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چکیده
این پژوهش ازلحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق ،به شیوه کیفی انجام شد.
نمونهگیری از بین مدیران ،مشاوران ،معلمان و دانش آموزان استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی
 69 – 69و از نوع هدفمند بود .دادهها از طریق مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته جمعآوری و با روش
تحلیل چارچوبی یك چارچوب موضوعی تنظیم و مقولههای اساسی شناسایی گردید .مهمترین موانع در
سه حوزه فردی شامل ویژگیهای شخصیتی ،عمل فکورانه و صالحیت و شایستگیها ،حوزه آموزشگاهی
شامل زیرساختها ،ارتباطی -اطالعرسانی ،انگیزشی-انسانی و رهبری و مدیریت پویا و حوزه سازمانی
شامل پشتیبانی و حمایت ،اقتصادی-مالی و فرهنگی-اجتماعی شناسایی و طبقهبندی شدند .بهمنظور
پیشگیری از آسیبها و موانع شناساییشده در گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس ،اهتمام جدی
از سوی مدیران ،کارکنان مدارس و نظام آموزشی کشور ضرورت دارد.
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این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی اداره کل آموزشوپرورش استان آذربایجان غربی بوده و موردحمایت مالی این
اداره قرارگرفته است.
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مقدمه

