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 مقدمه

و ضروری تجارب آموزشی دانش  ناپذیرییجدابخش  عنوانبه مدرسه مشاوره     

توسط فردی دارای صالحیت  یاحرفه، ارائه یك فعالیت (Gallant & Zhau, 2011)آموزان

خدمات راهنمایی،  آموزشی، فرایند تسهیل گر عنوانبه(و Cooper,2013در مدرسه است)

ارائه  هاآنبعاد تحصیلی، شغلی و شخصی و اجتماعی را برای تمامی ا یشناختروانمشاوره و 

مشاوره مدرسه با مشکالت  (.Young & Kaffenberger,2013؛olarhide,2003)دهدیم

 سروکار دارد یشناختروانآموزشی و پرورشی دانش آموزان در بافت مدرسه از دیدگاه 

(Mares,2010.) دانش آموزان،  یتمامبهمشاوره در مدرسه مشمول خدمت  هاییتفعال

، معلمان، سایر کارکنان مدرسه و در کل، مدیریت مدرسه و مشکالت مربوط به مدرسه هاکالس

 است.

تحصیلی، شغلی و  ییطهحو مدیریت برنامه، راهنمایی همه دانش آموزان در  یدهسازمان

اجتماعی  –اجتماعی، رشد شخصیت، انضباط، آموزش شغلی، و سالمت روانی -روانی

(AbdulRahman,2013 ،)فردی برای دانش آموزان، خدمات پاسخگویی، حمایت  یزیربرنامه

مشاوره  هاییتفعال یبندزمان، هماهنگی، مشورت، مشاوره، نظارت بر دانش آموزان، سیستمی

 ;Paul,2010; Felzer & Brown,2011 تقویم اجرایی و ارزیابی نتایج برنامه بر اساس

Patricia & Joyce, 2011)) راهنمایی و مشاوره  هاییتفعال یهاشاخصه ینترمهماز  برخی

مشاوره مدارس،  هاییتفعالبر اثربخشی  یرگذارتأث یهامؤلفهیکی از  .روندیممدرسه بشمار 

 یهابرنامهدر  یرشانتأثمشاوران، مدیران و معلمان از نقش و  یژهوبهآگاهی کارکنان مدرسه 

مشاوره برای تغییر و رشد دانش  هاییتفعالارکت در راهنمایی و مشاوره مدرسه، تعامل و مش

آگاهی مدیران از نقش (. Lynch, Vansteenkiste, Deci & Ryan, 2011)آموزان است

مدرسه و همچنین، درک این فعالیت و  یمشاوره هاییتفعال یرتأثخود در مدارس و  یامشاوره

مدیران، معلمان و دانش  یژهوبهسه جایگاه آن در مدارس از سوی عوامل آموزشی و پرورشی مدر

 یامشاورهاست. عدم آگاهی مدیران از نقش  یرگذارتأثمشاوره مدارس  هاییتفعالآموزان بر 

و مشاوران و معلمان  هاآن ینرابمشاوره مدرسه  هاییتفعالدر اجرای  نظراختالفخود، زمینه 

 ینترمهمفت یکی از شاید بتوان گ (.Kimber & Campbell, 2014)آوردیم به وجود

به نقش  هاآنمدیران مدارس، عدم آگاهی  یامشاورهپیش روی گسترش نقش  هاییبآس

بین مدیران  خود در مدرسه باشد. درک نادرستی از ماهیت خدمات مشاوره در یامشاوره

این درک نادرست منجر به  (.Low, Kok & Lee, 2013)داردمدارس و معلمان وجود 

عامل و همکاری بین معلمان و مدیران با مشاوران مدارس و درگیری آنان در فقدان یا نبود ت
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گذاشته و  یرتأث یامشاوره. چنین وضعیتی بر نحوه ارائه خدمات شودیممشاوره  هاییتفعال

 انجام رسدیم نظر به(. Lepak, 2008)را مورد غفلت قرار داده است هاآن یامشاورهنقش 

 هاییتفعالضرورت  و اهمیت به که کشور آموزشى نظام زانریبرنامه به پژوهشى چنین

تمهیدات الزم و  کارگیرىبه با تا کند کمك اند،برده پى مدارس در مشاوره راهنمایی و

تسهیل فرآیند کمك به دانش  منظوربهاز تمامی نیروهای انسانی موجود در مدارس  یمندبهره

در  یامشاورهفضای مناسب برای ارائه خدمات مشاوره و ایجاد  یهابرنامهآموزان از طریق 

 تحقق آموزشى نظام در مشاوره اهداف به و کرده تضمین را مشاوره برنامه موفقیت مدارس،

مدیران  یامشاورهنقش  ینهدرزمپژوهش  دهدیممتعدد نشان  هاییبررس، سویكاز . بخشند

نکه مدیران مدارس در اجرای مدارس مورد غفلت بوده است و از سویی دیگر، با عنایت به ای

برای  یمؤثرخدمات  منشأ تواندیمخود  یامشاورهبرنامه راهنمایی و مشاوره و ایفای نقش 

 یکارهاراهمدیران مدارس،  شناسایی  یامشاورهنقش  شناسییبآسدانش آموزان باشند، 

، روینازاارد. ضرورت د هاآن یامشاوره یهامهارتو همچنین، ارتقای  یامشاورهگسترش نقش 

و موانع گسترش نقش  هاچالشاست که  سؤالپژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این 

 ؟اندکدممدیران مدارس  یامشاوره

 

 یشناسروش

 یفیک وهیش به ق،یتحق روش ازلحاظ و یکاربرد قاتیتحق زمره در هدف ازلحاظ پژوهش نیا

 رانیمد یامشاوره نقش گسترش یرو شیپ هاییبآس ییشناسا یبرا اساس، ینبرا. شد انجام

 ران،یمد حاضر بین پژوهش .شد استفاده یانهیزم هینظر ای ییمبنا هینظر وهیش از مدارس

 5969 – 69 یلیتحص سال در دوم متوسطه مقطع آموزان دانش و معلمان مشاوران،

 ربناییزی و اساسی مفروضات به توجه اب. انجام شد یغرب جانیآذربا استان وپرورشآموزش

 یریگنمونه فرایند و نشد تعیین تحقیق اجرای از پـیش نمونـه تعداد پژوهش، در کیفی رویکرد

 جریـان در کـه معنا بدین شد؛ حاصل اطالعاتی اشـباع نـوعی کـه کرد پیدا ادامه زمانی تا

