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Abstract 
Despite the developed movement of guidance and counseling programs in 
Iranian schools over the past 50 years, the professional status of counselors in 
schools is not optimal. This study aimed to investigate was conducted the 
perception of school counselors from their professional role, using qualitative 
method and theme analysis of type. In this study, 9 school counselors were 
selected using purposives and snow ball sampling method. Data collected 
from semi-structured interviews were analyzed, using Brown and Clark 
theme analysis method. According to the results obtained, four main themes 
were obtained which include; professional role functions, role facilitators, 
role ambiguity and role confusion. The correct and effective perception of 
school counselors from their professional role will lead to their greater 
effectiveness and comprehensive cooperation with teachers, principals and 
families in order to promote the development of students. The result of this 
awareness will be achieved successfully in the areas of academic, 
professional and personal/social development areas of students. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Worldwide school counseling services are growing rapidly. At present, 

many Asian countries are investing in this area and have been called for more 
focus and activity on the health and mental and social well-being of children 
and young people at all levels of the school system (Kee Low, 2015). The 
continued presence of counselors in Iranian schools has taking shape for more 
than two decades, but this presence manifests mainly by focusing the activities 
of counselors on the subject of education and academic guidance and 
regardless of students' developmental, preventive and mental health issues. 
(Fouladi, 2016).While school counseling as an inseparable and essential part 
of students' educational experiences (Gallant & Zhao, 2011), is the provision  
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of professional activity by a qualified person in school (Cooper, 2013).  
A school counseling program focuses on the belief that education provides a 

chain of meaningful learning experiences and is a service that prepares students 
for survive and immunity, grow and sublimity, success in an exciting and 
challenging situation, and to change the world (Nelson, 2011). Therefore, school 
counseling activities applicable to all students, classes, teachers, other school staff 
and in general, the school education system and school-related problems 
(Ebrahimi, 2018) and on that basis, school counselors needs to explain and 
understand their professional role in the education system and school. 

Research in the field of school counseling reveals the prevalence of non-
counseling tasks and shows how non-counseling tasks affect perceptions and 
practice (Chandler et al., 2018). The study in the field of identifying the 
barriers and professional problems of counselors and their role too indicates 
that counselors do not have a clear and common definition of their profession, 
which that's the subject leads to different functions or sometimes inconsistent 
in them (Kaviani et al., 2002), and this trend continues after years. 

Regarding to the perceptual nature of the phenomena associated with 
participants professional role and their unique perceptions, we studied how 
school counselors perceive of role definition and career activities to achieve 
to lived experiences and their perception of professional roles. 

 
Method 

The present study was a qualitative study that has been done using thematic 
analysis method. Thematic analysis can be used in different theoretical 
frameworks and for different matters; because this method provides basic skills in 
qualitative analysis. Participants in this study were junior high school counselors 
who were selected purposive and using snowball method. Criterion for entering 
sample group were at least 5 years of experience working as a school counselor, 
having a master's degree in school counseling, counseling or school psychology

1
, 

and participants' consent to collaborate and participate in the research. In total, 9 
people participated in the interview, 5 women and 4 men, the mean age of women 
was 35 years and their average work experience as a school counselor was about 9 
years. Three of them worked in a public school and two people in a non-public 
school. Two people of the four men were employed in public schools and two 
people in non- public schools as school counselors. One of them, 55 years old, has 
15 years of school counseling experience and the average age of the three other 
men was about 34 years. Also, the average work experience of these three as a 
school counselor have been about 7 years and three months. Then Colaizzi 
method was used for data analysis. 
 
Data collection method 

In the present study, a semi-structured interview was used to examine and 
analyze school counselors' perceptions of their professional role. The 
purpose of using this type of interview was to obtain detailed and cohesive 

                                                           
1. In Iran, graduates of school counseling, counseling and school psychology are employed in 
the organizational position of "school counselor" 
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data taken from scattered textual data obtained from interviews with 
participants. For this purpose, the questions were asked to the participants 
both centrally and openly. 
 
Research trend 

This research was conducted in three stages as follows: 
Pre-interview: After introducing the researchers to each of the participants, 

the consent of each of them was obtained. Interviews with them take place at the 
time set by them, in the schools of their place of work (their suggested place). 
All interviews were recorded with the permission of the participants. 

Interview: In this interview, all participants were asked similar and 
central questions. While the overall structure of the interview was the same 
for all participants, according to the probe method, interviewers asked other 
questions when necessary to gain a deeper understanding of participants' 
perceptions and experiences. 

Post- interview: The average interview time was about 61 minutes. Due 
to the fact that the research was qualitative and citation of the content of the 
interviews was required, if necessary, a number or code was used instead of 
the names of the participants. At the end of each interview, the audio file 
was transcribed on paper. 

 
The analyses of data 

To analyze the data from the interviews, the researchers used the six steps of 
Brown and Clarke (2006, 2012). These six steps include: 1) familiarity with the 
text and review of data, 2) creation of raw codes, 3) search for themes or themes, 
4) checking hidden and deeper themes and controlling the compatibility of 
themes with extracted codes, 5) definition and naming Themes and 6) preparing 
a report and linking the results with the research question. 

 
Findings 

In reviewing the data obtained from the interviews, we present our main 
findings in four main themes: professional role functions, role facilitators, 
role ambiguity and role confusion. We fell this four main themes into two 
categories of role awareness and role challenge, that although, somewhat 
reflects the awareness of school counselors about their professional roles and 
duties and facilitating their role in school, but on the other hand, role 
ambiguity and confusion have been identified as the main challenge for 
school counselors in their professional roles. 

Professional role functions reflected the counselors' correct understanding of 
their professional role. Role facilitators contribute to the originality of counselors 
'performance and adherence to professional ethics, and are also effective in the 
optimal performance of counselors' duties at school. Role ambiguity indicated the 
focus of the school and even the counselors themselves on traditional maps as well 
as non-counseling expectations from the principal, the higher education 
organization, and the lack of a clear definition of the professional role of school 
counselors in the instructions. Role confusion indicated the incompatibility of 
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counselors 'perceptions with the perceptions of principals, parents, or teachers 
about the functions of counselors' role in school. 

 
Discussion 

The results of the data analysis reveal four main themes: professional role 
functions, role facilitators, role ambiguity and role confusion. These main 
themes indicate that school counselors, although somewhat aware of they are 
related to the main functions and tasks related to their role, but due to the 
various reasons and circumstances that they mentioned, they are constantly 
challenged to play their professional role. Each of the main themes contains 
several sub-themes that illustrate how the counselors ponder about their role. 

The awareness of school staff, including principals and teachers, of the 
professional functions of counselors and in particular the counselors' own 
awareness of their role in guidance and counseling program and asking of 
their colleagues to intraction and participate in counseling activities in order 
to change and student development is amongst effective components of the 
effectiveness of school counseling activities and the educational system in 
order to achieve to educational goals and to help to students development. 
That doing these activities needs to capable and knowledgeable professional 
man power (Jafari, 2008). the school counselor, as one of the influential 
members in the plans of the current educational system in schools, can 
imagine different roles for himself/herself or to expect him. Although 
sometimes may be school counselors skeptical about the important their role 
in student development due to the variety of tasks that they are expected to 
do (Brigman & Campbell, 2003). 

It can be acknowledged that these challenges are partly related to 
irrelevant expectations to the role from school principals, and some are 
related to the lack of personal influence or the lack of professional authority 
of the counselors themselves. In addition, the lack of a comprehensive 
professional program for school counselors in the Iranian education system 
may reduce counselors' efforts to play their professional role. 
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  شان یا حرفهبررسی ادراک مشاوران مدرسه از نقش 
 

 *مهدی وجدانی همت

 **آتوسا کالنتر هرمزی
 

 چکیده
 سال گذشته، پنجاهراهنمایی و مشاوره در مدارس ایران در طی  یها برنامهی  یافته رغم حرکت توسعه علی

با هدف بررسی ادراک این مطالعه  مشاوران در مدارس، در وضعیت مطلوب نیست. یا حرفههنوز جایگاه 
در این  تحلیل مضمون انجام شده است.از نوع کیفی  روش  ، بهشان یا حرفهمشاوران مدارس از نقش 

برفی انتخاب شدند.  ی گلولههدفمند و  گیری نمونهاز مشاوران مدارس با استفاده از روش  نفر نُهمطالعه 
روش تحلیل مضمون براون و کالرک مورد  ، بر اساسیافتهساختار یمهن یها مصاحبههای حاصل از  داده

آمده چهار مضمون اصلی به دست آمد که عبارتند از:  به دستبررسی و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج 
 اثربخش و صحیح نقش، ابهام نقش و سردرگمی نقش. ادراک های کننده یلتسهنقش،  یا حرفهکارکردهای 

 و مدیران معلمان، با جانبه همه همکاری و ها آن بیشتر أثیرگذاریت به خود، یا حرفه نقش از مدرسه مشاوران
 رشد یها حوزه در بخشی آگاهی این ی نتیجه. انجامید خواهد آموزان دانش رشدی ارتقا جهت در ها خانواده

 .شد خواهد نمایان آمیزی یتموفق طور به آموزان دانش اجتماعی/شخصی و شغلی تحصیلی،
 

 ای مشاوره مدرسه، نقش حرفه ادراک، های کلیدی: واژه

 
 مقدمه

در حال حاضر  .است افزایش رو به سرعت به جهان سراسر در مدرسه ی مشاوره خدمات ی ارائه

 در بیشتر تمرکز و فعالیت در این حوزه هستند و برای گذاری یهسرماکشورهای آسیایی در حال  از بسیاری

مدرسه فراخوانده  نظام سطوح تمام در جوانان و کودکان اجتماعی و روانی یستیو بهززمینه سالمت 

از تجارب  ای یرهزنجمدرسه بر باوری که تعلیم و تربیت،  ی مشاوره ی برنامه(. Kee Low, 2015) اند شده

آموزان را برای بقا و مصون  بیند، متمرکز است و خدمتی است که دانش یادگیری معنادار را تدارک می

کند  در یک موقعیت پرهیجان و چالش برانگیز و تغییر جهان، آماده میماندن، رشد و تعالی، موفق شدن 

(Nelson, 2011 ،عالوه بر این .)آموزان شنداراهنمایی و مشاوره در مدارس به دلیل مواجهه  یها برنامه 

 (.Aj et al., 2015است )  گرفته قرار توجّه رشد فردی نیز مورد با توأم اجتماعی یها تجربهبا 

 و یا انجام اقدامات خاص و انحصاری نیست، بلکه ها گروهمحدود به افراد و  مدرسه در مشاوره های یتفعال

 کل، در و کارکنان مدرسه سایر معلمان، ،ها کالس، آموزان دانش یتمام به یا حرفهارائه خدمات تخصصی و 

(. Ebrahimi, 2018مدرسه است ) به مربوط در مواقع لزوم نیز، حل و فصل مشکالت و مدرسه نظام آموزشی
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 یزیر برنامه در نقش اصلیبر عهده مشاور مدرسه است که  راهنمایی و مشاوره در مدارس یا حرفه رائه خدماتا اامّ

 (. مشاورهZyromski et Al., 2018) را بر عهده دارد ها آنرشدی  های یتصالحمبتنی بر  آموزان دانشموفقیت 

 (، ارائهGallant & Zhao, 2011) آموزان دانش آموزشی تجارب یضرور و ناپذیر ییجدا بخش عنوان به مدرسه

 گر تسهیل عنوان به ( کهCooper, 2013صالحیت در مدرسه است ) دارای فردی توسط یا حرفه فعالیت کی

 و شغلی تحصیلی، ابعاد تمامی برای را شناختی روان و راهنمایی، مشاوره خدمات آموزشی، فرایند

(. ;Dollarhide, 2003 Young & Kaffenberger, 2013) دهد یمارائه  انآموز دانش شخصی/اجتماعی

 سالمت ینتنها متخصص کنند که مشاوران مدارس امروزی ( بیان میStone & Dahir, 2006) استون و داهیر

 یراو جامع ب قیمشاوره دق یها برنامه جادیا یهستند که برا ینحامیاران، رهبران و یاوها  آن بلکه ستند؛نیروان 