مشاوره مدرسه بهعنوان بخش جداییناپذیر و ضروری تجارب آموزشی دانش
آموزان( ،)Gallant & Zhau, 2011ارائه یك فعالیت حرفهای توسط فردی دارای صالحیت
در مدرسه است()Cooper,2013و بهعنوان تسهیل گر فرایند آموزشی ،خدمات راهنمایی،
مشاوره و روانشناختی را برای تمامی ابعاد تحصیلی ،شغلی و شخصی و اجتماعی آنها ارائه
میدهد(Young & Kaffenberger,2013؛ .)olarhide,2003مشاوره مدرسه با مشکالت
آموزشی و پرورشی دانش آموزان در بافت مدرسه از دیدگاه روانشناختی سروکار دارد
( .)Mares,2010فعالیتهای مشاوره در مدرسه مشمول خدمت بهتمامی دانش آموزان،
کالسها  ،معلمان ،سایر کارکنان مدرسه و در کل ،مدیریت مدرسه و مشکالت مربوط به مدرسه
است.
سازماندهی و مدیریت برنامه ،راهنمایی همه دانش آموزان در حیطهی تحصیلی ،شغلی و
روانی -اجتماعی ،رشد شخصیت ،انضباط ،آموزش شغلی ،و سالمت روانی– اجتماعی
( ،)AbdulRahman,2013برنامهریزی فردی برای دانش آموزان ،خدمات پاسخگویی ،حمایت
سیستمی ،هماهنگی ،مشورت ،مشاوره ،نظارت بر دانش آموزان ،زمانبندی فعالیتهای مشاوره
بر اساس تقویم اجرایی و ارزیابی نتایج برنامه ;Paul,2010; Felzer & Brown,2011
) )Patricia & Joyce, 2011برخی از مهمترین شاخصههای فعالیتهای راهنمایی و مشاوره
مدرسه بشمار میروند .یکی از مؤلفههای تأثیرگذار بر اثربخشی فعالیتهای مشاوره مدارس،
آگاهی کارکنان مدرسه بهویژه مشاوران ،مدیران و معلمان از نقش و تأثیرشان در برنامههای
راهنمایی و مشاوره مدرسه ،تعامل و مشارکت در فعالیتهای مشاوره برای تغییر و رشد دانش
آموزان است( .)Lynch, Vansteenkiste, Deci & Ryan, 2011آگاهی مدیران از نقش
مشاورهای خود در مدارس و تأثیر فعالیتهای مشاورهی مدرسه و همچنین ،درک این فعالیت و
جایگاه آن در مدارس از سوی عوامل آموزشی و پرورشی مدرسه بهویژه مدیران ،معلمان و دانش
آموزان بر فعالیتهای مشاوره مدارس تأثیرگذار است .عدم آگاهی مدیران از نقش مشاورهای
خود ،زمینه اختالفنظر در اجرای فعالیتهای مشاوره مدرسه رابین آنها و مشاوران و معلمان
به وجود میآورد( .)Kimber & Campbell, 2014شاید بتوان گفت یکی از مهمترین
آسیبهای پیش روی گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس ،عدم آگاهی آنها به نقش
مشاورهای خود در مدرسه باشد .درک نادرستی از ماهیت خدمات مشاوره در بین مدیران
مدارس و معلمان وجود دارد( .)Low, Kok & Lee, 2013این درک نادرست منجر به
فقدان یا نبود ت عامل و همکاری بین معلمان و مدیران با مشاوران مدارس و درگیری آنان در
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فعالیتهای مشاوره میشود .چنین وضعیتی بر نحوه ارائه خدمات مشاورهای تأثیر گذاشته و
نقش مشاورهای آنها را مورد غفلت قرار داده است( .)Lepak, 2008به نظر میرسد انجام
چنین پژوهشى به برنامهریزان نظام آموزشى کشور که به اهمیت و ضرورت فعالیتهای
راهنمایی و مشاوره در مدارس پى بردهاند ،کمك کند تا با بهکارگیرى تمهیدات الزم و
بهرهمندی از تمامی نیروهای انسانی موجود در مدارس بهمنظور تسهیل فرآیند کمك به دانش
آموزان از طریق برنامههای مشاوره و ایجاد فضای مناسب برای ارائه خدمات مشاورهای در
مدارس ،موفقیت برنامه مشاوره را تضمین کرده و به اهداف مشاوره در نظام آموزشى تحقق
بخشند .از یكسو ،بررسیهای متعدد نشان میدهد پژوهش درزمینه نقش مشاورهای مدیران
مدارس مورد غفلت بوده است و از سویی دیگر ،با عنایت به اینکه مدیران مدارس در اجرای
برنامه راهنمایی و مشاوره و ایفای نقش مشاورهای خود میتواند منشأ خدمات مؤثری برای
دانش آموزان باشند ،آسیبشناسی نقش مشاورهای مدیران مدارس ،شناسایی راهکارهای
گسترش نقش مشاورهای و همچنین ،ارتقای مهارتهای مشاورهای آنها ضرورت دارد .ازاینرو،
پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چالشها و موانع گسترش نقش
مشاورهای مدیران مدارس کدماند؟
روششناسی
این پژوهش ازلحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق ،به شیوه کیفی
انجام شد .براین اساس ،برای شناسایی آسیبهای پیش روی گسترش نقش مشاورهای مدیران
مدارس از شیوه نظریه مبنایی یا نظریه زمینهای استفاده شد .پژوهش حاضر بین مدیران،
مشاوران ،معلمان و دانش آموزان مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی 5969 – 69
آموزشوپرورش استان آذربایجان غربی انجام شد .با توجه به مفروضات اساسی و زیربنایی
رویکرد کیفی در پژوهش ،تعداد نمونـه پـیش از اجرای تحقیق تعیین نشد و فرایند نمونهگیری
تا زمانی ادامه پیدا کرد کـه نـوعی اشـباع اطالعاتی حاصل شد؛ بدین معنا کـه در جریـان
مـصاحبه ،اطالعـاتی جدیدتر از دادهها استخراج نشد .بهطورکلی ،هدف از انتخاب یـك یـا چنـد
مـورد در پـژوهش کیفـی ،فهـم عمیقتر پدیدههای بررسیشده و در اغلب موارد ،کشف
نظریههاست؛ نه تعمیم از نمونه به جامعه .این نوع نمونهگیری را نمونهگیری هدفمند مینامند.
در ایـن پـژوهش بر اساس روش نمونهگیری هدفمند و معیار اشباع نظری 84 ،نفر از عوامل
اجرایی فعالیتهای مشاوره در مدارس شامل  51نفر مدیر( 9زن و  9مرد) 58 ،نفر مشاور( 7زن
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و  7مرد) 51 ،نفر معلم( 9زن و  9مرد) و  51نفر دانش آموزان( 9زن و  9مرد) در این مطالعه
شرکت کردند .برای جمعآوری دادهها از مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته استفاده شد .مصاحبه
فردی نیمه ساختاریافته :ابتدا با نظرات صاحبنظران به تهیه چهارچوب کلی مصاحبه نیمه
ساختاریافته مبتنی بر شناسایی چالشها و موانع گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس اقدام
شد .محتوی مصاحبهها بر مبنای نتایج مطالعه مقدماتی پژوهش و همچنین ،اطالعات
بهدستآمده از مطالعه مبانی نظری و ادبیات مربوط به فعالیتهای مشاوره مدارس و عوامل مؤثر
بر عملکرد مدیران و نقش مشاورهای آنها تنظیم شد.
روش گردآوری دادهها :پس از انجام هماهنگیهای الزم با مشارکتکنندگان ،زمان و مکان
مالقات با آنها تعیین میشد .بر اساس نوع مطالعه ،روش اجرای طرح ،مصاحبه نیمه ساختارمند
با افراد موردپژوهش بود که برای جمعآوری اطالعات از تعدادی سؤال کلی برای روشن کردن
موضوعهای خاص استفاده گردید .این سؤالها در مرحله اول با بررسی متون و نظرهای افرادی
آگاه به موضوع طراحی شد ،سپس بهصورت پایلوت ،مصاحبهای با یك نفر کارشناس باتجربه که
سابقه کار در ارتباط با موضوع را داشت ،انجام شد و نواقص آن رفع گردید .سؤاالت مصاحبه
حول محور آسیبهای پیش روی گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس تنظیمشده بود .از
تعداد  84نفر از مدیران ،مشاوران ،معلمان و دانش آموزان ،درمجموع 95 ،مصاحبه فردی(به
دلیل خستگی و انجام مصاحبههای تکمیلی با سه مشارکتکننده) انجام شد که مدتزمان هر
جلسه مصاحبه بین  89تا  79دقیقه بود و اکثر مصاحبهها با سؤال «نقش مشاورهای مدیران در
فعالیتهای مشاوره مدارس چگونه است؟» آغاز شد و بر مبنای پاسخ مشارکتکننده ادامه
مییافت و تا آنجا پیش میرفت که پاسخها از موضوع اصلی فاصله نمیگرفت در غیر این صورت
با طرح سؤاالت هدایتکننده«خب ،برگردیم به موضوع اصلی یعنی نقش مدیران در مشاوره
مدارس» سعی میشد از موضوع اصلی دور نشده و به بحث اصلی مطالعه پرداخته شود.
مصاحبهها با رضایت کامل مشارکتکنندگان ضبط میشد و محتوای آن بالفاصله بعد از هر
مصاحبه از روی نوار روی کاغذ پیاده میشد .چنین فرآیندی تا مرحله اشباع نظری ادامه داشت.
همزمان با جمعآوری دادهها ،تحلیل آنها نیز انجام گرفت و برای تحلیل دادهها از روش تحلیل
چارچوبی استفاده گردید .پس از بازخوانی چندینباره هر مصاحبه ،نکات و عبارات مهم هر
مصاحبه در یك موضوع قرار داده شد تا واحد معنیداری شکل یابد و بر اساس این واحدها
کدهای تحلیلی دیگری به دست آمد که بر پایه تشابهها و تفاوتهای آنها زیر موضوعها دیگری
تشکیل شد .با تحلیل مبتنی بر تشابه آنها طبقههای کلی درونمایهها استخراج گردید .جهت
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اطمینان از نتایج پژوهش چهار معیار توصیهشده توسط ) (Guba & Lincoln, 1994مورد
ارزشیابی قرار گرفت .معیارهای باورپذیری یا مقبولیت ،5تاییدپذیری ،1قابلیت اطمینان 9و
انتقالپذیری 8برای پژوهشهای کیفی استفاده شد( )Pulit & Beck, 2004و برای باورپذیری
نتایج ،درونمایهها و طبقهها با توضیحات مربوط به آنها در اختیار سه نفر از عوامل اجرایی
فعالیتهای مشاوره مدارس قرار گرفت و تأیید شد .برای بررسی تاییدپذیری و قابلیت اطمینان
نتایج ،دادهها در اختیار سه تحلیلگر کیفی قرار گرفت و بهصورت جداگانه به کدگذاری و تحلیل
دادهها اقدام نمودند که نتایج بیش از  69درصد مشابه بود .همچنین ،برای بررسی میزان
انتقالپذیری ،نتایج در اختیار یك نفر از عوامل اجرایی فعالیتهای مشاوره در مدارس که خارج
از گروه مشارکتکنندگان قرار داشت ،گذاشته شد که ایشان هم نتایج را تأیید نمود .در این
پژوهش ،اهداف پژوهش ،مشارکت داوطلبانه ،رضایت کامل و آگاهانه مشارکتکنندگان و رعایت
اصول اخالقی مصاحبه شامل رازداری نتایج و تأکید بر حفظ اطالعات و پایبندی به زمان مقرر
ازجمله مالحظات اخالقی بود که موردتوجه پژوهشگر قرار گرفت.
یافتهها
پژوهش حاضر باهدف واکاوی و شناخت چالشها و موانع گسترش نقش مشاورهای مدیران
مدارس انجامشده است که برای رسیدن به این مهم در مرحله کدگذاری باز ،جهت اطمینان و
دقت بیشتر ،در دو مرحله نسبت به کدگذاری مفاهیم اولیه اقدام شده است که در مرحله اول
تعداد  99مفهوم از مصاحبه با عوامل اجرایی فعالیتهای مشاورهای در مدارس استخراج گردید.
سپس این مفاهیم در مرحله دوم کدگذاری باز جهت انسجام بیشتر در قالب  51مفهوم
انتزاعیتر کدگذاری شدند .در مرحله بعد که کدگذاری محوری نامیده میشود مفاهیم اولیه
استخراجشده در مرحله قبل (کدگذاری باز) در قالب  9مقوله عمده طبقهبندی شدند .این
مقوالت عمده ازلحاظ انتزاعی بودن در سطح باالتری نسبت به مفاهیم مرحله قبل قرار دارند و
شامل -5 :آسیبهای فردی  -1آسیبهای آموزشگاهی  -9آسیبهای سازمانی میباشند .مقوله
عوامل آسیبزا و چالشهای فراروی گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس بهعنوان مقوله
هستهای در این مرحله استخراج گردید .این مفاهیم و مقوالت محوری و مقوله هستهای به
1 - credibility
2 - Conformability
3 - Dependability
4 - transferability
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تفکیك در جدول شماره  5ذکرشدهاند .که در مرحله سوم کدگذاری یعنی کدگذاری انتخابی بر
اساس این مقوالت یك نظریه زمینهای در قالب مدل پارادایمی(نمودار شماره  )5ارائه شد که در
زیر بهاختصار به توضیح هرکدام از این مقوالت و مقایسه آن با ادبیات پژوهش پرداختهشده
است.
جدول ( :)1مفاهیم ،مقوالت و مقوله هستهای استخراجشده از دادهها

