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Abstract 

The aim of this research was exploring the implementation challenges of the educational 
guidance program (promulgation: 2017) in secondary schools in Khorasan Razavi Province. 
Adopting the qualitative approach, 52 key informants (including managers, staff, target 
group, and parents) were interviewed in order to explore stakeholders’ lived experiences. 
Semi-structured in-depth interviews were transcribed, then a thematic analysis was 
conducted. Implementation challenges and obstacles of the educational guidance program 
were classified into 11 main categories including challenges of the nature and performing 
online tests, the inadequacies of the balanced development of disciplines, the unbalanced 
distribution of demand for enrolling in various disciplines, parents’ attitudes and practical 
orientations, student’s attitudes and practical orientations, the obstacles to counselors’ 
effective function, school administrators function, teachers' weak cooperation, inconsistence 
implementation of the program in different schools, limitations and inefficiency of field 
visits, and informating deficiencies. It seems that the educational guidance program has 
deficiencies in practical aspects and hardware settings. Furthermore, its agents and target 
group have deficiencies and contradictions in terms of cognition, belief, motivation, and 
behavior. In order to reduce implementation challenges and obstacles, the following are 
suggested: Using workshop format for promoting the program, employing volunteers and 
social diffusion process, involving teachers, emphasizing the benefits and individual 
consequences of choices, matching up the content of messages with the students’ socio-
economic status, informing the target audience about technical problems and humbly 
recognizing related concerns, documenting experiences and receiving written feedback from 
stakeholders. 
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 ها و موانع فرایند هدایت تحصیلی واکاوی چالش

 آموزان دورة اول متوسطه دانش

 2، سمیه ورشوی1زادهندا رضوی

 مشهد، مشهد، ایران یاستادیار، پژوهشکدة گردشگری جهاد دانشگاه. 1

 پژوهشگر پژوهشکدة گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد، ایرانشناسی اقتصادی و توسعه، . دکتری جامعه2

 (01/06/1400؛ تاریخ پذیرش: 23/12/1399)تاریخ دریافت: 

 دهیچک

 انجام شده یاول در استان خراسان رضو ةآموزان مقطع متوسطدانش یلیتحص تیهدا ندیها و موانع فراچالش یپژوهش با هدف بررس نیا
شده ابالغ) یلیتحص تیهدا ةناموهیش یاجرا یعمل یهاچالش یدرصدد واکاو ،طرح نیا نفعانیذ ستهیزبة به تجر میاست که با رجوع مستق

انجام شد.  افتهاریساختمهین قی( مصاحبه عمنیهدف و والد تیو جمع انی)مجر یدیمطلع کل 52با  یفیک کردیاتخاذ رو بابوده است. ( 1395
شد که  یبندمقوله طبقه 11 لیذ نامهوهیش یها و موانع اجراچالش ،تیمضمون شد، و در نها لیدو مرحله انتزاع تحل یط یفیهای کداده

نامتوازن تقاضا  عیتوز ،یامتوازن رشته ةتوسع یهاناسازه ن،یآنال یهاآزمون یاجرا اتیعمل یهات و چالشیماه یهاعبارت بودند از چالش
ثر مشاوران، اثر ؤم تیآموزان، موانع فعالدانش یعمل یهایریگها و جهتنگرش ن،یوالد یعمل یهایریگها و جهتشها، نگردر رشته

و نواقص  یشغل یدهایبازد یو ناکارآمد هاتینامه در مدارس مختلف، محدودوهیناهمسان ش یرااج ران،یدب یمدارس، ضعف همکار رانیمد
و هم کارگزاران و  داردافزارانه سخت طیو شرا ییاجرا اتیدر عمل ییهم کمبودها یلیتحص تیهدا دنیفرا رسدینظر مه . بیرساناطالع

 تیهدا ندیفرا ةشدحیموارد همسو با اهداف تصر نیا دارند.و رفتار  زهیباور، انگ اخت،از لحاظ شن ییهاکمبودها و تناقض ،آن نفعانیذ
و استفاده از  یاجتماع ةجلسات، اشاع ی: فرم کارگاهشودیم شنهادیپ ریرا، موارد ز. به منظور کاهش چالش ها و موانع اجستین یلیتحص

آموزان دانش یاقتصاد-یاجتماع گاهیها با پاامیپ یها، تناسب محتواانتخاب یفرد یهاامدیپ وبر منافع  دیکأت ران،یکردن دبریداوطلبان، درگ
 تجارب و اخذ بازخورد مکتوب. یمستندساز ،ینمشکالت ف ةفروتنان رشیبه مخاطب و پذ یآگهشیمدارس، پ

  انتخاب رشته، توسعة متوازن، کنکور، مشاوره، هدایت تحصیلی.: یدیکل واژگان
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 مقدمه 

ترین های متناسب، از اساسیشدن برای مشاغل از طریق آموزشانتخاب شغل و پیش از آن آماده

سو هم ان است. از آنجا که این دو فرایند، از یکنیازهای نوجوانان در هر جای جهان و از جمله ایر

ضامن تأمین معیشت آینده و هم زمینة خودشکوفایی افراد است، و از سوی دیگر، ضامن تأمین نیاز 

ای دارد. با این حال، های مختلف به میزان متعادل است، اهمیت ویژهها و مهارتجامعه به تخصص

ها ته در ایران که موجب توزیع نامتناسب داوطلبان در رشتههای گذششده در دهههای تجربهآشفتگی

آموختگان دانشگاهی انجامیده که بعضًا یا به پرورش خیل عظیم دانش 2و 1و ناکامی در کنکور شده

ها نیز پس از تحصیل قادر به اشتغال فاقد عالقه و انگیزة تحصیلی بودند و بخش شایان توجهی از آن

(، 1397زاده، زاده و فروغنشدند )رضویبط با رشتة تحصیلی خود جاگیر نبودند یا در مشاغل مرت

 های سیاستگذارانة جدیدی در این زمینه اتخاذ شود. شد تصمیم موجب

دبیرستان ة ای در دور( معتقدند راهنمایی شغلی و حرفه1955لین )در این راستا، میلتون و مک

ای از فرایندها، نمایی شغلی به عنوان مجموعهراه (.1394، گهرویی ضروری است )بهرامیالزم و 

ها یا خدمات متعدد طراحی شده است که برای کمک به فرد در درک و شناخت خود از تکنیک

گیری برای ایجاد و های تصمیممهارتة های کار، تحصیل و اوقات فراغت و توسعدانش فرصت

 ة( نیز راهنمایی و مشاور2000) 4و(. بیسوال14، ص2017، 3است )متمریپیشرفت شغلی ایجاد شده 

شغلی را به عنوان فرایند کمک به فرد در انتخاب حرفه، آمادگی برای ورود به آن و پیشرفت در آن 

ای خاص دارد و در ای نیاز به تحصیالت و مدارک حرفهاو معتقد است هر حرفه .کندتعریف می

ها در ایجاد آن شود تاآموزان کمک میدانشریزی برای آینده و ایجاد شغل به گیری و برنامهتصمیم

عمل کنند ای و مشاغل با سهولت بیشتری شان در دنیای حرفهتصویری یکپارچه از خود و نقش

( نیز راهنمایی شغلی را کمکی در رسیدگی به 2002) (. یونسکو171، ص2014، 5)نگنو و ماگات