 .کنند یتالش م آموزان دانش تیموفق یارتقا

 ؛(Jered et al., 2016) باشد یم آموزان دانشایجاد و توسعه حداکثر موفقیت در هدف از حضور مشاور، 
 & Torunoğlu) بخشند یمتحصیلی را ارتقا  های یشرفتپفرآیند یادگیری را باال برده و  ها آنزیرا 

Gençtanırım, 2015 .)و عالئق  ها ییتوانا شناختو  یآموز مهارترسه با تسهیل فرآیند مد مشاوران
تحصیلی/شغلی مناسب،  های ینهگزو انتخاب  گیری یمتصمدر کاسته و  ها آن، از سردرگمی آموزان دانش
و  یزآم احتراممشاوران مدرسه در تالش هستند که محیطی ایمن،  (.Kudrinskaia et al, 2020) مؤثرند

همکاری تمام اعضای جامعه مدرسه فراهم نموده، و با شناسایی منابع یاورانه و  را با عدالت محور
رسالت اصلی  عنوان بهو ارتقاء سطح آموزش  سازی ینهبهفردی و اجتماعی، در راستای  گرانه یتحما

خود، ضمن  یا حرفهمشاوران مدرسه در راستای نقش (. Amanda et al., 2018مدرسه تالش نمایند )
 یساز آمادهتشریک مساعی با مدیران، معلمان، سایر متخصصان مدرسه و والدین، چالش همکاری و 

برای رویارویی با انتظارات و استانداردهای آموزشی باالتر و تبدیل شدن به اعضای مولد و کمک  آموزان دانش
( نشان Mulhern, 2020مطالعه مالهرن )(. Dahir & Stone, 2012) گذارند یمکننده در جامعه را به اشتراک 

در خصوص تحصیل و شغل، بر ایجاد  آموزان دانش به ورانمشا مستقیم کمک و العاتاطّ ی ارائه ند کهداد
 .ثر استؤگوناگون م های یتموقعدر  یریپذ نقشو آمادگی برای  آموزان دانشو پیشرفت تحصیلی/شغلی  ها فرصت

 یساز آمادهخدمات راهنمایی و مشاوره و  ی ارائهدر  مدرسه مشاوران نقش و عملکرد در خصوص دامنه
 زیادی است یها سال و نهادهای مختلف ها سازمان گوناگونی وجود دارد. های یدگاهدبرای آینده،  آموزان دانش

 مشاوران انجمن ،1991 ی دهه اواسط از. اند پرداخته خدمات راهنمایی و مشاوره در مدرسه سازی یکپارچه به که
ائتالف آموزش و پرورش  ،( the American School Counselor Association- ASCA) اکآمری مدارس

(the Education Trustانجمن ،) مشاوران مدرسه حامی تحصیالت دانشگاهی  ملی(The National 

Office for School Counselor Advocacy of the College Board )مدارس مدیران ملی انجمن و 
 منظور به(، تالشی را The National Association of Secondary School Principals) متوسطه
 (.Dahir et al., 2019) اند کرده آغاز خدمات راهنمایی و نقش مشاوران مدرسه یساز شفافتبیین و 
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ی ازهاینپرداختن به مشاور مدرسه را  یا نقش حرفه (ASCA, 2012) کایمدرسه آمر مشاورهانجمن 
برنامه آموزان از طریق طراحی، اجرا، ارزیابی و ارتقاء  شغلی دانشو  یماعاجت /یشخص ،رشد تحصیلی
ادراک د. از سویی دیگر، کن یم تیتقوترویج و را  آموز دانش تیموفقکه  کرده استمعرفی  مشاوره مدرسه

به این  (.Karp, 2011است ) مؤثر ها آن یا حرفهمشاوران از تجارب عملی خود، بر ایفای نقش و عملکرد 
برای نقش مشاور مدرسه  یا حرفهعنوان  یریکارگ به( بر ضرورت ASCAلیل انجمن مشاوران مدارس آمریکا )د

افرادی  یا حرفه های یتمسؤولو  ها مهارتبین دانش، مجموعه  ی رابطهدر برقراری  یا حرفهدارد زیرا عنوان  یدتأک
 (.Schumacher, 2017)به دنبال دارد  یا فهحر، نقش حیاتی داشته و اعتبار دهند یمکه خدمات خاصی را ارائه 

یکسری کلمات نیست بلکه شکلی از سرمایه اجتماعی است که به شناخته شدن و هویت  صرفاًعنوان شغلی 
اغلب از دامنه وظایف و مرزهای مربوط  ها حرفه. (Borthwick et al., 2015) انجامد یمبخشیدن به یک حرفه 

 یها حرفهمشاغل و  روی یشپ. یکی از مشکالت کنند یم، دفاع ها حرفهل و به نقش خود در برابر سایر مشاغ
خاص آن حرفه توسط دیگران است که از آن به ناهماهنگی نقش با  یها نقشتخصصی، عدم درک وظایف و 

. با افزایش تقاضا و گسترش (Gersch, 2009؛ Borthwick et al., 2015) کنند یموظایف و انتظارات شغلی یاد 
 و ها یستگیشاه، میزان درک جامعه، اطرافیان و خودشان بر ک یابند یدرمیک شغل، افراد  یا حرفه هویت

و  (Lowenthal & Wilson, 2010; Miscenko & Day, 2016)اثرگذار است  ها آن یا حرفهتوانایی 
ی و مستحکم با رضایت شغلی باالتر و افزایش احساس هدفمند یا حرفهادراک و بازتعریف یک هویت 

مشاوران مدرسه نیازمند . بنابراین (Pearson et al., 2012)دستاوردهای شغلی بیشتری همراه است 
از کارهای  یا مجموعه یا حرفه نقشخود در نظام آموزشی و مدرسه هستند.  یا حرفهتبیین و درک نقش 

و ایجاد و توسعه ( Specht, 2011) دهد یممحول شده به فرد است که در راستای شغل سازمانی آن را انجام 
ول آن ئمدرسه مس یا حرفهمشاوران  ترین کارکردهای نقش است که یکی از اصلی ای رشد حرفه یها برنامه

  .(Missouri Department of Elementary and Secondary Education, 2008)هستند 
نشان  کار کرده وآشرا  یا مشاوره ریغ فیبودن وظا عیشا ،مدرسه ی مشاوره ی حوزهدر  قاتیتحق

 .(Chandler et al., 2018) گذارند یم ریثأبر ادراک و عمل ت ای مشاوره ریغ فیکه چگونه وظا دهد یم
کنند. در  مداخله می مشاوره مدرسه برنامه یاجرای هستند که در موانع مداومای  مشاوره ریغ فیوظا

 غیرمستقیمبه خدمات ان مشاوران مدرسه زماز  درصد 01 دهند که نشان می مناسب یا مشاوره فیوظامقابل، 
چنین هم .(American School Counselor Association-ASCA, 2012)اختصاص دارد  آموزان دانشبه 
از مشاوره ا ی بیش از حد استفاده نموده، امّاز مشاوران از مشاوره فرد یاریکه بس است هنشان دادها  پژوهش جینتا

 ریغ های یتفعال درگیراز حد  شیو ب کنند ینماستفاده  ورت، درستو مش نماییراه های یتفعال ،های کوچک گروه
 مدرسه مشاوران (.Lambie & Williamson, 2004)ها هستند  آزمون یو هماهنگ دفتریمانند کار  یا مشاوره

ضور کاهش اعتبار اهمیت ح تواند یماین  که شوند ینم دیده مدرسه محیط در رهبری و تحولی خود یها نقش در
را به دنبال  آموزان دانشو  ها خانوادهمعلمان،  مدیر، همچونمشاور از دیدگاه ذینفعان برنامه مشاوره مدرسه؛ 

 ای حرفهحوزه  در ی است کهمتعدد وظایف داشته باشد. به عبارتی یکی از مشکالت مشاوران مدرسه،
 Nelson & Eckstein, 2007 ) ودش یمگذاشته  ها آن بر عهده اما رندیگ یخدمات مشاوره مدرسه قرار نم
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مدیران  بین در مشاوره خدمات ماهیت از نادرستی هنوز هم درک توان گفت می (.Wines et al., 2007؛
 ادراک است ممکن یادار یاعضا و رانیمد معلمان، ( وLow et al., 2013دارد ) وجود معلمان و مدارس

به  یا مشاوره یرغ فیوظا صیتخص احتماالً در نوع ادراک نیا و باشند نداشته مدرسه مشاوره حرفه از یمطلوب
(. مشاوران مدرسه زمانی که از سوی مدیر Butler & Constantine, 2005)دهد  مشاوران، خود را نشان می
امروزه بنابراین  (.Morgan, 1990) بینند یم، شغل خود را بسیار سخت کنند ینممدرسه حمایتی دریافت 

 ی الزمهو ایمن نیاز است که  محور سالمت، به مدارس ها آنو پرورش  آموزان دانشزهای برآوردن نیا منظور به
و  شناختی روان سالمتتمرکز مشاوران مدرسه، مبتنی بر  یا حرفهبه این هدف، بازتعریف نقش  یابی دست

 (.Lambie et al., 2019پیشرفت آموزشی است )
دانست ولی  1332مربوط به سال  توان یمرا  راهنمایی ی یدهادر کشور ایران نیز هرچند شروع 

در آموزش و پرورش ایران آغاز شد. از این  1331صورت علمی و کنونی از سال  راهنمایی و مشاوره به
ای در  به بعد برنامه راهنمایی و مشاوره به تبع تغییرات اجتماعی و حرفه 01خصوص از دهه  پس و به

ها باعث رشد و توسعه و برخی نیز مانع  گونی شد که برخی از آننظام مشاوره کشور، دچار نوسانات گونا
حضور مستمر مشاوران در مدارس ایران، بیش از دو دهه است که شکل  حال یناپویایی آن شدند. با 

های مشاوران بر موضوع تحصیل و  است، اما این حضور، عمدتاً با تمرکز فعالیت خود گرفتهجدی به 
گیرد  آموزان، صورت می موضوعات رشدی، پیشگیرانه و سالمت روان دانشهدایت تحصیلی و فارغ از 

(Fouladi, 2016.) 
خود، در ایران مغفول مانده است. از  یا حرفهمطالعه در خصوص ادراک مشاوران مدرسه از نقش 

مشاوره،  موانع و مدارس مشاوران جایگاه کیفی بررسی هدف با به پژوهشی توان یم ها پژوهشمعدود 
 ایفای در را ذهنی یها انگاره اشاره کرد که نقش (Kaviani et al., 2002) و همکاران کاویانی توسط

 و مسئوالن در این پژوهش نگرش. قرار داده است مورد مطالعه مدارس مشاوران یا حرفه وظایف
 یا هحرف نقش ایفای موانع از یکی عنوان به خود، حرفه به مشاوران نگرش و مشاوره، به آموزان دانش

بیانگر آن بوده که مشاوران تعریف روشن و مشترکی از حرفه خود ندارند، در نتیجه  شد. این نکته شناخته
این فرایند پس از گذشت  وشود  این موضوع منجر به عملکردهای متفاوت و یا گاهی متناقض در آنان می

 مطالعه ضمن (Ashrafi et al., 2017) گودینی و عبدالهی اشرفی، ینچن همها، همچنان ادامه دارد.  سال
 توسعه و یزیر برنامه عامل؛ سه بر مدارس، مشاوران فیوظا و نقش از مشاوران و معلمان ران،یمد کدر

 یا حرفه نقش کامل ایفای برای گروهی همکاری و مشورت و شخصیت، توسعه و رشد راهنمایی،
 .نمودند یدتأک مدارس مشاوران
راهنمایی و مشاوره حرکت  یها برنامهدهد که اگرچه  ته نشان میگذش ی دههاین شواهد چند  بنابر

مشاوران در مدارس، در وضعیت مطلوب نیست و  یا حرفها هنوز جایگاه ای داشته است امّ یافته توسعه
، مدیران، معلمان و والدین است. جمله از مختلف نفعانیذ یشغل همواره دستخوش انتظارات متفاوت