بیتوجهی نسبت به اخالقمداری؛ نبود دانش حرفهای؛ عدم عمل حرفهای؛
عدم تعهد حرفهای؛ شایستگیهای اخالقی ،اعتقادی کم و پایینتر از حد
انتظار؛ صالحیت فناوری و سواد اطالعاتی بهصورت نامطلوب؛صالحیت
مشاورهای و راهنمایی بهدوراز حد انتظار؛ کمبود دانش تربیتی

صالحیت و
شایستگیها

عدم وجود اتاق اختصاصی مشاور؛ کمبود یا نبود تجهیزات دیداری-شنیداری؛
نبود نرمافزارهای آموزشی؛ عدم اختصاص امکانات فیزیکی در اتاق مشاور؛
فراهم نکردن تمهیدات الزم برای دسترسی آسان به مشاور.

زیرساختهای
مدرسه

عدم برگزاری کارگاههای آموزشی برای اولیا؛ عدم تسهیل در برگزاری جلسات
مشاوره گروهی؛ برگزاری جلسات بهصورت صوری در مناسبات مختلف(هفته
مشاغل ،بهداشت روان و)...؛ برگزار ننمودن اردوهای آموزشی؛ نبود آموزش
معلمان؛ عدم زمینهسازی اثربخش برای آشنایی با رشتههای مختلف تحصیلی
و مشاغل؛ عدم دعوت از صاحبنظران در مناسبتهای مختلف.

موانع
ارتباطی-
اطالعرسانی

آسیبهای فردی

عمل فکورانه

آموزشگاهی

عدم خالقیت ،ابتکار و فکوریت؛ مسئولیتپذیر و پاسخگویی کم و پایینتر از
حد انتظار؛ موقعیتشناسی و تصمیمگیری کنش گرانه ضعیف؛ کنش فکورانه
با محیط بهصورت نامطلوب؛ بیتوجهی نسبت به اقدام پژوهی؛ نبود تعمق و
خودارزیابی در فعالیتها؛ عدم خود ابداع گری؛ عدم درک مناسب و بهبود
مداوم موقعیت؛ نبود تفکر تأملی و حل مسئله ایی.

آسیبهای

ویژگیهای
شخصیتی

آسیبزای

نبود تعامل سازنده و مثبت با دبیران ،مشاوران و دانش آموزان؛ عدم توجه به
دلسوزی ،عطوفت و مهربانی با فراگیران؛ نبود روابط حسنه؛ عدم متعهد و
وظیفهشناسی؛ عدم انتقادپذیری؛ کمبود انگیزه و عالقهمندی؛ داشتن مهارت
اجتماعی پایین؛ بیتوجهی نسبت به تنوع فرهنگی دانش آموزان؛ پویایی،
انعطافپذیری کم؛ نبود نگرش مثبت؛ رازدار نبودن.

چالشها و عوامل

مفاهیم(کدگذاری اولیه)

مفاهیم
(کدگذاری
ثانویه)

مقوالت
عمده

مقوله
هستهای
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نبود نگرش مثبت به فعالیتهای مشاورهای در مدرسه؛ ضعیف بودن فرهنگ
استفاده از مشاوره و راهنمایی تحصیلی؛ عدم آشنایی با خدمات مشاورهای در
مدرسه؛ نبود وجههی علمی خدمات مشاورهای در مدرسه؛ امتناع و خودداری
جمعی از مشاوره؛ کاهش منزلت اجتماعی.

عوامل
فرهنگی-
اجتماعی

مشاورهای

کمبود اعتبارات مختص فعالیتهای مشاورهای در مدرسه؛ کمبود امکانات
رفاهی و آموزشی در مدارس؛ نامتناسب بودن حقالزحمه و حقوق مشاوران؛
نامتناسب بودن ساعات کاری مشاور در قیاس با سایر کارکنان؛ عدمحمایت
مالی از فعالیتها ،طرحها و برنامههای مشاورهای.

