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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل آسلب زای نقلش مالاو ای ملدیرا ملدا و و اهرا هلای رشلنرش نقلش
مااو ای آنها د فرآیند آموزش و یادربری به وش کبفی انجام شد است .نمونه پلژوهش  48نفلر از عوامل اجرایلی
فعالبتهای مااو د مدا و اسنا آذ بایجا غربی شام ؛ مدیرا ( 12نفلر  ،مالاو ا ( 14نفلر  ،معلملا ( 12نفلر و
دانشآموزا ( 10نفر بودند .به منظو دسنبابی به اهداف پژوهش از وش نمونهربلری هدفمنلد اسلنفاد شلد .داد هلا از
طریق مصاحبه فردی نبمه ساخنا یافنه و با وش رراندد تئو ی ،جمعآو ی شد .برای تحلب داد ها از تحلبل چلا چوبی
و وش کدرذا ی سه مرحلهای (باز ،محو ی و اننخابی اسنفاد رردید .یافنهها براسلاو  51مصلاحبه نبملهسلاخنا یافنه
حاکی از حضو  3موضوع اصلی و  10زیرموضوع به عنوا عوام آسب زای نقش مااو ای مدیرا مدا و بلود کله
موضوعات اصللی د سله حلوز ؛ فلردی ،آموزشل اهی و سلازمانی شناسلایی و طبقلهبنلدی شلدند .مصلاحبهشلوندرا
ا کا هایی منناس با عوام آسب زای شناساییشد مبنی بر؛ آرا سازی و توانمندسازی مدیرا د زمبنه مهلا تهلای
مااو ای و ا تباطی خود (برای عوام آسب زای فلردی  ،آرلا سلازی پرسلن مد سله از نقلش مالاو ای ملدیرا و
جل ل ماللا کت فعاآنلله آ هللا و بهللر ربللری از فرفبللتهللا و منللابع د و آموزش ل اهی (بللرای عوام ل آسللب زای
آموزش اهی  ،طراحی و اجرای برنامههای کال  ،حمایت و پانببانی سازمانی از نقش مااو ای ملدیرا د خل مالی
کللی و سباسللترلذا ی کللال نظللام آموزشلی (بللرای عوامل آسللب زای سللازمانی ا ا له کردنللد .بنلابراین بلله منظللو
فرهنگسازی نقش مااو ای مدیرا مدا و و اهمبت آ د فرآینلد آملوزش  -یلادربری توجله و اهنملام جلدهی بله
یافنههای پژوهش د خ مای کلی و سباسترذا ی کال نظام آموزشی و همننبن تحلب عوامل ملورر بلر رشلنرش
نقش مااو ای مدیرا د اسناد باآدسنی نظام آموزش و پرو ش پبانهاد میشود.

Journal of

& Training
Learning
Researches

Vol. 16, No. 1, Serial 29

کلیدواژهها :نقش مااو ای مدیرا مدا و ،عوام آسب زا ،ا کا ها ،پژوهش کبفی.

Spring & Summer
2019
pp.: 147-163

*Email: L.ebrahimi@znu.ac.ir
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی بوده و مورد حمایت مالی این اداره
قرار گرفته است.

147

ناریه علمی پژوهشهای آموزش و یادگیری ،دو  ،16شما  ،1پباپی  ،29بها و تابشنا  ،1398صص.147-163 :.
Journal of Training & Learning Researches, Vol.16, No.1, Serial 29, Spring & Summer 2019, pp.: 147-163.

خدمات مشاورهای است و این ظرفیت ها عالوه بر مشاوران
مدارس در مدیران ،معلمان ،دانشآموزان و حتی والدین
دیده می شود[ ،]15و مدیران ،معلمان و والدین نیز در
دستیابی به اهداف مشاوره می توانند یاری گر مشاوره و
مشاوران مدارس باشند[ .]16بنابراین ،نیاز به بسیج نیروها و
رهبری و همکاری بین آنها را در راستای تحقق این فعالیت
ها در طول سال تحصیلی نمی توان نادیده گرفت[.]17
مشارکت و همکاری در فعالیت های مشاوره مدرسه از سوی
عوامل اجرایی آن می تواند منجر به ثبات و پایداری
پیامدهای آموزش شود و به دانشآموزان کمک کند تا در
مقاطع باالتر پیشرفت کنند[ .]18لذا ،هماهنگ سازی
فعالیت های مشاوره با سایر فعالیت های آموزشی مدرسه
ضرورت تام دارد[ .]19نتایج پژوهش های متعدد نیز ،نشان
داده است که بهبود کیفیت آموزش و پرورش و افزایش
فرصت ها برای همه دانشآموزان نیازمند همکاری و اجرای
فعالیت های گروهی است[.]22،21،20
یکی از مهم ترین عوامل موثر بر اثربخشی فعالیت های
مشاوره مدارس ،آگاهی کارکنان مدرسه به ویژه مشاوران،
مدیران و معلمان از نقش و تاثیرشان در برنامه های
راهنمایی و مشاوره مدرسه ،تعامل و مشارکت در فعالیت
های مشاوره برای تغییر و رشد دانشآموزان است[.]23
به نظر می رسد شناخت ناکافی مدیران از مشاوره
مدرسه و عدم توجه جدی به مشاوره در جدول زمانبندی
مدرسه مشکالتی را در گسترش نقش مشاورهای آنها بوجود
آورد[ .]24آگاهی مدیران از نقش مشاورهای خود در مدارس
و تاثیر فعالیت های مشاوره ی مدرسه و همچنین ،درک این
فعالیت و جایگاه آن در مدارس از سوی عوامل آموزشی و
پرورشی مدرسه به ویژه مدیران ،معلمان و دانشآموزان بر
فعالیت های مشاوره مدارس تاثیرگذار است .عدم آگاهی
مدیران از نقش مشاورهای خود ،زمینه اختالف نظر در
اجرای فعالیت های مشاوره مدرسه را بین آنها و مشاوران و
معلمان بوجود می آورد[ .]25شاید بتوان گفت یکی از
مهمترین آسیب های پیش روی گسترش نقش مشاورهای
مدیران مدارس ،عدم آگاهی آنها به نقش مشاورهای خود در
مدرسه باشد .به اعتقاد الو ،کوک و لی[ ]26درک نادرستی
از ماهیت خدمات مشاوره در بین مدیران مدارس و معلمان
وجود دارد .این درک نادرست منجر به فقدان یا نبود تعامل
و همکاری بین معلمان و مدیران با مشاوران مدارس و
درگیری آنان در فعالیت های مشاوره می شود .چنین
وضعیتی بر نحوه ارائه خدمات مشاورهای تاثیر گذاشته و
نقش مشاورهای آنها را مورد غفلت قرار داده است[.]27
شوفنر و ویلیامسون(2000؛ به نقل از ویلیامز و