                                                           
1. www.irna.ir/news/80708329/ 
2. www.irna.ir/news/81701146/ 
3. Mtemeri 

4. Biswalo 

5. Ng’eno & Magut 
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هایی از افراد عنوان کرده است که مشکالت مربوط به انتخاب شغل و زندگی به افراد یا گروه

شغلی  ةمشاور ،کند. از این روهای کاملی را برای رشد شخصی و رضایت شغلی فراهم میفرصت

کند و به هر ها، عادات کاری و خصوصیات شخصی را تسهیل میکسب عالئق، اعتقادات، ارزش

فرهنگی، اجتماعی و محیط  بخش در تغییر مداومکنندگان امکان ایجاد زندگی رضایتیک از شرکت

  (.172، ص2014، نگنو و ماگاتدهد )کاری را می

های ریزی گامآموزان برای برنامهها شامل کمک به دانشاز این رو، راهنمایی شغلی در دبیرستان

است )اوسورو، های کاری خود آموزان برای شناسایی ارزشبعدی در آموزش و کمک به دانش

های نیازهای شغلی که در برنامه ةکنندمینهای تأبرخی زمینه (.289، ص0002، 1آماندسون و بورگن

 اند ازعبارت هاشوند، موجود است. این برنامهبررسی میراهنمایی و مشاوره در مدارس متوسطه 

جوی شغلی، پرورش وهای شغلی، مهارت جستشده، آزمونآگاهی شغلی، اطالعات شغلی ارائه

ها در مطابقت با شغل، موقعیت های شغلی، انتخاب رشتها، اخالق کاری، باشگاههاستعدادها و توانایی

گیری شغلی، های تصمیممشاغل، مهارت دربارةگوهای انگیزشی وشغلی، بازدیدهای صنعتی، گفت

 (.172، ص2014)نگنو و ماگات، اطالعات شغلی  و های خوداشتغالی،مهارت

مسألة راهنمایی تحصیلی به طور جدی در ایران که  1337بر این اساس، از ابتدای شروع سال 

که آغاز اجرای نظام جدید آموزش متوسطه بود، فعالیت رسمی  1372-1371مطرح شد تا سال 

های تحت پوشش نظام جدید شروع شد و وظایف راهنمایی اولین گروه از مشاوران در دبیرستان

بر استمرار  نیز ود این، شواهد پژوهشیتحصیلی و در کنار آن مشاوره به آنان محول شد. با وج

مشکالت و ناکامی برنامة هدایت تحصیلی در نظام جدید آموزش متوسطه داللت داشت )حسینی، 

 (.1397، نویدی، 1370خواه، ، علیدوست ابدی1381

های دهد در سیستم دبیرستان، مسألة هدررفت نیروی انسانی، شکستنیز نشان می سایر تحقیقات

  (.1397های هدایت نشده وجود دارند )رضایی، نتخابآموزشی و ا

آموزان بسیاری در کنکور سراسری با توزیعی های موجود حکایت از آن دارد که دانشداده

                                                           
1. Osoro, Amundson & Borgen 
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شوند و در رقابت سنگین می خصوص در گروه علوم تجربی(های خاص )بهنامتوازن، داوطلب رشته

کنند. آمارها در وپنجه نرم میاین ناکامی دست مانند و با پیامدهایدر کنکور سراسری ناکام می

های دیگر به طور بسیار دهد سهم داوطلبان کنکور تجربی نسبت به رشتههای اخیر نشان میسال

، سهم داوطلبان کنکور تجربی چهار برابر داوطلبان ریاضی و بیش 1398در سال  نامتوازنی باالست.

نیز  1393۶و ، 13945، 13954، 139۶3 ،13972 هایدر سال. 1از دوبرابر داوطلبان علوم انسانی بود

دهد توزیع نامتوازنی در بین ها نشان میوبیش مشابه و نامتوازنی برقرار بود. این دادههای کمنسبت

 ةآموزی در شاخدهد جمعیت دانشها نیز نشان مینظری وجود دارد. سایر داده ةهای شاخرشته

ای به قدر نیاز کشور مورد های کاردانش و فنی و حرفهلف، شاخهنظری متورم شده و به علل مخت

 استقبال قرار نگرفته است.

به این نکته  توان(، می137۶و شفقتیان،  1378نژاد، تحقیقات )از جمله سلیمانبا استناد به برخی 

جدید  های تحصیلی نظامآموزان از مشخصات رشتهآگاهی دانشنااشاره کرد که از یک سو، به دلیل 

تخصصی از سوی مدرسه مشکالتی برای های نبودن هدایت تحصیلی و مشاوره کنندهو تعیین

دوست، زندوانیان و شود. به طوری که کرمتحصیلی ایجاد می ةآموزان در فرایند انتخاب رشتدانش

 ملکنند و معتقدند این عاآموزان تأکید می( صرفاً بر عملکرد تحصیلی دانش1385ابوالقاسمی )

 د. کنمتوسطه را تبیین  ةآموزان دورتوجهی از پیشرفت بعدی دانش شایانتنهایی قادر است درصد به

، تحقیق شده استدر بررسی مشکالتی که در فرایند هدایت تحصیلی و شغلی در مدارس 

( به عوامل 2008، 8؛ فاالیه و ادامز2011، 7؛ اویار و گونگورموس2017جمله متمری، از محققان )

های شغلی اند که بر انتخابیطی از جمله نوع مدرسه و موقعیت جغرافیایی مدارس اشاره داشتهمح

                                                           
1. mehrnews.com/xNRMv 
2. https://tn.ai/1760715 
3. https://tn.ai/1457906 
4. https://tn.ai/1115364 
5. mehrnews.com/xsrgc 
6. mehrnews.com/xqBmL 
7. Uyar & Güngörmüş 

8. Falaye & Adams 

https://tn.ai/1760715
https://tn.ai/1115364


410                                                      1401، پاییز 3، شمارة 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

 

آموزان دورة ای که در بین دانشکنند. به گونهآموزان دبیرستانی تأثیرگذار بوده است، اشاره میدانش

توجهی بر حسابداری مالی در ترکیه نوع مدرسه، معدل دروس مدرسه و نمرة ریاضی، تأثیر شایان 

 (. 2011،  انتخاب رشتة حسابداری داشته است )اویار و گونگورموس

آموزان تأثیر دارد، مشاوره و راهنمایی از دیگر عوامل آموزشی تحصیلی که بر انتخاب شغلی دانش

اند. برخی تحقیقات به است که نتایج تحقیقات متعدد تأثیری متناقض برای این عامل در نظر گرفته

؛ 2014، 1؛ اوبینو، راث و ابنیو2017، ؛ متمری1393، چروده ؛ نظری1395زاری، طالع دار )ثیر معناتأ

های شغلی ( این عامل و برخی نیز به عدم معناداربودن میان انتخاب2017، 2آمبوگو، آیرو و کیپوسی

های شاوره(، معتقدند م2014اوبینو، راث و ابنیو ) اند.و تحصیلی و مشاوره و راهنمایی اشاره کرده

اند و مشاوران نقشی آموزان داشتهشغلی تأثیر شایان توجهی در توسعة مشاغل مناسب در میان دانش

(، به 2017اند. متمری )آموزان دبیرستانی داشتههای شغلی در بین دانشگیریکننده در تصمیمتعیین