موانع
اقتصادی-
مالی

رهبری و
مدیریت پویا

مدارس

عدمحمایت از نقش بنیادین مشاوران در مدرسه؛ بیتوجهی نسبت به
مأموریت و رسالت مشاوران؛ صوری و تشریفاتی بودن نقش مشاوران؛
عدمحمایت از رویکردهای توانمندسازی مشاوران.

پشتیبانی و
حمایت
سازمانی

گسترش نقش

نبود تشریكمساعی؛ کنترل ،نظارت و رصد فعالیتهای مشاور بهصورت
نامناسب؛ ارزیابی نکردن مستمر فعالیتهای مشاورهای؛ ساماندهی و
سازماندهی خدمات مشاورهای بهصورت نامطلوب.

عوامل
انگیزشی-
انسانی

مدیران

نبود تعامل مؤثر با اولیا؛ تفهیم و توجیه ننمودن نقش مشاوران برای دانش
آموزان و اولیا؛ تشویق و ترغیب دانش آموزان فعال بهصورت نامناسب؛
مسئولیت ندادن به دانش آموزان در قالب همیار مشاور؛ شناسایی نمودن
استعدادهای برتر و تشویق آنها در مناسبات مختلف بهصورت مؤثر و مطلوب؛
عدم توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان.

