکنندا باساااوماتاری 2ن )2021می گوید در مداری فاقد مشااااور ،معلمان تعلیهدیده 3این
نقش را ان ار می دهندا م شاوره چنین معلمانی حدی مم ن ا سج مؤثرتر از کار یک م شاور
با شد چراکه دانش آموزان رغبج بیشدری برای ارتباط با معله خود در مقایسه با یک مشاور
از خود نشاان می دهند؛ اما برای این ه این نوع معلمان مشااور در کار خود موفق باشاند باید
موارد زی ر را در تدریس و حرفه مشاوره رعایج کنندا  )1رابطه ساز 4باشندا این اولین کاری
اسج که معله مشاور باید ان ار دهد تا دانشآموزان در حضور وی احسای راحدی کرده و
با معله گهدیو کنند چراکه دانشآموزان مورد اعدماد بودن او را محک خواهند زدا )25به
دانشآموز اعازه ابراز وعود دهد تا هنیار صاااحبج کردن خود را تصلیه نمایدا  )36معله
مشاااور باید آرامش 7داشااده باشااد؛ و دمدمیمزاج 8نباشاادا  )4کامالً رازدار 9باشاادا دانشآموز
 )202011با عنوان
با ید مطمئن باشاااد که راز او به عایی درز نصوا هد کردا10تحقیق یابلون ن
ترکی نقش مشاااوره با تدریس نیز نش ا ان داد که حدی وقدی مشاااور نقش ترکیبی مشاااور و
1. Teacher as counselor
2. Basomatary,B.
3. Trained teachers
4. Build rapport (4
5. Gauge his trustworthy
6. Allow to vent
7. Composure
8. Consistent in emotions
9. Maintain complete confidential
10. Not leak to anywhere
11. Yablon, Y.
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معله 1را برای دانشآموزان ایها کرد ،دانش آموزان راب طه بهدری با او پ یدا کردندا پژوهش
هندرانییرات و فوزیه 2ن )2019با عنوان " نقش معلمان مشااااور در کمک به دانشآموزان
درونگرا نشاااان می دهد که چیونه معلمان مشااااور با ارائه مشااااوره انهرادی ،گردآوری
اطالعات از هم السی ها ،مشاهده و ثبج تغییراتی که بعد از مشاوره در آنها پدید میآید،
این نوع دانشآموزان را اعدماعی تر میکنندا پژوهش های کشاااور ما نیز حاکی از اهمیج
نقش معلمان مشاور در مداری ا سجا برای مثال نعمالی ،عامعه بزرگ ،رو شنه ر ،حاصه
و آقازاده ،1382 ،قورچیان ،1382 ،اصاااالنی ،1382 ،موساااوی ،ساااید مصدار ،1382 ،قره
آقاعانی  ،1395قربانی ،1396 ،عالی 1397 ،ف ضلی خانی )1399 ،به اهمیج نقش مشاورهای
معل مان خوب پرداخ ده و اکثر آن ها معدقدند که معل مان مشااااور باید توانایی ارت باط بین
دانشآموزان را داشاااده باشاااندا تحقیق پورعبای و عیسااای مراد نشاااان میدهد که اگر
دانش آموزان ارت باط مؤثر و سااااله را ب یاموزند ،زندگی بهن ار و قابه توعهی را ت ربه
می کنند و بالع س اگر ارتباط مناسااابی نداشاااده باشاااند اخدالالت و بسااایاری از نیرانیها
آ ش ارتر می شوند ن ،1398ص )73ا تحقیق ق صرا لد شدی و سامانی نیز بیانیر آن ا سج که
ارتباط خوب باعث می شاود تا فرزندان یک خانواده رفدارهای اعدماعی مناسا تری داشاده
با شندا ن ،1397ص ) 67ا گورانی معدقد ا سج که معله مشاور باید به سازش و منطبق کردن
فرد با خویشدن ،اطرافیان و محیط بپردازدا او در روز عهانی کودک از بچهها خواسج روی
یک پارچه نقا شی ب شند و در روز دانشآموز با پو شیدن ماندویی که با همان پارچه بود به
کالی رفجا بچهها با دیدن ماندویی که نقا شیهایشان بر روی آن ماندو بود ذوق زده شدند
ن)1397 ،52ا
امروزه نهار راهنمایی و مشاوره به یک روی رد عامع ،ر شد نیری ر سیده ا سج یعنی
نیاااز دانش آموزان از نهر عاااطهی ،اعدماااعی ،تحصااایلی و روابط بین فردی در دوره
پیشدب سدان ،با مدو سطه مدهاوت ا سج و یک برنامه ی راهنمایی مؤثر باید مدنا س با سطح
ر شد و توانمندی ذهنی دانشآموزان طراحی شود نپائول)2010 3،ا درحالیکه در ک شور ما
1. Combining role
2. Hendraningrat, D. & Fauziah, P.
1. Paul,G.
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کمبود مشاااور در مداری کامالً مشااهود اسااج؛ و این کمبود می تواند مانع اعرای مطلوب
فعالیجهای مشاااوره ای شااود نالینای و هم اران)2012 1،؛ و از طرفی بیشاادر مشاااوران در
دوره مدوساطه اول مشاغول به کارند و مشااوره در دوره ابددایی و دوره دور مدوساطه بسایار
کهرنگ اسج و تقریباً بیشدر مداری اب ددایی ما مشاور ندارند نصافی)1397 ،ا درصورتی که
مقطع ابددایی دوره پیشااییری اولیه اسااجا گرچه " اریک اری سااون" دوره نوعوانی را از
منحصااار به فردترین دوره های زندگی می داند و افرادی که با احساااای نیرومندی از این
مرحله بیرون میآیند ،برای روبرو شااادن با بزرگ ساااالی به اطم ینان و قطعیج م هزند و
آنهایی که در رسیدن به هویج منس ه ناکار می مانند ،دچار بحران هویج میشوند نشولدز
و شاولدز ،ترعمه ساید محمدی به نقه از قره داغی) 1391 ،ا در این دور اگر دانشآموزان با
مدر سه مشارکج بیشدری دا شده با شند ازنهر روحی شاداب تر شده و سرزندگی تح صیلی
باالتری را به دساااج میآورند نثمری صاااها و هم اران ،1400 ،ص )244ا شاااهیعآبادی
ن ) 1392معدقد اسااج که ی ی از عنبه های یک مشاااور کارآمد بودن ،شااناسااایی و درک
مسائه دانشآموزان ا سجا مسائلی که معله مشاور می تواند از طریق مهارتهای گهدیو به
آنها واقف شودا ظرافج در گهدیو ،گوش دادن ،مهارت مذاکره و زبان مشدرک از مهاهیه
مهارت های گهدیو ه سدندا در صحبج کردن عالوه بر گوش دادن ،بازخورد نیز مهه ا سج
که باید عاری از هرگونه سرزنش و مقصریابی باشد نفرخی و اسالر زاده ،1399 ،ص )192ا
فرزندان والدین مطلقه نساابج به فرزندان خانوادههای ساااله دارای مش ا الت روانشااناخدی
بیشاادری در مدرسااه هساادند و مش ا الت این فرزندان معموالً هنیامیکه والد آنها ازدواج
میکند بیشاادر میگردد نگانونگ و هم اران 2019 2،به نقه از سااوری و هم اران،1399 ،
ص ) 46؛ و معلمان مشاااور باید توعه ویژه ای به این نوع از مشاا الت دانشآموزی داشااده
باشندا حضور اخالق در مشاوره نیز باعث افزایش کارآیی معله مشاور می شودا اگر اخالق
حضااور که رنیی داشااده باشااد مم ن اسااج فرآیند مشاااوره به اهداف خود نیه پیدا ن ند
نپناهی ،1400 ،ص ا