های مرتبط و جشنواره هاهای شغلی به خصوص روزهای شغلی در مدرسه )برگزاری برنامهراهنمایی

از سوی دیگر،  آموزان دارد.ثیر مثبتی بر انتخاب شغل دانشأکند که تبا انتخاب شغل(، اشاره می

آموزان معنادار کنند مشاوره و راهنمایی بر رضایت و نیازهای شغلی دانشبرخی محققان بیان می

های مشاور ی که عمل به توصیهاند از بین کسانمحققان بیان کرده (.2014نیست )نگنو و ماگوت، 

معناداری وجود ندارد )نویدی،  ةکنند، از نظر پیشرفت تحصیلی رابطکنند و کسانی که عمل نمیمی

 ای و نحوةآموزان و کیفیت خدمات مشاوره( و همبستگی منفی و معناداری میان رضایت دانش1378

 (.1392، تفتی انتخاب رشته وجود دارد )مرادی و اخوان

آموزان قرار داشته است، کند اگرچه هدایت شغلی در دسترس دانش( نیز بیان می2011) 3لولوگو

اند آموزان اظهار داشتهشان داشته است. به طوری که دانشهای شغلیاما تأثیر حداقلی بر انتخاب

کند می ( نیز بیان2011) 4اند. وانجوهیها نداشتههای آنمعلمان هیچ نظری دربارة انتخاب

کنند شان را به عنوان مشاوران برتر خود فرض میهای شغلی، والدینآموزان در فرایند انتخابانشد

                                                           
1. Obiunu& Ruth Ebunu 

2. Ambogo, Ayiro & Kipsoi 

3. Lugulu  

4. Wanjohi 
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ثیر مادران و پدران نسبت به سایر أدهد ت(، نشان می2017(. متمری )2017)آمبوگو، آیرو و کیپوسی، 

ناپذیری جدایی آموزان بسیار باالتر بوده است و والدین بخشاعضای خانواده در انتخاب شغلی دانش

( نیز معتقد 2000هایرستون ) ،(. عالوه بر این2017متمری، انتخاب شغلی فرزندانشان هستند )از 

 ساخاروپولوس آموزان باشند.ثیر والدین بر دانشتوانند جایگزین تأاست معلمان و مشاوران نمی

ارات از فرزند افزایش انتظ ،قدر میزان تحصیالت والدین بیشتر باشد دهد هرنیز نشان می (1380)

ثیر معناداری بر أکیفیت تحصیالت پدر و شغل مادر ت ،(. عالوه بر این1395، زاری یابد )طالعمی

(. به طوری که در فرایند انتخاب 2008آموزان دارد )فاالیه و آدامز، های شغلی دانشگیریتصمیم

(. همچنین، والدینی که از فناوری 1378نژاد، کننده دارد )سلیمانرشته، نفوذ والدین اهمیتی تعیین

قادرند به فرزندان خود در انتخاب رشته  کنند، بهتر از والدین دیگراطالعات و ارتباطات استفاده می

 . (1395مسجدی و نوروزی،  رسانند )خادمو هدایت تحصیلی یاری 

هستند که به  خود مصر ةدرآمد اجتماعی در انتخاب رشتکم ةآموزان طبقعالوه بر این، دانش

 ؛ طالع1374ایجاد کند )بالی تیرکده، هایی گرایش پیدا کند که برای او تحرک اجتماعی طرف رشته

اند وضعیت اقتصادی خانواده در انتخاب (. اگرچه که برخی نیز تحقیقات نشان داده1395زاری، 

 (.1378نژاد، نداشته است )سلیمانتوجهی  شایانثیر أآموزان تدانش رشتة

کنند وجود نهاد مشاوره و راهنمایی در مدارس الزامی رغم آنچه بیان شد، محققان بیان مییعل

آموزان وری دانشآموزان و تقویت بهرهای که این حضور مرتبط با حل مسائل دانشگونهه است، ب

؛ حسین 2015، 3محققان )از جمله جوزفاگرچه  (،201۶، 2؛ ساباسینگه2015، 1پریموز زلنیاست )

ای در مدارس ناکافی است و در دسترس کنند خدمات مشاوره( بیان می2013، 4احمدفایسال و

 گیرد. دبیرستانی به طور صحیح قرار نمی آموزاندانش

آموزان و کمک به انتخاب هدایت تحصیلی و شغلی دانش ةبا توجه به مشکالت موجود در برنام

جدید  ة، اجرای برنام۶-3-3با استقرار نظام  9۶-1395ل آموزان، از ساآگاهانه و توزیع متوازن دانش

                                                           
1. Primrose & Zeleni 

2. Subasinghe 

3. Joseph 

4. Hossain   & Ahmed Faisal 
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 ةآموزان دوراجرایی هدایت تحصیلی دانش ةنامشیوه» 1395که در تیرماه  هدایت تحصیلی آغاز شد

نامه مخصوص نامه و شیوهتخصصی هدایت تحصیلی ابالغ شد. این آیین ةاز سوی کمیت« متوسطه

شناسایی  .1اهداف هدایت تحصیلی شامل ن اسناد، تدوین شد. طبق ای 3-3-۶نظام جدید آموزشی 

 ةکمک به انتخاب آگاهان. 2آموزان، های شخصیتی دانشو شناساندن استعداد، توانایی، عالقه و ویژگی

آموزان کمک به هدایت متوازن دانش .3آموزان و ای دانششغلی و حرفه ةتحصیلی و مسیر آیند ةرشت

در حالی که از زمان  .ای کشور استهای توسعهاساس سیاست های تحصیلی برها و رشتهبه شاخه

، 1397، 2، مشرق نیوز1395، 1)برای مثال ایسنا ایهای رسانهاجرای طرح در مدارس، گزارش

و تجارب فعاالن آموزش و پرورش نشان از اجرای این برنامه با ابهامات، (، 1398، 3خبرگزاری فارس

آموزان، والدین، مشاوران، مدیران مدارس و مدیران ستادی انشمناقشات و مشکالتی بوده است که د

آموزان از این که دانش آموزان و والدین بعضاًادارات آموزش و پرورش را درگیر کرده است. دانش

شاکی هستند، مشاوران از گرانباری نقش  ،اندآزادی عمل خود را در انتخاب رشته از دست داده

ها و امکانات ی از فرایند هدایت تحصیلی جدید از جمله آزمونهایبودن بخشخود، نامناسب

های افزاری رضایت ندارند، مدیران مدارس و مدیران ستادی نیز با موج نارضایتیافزاری و نرمسخت

های اجرای فرایند و کمبود فرایند هدایت تحصیلی و دشواری ةآموزان از نتیجبعضی والدین و دانش

فنی  ةمتوازن از جمله کمبود هنرستان و شاخ ةهای سیاست توسعناهمسازیامکانات، و نیز بعضی 

 د. نای و کار و دانش، به خصوص در مناطق محروم مواجهو حرفه

نیازمند ارزیابی و پایش است تا میزان تحقق اهداف  نامهبا توجه به اینکه اجرای هر برنامه و شیوه

ه شود، در ئهای عملیاتی ارازی و اصالح احتمالی رویهساآن بررسی شود و بازخورد الزم برای بهینه