سازمانی

آسیبهای

نتایج حاصل از مصاحبه با مشارکتکنندگان پژوهش نشان داد که چالشها و موانع گسترش نقش
مشاورهای مدیران مدارس را میتوان در سه محور اصلی آسیبهای فردی ،آموزشگاهی و سازمانی
مربوط به مدیران مدارس جای داد .آسیبهای فردیِ مربوط به مدیران در گسترش نقش مشاورهای
آنها در مؤلفه ضعف ویژگیهای شخصیتی مدیران با فراوانی( ،)55عمل فکورانه با فراوانی ( )6و
صالحیت و شایستگی با فراوانی ( )4توصیفشده است .آسیبهای آموزشگاهی مربوط به مدیران در
گسترش نقش مشاورهای آنها در مؤلفه زیرساختهای مدرسه با فراوانی ( ،)9موانع ارتباطی-
اطالعرسانی با فراوانی( ،)7فقدان عوامل انگیزشی -انسانی با فراوانی( ،)9ضعف رهبری و مدیریت پویای
مدیران مدارس با فراوانی( )8توصیفشده است و آسیبهای سازمانی مربوط به مدیران در گسترش
نقش مشاورهای آنها در مؤلفه ضعف در پشتیبانی و حمایت سازمانی با فراوانی( ،)8موانع اقتصادی-
مالی با فراوانی( )9و عوامل فرهنگی -اجتماعی با فراوانی( )9توصیفشده است.
 )1آسیبهای فردی :بسیاری از موانع و چالشهای که عوامل اجرایی فعالیتهای مشاورهای
مدارس در مسیر گسترش نقش مشاورهای مدیران به آن اشاره کردند ناشی از عوامل فردی و
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شخصی از قبیل ویژگیهای شخصیتی ،روانشناختی و جمعیت شناختی منتسب به مدیر مدرسه
مربوط میشوند و مؤلفههای متعددی را شامل میشود .مجموعه عواملی که دربرگیرنده مسائل مربوط
به ویژگیهای شخصیتی و روانشناختی مدیران است و فقدان آنها باعث اختالل در عملکرد آنها
میشود که در این پژوهش ضعف ویژگیهای شخصیتی ،ضعف در عمل فکورانه و فقدان صالحیت و
شایستگیهای مدیران مدارس بهعنوان آسیبهای درون فردی مربوط به آنها شناساییشده است.
ازآنجاییکه ویژگیهای شخصیتی ،زیربنای نظام رفتاری افراد را تشکیل میدهند و میتوانند بر
چگونگی تشخیص و تفسیر محیط اطراف بهوسیله افراد اثر بگذارند ،هرچه ویژگیهای شخصیتی و
شرایط فکری و روحی افراد با نیازمندیهای شغل آنان سازگارتر باشد ،عملکرد فردی و درنهایت
عملکرد سازمانی آنان به حدود بهینه و حتی باالتر میرسد( .)Safari, 2010احترام به همه دانش
آموزان ،درک شرایط دانش آموزان ،نگاه خوش بینانه به آینده همه دانش آموزان ،برخورد گرم و توام با
درک و فهم دانش آموزان ،اولیا و معلمان ،نگرش خوش بینانه به تغییر در جهت مثبت برای خود و
دیگران از ویژگیهای فردی و مشاورهای مدیر مدرسه هستند که احتمال اثربخشی او و برنامه راهنمایی
و مشاوره را افزایش میدهند( .)Fezler & Brown, 2011ویژگیهای شخصیتی و رشد اخالقی
در حدود  54درصد ،واریانس موفقیت شغلی را پیشبینی میکند( Erikson & Makauliffe,
 .)2006مهمترین ویژگیهای شخصیتی مؤثر در فعالیتهای مشاوره مدارس را عواملی از قبیل صبوری
در انجام فعالیتهای شخصی و حرفهای ،داشتن پشتکار در انجام فعالیتهای حرفهای ،برخورداری از
ابتکار در حل مشکالت شخصی و حرفهای ،داشتن یك نظام ارزشی متناسب با حرفهی مشاوره،
برخورداری از سالمت روانی و شخصیتی ،برخورداری از هوش باالی متوسط ،اجتناب از خودبرتربینی،
خوشرویی با مردم ،همکاران و مراجعان ،شخصیت پذیرا و انعطافپذیر ،داشتن حسن شهرت بین
مردم ،همکاران و مراجعان ،برخورداری از روحیهی تواضع و فروتنی ،توانایی تحمل درد و رنج در مواقع
بحران ،برخورداری از حس شوخطبعی ،برخورداری از اعتمادبهنفس باال ،پایبندی به اصول اخالقی در
مسائل خانوادگی و حرفهای ،برخورداری از هوش هیجانی سطح باال ،توانایی تجربه و درک هیجانهای
متفاوت ،توانایی حفظ سالمتی خود در مواقع بحران ،داشتن قدرت تصمیمگیری در مواجهه با
موقعیتهای متفاوت ،داشتن شناخت کافی از نقاط قوت و ضعف خود ،و برخورداری از روحیه انصاف
برشمردند( .)Dokaneifard, Shfei Abadi & Pasha Sharifi, 2008اظهارات
مصاحبهشوندگان در خصوص چالشها و موانع فردی به شرح ذیل بود:
اهم اظهارات مدیران« :عموماً یك نگرش مثبت نسبت به امور مشاوره در مدارس حاکم نیست....
مدیر با خالقیت خودش میتواند ابتکار عمل به خرج دهد که معموالً مدیران بخشنامه ایی
هستند تا مبتکر ....این بخشنامهها و دستورالعملها نیز دست و پای مدیران رو میگیرد و
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نمیگذارد فرد متعهدانه کار خودش رو بهپیش ببرد...مدیر باید نقش مدیریتی خود را حفظ کنه
و خودش رو باانگیزهتر و عالقهمندتر از همه افراد و کارکنان مدرسه نشان دهد .»....اهم اظهارات
مشاوران« :مدیران ما اآلن نقش خودشان را بهصورت سنتی انجام میدهند و اصالً دیدشان
نسبت به مشاوره هم کم هست و هم سنتی است بنابراین پویایی الزم را ندارند...برای پیشبرد
اهداف مشاوره یك مدیر با تعمق و خودارزیابی در فعالیتها و بهنوعی تفکر حل مسئله ایی
چالشها را از سد راه بردارد ...مدیر هم مثل یك مشاوره باید از امور مشاوره اطالع داشته باشد و
صالحیت الزم را هم در این راستا داشته باشد .»....اهم اظهارات معلمان« :ارتباط بین معلم و
مدیر و سایر کارکنان مدرسه از اهمیت زیادی برخوردار است...این خودش بیانگر مهارت
اجتماعی مدیر را نشان میدهد ...باور کنید بسیاری از مسائل و مشکالت از همین طریق یعنی
ارتباط خوب حلوفصل میشه ...این خودش اخالق مدیر رو نشان میدهد ...به دیگر روی مدیر
این صالحیت الزم را باید داشته باشد .»....اهم اظهارات دانش آموزان« :وقتی پیش مدیر میرویم
تا مشکالت خودمان را بازگو کنیم این انتظار راداریم بهنوعی رازدار ما باشد و با مهربانی با ما
برخورد نماید نه اینکه این مسائل ما رو پیش دبیران و حتی اولیا ما بازگو نماید...احساس
میکنیم مدیران ما دانش الزم را برای حل مشکالت ما ندارند ...هر یك از ماها دارای فرهنگ
خاص خانوادگی خودمان هستیم نباید از همهی ما یك انتظار ثابت داشته باشد و رفتار همهی