) 4-5ا سااهه مشااارکج تحصاایلی والدین نیز در بساایاری از عنبهها و
2. Lynass,R.O.
3. Ganong, L.
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پیامدهای تحصاایلی دانش آموزان برعسااده اسااجا محققان دریافدند که مشااارکج والدین بر
روی انییزش ،کاهش رفدارهای خشاونجآمیز در مدرساه ،افزایش ساازگاری در مدرساه و
کیهیج تحصاایلی آنان اثرگذار میباشااد نفروند و هم اران 2018 ،به نقه از برقی و گرایی
گراوند ،1399 ،ص )87ا باباعانی و هم اران ن ) 1399نیز معدقدند که یک معله مشااااور
خوب برای تعالی خود و دانشآموزانش تالش می کندا خصاوصایات تعالی خود عبارتاند
از :آگاهی معنوی از خود ،رابطه با محیط اطرا ف و دییران ،ارتباط با یک موعودیج باالتر
و " هدف بیشااادر از خود"ا نماری عانساااون 2015 1،به نقه از باباعانی و هم اران،1399 ،
ص )82ا
ما با توعه به ظهور آسی های نوپدید ،شایسده اسج که هر مدرسهای از طریق معلمان
مشااور ،عوانان خود را برای بقا و مصاون ماندن ،رشاد و نمو ،موفق شادن در یک موقعیج
پرهی ان ،مبارزه با آسااای های مدعدد آماده و مهیا کند ننلساااون)2011 2،ا چراکه ی ی از
اهداف مهه نهارهای تعلیه و تربیج مدرن ،پرورش دانشآموزانی اسااج که قادر باشااند بر
مساااائه و مشااا الت خود در زندگی روزمره و در محیط اعدماعی بهآساااانی غلبه کنند
نمرزوقی و هم اران 1397 ،به نقه از ثمری صها و هم اران ،1400 ،ص )227ا با عنایج به
مطال

باال و برای تحقق عملی اهداف ساااند تحول بنیادین در مداری تصااامیه به اعرایی

کردن نقش مشااوره ای معلمان با توعه به نبود مشااور در دبیرسادان شاهید دریاردار فراهانی
شاااهرسااادان خوی که دارای  310دانشآموز میباشاااد ،گرفدیها برای این کار  12علساااه
آموزشاای آشاانایی با فنون و مهارتهای مشاااوره که در هر علسااه  2نهر از مشاااوران اداره
آموزش وپرورش و یک نهر از اساتید دانشیاه حضور داشدند ،برگزار کردیه و در نهایج از
 32نهر کادر آموزشاای آموزشاایاه  17نهر داوطل

شاادند که در کنار نقش آموزشاای خود

نقش مشاوره ای معله را به عهده بییرندا بعد از پن ماه ،مصاحبه نیمه ساخداریافده با معلمان،
دانشآموزان و والدین دانش آموزان ان ار گرفجا گر چه شاااروع ویروی کرونا و تعطیلی
مداری اعازه نداد که این پژوهش تا آخر سال تحصیلی ادامه داشده باشد اما حضور معلمان
1. Johnson, D. M.
2. Nelson, M.
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و دانش آموزان در فضاااای م ازی نیز به ادامه تحقیق و ندی هگیری و راساااج آزمایی آن
کمک مؤثری نمود که از این لحاظ می تواند نوآوری پژوهش بهحساااب آیدا شااعاری نژاد
در توضیح نقش مشاورهای معله میگوید:
از معله اندهار نداریه که کار مشااااوران راهنما را ان ار دهد؛ بل ه از ا و اندهار داریه
که :مشااااهدهگر و نسااا بج به رف دار دانشآموزان حساااای ب اشاااد؛ بداند که چه وقج
دانش آموزانش به مدصصاا

بهداشااج روانی نیاز دارندا مسااائه عاطهی دانشآموزانش را

بشنا سد؛ احسا سات والدین دانشآموزان را درک کند؛ معیارهای عامعه خود را ب شنا سد و
نیازهای سایر معلمان را دریابد نشعاری نژاد)1375 ،ا
به این منهور در اولین مرحله به آموزش هم اران عالقمند مبادرت گردید که شااامه
مراحه زیر بود :برای این ه معله بدواند نقش مشااااوره ای نیز داشاااده باشاااد ،الزر اساااج از
ویژگیهای زیر برخوردار باشد:

صالحیت مشاورهای داشته باشد:
معله مشاور باید از حداقه صالحیجهای مشاورهای برخوردار باشدا
تار ،دانشآموز  11ساله نمی توانسج پن ره کالی را باز کندا معله گهج " :تو عرضه
باز کردن یک پن ره را هه نداری؟ تار از خ الج سرخ شدا واکنش این معله مصرب ترین
واکنش بودا او می توانساااج ساااؤال کند؛ " یعنی باز هه این پن ره خراب شاااده؟" با این
برخورد ،تار دل و عرأت پ یدا می کرد تا بیشااادر ساااعی ک ندا هه چنین چون معله مانع از
شارمسااری اش شاده بود ،او را نسابج به خود عالقهمند میکرد نگینات 1به نقه از سارتیپی،
 ،1387ص )65ا

فن مشاوره بداند:
یک معله مشاور باید مشاهدهگر خوبی با شد ،خوب گوش بدهد ،بهموقع س وت کند ،در
زمان مناس

تشویق کند ننهر)1392 ،ا
1. Ginott,H.G.

 | 10فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی | سال سیزدهم| شمارة  | 50تابستان 1401

مهارت مشاوره ای داشته باشد:
به دانش آموزان و وا لدین گزارش پیشااار فج بد هد و به برخی از ف عال یج ها که هنوز در
مدرسااههای ما چندان عا نیهداده اند؛ از قبیه مصاااحبه با دانشآموزان و والدین آنها ،دیدار
از آنان و اعرا و تهسیر آزمونهای ساده روان شناخدی بپردازد ناصالنی)1382 ،ا

بر موضوع تداخل نقشها اشرافیت داشته باشد:
قرار گرفدن معلّمان در نقش م شاوره گاه برای دانشآموزان این م ش ه را ای اد میکند که
نمیدانند به معلّمان از دید یک مشاااور نیاه کنند یا معلّه ،زیرا معلّه در نقش آموزشاای گاه
م بور اسااج دسااج به ارزش یابی و اقدامات انضااباطی در مورد دانشآموز بزند و او را به
رعایج رفدارهای قابه قبول کالی دعوت نماید درحالی که در قال

یک مشااااوره برقراری

راب طه ی صااامی مانه و در نهر گرفدن ن یاز های ه مه عان به اهمّ یّج پ یدا میک ند و برای یک
نوعوان که دارای مشا الت رفداری اساج ،مالحهه ی معلّه در دو نقش مدهاوت گی کننده
اسج و طرح مش الت با او دشوار میباشدا نموسوی)1391 ،ا

معلم مشاور در فضای عمومی مدرسه حضور یابد
او باید در م انهای عمومی مدرسه ننهیر حیاط ،بوفه ،کدابصانه ،سالن ورزشی و نمازخانه)
حضور داشده باشد تا به ویژگیهای شصصیدی و اخدالالت احدمالی دانشآموزان پی ببردا

در جلسات انجمن اولیا و مربیان مطالب زیر موردبحث و بررسی قرار گرفت:
والدین باید از تالشهای معله مشاور برای ارائه خدمات به دانشآموزان حمایج کن ند و آن
را تأیید نمایندا ننی لز 1992 ،به نقه از ابراهیمی و کالندری) 1397 ،ا مشارکج والدین در
امورمدرسه ،موع

نیرش مثبج والدین نسبج به خود ،مدرسه و نقش کادر آموزشی در

رشد و تربیج فرزندشان میشود نالبرزی) 1382 ،ا والدین شاد فرزندانی با نشاط و مدعادل
تربیج میک نند درحالی که والدین طرد کننده و سلطه عو فرزندانی مدزلزل ،سرکش،
پرخاشیر و سدیزهعو دارند نساندروک  2007و فهر  1996به نقه از ثبوتی و شعاع کاظمی،
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 .)1397از سال  2000به بعد در نیاه سازمان مله برای تعیین سطح توسعه یافدیی کشورها،
مدغیرهای شادکامی نشادمانی) اعدم اعی ،امید به آینده و خشنودی و رضایدمندی اعدماعی
بهعنوان یک شاخ