آموزان مقطع فرایند هدایت تحصیلی دانش ها و موانعبررسی چالش 1398-1397سال تحصیلی 

 ةناممتوسطه در استان خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفت. اگرچه سازوکارهایی در این شیوه

 ةاجرای برنامه وجود دارد، اما رجوع به تجرب ةری از نحوگیبرای ارزیابی و گزارش 1395ابالغی تیر 

                                                           
1. https://www.isna.ir/news/95062918029/ 
2. https://mshrgh.ir/604616 
3. http://fna.ir/dbbo61 
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 ةلأمس ،ها با رویکرد ژرفانگر تاکنون مد نظر قرار نگرفته است. از این روذینفعان و روایت آن ةزیست

مدیران و مدیران مدارس،  آموزان، مشاوران،دانش ةزیست ةبنا به تجرب پژوهش حاضر این است که

(، اجرای شیوه1395ابالغی تیر  ةنامعان طرح جدید هدایت تحصیلی )شیوهیعنی ذینف کارکنان ستادی

 ها و موانعی مواجه است؟ هدایت تحصیلی در عمل با چه چالش ةنام

 پژوهش شناسیروش

نامه، اجزای مختلفی دارد و افراد مختلفی درگیر آن از آنجا که فرایند هدایت تحصیلی طبق شیوه

نامه رکن مهمی در هشیو« عملی»فرایند و وضعیت تحقق  اینخیل در افراد د ةهستند، بررسی تجرب

های پیشین کمتر این برنامه است. بدین منظور، با توجه به اینکه پژوهش ها و موانعشناخت چالش

های عملی ذینفعان این طرح پرداخته بودند، این ها و استراتژیبه کشف تفسیرها، معانی، دریافت

روش  اختی رویکرد کیفی و تفسیری را اتخاذ کرده است که با استفاده ازشنپژوهش از لحاظ روش

  های تحقیق است.تحلیل مضمون در پی پاسخگویی به پرسش

های کیفی است. روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دادهتحلیل مضمون 

و  )براوند کنفصیلی تبدیل میتهایی غنی و پراکنده و متنوع را به دادهکیفی های دادهاین روش 

  (.00۶2، 1کالرک

نامه از اجرای شیوه های کیفی برای پنج جمعیت طراحی شد تا تنوع تجارب در روندمصاحبه

مدیران اداره کل آموزش و  .1 :زوایای دید مختلف بررسی شود. این چهار جمعیت عبارت بودند از

آموزان دانش .4مدیران مدارس،  .3شاوره، مشاوران مدارس و مراکز م .2پرورش خراسان رضوی، 

 والدین.  .5هدف برنامه، 

گیری استفاده ها، از دو روش برای نمونههای فراوان برای دسترسی به نمونهبا توجه به محدودیت

آموزان و والدین و مدیران برفی برای دسترسی به دانشگیری در دسترس و گلولهشد. از نمونه

گیری نظری انتخاب شدند و افرادی دیران ستادی و مشاوران از طریق نمونهمدارس استفاده شد. م

که حاوی بیشترین اطالعات مرتبط با موضوع بودند در نمونه قرار گرفتند. مدیران ستادی، مشاوران 

                                                           
1. Braun & Clarke 
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 ةاجرایی برنام ةنامو مدیران مدارس به این دلیل انتخاب شدند که برای هر یک از آن ها در شیوه 

لی نقش مشخصی در نظر گرفته شده و به همین جهت مطلعان و نیز ذینفعان کلیدی هدایت تحصی

آموزان نیز به دلیل این اند. دانشچون از نزدیک درگیر فرایند بوده. این پژوهش محسوب می شوند

از آنجا که  ،هدایت تحصیلی هستند. همچنین ةکه جمعیت هدف برنامه هستند، ذینفع کلیدی برنام

 گذارند و در هدایت تحصیلی غیرثیر میأآموزان تدانشهای آموزان با واسطه بر تصمیموالدین دانش

کوشش شد تنوعی از تجارب در  آیند.آموزان نقش دارند، مطلع کلیدی به حساب میمستقیم دانش

در مقطع زمانی بهار  ،مدارس نواحی مختلف آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گیرد. در مجموع

کارشناس مسئول اداره کل آموزش و  7مشتمل بر نفر مصاحبه انجام شد که  52با  1398 و تابستان

 18آموز دختر و پسر هدف برنامه و دانش 18 مدیر مدرسه، 4مشاور،  5پرورش )مدیران ستادی(، 

  آموزان هدف برنامه.نفر از والدین دانش

 ةیافته بود که در سه نسخارساختنامه( نیمهابزار سنجش کیفی، راهنمای مصاحبه )مصاحبه

شوندگان مطلع کلیدی تدارک دیده شده بود. در خالل مصاحبه به مصاحبه ةگونپذیر برای سهانعطاف

خود واکاوی  ةزیست ةشد که جوانب مختلف موضوع را از دید خود و بنا به تجربفرصت داده می

امه طراحی شد، و به مرور نیز طی اجرای ننامه و اجزای شیوهنامه بر مبنای اهداف آیینکنند. مصاحبه

 کنندگان را پوشش دهد.شد تا مجموعه تجارب مشارکتها حک و اصالح میمصاحبه

دست آمد ه کنندگان بهایی که از مصاحبه با مشارکتهای تحقیق، دادهدر توصیف و تحلیل یافته

تشریح و  جزیه و توصیف متن؛کند )شامل تمی ( بیان2001) 1استرلینگکه آترید مطابق با مراحلی 

 . تحلیل شدندکردن مجدد متن( تفسیر متن و ادغام و یکپارچه

شکل، کاهش یا تجمیع یابند تا  های کیفی باید تغییرهای تحقیق، دادهدر توصیف و تحلیل یافته

کدگذاری  ةها را بر حسب واحدهای معنایی طی چندین مرحلقابل فهم شوند. محققان متن مصاحبه

ها را انتزاع نمودند تا مضامین نهایی استخراج شد. به این ترتیب، در ابتدا محققان متن مصاحبهو 

ها و نکات جالب توجه را های موجود در دادهها آشنا شدند و فهرستی اولیه از ایدهمطالعه و با آن

شد که حد و مرز ای استخراج تهیه و کدهای اولیه را استخراج کردند. در این مرحله، کدها به گونه

                                                           
1. Attride-Stirling 
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االت پژوهش تمرکز داشتند. ؤای داشتند و محدود به قلمروی تحقیق و بر سشدهمشخص و تعریف

ها مشخص شد و برای داده ةپس از کدکذاری اولیه، فهرستی طوالنی از کدهای مختلف در مجموع

های اولیه تر و مشخص شدن قالب مضامین آماده شدند. در این مرحله، کدورود به سطحی انتزاعی

تشکیل مضامین صورت گرفت. در  برایتجزیه و تحلیل شدند و ترکیب و تلفیق کدهای مختلف 

مضامین  ،گام بعدی، برخی مضامین با یکدیگر تلفیق و یا به مضامین دیگری تفکیک شدند. سپس

 ةنحو ةگیری درباربندی شدند که تصمیمهای مشابه و منسجمی دستهنهایی در گروه ةآمددستهب

 ةاالت تحقیق صورت گرفت. در مرحلؤبندی مضامین، بر اساس محتوا و مبانی نظری و سگروه

مضامین استخراج  ةعناوین مشخصی نامگذاری کردند و شبک باشده را نهایی، محققان مضامین شناخته

  شد.