 چنـد ایـ یـك انتخاب از هدف ،یطورکلبه. دنش استخراج هاداده از یدترجد اطالعـاتی مـصاحبه،

 کشف موارد، اغلب در و شدهیبررس هاییدهپد تریقعم فهـم کیفـی، پـژوهش در مـورد

. نامندیم هدفمند یریگنمونه را یریگنمونه نوع اینجامعه.  به نمونه از تعمیم نه ؛هاستیهنظر

 عوامل از نفر 84 نظری، اشباع معیار و هدفمند یریگنمونه روش بر اساس پـژوهش ایـن در

 زن 7)مشاور نفر 58 ،(مرد 9 و زن 9)ریمد نفر 51 مدارس شامل در مشاوره یهاتیفعال ییجراا
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 مطالعه این در( مرد 9 و زن 9)آموزان دانش نفر 51 و( مرد 9 و زن 9)معلم نفر 51 ،(مرد 7 و

 مصاحبه .شد استفاده افتهیساختار مهین یفرد مصاحبه از هاداده یآورجمع یبرا .کردند شرکت

 مهین مصاحبه یکل چهارچوب هیته به نظرانصاحب نظرات با ابتدا: افتهیساختار مهینی فرد

 اقدام مدارس رانیمد یامشاوره نقش گسترش و موانع هاچالش ییشناسا بر یمبتن افتهیساختار

 اطالعات ن،یهمچن و پژوهش یمقدمات مطالعه جینتا یمبنا بر هامصاحبه یمحتو. شد

 مؤثر عوامل و مدارس مشاوره هاییتفعال به مربوط اتیادب و ینظر یمبان همطالع از آمدهدستبه

 .شد میتنظ هاآن یامشاوره نقش و انیرمد عملکرد بر

 

 مکان و زمان ،کنندگانمشارکت با الزم یهایهماهنگ انجام از پس :هاروش گردآوری داده

 ساختارمند نیمه مصاحبه طرح، اجرای روش مطالعه، نوع بر اساس. شدیم نییتع هاآنمالقات با 

 کردن روشن برای کلی سؤال تعدادی از اطالعات یآورجمع برای که بود موردپژوهش افراد با

 افرادی نظرهای و متون بررسی با اول مرحله در هاسؤال این. گردید استفاده خاص یهاموضوع

 که باتجربه کارشناس رنف یك با یامصاحبه پایلوت، صورتبه سپس شد، طراحی موضوع به آگاه

 مصاحبه سؤاالت. گردید رفع آن نواقص و شد انجام داشت، را موضوع با ارتباط در کار سابقه

 از. بود شدهیمتنظ مدارس رانیمد یامشاوره نقش گسترش یرو شیپ هاییبآس محور حول

 به)یردف مصاحبه 95 ،درمجموع آموزان، دانش و معلمان مشاوران، ران،یمد از نفر 84 تعداد

 هر زمانمدت که شد انجام( کنندهمشارکت سه با یلیتکم یهامصاحبه انجام و یخستگ لیدل

مدیران در  یامشاورهنقش » سؤال با هامصاحبه اکثر و بود دقیقه 79 تا 89 بین مصاحبه جلسه

 ادامه کنندهمشارکت پاسخ یمبنا بر و شد آغاز «؟چگونه است مدارس مشاوره یهاتیفعال

 صورت ینا ریغ در گرفتینم فاصله یاصل موضوع از هاپاسخ که رفتیم شیپ آنجا تا و افتییم

 مشاورهنقش مدیران در  یعنی یاصل موضوع به میبرگرد خب،»کنندهیتهدا سؤاالت طرح با

. شود پرداخته مطالعه یاصل بحث به و نشده دور یاصل موضوع از شدیم یسع «مدارس

 هر از بعد بالفاصله آن محتوای و شدیم ضبط کنندگانمشارکت کامل تیرضا با هامصاحبه

 .داشت ادامه ینظر اشباع مرحله تا یفرآیند نیچن. شدیم پیاده کاغذ یرو نوار روی از مصاحبه

 تحلیل روش از هاداده تحلیل برایو  گرفت انجام زین هاآن لیتحل ها،داده یآورجمع با زمانهم

 هر مهم عبارات و نکات مصاحبه، هر بارهینچند یبازخوان از پس. گردید استفاده چارچوبی

 واحدها نیا بر اساس و ابدی شکل دارییمعن واحد تا شد داده قرار موضوع كی در مصاحبه

 یگرید هاموضوع یرز هاآن یهاتفاوت و هاتشابه یهبر پا که آمد به دست یگرید یلیتحل یکدها

جهت . دیگرد استخراج هایهمادرون یکل یهاطبقه هاآن بهتشا بر یمبتن لیتحل با. شد لیتشک
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مورد  (Guba & Lincoln, 1994)توسط  شدهیهتوصاطمینان از نتایج پژوهش چهار معیار 

 و 9قابلیت اطمینان ،1تاییدپذیری ،5مقبولیت معیارهای باورپذیری یا ارزشیابی قرار گرفت.

برای باورپذیری  و (Pulit & Beck, 2004)شد استفاده کیفی هایپژوهش برای 8یریپذانتقال

در اختیار سه نفر از عوامل اجرایی  هاآنبا توضیحات مربوط به  هاطبقهو  هایهمادروننتایج، 

شد. برای بررسی تاییدپذیری و قابلیت اطمینان  ییدتأمشاوره مدارس قرار گرفت و  هاییتفعال

جداگانه به کدگذاری و تحلیل  صورتبهرار گرفت و در اختیار سه تحلیلگر کیفی ق هادادهنتایج، 

میزان  یبررسدرصد مشابه بود. همچنین، برای  69ها اقدام نمودند که نتایج بیش از داده

های مشاوره در مدارس که خارج ، نتایج در اختیار یك نفر از عوامل اجرایی فعالیتیریپذانتقال

در این  نمود. ییدتأشد که ایشان هم نتایج را قرار داشت، گذاشته  کنندگانمشارکتاز گروه 

و رعایت  کنندگانمشارکتپژوهش، اهداف پژوهش، مشارکت داوطلبانه، رضایت کامل و آگاهانه 

اطالعات و پایبندی به زمان مقرر  حفظبر  یدتأکنتایج و  یرازداراصول اخالقی مصاحبه شامل 

 رار گرفت.پژوهشگر ق موردتوجهمالحظات اخالقی بود که  ازجمله

 