کلیدی وارد محاسبات شده اند ،بدین معنی که اگر مردر یک عامعه

احسای شادکامی ،خشنودی و رضایدمندی ن نند ،نمی توان آن عامعه را توسعه یافده خصوص اً
در بعد اعدماعی قلمداد نمود نهارنین و هم اران)2007 1،ا در سالهای اخیر دو روند در
رفدارهای پرخاشیرانه ای ادشده اسج ،اول افزایش پرخاشیری در گروههای مدهاوت
اعدماعی و کاهش مدوسط سنی ان ار دهندگان این گونه اعمال اسج بطوری که اکثر ضرب
و شدهها توسط نوعوانان صورت میگیردا روند دور ،ازیاد این رفدارها در مداری اسج
نمهاهری و هم اران )1398ا

در مورد خانواده و انواع آن به اولیای دانش آموزان اطالع رسانی شد:
مدصصصان دانش خانواده ،آن را به چهار تیپ الف) خانواده مدالشی ب) خانواده مدزلزل ج)
خانواده مدعادل د) خانواده مدعالی تقسیه میکنندا
خانواده مدعالی با عنوان خانواده مد امه ،بالنده و خودش وفا شناخده میشود و الیوی
زندگی برای همه خانواده هاسجا توعه اعضای خانواده معطوف به آینده اسج و افراد از
هویدی پر معنا ،روشن و منس ه برخوردارندا نمحمودیان و هم اران)1387 ،

مطالبی که برای دانش آموزان موردبحث قرار گرفت:
آشنایی دانش آموزان با اصول بهداشت روانی و مفهوم دانش آموز سالم:
بنابر تحقیقات « ان من ملی بهداشج روانی  2دانشآموزان ساله ،از نهر روانی و ذهنی
احسای راحدی میکنندا آنها از نهر روانی خود را آن گونه که هسدند میپذیرندا در مورد
عیوب عسمانی و ناتوانیهای خود ش یبا بوده و از آن ناراحج نمی شوند؛ و وقج کمی را
در نیرانی ،تری یا حسادت سپری میکنند نبنی عمالی)1383 ،ا
1. Haranin,E. Huebner,E.S. & Suldo,S. M.
1. National Association for Mental Health
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ضرورت همکاری دانش آموزان با معلم مشاور:
گاه اندصابهایی که دانشآموزان در زمینه رشدهها و مشاغه ان ار میدهند ،عاری از هر
گونه دلیه منطقی و اطالعات مناس

اسجا مثه اندصاب رشده ت ربی به خاطر وعهه اعدماعی

آن ،یا به خاطر چشه و هه چشمی که معموالً به ش سج میان امدا
مم ن اسج دانش آموزی هه مش ه خانوادگی داشده باشد و هه در گذراندن یک یا
دو دری احسای ناتوانی کندا در این ا معله مشاور در مرحله اول بر روی کس

موفقیج

دانشآموز در دری خاص و ادامه تحصیه در مدرسه تمرکز میکند و سپس با اسدعانج از
مشاوران اداره به حه مش ه خانوادگی دانشآموز اقدار مینماید نمیر احمدیان)1391 ،ا با
توعه به مطال بحث شده ،این پژوهش می خواهد به این سؤال اساسی پاسخ دهد که:
در صورت نبود مشاور در مدرسه آیا معل ه خوب و عالقهمند می تواند در کنار نقش
آموزشی خود نقش مشاورهای نیز داشده باشد؟
برای رسیدن به پاسخ این سؤال ،سه سؤال اخدصاصی زیر نیز مطرح گردید:
 )1ویژگیهای تأثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان از دیدگاه معلمان کدراند؟
 )2ویژگیهای تأثیرگذار نقش مشاورهای معلمان از دیدگاه دانشآموزان کدراند؟
 )3ویژگیهای تأثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان از دیدگاه والدین کدراند؟

روش تحقیق
این تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی محسوب میشودا از روش کدابصانهای بهمنهور
دسج یابی به ادبیات تحقیق و ندای پیشینه موعود بهرهبرداری شدا ابزار عمعآوری دادهها
بهصورت مصاحبه اسج که بهصورت نیمه ساخداریافده به تناس

سؤالهای پژوهشی طراحی

گردید ،بهطوری که بدوان اطالعات کافی و معدبر در عهج پاسخ به سؤاالت پژوهش را از
آن فراهه کردا برای شناسایی ویژگیهای تأثیرگذار نقش مشاورهای معلمان خوب از دیدگاه
معلمان ،دانش آموزان و اولیا از شیوه نهریه مبنایی یا نهریه زمینه ای اسدهاده شدا عامعه آماری
پژوهش شامه بر سه گروه معلمان ،دانشآموزان و اولیا بود که با روش نمونهگیری هدفمند
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توسط  17معله عالقهمند از میان  32معله شاغه در آموزشیاه 36 ،دانشآموز ن 18نمره باال،
 18نمره پایین) از میان  310نهر و  25نهر از  120والدینی که در اکثر علسات ان من اولیا و
مربیان حضور داشدند ،در گروه نمونه قرار گرفدندا با توعه به این ه در پژوهش کیهی ،اشباع
داده ها ارتباط نزدی ی با ح ه نمونه دارد و ت رار ن ات مهه برعسده در صورت ادامه مطال عه
نشانه کهایج ح ه نمونه اسج ناسدریوبرت و کارپندر ) 2007 1،و از طرفی ،در روش تئوری
مبنایی ،حدود  30تا  50مصاحبه یا مشاهده برای مطالعه کافی دانسده شده اسجا تعداد نمونه
بر اسای شیوه زمینه ای اندصاب شد که حداکثر محدوای کیهی شناسایی ویژگیهای تأثیرگذار
نقش مشاوره ای معلمان خوب از دیدگاه معلمان ،دانشآموزان و اولیا اسدصراج شود و به
اصطالح مصاحبه ها به اشباع برسندا حالج اشباع به وضعیدی گهده میشود که پاسصی که
شرکج کنندگان عدید به سؤاالت مصاحبه میدهند مشابه همان پاسخهایی باشد که
شرکج کنندگان قبلی به سؤاالت مصاحبه داده اند ،با توعه به این موضوع ،در پژوهش حاضر
پس از مصاحبه ،با  51نهر شامه  12نهر معله 26 ،نهر دانشآموز و  13نهر والدین ،پاسخهای
افراد به حالج اشباع رسید و ان ار مصاحبه مدوقف گردیدا با عمعآوری دادهها ،تحلیه آنها
صورت گرفجا پس از بازخوانیهای م رر مصاحبهها ،مدون مربوط به درک هر فرد از
مصاحبه شوندگان از شناسایی ویژگیهای تأثیرگذار نقش مشاورهای معلمان خوب در یک
مدن قرار داده شد تا واحد تحلیه تش یه شود ،سپس ،واحدهای معنیدار مدن کلی مشص
و از روی آنها واحدهای معنیدار خالصه شده اسدصراج گردید و کدهای تحلیلی از آنها
بهدسجآمد و بهدقج مطالعه شدند و درنهایج بهصورت سه نوع کدگذاری باز ،محوری و
اندصابی قرار گرفدندا عهج اطمینان از روایی درونی و بیرونی ندای پژوهش چهار معیار
توصیه شده توسط گوبا و لین ولن ن ) 1994مورد ارزشیابی قرار گرفجا معیارهای باورپذیری
یا مقبولیج 2،قابلیج اطمینان  3و اندقالپذیری  4برای پژوهش کیهی اسدهاده شد نپولیج و
بک ) 2006 5،و برای باورپذیری ندای  ،درونمایهها و کدها با توضیحات مربوط به آنها در
1. Streubert Speziale, H.J.Carpenter, D.R.
1. Credibility, Conformability
2. Dependability
3. Transferability
4. Polit,D.F,& Beck, Ct.
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اخدیار دو نهر از عوامه اعرایی فعالیجهای مشاوره ای اداره قرار گرفج و تأیید شدا برای
بررسی تأیید پذیری و قابلیج اطمینان ندای  ،دادهها در اخدیار دو نهر از مدصصصین مشاور
قرار گرفج و ندای به دسج آموده تأیید گردیدا