مقدمه
مطابق با استانداردهای انجمن مشاوران مدارس
آمریکا ،]1[1برنامه جامع مشاوره مدارس با مولفه های
چهارگانه خدمات پاسخگو ،برنامه های آموزشی مشاورهای،
برنامه ریزی فردی اجتماعی و حمایت سیستمی دارای
ماهیتی فعال و پیشگیرانه است و از طریق حمایت سیستمی
نقش تسهیل کننده در فرآیند آموزش و یادگیری دارد.
براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،برنامه جامع
راهنمایی و مشاوره که به عنوان یکی از ارکان و مولفه های
ضروری نظام آموزشی کشور معرفی شده است[ ،]2فرصت
مناسبی برای حداکثر رشد همه دانشآموزان ،معلمان،
مدیران و والدین فراهم می سازد[ ]3و بستر مناسب برای
تصمیمگیری های ارزشمندی در زمینههای شخصی،
آموزشی ،شغلی و اجتماعی[ ،]4روانی ،اجتماعی و عاطفی را
فراهم می نماید .از این رو ،برنامه های مشاوره در مدارس
برای دستیابی سریع و مطلوب به اهداف آموزشی و پرورشی
تسهیل کننده است[.]5
ضرورت امر راهنمایی و مشاوره در فرآیند آموزش و
یادگیری و ماهیت ادغام آن در نظام آموزشی و مدارس ،رفع
مشکالت و ناآگاهی های قریب به اتفاق اکثر دانشآموزان در
زمینه های انتخاب اهداف و چشم اندازهای شغلی و
ناسازگاری های شخصیتی است[ .]6،7اثربخشی مشاوره در
محیط های آموزشی به اثبات رسیده و غیر قابل انکار
است[ .]8مطالعات متعددی تاثیر فعالیت های مشاوره
مدارس بر فرآیند آموزشی مدارس را تایید کرده
اند[ .]11،10،9فعالیت های مشاوره مدارس شامل مجموعه
فعالیت هایی است که در سطح مدارس و با هدف شناسایی،
پیشگیری و حل مشکالت و آسیبهای اجتماعی ،خانوادگی،
تحصیلی و رفتاری و روانی انجام می گیرد[ .]12مطابق با
دیدگاه مارس[ ،]13مشاوره مدرسه با مشکالت آموزشی و
پرورشی دانشآموزان در بافت مدرسه از دیدگاه روانشناختی
سروکار دارد .امروزه تمرکز خدمات راهنمایی و مشاوره
مدرسه از سه حیطه تحصیلی ،شغلی و روانی -اجتماعی به
حوزه های دیگری از قبیل رشد شخصیت ،مسائل شخصی،
موضوعات خانوادگی ،و حیطه هایی از سالمت روانی–
اجتماعی تغییر پیدا کرده است[ .]14از این رو ،اجرای آن
در مدارس نسبت به گذشته پیچیده تر شده است.
اجرای موثر و موفقیت آمیز فعالیت های مشاوره مدارس
مستلزم مشارکت کارکنان و بهره مندی از ظرفیت های
مختلف و انگیزه های بالقوه در مدارس برای ارائه مطلوب
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ویهرمن[ ]28معتقدند اگرچه نقش مشاورهای و نگرانی های
آموزشی و پرورشی مدیران و مشاوران مدارس یکسان است،
آنها به شیوه های متفاوتی متناسب با نقش ها و مسئولیت
های متفاوتشان به نگرانی ها و دلواپسی های دانشآموزان
واکنش نشان می دهند .به عنوان مثال ،به نظر می رسد
مدیر مدرسه روی نگران های کالن مدرسه تمرکز دارد
درحالی که مشاور مدرسه با هدف مداخله روی سطوح
کوچکتر تمرکز دارد .با وجود اینکه مدیر به نیازهای
دانشآموزان حساس است اما ساختار و ماهیت سمتش
کمتر به او اجازه می دهد که مثل یک مشاور حرفه ای در
مدرسه فعالیت کند .مدیران اغلب مشاوران را در جهت
شناسایی موانع پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ترغیب می
کنند .در راستای این هدف ،مشاوران مدرسه شیوه های
مختلفی را از جمله مشاوره فردی ،مشاوره گروهی ،فعالیت
های راهنمایی در مدرسه اجرا می کنند[ .]28با این وجود
این تفاوت های جرئی در نقش مدیران و مشاوران در
مشاوره مدارس ،به نظر می رسد نقش مدیران در برنامه
راهنمایی و مشاوره می تواند مکمل نقش مشاوران در برنامه
های مشاوره مدارس باشد .نقش مشاورهای مدیران در برنامه
های مشاوره مدارس از قبیل ایجاد هماهنگی بین برنامه
مشاوره و سایر برنامه های مدرسه ،ایجاد امکانات ،تسهیالت
و شرایط الزم را برای حضور تمامی دانشآموزان در برنامه
راهنمایی و مشاوره مدرسه ،تشکیل شورای راهنمایی و
مشاوره مدرسه و بررسی مسائل و مشکالت معلمان،
دانشآموزان و مدرسه ،بسترسازی الزم برای ارجاع
دانشآموزان نیازمند به دریافت خدمات تخصصی ،گزارش
وضعیت تحصیلی دانشآموزان به والدین و نقش موثر آنها
در هدایت تحصیلی دانشآموزان حاکی از آن است که مدیر
مدرسه باید پیوسته در مسیر و بطن برنامهها و رویدادهای
راهنمایی و مشاوره قرار داشته باشد ،تا بتواند برنامههای
نوین راهنمایی و مشاوره با کمک و مشارکت سایر کارکنان
به شیوه مطلوب و موثری به اجرا در آورد.
مدیران مدارس در ایفای وظایف عام خود ازجمله برنامه
ریزی ،سازمان دهی ،رهبری سازمانی ،هماهنگی و
نظارت[ ]29و نقش هدایتی ،حمایتی ،مددکاری و تقویتی
خود در مدرسه[ ]30نقش عمده ای در فراهم کردن شرایط
اجرای برنامه های مشاوره ایفا می کند .نقش مدیر در برنامه
مشاوه مدرسه شامل تهیه محتواى برنامه راهنمایى مدرسه،
ایجاد هماهنگى بین خدمات راهنمایى با سایر فعالیتهاى
مدرسه ،برگزارى جلسات مشورتى با کارکنان مدرسه به
منظور تسهیل کار مشاور ،فراهم آوردن امکانات و وسایل
الزم براى انجام مشاوره ،همکارى در جمع آورى اطالعات

لقما ابراهبمی

درباره دانشآموزان ،تشکیل جلسات مشورتى با والدین
دانشآموزان و سایر افراد جامعه به منظور جلب همکارى
آنان است.
به اعتقاد کاریو ،برخی از نقش های مشاورهای مدیران
مدارس را می توان در حمایت از فعالیت های راهنمایی و
مشاوره شامل تشکیل گروه مشارکتی ،زمانبندی فعالیت
های راهنمایی و مشاوره در جدول زمانی مدرسه ،بکارگیری
افراد شایسته و دارای صالحیت برای آموزش برنامه های
راهنمایی و مشاوره ،ترغیب و تشویق معلمان و مشاوران به
انجام فعالیت های آموزشی و مشاورهای ،ایجاد روند مناسبی
برای ارجاع دانشآموزان ،رهبری و مدیریت پویای مدرسه،
اختصاص بودجه مناسب به فعالیت های راهنمایی و مشاوره
در مدرسه عنوان نمود[.]31
از نظر ابراهیمی[ ،]32مدیران می توانند به عنوان یک
منبع ارجاعی (برای حضور دانشآموزان نیازمند دریافت
خدمات تخصصی و مشاورهای) ،یک منبع ارتباطی (واسطه
بین دانشآموزان ،معلمان و والدین و شورا های مدرسه) و
همچنین ،یک منبع تسهیل گر و هماهنگ کننده (بین
برنامه مشاوره و سایر برنامه های مدرسه) یکی از مجریان
اصلی فعالیت های راهنمایی و مشاوره در مدارس بشمار می
آیند .هرچند ،در چند سال گذشته به نقش مشاورهای آنها
در حوزه های مختلف برنامه های مشاوره اهمیت چندانی
داده نشده است .بنابراین ،مدیر بهعنوان فردی بسیار مؤثر در
راهنمایی و مشاوره ،میتواند به کارکنان مدرسه و جهت
تنظیم و توسعه برنامه راهنمایی کمک کند .وقتی مدیر
مدرسه به امر راهنمایی و مشاوره ایمان و اعتقاد داشته
باشد ،میتواند با ایجاد هماهنگی در میان فعالیتهای
کارکنان خود ،در رفع نیازهای شاگردان نقش مؤثری را ایفا
کند.
مطالعه پیشنیه پژوهشی در خصوص فعالیت های
مشاوره در مدارس نشان می دهد که عوامل مختلفی نقش
مشاوره ای پرسنل مدرسه را تحت تاثیر قرار دهد که می
توان به برخورداری از ثبات هیجانی قابل قبول[ ،]33ارتقای
هویت حرفه ای[ ،]34بصیرت ،همخوانی ،احترام به مراجع،
و ایجاد رابطه حسنه با آنها[ ،]35تحمل و بردباری[،]36
ارزش ها و نگرش های مثبت به مسئولیت های
مشاوره[ ،]37اخالق حرفه ای[ ،]38صالحیت های
چندفرهنگی[ ،]39عوامل ساختاری و دیدگاهی[ ،]40نگرش
کارکنان مدرسه ،فرهنگ حاکم بر مدرسه ،فضا و امکانات
مشاورهای ،تعامل و همکاری در اجرای فعالیت های
مشاوره[ ،]41فشار روانی ناشی از محیط[ ،]42آگاهی از
نقش و تاثیر فعالیت های مشاوره مدرسه و درک این فعالیت
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و جایگاه آن در مدرسه از سوی عوامل آموزشی و پرورشی
مدرسه[ ،]25جو فیزیکی مدرسه و نگرش کارکنان
مدرسه[ ،]43درک نادرستی از ماهیت خدمات
مشاوره[ ،]44،26تعامل پرسنل مدرسه و درگیر نمودن آنها
در فعالیت های مشاوره[ ،]23میزان حمایت و پشتیبانی
عوامل اجرایی مدرسه از فعالیت های راهنمایی و
مشاوره[ ،]31فقدان حمایت های کافی از سوی کارکنان
مدرسه[.]46،45
از آنجا که اجرای برنامه های راهنمایی و مشاوره فقط
در دوره های متوسطه (البته نه در همه مدارس) دیده می
شود از این رو ،عدم حضور مشاور در برخی از مدارس ،دلیل
منطقی و علمی برای عدم اجرای برنامه های راهنمایی و
مشاوره نیست و از سویی دیگر ،مشارکت کارکنان و بهره
مندی از ظرفیت های مختلف و انگیزه های بالقوه در
مدارس برای کمک به ارائه خدمات مشاورهای به
دانشآموزان الزم به نظر می رسد .لذا ،این برنامه در
چارچوب نقش مشاورهای مدیران و معلمان قابل اجرا بوده و
لزوم ارتقای مهارت های مشاورهای آنها به عنوان ضرورت
شناخته می شود.
به نظر می رسد انجام چنین پژوهشى به برنامهریزان
نظام آموزشى کشور که به اهمیت و ضرورت فعالیت های
راهنمایی و مشاوره در مدارس پى بردهاند ،کمک کند تا با
بهکارگیرى تمهیدات الزم و بهره مندی از تمامی نیروهای
انسانی موجود در مدارس به منظور تسهیل فرآیند کمک به
دانشآموزان از طریق برنامه های 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 یک سو ،بررسی های متعدد نشان
می دهد پژوهش در زمینه 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 می تواند منشا خدمات موثری برای
دانشآموزان باشند ،آسیب شناسی نقش مشاورهای مدیران
مدارس ،شناسایی راه کارهای گسترش نقش مشاورهای و
همچنین ،ارتقای مهارت های مشاورهای آنها ضرورت دارد.