ما را یکسان تلقی کند .»...اهم موارد ذکرشده در این بخش که بیشتر موانع درون فردی مربوط به
مدیران در مسیر گسترش نقش مشاورهای آنها بودند ذیل مقوله آسیبهای فردی طبقهبندیشدهاند.
نتایج این بخش از تحقیق که به ضعف مدیران در ابعاد شخصی ،رفتاری و مهارتی اشاره دارد با
تحقیقات( ;Low, Kok & Lee, 2013; Connie, James, 2013; Dawood, 2014
;Mohamadi, 2011; Lambie, Ieva & Mullen, 2011; Overington, 2010
; )McAuliffe & Lovell, 2006همخوانی دارد.
 )8آسیبهای آموزشگاهی :چالشهای که در این طبقه قرارگرفتهاند عمدتاً ناشی از مسائل مربوط
به ویژگیهای محیطی و شغلی مدیران مدارس است و فقدان آنها باعث اختالل در عملکرد آنها
میشود که در این پژوهش زیرساختهای مدرسه ،موانع ارتباطی -اطالعرسانی ،فقدان عوامل
انگیزشی -انسانی ،ضعف رهبری و مدیریت پویای مدیران مدارس بهعنوان آسیبهای آموزشگاهی در
مسیر گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس شناساییشده است .روحیه مشارکت( Low, Kok
 ،)& Lee, 2013انطباقپذیری شغلی( ،)Savickas,2008روابط انسانی ،سبك
مدیریتی( ،)Turani, 2012جهتگیری حرفهای و اشتیاق شغلی( & Schaufeli, Salanova
 ،)Bakker, 2006سبك ارتباطی ،سازگاری اجتماعی ،بلوغ حرفهای و هویت حرفهای ( Yu, Lee
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 )& Lee, 2007بر عملکرد افراد در محیط کار مؤثر است .از سویی دیگر ،فشار کارى ،ابهام نقش،
کوشش بدنى ،مواجهه با اشیاء خطرناک ،عدم امنیت شغلى ،کمبود ارزش ،حمایت اجتماعى مافوق و
حمایت اجتماعى همکاران در میزان استرس شغلى و عملکرد افراد در مدرسه مؤثر
است( .)Ahghar,2007اظهارات مصاحبهشوندگان در خصوص چالشها و موانع آموزشگاهی به
شرح ذیل بود :اهم اظهارات مدیران« :ببیند اکثر مدارس ما تجهیزات امکانات الزم را برای مشاوران
ندارند البته خود مدیران هم شاید چندان مقصر نباشد چون اعتبار الزم برای این کار وجود ندارد...اگر
قوانین و مقررات اجازه میداد بهتر بود که مدیران گاهی از صاحبنظران موضوعی نیز برای ایراد
سخنرانی در مدارس حضور مییافتند ...مناسبات مربوطه بسیار مهم هست و کاشکی اجرای این
مناسبات از حالت نمایشی و فرمایشی خودش بیرون میآمد .»...اهم اظهارات مشاوران« :از مشاوران
چه انتظاری هست وقتیکه برای مشاور حداقل یك اتاق جداگانه در کل مدرسه وجود
ندارد...مدیران به همان اندازه که در فکر نرمافزارهای آموزشی هستند باید در فکر نرمافزارها و
تجهیزات برای امر مهم مشاوره هم باشد ...باور کنید که ما هنوز مشاوره را قبول نداریم برای
همین است که شاید این تجهیزات الزم را برای مشاوران فراهم نمیکنند .»...اهم اظهارات
معلمان« :اولیا هم مانند ما و سایر اعضای مدرسه مهم هستند من تابهحال ندیدم که یك
جلسهی خشكوخالی برای اولیا بگذارند ...ما دانش آموزان برتر درسی را در کالسهایمان
شناسایی میکنیم و به مدیران هم معرفی میکنیم ولی نمیدانم به چه دلیلی کمتر به تشویق و
ترغیب این دانش آموزان پرداخته میشود درحالیکه این اصل رسالت مدرسه است...به نظرم
فعالیتها ی یك مشاور در مدرسه هم مثل دبیران باید ارزیابی شود .»...اهم اظهارات دانش
آموزان« :ما هنوز شناخت کافی از رشتههای تحصیلی نداریم و میخواهیم یك فرد چه مشاور
باشد چه نفر دیگر بیاید و در خصوص رشتهها و شغلهای آینده ما را راهنمایی کند ...به نظر من
اصالً رفتن به یك اردو و دیدن مراکز مربوطه هم بتواند این مشکل را برایمان حل کند ...حداقل
یك نرمافزار که خودمان هم پیگیر بشیم در مدرسه وجود ندارد.»...
اهم موارد ذکرشده در این بخش که بیشتر موانع محیطی مربوط به مدیران در مسیر گسترش نقش
مشاورهای آنها بودند ذیل مقوله آسیبهای آموزشگاهی طبقهبندیشدهاند .نتایج این بخش از تحقیق
که به ضعف زیرساختها و عوامل محیطی مدرسه اشاره دارد با تحقیقات(Oye, Obi, Mohd
& ;Bernice, 2012; Shajith & Erchul, 2014; Van Schalkwyk, 2013
& Young & Kaffenberger, 2013; James, Logan & Davis, 2011; Phillips
 )Smith,2011همسویی دارد.
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 )3آسیبهای سازمانی :بخشی از چالشها و عوامل آسیبزای گسترش نقش مشاورهای مدیران
مدارس مربوط به ویژگیهای سازمانی مدیران است و فقدان آنها باعث اختالل در عملکرد آنها
میشود که در این پژوهش ضعف در پشتیبانی و حمایت سازمانی ،موانع اقتصادی -مالی و عوامل
فرهنگی -اجتماعی بهعنوان آسیبهای سازمانی شناساییشده است .از مهمترین ویژگیهای سازمانی
افراد میتوان به تعهد سازمانی( )Lembert, 2003حمایت سازمانی و فرسودگی شغلی( Rashidi
 )Et al,2014فرهنگسازمانی ،ایمنی شغلی ،اهمالکاری سازمانی( Owens, Bowman & Dill,
 )2008ابهام نقش و سردرگمی نقش(،)Khalili, Shurini, Ataee & Sajadi, 2010
تصمیمگیری شغلی ،جهتگیری سازمانی و رفتار سازمانی اشاره نمود.
اهم اظهارات مصاحبهشوندگان در خصوص چالشها و موانع سازمانی به شرح ذیل بود:
اهم اظهارات مدیران« :برای اکثر فعالیتهای مدرسهای اعتبار ویژهای قبالً اختصاص میدادند
ولی این چندساله خبری از این اعتبارات نیست و هی میگن از طریق مشارکت مردمی،
مشارکتهای مردمی هم برای کل فعالیتهای مدرسه کفاف نمیکند...فقط اعتبارات نیست بلکه
اولیا هم این نوع فرهنگ در بین شان رواج نیافته که به مشاور مراجعه کنند .»....اهم اظهارات
مشاوران« :در حالت کلی نقش سازمانی برای مشاوران قائلاند اما حمایت الزم را از مشاوران به
عمل نمیآورند ...احساس ما بر این است که وجههی الزم مشاوران در جامعه احیا نشده
است...همیشه احساس میشود که سیستم بین حقوق و مزایا ما و سایر کارمندان عدالت را
رعایت نمیکند نقش ما بنیادیتر و حساستر است .»....اهم اظهارات معلمان« :اینیك واقعیت