یافتهها
در این پژوهش پس از اعرای پژوهش و تحلیه ندای حاصه از مصاحبه ،بهمنهور پاسصیویی
به سؤاالت ،یافدههای پژوهش در عداول مربوط بهصورت کدگذاری باز ن 128کد) ،کد
محوری ن )13وکد اندصابی ن 8کد) ارائه شدندا

سؤال  )1ویژگیهای تأثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان از دیدگاه معلمان
کدماند؟
شناسایی ویژگیهای تأثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان از دیدگاه معلمان مشدمه بر  2کد
اندصابی  )1بهبود فنون مشاورهای معلمان و  )2بهبود مهارتهای زندگی شصصی و خانوادگی
آنها که شامه چهار کد محوری )1 :بهبود فنون مشاورهای برخورد با دانشآموزان  )2بهبود
فنون مشاورهای برخورد با والدین  )3بهبود مهارتهای زندگی شصصی  )4بهبود مهارتهای
زندگی خانوادگی و  28کد باز مانند  )1گوش دادن با دقج به دانشآموزان  )2مشاهدهگر
خوبی بودن و ااا بودا
جدول  .1شناسایی ویژگی های تأثیرگذار نقش مشاورهای معلمان خوب از دیدگاه معلمان
جمالت و عبارات مهم
دانش آموزان عرأت یافدند تا
مش التشان را مطرح کنندا
شناخج همه عانبه از
دانش آموزانمان پیدا کردیها

کد باز

کد محوری

کد انتخابی

گوش دادن با دقج به دانشآموزان
فنون مشاورهای
مشاهدهگر خوبی بودن

راه حه سریع تری برای

شناخج دانشآموزان از نهر

مش التشان یافدیها

وضعیج تحصیلی و روحی

برخورد با
دانشآموزان

بهبود فنون
مشاورهای معلمان
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جمالت و عبارات مهم

کد باز

شعار " موفقیج برای همه

توعه کافی به دانشآموزان

دانشآموزان " را عملی کردیها

کهتوان ذهنی

شور و شوق بیشدری در کالی

ای اد تنوع در کالی دری و

آفریدیها

پیشییری از ی نواخدی

دانشآموزان احسای میکردند

تالش برای حه مش الت

که تنها نیسدند

دانشآموزان

کد محوری

دانشآموز مدوعه شدند که
معله صرفاً برای پول کار
نمیکند بل ه عشق به انسانیج

ای اد روابط خوب با دانشآموزان

در وعود او نههده اسجا
خطاهای احدمالی ما را به حداقه

دانسدن اطالعات شصصی و

رساندا

خانوادگی دانشآموزان

توانمندی روابط انسانی معله را

برخورد محدرمانه با والدین

نشان میدادا
باعث تقویج اعرایی

عل

فعالیج های آموزشی خصوصاً

مشارکج والدین برای
هم اری با مدرسه

فوقبرنامهها میشدا
اعدمادبهنهس معلمان را بیشدر

ارتباط حضوری ،م ازی و یا

کردا

خصوصی با والدین

باعث پیشرفج همه عانبه
دانشآموزان شدا

ای اد روابط خوب با والدین

والدین در رفدار خود ت دیدنهر

تحمه والدین بی تهاوت ،بداخالق،

کردندا

معدرض ،تهدیدکننده و بدرفدار

به شناخج بیشدر معله از دانش -
آموزانش کمک میکردا

کس

وضعیج عاطهی ،شصصیدی،

اعدماعی و اخالقی دانشآموزان از
والدین

مش الت روحی ،روانی و حدی

حمایج و عذب والدین

مالی والدین کمدر شد

آسی پذیر

به ارتقای همه عانبه ام انات

دعوت کدبی از والدین

مدرسه ان امیدا

صالحیج دار و توانا برای هم اری

فنون مشاورهای
برخورد با
والدین

کد انتخابی
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کد باز

جمالت و عبارات مهم

کد محوری

کد انتخابی

وقوف به مش الت زندگی
دییران انعطاف پذیری ما را

انعطاف پذیر شدن در زندگی

بیشدر کردا
به ارزشیابی عمل رد خود
پرداخدیه و مسئولیج پذیرتر

مسئولیج پذیری بیشدر در مقایسه با

بهبود

گذشده

مهارتهای

شدیه
بیشدر مطالعه میکردیه و

افزایش ساعج های مطالعه و تالش

بهروزتر میشدیها

برای بهروز کردن خود

دقایق را غنیمج شمرده و از
فرصجها اسدهاده میکردیها

زندگی شصصی

اسدهاده بیشدر از فرصجهای زندگی

با اطالع از وضعیج اعدماعی
خانوادههای دانشآموزان به

شرکج در گروه های دسدییری از

فعالیج های امدادی بیشدری

خانواده های ضعیف و مش هدار

پرداخدیها
زندگی برای ما شیرینتر و
لذتبصشتر شدا

بهبود مهارتهای

معنادار شدن زندگی

زندگی شصصی و
خانوادگی معلمان

از مش الت زندگی دییران
دری گرفدیه و بیشدر

آشنایی با خانوادههای مش هدار و

خانواده مان را مدّ نهر قرار

تالش برای حهظ انس ار خانواده

دادیها
ارزش لحهههای باهه بودن در
زندگی را بیشدر درک کردیها
همچون یک مشاور خوب،
فرزندان خود را اسدعدادیابی
کردیه و به راهنمایی آنها
پرداخدیها
در مقایسه با گذشده در امور
مدرسه فرزندان خود بیشدر سهیه
شدیها

برنامهریزی برای انس ار عاطهی
خانواده و اسدهاده از فرصجهای
زندگی
تطبیق اندهارات خانواده خود با
اسدعدادها و توانمندیهای واقعی و
شناخدهشده فرزندان خود
شرکج مداور در ان منهای خانه
و مدرسه و طرح مسائه مربوط به
فرزندان خود و یا کمبودها و
نواق

موعود در مدرسه

بهبود
مهارتهای
زندگی
خانوادگی
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جمالت و عبارات مهم
برای خانواده مان وقج بیشدر
گذاشدیها
به مشورت با اعضای خانواده
خود بها دادیها

کد باز
فراهه کردن فضای مناس

کد محوری

کد انتخابی

در خانه

و ترک وقجگذرانی بیشازحد با
دنیای م ازی
تروی فرهنگ مشاوره در امور
خانواده برای اعضای خانواده و
خودداری از خودرایی

سؤال  )2ویژگیهای تأثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان خوب از دیدگاه دانش-
آموزان کدماند؟
شناسایی ویژگیهای تأثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان از دیدگاه دانشآموزان مشدمه بر 3
کد اندصابی  )1مشاااورهی تحصاایلی  )2مشاااورهی غیردرساای  )3مشاااوره اخالقی و  7کد
محوری شامه  ) 1توعه به آینده تح صیلی  )2توعه به آینده شغلی  )3م شاوره اعدماعی )4
مشااوره ساازگاری و ارتباط  )5مشاا وره خانوادگی  ) 6تشاویق و ترغی به مسادح ه کردن
م ارر اخالقی  ) 7علوگیری از روند نزولی اخالق اعدماعی و  50کد باز همچون  )1ای اد
انییزه تالش و کوشش  ) 2تههیه ارزش دانایی و توانایی و ااابود
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جدول  .2شناسایی ویژگی های تأثیرگذار نقش مشاورهای معلمان خوب از دیدگاه دانشآموزان
جمالت و عبارات مهم
معلمان به ما انرژی و روحیه مضاعهی میدادندا
شعار " توانا بود هر که دانا بود " را به ما یاد
دادندا
معلمان از نهر حرفهای فراتر از ما بودندا
لذت تحصیه در دانشیاه های خوب را به ما
چشاندندا
کار مشاورهای معله را راحجتر کردا
خود را عاله دهر نمیدانسدند و می خواسدند
دانشآموزان از ت ربیات و عله افراد مدهاوت
اسدهاده کنندا

کد محوری

کد باز

کوشش
تههیه ارزش دانایی و توانایی
اسدهاده از مطال

به روز

معرفی دانشیاههای برتر
تالش برای شناخج
اسدعدادها
دعوت از مشاوران اداره
برای سصنرانی در مورد
اهمیج تحصیه و نقش آن
در آینده