روش پژوهش
این پژوهش ،به عنوان بخشی از یک طرح پژوهشی
مصوب و با هدف بررسی عوامل آسیبزای گسترش نقش
مشاورهای مدیران مدارس و راهکارهای گسترش نقش
مشاورهای آنها به روش کیفی در سال  1395انجام شده
است .براین اساس ،برای شناسایی عوامل آسیبزای
گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس و راهکارهای
گسترش آن از شیوه نظریه مبنایی یا نظریه زمینهای
استفاده شد .جامعه آماری این پژوهش مدیران ،مشاوران،
معلمان و دانشآموزان مقطع متوسطه دوم بودند که در سال
تحصیلی  1395 – 96در آموزش و پرورش استان
آذربایجان غربی در فرآیند آموزش و یادگیری قرار داشتند.
نمونههای پژوهش  48نفر از عوامل اجرایی فعالیتهای
مشاوره در مدارس شامل  12نفر مدیر( 6زن و  6مرد)14 ،
نفر مشاور( 7زن و  7مرد) 12 ،نفر معلم( 6زن و  6مرد) و
 10نفر دانشآموزان( 5زن و  5مرد) بودند که به منظور
دستیابی به اهداف پژوهش و استفاده از افراد مجرب و آگاه
از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد.
ابزارهای پژوهش :برای جمعآوری دادهها از مصاحبه
فردی نیمه ساختاریافته استفاده شد .ابتدا با نظرات صاحب
نظران به تهیه چهارچوب کلی مصاحبه نیمه ساختاریافته
مبتنی بر شناسایی چالش ها و موانع گسترش نقش
مشاورهای مدیران مدارس اقدام شد .محتوی مصاحبه ها بر
مبنای نتایج مطالعه مقدماتی پژوهش و همچنین ،اطالعات
بدست آمده از مطالعه مبانی نظری و ادبیات مربوط به
فعالیت های مشاوره مدارس و عوامل موثر بر عملکرد
مدیران و نقش مشاورهای آنها تنظیم شد.
شیوه انجام پژوهش :پس از انجام هماهنگیهای الزم
با مشارکت کنندگان ،زمان و مکان مالقات با آنها تعیین می
شد .براساس نوع مطالعه ،روش اجرای طرح ،مصاحبه نیمه
ساختارمند با افراد مورد پژوهش بود که برای جمع آوری
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 به صورت پایلوت ،مصاحبهای با یک نفر
کارشناس با تجربه که سابقه کار در ارتباط با موضوع را
داشت ،انجام شد و نواقص آن رفع گردید .سواالت مصاحبه
حول محور آسیب های پیش روی گسترش نقش مشاورهای
مدیران مدارس تنظیم شده بود .از تعداد  48نفر از مدیران،
مشاوران ،معلمان و دانشآموزان ،در مجموع 51 ،مصاحبه
فردی(به دلیل خستگی و انجام مصاحبههای تکمیلی با سه
مشارکت کننده) انجام شد که مدت زمان هر جلسه مصاحبه

سوالهای پژوهش
 .1عوامل آسیبزای نقش مشاورهای مدیران مدارس
چیست؟
 .2راهکارهای گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس
در فرآیند آموزش و یادگیری کدام اند؟
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بین  45تا  75دقیقه بود و اکثر مصاحبهها با سوال «نقش
مشاورهای مدیران در فعالیتهای مشاوره مدارس چگونه
است؟» آغاز شد و بر مبنای پاسخ مشارکت کننده ادامه
مییافت و تا آنجا پیش میرفت که پاسخها از موضوع اصلی
فاصله نمیگرفت در غیر اینصورت با طرح سواالت هدایت
کننده«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 مشارکت کنندگان ضبط میشد و محتوای آن
بالفاصله بعد از هر مصاحبه از روی نوار روی کاغذ پیاده می
شد .چنین فرآیندی تا مرحلة اشباع نظری ادامه داشت.
همزمان با جمع آوری دادهها ،تحلیل آنها نیز انجام گرفت
و برای تحلیل دادهها از روش تحلیل چارچوبی یا کدگذاری
سه مرحله ای(کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری
انتخابی) استفاده گردید.
جهت اطمینان از روایی درونی و بیرونی نتایج پژوهش
چهار معیار توصیه شده توسط گوبا و لینکولن1994(1؛ به
نقل از وود و کر[ )]47مورد ارزشیابی قرار گرفت .معیارهای
باورپذیری یا مقبولیت ،2تاییدپذیری ،3قابلیت اطمینان 4و
انتقال پذیری 5برای پژوهشهای کیفی استفاده شد[ ]48و
برای باورپذیری نتایج ،درون مایه ها و طبقه ها با توضیحات
مربوط به آن ها در اختیار سه نفر از عوامل اجرایی فعالیت
های مشاوره مدارس قرار گرفت و تایید شد .برای بررسی
تاییدپذیری و قابلیت اطمینان نتایج ،داده ها در اختیار سه
تحلیلگر کیفی قرار گرفت و بصورت جداگانه به کدگذاری و
تحلیل دادهها اقدام نمودند که نتایج بیش از  95درصد
مشابه بود .همچنین ،برای برررسی میزان انتقال پذیری،
نتایج در اختیار یک نفر از عوامل اجرایی فعالیتهای مشاوره
در مدارس که خارج از گروه مشارکت کنندگان قرار داشت،
گذاشته شد که ایشان هم نتایج را تایید نمود.
همزمان با جمع آوری دادهها ،تحلیل آنها نیز انجام
گرفت؛ پس از بازخوانی چندین باره هر مصاحبه ،متون
مربوط به درک هر فرد از نقش مشاورهای مدیران مدارس و
راهکارهای گسترش نقش مشاورهای آنها در یک متن قرار
داده شد تا واحد تحلیل تشکیل شود .سپس ،واحدهای
معنی دار متن کلی مشخص و از روی آن ها واحدهای معنی
دار خالصه شده استخراج شد .در نهایت کدهای تحلیلی از
آن ها بدست آمد.