 هاافتهی

 مدیران یامشاوره نقش گسترش و موانع هاچالش شناخت و واکاوی باهدف پژوهش حاضر

 و اطمینان جهت باز، یکدگذار مرحله در مهم این به برای رسیدن که است شدهانجاممدارس 

 لاو مرحله در که است شده اقدام اولیه مفاهیم کدگذاری نسبت به مرحله دو در بیشتر، دقت

. گردید استخراج در مدارس یامشاوره یهاتیفعالبا عوامل اجرایی  مصاحبه از مفهوم 99 تعداد

 مفهوم 51 قالب در بیشتر انسجام باز جهت کدگذاری دوم مرحله در مفاهیم سپس این

 اولیه مفاهیم شودیم نامیده محوری که کدگذاری بعد مرحله در. شدند کدگذاری تریانتزاع

 این. شدند یبندطبقه عمده مقوله 9 در قالب( باز کدگذاری) قبل مرحله در شدهاستخراج

 و دارند قرار قبل مرحله مفاهیم به نسبت سطح باالتری در بودن انتزاعی ازلحاظ عمده مقوالت

 مقوله. باشندیم سازمانی یهابیآس -9 آموزشگاهی یهابیآس -1 فردی یهابیآس -5: شامل

 مقوله عنوانبه مدارس مدیران یامشاوره نقشفراروی گسترش  یاهچالشو  زابیآسعوامل 

 به یاهسته مقوله و محوری و مقوالت مفاهیم این. گردید استخراج مرحله این در یاهسته

                                                           
1 - credibility 

2 - Conformability 

3 - Dependability 

4 - transferability 
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 بر انتخابی کدگذاری یعنی یکدگذار مرحله سوم در که. اندذکرشده 5 شماره جدول در تفکیك

 در که شد ارائه (5پارادایمی)نمودار شماره  قالب مدل رد یانهیزم یك نظریه مقوالت این اساس

 شدهپرداختهپژوهش  با ادبیات آن مقایسه و مقوالت این از هرکدام توضیح به اختصاربه زیر

 .است

 هاداده از شدهاستخراج یاهسته مقوله مقوالت و مفاهیم، :(1) جدول

 مفاهیم)کدگذاری اولیه(

 مفاهیم

)کدگذاری 

 ثانویه(

ت مقوال

 عمده

مقوله 

 یاهسته

 به توجه عدم آموزان؛ دانش و مشاوران دبیران، با مثبت و سازنده تعامل نبود

 و متعهد عدم حسنه؛ روابط نبود فراگیران؛ با مهربانی و عطوفت دلسوزی،

 مهارت داشتن ؛مندیعالقه و انگیزه کمبود ؛انتقادپذیری عدم ؛شناسیوظیفه

 پویایی، آموزان؛ دانش فرهنگی تنوع به نسبت توجهیبی پایین؛ اجتماعی

 .نبودن رازدار مثبت؛ نگرش نبود کم؛ پذیریانعطاف

 هایویژگی

 شخصیتی
  

 از ترپایین و کم پاسخگویی و پذیرمسئولیت فکوریت؛ و ابتکار خالقیت، عدم

 فکورانه کنش ضعیف؛ گرانه کنش گیریتصمیم و شناسیموقعیت انتظار؛ حد

 و تعمق نبود پژوهی؛ اقدام به نسبت توجهیبی امطلوب؛ن صورتبه محیط با

 بهبود و مناسب درک عدم گری؛ ابداع خود عدم ؛هافعالیت در خودارزیابی

 .ایی مسئله حل و تأملی تفکر نبود موقعیت؛ مداوم

 عمل فکورانه

یآس
ب

ها
 ی

ی
رد

ف
 

 

 ؛ایحرفه عمل عدم ؛ایحرفه دانش نبود ؛مداریاخالق به نسبت توجهیبی

 حد از ترپایین و کم اعتقادی اخالقی، هایشایستگی ؛ایحرفه تعهد عدم

 نامطلوب؛صالحیت صورتبه اطالعاتی سواد و فناوری صالحیت انتظار؛

 تربیتی دانش کمبود انتظار؛ حد دورازبه راهنمایی و ایمشاوره

صالحیت و 

 هاشایستگی
  

شنیداری؛ -زات دیداریعدم وجود اتاق اختصاصی مشاور؛ کمبود یا نبود تجهی

آموزشی؛ عدم اختصاص امکانات فیزیکی در اتاق مشاور؛  افزارهاینرمنبود 

 فراهم نکردن تمهیدات الزم برای دسترسی آسان به مشاور.

 هایزیرساخت

 مدرسه
  

آموزشی برای اولیا؛ عدم تسهیل در برگزاری جلسات  هایکارگاهعدم برگزاری 

صوری در مناسبات مختلف)هفته  صورتبه مشاوره گروهی؛ برگزاری جلسات

مشاغل، بهداشت روان و...(؛ برگزار ننمودن اردوهای آموزشی؛ نبود آموزش 

مختلف تحصیلی  هایرشتهاثربخش برای آشنایی با  سازیزمینهمعلمان؛ عدم 

 مختلف. هایمناسبتدر  نظرانصاحبو مشاغل؛ عدم دعوت از 

موانع 

 -ارتباطی

 رسانیاطالع

یآس
اهب

ی ی
اه

شگ
وز

آم
 

ش
چال

 ها
ل 

وام
 ع

و ب
سی

آ
ی

زا
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با اولیا؛ تفهیم و توجیه ننمودن نقش مشاوران برای دانش  مؤثر تعامل نبود

نامناسب؛  صورتبهآموزان و اولیا؛ تشویق و ترغیب دانش آموزان فعال 

مسئولیت ندادن به دانش آموزان در قالب همیار مشاور؛ شناسایی نمودن 

و مطلوب؛  مؤثر صورتبهدر مناسبات مختلف  هاآنویق برتر و تش استعدادهای

 فردی دانش آموزان. هایتفاوتعدم توجه به 

عوامل 

 -انگیزشی

 انسانی

 

ش 
 نق

ش
تر

س
گ

ره
او

ش
م

ی
ا

 

 صورتبهمشاور  هایفعالیت؛ کنترل، نظارت و رصد مساعیتشریكنبود 

 ؛ ساماندهی وایمشاوره هایفعالیتنامناسب؛ ارزیابی نکردن مستمر 

 نامطلوب. صورتبه ایمشاورهخدمات  دهیسازمان

رهبری و 

 مدیریت پویا
 

ن 
را

دی
م

س
دار

م
 

نسبت به  توجهیبیاز نقش بنیادین مشاوران در مدرسه؛  حمایتعدم

و رسالت مشاوران؛ صوری و تشریفاتی بودن نقش مشاوران؛  مأموریت

 توانمندسازی مشاوران. رویکردهایاز  حمایتعدم

پشتیبانی و 

ایت حم

 سازمانی

  