های کیفی معیارهای متفاوتی مطرح شده است. محققان این پژوهش، برای اعتباریابی پژوهش

تا سرحد  .1: (، این اقدامات را انجام دادند1388) فلیکتحقیق مطابق با ایند رای تضمین اعتبار فرب

د و اجازه دادند کردنها خودداری کردن به عنوان متکلم وحده در جریان مصاحبهامکان از صحبت

د دنکرمحققان سعی  .2د. کننکنندگان، نظرات خود را بدون هیچ کم و کاستی بازگو مشارکت

های ها در میدان تحقیق را با سایر همکاران در میان بگذارند تا میان جنبهها و نوشتهبازخورد یافته

  مختلف تحقیق و نگارش نهایی تعادل برقرار نمایند.

محققان برای اینکه باورپذیری نتایج این تحقیق را افزایش (، 1388) مطابق با معیارهای فلیک

مدتی در میدان تحقیق داشته باشند و از منابع اطالعاتی متعدد از یدهند، سعی کردند حضور طوالن

های موجود مرتبط با عنوان تحقیق، استفاده کنند. عالوه جمله مصاحبه، بررسی اسناد و مدارک و داده

کنندگان داشته باشند تا اطالعاتی که از بر این، سعی کردند تنوع و تکثر در انتخاب مشارکت

  آید باورپذیر و قابل اعتماد باشد.می ها به دستمصاحبه

مراحل تحقیق نیز استفاده شد. به این  مام(، در ت2014) 1باسکارادابندی زاویهدر این تحقیق، از 

که  طوریه ها داشتند، بآمده از مصاحبهدستهی بهابا داده یمدترگیری طوالنیمعنا که محققان د

صورت گرفت. درگیری تیم متخصصان این تحقیق توسط سازی و کدگذاری ، پیادههاانجام مصاحبه

                                                           
1. Baškarada 
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اطالعات وسعت یابد و عمق اطالعات نیز  تا کردها این امکان را فراهم با دادهمحققان مستمر ذهنی 

های پیاده شده، توسط اساتید بازنگری، و اصالح شد افزایش یابد. عالوه بر آن، کدگذاری مصاحبه

عات، در اختیار محققان دیگری نیز قرار گرفت تا صحت و این جریان داوری و کدگذاری اطال

 .اطالعات اثبات شود

 ی پژوهشهایافته

نفر مرد  13 هدایت تحصیلی و شغلی بودند، ةنفر مطلعان کلیدی که کارگزاران برنام 1۶از مجموع 

 دهد.مشخصات ایشان را نشان می 1درصد( بودند. جدول  19نفر زن ) 3و  درصد( 81)
 

 هدایت تحصیلی و شغلی( ةخصات مطلعان کلیدی )کارگزاران برناممش .1 جدول

 پست سازمانی جنسیت ردیف پست سازمانی جنسیت ردیف

 مرد 1
آموزش و  تربیتی و تحصیلیة مشاور ةرئیس ادار

 رضوی پرورش خراسان
 مشاور مرد 9

 مرد 2
آموزش و پرورش  اول ةمتوسطآموزش  ةادار سیرئ

 رضوی خراسان
 مرکز مشاورهمشاور  مرد 10

 مرد 3
ش و آموزای و کار دانشفنی و حرفه ةرئیس ادار

 رضوی پرورش خراسان
 مشاور مرد 11

 مرد 4
آموزش و پرورش نظری دوم  ةمتوسط ةرئیس ادار

 رضوی خراسان
 مشاور مرد 12

 مدیر دبیرستان مرد 13 استان ةگروه مشاور مشاور زن 5

 مرد ۶
پرورش  آموزش و ةمشاور مسئول مرکز مشاور

 رضوی خراسان
 مدیر دبیرستان زن 14

 مدیر دبیرستان مرد 15 کل ةادار ةکارشناس مسئول مشاور مرد 7
 مدیر دبیرستان مرد 1۶ مشاور زن 8

نفر از والدین ایشان انجام شد. این  18آموز دختر و پسر و دانش 18مصاحبه با  ،همچنین

( فرایند هدایت تحصیلی را 97-9۶ی قبل )یا سال تحصیل 98-97آموزان در سال تحصیلی دانش

 تجربه کرده بودند.
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آموزان و مصاحبه با مدیران ستادی، مشاوران، مدیران مدرسه، دانش 52های حاصل از داده

، به تفکیک کدگذاری شد. تحلیل Maxqdaافزار نرم ةآوری و ثبت به وسیلپس از جمع والدین؛

شده به این روش مضامین استخراج (. در1397الی، انجام شد )کممضمون به روش قالب مضامین 

ها گروهبندی تر در قالب خوشه. یعنی مضامین سطوح پایینشودمراتبی تنظیم میصورت سلسله

ها طی دو مرحله داده ،(. در این پژوهش1397)کمالی،  شودشود و مضامین سطح باالتر ایجاد میمی

بار به واحدهای معنایی تخصیص یافت، و پس از چندین)انتزاع( شد. ابتدا کدهای اولیه  کدگذاری

انتزاع دیگر،  ةبا یک مرحل درآمد. مقوالت فرعی مجدداً« فرعی ةمقول»بازبینی و پاالیش، به صورت 

آمده  کدگذاری ةیک نمونه نحو 2در جدول  ،بندی شد. برای مثالخوشه« ة اصلیمقول»در قالب 

 است:
 کدگذاری ةنمون .2جدول 

 واحدهای معنایی مقولة فرعی لیمقولة اص

 ةهای توسعناسازه

 ایمتوازن رشته

شغلی  ةدرنظرنگرفتن آیند

 ةآموزان در توسعدانش

 متوازن

نقدر آ شیاضیهمه مدت درس خوانده ر نیا نقل قول از والدین: ةنمون -

 فهیخوبه، خب ح

 سال دو رفتیهنر م دادمیمن اگر اجازه منقل قول از والدین:  ةنمون -

 کردم. یچه اشتباه گفتیم گرید

 یندارد و برا یشغل ةندیهای هنر آرشتهنقل قول از والدین:  ةنمون -

 مد.آنه شغل و در ،خوب است یسرگرم

اعتمادی به فرایند بی

 هدایت تحصیلی

 نمراتش که من ةبچ که کنندمی اعتراض نقل قول از مشاور: والدین ةنمون -

 را قبول سازیمتوازن جریان و نیاورده را تجربی ةرشت چرا بوده خوب

 .ندارند

ناحیه و با مدیر کل  ةنقل قول از والدین: من خودم رفتم ادار ةنمون - 

ها بین این درصدها و الویت ةصحبت کردم که برای من توضیح بده رابط

بحث قانع شد که این  و چیه باور کنید که نتونست و بعد از کلی جر

 .فرایند منطق ندارد

نقل قول از والدین: دختر من نمراتش از دوستش بهتر بوده، اون  ةنمون -

 ولی دختر من نیاورده این چه توجیهی داره؟ تجربی رو آورده ةرشت



418                                                      1401، پاییز 3، شمارة 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

 
 واحدهای معنایی مقولة فرعی لیمقولة اص

آموزان ثبت نام دانش

ها و بدون توجه به ظرفیت

 هااولویت

نامه نقل قول از مشاور: چون مدیران مقطع دوم در مورد اهداف آیین ةنمون -

دوم از فرایند هدایت تحصیلی مطلع  ةنیستند و مدیران متوسط توجیه

آموز رو ثبت ها دانشها و اولویتنیستند، گاهی بدون توجه به ظرفیت

 نام می کنند.