لقما ابراهبمی

کدهای بدست آمده به دقت مطالعه شدند و بر پایه
تشابهات مفهومی ،طبقه های کلی درون مایه ها استخراج
گردید .به این صورت متن کلی مصاحبه به صورت طبقه
بندی شده از درون مایه ها تا واحدهای معنی دار تنظیم
شدند.
در این پژوهش ،اهداف پژوهش ،مشارکت داوطلبانه،
رضایت کامل و آگاهانه مشارکت کنندگان و رعایت اصول
اخالقی مصاحبه شامل رازدای نتایج و تاکید بر حفط
اطالعات و پایبندی به زمان مقرر از جمله مالحظات اخالقی
بود که مورد توجه پژوهشگر قرار گرفت.
یافته ها
یافته های این پژوهش ماحصل مصاحبه با تعداد  48نفر
بود که از مجموع آنها 12 ،نفر را مدیران 14 ،نفر مشاوران،
 12نفر معلمان و  10نفر دانشآموزان در مدارس مختلف
تشکیل دادند و با این افراد در فرآیند نمونه گیری مصاحبه
شد.شرکت کنندگان در مصاحبه شامل  24مرد و  24زن
بودند.
 -1عوامل آسیبزای نقش مشاورهای مدیران
مدارس چیست؟
پس از تحلیل مصاحبه ها ،مهم ترین عوامل آسیبزای
گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس در فرآیند آموزش
و یادگیری در سه حوزه فردی(با سه مقوله اساسی شامل
«ویژگی های شخصیتی»« ،عمل فکورانه» و «صالحیت و
شایستگی ها») ،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 «فرهنگ
سازی اجتماعی») و راهکارهای گسترش نقش مشاورهای
آنها شناسایی و طبقه بندی شدند که در جدول  1و  2نشان
داده شده اند.
مطابق با نتایج جدول  ،1در راستای شناسایی عوامل
آسیبزای گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس در
فرآیند آموزش و یادگیری 65 ،عامل شناسایی گردید که با
توجه به نزدیکی محتوایی ،هم پوشانی و قرابت ماهیتی بین
مفاهیم بین آنها ،این موانع در سه حیطه کلی فردی،
آموزشگاهی و سازمانی که هر کدام دارای مقوله های اساسی
بودند دسته بندی شدند .در حیطه عوامل آسیبزای
فردی(جمعاً با  28کد) سه مقوله اساسی «ویژگی های
شخصیتی با  11کد»« ،عمل فکورانه با  9کد» و «صالحیت
و شایستگی ها با  8کد»؛ در حیطه عوامل آسیبزای
آموزشگاهی(جمعاً با  22کد) چهار مقوله اساسی «زیرساخت
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کد» دسته بندی شدند .از این رو 3 ،حیطه اصلی با 10
مقوله اساسی به عنوان عوامل آسیبزای گسترش نقش
مشاورهای مدیران مدارس در فرآیند آموزش و یادگیری
مطابق اظهارات مدیران ،مشاوران ،معلمان و دانشآموزان
شناسایی شدند.

ها با  5کد»« ،ارتباطی -اطالع رسانی با  7کد»« ،
انگیزشی-انسانی با  6کد» و «رهبری و مدیریت پویا با 4
کد» و در حیطه عوامل آسیبزای سازمانی(جمعاً با  15کد)
سه مقوله اساسی «پشتیبانی و حمایت با  4کد»،
«اقتصادی -مالی با  5کد» و « فرهنگ سازی اجتماعی با 6

جدول  .1عوامل آسیبزای گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس در فرآیند آموزش و یادگیری
مفاهیم(کدگذاری
ثانویه)

مفاهیم(کدگذاری اولیه)

صالحیت و
شایستگی ها
زیرساخت های
مدرسه

موانع ارتباطی-
اطالع رسانی

آسیب های آموزشگاهی

نبودتعامل موثر با اولیا؛ تفهیم و توجیه ننمودن نقش مشاوران برای دانشآموزان و اولیا؛ تشویق و ترغیب دانشآموزان فعال
بصورت نامناسب؛ مسئولیت ندادن به دانش آموزان در قالب همیار مشاور؛ شناسایی نمودن استعداد های برتر و تشویق آنها در
مناسبات مختلف بصورت موثر و مطلوب؛ عدم توجه به تفاوت های فردی دانشآموزان.
نبود تشریک مساعی؛ کنترل ،نظارت و رصد فعالیت های مشاور بصورت نامناسب؛ ارزیابی نکردن مستمر فعالیت های
مشاورهای؛ ساماندهی و سازماندهی خدمات مشاورهای بصورت نامطلوب.
عدم حمایت از نقش بنیادین مشاوران در مدرسه؛ بی توجهی نسبت به ماموریت و رسالت مشاوران؛ صوری و تشریفاتی بودن
نقش مشاوران؛ عدم حمایت از رویکرد های توانمندسازی مشاوران.

عمل فکورانه

عوامل آسیبزای گسترش
نقش مشاورهای

عدم برگزاری کارگاه های آموزشی برای اولیا؛ عدم تسهیل در برگزاری جلسات مشاوره گروهی؛ برگزاری جلسات بصورت
صوری در مناسبات مختلف( هفته مشاغل ،بهداشت روان و)...؛ برگزار ننمودن اردوهای آموزشی؛ نبود آموزش معلمان؛ عدم
زمینه سازی اثربخش برای آشنایی با رشته های مختلف تحصیلی و مشاغل؛ عدم دعوت از صاحب نظران در مناسبت های
مختلف.

ویژگی های
شخصیتی

آسیب های
فردی

نبود تعامل سازنده و مثبت با دبیران ،مشاوران و دانشآموزان؛ عدم توجه به دلسوزی ،عطوفت و مهربانی با فراگیران؛ نبود
روابط حسنه؛ عدم متعهد و وظیفه شناسی؛ عدم انتقاد پذیری؛ کمبود انگیزه و عالقه مندی؛ داشتن مهارت اجتماعی پایین؛
بی توجهی نسبت به تنوع فرهنگی دانشآموزان؛ پویایی ،انعطاف پذیری کم؛ نبود نگرش مثبت؛ راز دار نبودن.
عدم خالقیت ،ابتکار و فکوریت؛ مسئولیت پذیر و پاسخگویی کم و پایین تر از حد انتظار؛ موقعیت شناسی و تصمیم گیری
کنش گرانه ضعیف؛ کنش فکورانه با محیط بصورت نامطلوب؛ بی توجهی نسبت به اقدام پژوهی؛ نبود تعمق و خودارزیابی در
فعالیت ها؛ عدم خودابداع گری؛ عدم درک مناسب و بهبود مداوم موقعیت؛ نبود تفکر تاملی و حل مساله ایی.
بی توجهی نسبت به اخالق مداری؛ نبود دانش حرفه ای؛ عدم عمل حرفه ای؛ عدم تعهد حرفه ای؛ شایستگی های اخالقی،
اعتقادی کم و پایین تر از حد انتظار؛ صالحیت فناوری و سواد اطالعاتی بصورت نامطلوب؛صالحیت مشاورهای و راهنمائی
بدور از حد انتظار؛ کمبود دانش تربیتی
عدم وجود اتاق اختصاصی مشاور؛ کمبود یا نبود تجهیزات دیداری-شنیداری؛ نبود نرم افزارهای آموزشی؛ عدم اختصاص
امکانات فیزیکی در اتاق مشاور؛ فراهم نکردن تمهیدات الزم برای دسترسی آسان به مشاور.

مقوالت
عمده

مقوله
هسته ای

عوامل انگیزشی-
انسانی
رهبری و مدیریت
پویا
پشتیبانی و حمایت
سازمانی

نبود نگرش مثبت به فعالیت های مشاورهای در مدرسه؛ ضعیف بودن فرهنگ استفاده از مشاوره و راهنمایی تحصیلی؛ عدم
آشنایی با خدمات مشاورهای در مدرسه؛ نبود وجهه ی علمی خدمات مشاورهای در مدرسه؛ امتناع و خودداری جمعی از
مشاوره؛ کاهش منزلت اجتماعی.

فرهنگ سازی
اجتماعی

آسیب های
سازمانی

کمبود اعتبارات مختص فعالیت های مشاورهای در مدرسه؛ کمبود امکانات رفاهی و آموزشی در مدارس؛ نامتناسب بودن حق
الزحمه و حقوق مشاوران؛ نامتناسب بودن ساعات کاری مشاور در قیاس با سایر کارکنان؛ عدم حمایت مالی از فعالیتها ،طرح
ها و برنامه های مشاورهای.