است که اکثراً حتی خود ما معلمان هم نگرش مثبت نسبت به فعالیتهای امور مشاوره نداریم...
البته این موضوع هم شاید به عدم اطالع الزم برای این امر برگردد...یك سری اشکاالت بنیادی و
اساسی هست که به جایگاه و منزلت معلمان و بهتبع آن مشاوران برمیگردد بهصورت عام این
منزلت و جایگاه در بین عموم کاهشیافته است .»...اهم اظهارات دانش آموزان« :من این
چندساله یکی دو مدرسه را عوض کردهام این کمبود امکانات فقط برای این مدرسه نیست
مدارس دیگه هم همین وضع را داشتند ،کالً رنگ آسمان همهجا آبی است...وقتی به پدر و مادرم
میگم بیایید بریم مشاوره تا مشکلمان را حل کند یا یكراه حل پیش رویمان بگذارد با نوعی
تمسخر و نگاه تحقیرآمیز برمیخورم ...احساس میکنم کل جامعه همین دید رادارند.»...
اهم موارد ذکرشده در این بخش که بیشتر موانع سازمانی مربوط به مدیران در مسیر گسترش نقش
مشاورهای آنها بودند ذیل مقوله آسیبهای سازمانی طبقهبندیشدهاند .نتایج این بخش از تحقیق با
تحقیقات( )Ifelunni, 2005 & James, Logan & Davis, 2011همخوانی دارد.
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نمودار شماره  :1مدل پارادایمی چالشها و موانع گسترش نقش مشاورهای مدیران
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر باهدف شناسایی چالشها و موانع گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس انجام
شد .یافتههای این مطالعه ،چارچوبی از چالشها و عوامل آسیبزای گسترش نقش مشاورهای
مدیران مدارس را نشان داد که بر اساس مصاحبه با مدیران ،مشاوران ،معلمان و دانش آموزان
استخراج گردید .مطابق با نتایج حاصل از تحلیل مصاحبهها ،مهمترین چالشها و موانع گسترش
نقش مشاورهای مدیران مدارس در سه حوزه فردی با سه مقوله اساسی شامل «ویژگیهای
شخصیتی»«،عمل فکورانه» و «صالحیت و شایستگیها» ،آموزشگاهی با چهار مقوله اساسی
شامل «زیرساختها»«،ارتباطی -اطالعرسانی»«،انگیزشی-انسانی» و «رهبری و مدیریت پویا» ،و
سازمانی با سه مقوله کلی شامل «پشتیبانی و حمایت»«،اقتصادی-مالی» و «فرهنگی-
اجتماعی» ،شناسایی و طبقهبندی شدند.
مطابق با یافتههای پژوهش ،یکی از موانع و چالشهای پیش روی گسترش نقش مشاورهای
مدیران مدارس ،مجموعه عواملی هستند که به شخص مدیر نسبت داده میشوند و مواردی از
قبیل ویژگیهای شخصیتی و اخالقی ،نگرش و انگیزش مشاورهای ،عمل فکورانه و هوشمندانه،
سطح سالمت روان ،صالحیتهای علمی ،را شامل میشوند و بهعنوان یك عامل آسیبزا
گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس را با مشکل روبرو میسازد .این یافته پژوهش با نتایج
پژوهشهای( ;Ebrahimi, 2014; Tavakoli, 2010; Kimber, Campbell, 2014
 )Hord & Hirsh, 2009; Brinkerhoff, 2006; Lepak, 2008از این حیث که در
تحقیقات این پژوهشگران به موانع فردی اشاره و پارهای از ریز مؤلفهها نیز بهدستآمده است،
همسو است .در بحث و تبیین این یافته پژوهش میتوان گفت ویژگیهای شخصیتی مدیران
بهعنوان عنصری اثرگذار در تعلیم و تربیت موردتوجه غالب صاحبنظران در این حوزه مطالعاتی
بوده است .ویژگیهای شخصیتی مدیران بر عملکرد و رفتار دانش آموزان تأثیر اساسی ایفا
مینماید( .)Garcia, Kupczynski & Glenda, 2011ویژگیهای شخصیتی میتواند
بهطور مؤثری در بهبود فرایند مدیریت بهصورت عام کمك نماید( Bolkan & Goodboy,
 .)2014اتکا به ویژگیهای شخصیتی بهعنوان یك وسیله اساسی برای مدیریت و دستورالعمل
مناسبی برای چالشهای موجود در مدرسه است( .)Pellegrino,2010مدیر فکور ،به دنبال
جستوجوی روشهای مطلوبتر و انسانیتر برای حل مشکالت است .همچنین ،صالحیت و
شایستگیها را به توانایی مدیر در برآورده کردن نیازها و مطالبات به میزان کافی و با استفاده از
مجموعهای یکپارچه از دانش ،مهارت و نگرش گفتهاند بهطوریکه این مجموعه در عملکرد و بازتاب
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وی تجلی یابد( .)Nijveldet, Mieke, Douwe, Nico & Theo,2005ازاینرو در یك حرکت
تحولی و بنیادی ،مدیران میبایست دارای صالحیت و شایستگیهای متعدد ازجمله اخالقی،
اعتقادی و سایر صالحیتهای شناساییشده باشند.
بر اساس بخش دیگری از یافتههای پژوهش ،عوامل آموزشگاهی که به زمینهها و محیط کار
مدیران مدارس مربوط میشود ،گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس را با چالشهایی مواجه
نموده است که بر اساس نتایج تحلیل مصاحبهها ،عوامل زیرساختی ،ارتباطی -اطالعرسانی،
انگیزشی-انسانی و رهبری و مدیریت پویا در این زمینه بهعنوان عوامل تأثیرگذار شناسایی
شدند .این نتایج با نتایج پژوهشهای( Kimber, Campbell, 2014; Van Schalkwyk,
2013; Anagbogu, Nwokolo, Anyamene, Anyachebelu & Umezulike,
;2013; Carew, 2001; Lynch, Vansteenkiste, Deci & Ryan, 2011
 )Reeves, 2011; Curry & DeVoss, 2009همسو و سازگار است .در مورد این یافته
باید اذعان نمود که زیرساختهای برنامه و طرحها که به مجموعهای از امکانات فیزیکی،
تسهیالت ،تجهیزات و مواردی از این قبیل اشاره دارد برای اجرای مؤثر و کارآمد یك برنامه الزم
و ضروری است .تحقیقات در نظامهای آموزشی نشان داده است که یکی از مهمترین آسیبهای
نظام کنونی ما در عرصهی تعلیم و تربیت بهویژه در اجرای برنامهها ،عدم فراهم کردن
زیرساختها است .از سویی دیگر ،سیستم ارتباطی-اطالع رسانی در یك نظام آموزشی مبتنی بر
استقرار سازوکارهای ارتباطی بین متولیان و ذینفعان است و برقراری این سیستم موجبات
اثربخشی فعالیتها ازجمله فعالیتهای مشاوره مدارس را فراهم مینماید(.)Nisbet,2005
پژوهشهای متعدد نشاندهنده این موضوع است که مدیران و سرپرستهای یك بخش ،با
بهکارگیری سیستم ارتباطی -اطالعرسانی ،بر غنای کار میافزایند و نتیجه این کار توسعه
حرفهای و مداوم نقش مدیریتیشان است(.)Tan, Zumrut & Ozdemir,2012