در مدرسه؛ کمبود امکانات  ایمشاوره هایفعالیتکمبود اعتبارات مختص 

و حقوق مشاوران؛  الزحمهحقرفاهی و آموزشی در مدارس؛ نامتناسب بودن 

 حمایتعدمنامتناسب بودن ساعات کاری مشاور در قیاس با سایر کارکنان؛ 

 .ایمشاوره هایبرنامهو  هاطرح، هافعالیتمالی از 

موانع 

 -اقتصادی

 مالی

یآس
ب

ها
 ی

ی
مان

ساز
 

 

در مدرسه؛ ضعیف بودن فرهنگ  ایمشاوره هایفعالیتنبود نگرش مثبت به 

در  ایمشاورهاستفاده از مشاوره و راهنمایی تحصیلی؛ عدم آشنایی با خدمات 

در مدرسه؛ امتناع و خودداری  ایمشاورهعلمی خدمات  یوجههمدرسه؛ نبود 

 اوره؛ کاهش منزلت اجتماعی.جمعی از مش

عوامل 

 -فرهنگی

 اجتماعی

  

 

 نقش گسترش و موانع هاچالشپژوهش نشان داد که  کنندگانمشارکتنتایج حاصل از مصاحبه با 

فردی، آموزشگاهی و سازمانی  یهابیآسدر سه محور اصلی  توانیمرا مدارس  مدیران یامشاوره

 یامشاوره نقش گسترشفردیِ مربوط به مدیران در  یهابیآسمربوط به مدیران مدارس جای داد. 

( و 6با فراوانی ) فکورانه(، عمل 55شخصیتی مدیران با فراوانی) یهایژگیوضعف  مؤلفهدر  هاآن

آموزشگاهی مربوط به مدیران در  یهابیآس است. شدهفیتوص (4صالحیت و شایستگی با فراوانی )

 -ارتباطی (، موانع9مدرسه با فراوانی ) یهارساختیز همؤلفدر  هاآن یامشاوره نقش گسترش

پویای  مدیریت و (، ضعف رهبری9انسانی با فراوانی) -انگیزشی (، فقدان عوامل7با فراوانی) یرساناطالع

 گسترشسازمانی مربوط به مدیران در  یهابیآس واست  شدهفیتوص( 8مدیران مدارس با فراوانی)

 -اقتصادی (، موانع8سازمانی با فراوانی) حمایت و ضعف در پشتیبانی لفهمؤدر  هاآن یامشاوره نقش

  است. شدهفیتوص( 9اجتماعی با فراوانی) -فرهنگی ( و عوامل9مالی با فراوانی)

 یامشاوره یهاتیفعالعوامل اجرایی  که یهاچالش و موانع بسیاری از: فردی یهابیآس( 1

فردی و عوامل  از ناشی کردند اشاره آن دیران بهم یامشاورهدر مسیر گسترش نقش  مدارس
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مدیر مدرسه به  منتسب و جمعیت شناختی یشناختروانشخصیتی،  یهایژگیویل از قب یشخص

مربوط  مسائل رندهیدربرگمجموعه عواملی که  .شودیممتعددی را شامل  یهامؤلفهو  شوندیممربوط 

 هاآنباعث اختالل در عملکرد  هاآنو فقدان  مدیران است یشناختروانشخصیتی و  یهایژگیوبه 

 و صالحیتو فقدان  فکورانه عمل، ضعف در شخصیتی یهایژگیوکه در این پژوهش ضعف  شودیم

 است. شدهییشناسا هاآندرون فردی مربوط به  یهابیآس عنوانبهمدیران مدارس  یهایستگیشا

 بر توانندیم و دهندیم تشکیل را افراد ریرفتا نظام زیربنای شخصیتی، یهایژگیو کهییازآنجا

 و شخصیتی یهایژگیو هرچه بگذارند، اثر افراد لهیوسبه اطراف محیط تفسیر و چگونگی تشخیص

 تیدرنها و فردی عملکرد باشد، آنان سازگارتر شغل یهایازمندین با افراد روحی و فکری شرایط

احترام به همه دانش  (.Safari, 2010)رسدیم رباالت حتی و بهینه حدود به آنان سازمانی عملکرد

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 

مدیر مدرسه هستند که احتمال اثربخشی او و برنامه راهنمایی  یاهمشاورفردی و  یهایژگیودیگران از 

 اخالقی رشد و شخصیتی یهایژگیو .(Fezler & Brown, 2011)دهندیمو مشاوره را افزایش 

 ,Erikson & Makauliffe)کندیم ینیبشیپ را شغلی موفقیت واریانس درصد، 54 حدود در

 مشاوره مدارس را عواملی از قبیل صبوری یهاتیفعالدر  مؤثرشخصیتی  یهایژگیو نیترمهم .(2006

 از ، برخوردارییاحرفه یهاتیفعال انجام در پشتکار ، داشتنیاحرفه و شخصی یهاتیفعال انجام در

 مشاوره، یحرفه با متناسب ارزشی نظام یك داشتن ،یاحرفه و شخصی مشکالت حل در ابتکار

 ،ینیخودبرترب از اجتناب متوسط، باالی هوش از برخورداری ی،شخصیت و روانی سالمت از برخورداری

 بین شهرت حسن ، داشتنریپذانعطاف و پذیرا شخصیت مراجعان، و همکاران مردم، با ییروخوش

 مواقع در رنج و درد تحمل توانایی فروتنی، و تواضع یهیروح از برخورداری مراجعان، و همکاران مردم،

 در اخالقی اصول به پایبندی باال، نفساعتمادبه از برخورداری ،یطبعشوخ حس از برخورداری بحران،

 یهاجانیه درک و تجربه توانایی باال، سطح هیجانی هوش از برخورداری ،یاحرفه و خانوادگی مسائل

 با مواجهه در یریگمیتصم قدرت بحران، داشتن مواقع در خود سالمتی حفظ متفاوت، توانایی

انصاف  روحیه از خود، و برخورداری ضعف و قوت نقاط از کافی شناخت ت، داشتنمتفاو یهاتیموقع

اظهارات  (.Dokaneifard, Shfei Abadi & Pasha Sharifi, 2008)برشمردند

 و موانع فردی به شرح ذیل بود: هاچالشدر خصوص  شوندگانمصاحبه

در مدارس حاکم نیست....  عموماً یك نگرش مثبت نسبت به امور مشاوره»اهم اظهارات مدیران: 