در اندصاب دروی و رشده تحصیلی به ما کمک
کردندا

رشده تحصیلی

شیوه درسج دری خواندن و تسج زدن را به ما

برطرف کردن مش الت

یاد دادندا

درسی

دانش آموزان با اسدعدادی که مش ه مالی
داشدند را به مؤسسات برتر معرفی کردندا
روش های یادگیری موفقیجآمیز در آزمونهای
بینالمللی و کن ور را به ما یاد دادندا
آموخدیه که اگر اندصاب شغه بر اسای عالقه و
اسدعداد باشد ،موفقیج شغلی تضمین میشودا

انتخابی

ای اد انییزه تالش و

کمک در اندصاب دروی یا

به تقویج پایه تحصیلی ما همج گماردندا

کد

توعه به آینده
تحصیلی

تحصیلی

کمک به عبران ضعف پایه
تحصیلی
معرفی دانشآموزان خوب
به مؤسسات آموزشی برای
حمایج آنها
اطالعرسانی در مورد
شیوه های موفقیج در
آزمونها
اطالعرسانی در مورد نقش
اسدعداد و عالقه در مورد
اندصاب شغه

مشاورهی

توعه به آینده
شغلی
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جمالت و عبارات مهم
با اسدهاده از ت ربه اولیا و هم اران ،این نوع
دانش آموزان را به شغلی مناس

راهنمایی

میکردندا

کد باز
کمک به اشدغال
دانش آموزانی که پس از
اتمار تحصیالت مدوسطه
قصد ادامه تحصیه ندارند

برخی از نشریات همچون نشریه بازار کار را به

تهیه نشریات شغلی برای

کدابصانه مدرسه میآوردندا

دانشآموزان

با اسدهاده از ت ربه والدین ،رشدههایی همچون
مهندسی تأسیسات ،برق ،م انیک ،پرسداری،

معرفی شغه های دارای بازار

طالسازی وااا را برای دانشآموزان معرفی

کار

میکردندا
نهرات ما را در مورد رشده موردعالقهمان عویا

بحث گروهی با دانش -

میشدند

آموزان در مورد اشدغال

ما مدوعه مزایا و معای

برخی از مشاغه

نمایش فیلههای مربوط به

میشدیها
از مدیران شرکجها ،کارگاهها و مؤسسات
برای سصنرانی برای دانشآموزان دعوت
میکردندا

مشاغه
دعوت از صاحبان مشاغه
برای ارائه اطالعات

روز مشاغه در مدرسه برگزار میشد و از

اهمیج دادن بهروز مشاغه و

مسئوالن اداره کار دعوت به عمه میآمدا

برگزاری آن در مدرسه

در فرصج مناس  ،دانشآموزان از کارخانهها

بازدید دانشآموزان از

و مراکز تولیدی بازدید میکردندا

کارخانه ها و مراکز تولیدی

نقش تصص

در موفقیج شغلی را برای دانش -

اطالعرسانی در مورد نقش

آموزان تشریح میکردندا

تصص

در موفقیج شغلی

دانش آموزان را به کار و تالش در هر مرحله از

ترغی

به کار کردن در هر

زندگی خصوصاً اوقات فراغج و تابسدان
ترغی

میکردندا

با خوشروئی به سؤاالت دانشآموزان در
مورد مشاغه پاسخ میدادند و یا به مراعع
پاسخگویی ارعاع میدادندا

مرحله از تحصیه خصوصاً
در تابسدان و اوقات فراغج
پاسصیویی به پرسشهای
مدنوعی که از طرف
دانش آموزان در مورد
مشاغه مطرح میگردد

کد محوری

کد
انتخابی
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جمالت و عبارات مهم

کد باز

در صورت ناتوانی در حه مش ه دانشآموزان

نحوه برخورد با گرفداریها

از مشاوران و مدصصصان در دسدری یاری

و مش الت و آسی های

می طلبیدندا

اعدماعی

با دانش آموزان منزوی رابطه صمیمی برقرار
میکردند تا آنها را بهسوی اعدماعی شدن

شغلی و زندگی در آینده میدانسدندا
کمبود را در آن ها از بین میبردندا

کمبود و تری و اضطراب
سازگاری با بلوغ زودری و
مسائه آن

میکردندا
به همراه تعدادی از این دانشآموزان در برخی
از م الس و مراسه حاضر میشدند

مشاوره
سازگاری و
ارتباط

نحوه برخورد با که عرأتی و
کهروئی در برخورد با

مشاورهی

دییران

غیردرسی

ارتباط این نوع دانش آموزان را با معلمان و

ارتباط با معلمان

هم اران در مدرسه بیشدر میکردندا
دانش آموز را ترغی

اعدماعی

ارتباط با هم السیها

با مسئولیج دادن به دانش آموزان احسای خأل و

سازگاری با آن برای دانشآموزان اطالعرسانی

مشاوره

طردشدگی

مقابله با احسای خأل و

در مورد مش الت بلوغ زودری و نحوه

میکردند تا روابط خوبی

با خانواده داشده باشندا
با قرائج زندگی انسان های بزرگی که از
خانوادههای مش ه دار به عاییاه رفیعی

ترغی

به تعامه با خانواده

رسیدهاند ،دانش آموزان را به تعامه با شیوههای
نامناس والدین ترغی

مینمودندا

مشاوره
خانوادگی

نحوه تعامه با شیوه های تربیدی نامناس والدین
بداخالق ،معداد ،بی حوصله ،بیادب ،بداخالق،

شیوههای تربیج و تقویج

مسدبد ،که عاطهه یا بیعاطهه چیونیی مواعهه

بچه های طالق ،بچههای

شدن با واقعیات و سازگاری با آن را برای ما

بیسرپرسج و بد سرپرسج

توضیح میدادندا

انتخابی

دوری از انزواطلبی و

سوق دهندا
ارتباط بهدر با هم السی ها را رمز موفقیج

کد محوری

کد
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جمالت و عبارات مهم

کد باز

فیلهها یا کداب هایی را که برای دانشآموزان

تهیه م الت و کدابها و

آگاهی بدهد ،در اخدیارمان قرار میدادندا

فیله های خانوادگی

در مورد رفدار دانش آموزان با ع له و زود
قضاوت نمیکردندا
از نهر شصصیدی خود را برتر از دانشآموزان
نمیدیدندا

تواضع

در سالر دادن بر دانشآموزان پیشی میگرفدند
با دانش آموزان به عدالج رفدار مینمودندا

رعایج عدالج

یا هم اران دییر برمال نمیکردندا

رازداری

ل باز نبودند و حرف منطقی را قبول میکردندا

انعطاف پذیری

به وظایف خود دقیقاً عمه میکردندا

مسئولیج پذیری

دو رو نبودند و یک رفدار ثابدی داشدندا

رو راسدی و صداقج

هیچوقج واژگان نامناس

و زشج به کار

نمیبردند
گسداخی دانش آموزان را مدقابالً پاسخ

حهظ آرامش در مقابه

نمیدادندا

برخوردهای گسداخانه

از رفدار تند پرهیز میکردند و مراق
خود بودندا

ترغی

به

مسدح ه
کردن م ارر
اخالقی

پرهیز از بددهنی و
بداخالقیهای کالمی

برخورد

مشاورهی
اخالقی

پرهیز از پرخاشیری و
ل بازی

علوگیری از

پرهیز از اندقار عویی و

روند نزولی

عصیانیری

اخالق

شصصیج هیچ دانشآموزی را خرد نمیکردندا

پرهیز از تحقیر کردن

اعدماعی

خوش ف ر بودند و با اف ار بد میانهای نداشدندا

ته ر ناشایسج

گذشج را به اندقار ترعیح میدادندا

مدیریج اسدری داشدند و درگیر مسائه
بیارزش نمیشدند

انتخابی

صبوری

لحن و گهدار مؤدبانه

اسرار دانش آموزی را پیش دانشآموز دییر و

کد محوری

کد

درگیریهای خیابانی

ما را از دیدن فیله های غیراخالقی نهی

منع دیدن سریالها و یا

میکردندا

فیله های غیراخالقی
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جمالت و عبارات مهم
شایعهسازی را گناه میدانسدند و به دانش -
آموزان سهارش میکردند تا نوشدههای
غیراخالقی مطالعه ن نندا