 احتماالًتواند بیانگر این باشد که  ای مشاوران توسط خود آنان، می ر و پذیرش نقش حرفهعالوه بر این، عدم باو
مربوط به آن را ندارند و یا در برخی  یا حرفهو کارکردهای  یا مشاورهمشاوران مدارس آگاهی کافی از نقش 
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و ادراک  یا حرفهط با نقش مرتب های یدهپدبا توجه به ماهیت ادراکی  بنابراین شوند. موارد دچار تزلزل نقش می
مورد ی، شغل های یتفعالنقش و  فیاز تعررس امشاوران مدک ادرا چگونگیکنندگان،  منحصر به فرد شرکت

دست یافت. از این رو، چگونگی  شان یا حرفهتا بتوان به تجارب زنده و دریافت آنان از نقش  گرفتقرار  یبررس
 .بود، سؤال اصلی این پژوهش شان یا رفهحک مشاوران مدرسه از نقش و کارکردهای اادر

 

 روش
 تحلیل کیفی است که به روش تحلیل مضمون انجام شده است. از ی مطالعهپژوهش حاضر یک 

 روش، این زیرا ؛کرد استفاده مختلف، امور برای و متفاوت نظری یها چارچوب در توان یم مضمون،
از روش . (Holloway & Todres, 2003) ندک یم فراهم را کیفی های یلتحل در ای یهپا یها مهارت

. شود یم استفاده ها آن با مرتبط کدهای تهیه و کالمی و کیفی الگوهای شناخت تحلیل مضمون جهت
 گیرد یم قرار استفاده مورد کیفی یها داده در موجود الگوهای گزارش و تحلیل شناخت، برای روش، این

 تبدیل تفصیلی و غنی یها داده به را متنوع و پراکنده یها داده هک است متنی یها داده تحلیل برای فرآیندی و
 به حداقل و دهد یم نشان را ها داده در موجود مفهوم و معنی ،مضمون (.Braun & Clarke, 2012) کند یم

 (.Boyatzis, 1998) پردازد یم پدیده از ییها جنبه تفسیر به حداکثر و مشاهدات یده سازمان و توصیف
 

 یریگ نمونهمونه و روش جامعه، ن
بودند که  شهر تهران ی متوسطهل اوّ ی دورهدر این پژوهش مشاوران مدارس  کنندگان شرکت

ورود  یها مالکبرفی انتخاب شدند.  ی گلوله گیری نمونهو با استفاده از روش  مالکی هدفمند صورت به

 مشاور مدرسه عنوان بهکار  ی تجربهسال  0حداقل داشتن  (1 :از ندعبارت بودبه پژوهش گروه نمونه 

از نقش مشاوران  یا حرفهتجارب عملی در ایفای عملکرد و ادراک نقش این مالک به اهمیت  ضرورت)

 یرتأث)به دلیل مدرسه  ی مشاوره ومشاوره  ی رشتهمدرک کارشناسی ارشد در  داشتن (2، (گردد یبرم خود

عام در  طور بهخاص در گرایش مدرسه و  طور به رود یمکه انتظار  یا حرفهدانش تخصصی در باور نقش 

کنندگان برای همکاری و شرکت در پژوهش. پس از  رضایت شرکت( 3و  (حاصل شودمشاوره محض 

ورود به  یها مالککه آیا از مشاوری )با توجه به  شد یمال ؤاز او س کنندگان شرکتانتخاب اولین نفر از 

و شرکت در مصاحبه باشد. به این ترتیب با توجه  پژوهشگرانا پژوهش( اطالع دارید که مایل به همکاری ب

 .در مصاحبه شرکت کردند مرد( 0)پنج زن و چهار  نفر نُهها، در مجموع،  به در نظر داشتن اشباع داده
 

 العاتاطّ یآور جمعوش ر
، از شان یا حرفهبررسی و تحلیل ادراک مشاوران مدارس از نقش  منظور بهحاضر  ی مطالعهدر 

 یها دادهبه  یابی دستاین نوع مصاحبه،  کارگیری بهصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. هدف از م
بود. به این  کنندگان شرکتمتنی پراکنده حاصل از مصاحبه با  یها دادهتفصیلی و منسجم برگرفته از 

  پرسیده شد. کنندگان شرکتبه دو صورت محوری و باز از  ها سؤالمنظور 
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 پژوهش روند اجرای
 زیر انجام گرفت: صورت بهدر سه مرحله این پژوهش 

در پژوهش با استفاده از روش  کننده شرکتن با هر یک از افراد اپس از آشنایی محقق :مصاحبه یشپ

، تماس تلفنی مصاحبهدر  حضورجهت اعالم نظر برای  کننده شرکتابتدا با هر  ،یبرف گلوله گیری نمونه
 آنانجهت شرکت در پژوهش در اختیار  نامه رضایتفرم وافقت هر یک از آنان، گرفته شد. پس از اعالم م

گرفت، مصاحبه با  قرار می کننده شرکتمورد قبول و مورد امضاء  نامه رضایتدر صورتی که مفاد . قرار گرفت
 .شد در مدارس محل کارشان )مکان پیشنهادی آنان( انجام می ،آنان در زمان مقرر شده از طرف خود ایشان

استفاده  ها آناطمینان داده شد که از نام  ها آنضبط شده و به  کنندگان شرکتبا اجازه  ها مصاحبهتمامی 
کنندگان مدنظر بوده است و آنان مجبور به پاسخ دادن  شرکت یده پاسخبدیهی است تمایل به  .شود ینم

 در کل، نُه مشاور. ود را اعالم نمایندانصراف خ توانستند یمنبودند و در صورت عدم تمایل به ادامه مصاحبه، 
 اعالم کردند. ها سؤالدهی به  و پاسخ ها مصاحبهبرای شرکت در  را شان یهمکار

ا در پرسیده شد امّ و محوری مشابه یها سؤال کنندگان شرکتدر این مصاحبه از همه  مصاحبه:

حاصل از  یها دادهو  کنندگان کتشرپذیری برخوردار بودند و بر اساس پاسخ  از انعطاف ها سؤالعین حال 
. به این ترتیب در حالی که ساختار کلی مصاحبه برای شد یمپرسیده  باز هم یها سؤالجریان مصاحبه، 

کنندگان در مواقع لزوم،  (، مصاحبهprobeا بر اساس روش کاوش )یکسان بود امّ کنندگان شرکت ی همه
 .پرسیدند یم کنندگان شرکتارب و تج ادراک تر یقعمهای دیگری را برای فهم  الؤس

 شان یا حرفهمدرسه از نقش  نبه ادراک مشاورا یابی دستکه برای  محوری یها سؤال ینتر مهم
  :بودند از عبارت ،پرسیده شد

  خود دارید؟ یا حرفهچه تعریف و دریافتی از نقش 
  و  دانید یم تان یا هحرفمشاور مدرسه، کدام وظایف را منحصر به نقش  عنوان به یفتانوظااز مجموعه

 چه وظایفی را ناسازگار با آن؟
  ممکن است شرایطی برای شما پیش بیاید که احساس کنید برخی از کارکردها و وظایفی که به شما

انجام دهید؟ در مورد  حوزه کاری شماست اما مجبورید آن را ، غیرضروری و نامرتبط باشود یممحول 
 آن توضیح دهید؟

 دارید؟ نقشتانهای  ولیتؤای و مس اهداف حرفه ی دربارهات کافی العکنید اطّ فکر می 
 در چه ؟ نگرانید ،را کامل ایفا نکنید تان نقشاز اینکه  اندازهچه تا تان،  در انجام وظایف کاری(

 شرایطی و چگونه؟(
 ؟. شود یمهستید؟ این ساختار چه مواردی را شامل  خودآگاهای  از ساختار و چهارچوب حرفه 

 ادامه یافت. ها دادهتا رسیدن به اشباع  کنندگان شرکتبا مصاحبه 

دقیقه طول کشید و  11آن  ترین یشبدقیقه و  00کمترین زمان مصاحبه  پس از مصاحبه:

و استناد به محتوای  بودهپژوهش کیفی  که ینابا توجه به  .دقیقه بود 11میانگین زمان مصاحبه حدود 
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. پس از شداستفاده  کنندگان شرکتد به جای نام زوم از عدد یا کُ، در صورت لمورد نیاز بود ها مصاحبه
 صورت گیرد. ها دادهاتمام هر مصاحبه، فایل صوتی روی کاغذ پیاده شد تا مراحل تجزیه و تحلیل 

 

 ها دادهتجزیه و تحلیل 
 (thematic analysisمضمون )انجام شده، از تحلیل  یها مصاحبهحاصل از  یها دادهبرای تجزیه و تحلیل 

بیان نمودند، تحلیل مضمون روشی  (Braun, & Clarke, 2006استفاده شد. بر اساس آن چه بروان و کالرک )
 ی درباره العات مهمیو مضمون یا تم، اطّ رود یمهم برای بیان واقعیت و هم برای تبیین آن به کار  است که

را  ها دادهاز  یا مجموعهموجود در تحقیق است و تا حدی، معنی و مفهوم الگوی  یها سؤال یها داده
، ها داده. به این ترتیب برای بررسی و تجزیه و تحلیل مضامین و دریافت الگوی حاصل از دهد یمنشان 

این . ( استفاده نمودند ,Braun & Clarke, 2012 2006محققین از مراحل شش گانه بروان و کالرک )
یا  ها تمجستجوی  (3 ،دهای اولیهایجاد کُ (2، ها دادهآشنایی با متن و بررسی  (1شش مرحله شامل 

 (0، و کنترل همخوانی مضامین با کدهای مستخرج تر یقعمبررسی مضامین پنهانی و  (0 ،مضامین
 .باشد یمال تحقیق ؤتهیه گزارش و مرتبط کردن نتایج با س (1 و ها تمگذاری  تعریف و نام

 یها قسمتزیر  در احبه، مورد مطالعه قرار گرفت ومتنی حاصل از ضبط مص یها دادهدر این مطالعه، 
دهای مهمی که حاوی نکته و معنی بود، خط کشیده شد. به این ترتیب برای هر مصاحبه فهرستی از کُ

دهای و کنترل همخوانی مضامین با کُ ها تماین مرحله و به دنبال جستجوی  اولیه ایجاد شد. پس از
 .ندفرعی و اصلی به دست آمد یها مقولهانجام گردید و در نهایت  ها تم یبند طبقهو  یبند گروهمستخرج، 

 

 ها یافته
نفر  1مرد،  0سال؛ از  0 مشاور مدرسه عنوان بهکاری  ی تجربهمیانگین  باسال  32میانگین سن زنان 

سال  32نفر دیگر از مردها،  3سال تجربه کار در مشاور مدرسه و میانگین سن  10سال سن، دارای  00با 
 سال و سه ماه بود. 1 ی تجربهمیانگین  با

دیدگاه و ادراک مشابه و  ، مشاوران مدارس تقریباًها مصاحبهو عبارات حاصل از  ها دادهدر بررسی 
استخراج شده از متن  اصلی عبارت 12ابتدا از در مدرسه داشتند.  شان یا حرفهمشترکی در مورد نقش 

مضمون فرعی  10آمد. سپس با ادغام مضامین فرعی اولیه،  دست بهمضمون فرعی اولیه  20، ها مصاحبه
اصلی به  مضمون 0فرعی،  یها مضمونسپس بر اساس معانی و مفاهیم مدنظر در شد.  یبند سازمان

دست آمد که در دو طبقه آگاهی از نقش و چالش نقش قرار گرفتند که اگرچه تا حدودی، بیانگر آگاهی 
ا از در مدرسه بوده است امّ نقششان ای کننده تسهیلنقش خود و  یا هحرف یکارکردهامشاوران مدرسه از 

اصلی مشاوران مدارس در ایفای نقش  یها چالش عنوان بهطرفی، ابهام و سردرگمی نقش را نیز 
نشان داده است، که در ادامه به هر یک از این موضوعات اصلی و فرعی ذیل آن با تمرکز  شان یا حرفه

 .شود یمها پرداخته  در مصاحبه گانکنند شرکتبر عبارات 
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  1جدول

 ها دادهمضامین و طبقات به دست آمده از تحلیل 

 طبقات و مضامین اصلی مضامین فرعی نمونه عبارات )واحدهای معنایی(

 در دم، می توضیح همکارانم برای رو کاریم ی برنامه و بدم انجام مدرسه تو تونم می که کارهایی و مشاور یه وظایف همه از لاوّ
 (1 ی مصاحبه) چیه ام یفهوظ من که دم می توضیح هم آموزان دانش برای حال عین