عدم تناسب ظرفیت 

 مدارس

 با آموزدانش فرایند خروجی موارد از خیلی نقل قول از مشاور: در ةنمون -

 که فنیهای رشته در د، مخصوصاً ندار همخوانی مدارس پذیرش ظرفیت

 .کنند نظر صرف باید و دارد وجود مناطق بعضی در

 قابل مشاهده است. 3اصلی استخراج شد که در جدول  ةمقول 11 ،در نهایت

 

 آموزان دورة اول متوسطه ها و موانع فرایند هدایت تحصیلی دانشچالش .3 جدول

 ها(اصلی و فرعی مستخرج از مصاحبه)مقوالت 

 مقولة فرعی مقولة اصلی

 های آنالینهای ماهیت آزمونچالش

 هاآزمون یعلم اعتبار در دیترد 

 هاآزمون یشناخت تناسب عدم 

 هاآزمون یفرهنگ تناسب عدم 

 هاآزمون تیجذاب عدم 

 هاآزمون ةدیفا -نهیهز بودننامتوازن 

 روان سالمت یهاآزمون اعتبار در مناقشه 

 های آنالینمونهای عملیات اجرای آزچالش

 افزاریافزاری و سختکمبود امکانات نرم 

 هاسوگیری در پاسخ به آزمون 

 بندی نامناسب برای اجرای آزمونزمان 

  جدی گرفته نشدن فرایند از سوی جامعه هدف )به ویژه دبیران و

 آموزان(دانش

 

 ایمتوازن رشته ةهای توسعناسازه

 ر توسعة متوازنآموزان ددرنظرنگرفتن آیندة شغلی دانش 

 اعتمادی به فرایند هدایت تحصیلیبی 

 هاها و اولویتآموزان بدون توجه به ظرفیتنام دانشثبت 

 عدم تناسب ظرفیت مدارس 
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 مقولة فرعی مقولة اصلی

 هاتوزیع نامتوازن تقاضا در رشته

 تراکم در شاخة نظری 

 استقبال مشروط از شاخة فنی 

 هاها و شاخهآموزان در رشتهای دانشچالش توزیع منطقه 

 های غیر نظریفقدان منزلت رشته 

 نامه و شرایط عینی در تعیین و تغییر رشتهتناقض ضوابط شیوه 

 های عملی والدینگیریها و جهتنگرش
  سوگیری ذهنی والدین در انتخاب رشته 

 مداخلة عملی والدین به منظور تأثیر بر نتایج 

 بازدهجلسات مشاورة تحصیلی کم 

لی های عمگیریها و جهتنگرش

 آموزاندانش

 ناآگاهی از اهداف و فرایند هدایت تحصیلی 

 مداخلة احساسات 

 موانع فعالیت مؤثر مشاوران

 آموزبودن نسبت مشاور به دانشکم 

 گرانباری نقش مشاور 

 مایه به لحاظ محتوامشاورة کم 

 تمرکز بر مشاورة تحصیلی 

 مشاور -آموزکیفیت نازل ارتباط دانش 

  در مقطع متوسطة اولاحساس تعلق کم مشاوران 

  پیامد جانبی 

 مسئولیت مشاور 

 تعارض منافع مشاور 

 اثر مدیران مدارس
 مسأله همیاری مدیران متوسطة اول 

 سازی در متوسطة دومعدم اجرای موردی متوازن 

 ضعف همکاری دبیران
 ناآشنایی با فرایند هدایت تحصیلی 

 اهمیت دانستن فرایند هدایت تحصیلیکم 

 نامة در مدارس مختلفشیوه اجرای ناهمسان
 نامه در مدارس برخوردار و نابرخورداراجرای ناهمسان شیوه 

 نامههای متفاوت مدارس ذیل شیوهفعالیت 

 ها و ناکارآمدی بازدیدهای شغلیمحدودیت
 بربودنبر و هزینهزمان 

 اثری بازدیدهاکم 

 رسانی نواقص اطالع
 هانسبت به تکثر رشتهآموزان ناآگاهی مشاوران، والدین و دانش 

 رسانی متنوعفقدان منابع اطالع 

 رسانیمحدودبودن بازة اطالع 
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 دهد.ها را نشان میمضامین حاصل از تحلیل مضمون مصاحبه ةشبک 1شکل 

 آموزان دورة اول متوسطهدانش یلیتحص تیهدا ندیفراها و موانع مضامین چالش ةشبک .1شکل 

 گیرینتیجهبحث و 

آموزان مقطع متوسطه منظور بررسی چالش ها و موانع فرایند هدایت تحصیلی دانش این پژوهش به

مدیران ادارة کل آموزش و پرورش نفر از  52استان خراسان رضوی انجام شد. به این منظور با 

آموزان هدف خراسان رضوی، مشاوران مدارس و مراکز مشاوره، مدیران مدارس، والدین و دانش
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برنامة هدایت تحصیلی و شغلی احصا  ها و موانعچالشیافته انجام شد تا ساختارمهبرنامه، مصاحبة نی

مقولة اصلی شد که عبارت بودند از  11های حاصل از مصاحبه منجر به شناسایی شود. تحلیل یافته

 ای، توزیع نامتوازن تقاضاهای توسعة متوازن رشتههای آنالین، ناسازهماهیت و عملیات اجرای آزمون

های عملی گیریها و جهتهای عملی والدین، نگرشگیریها و جهتها، نگرشدر رشته

آموزان، موانع فعالیت مؤثر مشاوران، اثر مدیران مدارس، ضعف همکاری دبیران، اجرای دانش

ها و ناکارآمدی بازدیدهای شغلی و نواقص نامه در مدارس مختلف، محدودیتناهمسان شیوه

 رسانی. اطالع

طور که ها نشان داد مقوالت اصلی دارای مقوالت فرعی هم هستند. همانچنین تحلیلهم

دهد بخش شایان توجهی از نشان می« های آنالینمقولة ماهیت و عملیات اجرای آزمون»های یافته

های آنالین مرتبط است. ها و موانع هدایت تحصیلی به ماهیت و عملیات اجرایی آزمونچالش

انع این آزمون در روایت کارگزاران و جامعة هدف فرایند هدایت تحصیلی گویای این مناقشات و مو

شود. در حالی که افزاری در این فرایند احساس میاست که نیاز به امکانات سخت افزاری و نرم

شهر و مناطق روستایی دسترسی به این امکانات ندارد، یا این آموزان ساکن در مناطق حاشیة دانش

آموزانی که آموز است. همچنین، دانشجایی دانشریزی مفصل و جابهمستلزم برنامه دسترسی

شوند که در پرداخت دسترسی به اتصال اینترنت از منزل ندارند، متحمل هزینة خدمات کافی نت می

آن نیز دچار مشکل هستند. در برخی مواقع نیز با اختالل یا کاهش پهنای باند سامانة همگام، 

ها با اختالل یا شود اجرای آزمونی جانبی، خدمات پشتیبانی و .. مواجه هستند که سبب میهاهزینه

 تأخیر مواجه شود.