کد محوری

کد باز

کد
انتخابی

خودداری از اندشار شایعات
و نوشدههای غیراخالقی

سؤال  )3شناسایی ویژگیهای تأثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان خوب از
دیدگاه والدین کدماند؟
شناسایی ویژگیهای تأثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان از دیدگاه والدین مشدمه بر  3کد
اندصابی  ) 1آشنایی والدین نسبج به دانشآموزان خود  ) 2آشنایی معلمان و مدیریج مدرسه
نسبج به مش الت والدین  ) 3آشنایی والدین نسبج به مش الت مدرسه و مدیریج آن و 4
کد محوری شامه آگاهی والدین نسبج به نقاط ضعف و قوت آموزشی فرزندان خود )2
آگاهی والدین نسبج به نقاط ضعف و قوت اخالقی فرزندان خود از طریق مدرسه )3
مش التی که دانشآموزان از ابراز آن خودداری میکنند  )4مش التی که می توان آنها را
با مدیریج و یا معلمان مشاور در میان گذاشج و حه کرد  ) 5مش التی که مدیریج مش ه
بدواند راهحلی برای آنها پیدا کند و  32کد باز مانند  )1افج تحصیلی دانشآموزان  )2غیبج
غیرموعه دانشآموزان و ااا بودا
جدول  .3شناسایی ویژگی های تأثیرگذار نقش مشاورهای معلمان خوب از دیدگاه والدین
عبارات و جمالت مهم

کد باز

کد محوری

کد انتخابی

ضمن بررسی عله افج تحصیلی ،ما را در
عریان وضعیج آموزشی فرزندانمان قرار

افج تحصیلی دانشآموزان

دادندا

آگاهی والدین

عله غیبج را بررسی و در صورت لزور به ما

غیبج غیرموعه دانش -

نسبج به نقاط

اطالع میدادندا

آموزان

ضعف و قوت

ارزشیابی مسدمر دانشآموزان را بهصورت
ماهانه در اخدیار ما میگذاشدندا
توان علمی دانش آموز را ارزیابی نموده و
حمایج خانواده را خواسدار میشدندا

ارزشیابیهای مسدمر آنها
توان علمی دانشآموزان

آموزشی فرزندان
خود

آشنایی والدین
نسبج به
مش الت
فرزندان خود
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کد باز

عبارات و جمالت مهم
در برنامهریزی درسی به دانشآموزان کمک
میکردندا
دانش آموزان را به ان ار کارهای پژوهشی
میکردند و عدر انییزه پژوهشی آنها

ترغی

را به خانواده گزارش میدادندا
بهاتهاق خانواده دانش آموزان را ترغی

به

کارهای مشارکدی میکردندا
با اطالع والدین ،دانش آموزان نیازمند مشاوره

کد محوری

برنامهریزی درسی آنها
انییزه و عدر انییزه
پژوهشی آنها
ان ار فعالیجهای مشارکدی
هم اری با مشاوران اداره

آموزشی را به مشاوران اداره معرفی میکردندا
نسبج تعامهگرایی دانش آموز با دوسدان و
هم اران به اطالع والدین میرسیدا
در صورت بینهمی های م رر ،خانواده در
عریان گذاشده میشد و از انضباط خوب او با
حضور خانواده تقدیر و تش ر میگردیدا
در صورت بیاحدرامی به معلمان و یا دانش -
آموزان دییر ،ضمن صحبج با دانشآموز
مرات

به خانواده گزارش میشد؛ و از

رفدارهای پسندیده او نیز قدردانی میگردیدا
در صورت اطالع از تأثیرپذیری دانشآموز از
عریانهای آسی زای فرهنیی موضوع با
خانواده مطرح و در کنار خانواده با دانشآموز
صحبج میشدا
آشهدیی ها روحی یا هویدی بهصورت محرمانه
به اطالع خانواده میرسیدا

نسبج تعامه و سازگاری با
مدرسه و هم السیها و
دوسدان در مدرسه
بینهمی یا رعایج نهه در
کالی و مدرسه
رعایج یا عدر رعایج
رفدار محدرمانه در

آگاهی والدین

مدرسه

نسبج به نقاط
ضعف و قوت

آگاهی یا عدر آگاهی

اخالقی فرزندان

نسبج به عریانهای

خود

فرهنیی آسی زا
مشاهده عالئمی از
آشهدییها و
بهههریصدییهای هویدی

تأثیرپذیری و ع سالعمه او از عنگهای

ع سالعمه در مقابه

روانی یا تهاعه نرر به طور خصوصی با

عنگ های روانی یا تهاعه

والدینش بررسی میگردیدا

نرر

کد انتخابی
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در صورت بی توعهی عمدی دانشآموز به
مناسبج های اعدماعی ،مرات

به طور خصوصی

با خانواده وی مطرح میگردد تا عالقه و
اشدیاق او را به حضور در این نوع مراسه
برانییزانندا

کد باز

کد محوری

کد انتخابی

شرکج یا عدر شرکج در
مراسه مذهبی ،هم اری یا
عدر هم اری در
مناسبج های اعدماعی چون
دسدییری از دانشآموزان
نیازمند

پدر یا مادر معداد بهصورت غیرمسدقیه به
مدرسه فراخوانده میشد و از کمکهای

اعدیاد ی ی از اعضای

خیرین مدرسه بهرهمند میگردید تا شاید در

خانواده

رفدار آنها با دانش آموز تغییراتی به وعود آیدا
والدین بی حوصله و که حوصله به علسات
مشاوره دعوت میشدند تا در عریان
صحبج های مدصصصین قرار گیرند و به عادت

بی حوصلیی والدین

ناپسند خود واقف شوندا
در صورت نیاز ،والدین پرخاشیر به مدرسه
احضار می شدند تا درباره عواق

وحشدناک

تنبیه بدنی در خانواده

این کار با آنان گهدیو شودا
عواق

بیاعدمادی به فرزندان با حضور ی ی از

والدین خصوصاً مادر و یا هر دوی آنها در
اتاق مشاوره به آنها تذکر داده میشدا

و مدیریج
عدر اعدماد به فرزندان و
بی مهری به آنها

والدین م رر یا گناه ار که بهصورت غیر
عمد دچار اشدباهاتی شدهاند در ی ی از
مناسبج ها به مدرسه دعوت میشدند تا از
کمکهای مشاورهای و حدی در صورت نیاز از

م رر یا گناه ار بودن
ی ی از والدین

کمک های خیرین مدرسه بهره مند شوندا
از والدینی که وقج بیشدری را در فضای
م ازی تلف میکردند دعوت میشدند تا از

درگیر بودن خانواده در

رهنمودهای مشاورین و مدصصصین اسدهاده

فضای م ازی

کنندا

آشنایی معلمان
مدرسه نسبج به
مش الت
والدین
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در صورت وعود چنین مش لی اهمیج تحصیه
فرزندشان به آن ها توضیح داده میشدا

کد باز

کد محوری

کد انتخابی

درگیر بودن ی ی از
والدین در گروهکهای
مش هآفرین

تالش بیوقهه معلمان مشاور ،والدین را مدوعه
کهکاری برخی از معلمان مینمود که از مدیر

کهکاری و وقجگذرانی

می خواسدند تا تذکر دهدا

برخی از معلمان

بیانضباطی معله در ورود و خروج از مدرسه و
کالی دری از طریق مدیر

بینهمی و یا بیانضباطی

و ان من اولیا و مربیان به وی اطالع داده میشد

معلمان

تا در رفدار خود ت دید نهر کندا
برخی از معلمان بدون طرح دری وارد کالی
میشدند که این کار اعدراض دانشآموزان،