تصریح نقش 
 درسهدرم یا حرفه

کارکردهای 
 نقش یا حرفه

ش
 نق

 از
ی

اه
آگ

 

 رفتاری، مشکل که آموزانی دانش درباره مدرسه اون های معلم و معاون مدیر، از باید مدرسه به ورود محض به مشاور
 مشکالت فراوانی که دلیل این به یکی. کنه کسب العاتیاطّ یه دارند که ای دیگه مسئله و نیاز نوع هر یا و تحصیلی

. بده قرار اولویت تو رو باشند داشته حادی مشکالت ممکنه که آموزانی دانش که این هم یکی بیاد دستش مدرسه اون
 دیم می بهشون نظرسنجی فرم یک معموالً کنیم یم گزاربر والدین برای که جلساتی در این بر عالوه. ... بررسی برای

 (0 ی مصاحبه) بذاریم آموزش ها آن برای موضوعاتی چه مورد در بیشتر اند یلما که

ضرورت نیازسنجی 
و  آموزان دانشاز 

 ها آنوالدین 

 دانش و اطالعات از یا مجموعه و باشه داشته مناسبی تعامل و ارتباط خودش همکاران با کنه سعی مدرسه مشاور یک اگر
 راغب بسیار هم ها آن کنه، تبیین آنان برای را آن با مقابله های یوهش و آموزان دانش مشکالت و رشدی نیازهای با مرتبط
 راحتی به شما صورت آن در بگیره، شکل درستی به تعامل و ارتباط این اگر. کنند استفاده اطالعات ینا از که هستند

 نقش یک و هستید مدرسه پرسنل هم و آموزان دانش هم رجوع محل شما اینجا بعد و کنید ایفا را مهمی نقش تونید می
 (.9 ی مصاحبه) کنید می پیدا رو ای شده تثبیت

تالش جهت 
همکاری و تعامل با 

 کارکنان مدرسه

 برای مثالً. کنم می رحمط رو بدونند الزمه ها آن کنم می فکر که مسائلی و دارم مون معلمین با جلسه یه ماه هر من
 چگونه دار مشکل آموزان دانش با که این یا کنند؛ ایجاد مدرسه در نشاط و شادی چطور که این و خالق تدریس های روش

 (.0 ی مصاحبه) کنیم می بحث و صحبت کنند، برخورد

توانمندسازی و 
به  ها مهارتآموزش 

 همکاران

 (.3 ی مصاحبه) کرد کار آن روی شه نمی  مقطعی و بشه گرفته درنظر باید فرآیند رتصو به آموزان دانش رشدی مختلف ابعاد خوب،
نگاه فرآیندی به 

 آموز دانشرشد 
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 طبقات و مضامین اصلی مضامین فرعی نمونه عبارات )واحدهای معنایی(

 و کرد ماندگار رو من این و نگرفتم قرار سؤال مورد وقت هیچ ام مشاوره جلسات خصوصی مسائل کردن بازگو برای من
 (.1 ی مصاحبه) بره باال من به ها بچه اعتماد شد باعث

حمایت کارکنان 
 مدرسه

 یها کننده تسهیل
 نقش

ش 
 نق

 از
ی

اه
آگ

 

 وجود اعتماد ما بین و رسیدیم متقابلی شناخت یک به همکارانم با و کنم می کار مدرسه این در که است سالی چند من
 در کنند می عمل هدفشون برای هم با هماهنگ همدیگر، به اعتمادشون ی واسطه به که بالفوت تیم یه مثل درست. داره
 (.2 ی مصاحبه) دارند اعتماد من به آنان مشکالت طرح و آموزان دانش ارجاع در همکارانم هم جا این

 اعتماد

 به یا و آموزان دانش به هایی وزشآم که زمانی مثالً .داشت مثبت ثیرأت من روی خیلی دیدم یم خودم کار در که بازدهی
 ادامه و من کار در بسیار این کردم می دریافت ها آن طرف از مناسبی و مثبت یبازخوردها بعد و دادم می آنان های خانواده

 (.3 ی مصاحبه)بود  ثرؤم آن،

تأثیر مثبت انعکاس 
 عملکرد

 و موارد چه در دونستم می دیگه تقریباً درونی رتصو به ،یعنی ؛شد حل کار در من مشکالت از خیلی تجربه کسب ضمن
 کارهایی چه یا و بدم انجام باید رو کارهایی چه کنم می مداخله موضوعی در وقتی یا و کنم پیدا ورود الزمه موضوعاتی

 (.1 ی مصاحبهد )شو حفظ ام یا مشاوره نقش که ندم انجام رو
 تجربه

 می الزم حتماً بده، چهره تغییر ممکنه روز هر که جدیدی مشکالت و مسائل و آموزانم دانش رشدی نیازهای با متناسب
 ها آن به کمک و مآموزان دانش از ممکنه صورت این غیر در کنم، دریافت موارد این در تری بیش یها آموزش که دونم
 (.0 ی مصاحبه) بیافتم عقب

 یها آموزشضرورت 
 روزآمد

 مانده زمین روی که کاری هر برای آن معاونین و مدیر که کنم می عمل یا ونهگ به کنم، می کار من که یا مدرسه تو
 در وقتی که بود این بیندازم جا کردم سعی ها آن برای و بودم واقف آن به من که یا نکته یک چون نیایند من سراغ بود،

 مدرسه پرسنل و نیروها ههم از است الزم بلکه شود گذاشته مشاور عهده به فقط نباید مانده، معطل کاری مدرسه
 (.0 ی مصاحبه) شود استفاده

آگاهی از حقوق 
 سازمانی خود
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 طبقات و مضامین اصلی مضامین فرعی نمونه عبارات )واحدهای معنایی(

 از خیلی کنم می فکر من و مواجهیم آنان سوی از بندی اولویت و خانواده و مدرسه اولیا سوی از انتظارات با ما ببینید
 یک کنید، می شروع مشاور یک عنوان به رو تون فعالیت شما وقتی که این ،یعنی ؛هستند رو روبه موضوع این با انمشاور

 (.3 ی مصاحبه) کنی حرکت مسیر این در باید گوید می شما به که دارد وجود شما از شده تعیین پیش از و مشخص انتظارات

رایج  یها نقشانتظار 
 و سنتی از مشاور

 ابهام نقش

ش
 نق

ش
چال

 

 دلیل یک به هم اون نداره، مشاور یک نقش به ربطی هیچ برسه نظرتون به که بشه شما از هایی درخواست ممکنه
 (.2 ی مصاحبه) نیست مشخص ات وظیفه شرح چون واضح،

 غیر مرتبطانتظارات 
با نقش به دلیل عدم 

 یا حرفهتعریف نقش 

 میگن که همین. شه نمی گرفته جدی خیلی مشاوره انگار. مدارس توی شه نمی احساس مشاوره ضرورت خیلی ببینید
 اظهار و بزنه حرف شغل این باره در ده می اجازه خودش به کسی هر یا و کالس سر برو پاشو داریم خالی کالس وقتی
 (.0 ی مصاحبه) ندارم را نقشم وظایف شرایط و امکان من یعنی این کنه، نظر

عدم نگاه تخصصی 
وره به جایگاه مشا

 مدرسه

 محدوده و جایگاه همان در رو خودمون نقش خواهند می ما از که است این شده تعریف ما برای که چیزی کار، اصل
 (.1 ی مصاحبه) .بدیم انجام شده، مشخص برامون که سازمانی

مدل سازمان  برتری
 یا حرفهبر نقش 

 االن. داره بازنگری به نیاز و نشده تعریف کارآمد پروش، و آموزش اسناد در آنقدر هنوز مشاوره من، نظر به مجموع در
 را ما وقت عمالً. بدهم مدیرانم تحویل گزارشی یک که ینهآ فقط کارهام از خیلی یعنی. بازیه کاغذ بیشتر من خود کار
 (.1 ی مصاحبه) کنم ام یا مشاوره وظایف صرف را الزم زمان ده نمی اجازه و کرده پر ها نویسی گزارش این

ضرورت بازتعریف 
 یا حرفهنقش 

 انگار برم، کالس سر باید من دارند خالی کالس وقتی که این لاوّ است، آزاردهنده برایم خیلی که هست موضوع چندتا
 به مربوط العاتاطّ ثبت به ملزم را من مدیر که این یا پرکنه باید را خالی جای هر که است بیکاری آدم مشاور که

 (.0 ی مصاحبه) کنه می شود، انجام معاونینش یا او خود توسط باید که امانهس در آموزان دانش

الزام مشاوران به 
غیر وظایف 
 سردرگمی نقش ای مشاوره

 در باشه، پاسخگو باید کسی چه و هست کی آن اجرای ولمسؤ کنند ینم مشخص اامّ دهند یم را بخشنامه یک گاهی
 (.0 ی صاحبهم) آیند می من سراغ تر یشب مواقعی چنین

 تداخل نقش
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 نقش یا حرفهکارکردهای 

برای محققین  ها مصاحبهدر بررسی متون به دست آمده از  در مدرسه: یا حرفهتصریح نقش 

خود در مدرسه  یا حرفهدر پژوهش تا حدودی از کارکردهای نقش  کننده شرکتروشن شد که مشاوران 
 داد ینمرا نشان  شان حرفهاف مشاوران به همه کارکردهای اشر آگاه بودند، این آگاهی اگرچه جامع نبود و

 بود.  شان یا حرفهاما تا حدود زیادی بیانگر درک صحیح مشاوران از نقش 
 یا حرفهیکی از موضوعاتی که مشاوران مدرسه به آن اشاره داشتند، این بود که برای تثبیت نقش 

 :پرداختند یمشان برای کارکنان مدرسه  خود، به تبیین و تصریح نقش
و نقشم عمل کنم  یا حرفهدر حیطه کارکردهای  کنم یمتا اونجا که برام امکان داشته باشه، سعی »

اما این به این معنا نیست که همیشه می تونی در این مسیر باشی. گاهی، حرکت و جریان سازمان تو رو 
باشی تا بتونی دوام بیاری. در و اطالعات نقش خیلی قوی  یا حرفهبره و تو باید از نظر  با خودش می

شه که  از کارکردهای سازمانی برای من تعیین می متأثرگاهی وظایفی  کنم یمکه من کار  یا مدرسه
مراقب  خواهند یماز من  مثالًیک مشاور مدرسه نیست.  عنوان به ام یا حرفهدر راستای نقش  دانم می

معلم جایگزین باشم. من باید با صبر  و یارکت کنم دفتری مشا و امورامتحان باشم یا در مسائل انضباطی 
تصریح کنم که ارتباط و تعامالتم با  یا گونهبه  ها آنرا برای  ام یا حرفهو حوصله پاسخ دهم و وظایف 

 (.0 ی مصاحبه)« به مخاطره نیافته ام یا حرفهمدیر و سایر کارکنان به هم نخوره و در عین حال نقش 
کاریم رو برای همکارانم  ی برنامهتونم تو مدرسه انجام بدم و  شاور و کارهایی که میاول از همه وظایف یه م»

 (.1 ی مصاحبه)« چیه ام یفهوظدم که من  هم توضیح می آموزان دانشتوضیح می دم، در عین حال برای 

عالوه بر تصریح نقش، یکی از  :ها آنو والدین  آموزان دانشضرورت نیازسنجی از 

ها و  و والدین آن آموزان دانشمشاوران مدرسه بر آن تمرکز داشتند، ضرورت نیازسنجی از  هایی که فعالیت
شان در مدرسه انجام  در نظر داشتن نیاز مخاطبین بود. آنان این فعالیت را که گاهی با مشارکت همکاران

طریق آن بتوانند  تا از دانستند یمآموزان  روشی برای شناخت نیازها و مشکالت دانش عنوان بهدادند،  می
 کنند. یزیر برنامهآموزان در مدرسه  جهت آموزش یا رفع مشکالت دانش

آموزانی  های اون مدرسه درباره دانش مشاور به محض ورود به مدرسه باید از مدیر، معاون و معلم» 
یکی به ای که دارند یه اطالعاتی کسب کنه.  که مشکل رفتاری، تحصیلی و یا هر نوع نیاز و مسئله دیگه