نکته قابلتوجه دیگر اینکه ،به رسمیت شناختن مقوله انگیزشی-انسانی که به معنای داشتن
یك برنامه جهت تأمین نیازهای مخاطبان یك طرح یا برنامه است ،یکی از عوامل بنیادی در
توسعه و گسترش هر برنامهای آموزشی و تربیتی محسوب میگردد .با عنایت به قابلیتهای
متفاوت و تفاوتهای فردی دانش آموزان ،نمیتوان تنها با اتخاذ یكرویه همگن ،ارائه موضوعات
یکسان و راهنمایی آموزشی و مشاورهای مشابه تأکید کرد( .)Setayeshi,2006ازاینرو برای
توسعه فعالیتها ،باید اجرای برنامه مبتنی بر انگیزههای قوی باشد .همه دانشآموزان باید بدون
مالحظهی وضع و کیفیت فعالیتهای درسیشان در کالس ،بر اساس رغبتها ،عالیق و نیازهای
خود در فعالیتهای مدرسه شرکت کنند .انتخاب ،پیشبینی و برنامهریزی اینگونه فعالیتها
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باید طوری باشد که همه دانشآموزان از شرکت در فعالیتها احساس رضایت
کنند( .)Soliymanpour,2005هدایت شرایط ،برنامهریزی ،سازماندهی و نظارت بر امور
مدرسه ،برقراری و تعامل صحیح بهصورت شفاهی و کتبی ،مدیریت رخدادها و پدیدهها تحت عنوان
رهبری و مدیریت پویا تعریف میگردد( .)Kloep & Tarifa,2005ایجاد فضای مطلوب و
مدیریت مناسب برنامههای مدرسه ،که در آنهمه بتوانند در فرایند اجرای برنامهها شرکت فعال
داشته باشند و دارای حس و نگرش مثبت به مدرسه باشند در توسعه فرایند تعلیم و تربیت
بسیار مؤثر و تأثیرگذار است .این موضوع توسط محققان مختلفی مورد تأیید قرارگرفته
است( .)Cakmak,2009همه مدیران برای توسعه نقش خود میبایست فرصت عالی بهمنظور
ایجاد یك رهبری متعادل و متنوع را در مدرسه فراهم نمایند .بهعبارتدیگر در مدرسه باید روح
دموکراسی ،همکاری ،روح آزادانه کار کردن و مثبت اندیشی جاری و ساری باشد(Fath ,2003
.)abadi
یافتههای پژوهش حاکی از وجود موانع و چالشهای دیگری در بحث گسترش نقش
مشاورهای مدیران مدارس است .مطابق با یافتههای پژوهش این چالشها و موانع به
سیاستگذاریهای آموزشوپرورش نسبت داده میشوند و بهصورت کلی عواملی ازجمله
پشتیبانی و حمایت ،عوامل اقتصادی-مالی و عوامل فرهنگی-اجتماعی را شامل میشود .در
همین راستا ،پژوهش( ;Ebrahimi, 2013; Ghorbani, Asgarzadeh, Abasi, 2012
Tavakoli, 2010; MonaemiMotlagh, 2008; Reeves, 2011; Lytrl,
 )Peterson, 2004برخی از عوامل سازمانی را بهعنوان چالشهای پیش روی فعالیتهای
راهنمایی و مشاوره مدارس ذکر کردهاند که یافتههای پژوهش حاضر هم نتایج مشابهی در
خصوص وجود چنین چالشهایی پیش روی گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس به دست
آورده است .در تبیین این یافته پژوهش میتوان گفت بخشی از عوامل مؤثر بر گسترش نقش
مشاورهای مدیران فراتر از عوامل فردی و آموزشگاهی است .درواقع عوامل سازمانی ،مجموعه
مسائل و عواملی است که در ارتباط با خارج از سازمان یا مدرسه
است( .)Soliymanpour,2005یکی از این عوامل سازمانی ،پشتیبانی و حمایت است که
درواقع به نگاه و جهتگیری خاص سیاستگذاران و خطمشی کلی نظام آموزشی برمیگردد .در
یك نظام آموزشی کارآمد ،اجزاء و عناصر مختلف اعم از برنامه و مواد درسی ،یادگیرندهها ،معلم،
مدیر ،وسایل آموزشی ،فضا و تجهیزات ،بودجه و اعتبارات با یکدیگر تأثیر متقابل دارند تا
دستیابی به هدفهای مورد انتظار را امکانپذیر سازند .در این میان پشتیبانی مالی و اقتصادی
نقش اساسی را در فراهمسازی شرایط مناسب برای فعالیتهای مدیریتی ایفا
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مینماید( .)Maleki,2007از سوی دیگر ،آنچه اغلب صاحبنظران بر آن صحه میگذارند
بحث بسترهای فرهنگی و اجتماعی اجرای برنامههاست .بطوریکه اگر برای یك طرح یا برنامه
بسترهای فرهنگی و اجتماعی فراهم نگردد ،آن برنامه نابارور خواهد شد و این میتواند یکی از
آسیبها مهم قلمداد گردد( .)Fahimi,2011بهعنوانمثال یکی از پیامدهای آسیبزای
فرهنگی-اجتماعی در فعالیتهای مشاورهای ،نداشتن نگاه صحیح تطبیقی است که در
آموزشوپرورش حاکم است .آنچه از مشاوره در آموزشوپرورش سایر کشورها دیده میشود،
انتظار میرود عیناً در مدارس کشور پیاده شود؛ یعنی به ریشهها و داشتههای فرهنگی کمتر
توجه میشود( .)Heshmati,2010فقدان سازوکار حمایتی ،کمتوجهی نسبت به پشتیانی از
برنامهها ،کمبود اعتبارات و بودجه ،کمبود امکانات رفاهی ،عدمحمایت مالی ،ضعیف بودن
فرهنگ ،محدودیت فضای فرهنگی و اجتماعی مناسب و مواردی دیگر ازجمله عوامل
بازدارندهای هستند که سیاست گذران نظام آموزشی در راستای اصالحات نظام از آن غافل
هستند.
بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود ،رویکرد انتخاب و تربیت مدیران بهصورت کالن
بر مبنای ویژگیهای شخصیتی ،شایستگیهای خاص و صالحیت محوری طراحی و اجرا گردد.
همچنین ،در خطمشی کلی و سیاستگذاری کالن نظام آموزشی به مقوله حمایت و پشتیبانی
سازمانی ،پیشبینی بودجه ،اعتبارات ،تجهیزات و تسهیالت الزم بهمنظور توسعه و اجرای
برنامههای مشاورهای در مدارس ،فرهنگسازی برنامههای مشاوره در مدارس از طریق رسانههای
جمعی و ارتقای آگاهی کارکنان مدارس ،والدین ،دانش آموزان درزمینه نقش مشاورهای مدیران
مدارس توجه ویژه گردد .اجرای برنامه تعالی مدیریت در مدارس متوسطه بهمنظور ارتقای
صالحیتها و تواناییهای مدیریتی مدیران در برنامههای مشاورهای مدارس از دیگر پیشنهادها
برگرفته از یافتههای پژوهش است .براین اساس ،پیشنهاد میشود تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش
نقش مشاورهای مدیران در اسناد باالدستی نظام آموزشوپرورش ایران ،مدل یابی و اعتبار
سنجی ابعاد و مؤلفههای موانع گسترش نقش مشاورهای مدیران موردتوجه پژوهشگران در آینده
نزدیك قرار گیرد.
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