موانع اقتصادی-
مالی

فقدان صالحیت و شایستگی های مدیران مدارس به عنوان
آسیب های درون فردی مربوط به آنها شناسایی شده است.
از آن جایی که ویژگی های شخصیتی ،زیربنای نظام رفتاری
افراد را تشکیل می دهند و می توانند بر چگونگی تشخیص
و تفسیر محیط اطراف به وسیله افراد اثر بگذارند ،هرچه
ویژگی های شخصیتی و شرایط فکری و روحی افراد با
نیازمندی های شغل آنان سازگارتر باشد ،عملکرد فردی و
در نهایت عملکرد سازمانی آنان به حدود بهینه و حتی باالتر
می رسد[ .]49احترام به همه دانشآموزان ،درک شرایط
دانشآموزان ،نگاه خوش بینانه به آینده همه دانشآموزان،

 )1آسیب های فردی :بسیاری از موانع و چالش های
که عوامل اجرایی فعالیت های مشاورهای مدارس در مسیر
گسترش نقش مشاورهای مدیران به آن اشاره کردند ناشی از
عوامل فردی و شخصی از قبیل ویژگی های شخصیتی،
روانشناختی و جمعیت شناختی منتسب به مدیر مدرسه
مربوط می شوند و مولفه های متعددی را شامل می شود.
مجموعه عواملی که در برگیرنده مسایل مربوط به ویژگی
های شخصیتی و روانشناختی مدیران است و فقدان آنها
باعث اختالل در عملکرد آنها می شود که در این پژوهش
ضعف ویژگی های شخصیتی ،ضعف در عمل فکورانه و
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برخورد گرم و توام با درک و فهم دانشآموزان ،اولیا و
معلمان ،نگرش خوش بینانه به تغییر در جهت مثبت برای
خود و دیگران از ویژگی های فردی و مشاورهای مدیر
مدرسه هستند که احتمال اثربخشی او و برنامه راهنمایی و
مشاوره را افزایش می دهند[ .]50یافته های برخی پژوهش
ها مانند پژوهش های اریکسون و مک اولیف )2006(1نشان
داده است که ویژگی های شخصیتی و رشد اخالقی در
حدود  18درصد ،واریانس موفقیت شغلی را پیش بینی می
کند[ .]51دوکانه ای فرد و همکاران[ ]52در پژوهشی،
مهمترین ویژگی های شخصیتی موثر در فعالیت های
مشاوره مدارس را عواملی از قبیل صبوری در انجام فعالیت
های شخصی و حرفه ای ،داشتن پشتکار در انجام فعالیت
های حرفه ای ،برخورداری از ابتکار در حل مشکالت
شخصی و حرفه ای ،داشتن یک نظام ارزشی متناسب با
حرفه ی مشاوره ،برخورداری از سالمت روانی و شخصیتی،
برخورداری از هوش باالی متوسط ،اجتناب از خود برتربینی،
خوشرویی با مردم ،همکاران و مراجعان ،شخصیت پذیرا و
انعطاف پذیر ،داشتن حسن شهرت بین مردم ،همکاران و
مراجعان ،برخورداری از روحیه ی تواضع و فروتنی ،توانایی
تحمل درد و رنج در مواقع بحران ،برخورداری از حس شوخ
طبعی ،برخورداری از اعتماد به نفس باال ،پایبندی به اصول
اخالقی در مسایل خانوادگی و حرفه ای ،برخورداری از
هوش هیجانی سطح باال ،توانایی تجربه و درک هیجان های
متفاوت ،توانایی حفظ سالمتی خود در مواقع بحران ،داشتن
قدرت تصمیم گیری در مواجهه با موقعیت های متفاوت،
داشتن شناخت کافی از نقاط قوت و ضعف خود ،و
برخورداری از روحیه انصاف برشمردند .اهم موارد ذکر شده
در این بخش که بیشتر موانع درون فردی مربوط به مدیران
در مسیر گسترش نقش مشاورهای آنها بودند ذیل مقوله
آسیب های فردی طبقه بندی شده اند .نتایج این بخش از
تحقیق که به ضعف مدیران در ابعاد شخصی ،رفتاری و
مهارتی اشاره دارد با تحقیقات الو (  ،)2009کورسینی و
گراس1991(2؛ به نقل از آستین ،)2005 ،لمبرت( 2003؛
نقل از کراو ،بالی ،جین جو )2011 ،3اورینگتون(،)2010
کیانی و همکاران( ،)1387مک آلیف و لوول( ،)2006لمبی
و همکاران( ،)2011کوینی و جیمز(،)2013
محمدی( )2011و داوود( )2014همخوانی دارد
[.]57،56،55،54،53،38،37،36،35،33
 )2آسیب های آموزشگاهی :چالش های که در این
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طبقه قرار گرفته اند عمدتاً ناشی از مسایل مربوط به ویژگی
های محیطی و شغلی مدیران مدارس است و فقدان آنها
باعث اختالل در عملکرد آنها می شود که در این پژوهش
زیرساخت های مدرسه ،موانع ارتباطی -اطالع رسانی ،فقدان
عوامل انگیزشی -انسانی ،ضعف رهبری و مدیریت پویای
مدیران مدارس به عنوان آسیب های آموزشگاهی در مسیر
گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس شناسایی شده
است .روحیه مشارکت[ ،]26انطباق پذیری شغلی[،]58
روابط انسانی ،سبک مدیریتی[ ،]59جهت گیری حرفه ای و
اشتیاق شغلی[ ،]60سبک ارتباطی ،سازگاری اجتماعی ،بلوغ
حرفه ای و هویت حرفه ای[ ]61بر عملکرد افراد در محیط
کار موثر 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
موثر است[ .]62اهم موارد ذکر شده در این بخش که بیشتر
موانع محیطی مربوط به مدیران در مسیر گسترش نقش
مشاورهای آنها بودند ذیل مقوله آسیب های آموزشگاهی
طبقه بندی شده اند .نتایج این بخش از تحقیق که به ضعف
زیرساخت ها و عوامل محیطی مدرسه اشاره دارد با
تحقیقات وای چینگ ،)2014 ( 4وانگ و دی ماتو،)2013( 5
فلیپش و اسمیت( ،)2011یانگ و کافنبرگر ،)2013( 6اویی
و همکاران ،)2012( 7ون شکالکویا ،)2011( 8شاجیت و
ارچول )2014( 9و جیمز ،لوگان و داویس)2011( 10
همسویی دارد [.]69،68،67،66،65،64،63،43
 )3آسیب های سازمانی :بخشی از چالش ها و عوامل
آسیبزای گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس مربوط
به ویژگی های سازمانی مدیران است و فقدان آنها باعث
اختالل در عملکرد آنها می شود که در این پژوهش ضعف
در پشتیبانی و حمایت سازمانی ،موانع اقتصادی -مالی و
عوامل فرهنگی -اجتماعی به عنوان آسیب های سازمانی
شناسایی شده است .از مهمترین ویژگی های سازمانی افراد
می توان به تعهد سازمانی[ ،]55حمایت سازمانی و
فرسودگی شغلی[ ،]70فرهنگ سازمانی ،ایمنی شغلی،
اهمال کاری سازمانی[ ،]71ابهام نقش و سردرگمی
نقش[ ،]42تصمیم گیری شغلی ،جهت گیری سازمانی و
رفتار سازمانی اشاره نمود.
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نمودن مدیران با مهارت های علمی و عملی مشاوره در
مدارس
 -1حضور مدیران در دوره ها و برنامه های ضمن
خدمت
 -2توانمندسازی مدیران در زمینه رهبری برنامه
مشاوره ،روابط انسانی و روابط گروهی
 -3به روز نمودن اطالعات مشاورهای مدیران مدارس از
طریق ایجاد انگیزه مطالعه و پژوهش
 -4توانمندسازی مدیران مدارس در زمینه استفاده از
ظرفیت ها و منابع موجود در مدرسه
 -5ارتقای مهارت های حرفه ای مدیران مدارس در
مشاوره
 -6اقدام در جهت به روز رسانی اطالعات فنی و
تخصصی-مشاورهای مدیران مدارس
 -7افزایش توانمندسازی شغلی مدیران
 -8اصالح نگرش مدیریتی مدیران و کمک به گسترش
ارتقاء نقش مشاورهای آنها
 -9افزایش تعهد و مسئولیت پذیری مدیران و بهبود
کیفیت در فعالیت های مشاوره ی مدرسه
 -10زمینه سازی ابداع ،نوآوری و خالقیت مشاورهای در
مدیران مدارس
 -11انعطاف پذیری در انجام فعالیت های مشاورهای و
انطباق سریع با وظایف مدیریتی
 -12کنترل و ارزیابی عملکرد فردی و مشاورهای خود
در طول سالتحصیلی
 -13خالقیت ،ابتکار و نوآوری در فعالیت های
مشاورهای
 -14قدرت افزایی مدیران در ایجاد تعامل و ارتباط
کاری با پرسنل مدرسه در جهت بهبود عملکرد مشاوره
مدرسه
پیشنهادها برای مقابله با آسیب های آموزشگاهی
 -1ارتقای آگاهی پرسنل مدارس ،والدین ،دانشآموزان
در زمینه نقش مشاورهای مدیران
 -2بهینه سازی فرایندها و روش های کار در برنامه های
مشاورهای مدارس
 -3ایجاد هماهنگی بین مسئولیت های مدیریتی-اداری
مدیران با نقش مشاورهای آنها
 -4ترویج فرهنگ مشاوره در مدارس با تاکید بر نقش
مشاورهای مدیران