آموزانی که ممکنه  این دلیل که فراوانی مشکالت اون مدرسه دستش بیاد یکی هم این که دانش
. عالوه بر این در جلساتی که برای ...مشکالت حادی داشته باشند رو تو اولویت قرار بده. برای بررسی 

شتر در مورد چه بی اند یلمایک فرم نظرسنجی بهشون می دیم که  معموالً کنیم یموالدین برگزار 
 (.0 ی مصاحبه)« آموزش بذاریم ها آنموضوعاتی برای 

انتظاراتی  هام رو بر نیازها و فعالیت کنم یمسعی  در مدرسه، ام یکارها و با افزایش تجربه  طی سال» 
 3مصاحبه« آموزان داشتند، مبتنی کنم و دانشکه خود سیستم، والدین 
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ها معتقد بودند که مشاور بدون داشتن  آن درسه:تالش جهت همکاری و تعامل به کارکنان م

 را اش نقش های مربوط به برخی از فعالیت تواند ینمتعامل و همکاری مناسب با همکارانش در مدرسه 
 همکارانشانبه حفظ رابطه حسنه با  کردند و تالش می پیش ببرد، بنابراین در جهت این تعامل و همکاری

 ند:در مدرسه اهمیت زیادی قائل بود
از  یا مجموعهبا همکاران خودش ارتباط و تعامل مناسبی داشته باشه و  اگر یک مشاور مدرسه سعی کنه»

را برای آنان تبیین  مقابله با آن های یوهشآموزان و  اطالعات و دانش مرتبط با نیازهای رشدی و مشکالت دانش
درستی شکل  به ند. اگر این ارتباط و تعاملاطالعات استفاده کن یناهم بسیار راغب هستند که از  ها آن کنه،

محل رجوع هم  تونید نقش مهمی را ایفا کنید و بعد اینجا شما صورت شما به راحتی می آنبگیره، در 
 (.9 ی مصاحبه) «کنید ای رو پیدا می شده قش تثبیتآموزان و هم پرسنل مدرسه هستید و یک ن دانش
کنم. برخی از موضوعات را با  و سایر همکارانم مشورت می با مدیر حتماًدر مواقعی که الزم باشه، »

البته این ساده  ها به من اعتماد دارند. گیرم و آن بریم اما گاهی خودم تصمیم می فکری هم پیش می هم
ها ممکنه یه جاهایی  به دست نیومد. من این رو به تجربه دریافتم که بدون تعامل و همکاری با آن

سعی کردم روابط و تعامالتم رو با همکارانم بهبود  م در این زمینه مشکل داشتم امامتوقف شوم. اوایل کار
 (.0 ی مصاحبه)« ببخشم که نتایج مثبت این تعامل رو هم دیدم

که قائل به  یکی از مشاوران عالوه بر این :به همکاران ها مهارتتوانمندسازی و آموزش 

ها به  که برای توانمندی و آموزش برخی مهارت همکاری و تعامل با پرسنل مدرسه بود، بیان کرد
 کند: همکارانش تالش می

ها الزمه بدونند رو مطرح  کنم آن مسائلی که فکر می من هر ماه یه جلسه با معلمین مون دارم و»
چطور شادی و نشاط در مدرسه ایجاد کنند؛ یا  های تدریس خالق و این که کنم. مثالً برای روش می
 (.0 ی مصاحبه)« کنیم دار چگونه برخورد کنند، صحبت و بحث می آموزان مشکل که با دانش این

برخی از مشاوران عالوه بر توجه به نیازهای رشدی  :آموز دانشنگاه فرآیندی به رشد 

دانستند هر چند برای اجرای آن با مشکالتی  آموزان، فرایندی دیدن رشد آنان را موضوع مهمی می دانش
در مدرسه صورت گیرد که نتایج آن  هایی یتفعالتر راغب هستند تا  رخی مدیران بیشمواجه بودند زیرا ب
اموز در مدرسه  هایی که برای موفقیت دانش دست آید، این در حالی است که فعالیت فوری و سریع، به

ی ها ییافته و مبتنی بر توانای سازمان صورت از نظر رشدی، متوالی است و الزم است به گیرد، صورت می
های مشاوران در  آموزان باشد و بر همین منوال، ضروری است تا فعالیت شناختی، عاطفی و رفتاری دانش

 ی، متوسطه اول و متوسطه دوم انجام شود:یک توالی رو به رشد و متناسب با سنین دوره ابتدایمدرسه نیز با 
 شه نمیفته بشه و مقطعی نظر گر فرآیند باید در صورت بهآموزان  خوب، ابعاد مختلف رشدی دانش»

 (.3 ی مصاحبه)« روی آن کار کرد
ریزی کنم،  را با توجه به آن برنامه هایم یتفعالکنم  یه موضوعی که برام خیلی مهمه و سعی می»

شود  آموزان هست و خود واژه رشد گویای این هست که این ابعاد را نمی توجه به ابعاد رشدی دانش
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نی الزمه من متمرکز بر تکالیف رشدی متناسب با هر دوره سنی باشم. اما مقطعی و بریده، بریده دید یع
چون ساز و کار اون در مراجع باالدستی هنوز  شه نمی متأسفانه این نوع نگاه خیلی با استقبال مواجه 

انگار که عجله دارند  ...شوم می خوبی تعریف نشده، بنابراین خیلی اوقات من به چالش کشیده به
 (.0 ی مصاحبه)« ها دیده بشه رو انجام بدیم که نتایج فوری اون یهای یتفعال

ای خود و  بیانگر آن است که مشاوران مدارس در تالش هستند تا برای اجرای نقش حرفه ها مصاحبه
را انجام دهند که تأثیرگذاری و ماندگاری کارکردهای  هایی یتفعالآموزان،  سالمت دانش ارتقاء موفقیت و

برگرفته از تلفیق دانش، مهارت و تجربه  غالباًکه  ها یتفعالاین  آید اجرای تر ببرد. به نظر میآنان را باال
های  ها و سیاست بخشد،گاهی به دلیل برخی خط مشی آنان است و حضور مؤثر آنان در مدرسه را معنا می

ن دارد که اصلی حکایت از آ ینتماشوند. مضامین به دست آمده در  باالدستی به چالش کشیده می
)در ارتباط با والدین، معلمان و سایر  ن مدارس با استفاده از برخی سازوکارهای نظری و عملیامشاور

دهند اما ظاهراً این وضعیت نظام مدرسه هست  ای خود را شکل می های حرفه کارکنان مدرسه(، فعالیت
 تر بر چه فعالیتی متمرکز باشند. کند آنان بیش که تا حدودی مشخص می

 

 نقش یها کننده تسهیل

ای آنان از نقش  کنندگان بیانگر ادراک حرفه گزارش شرکت حمایت کارکنان مدرسه:

مشاوران کمک نموده و  های یتفعالتواند به اجرای مؤثر  است و از جمله عواملی که می شان یا مشاوره
ویژه مدیر مدرسه است.  بهو کاتالیزور را داشته باشد، حمایت و همراهی کارکنان،  کننده تسهیلنقش یک 

و هم در  کند ای کمک می و رعایت ضوابط اخالق حرفه عملکرد مشاوران این حمایت هم به اصالت
 بهینه وظایف مشاوران در مدرسه مؤثر است: اجرای
هیچ وقت مورد سؤال قرار نگرفتم و این  ام مشاورهمن برای بازگو کردن مسائل خصوصی جلسات »

 (.1 ی مصاحبه)« به من باال بره ها بچهباعث شد اعتماد  من رو ماندگار کرد و
ممکنه یه جاهایی در  عمالًبرای انجام خیلی از فعالیت هام به همراهی و حمایت همکارانم نیاز دارم واال »

هایی که  رو ندارم، بنابراین برخی از مهارت ها کالسمثال من امکان و فرصت حضور در همه  عنوان بهجا بزنم، 
شه بخصوص این که برخی از معلمین، محبوب  ها انجام می باید یاد بگیرند با کمک معلمین کالس اه بچه

 (.1 ی مصاحبه)« کنیم گفت و گو می ها آموزشآموزان هستند و من با همکارانم در مورد  دانش
 ،ها آن یها صحبتماهانه با همکاران مشاورم در سطح منطقه داریم، از  صورت بهدر جلساتی که »

دارد و  ها بچهکه مدیر آن اعتقاد به فعالیت جهت سالمت روان  یا مدرسهآید که در هر  این نکته بر می
فراهم  یفشانوظاداند، شرایط مطلوب و مناسبی برای مشاوران در ایفای  نقش مشاوران را مؤثر می

اور با چالش جدی مشاور ندارد، آن مش های یتفعالکه مدیر آن اعتقادی به  یا مدرسهشود اما در  می
 (.0 ی مصاحبه) «شود مواجه می
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مشاوران مدرسه را در  تواند یممؤثر که  یها مؤلفهعالوه بر موضوع حمایت، یکی از  :اعتماد

یاری دهد، اعتماد حاکم بر روابط بین مشاور و سایر همکاران است. یکی از مشاوران  شان یکارآمد
 بیان کرده: طور کننده در پژوهش این موضوع را این شرکت
کنم و با همکارانم به یک شناخت متقابلی رسیدیم و  من چند سالی است که در این مدرسه کار می»

بین ما اعتماد وجود داره. درست مثل یه تیم فوتبال که به واسطه اعتمادشون به همدیگر، هماهنگ با هم 
زان و طرح مشکالت آنان به من آمو کنند در این جا هم همکارانم در ارجاع دانش عمل می شونبرای هدف

 (.2 ی مصاحبه)« اعتماد دارند

چنین نشان داد که دریافت بازخورد مثبت از  بررسی مضامین هم :تأثیر مثبت انعکاس عملکرد

 باشد: ها یتفعالمشوق و عامل پیش برنده و تأثیر گذار در انجام و ادامه  تواند یمگروه هدف، 
هایی به  مثبت داشت. مثالً زمانی که آموزش یرتأثخیلی روی من  دیدم یمبازدهی که در کار خودم »
ها دریافت  مثبت و مناسبی از طرف آن یبازخوردهادادم و بعد  های آنان می آموزان و یا به خانواده دانش

 (.3 ی مصاحبه)« ثر بودؤکردم این بسیار در کار من و ادامه آن، م می

دانستند.  می شان یا حرفهامل مؤثری در حفظ نقش برخی از مشاوران، کسب تجربه را ع :تجربه

 یا مشاوره یها مهارتمتکی بر دانش و  تر یشبشوند،  زمانی که آنان در آغاز کارشان وارد مدرسه می
در  شان یا حرفهبه معنی آمادگی آنان در انجام وظایف  لزوماًآورند و این  هستند که از دانشگاه با خود می

در مدرسه،  یا مشاورههای  ریج و با کسب تجربه، نسبت به کاربرد دانش و مهارتتد ها بمدرسه نیست امّ
 شوند: مدتر میآو کار تر آگاه

درونی تقریباً دیگه  صورت بهضمن کسب تجربه خیلی از مشکالت من در کار حل شد. یعنی »
چه  کنم له میدونستم در چه موارد و موضوعاتی الزمه ورود پیدا کنم و یا وقتی در موضوعی مداخ می

 (.1 ی مصاحبه)« حفظ شود ام یا مشاورهکارهایی رو باید انجام بدم و یا چه کارهایی رو انجام ندم که نقش 
چه کار باید انجام دهم و گیج بودم  دانستم ینمشدم، درست  اوایل که از دانشگاه فارغ التحصیل»

استفاده کنم. در واقع این کسب تجربه است  یمها دانستهولی به تدریج یاد گرفتم چه کار کنم و چگونه از 
شوی که  ، متوجه میروی یم جلوترکه هر چقدر  گوید یمتو را مؤثر کند و همین تجربه به تو  تواند یمکه 

 (.0 ی مصاحبه)« کافی نیست و تو باید دانش خود را به روز کنی ات یقبل یها دانسته

به و با توجه به تغییراتی که در جامعه به واسطه همین کسب تجر :روزآمد یها آموزشضرورت 