شود عمداً تمایل به آموزان از نتیجة فرایند هدایت تحصیلی باعث میدر حالی که نگرانی دانش

های انجام آزمون آموزان و والدینتحریف فعاالنة نتیجة آزمون داشته باشند، به طوری که دانش

« عدم اصالت نتایج»دهند، که خود آنالین را با سوگیری و هدف مشخص برای رشتة خاص انجام می

 ها را به دنبال دارد. آزمون

های آنالینِ مورد استفاده عالوه بر این، بعضی کارگزاران دربارة مناسبت و اعتبار علمی آزمون

ها با االت آزمونؤکارگزاران، سطح س یبعضاز دید در فرایند هدایت تحصیلی تردید داشتند و 
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سبب پاسخ  نینهم تناسب ندارد، و به ا یةآموزان پاو سطح درک دانش یشناخت یهاتیقابل

عالوه بر این، کارگزاران  مورد نظر ندارد. یرهایدر سنجش متغ یاالت اعتبار کافؤآموزان به سدانش

آموزان های فرهنگی و بومی دانشه و متناسب با ویژگیسازی نشدها بومیاذعان داشتند این آزمون

تواند به آموزان است که مینیست. همچنین، سؤاالت آزمون بیش از حد تحمل و حوصلة دانش

ها شود. این اعتبار و ایجاد خطای سیستماتیک در پاسخهای بیاشکال مختلف موجب تولید پاسخ

( است که معتقدند در فرایند هدایت تحصیلی 2003ها همسو با پژوهش رپتو و همکاران )یافته

های فرهنگی الزامی است )بهرامی های فردی به منظور شناخت تفاوتآموزان، آگاهی از تفاوتدانش

( نیز معتقدند انتخاب رشتة تحصیلی زمانی به 1970(. همچنین، هیرن و موس )1394گهرویی، 

توانمندی، استعداد، مهارت، لیاقت، هوش، تر است که مطابق با میزان واقعیت و صحت نزدیک

 (.1380زاده هنرمند و شکرکن، شایستگی و استحقاق افراد باشد )کوشکی، مهرابی

های آنالین از سویی سبب کاهش شور برخی کارگزاران نیز معتقدند دیرهنگام اجراشدن آزمون

والن برای ادامة مراحل آموزان و از سوی دیگر، عدم نظارت و ارزیابی درست مسئو اشتیاق دانش

های معینی در ها به سال( نیز در تحقیقش به محدودنشدن آموزش1378شود. قاضی )برنامه می

(. به عالوه، در برخی موارد، فرایند هدایت تحصیلی از سوی 1397کند )رضایی، تحصیل اشاره می

خروجی باکیفیت از شود که تحت چنین شرایطی تولید جامعة هدف به قدر کافی جدی گرفته نمی

های هنگفت مادی و ها نشان داد صرف هزینههای آنالین دشوار است. تحلیل یافتهفرایند آزمون

ها، رسد مهمترین فایدة این آزمونهای آنالین توجیه اقتصادی ندارد و به نظر میمعنوی برای آزمون

ای از کادر مدرسه به انهفرایند اجرایی با جزئیات بسیار و تولید سندی است که به صورت رای

گیرد. عالوه بر این، نظر جمعی های خاص صورت میرسد و هجوم به رشتهآموز و والدین میدانش

 یو اجتماع یسالمت با سطح فرهنگ یهاآزموندهد به علت عدم تناسب فرهنگی کارگزاران نشان می

و قابل  قیدق جیو نتا ستندین یبوممعتبرند، اما  یسالمت روان به لحاظ علم یهاآموزان، آزموندانش

 .دهندیبه دست نم یاعتماد

ای و رشته« سازیمتوازن»به باور غالب کارشناسان و مدیران هدف نهایی هدایت تحصیلی،  
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آموزان دادن دانشای در دورة تحصیلی دورة دوم متوسطه و سوقرشتهای و میانرشتهایجاد تعادل بین

ها گویای است. در حالی که دومین مقولة احصاشده از تحلیل یافتههای غیر نظری به سمت رشته

های مصاحبه نشان داد بعضی کارگزاران بوده است. تحلیل یافته« های توسعة متوازن رشته ایناسازه»

های الزم ای بدون درنظرگرفتن زیرساختو اغلب جامعة هدف معتقد بودند توسعة متوازن رشته

آموزان است. عالوه بر آن مورد اقبال قرار گرفتن رشتة تجربی در بین دانش گیرد که نتیجةانجام می

آموزان به فرایند هدایت، سازی، والدین و دانشاین، به علت آگاهی کم از هدف و عملیات موازن

(، 1379نژاد )(، سلیمان137۶. این یافته همسو با نتایج تحقیقات شفقتیان )اعتماد هستندتحصیلی بی

کند طرح هدایت ( بیان می137۶. به طوری که شفقتیان )( است1397( و رضایی )1395کوثری )

آموزان و [ به خوبی نتوانسته برای دانش7۶-1375تحصیلی به دلیل تازگی آن ]در سال تحصیلی 

تحصیلی در انتخاب  های هدایتمالک ( نیز نشان داد1379نژاد )ها کامل جا بیافتد. سلیماناولیا آن

ها آموزان نسبت به مالکدهد دیدگاه دانش( نیز نشان می1395آنها موثر نبوده است. کوثری )رشته 

بودن دیدگاه دهندة منفیتر از حد متوسط است، که نشانو فرایند انتخاب رشتة ضعیف و پایین

دهد ها و فرایند انتخاب رشته است. همچنین، نتایج این تحقیق نشان میآموزان نسبت به مالکدانش

به هدایت  ها آموزان به انتخاب رشته در سطح مطلوبی قرار ندارد و شناخت اکثر آنشناخت دانش

 است.تحصیلی منفی ارزشیابی شده 

از سوی دیگر، کارگزاران کلیدی هم معتقدند مدیران مقطع دوم متوسطه گاهی بدون توجه به 

دهند. مشاوران نیز در این زمینه اذعان آموزان را انجام میها ثبت نام دانشها و اولویتظرفیت

اند ظرفیت پذیرش مدارس مقطع دوم متوسطه با خروجی فرایند مخصوصاً در مدارس فنی و داشته

برخوردار به خصوص روستاهای کم جمعیت مشهود ای تطابق ندارد که این امر در مناطق کمحرفه

 دسترس ندارد. های درای جز ترک تحصیل یا تحصیل در رشتهاست که نتیجه

مشهود است. « هاتوزیع نامتوازن تقاضا در رشته»دهد ها نشان میسومین مقولة مستخرج از یافته

به طوری که کارگزاران اذعان داشتند تراکم در شاخة نظری به دالیلی نظیر کمبود زمینة شغلی در 

های وابسته به تجربی، شتههای شغلی فراوان و پردرآمد در رهای ریاضی و انسانی، وجود زمینهرشته

ها و مشاغل، و همچنین، تفکر غالب افکار عمومی آموزان از رشتهها و دانشعدم آگاهی خانواده
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های پزشکی موجب تقاضای روزافزون در رشتة تجربی دربارة منزلت اجتماعی و درآمد رشته

و همکاران  1یکسبعات ها نیز همسو با مطالاست. این بخش از یافتهمخصوصا در مناطق برخودار 

نژاد (، و سلیمان1385(، معماری )1374تیرکده )بالی (، 2005) 2(؛ مالگوی، هاو و بورنابی2018)