ابتکار عمل به خرج دهد که معموالً مدیران بخشنامه ایی  تواندیممدیر با خالقیت خودش 

و  ردیگیمنیز دست و پای مدیران رو  هادستورالعملو  هابخشنامههستند تا مبتکر.... این 
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یتی خود را حفظ کنه ببرد...مدیر باید نقش مدیر شیپبهفرد متعهدانه کار خودش رو  گذاردینم

اهم اظهارات «. از همه افراد و کارکنان مدرسه نشان دهد.... ترمندعالقهو  ترزهیباانگو خودش رو 

و اصالً دیدشان  دهندیمسنتی انجام  صورتبهرا  خودشاننقش  اآلنمدیران ما »مشاوران: 

ندارند...برای پیشبرد نسبت به مشاوره هم کم هست و هم سنتی است بنابراین پویایی الزم را 

ایی  مسئلهتفکر حل  ینوعبهو  هاتیفعالدر  یابیخودارزاهداف مشاوره یك مدیر با تعمق و 

را از سد راه بردارد... مدیر هم مثل یك مشاوره باید از امور مشاوره اطالع داشته باشد و  هاچالش

ارتباط بین معلم و »معلمان: اهم اظهارات «. صالحیت الزم را هم در این راستا داشته باشد....

مدیر و سایر کارکنان مدرسه از اهمیت زیادی برخوردار است...این خودش بیانگر مهارت 

و مشکالت از همین طریق یعنی  مسائل... باور کنید بسیاری از دهدیماجتماعی مدیر را نشان 

دیگر روی مدیر  ... بهدهدیم... این خودش اخالق مدیر رو نشان هشیم وفصلحلارتباط خوب 

 میرویموقتی پیش مدیر »اهم اظهارات دانش آموزان: «. این صالحیت الزم را باید داشته باشد....

ما باشد و با مهربانی با ما  رازدار ینوعبه میرادارتا مشکالت خودمان را بازگو کنیم این انتظار 

ما بازگو نماید...احساس  ما رو پیش دبیران و حتی اولیا مسائلبرخورد نماید نه اینکه این 

دارای فرهنگ  ماهامدیران ما دانش الزم را برای حل مشکالت ما ندارند... هر یك از  میکنیم

 یهمهما یك انتظار ثابت داشته باشد و رفتار  یهمهخاص خانوادگی خودمان هستیم نباید از 

موانع درون فردی مربوط به  بیشتر که بخش این در ذکرشده موارد اهم «.ما را یکسان تلقی کند...

. اندشدهیبندطبقه فردی یهابیآس مقوله ذیل بودند هاآن یامشاورهمدیران در مسیر گسترش نقش 

 با دارد اشاره شخصی، رفتاری و مهارتی مدیران در ابعاد ضعف به که تحقیق از بخش این نتایج

 ;Low, Kok & Lee, 2013; Connie, James, 2013;  Dawood, 2014)تحقیقات

Mohamadi, 2011; Lambie, Ieva & Mullen, 2011; Overington, 2010; 

McAuliffe & Lovell, 2006; )  .همخوانی دارد 

مربوط  مسائلاز  ناشی عمدتاً اندقرارگرفته طبقه این در که یهاچالش: آموزشگاهی یهابیآس( 8

 هاآنباعث اختالل در عملکرد  هانآمحیطی و شغلی مدیران مدارس است و فقدان  یهایژگیوبه 

 ، فقدان عواملیرساناطالع -ارتباطی مدرسه، موانع یهارساختیزکه در این پژوهش  شودیم

در آموزشگاهی  یهابیآس عنوانبهپویای مدیران مدارس  مدیریت و انسانی، ضعف رهبری -انگیزشی

 Low, Kok)روحیه مشارکتاست.  شدهییشناسامدارس مدیران  یامشاورهمسیر گسترش نقش 

& Lee, 2013) ،شغلی یریپذانطباق(Savickas,2008 ،) روابط انسانی، سبك

 & Schaufeli, Salanova)و اشتیاق شغلی یاحرفه یریگجهت(، Turani, 2012)مدیریتی

Bakker, 2006 ،) یاحرفهو هویت  یاحرفهسبك ارتباطی، سازگاری اجتماعی، بلوغ (Yu, Lee 
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& Lee, 2007 ) نقش ابهام، کارى فشاراست. از سویی دیگر،  مؤثربر عملکرد افراد در محیط کار ،

و  مافوق اجتماعى حمایت، ارزش کمبود، شغلى امنیت عدم، خطرناک اشیاء با مواجهه، بدنى کوشش

 مؤثرافراد در مدرسه  و عملکرد شغلى استرس میزاندر  همکاران اجتماعى حمایت

و موانع آموزشگاهی به  هاچالشدر خصوص  شوندگانمصاحبهات اظهار (.Ahghar,2007)است

ببیند اکثر مدارس ما تجهیزات امکانات الزم را برای مشاوران »اهم اظهارات مدیران:  شرح ذیل بود:

ندارند البته خود مدیران هم شاید چندان مقصر نباشد چون اعتبار الزم برای این کار وجود ندارد...اگر 

موضوعی نیز برای ایراد  نظرانصاحبی از گاهبهتر بود که مدیران  دادیماجازه  قوانین و مقررات

... مناسبات مربوطه بسیار مهم هست و کاشکی اجرای این افتندییمسخنرانی در مدارس حضور 

مشاوران  از»اهم اظهارات مشاوران: ...«. آمدیممناسبات از حالت نمایشی و فرمایشی خودش بیرون 

برای مشاور حداقل یك اتاق جداگانه در کل مدرسه وجود  کهیوقتهست چه انتظاری 

و  افزارهانرمی آموزشی هستند باید در فکر افزارهانرمندارد...مدیران به همان اندازه که در فکر 

مشاوره هم باشد... باور کنید که ما هنوز مشاوره را قبول نداریم برای  مهم امرتجهیزات برای 

اهم اظهارات ...«. کنندینمد این تجهیزات الزم را برای مشاوران فراهم همین است که شای

ندیدم که یك  حالتابهاولیا هم مانند ما و سایر اعضای مدرسه مهم هستند من »معلمان: 

 مانیهاکالسی برای اولیا بگذارند... ما دانش آموزان برتر درسی را در وخالخشكی جلسه

به چه دلیلی کمتر به تشویق و  دانمینمولی  میکنیمهم معرفی  و به مدیران میکنیمشناسایی 