های تخصصی متناسب با  شوند که نیاز دارند تا آموزش دهد، آنان متوجه می و به تبع آن در مدرسه رخ می
آنان و مشکالتی که هر روز ممکن است به  یها خانوادهآموزان و  نیازها و تغییرات ظاهر شده در دانش

 خود باز نمانند:  یا حرفهتا از نقش شکل جدیدی ظاهر شوند، دریافت کنند 
پیش بیاد، الزمه  ها آموزان و مسائل جدیدی که ممکنه برای آن به نظرم متناسب با نیازهای دانش»

 (.0 ی مصاحبه)« های آموزشی برای ما داشته باشند که یه سری برنامه
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ممکنه تغییر چهره  آموزانم و مسائل و مشکالت جدیدی که هر روز متناسب با نیازهای رشدی دانش»
تری در این موارد دریافت کنم، در غیر این صورت ممکنه از  بیش یها آموزشدونم که  الزم می حتماًبده، 
 (.0 ی مصاحبه)« ها عقب بیافتم م و کمک به آنآموزان دانش

مشاوران مدرسه را در حفظ تمرکز و  تواند یمیکی از عواملی که  :آگاهی از حقوق سازمانی خود

شان شود این است که  رفتن در انجام وظایف نقش، یاری دهد و مانع استرس و بار اضافه بر نقشپیش 
 در سازمان آگاه باشند و قدرت دفاع از آن را نیز داشته باشند: شان یشخصآنان از حقوق سازمانی و 

ر کاری که کنم که مدیر و معاونین آن برای ه عمل می یا گونهکنم، به  که من کار می یا مدرسهتو »
ها سعی  که من به آن واقف بودم و برای آن یا نکته روی زمین مانده بود، سراغ من نیایند چون یک

کردم جا بیندازم این بود که وقتی در مدرسه کاری معطل مانده، نباید فقط به عهده مشاور گذاشته شود 
 (.0 ی مصاحبه)« بلکه الزم است از همه نیروها و پرسنل مدرسه استفاده شود

به  کننده تسهیلعنوان  به تواند یمچه  تحلیل مضامین برای محققین این نکته را روشن کرد که آن
بخشی مربوط به سازمان و کارکنان مدرسه است و  شان کمک نماید، مشاوران در انجام وظایف نقش

ان و والدین، آموز با همکاران، دانش تعامالتشانبخشی مربوط به خود آنان است. هر گاه مشاوران در 
و تخصصی دریافت  یا حرفه یها آموزشامیدبخشی همچون حمایت، اعتماد، بازخورد مثبت و  یها مؤلفه

تری خواهند داشت . عالوه بر این،  از نقش خود داشته و احساس رضایت بیش یتر مثبتنمایند، درک 
نفوذ شخصی مشاوران  ای و طور مناسب و آگاهی از حقوق خود که از تمرکز حرفه به استفاده از تجربه

 حکایت دارد، عامل مؤثری در استفاده بهینه از شرایط برای ایفای مؤثر نقش است.
 

 ابهام نقش

های حاصل از مصاحبه با مشاوران  بررسی داده رایج و سنتی از مشاور: یها نقشانتظار 

کننده در این پژوهش نشان داد که اگرچه آنان تا حدودی متوجه کارکردهای تخصصی مربوط به  شرکت
 های سنتی و کردند، اما تمرکز مدرسه و حتی خود مشاوران بر نقش شان بودند و برای آن تالش می نقش

مدیر و سازمان آموزش و پرورش باالدستی و عدم تعریفی  از طرف یا مشاورهچنین انتظارات غیر  هم
ای و وزارت آموزش  های رسیده از سازمان منطقه مشاوران مدرسه در دستورالعمل یا حرفهروشن از نقش 

ها به دلیل تمرکز قدرت منابع صادرکننده  و پرورش و نیز الزام تبعیت مشاوران مدرسه از این دستورالعمل
 دهد. ابهام نقش قرار می یط آگاهی ناقص از نقش وآن، آنان را در شرا

 گوید که: گونه می رود، این ها انتظار می سنتی و رایجی که از آن یها نقشیکی از مشاوران در مورد 
از سوی آنان مواجهیم و من فکر  بندی یتاولوببینید ما با انتظارات از سوی اولیا مدرسه و خانواده و »

 عنوان بهرو هستند. یعنی این که وقتی شما فعالیت تون رو  با این موضوع روبهکنم خیلی از مشاوران  می
وجود دارد که به شما مشخص و از پیش تعیین شده از شما کنید، یک انتظارات  یک مشاور شروع می

 (.3 ی مصاحبه)« گوید باید در این مسیر حرکت کنی می
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به همان اندازه که  :یا رفهحبا نقش به دلیل عدم تعریف نقش  مرتبط یرغانتظارات 

ای و رایج ممکن است مشاور را از نقش واقعی خود دور کند، انتظارات غیر مرتبط با نقش  انتظارات کلیشه
را از آنان  نقشتواند زمان الزم برای انجام وظایف مرتبط با  ، نیز مییا حرفهبه دلیل عدم تعریف نقش 

 ایجاد نماید.ای  گرفته و مانعی بر سر راه کارآمدی حرفه
هایی از شما بشه که به نظرتون برسه هیچ ربطی به نقش یک مشاور نداره، اون  ممکنه درخواست»

 (.2 ی مصاحبه)« ات مشخص نیست هم به یک دلیل واضح، چون شرح وظیفه
، توقعاتی از تو هست که گاهی اوقات الزمه از نقشت خارج شوی شوی یموقتی وارد محیط کاری »

... مثالً زمانی که دبیری  یک کار را جبران کنی یا یک قسمت دیگر رو پوشش دهی و حاال کمبود
جلب رضایت  کردم، چون ای بود، همکاری می جشنواره آگهآمد، الزم بود معلم جایگزین باشم یا مثالً  نمی

 (.1 ی مصاحبه)« همکارانم برایم مهم بود
گیره، مثالً مدیر انتظار داره آمار قبولی  ر میسری انتظارات قرا الشعاع یک گاهی وظایف من تحت »...

تر به  کم کنم و بیش یا مداخلههای  خواد که از فعالیت شاگردانش در دانشگاه باال باشه و از من می
گذاری مدرسه در  ..در کل گاهی هدف...بپردازم ها بچهبرای  ریزی درسی و کارهایی از این دست برنامه

 (.1 ی مصاحبه)« کشه یممن مشاور رو هم به چالش  رقابت با سایر مدارس، عملکرد

از  ها، یکی دیگر بررسی مصاحبه از :عدم نگاه تخصصی به جایگاه مشاوره مدرسه

کند این است که  که مشاور را به نوعی دچار معطلی در نقش و ابهام نقش می آمده دست بهموضوعات 
 نگاه جدی تخصصی به جایگاه مشاوره در مدرسه نیست:

. شه نمی توی مدارس. انگار مشاوره خیلی جدی گرفته  شه نمی نید خیلی ضرورت مشاوره احساس ببی»
باره این ده در کسی به خودش اجازه میهمین که میگن وقتی کالس خالی داریم پاشو برو سر کالس و یا هر 

 (.0 ی مصاحبه)« و اظهار نظر کنه، این یعنی من امکان و شرایط وظایف نقشم را ندارم شغل حرف بزنه

اوران را در معرض آید یکی از دالیلی که مش به نظر می :یا حرفهمدل سازمان بر نقش برتری 

دهد این است که مدل سازمانی بر مدل  و وظایف غیر مرتبط با نقش قرار می ها یشهکل، پذیرش انتظارات
 یا حرفه یها شاخصساس بر ا لزوماًنقش اولویت دارد و قدرت در دست مدل سازمانی است که  یا حرفه

 دهند: نیست و مشاوران مدارس به لحاظ رعایت سلسله مراتب، خود را در تابعی از این مدل قرار می
خواهند نقش خودمون رو در همان  اصل کار، چیزی که برای ما تعریف شده این است که از ما می»

 (.1 ی بهمصاح)« که برامون مشخص شده، انجام بدیم جایگاه و محدوده سازمانی
که من قائل به آن هستم و در دانشگاه یاد  یا حرفهکه ساختار  ینهآیک مشکلی که من دارم  ...»

راستا با ساختار نظام آموزش و پرورش نیست. تعاریفی که در سطح کالن آموزش و  هم لزوماًگرفتم، 
راستا با اهداف  د هممن بای یا حرفهپرورش برای حرفه من شده تا حدودی کلی است. در این که اهداف 

که در  یا گونهها وظایف من را خیلی محدود تعریف کردند به  آموزش و پرورش باشد، شکی ندارم اما آن
 ها بچهکه در حیطه شغلی برای  هایی یتفعالگویند تمام  مثالً به من می ... بعضی موارد دستم بسته است
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من معتقدم  رائه دهم امااو گزارش هفته مشاغل را  باید در هفته مشاغل انجام شود عمدتاً، دهم یمانجام 
 گونه اینکنم اما  یزیر برنامهرشد شغلی مختص به یک هفته نیست والزم است در تمام سال برای آن 

درسی برای  ریزی برنامهآره که به جای این، متمرکز بر  عمل کردن من، گاهی صدای مدیر را در می
 (.9 ی مصاحبه)« بشوم ها بچه

مجموعه شرایط گفته شده و تعریف مبهمی که بعضاً از نقش  :یا حرفهبازتعریف نقش  ضرورت

 طور آورده: ، این موضوع را این1. مشاور شماره بخشد یممشاوران در مدرسه وجود دارد، بازتعریف نقش را ضرورت 
ه و نیاز به در اسناد آموزش و پروش، کارآمد تعریف نشد قدر آنمجموع به نظر من، مشاوره هنوز در »

گزارشی  که یک ینهآکار خود من بیشتر کاغذ بازیه. یعنی خیلی از کارهام فقط  بازنگری داره. االن
الزم را صرف  ده زمان ها پر کرده و اجازه نمی نویسی ما را این گزارش بدهم. عمالً وقت تحویل مدیرانم

 (.1 ی مصاحبه)« کنم ام یا مشاورهوظایف 
مشاوره  در مورد نقش حیالعات صحاطّ ، فقدانآمدتحلیل مضامین به دست طور که از نتایج  همان

غیر مرتبط با نقش از سوی سایر عوامل انسانی در مدرسه و در  سنتی و انتظاراتمدرسه و درخواست 
برای آنان از سوی منابع قدرت در سیستم  ها یتاولواز مشاوران و جابجایی  سطح منطقه و یا منابع باالتر

کند. از این رو باز  عمالً ایفای وظایف مربوط به نقش را در مشاوران با وقفه یا چالش مواجه میآموزشی، 
 .هاست ضرورتمشاوران مدرسه در ایران، یکی از  یا حرفهتعریف نقش 

 

 سردرگمی نقش

تر گذشت ناهمخوانی ادراک مشاوران  چه پیش بنا به آن :یا مشاوره یرغالزام مشاوران به وظایف 

چنین فقدان اطالعات  اک مدیران، والدین و یا معلمان در مورد کارکردهای نقش مشاوران در مدرسه و همبا ادر
رود که مشاوره از مشاوران مدرسه انتظار  اط برتبمغیر  فیوظاشود که  الزم مربوط به نقش، اغلب موجب می

 کند: می یا مشاورهام وظایف غیر را ایجاد کرده و آنان را ملزم به انجنقش  سردرگمیو  این خود بالتکلیفی
در مدرسه برایم تعریف کردند و جزء  ام یفهوظگاهی ممکنه من کارهایی رو انجام بدهم که در شرح » 
خواهند که مراقب امتحان  مثالً از من می ها هستم. من نیست ولی من مجبور به انجام آن یا حرفهنقش 

 های یبدآموزنظر کنم،  صرف آگهم تقلب او را بگیرم و آموزی تقلب کنه من مجبور دانش آگهباشم و خوب 
و من  پذیرند ینماز من  ها آنشه. اما  ای داره یعنی یک جور بن بست مضاعف برای من ایجاد می دیگه

 یا ...دادن کارنامهمثل ...کارهای دفتری انجام بدم خواهند یممجبور به انجامش هستم یا این که از من 
ای هست و  از نظر من کار غیرحرفه ها ینا ...علمی نیومد به جای او سر کالس برمم آگهنظامت کنم و یا 