اهم موارد ذکر شده در این بخش که بیشتر موانع
سازمانی مربوط به مدیران در مسیر گسترش نقش
مشاورهای آنها بودند ذیل مقوله آسیب های سازمانی طبقه
بندی شده اند .نتایج این بخش از تحقیق با تحقیقات،
ایفلونی ،)2005(1جیمز ،لوگان و داویس )2011(2و
اورگبونام )2008(3همخوانی دارد [.]73،72،69
 -2راهکارهای گسترش نقش مشاورهای مدیران
مدارس در فرآیند آموزش و یادگیری کدامند؟
مطابق با عوامل آسیبزای شناسایی شده در مسیر
گسترش نقش مشاورهای که در جدول  1ارائه شد در
بررسی راهکارها باید برای حل هریک از عوامل آسیبزا و
موانع شناسایی شده برنامه ریزی و خط مشی گزاری صورت
گیرد .در جدول  2راهکارها ،خط مشی ها و پیشنهادها که
از مصاحبه ها استخراج شده اند بصورت منسجم ارائه شده
اند.
در جدول  2خط مشی ها و راه کارهایی برای ارتقاء
گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس ذکر شد که هریک
از این خط مشی ها خود مشتمل بر چندین پیشنهاد
اجرایی(اقدام) می باشد که به اختصار به تعدادی از آنها
اشاره شده است.
پیشنهادهای عملیاتی و اجرایی :مجموعه ای از اقدامات
و فعالیت هایی که توسط هر فرد برای رسیدن به مجموعه
ای از اهداف شغلی انجام می شود عملکرد نام دارد که در
هر فردی مستلزم مهارت های فردی ،مهارت های مدیریتی
و تخصصی موثر بر کارآیی او است[ ]74و عقیده به کاربردن
توانمندسازی برای نقش مشاورهای کارکنان مدارس و ارائه
برنامه جامع و چندفرهنگی برای راهنمایی مدارس بیانگر
امیدواری در جهت خدمت بهتر به دانشآموزان ،باعث بهبود
عملکرد شغلی و افزایش کیفیت کاری میشود [.]77،76،75
براساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،نقش مشاورهای
مدیران مدارس همواره از ناحیه عوامل متعددی آسیب پذیر
بوده است که در سه حیطه آسیب های فردی ،آموزشگاهی
و سازمانی شناسایی شدند.
براین اساس ،به منظور مقابله با عوامل آسیبزای
شناسایی شده و انجام اقداماتی جهت رفع چالش های
موجود ابتدا می بایست اقداماتی در سه حوزه شناسایی شده
صورت گیرد؛ بدین منظور راهکارهای فردی ،آموزشگاهی و
سازمانی را می توان به صورت زیر مرور کرد..
پیشنهادها برای مقابله با آسیب های فردی :آشنا
1
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 -5ایجاد امنیت کاری در نقش مشاورهای مدیران
مدارس
 -6فعال سازی شورای مشاورهای مدارس با موضوع
نقش مشاورهای مدیران
 -7آزادسازی توانایی های نهفته مشاورهای در معلمان،
دانشآموزان و والدین
 -8ایجاد و ترویج فرهنگ مناسب و مساعد حاکم بر
مدرسه برای باال بردن انگیزه کاری مدیران
 -9نظارت آموزشی – مشاورهای مستمر سرگروه های
آموزشی و مشاورهای از فعالیت های مشاورهای مدیران
 -10مشخص بودن اهداف ،مسئولیت ها و اختیارات
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مدیران در برنامه مشاوره مدارس
 -11تسهیل دسترسی به آموزش های مرتبط با نقش
مشاورهای مدیران مدارس
 -12ترویج فرهنگ همکاری و مشارکت گروهی در
برنامه مشاوره مدارس
 -13تمرکز بر وظایف مشاورهای خود مطابق
دستورالعمل ها و آئین نامه های سازمان
 -14مشارکت و سهیم نمودن کارکنان مدرسه،
دانشآموزان و والدین آنها در فعالیت های مشاوره ی مدرسه
 -15استفاده بیشتر از منابع فکری و پویایی علمی و
عملی کارکنان مدرسه در فعالیت های مشاورهای

جدول  .2راهکارهای ارتقاء گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس
خط مشی ها
اصالح و برطرف سازی آسیب های فردی

پیشنهادها
ارتقای آگاهی مدیران و کارکنان مدرسه از نقش مشاورهای مدیران
افزایش مهارت های حرفه ای-مشاورهای مدیران
افزایش توانمندی های مشاورهای مدیران
ارتقای مهارت های ارتباطی مدیران با پرسنل مدرسه و دانشآموزان
پیش بینی برنامه های توسعه فرهنگ رجوع به مدیران بین والدین و دانشآموزان
افزایش دانش کارکنان در زمینه نحوه ارجاع دانشآموزان به مدیران مدارس
توجه به میزان رضایتمندى مراجعان(دانشآموزان) از سوی مدیران

راهکارهای ارتقاء گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس

اصالح و برطرف سازی آسیب های آموزشگاهی

اصالح و برطرف سازی آسیب های سازمانی

تالش در جهت فرهنگ سازی سیستم صحیح ارجاع به مشاوره توسط مدیران مدارس
اهتمام مدیران در همکاری با برنامه هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانشآموزان
تهیه تجهیزات علمی الزم برای استفاده مدیران در برنامه های مشاوره مدارس
ایجاد تجهیزات فیزیکی متناسب با فعالیت های مشاورهای مدیر در مدرسه
تبیین و توجیه فعالیت های مشاورهای مدیران برای کلیه همکاران و دانشآموزان
استفاده بهینه مدیران از ظرفیت های مدارس در برنامه های مشاوره
ترویج فرهنگ رجوع معلمان به مدیران در خصوص دانشآموزان مشکل دار
معرفی دانشآموزان دارای مشکالت سازشی و رفتاری به مدیران
برگزاری جلسات هم اندیشی در جهت کیفیت بخشی فعالیتهای مشاورهای در مدارس
توجه مدیران به مسایل و مشکالت مرتبط با شرایط سنی و جنسی دانشآموزان
تالش در راستای آشنایی بیشتر با رشته های تحصیلی و هدایت تحصیلی دانشآموزان
تالش در راستای آشنایی بیشتر با مشاغل و حرف و راهنمایی شغلی و حرفه ای
پرهیز از تداخل جلسات مشاوره با برنامه های آموزشی و درسی در مدارس
توجه به اهمیت مسایل دانشآموز و اهمیت محرمانه بودن و حفظ رازداری اسرار
تشکیل شورای مشاورهای دانشآموزی در مدارس
ترغیب و تشویق دانشآموزان به فعالیت های مرتبط با مشاوره(همیاران مشاور)
زمینه سازی برای حل مشکالت خانوادگی مرتبط با تحصیل دانشآموزان در مدارس
توجه به لزوم رعایت معیارهای ساختارى و تجهیزاتى
راهاندازى سیستم مدیریت اطالعاتى در مراکز مشاوره
گسترش نقش مشاورهای مدیران در مقاطع مختلف تحصیلی به عنوان رابطین مشاوره
رفع مشکالت اداری و سازمانی وظایف مشاورهای مدیران در آموزش و پرورش
پیش بینی و اجرای دوره های ضمن خدمت جهت آشنایی با رسالت مشاورهای مدیران
برگزاری دوره های بازآموزی مدیران در ارتباط با نقش مشاورهای آنها
افزایش انگیزش شغلی مدیران در راستای مشارکت در برنامه های مشاوره در مدارس
اصالح نظام انتخاب و ارزشیابی مدیران مدارس
ارتقای جایگاه و منزلت مشاوره در بین مدیران
لزوم اجرای برنامه هایی جهت احیا نقش و جایگاه مشاوره در مدارس
تعامل و همسویی برنامه های مشاوره با برنامه های آموزشی
گنجاندن برنامه های مشاوره در جدول زمانبندی برنامه های آموزشی مدارس
تلفیق و همسویی فعالیت های مشاورهای مدیران با برنامه های مدیریتی و اداری آنها
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نقش مشاورهای مدیران مدارس در سه حوزه فردی با سه
مقوله اساسی شامل «ویژگی های شخصیتی»«،عمل
فکورانه» و «صالحیت و شایستگی ها» ،آموزشگاهی با چهار
مقوله اساسی شامل «زیرساخت ها»«،ارتباطی -اطالع
رسانی»« ،انگیزشی-انسانی» و «رهبری و مدیریت پویا» ،و
سازمانی با سه مقوله کلی شامل «پشتیبانی و حمایت»،
«اقتصادی-مالی» و «فرهنگ سازی اجتماعی» ،شناسایی و
طبقه بندی شدند و در همین راستا ،راهکارهایی برای ارتقا
و گسترش نقش مشاورهای مدیران ارائه شد.
مطابق با یافته های پژوهش ،یکی از عوامل آسیبزای
گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس در فرآیند آموزش
و یادگیری ،مجموعه عواملی هستند که به شخص مدیر
نسبت داده می شوند و مواردی از قبیل ویژگیهای
شخصیتی و اخالقی ،نگرش و انگیزش مشاورهای ،عمل
فکورانه و هوشمندانه ،سطح سالمت روان ،صالحیتهای
علمی ،را شامل می شوند و به عنوان یک عامل آسیبزا
گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس را با مشکل روبرو
می سازد .این یافته پژوهش با نتایج پژوهش های
ابراهیمی[]17؛ توکلی[]40؛ کیمبر و کمپل[]25؛ هورد و
هیرش[]21؛ الو و همکاران[]26؛ لپاک[ ]27و
برینکروف[ ]78از این حیث که در تحقیقات این
پژوهشگران به موانع فردی اشاره و پاره ای از ریز مولفه ها
نیز بدست آمده است ،همسو می باشد .در بحث و تبیین این
یافته پژوهش می توان گفت ویژگی های شخصیتی مدیران
به عنوان عنصری اثر گذار در تعلیم و تربیت مورد توجه
غالب صاحب نظران در این حوزه مطالعاتی بوده
است.گارسیا ،کوپزینسکی و گلندا ]79[1معتقدند ویژگی
های شخصیتی مدیران بر عملکرد و رفتار دانشآموزان تاثیر
اساسی ایفا می نماید .به اعتقاد هوانگ و لین ]80[2بعضی از
مدیران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت به واسطه ویژگی
های شخصیتی منحصر بفرد ،بسیار محبوب و مورد قبول
هستند و دانشآموزان دوست دارند با آنها ارتباط برقرار
نمایند .آنها ویژگی هایی دارند که عمیقاً دانشآموزان را
جذب می کنند .بنا به نظر بولکان و گودبوی ]81[3ویژگی
های شخصیتی می تواند به طور موثری در بهبود فرایند
مدیریت بصورت عام کمک نماید .به زعم پلگرینو ]82[4اتکا
به ویژگی های شخصیتی به عنوان یک وسیله اساسی برای
مدیریت و دستورالعمل مناسبی برای چالش های موجود در