این اصل رسالت مدرسه است...به نظرم  کهیدرحال شودیمترغیب این دانش آموزان پرداخته 

اهم اظهارات دانش «. ی یك مشاور در مدرسه هم مثل دبیران باید ارزیابی شود...هاتیفعال

یك فرد چه مشاور  میخواهیمی تحصیلی نداریم و هاهرشتما هنوز شناخت کافی از »آموزان: 

ی آینده ما را راهنمایی کند... به نظر من هاشغلو  هارشتهباشد چه نفر دیگر بیاید و در خصوص 

برایمان حل کند... حداقل  اصالً رفتن به یك اردو و دیدن مراکز مربوطه هم بتواند این مشکل را

 «.بشیم در مدرسه وجود ندارد... که خودمان هم پیگیر افزارنرمیك 
موانع محیطی مربوط به مدیران در مسیر گسترش نقش  بیشتر که بخش این در ذکرشده موارد اهم

 تحقیق از بخش این نتایج. اندشدهیبندطبقه آموزشگاهی یهابیآسمقوله  ذیل بودند هاآن یامشاوره

 Oye, Obi, Mohd)تحقیقات با رددا اشاره و عوامل محیطی مدرسه هارساختیز ضعف به که

 & Bernice, 2012; Shajith & Erchul, 2014; Van Schalkwyk,  2013; 

Young & Kaffenberger, 2013; James, Logan & Davis, 2011; Phillips & 

Smith,2011) .همسویی دارد 
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مدیران  یامشاورهگسترش نقش  یزابیآسو عوامل  هاچالش بخشی ازسازمانی:  یهابیآس( 3

 هاآنباعث اختالل در عملکرد  هاآنسازمانی مدیران است و فقدان  یهایژگیو به مربوطمدارس 

 مالی و عوامل -اقتصادی سازمانی، موانع حمایت و که در این پژوهش ضعف در پشتیبانی شودیم

سازمانی  یهایژگیو نیترمهماز  است. شدهییشناساسازمانی  یهابیآس عنوانبهاجتماعی  -فرهنگی

 Rashidi)حمایت سازمانی و فرسودگی شغلی (Lembert,  2003)به تعهد سازمانی توانیمافراد 

Et al,2014 )سازمانی یکاراهمال، ایمنی شغلی، یسازمانفرهنگ(Owens, Bowman & Dill, 

(، Khalili, Shurini, Ataee & Sajadi, 2010)ابهام نقش و سردرگمی نقش (2008

 سازمانی و رفتار سازمانی اشاره نمود. یریگجهتشغلی،  یریگمیتصم
 و موانع سازمانی به شرح ذیل بود: هاچالشدر خصوص  شوندگانمصاحبهاهم اظهارات 

 دادندیمقبالً اختصاص  یاژهیواعتبار  یامدرسه یهاتیفعالبرای اکثر »اهم اظهارات مدیران: 

خبری از این اعتبارات نیست و هی میگن از طریق مشارکت مردمی،  چندسالهولی این 

...فقط اعتبارات نیست بلکه کندینممدرسه کفاف  یهاتیفعالمردمی هم برای کل  یهامشارکت

اهم اظهارات «. اولیا هم این نوع فرهنگ در بین شان رواج نیافته که به مشاور مراجعه کنند....

اما حمایت الزم را از مشاوران به  اندقائلسازمانی برای مشاوران در حالت کلی نقش »مشاوران: 

الزم مشاوران در جامعه احیا نشده  یوجههاست که  نیا... احساس ما بر آورندینمعمل 

که سیستم بین حقوق و مزایا ما و سایر کارمندان عدالت را  شودیماست...همیشه احساس 

واقعیت  كینیا»اهم اظهارات معلمان: «. است.... ترسحساو  تریادیبننقش ما  کندینمرعایت 

امور مشاوره نداریم...  یهاتیفعالاست که اکثراً حتی خود ما معلمان هم نگرش مثبت نسبت به 

البته این موضوع هم شاید به عدم اطالع الزم برای این امر برگردد...یك سری اشکاالت بنیادی و 

عام این  صورتبه گرددیبرمآن مشاوران  تبعبهعلمان و اساسی هست که به جایگاه و منزلت م

من این » اهم اظهارات دانش آموزان: «.است... افتهیکاهشمنزلت و جایگاه در بین عموم 

این کمبود امکانات فقط برای این مدرسه نیست  امکردهیکی دو مدرسه را عوض  چندساله

آبی است...وقتی به پدر و مادرم  جاهمهان مدارس دیگه هم همین وضع را داشتند، کالً رنگ آسم

حل پیش رویمان بگذارد با نوعی  راهكیرا حل کند یا  مشکلمانمیگم بیایید بریم مشاوره تا 

   ...«.رادارندکل جامعه همین دید  کنمیم... احساس خورمیبرمتمسخر و نگاه تحقیرآمیز 

مربوط به مدیران در مسیر گسترش نقش  موانع سازمانی بیشتر که بخش این در ذکرشده موارد اهم

 با تحقیق از بخش این نتایج. اندشدهیبندطبقه سازمانی یهابیآس مقوله ذیل بودند هاآن یامشاوره

 همخوانی دارد. (Ifelunni, 2005 & James, Logan & Davis, 2011)تحقیقات
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 یریگجهینتبحث و 

انجام  مدارس رانیمد ایمشاوره نقش گسترشموانع ها و چالششناسایی  باهدفپژوهش حاضر 

 ایمشاوره نقش گسترش یزابیآسها و عوامل چالش از چارچوبی مطالعه، این هایشد. یافته

 ن، معلمان و دانش آموزانمدیران، مشاورا با مصاحبه بر اساس که داد نشان را مدارس رانیمد

 گسترش و موانع هاچالش نیترمهم ،هامصاحبهمطابق با نتایج حاصل از تحلیل . گردید استخراج

 یهایژگیو»در سه حوزه فردی با سه مقوله اساسی شامل  مدارس رانیمد یامشاوره نقش

ه اساسی ، آموزشگاهی با چهار مقول«هایستگیشا و تیصالح» و «فکورانه عمل»،«یتیشخص

، و «ایپو تیریمد و یرهبر» و «یانسان-یزشیانگ»،«یرساناطالع -یارتباط»،«هارساختیز»شامل 