مش التی که
نداشدن طرح دری

اولیا و نهایداً مدرسه را در پی داشجا
بیانییزه کردن دانش آموز از نهر آموزشی
یک عرر بزرگ بود که مدیر به معله مربوطه
اخطار می داد تا مدوعه رفدار خود باشدا
کمبود ام انات بهداشدی یا بی توعهی به آن به

میتوان آنها را با
کمک مدیریج و

بیانییزه کردن
دانشآموزان

یا معلمان مشاور در
میان گذاشج و

آشنایی والدین

حه کرد

نسبج به
مش الت

عدر وعود ام انات

اطالع مدیر رسانده میشد و در اسرع وقج به بهداشدی و یا که توعهی به
رفع کمبود ام انات اقدار میگردیدا

بهداشج مدرسه

م هز نبودن سایج مدرسه به ام انات

م هّز نبودن سایج

کامپیوتری برطرف میشد که مدیریج مدرسه

کامپیوتری مدرسه و یا

باید ان ار می داد و عدر اسدهاده معله از سایج

بی حوصلیی معله در

کامپیوتری به او گوشزد میگردیدا

اسدهاده از آن

این مش ه از طریق مدیریج مدرسه به اطالع
مدیریج آموزشوپرورش رسانده میشد تا
اداره به رفع آن اقدار نمایدا
عدر رضایج معلمان از کار خود در امر
آموزش ای اد خله میکرد و مدیر باید به
همراه مدیریج آموزشوپرورش اقدار به ارائه
راهحه مینمودا

مدرسه و
مدیریج آن

سالمج روانی پایین برخی
از معلمان

مش التی که حه
آن ها در توانایی

عدر رضایج برخی از

مدیریج مدرسه

معلمان نسبج به

نبود

موقعیج کاری خود
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کد باز

کد محوری

کد انتخابی

در نهر مدیریج و معلمان مشاور ،معلمی که
مطالعه نمیکند پیر شده اسج چه  20ساله باشد
و یا  50ساله باشد و اندصاب شغه معلمی برای
او یک اتهاق بوده اسجا به همین خاطر
کالیهای او کسهکننده اسج و مدیریج

بیعالقیی معله و
کالیهای کسهکننده و
عدر رغبج او به مطالعه

راه حلی برای خروج او از آموزش پیدا میکرد
والدین از معلمانی که دانشآموزان را به
کالی های خصوصی ترغی

میکردند اندقاد

نیاه معله به مدرسه

می نمودند و معدقد بودند که کالی تقویدی نیز بهعنوان یک مرکز درآمد
باید در مدرسه برگزار شودا

بحث و نتیجهگیری
بر اسای تحلیه یافده های حاصه از مصاحبه نیمه ساخداریافده در زمینه شناسایی ویژگیهای
تأثیرگذار نقش مشاوره ای معلمان خوب از دیدگاه معلمان ،دانشآموزان و اولیاء ،مهه ترین
ویژگی های تأثیرگذار نقش مشااااوره ای معلمان در هشاااج مقوله اصااالی  )1بهبود فنون
مشااورهای معلمان  )2بهبود مهارتهای زندگی شاصصای و خانوادگی معلمان )3 ،مشااوره
تحصیلی دانشآموزان  )4مشاوره غیردرسی دانشآموزان  )5مشاوره اخالقی دانشآموزان
 ) 6اطالع والدین نسبج به مش الت فرزندان خود  ) 7آ شنایی معلمان و مدیریج مدر سه در
مورد مش الت والدین و  )8آگاهی والدین از مش الت مدر سه و مدیریج آن مطرح شدا
نبود و کمبود مشاور تمار وقج در دوره دور مدو سطه و ا سدهاده از معله مشاور در مدار سی
که از نعمج مشاور بین صی اند ،نشان داد که مدیریج مدر سه باید به تبعیج از سند تحول
بنیادین که کارایی مدیریج مدرسااه را در رأی تحقق اهداف سااند تحول بنیادین میداند،
باید در ف ر چاره عویی در پر کردن خألهای موعود در مدرسه باشد و ی ی از بزرگ ترین
خألهای موعود در مداری ما ننبود یا کمبود مشااااور) میباشااادا این تحقیق نشاااان داد که
به کارگیری معله در نقش معله مشاور من ر به بهبود فنون مشاورهای معلمان گردید و آنها
با اسدهاده از راه ارهایی که در علسات آموزشی توسط مشاوران و مدصصصین آموزشی به
آنها ارائه می شاااد و از طریق رابطه خوبی که بین آنها و دانشآموزانشاااان به وعود آمد،
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توانسااادند فنون مشااااوره ای خود را بهبود بصشاااند و در برخوردهای خود با دانشآموزان،
هم اران و اولیای دانشآموزان راه ارهای بهدری را برای موفقیج دانشآموزان و ترغی
والدین به هم اری با مدرسااه از خود نشااان دهندا آنها به این گهده ویلسااون 1ن 2005به نقه
از گه صنملو  ) 1391ایمان آوردند که زندگی یک مسیر دو عانبه اسج که هه یاد میدهی
و هه یاد میگیری و گرچه معله ق صاااد دارد که یاد بدهد اما در اث نای یاد دادن نیز یاد
میگیردا طبق اظ هار نهر دانشآموزان که از طریق مصاااااح به های نی مه ساااااخ دار یاف ده
بهدسااجآمد ،گوش دادن به حرف دانشآموزان با دقج زیاد ،ای اد تنوع در کالی دری،
تالش برای حه م ش الت دانشآموزان ،صبور ،خوشاخالق و رازد ار بودن معله ،دان سدن
اطالعات شص صی و خانوادگی دانشآموزان ،توعه کافی به دانشآموزان که توان ذهنی به
بهبود فنون مشاوره ای معلمان مشاور و موفقیج همهعانبه دانشآموزان من ر شدا این تحقیق
با ندای پژوهش واکر 2ن )2008که ویژگی های شااصصاایدی معله همچون رازداری ،خوشاای
اخالقی و صااابور بودن را در مواقعی که دانشآموز نمی تواند ،حمایدی از افراد دییر درک
کند ،همسو میباشدا حمایج عاطهی و آموزشی معله مشاور از دانشآموزان موع

تعامه

معله و دانشآموزان می شاودا این تعامه بر پیشارفج و موفقیجهای تحصایلی دانشآموزان
اثر می گذارد نشاااین 3،لی و کیه) 2009 ،ا روابط اعدماعی درون کالی های دری به دلیه
پیامدهای تحصاایلی ،رفداری و اعدماعی بهمنزله عنبههای مهمی از کالی دری محسااوب
میشااوند نهیوز و چن)2010 4،ا آلدمن ،ویلیامز -عانسااون و شااوتز )2009 5،عقیده دارند که
احساااسااات ،بصش عداییناپذیری از فعالیجهای آ موزشاای اسااجا برخورد محدرمانه معله
مشااااور با اولیای دانش آموزان ،ارتباط حضاااوری ،م ازی و یا خصاااوصااای با والدین
دانشآموزان ،حمایج و عذب والدین آسااای پذیر ،تحمه والدین بی تهاوت ،بداخالق،
معدرض ،تهدیدکننده و بدرفدار ،دعوت کدبی از والدین صاااالحیجدار برای هم اری با
مدر سه ازعمله فنونی بودند که معلمان مشاور با بهکارگیری آنها توانسدند والدین بیشدری
1. Wilson, O.
1. Walker,R.J.
2. Shin, J. & Kim, Y.
3. Hughes, J. N. & Chen, Q.
4. Aultman, L.P. William- Johnson, M. R. & Schutz,P. A.
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را برای هم اری با مدرسه ترغی