پیشنهادها برای مقابله با آسیب های سازمانی
 -1طراحی و تدوین نظام جامع راهنمایی و مشاوره با
تاکید بر نقش مشاورهای تمامی پرسنل مدرسه
 -2ایجاد شبکه ارتباطی با منابع درون سازمانی و برون
سازمانی یاری رسان به دانشآموزان برای مدیران مدارس
 -3شفاف سازی نقش مشاوه ای مدیران براساس وظایف
و رسالت های تعیین شده سازمانی
 -4ایجاد نظام جامع ارجاع دهی دانشآموزان از سوی
مدیران
 -5ایجاد ساز و کاری برای حاکم کردن نگرش
روانشناسی و مشاورهای بر برنامه های آموزشی و پرورشی
مدارس
 -6ایجاد الگوی قدرشناسی و پاداش دهی مادی و
معنوی متناسب با شایستگی و توانمندی مشاورهای مدیران
 -7طراحی و اجرای رویکرد انتخاب و تربیت مدیران
بصورت کالن بر مبنای صالحیت محوری
 -8طراحی و اجرای برنامه های آموزشی تربیت مدیران
برمبنای پرورش ویژگی های شخصیتی
 -9طراحی و اجرای دوره های ضمن خدمت ویژه
مدیران بر مبنای آموزش شایستگی های خاص
 -10توجه به حمایت و پشتیبانی سازمانی در خط مشی
کلی و سیاست گذاری کالن نظام آموزشی
 -11اجرای برنامه تعالی مدیریت در مدارس به منظور
ارتقای صالحیت ها و توانایی های مدیریتی مدیران
 -12پیش بینی بودجه ،اعتبارات ،تجهیزات و تسهیالت
الزم به منظور توسعه و اجرای برنامه مشاوره در مدارس.
 -13ترویج فرهنگ پژوهش و اقدام پژوهی مشاورهای در
بین مدیران مدارس
 -14برنامه ریزی برای بازدید درون استانی و برون
استانی و کسب تجربه از مدیران موفق
 -15فرهنگ سازی از طریق رسانه های جمعی به
منظور تبیین نقش مشاورهای مدیران در مدارس.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل آسیبزای
گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس در فرآیند آموزش
و یادگیری و ارائه راه کارهایی گسترش نقش مشاورهای آنها
انجام شد .یافتههای این مطالعه ،چارچوبی از عوامل
آسیبزای گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس را نشان
داد که براساس مصاحبه با مدیران ،مشاوران ،معلمان و
دانشآموزان استخراج گردید .مطابق با نتایج حاصل از
تحلیل مصاحبه ها ،مهم ترین عوامل آسیبزای گسترش
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مدرسه است .از سویی دیگر ،از نظر نول ]83[1عمل فکورانه
به معنای نوعی امر مطلوب عمومی یا نیکی اجتماعی،
همواره بدنبال یک پیامد مطلوب ،بهبود یک کار یا پروژه
است .بنابراین مدیر فکور ،بدنبال جست و جوی روش های
مطلوب تر و انسانی تر برای حل مشکالت است .همچنین،
نیج ولدت ،مایک ،داو ،نیکو و تئو ]84[2صالحیت و
شایستگی ها را به توانایی مدیر در برآورده کردن نیازها و
مطالبات به میزان کافی و با استفاده از مجموعهای یکپارچه
از دانش ،مهارت و نگرش گفته اند به طوری که این
مجموعه در عملکرد و بازتاب وی تجلی یابد .وان
شالکویک[ ]85نیز نظارت بر عملکرد برنامه های مشاورهای
مدارس را از ضرورت های مدیریتی برشمرده است .از این رو
در یک حرکت تحولی و بنیادی ،مدیران میبایست دارای
صالحیت و شایستگی های متعدد از جمله نظارت بر
عملکرد برنامه های مدرسه ،شایستگی های اخالقی،
اعتقادی و سایر صالحیت های شناسایی شده باشند .فالح،
احمدی و رضازاده در مطالعات خود به اهمیت صالحیت
های حرفه ای در فرآیند آموزش و یادگیری پی بردند[.]86
براساس بخش دیگری از یافته های 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 براساس نتایج تحلیل
مصاحبهها ،عوامل زیرساختی ،ارتباطی -اطالع رسانی،
انگیزشی-انسانی و رهبری و مدیریت پویا در این زمینه به
عنوان عوامل تاثیرگذار شناسایی شدند .این نتایج با نتایج
پژوهش های کیمبر و کمپل[]25؛ وان شالکویک[]85؛
آناگبوگو ،نوکولو ،آنیامین ،آنیاچبلو و اومزولیک[]87؛ لینچ و
همکاران[]23؛ کاریو[]31؛ ریوس[ ]22و کاری و
دیووس[ ]20همسو و سازگار است .در مورد این یافته باید
اذعان نمود که زیر ساخت های برنامه و طرح ها که به
مجموعه ای از امکانات فیزیکی ،تسهیالت ،تجهیزات و
مواردی از این قبیل اشاره دارد برای اجرای موثر و کارآمد
یک برنامه الزم و ضروری است .تحقیقات در نظام های
آموزشی نشان داده است که یکی از مهمترین آسیبهای
نظام کنونی ما در عرصهی تعلیم و تربیت به ویژه در اجرای
برنامه ها ،عدم فراهم کردن زیر ساخت ها است .کاستی
هایی که در این راستا بوجود می آید بر اجرای برنامه ها
تاثیرات منفی داشته است[ .]88از سویی دیگر ،به زعم
نایس بِت ]89[3سیستم ارتباطی-اطالع رسانی در یک نظام