-فرهنگی» و «یمال-یاقتصاد»،«تیحما و یبانیپشت»سازمانی با سه مقوله کلی شامل 

 .شدند یبندطبقه و شناسایی، «اجتماعی

 ایمشاوره نقش گسترش رویپیش  هایچالشپژوهش، یکی از موانع و  هاییافتهمطابق با 

و مواردی از  شوندمیعواملی هستند که به شخص مدیر نسبت داده  مدارس، مجموعه مدیران

ای، عمل فکورانه و هوشمندانه، مشاوره انگیزش و نگرش اخالقی، و شخصیتی هایقبیل ویژگی

 زابآسییك عامل  عنوانبه و شوندمیرا شامل  علمی، هایصالحیت روان، سالمت سطح

با نتایج  این یافته پژوهش .سازدمیمدیران مدارس را با مشکل روبرو  ایمشاورهگسترش نقش 

 ;Ebrahimi, 2014; Tavakoli, 2010; Kimber, Campbell, 2014)هایپژوهش

Hord & Hirsh, 2009; Brinkerhoff, 2006; Lepak, 2008)  از این حیث که در

است،  آمدهدستبهنیز  هامؤلفهاز ریز  ایپارهردی اشاره و تحقیقات این پژوهشگران به موانع ف

شخصیتی مدیران  هایویژگیگفت  توانمی. در بحث و تبیین این یافته پژوهش استهمسو 

در این حوزه مطالعاتی  نظرانصاحبغالب  موردتوجهدر تعلیم و تربیت  اثرگذارعنصری  عنوانبه

اساسی ایفا  تأثیرعملکرد و رفتار دانش آموزان  شخصیتی مدیران بر هایویژگیبوده است. 

 تواندمیشخصیتی  هایویژگی(. Garcia, Kupczynski & Glenda, 2011)نمایدمی

 ,Bolkan & Goodboy)عام کمك نماید صورتبهدر بهبود فرایند مدیریت  مؤثری طوربه

ریت و دستورالعمل یك وسیله اساسی برای مدی عنوانبهشخصیتی  هایویژگیاتکا به  (.2014

 دنبال بهمدیر فکور، (. Pellegrino,2010)موجود در مدرسه است هایچالشمناسبی برای 

و صالحیت  همچنین، برای حل مشکالت است. ترانسانیو  ترمطلوب هایروش وجویجست

اده از نیازها و مطالبات به میزان کافی و با استف ه کردندر برآورد مدیررا به توانایی  هایستگیشا

این مجموعه در عملکرد و بازتاب  کهیطوربه اندگفتهمهارت و نگرش  ای یکپارچه از دانش،مجموعه
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در یك حرکت  روینازا(. Nijveldet, Mieke, Douwe, Nico & Theo,2005)تجلی یابد وی

اخالقی،  ازجملهمتعدد  هایشایستگیبایست دارای صالحیت و تحولی و بنیادی، مدیران  می

 باشند. شدهشناسایی هایصالحیتعتقادی و سایر ا

ها و محیط کار پژوهش، عوامل آموزشگاهی که به زمینه هاییافتهبخش دیگری از  اساس بر

هایی مواجه مدارس را با چالش مدیران ایمشاوره نقش شود، گسترشمدیران مدارس مربوط می

، رسانیاطالع -زیرساختی، ارتباطیها، عوامل نتایج تحلیل مصاحبه اساس برنموده است که 

شناسایی  یرگذارتأثعوامل  عنوانبهاین زمینه در پویا  مدیریت و رهبری و انسانی-انگیزشی

 ,Kimber, Campbell, 2014; Van Schalkwyk) هایپژوهشبا نتایج  جینتااین  شدند.

2013; Anagbogu, Nwokolo, Anyamene, Anyachebelu & Umezulike, 

2013; Carew, 2001; Lynch, Vansteenkiste, Deci & Ryan, 2011; 

Reeves, 2011; Curry & DeVoss, 2009)  همسو و سازگار است. در مورد این یافته

از امکانات فیزیکی،  ایمجموعهکه به  هاطرحبرنامه و  هایزیرساختباید اذعان نمود که  

و کارآمد یك برنامه الزم  مؤثررد برای اجرای تسهیالت، تجهیزات و مواردی از این قبیل اشاره دا

های آسیب ترینمهمآموزشی نشان داده است که یکی از  هاینظامو ضروری است. تحقیقات در 

، عدم فراهم کردن هابرنامهدر اجرای  ویژهبهی تعلیم و تربیت نظام کنونی ما در عرصه

رسانی در یك نظام آموزشی مبتنی بر اطالع -سیستم ارتباطی است. از سویی دیگر، هازیرساخت

و برقراری این سیستم موجبات  استاستقرار سازوکارهای ارتباطی بین متولیان و ذینفعان 

(. Nisbet,2005)نمایدمیمشاوره مدارس را فراهم  هایفعالیت ازجمله هافعالیتاثربخشی 

یك بخش، با  یهاسرپرستاین موضوع است که مدیران و  دهندهنشانمتعدد  هایپژوهش

و نتیجه این کار توسعه  افزایندمی، بر غنای کار رسانیاطالع -سیستم ارتباطی کارگیریبه

 (.Tan, Zumrut & Ozdemir,2012)است شانمدیریتیو مداوم نقش  ایحرفه

انسانی که به معنای داشتن -دیگر اینکه، به رسمیت شناختن مقوله انگیزشی توجهقابلنکته  

نیازهای مخاطبان یك طرح یا برنامه است، یکی از عوامل بنیادی در  تأمینهت یك برنامه ج

های . با عنایت به قابلیتگرددمیآموزشی و تربیتی محسوب  ایبرنامهتوسعه و گسترش هر 

همگن، ارائه موضوعات  رویهیكتنها با اتخاذ  تواننمیفردی دانش آموزان،  هایتفاوتمتفاوت و 

برای  روازاین (.Setayeshi,2006)کرد تأکیدمشابه  ایمشاورهآموزشی و یکسان و راهنمایی 

آموزان باید بدون های قوی باشد. همه دانشها، باید اجرای برنامه مبتنی بر انگیزهتوسعه فعالیت

ها، عالیق و نیازهای شان در کالس، بر اساس رغبتهای درسیی وضع و کیفیت فعالیتمالحظه

ها گونه فعالیتریزی اینبینی و برنامهی مدرسه شرکت کنند. انتخاب، پیشهاخود در فعالیت
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ها احساس رضایت آموزان از شرکت در فعالیتباید طوری باشد که همه دانش

امور و نظارت بر  یدهسازمان ،یزیربرنامههدایت شرایط،  (.Soliymanpour,2005)کنند

تحت عنوان  هایدهپد، مدیریت رخدادها و و کتبیشفاهی  صورتبهصحیح  و تعامل، برقراری مدرسه

 و مطلوب فضای یجادا (.Kloep & Tarifa,2005)گرددرهبری و مدیریت پویا تعریف می

شرکت فعال  هابرنامهفرایند اجرای  در بتوانند همهآن در که ،مدرسه هایبرنامه مناسب مدیریت

 توسعه فرایند تعلیم و تربیت در باشند مدرسه به مثبتو نگرش  حس دارای و داشته باشند

 قرارگرفته تأیید مورد مختلفی محققان توسط موضوع این .است تأثیرگذار و مؤثر بسیار

 منظوربهفرصت عالی  بایستمیهمه مدیران برای توسعه نقش خود  (.Cakmak,2009)است

ر مدرسه باید روح د دیگرعبارتبهایجاد یك رهبری متعادل و متنوع را در مدرسه فراهم نمایند. 