کنندا از طرفی ایهای نقش معله مشاور و درگیر شدن در

این کار باعث بهبود مهارت های زندگی شصصی و خانوادگی معلمان گردیدا ندای حاصه
از مصاااحبههای صااورت گر فده با معلمان نشااان داد که آنها از طریق ارتباط با خانوادههای
مدهاوت و آگاهی بیشاادر با مشاا الت نسااه عوان ،ارزش لحهههای باهه بودن در زندگی
خانوادگی خود را بیشدر درک کردند و در مقایسه با گذ شده وقج بیشدری را برای خانواده
خود اخد صاص دادندا بهعای وقجگذرانی در ف ضای م ازی ،همچون یک مشاور عالی به
ا سدعدادیابی فرزندان خود و به راهنمایی آن ها پرداخدندا از مش الت دییران دری گرفدند
و در رساایدگی به امور تحصاایلی فرزندان خود دقج بیشاادری کردندا رابطه عاطهی خود با
خانواده را عمیق تر کردندا از خودرأیی اعدناب نمودند و به مشااااوره در خانواده اهمیج
دادند و حدی در حه مشاا ه برخی از دانشآموزان خود از اعضااای خانواده کمک ف ری
گرفدندا آنها خود آموخدند والدینی که توانسدهاند روابط سازنده ای با فرزندان خود برقرار
نمایند و از طرف دییر رفدار آن ها را تحج کندرل قرار دهند ،فرزندانی را پرورش دادهاند
که با مش الت هویدی کمدری مواعه هسدندا م صاحبههای دانشآموزان نشان داد از اینکه
معلمانی پیداشااده بودند که در سااال عدید با عشااق و عالقه در ف ر کمک به آنها در همه
حوزه های آموزشی و پرورشی بودند اظهار خوشنودی نمودندا آنها در مصاحبههای خود،
مهه ترین ویژگی های معلمان م شاور را توعه به آینده تح صیلی آنها ،توعه به آینده شغلی
آنها ،ساااازگاری و ارتباط آن ها با عامعه ،مشااااوره در امور خانوادگی و درنهایج تقویج
ارزشهای اخالقی دانشآموزان دان سدند که با ارتباط عاطهی معلمان با دانشآموزان ،بی شدر
این موارد تحقق یافده و دانشآموزان در مقایسه با سالهای قبه احسای امیدواری و عالقه به
تحصیه بیشدری را از خود نشان دادندا والدین در مصاحبههای خود از این ه معلمان مشاور
باعث شااده بودند که آن ها آگاهی بیشاادری را نساابج به نقاط ضااعف و قوت آموزشاای و
پرورشاای فرزندان خود داشااده باشااند و در عریان افج تحصاایلی ،توان علمی ،فعالیجهای
مشارکدی و پژوهشی ،برنامه ریزی درسی ،مش الت روانی ،هویدی ،شرکج یا عدر شرکج
آنها در مراسااه کمک رسااانی و مذهبی مدرسااه قرار بییرند از مدیریج مدرسااه قدردانی
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کردندا بیشاادر والدین به مشاا الت عاطهی و روانی خود در برخورد با فرزندانشااان از قبیه
بی توعهی و غهلج از آنها ،فحاشااای و بددهنی نسااابج به آنها ،درگیر بودن در فضاااای
م ازی ،مشااا ه آفرینی برای فرزندان خود از طریق فعالیج در گروههای غیرقانونی واقف
شدند و به اصالح رفدارهای خود پرداخدندا بسیاری از آنها به اهمیج برقراری روابط مؤثر
بین اعضای خانواده اصلی بصصوص رابطه ی بین والدین و فرزندان که پیشنیاز مهمی برای
سااالمج روان و ای اد رابطه موفق آن ها با همدییر اسااج ،آگاهی یافدند نسااادات علوی و
هم اران ،1397 ،ص )71ا یافده های این پژوهش هه چنین با عقیده ریلی 1ن )2009و فیشااار
والدریپ و بروک 2ن ) 2005که معدقدند برای معلمان ابددایی به سب

ماهیج شغلشان اطالع

از وضعیج خانواده دانش آموز از اهمیج باالیی برخوردار اسج و در بسیاری از موقعیجهای
مدهاوت با توعه به زمینههای برنامه در سی ،در مقابه دانشآموزان خود م سئول ه سدند ،هه
ساااو میباشااادا ههچنین آنها می توانند رابطه عمیق تری با دانشآموزان خود ای اد کنند و
آنها را بشاناساند و با فعالیجها و مشا الت آنها در زمینههای درسای و غیردرسای درگیر
شاااوندا نریلی)2009 ،ا مهه ترین ویژگی تأثیرگذار نقش مشااااوره ای معلمان از نهر والدین
ترغی به تعامه خانوادهها با مدر سه بودا این تعامه باعث شد که مدیریج مدر سه نسبج به
مشا الت دانش آموزان در خانواده اطالعات بیشادری کسا

کندا اعدیاد ،طالق ،بی اری و

ناسازگاری مواردی بودند که در مصاحبههای والدین به آنها پرداخده شدا خانوادههایی که
طالق ،مدارکه ،ناسااازگاری شاادید زناشااویی در آنها وعود دارد ،کودکانشااان فشااارهای
زیادی را تحمه میکنندا بر اساااای یافدههای اسااادالهی ن ) 1384بین سااااخدار خانواده تک
والدی و طالق با کودک آزاری رابطه معنادار وعود داردا اعدیاد والدین عامه دییری اسج
که کودکان را در معرض ف شارهای گوناگون قرار میدهد نخ سروانی ،ملک پور ،عبادی و
حریری) 1391 ،ا احسااای حقارت والدین باعث تندخویی و تحقیر کردن فرزندان میشااود
ناسدادیان ،1394 ،پاک) 1384 ،ا از طرفی اولیا نسبج به مش الت مدرسه و امور آموزشی و
پرورشی آن اطالعات بیشدری کس

کردند و با هماهنیی معلمان مشاور و مدیریج مدرسه
1. Riley,P.
2. Fisher,D. Waldrip,B. & Den Brok,P.J.
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نساابج به حه آنها اقدار نمودندا آن ها همچنین مدوعه مشاا التی در مدرسااه شاادند که
حه وفصاااه آن ها خارج از توان مدیریج مدرساااه بود و این نوع مشااا الت باید از طریق
اطالعرسااانی آنها به مساائوالن آموزش وپرورش حه می شاادا ندای این تحقیق نشااان داد
گرچه معلمان مشااور نمی توانند به عله گوناگون همچون نبود وقج کافی نقش واقعی یک
مشااااور را ان ار دهند اما معلمان خوب عالقهمند می توانند از طریق ای اد روابط خوب با
دانشآموزان که از طریق ایهای نقش مشاورهای آنها صورت میپذیرد در کمک به ر شد
همهعانبه دانشآموزان در نبود مشاور مدر سه نقش مهمی در کمک به دانشآموزان دا شده
باشند و به این سؤال اساسی تحقیق که آیا در صورت نبود مشاور در مدرسه ،معله خوب و
عالقهمند می تواند در کنار نقش آموزشی خود نقش مشاوره ای نیز داشده باشد ،پاسخ مثبج
دهدا
پی شنهاد می شود که به پژوهش های معلمان در مورد م شاوره مدر سه از سوی وزارت
آموزش وپرورش اهمیج داده شااود و چاآ آنها در م الت علمی و پژوهشاای در اولویج
قرار گیردا
برای معلمان در مقطع ابددایی و دوره مدوساااطه دور ،کارگاههای آموزشااای مشااااوره
توسط دانشیاهها برگزار شودا
بحث تربیج معله مشاور به علج کمبود مشاور در آموزش وپرورش عدی گرفده شودا
بندهای مربوط ب ه مشااااوره در ساااند تحول بنیادین؛ بازبینی ،ت میه و ساااپس توساااط
مداری عملیاتی گرددا
گرچه مو ضوع معله م شاور در آموزش وپرورش دنیا امری ثابج شده ا سجا بااینهمه
این پژوهش تنها محدود به دانش آموزان پساار مقطع دور مدوسااطه دبیرساادان شااهید فراهانی
خوی میبا شد؛ بنابراین ام ان دارد به طور کامه معرف عامعه نبوده و درندی ه مم ن ا سج
تعلیه پذیری ندای پژوهش به که عامعه آموزش وپرورش با محدودیج همراه شودا

تشکر و قدردانی
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بدین وسیله از هم اری مدیریج محدرر و هم اران ساعی در دبیرسدان شهید فراهانی خوی
که پژوهشیران را در اعرای این پژوهش یاری دادند ،تقدیر و تش ر میگرددا
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پاییاه خبری تحلیلی عالمه طباطبائیا
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