لقما ابراهبمی

آموزشی مبتنی بر استقرار سازوکارهای ارتباطی بین
متولیان و ذینفعان می باشد و برقراری این سیستم موجبات
اثربخشی فعالیت ها از جمله فعالیت های مشاوره مدارس را
فراهم می نماید .پژوهش های متعدد نشان دهنده این
موضوع است که مدیران و سرپرست های یک بخش ،با
بکارگیری سیستم ارتباطی -اطالع رسانی ،بر غنای کار می
افزایند و نتیجه این کار توسعه حرفه ای و مداوم نقش
مدیریتی شان می باشد[ .]90نکته قابل توجه دیگر اینکه ،به
رسمیت شناختن مقوله انگیزشی-انسانی که به معنای
داشتن یک برنامه جهت تامین نیازهای مخاطبان یک طرح
یا برنامه است ،یکی از عوامل بنیادی در توسعه و گسترش
هر برنامه ای آموزشی و تربیتی محسوب می گردد .با عنایت
به قابلیتهای متفاوت و تفاوت های فردی دانشآموزان،
نمی توان تنها با اتخاذ یک رویه همگن ،ارائه موضوعات
یکسان و راهنمایی آموزشی و مشاورهای مشابه تاکید
کرد[ .]91از این رو 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 این-
گونه فعالیتها باید طوری باشد که همه دانشآموزان از
شرکت در فعالیتها احساس رضایت کنند[ .]92هدایت
شرایط ،برنامه ریزی ،سازماندهی و نظارت بر امور مدرسه،
برقراری و تعامل صحیح به صورت شفاهی و کتبی ،مدیریت
رخدادها و پدیده ها تحت عنوان رهبری و مدیریت پویا
تعریف میگردد[ .]93ایجاد فضای مطلوب و مدیریت
مناسب برنامه های مدرسه ،که در آن همه بتوانند در فرایند
اجرای برنامه ها شرکت فعال داشته باشند و دارای حس و
نگرش مثبت به مدرسه باشند در توسعه فرایند تعلیم و
تربیت بسیار موثر و تاثیرگذار است .این موضوع توسط
محققان مختلفی مورد تایید قرار گرفته است[ .]94همه
مدیران برای توسعه نقش خود می بایست فرصت عالی به
منظور ایجاد یک رهبری متعادل و متنوع را در مدرسه
فراهم نمایند .به عبارت دیگر در مدرسه باید روح
دموکراسی ،همکاری ،روح آزادانه کار کردن و مثبت اندیشی
جاری و ساری باشد[.]95
یافته های پژوهش حاکی از وجود عوامل آسیبزای
دیگری در بحث گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس
است .مطابق با یافته های پژوهش این چالش ها و موانع به
سیاست گذاریها ی آموزش و پرورش نسبت داده می شوند
و بصورت کلی عواملی از جمله پشتیبانی و حمایت ،عوامل
اقتصادی-مالی و عوامل مربوط به فرهنگ سازی اجتماعی را
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ضعیف بودن فرهنگ ،محدودیت فضای فرهنگی و اجتماعی
مناسب و مواردی دیگر از جمله عوامل بازدارنده ای هستند
که سیاست گذران نظام آموزشی در راستای اصالحات نظام
از آن غافل هستند.
فواید کاربردی و نظری نتایج پژوهش حاضر مشمول
آموزش و پرورش ،مدیران و مشاوران مدارس است به این
ترتیب که نتایج پژوهش می تواند از یک سو ،مورد استفاده
کارشناسان و مسئولین وزارت آموزش و پرورش ،نواحی
آموزش و پرورش به منظور بررسی ساختارها و شناسایی
عوامل آسیبزا مطابق نتایج پژوهش حاضر و تالش برای
تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و تعدیل این
عوامل در جهت تسهیل دستیابی به اهداف سازمانی خود ،و
از سویی دیگر ،مورد استفاده مدیران مدارس به منظور ایجاد
شرایط مساعد برای اجرای مطلوب فعالیت های مشاورهای
در مدارس و جلب اعتماد و مشارکت کارکنان مدرسه برای
حمایت از فعالیت های مشاوران در مدارس قرار گیرد.
همچنین ،نتایج حاصل از پژوهش ،ضمن ایجاد چشم اندازی
جدید در شیوه اجرای فعالیت های مشاوره مدارس از طریق
تواناسازی عوامل اجرایی آن به دنبال پیشگیری از فرسودگی
و بی انگیزگی شغلی در آنها زمینه های الزم برای داشتن
عملکردی مطلوب و موثر فراهم ساخته و با ارائه
پیشنهادهای عملیاتی و اجرایی ،زمینه ارتقاء و گسترش
نقش مشاوه ای مدیران مدارس را فراهم نموده است.
همچنین ،براساس یافته های پژوهش ،پیشنهاد می شود
تحلیل عوامل موثر بر گسترش نقش مشاورهای مدیران در
اسناد باالدستی نظام آموزش و پرورش ایران ،مدل یابی و
اعتبار سنجی ابعاد و مولفه های موانع گسترش نقش
مشاوره ای مدیران ،طراحی الگوی تربیت مدیران بر مبنای
رویکرد صالحیت محوری و بررسی تاثیر آن بر کیفیت
مشاوره در مدارس ،مطالعه تطبیقی نقش مشاورهای مدیران
در نظام های آموزشی به منظور ارایه مدل بومی و شناسایی
و تبیین عوامل پنهان موثر بر ارتقای نقش مشاورهای
مدیران و ارایه مدلی بر اساس آن مورد توجه پژوهشگران در
آینده نزدیک قرار گیرد .پژوهش حاضر با محدودیتهایی
هم همراه بود که از مهمترین آنها میتوان به پاسخ دهی
کلی و خالصه بعضی از پاسخ دهندهها به سواالت مصاحبه و
نگرشهای منفی برخی از شرکت کنندگان به برنامه های
مشاوره در مدارس اشاره نمود.

شامل می شود .در همین راستا ،پژوهش ابراهیمی[]17؛
قربانی ،عسگرزاده و عباسی[]96؛ توکلی[]40؛ منعمی
مطلق[ ،]97آناگبوگو و همکاران[]87؛ کاریو[]31؛
ریوس[]22؛ الو و همکاران[]26؛ لپاک[ ]27و لیترل و
پترسون[ ]98برخی از عوامل سازمانی را به عنوان چالش
های پیش روی فعالیت های راهنمایی و مشاوره مدارس
ذکر کرده اند که یافته های پژوهش حاضر هم نتایج
مشابهی در خصوص وجود چنین چالش هایی پیش روی
گسترش نقش مشاورهای مدیران مدارس بدست آورده است.
در تبیین این یافته پژوهش می توان گفت بخشی از عوامل
موثر بر گسترش نقش مشاورهای مدیران فراتر از عوامل
فردی و آموزشگاهی است .در واقع عوامل سازمانی ،مجموعه
مسائل و عواملی است که در ارتباط باخارج از سازمان یا
مدرسه می باشد[ .]92یکی از این عوامل سازمانی،
پشتیبانی و حمایت است که در واقع به نگاه و جهت گیری
خاص سیاست گذاران و خط مشی کلی نظام آموزشی بر
می گردد .در خصوص توزیع نامناسب و نامتوازن حمایت ها
از برنامه های مدارس به ویژه مغفول واقع شدن برنامه های
مشاوره در جدول زمانبندی برنامه های آموزشی و پرورشی
مدارس ،پژوهش دیبایی ،عباسی ،فتحی و صفایی موحد نیز
حاکی از نامتوازن بودن توزیع مؤلفه های تبیینی و توجه
نامتناسب به محتوای اسناد باالدستی آموزش و پرورش
است[ .]99در یک 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 هدف های مورد
انتظار را امکانپذیر سازند .در این میان پشتیبانی مالی و
اقتصادی نقش اساسی را در فراهمسازی شرایط مناسب
برای فعالیت های مدیریتی ایفا مینماید[ .]100از سوی
دیگر ،آنچه اغلب صاحب نظران بر آن صحه می گذارند بحث
بسترهای فرهنگی و اجتماعی اجرای برنامه هاست .بطوریکه
اگر برای یک طرح یا برنامه بسترهای فرهنگی و اجتماعی
فراهم نگردد ،آن برنامه نابارور خواهد شد و این می تواند
یکی از آسیب ها مهم قلمداد گردد[ .]101به عنوان مثال
یکی از پیامدهای آسیبزای فرهنگی-اجتماعی در فعالیت
های مشاورهای ،نداشتن نگاه صحیح تطبیقی است که در
آموزش و پرورش حاکم است .آنچه از مشاوره در آموزش و
پرورش سایر کشورها دیده می شود ،انتظار می رود عیناً در
مدارس کشور پیاده شود؛ یعنی به ریشه ها و داشته های
فرهنگی کمتر توجه می شود[ .]102فقدان سازوکار
حمایتی ،کم توجهی نسبت به پشتیانی از برنامه ها ،کمبود
اعتبارات و بودجه ،کمبود امکانات رفاهی ،عدم حمایت مالی،
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