 (.2 ی مصاحبه) «برام داره یتر سختشون ندم، تبعات  انجام آگهشرح وظیفه من نیست اما 
باید  من که وقتی کالس خالی دارند که خیلی برایم آزاردهنده است، اول این تا موضوع هست چند»

مدیر من را  که هر جای خالی را باید پرکنه یا این که گار که مشاور آدم بیکاری استسر کالس برم، ان
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و یا معاونینش انجام شود، در سامانه که باید توسط خود ا آموزان ملزم به ثبت اطالعات مربوط به دانش
 (.0 ی مصاحبه)« کنه می

مدرسه یا والدین از بعضی این، گاهی ادراک و دریافتی که برخی کارکنان  عالوه بر :تداخل نقش

ولیت اجرای وظایف، ؤآموزان دارند و یا نامشخص بودن مس موضوعات در زمینه رشد و تربیت دانش
 شود: کند چرا که موجب تداخل نقش آنان می مشاوران را در مدرسه دچار تنش و چالش می

 مثالًمن هست...  یا حرفهیف خواهند کارهایی انجام دهم که به نوعی مداخله آنان در وظا گاهی از من می»
و به موضوعات دیگری همچون  دانم میکسب نمره و معدل باال  من موفقیت تحصیلی را موضوعی فراتر از

کنم اما مدیر معتقد است که فقط باید روی  و برای آن برنامه تعریف می دهم یماهمیت  ...و  ها مهارتیادگیری 
 (.0 ی مصاحبه)« دهد گیرد و من را در تنش قرار می ژی من را میهمین گاهی انر ... کار کنم ها بچهنمرات 
مسئول اجرای آن کی هست و چه کسی باید  کنند ینماما مشخص  دهند یمیک بخشنامه را  گاهی»

 (.0 ی مصاحبه)« آیند سراغ من می تر یشبپاسخگو باشه، در چنین مواقعی 
درگمی نقش و انتظار انجام وظایف غیر که موضوع سر دهد یماین پژوهش نشان  های یافتهبررسی 

حفظ  منظور بهشایع در میان آنان وجود دارد و مشاوران ملزم هستند  طور بهاز مشاوران  یا مشاوره
و یا ممانعت از تنش و پیامدهای بعدی، این امور را انجام دهند. بدیهی  همکاری و جلب رضایت مدیران

، آنان را از نقششانن دسته از کارهای غیر مرتبط با و صرف وقت در انجام ای است تمرکز مشاوران
دارد و چنانچه مشاوری متعهد به انجام وظایف  پرداختن به کارکردها و وظایف مرتبط با نقش باز می

رضایت  تواند یمچندگانه را تحمل کند که این  یها نقشباشد باید تنش و استرس ناشی از  اش یاصل
 کشد.درونی و سالمت او را به چالش ب

 

 بحث
در این خود انجام شده است.  یا حرفهاین مطالعه با هدف بررسی ادراک مشاوران مدرسه از نقش 

تا چگونگی ادراک و دریافت  شدکنندگان تالش  حاصل از مصاحبه با شرکت یها دادهدر بررسی مطالعه 
 یکارکردهااصلی  ارتمچه، ها داده. نتایج بررسی بررسی گردد، شان یا حرفهمشاوران مدرسه را از نقش 

 . آمد به دست های نقش، ابهام نقش و سردرگمی نقش کننده تسهیلنقش،  یا حرفه
در مدرسه،  یا حرفهمضمون فرعی؛ تصریح نقش  پنجمشتمل بر « یا حرفهکارکردهای نقش »مضمون اصلی

ان مدرسه، ، تالش جهت همکاری و تعامل به کارکنها آنو والدین  آموزان دانشضرورت نیازسنجی از 
با نتایج  ها یافتهاست. این  آموز دانشبه همکاران، و نگاه فرآیندی به رشد  ها مهارتتوانمندسازی و آموزش 

دارند، همسو است. در  یدتأکمشاوران  یا حرفهمدرسه از نقش  کارکنان که بر ضرورت آگاهی ییها پژوهش
از کارکردهای  معلمان و مدیران ان مدرسه اعم از( آگاهی کارکنLynch et al., 2011) و همکاران النچپژوهشی 

مدرسه و  مشاوره و راهنمایی یها برنامه در تأثیرشان و نقش از مشاوران، به ویژه آگاهی خود مشاوران و یا حرفه
 یکیرا ، آموزان دانش رشد و تغییر مشاوره جهت های یتفعال مشارکت در و برای تعامل شان درخواست از همکاران
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در پژوهشی نیز ( Jafari, 2008. جعفری )دانند یممدارس  مشاوره های یتفعال اثربخشی بر تأثیرگذار یها مؤلفه از
، در نیل به موفقیت در راستای اهداف آموزشی و یا حرفهبر ضرورت حضور نیروی انسانی توانمند و آگاه به وظایف 

 کید دارد.تأ آموزان دانشدارس و کمک به رشد پرورشی م
نظام آموزشی  یها برنامهدر  مؤثریکی از اعضای  عنوان بهرا باید در نظر داشت که مشاور مدرسه این نکته 

که از او انتظار داشته باشند. هر  برای خود تصور کند و یا این تواند یممتفاوتی را  یها نقشجاری در مدارس 
رود، در نقش مهمی که  ظار میچند،گاهی ممکن است مشاوران مدرسه به دلیل وظایف متنوعی که از آنان انت

ا این نقش (، امBrigman & Campbell, 2003ّ) داشته باشند دچار تردید شوند توانند یم آموزان دانشدر رشد 
داشته  آموزان دانشعملکرد و موفقیت مثبتی بر  یرتأث تواند یمزیرا مداخالت مشاور مدرسه  ؛قابل انکار نیست

 (.Wilkerson et al., 2013باشد )
آنان دارد به این معنا که مشاوران برای  یا حرفهنقش داللت بر آگاهی  یا حرفهمضمون کارکردهای 

برای همکاران  نقششانسازی  خود را در مدرسه جا بیندازند، به تصریح و روشن یا حرفهآن که بتوانند نقش 
، تالش جهت همکاری و ها آنو والدین  آموزان دانشپردازند. عالوه بر این، ضرورت نیازسنجی از  خود می

را  آموز دانشبه آنان و نگاه فرآیندی به رشد  ها مهارتتعامل با کارکنان مدرسه و توانمندسازی و آموزش 
دانند. این مضامین اصلی، بر این داللت دارند که مشاوران مدرسه اگر  جزء وظایف اصلی خود در مدرسه می

ا بنا به دالیل و شرایط متنوع شان هستند امّ مرتبط با نقش چه تا حدودی واقف بر کارکردها و وظایف اصلی
 هستند.  شان یا حرفهمداوم در چالش برای ایفای نقش  طور بهو متکثری که به آن اشاره کردند، 

حمایت کارکنان مدرسه، اعتماد، تأثیر مثبت است که  «نقش های کننده یلتسه»مضمون اصلی دیگر، 
شود. در  روزآمد و آگاهی از حقوق سازمانی خود را شامل می یها آموزش انعکاس عملکرد، تجربه، ضرورت

 طور بهمشاوران نشان داد که  (Paolini & Topdemir, 2013)این راستا پژوهش پائولینی و تاپدیمر 
و  ت،یبدون توجه به نژاد، قوم آموزان دانشهمه  یعدالت و فرصت برا جادیو ا جیترو منظور به ریناپذ یخستگ

در صورتی که عوامل بازدارنده، مانع فعالیت مشاوران نشوند، به  کنند. یکار م یو اقتصاد یاجتماع تیضعو ای
در داشته،  آموزان دانش تیموفق رساندن حداکثربه در  اساسینقش  آنان (Ebrahimi, 2018)گفته ایکین 

 است، آموزان دانشهمه  ایبر یتیو حما برانگیز چالش ،که برانگیزاننده  یریادگیامن  یها طیمح جادیا
  خواهند داشت. آموزان دانش یلیو تحص ی/ عاطف یاجتماع یریادگیدر  متمایزینقش  نموده وکمک 

 یا حرفهویژه مدیر مدرسه از عملکرد  که حمایت همکاران و بهکرد بیان  توان یمدر تبیین این مضمون 
زخوردهای مثبت و مؤثر از سوی همکاران، چنین دریافت با مشاوران، اعتماد شکل گرفته میان آنان، هم

به  های خود به واسطه کسب تجربه و احساس نیاز آموزان، استفاده مؤثر از دانش و مهارت والدین و دانش
آموزان و بروز موضوعات و مسائل جدید در مدرسه از  روزآمد کردن دانش خود به تناسب تغییر شرایط دانش

توانند، زمینه بهتری را برای ایفای وظایف کارآمد برای مشاوران در  یمؤثری هستند که م یها مؤلفهجمله 
مدرسه، ایجاد نمایند. عالوه بر این، آگاهی مشاوران از حقوق سازمانی خویش، به آنان در اجرای مطلوب 

برای  ای ینهبهطور کلی، هرگاه شرایط مطلوب و  کند. به وظایف و جلوگیری از اضافه بار نقش کمک می
 مشاوران مشهودتر خواهد بود.  تأثیرگذاریوظایف نقش در مدرسه فراهم باشد، اجرای 



 120 (2، شماره 1011، سال یازدهم، پاییز و زمستان 11دوره دوفصلنامه مشاوره کاربردی، دانشگاه شهید چمران اهواز )

رایج و سنتی از  یها نقشانتظار است که مضامین فرعی؛ « ابهام نقش»سومین مضمون اصلی 
، عدم نگاه تخصصی به جایگاه یا حرفهبا نقش به دلیل عدم تعریف نقش  غیر مرتبطمشاور، انتظارات 

 ، را در بردارد. یا حرفهو ضرورت بازتعریف نقش  یا حرفهی مدل سازمانی بر نقش مشاوره مدرسه، برتر
اک ر( تفاوت ادHassard & Costar, 1997، در پژوهشی هاسرد و کاستر )ها یافتههمسو با این 

مشاوران مدرسه را بررسی کردند. نتایج نشان داد که در  یا حرفهمدیران مدارس متوسطه و نقش 
ها تفاوت دیدگاه وجود دارد.  مشاوران مدرسه، حتی در عمکرد روزانه آن یضرور واصلی  یها نقش

چنین آنان به این نتیجه رسیدند که تعامل و همکاری مشاور مدرسه با مدیر و سایر کارکنان مدرسه از  هم
 (Chata & Loesch, 2007چاتا و لوئیچ ) کاهد. در پژوهش می ها آن یا حرفهتفاوت در ادراک از نقش 

عملکردهای خودشان پرداخته  و ها نقش مورد مدرسه در یا حرفهمشاوران  های یدگاهدنیز که به بررسی 
از  یا حرفه های ییتوانا و ها مهارت عنوان بهچه که مدیران مدرسه  است، آنان به نوعی نارضایتی از آن

 ازدیاد ، نقش بین ابهام رابطه پژوهشی عالوه بر این، دراند.  مشاوران مدرسه انتظار دارند را نشان داده

این  . نتایجمورد بررسی قرار گرفت چین کشور در دولتی کارکنان از نفر 110 بین شغلی در استرس و نقش
 معناداری و مثبت رابطه نقش و ازدیاد نقش ابهام با شغلی استرس و بین اضطراب که داد نشان پژوهش

عنوان شده  شغلی فرسودگی علل عنوان بهچند عامل  ردیگ پژوهشی در (.Zhou et al., 2014)دارد  وجود
 در کنترل فقدان و گیری تصمیم های فرصت وجود عدم خودگردانی، و سردرگمی، ابهام از: عبارتند که است

( بیان نمودند Chandler el al., 2018چاندلر و همکاران ) (.Khajavi & Barzegar, 2016)خود  شغل
 فیانجام وظا یبرا الزم از دست رفتن زمان موجبمشاوره مدرسه  نهیدر زم ابهام نقش یامدهایپکه 
 لیبه دل یشغل ، تشدید استرس و فشار روانی کار، فرسودگیاستآموزان  دانشمشاوره که به نفع  یواقع

 شود. ی میکاهش عملکرد شغل و ای غیر مشاورههای  سرخوردگی ناشی از انجام فعالیت
فارد در   کیا انجام کاار   یکه اطالعات الزم برا یینقش است، جانوع ناقص ارسال »ابهام در نقش 