 Fath,2003)دموکراسی، همکاری، روح آزادانه کار کردن و مثبت اندیشی جاری و ساری باشد

abadi.) 

 نقش گسترشدیگری در بحث  هایچالشپژوهش حاکی از وجود موانع و  هاییافته

و موانع به  هاچالشپژوهش این  هاییافتهاست. مطابق با  مدارس رانیمد ایمشاوره

 ازجملهکلی عواملی  صورتبهو  شوندمینسبت داده  وپرورشآموزش هایگذاریسیاست

در  .شودمیاجتماعی را شامل -عوامل فرهنگی و یمال-یاقتصاد، عوامل تیحما و یبانیپشت

 ;Ebrahimi, 2013; Ghorbani, Asgarzadeh, Abasi, 2012)همین راستا، پژوهش

Tavakoli, 2010; MonaemiMotlagh, 2008; Reeves, 2011; Lytrl, 

Peterson, 2004 ) هایفعالیتپیش روی  هایچالش عنوانبهبرخی از عوامل سازمانی را 

پژوهش حاضر هم نتایج مشابهی در  هاییافتهکه  اندکردهراهنمایی و مشاوره مدارس ذکر 

 دست به مدارس رانیمد ایمشاوره نقش گسترشپیش روی  هاییچالشخصوص وجود چنین 

بر گسترش نقش  مؤثرگفت بخشی از عوامل  توانمیاست. در تبیین این یافته پژوهش  آورده

 مجموعه ،عوامل سازمانی درواقعمدیران فراتر از  عوامل فردی و آموزشگاهی است.  ایمشاوره

از سازمان یا مدرسه  خارج با ارتباط در که استعواملی  و مسائل

مل سازمانی، پشتیبانی و حمایت است که یکی از این عوا (.Soliymanpour,2005)است

. در گرددبرمیکلی نظام آموزشی  مشیخطو  گذارانسیاستخاص  گیریجهتبه نگاه و  درواقع

ها، معلم، و عناصر مختلف اعم از برنامه و مواد درسی، یادگیرنده یك نظام آموزشی کارآمد، اجزاء

ارات با یکدیگر تأثیر متقابل دارند تا مدیر، وسایل آموزشی، فضا و تجهیزات، بودجه و اعتب

پذیر سازند. در این میان پشتیبانی مالی و اقتصادی مورد انتظار را امکان هایهدفدستیابی به 

مدیریتی ایفا  هایفعالیتسازی شرایط مناسب برای نقش اساسی را در فراهم
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 گذارندمیصحه بر آن  نظرانصاحباز سوی دیگر، آنچه اغلب  (.Maleki,2007)نمایدمی

. بطوریکه اگر برای یك طرح یا برنامه هاستبرنامهبحث بسترهای فرهنگی و اجتماعی اجرای 

یکی از  تواندمیبسترهای فرهنگی و اجتماعی فراهم نگردد، آن برنامه نابارور خواهد شد و این 

 زایآسیبیکی از پیامدهای  مثالعنوانبه (.Fahimi,2011)مهم قلمداد گردد هاآسیب

در  که تطبیقی است نگاه صحیح ، نداشتنایمشاوره هایفعالیتاجتماعی در -فرهنگی

 ،شودمیکشورها دیده  سایر وپرورشآموزش در مشاوره آنچه از است. حاکم وپرورشآموزش

 فرهنگی کمتر هایداشتهو  هاریشه به یعنی شود؛ کشور پیاده مدارس در عیناً رودمیانتظار 

نسبت به پشتیانی از  توجهیکمفقدان سازوکار حمایتی، (. Heshmati,2010)شودمی توجه

مالی، ضعیف بودن  حمایتعدم، کمبود اعتبارات و بودجه، کمبود امکانات رفاهی، هابرنامه

عوامل  ازجملهفرهنگ، محدودیت فضای فرهنگی و اجتماعی مناسب و مواردی دیگر  

آموزشی در راستای اصالحات نظام از آن غافل هستند که سیاست گذران نظام  ایبازدارنده

 هستند. 

کالن  صورتبه، رویکرد انتخاب و تربیت مدیران شودمیپژوهش پیشنهاد  هاییافته اساس بر

خاص و صالحیت محوری طراحی و اجرا گردد.  هایشایستگیشخصیتی،  هایویژگیبر مبنای 

وزشی به مقوله حمایت و پشتیبانی کالن نظام آم گذاریسیاستکلی و  مشیخطهمچنین، در 

توسعه و اجرای  منظوربهبودجه، اعتبارات، تجهیزات و تسهیالت الزم  بینیپیشسازمانی، 

 هایرسانهمشاوره در مدارس از طریق  هایبرنامه سازیفرهنگدر مدارس،  ایمشاوره هایبرنامه

مدیران  ایمشاورهنقش  زمینهدرمدارس، والدین، دانش آموزان  کارکنانجمعی و ارتقای آگاهی 

ارتقای  منظوربهمدارس توجه ویژه گردد. اجرای برنامه تعالی مدیریت در مدارس متوسطه 

 هاپیشنهادمدارس از دیگر  ایمشاوره هایبرنامهمدیریتی مدیران در  هایتواناییو  هاصالحیت

بر گسترش  مؤثرلیل عوامل تح شودمیپژوهش است. براین اساس، پیشنهاد  هاییافتهبرگرفته از 

ایران، مدل یابی و اعتبار  وپرورشآموزشمدیران در اسناد باالدستی نظام  ایمشاورهنقش 

پژوهشگران در آینده  ای مدیران موردتوجهمشاورهموانع گسترش نقش  هایمؤلفهسنجی ابعاد و 

 نزدیك قرار گیرد.
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