اطالعاات  یاا  . (;Tang & Chang, 2010 Falls & Nichter, 2007) «سات اناقص  ای نیست دسترس
چناین،  هم (.Tarrant & Sabo, 2010) اناد  کنندهنامطلوب، نارسا یا گمراه  طور بهالزم برای انجام شغل 

او کدام است و  های یتمسؤولوشن نباشد نقش فرد چیست، حدود که ر یدآ یم به وجودابهام نقش زمانی 
 Mehrabizadehفرد آگاهی صحیحی درباره ماهیات شاغل و جایگااه شاغلی خاود در ساازمان نادارد )       

Honarmand & Talebzadeh, 2001.) ل، سوء تفااهم  ابهام نقش وجود دارد. اوّ یبرجسته برا لیدو دل
بار   یا مشااوره  ریا غ فیوظامشاوران مدارس، ممکن است به  که است مانند اینه مشاوره مدرس فیدر مورد وظا

 ،یزیا ر ، برناماه هاا  آزماون  یاز گذشته مانند همااهنگ متداول  یها نقش ای ها سنتشده،  نییتع های یوهشاساس 
ز ا تیا حما یاغلاب بارا   ،رانی. دوم، ماد (Anderson, 2002) واگذار شود یادار فینظم مدرسه و وظابرقراری 

ساریع  انجاام   ایا ثبات ناام و    ایا  ها کالس یبند زمان رینظ غیر مرتبط یها برنامهمشاوران را به  ،مدرسه ییکارآ
مشاور مدرساه   یخود کارآمد جه،یدر نت .(Lambie & Williamson, 2004) کنند یم تیهدا دیگر های فعالیت
ابهام نقاش   به عبارتی .(Jellison, 2013) ردیگ یقرار م یمنف ریتحت تأث ای مشاوره ریغ فیانجام وظا قیاز طر

 تجرباه پاایین را   یتیخودکفاا  یو احساس عموم تیحماشود تا مشاوران، فقدان  موضوعی که موجب می
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 آماوزش  ( این مضامین کاه بیاانگر  ;Falls & Nichter, 2007; Wilkerson & Bellini, 2006) کنند

مادیران اسات    و همکااران  توساط  شاده  ارائه اتاطالع تحریف یا عمدی ضعیف، امتناع ناکافی، ارتباطات
(Judeh, 2011 .نشان دهنده ابهام در نقش است ) 

مشاوران مدرسه در مواجه با انتظارات نظام آموزشی  روی یشپ ی عمده یها چالشابهام نقش یکی از 
ن جدید قر یها جنبشمختلف بسیار مورد توجه قرار گرفته است.  یها پژوهشاست و به این دلیل در 

در  یا حرفهبازتعریف جایگاه مشاوران در مدرسه و نگاه تخصصی به این نقش  در مدارس، ویکم یستب
و انتظارات از  یا حرفهتعارضی در تعاریف نقش  یعتاًطبو  اند نمودهرا آغاز  آموزان دانشرشد  گری یلتسه

 یا حرفهو تعریف رسالت  مشاور در مدارس ایجاد نموده است. ایجاد نگرش جدید در ساختار نظام آموزشی
 را تسریع خواهد نمود. آموزان دانشثیرگذاری ایشان در فرآیند رشدیابی أبرای مشاوران مدرسه، ت

الزام زیر مضمون  2است که « سردرگمی نقش»چهارمین و آخرین مضمون اصلی به دست آمده، 
 و مارشالفیتچ  ن راستا،گیرد. در ای و تداخل نقش را در بر می ای غیر مشاورهمشاوران به وظایف 

(Fitch & Marshall, 2004 ) نظر  صرفپیشرفته و سطح پایین،  نقش مشاوران در مدارسدر مقایسه
گذرانند و  ای می مشاوره ریغ فیوظا را با اکثر وقت خود، مشاوران که دریافتندمدرسه،  شرفتیاز سطح پ

کنند. در مطالعه  ای مستقیم می رائه خدمات مشاورهصرف ا خود را های کاری انه فعالیتروزبرنامه از  کمی درصد
مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه از  ادراککه ( Pérusse et al., 2004) پیرسو، گودنوگ، دانگمن و جونز

مشاوران مدرسه را بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که: مدیران مدارس ابتدایی؛ اجرای  یا حرفهنقش 
. از کنند یمده و وظایف دفتری را جزء وظایف اصلی مشاور مدرسه تلقی آزمون، ضبط مدارک ثبت ش

را  آموزان دانشدرصد مدیران متوسطه؛ ثبت نام، اجرای آزمون و نگهداری اسناد  01طرفی بیش از 
 . گیرند یموظایف اصلی مشاور در نظر  عنوان به

 ول زمان مترادف بوده است.در ط ،اتیدر نقش مشاور مدرسه در ادب یابهام و سردرگم کلی طور به
توسط مشاوران  انضباطی، مانند امور دفتری و یا مشاوره ریغ فیوظاانجام و ابهام،  یسردرگم نیا جهینت

 کاهد کنند، می یا مشاورهو کارکردهای  فیوظا صرف توانند یمآنان  کهی است که از زمانمدارس 
(Astramovich et al., 2013 Chata & Loesch, 2007;.) ی موانع مداومای،  مشاوره ریغ فیظاو

مشاوره از  اط برتبمغیر  فیکه وظا یهنگام کنند. مداخله می مشاوره مدرسه برنامه یاجراهستند که در 
 ;Lieberman, 2004 ) افتد ینقش اتفاق م سردرگمیو  بالتکلیفی ،رود یممشاوران مدرسه انتظار 

Chandler and el., 2018 .) یا حرفه یها آموزشبا مدرسه  ریانتظارات مد نبودن راستا هماغلب اوقات 
 نقشموجب آشفتگی حد  از شیکه بشود  ای می اضافه یکارمطالبات منجر به ، رسامدان مشاور

 (.Culbreth, Scarborough et al., 2005)شود  مشاوران می

با نقش از سوی  بخشی مربوط به انتظارات نامرتبط ها چالشتوان اذعان کرد که این  کلی می طور به
خود مشاوران  یا حرفهمدیران مدارس است و برخی هم مربوط به عدم نفوذ شخصی و یا عدم تسلط 

برای مشاوران مدرسه در نظام آموزش و پرورش  یا حرفهاست. عالوه بر این، فقدان یک برنامه جامع 
 بکاهد. شان یا حرفهتواند از تالش مشاوران در ایفای نقش  می ایران
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 گیری نتیجه
همواره دستخوش تغییر بوده است. بخشی از  پنجاه سال گذشته در ایران،نقش مشاوران مدرسه در طی 

بنا به تحوالت جامعه و انطباق حرفه مشاوره با این تحوالت بوده که الزمه رشد و تعالی حرفه  ،این تغییر
نامرتبط با حرفه، از مشاوران مدارس  ای و مشاوره است؛ اما بخشی از این تغییرات به دلیل انتظارات غیرحرفه

. عالوه شود در مشاوران می یا حرفهو کاهش عملکرد است که این خود موجب سردرگمی نقش یا ابهام نقش 
است که  یا حرفهبر دیدگاه  یسازمان مدلشود، غلبه  کاهش این کارآمدی می که موجب یاز عواملبر این، یکی 

این موضوع را از نظر دور داشت که  توان ینمچنین  دهد. هم قرار می عملکرد مشاوران را تحت الشعاع خود
های راهنمایی و آن هم متمرکز بر راهنمایی تحصیلی  در مدارس ایران با فعالیت یا مشاوره های یتفعالشروع 

 این ذهنیت را در میان مدیران و سایر عوامل انسانی در مدرسه، مسئولین یجتدر بهبوده است و این موضوع 
مشاوران باید  های یتفعالسازمان آموزش و پرورش و حتی در میان خود مشاوران قوام بخشیده است که عمده 

محدودیت کارشناسی و  ،عالوه بهتحصیلی آنان باشد.  یشرفتو پ آموزان دانشدرسی برای  ریزی برنامهدر حوزه 
 تر مطلوبو  است. اگر چه جهت بهبودنبوده  تأثیر یبمنابع انسانی متخصص برای ایفای نقش در این حرفه، 

ای در حال انجام است و  فزاینده و توسعه گرایانه یها تالش، کشور مامدرسه در  ی مشاوره ی حوزه شدن
کنند اما در  بهبود تالش می دانشگاهی و تلفیق آن با تجربه در جهت این یها آموزهمشاوران مدارس متأثر از 

ف مرتبط با نقش، وجود دارد و این قابل درک است چرا که اگر چه عین حال عدم تعادل در انجام وظای
 عنوان بهن دانشگاهی و کارشناسان ادر زمینه مشاوره مدرسه با استفاده از نظر متخصص ییها دستورالعمل

 ا حرفه مشاوره مدرسه در ایران هنوز فاقد یک مدل استاندارد عملی است.شود امّ راهنمای عمل به آنان ارائه می
ها و  ای در خصوص نقش های فردی و حرفه گسترش فلسفه و دیدگاه مشاوره مدرسه، کسب آگاهیز این رو،ا

و در نهایت  این رشته متخصصان های ها و دیدگاه رس و کشف و انعکاس فعالیتاهای مشاوران مد ولیتؤمس
 باشد. تواند جهت تثبیت نقش مشاوران مدارس، تأثیرگذار می، یا حرفهارائه یک مدل جامع 

، آموزان دانشدر صورت تثبیت نقش مشاوران و الگودهی نقش مثبت، آنان موقعیت مهمی دارند تا بر 
معلمان، مدیران، والدین و اعضای جامعه تأثیر مثبت داشته باشند، چراکه متمرکز بودن نقش مشاوران بر اساس 

همین  بر. آمیز، خواهد بود ای موفقیت ههای مشاور ای، مسیر و راهنمایی برای اهداف برنامه رویکردهای حرفه
، تصور منفی برخی افراد درباره انهگوی رهنمودی، ماهرانه و پاسخ عملکردید با نتوان اساس مشاوران مدارس می
مدارس، نیازمند اقدامات و سازوکارهای  مؤثر دربنابراین حضور مشاور و مشاوره  د.نمشاوره مدرسه را تغییر ده

آموزان، توانایی و مهارت  گویی مستدل و علمی به نیازهای دانش است تا ضمن پاسخ تر یا حرفهتر و  پیچیده
 .موجود در بستر فرهنگی و اجتماعی خود را داشته باشند یا حرفه یها چالشالزم برای مواجهه با 

بر اساس روش کیفی و با  شان یا حرفهمطالعه حاضر با هدف بررسی ادراک مشاوران مدارس از نقش 
با این تعداد رخ داد اما نمونه  ها دادهفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شده است. اگر چه اشباع است

پایتخت کشور، امکان اکتشاف را با  عنوان بهز شهر تهران چنین انتخاب آنان ا کوچک این پژوهش و هم
 0تر و در حد  گروهی بزرگ با یا مطالعهانجام ؛ گردد یمپیشنهاد سازد بنابراین  محدودیت مواجه می
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معنادارتری از و  تر یقعمتواند شناخت  منطقه جغرافیایی )شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز( کشور، می
 شان به دست دهد. ای ادراک مشاوران مدارس از نقش حرفه

 

 حمایت مالی
 گونه کمک هزینه مالی دریافت نکرده است.  پژوهش حاضر هیچ

 

 سهم نویسندگان
ها را بر عهده داشته و راهبری پژوهش توسط  اول )مسئول( اقدامات اجرایی و انجام مصاحبهنویسنده 

گیری پژوهش نیز با همکاری  ها، تبیین و نتیجه نویسنده دوم صورت گرفته است. کدگذاری متن مصاحبه
 هر دو پژوهشگر انجام شده است.

 

 تعارض منافع
 حاضر وجود ندارد.گونه تعارض منافعی بین نویسندگان پژوهش  هیچ

 

 سپاسگزاری
شرکت نمودند،  ها مصاحبهن از مشاوران مدارسی که در این پژوهش همکاری داشته و در یمحقق

 شود. یمها نقل قول شود، سپاسگزاری و قدردانی  نمایند. همچنین از این که اجازه دادند تا از آن یمتشکر 
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