آموزان، منزلت اجتماعی آیندة یک رشتة تحصیلی، منافع دارد که برای انتخاب شغلی دانش(، 1378)

بیکس و همکاران یق تطبیقی تحقخاصی برخوردار است.  شغلی و پتانسیل باالی درآمدی از اهمیت

دهد منافع شغلی و توسعة اند نشان میآموزان لیتوانی و انگلیس انجام داده(، که در بین دانش2018)

شان تأثیرگذار است. مالگوی، هاو و بورنابی آموزان بر انتخاب شغلیهای شغلی دانشتوانایی

بر انتخاب شغل نیست، بلکه عواملی همچون  کنند انگیزة مالی صرفاً تنها عامل مؤثر(، بیان می2005)

های پیشرفت شغلی، اعتبار، وضعیت اجتماعی و امنیت شغلی در انتخاب رشته تأثیرگذار فرصت

آموزان نه رسد که وضعیت اجتماعی اقتصادی دانش( نیز به این نتیجه می1374تیرکده )هستند. بالی 

گیری مة تحصیالت است، بلکه عامل مهمی در جهتتنها عاملی بالقوه در تعیین سطح آرزو برای ادا

کند منزلت اجتماعی ( نیز همسو با سایر محققان بیان می1385شود. معماری )ای آنان قلمداد میحرفه

( 1378نژاد )آیندة یک رشتة تحصیلی در فرایند انتخاب رشته دارای اهمیت بسزایی است. سلیمان

 ان به ارزش اجتماعی رشتة تحصیلی بستگی دارد. آموزنیز معتقد است انتخاب رشتة دانش

های دهد مشکالتی از قبیل کمبود امکانات و تجهیزات در رشتههای تحقیق همچنین نشان مییافته

های غیر نظری، ای، نگرش منفی افکار عمومی نسبت به مدارس و رشتهکار و دانش و فنی حرفه

های غیر ها، و ابهام در آیندة شغلی رشتهخانوادهنگاه غالب منفی مشاوران و مسئوالن آموزشی و 

آموزان کم باشد. ها و دانشها در میان خانوادهنظری باعث شده است گرایش به سمت این رشته

به سمت  شیدر گرا ییبسزا ریثأ، تتیفیباک یهااز هنرستان دیبازد، آموزاندانشاگرچه از دیدگاه 

نشین و روستایی بوده است. ن استقبال بیشتر در مناطق حاشیه؛ اما ایداشته است ینظر ریغ یهارشته

شده در فرایند های تعیینآموزان از روی اجبار بر اساس اولویتعالوه بر این، آخرین انتخاب دانش

آموزان با عملکرد ای است که این امر موجب جذب دانشهدایت تحصیلی مدارس فنی و حرفه

                                                           
1. Bikse 

2. Malgwi, Howe & Burnaby 
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ده است که خود دلیلی بر مقاومت جامعة هدف بر انتخاب این تر به این مدارس بوتحصیلی ضعیف

شود. عالوه بر این به بیان کارگزاران امکان تغییر رشته صرفاً به رشتة ریاضی ممکن است ها میرشته

ها نیز همسو ها اغلب به دلیل ضعف تحصیلی است. این یافتهو تغییر رشته از تجربی به سایر رشته

( است که تأکید بر عدم آگاهی 1397( و خدابخش )1385(، معماری )1384با مطالعات ساالری )

 ای دارند. آموزان و نفوذ خانواده در انتخاب و عدم انتخاب رشتة فنی و حرفهدانش

های عملی و مداخالت گیریو جهت« های والدینها و نگرشذهنیت»دهد تحلیل نتایج نشان می

آموزان نسبت به فرایند هدایت تحصیلی ها و رفتار دانشه گرایشدهی بسزایی در شکلوالدین تأثیر به

دهندة از مستقیم والدین که نشان کارگزاران بیان کردند دخالت مستقیم یا غیر و انتخاب رشته دارد.

ها ای انواع رشتهسازی رشتهناآگاهی والدین دربارة فرایند هدایت تحصیلی و تمایز آن با طرح متوازن

ها محسوس رد، محسوس است. بر این اساس تقاضای باالی رشتة تجربی در بین خانوادهها داو شغل

کنندگان توافق نظر داشتند که ترجیح نهایی رشتة تحصیلی از سوی خانواده صورت است و مشارکت

های تحقیقاتی ای والدین خود هستند. یافتهگیرد و فرزندان معموالً تحت تأثیر ترجیحات رشتهمی

دهد (؛ نیز نشان می2017و متمری ) (2014) 1ارمی(، 1378نژاد )(، سلیمان1395زاری )الع همچون ط

 آموزان تأثیرگذار است. نفوذ والدین در هدایت تحصیلی و شغلی دانش

ها و تکمیل نتایج همچنین، حاکی از این است که بعضی والدین به طور مشخص در انجام آزمون

نتیجة آزمون و مداخله در انتخاب رشته مشهود است، در حالی که در دهی به ها به منظور جهتفرم

برخوردار والدین کمتر در امور هدایت تحصیلی پیگیری دارند. اگرچه که به گفتة مناطق کم

کارگزاران، والدین در مناطق برخوردار، از شرکت در جلسات مشاورة تحصیلی مدرسه سرباز 

برخوردارتر از استقبال تحصیلی در حاشیة شهر و مناطق کمزنند، در حالی که جلسات مشاورة می

نسبتاً خوبی برخوردار است. در عین حال، بیشتر وقت جلسات به توجیه انجام مراحل صوری اجرای 

ها رسانی دربارة رشتهگذرد و عمالً مشاوران فرصتی برای مشاوره و اطالعنامه میآزمون و شیوه

(، 2000) 2(، هایرستون1395مسجدی و نوروزی )ا نتایج مطالعات خادمندارند. این یافته نیز همسو ب

                                                           
1. Eremie 
2. Hairston 
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(، است که تأکید بر تحصیالت والدین و استفاده از فناوری اطالعات و 2008و فاالیه و آدامز )

گفت از یک سو، فرایند هدایت  توانارتباطات برای هدایت تحصیلی فرزند خود دارند. اساساً می

اعتبار و از سوی دیگر موجب ترجیح مشاوران خارج از مدرسه برای ها بیتحصیلی در نزد خانواده

 های متعلق به پایگاه اجتماعی اقتصادی متوسط به باال است. خانواده

نیز متأثر از فضای کلی جامعه و به ویژه والدین « آموزانهای عملی دانشگیریها و جهتنگرش»

ها جنسیتی نیز نقش مهمی دارد. تحلیل مصاحبه های طبقاتی، سنی واست. در عین حال، ویژگی

نشان داد یکی از عوامل مهم به سمت رشتة تجربی از دیدگاه کارگزاران، عدم آگاهی کافی 

های طبقاتی در گرایش به ها و مشاغل مختلف است. در عین حال، تفاوتآموزان از رشتهدانش

اند انتخاب رشته ، مشاوران نیز بیان کردهشود. عالوه بر اینهای نظری و مهارتی مشاهده میشاخه

های تحقیقات بالی شود. یافتهها میشدن تصمیمافتد که سبب احساساتیدر سنی هیجانی اتفاق می

درآمدی باشند به آموزانی که از طبقه کم( نیز نشان داد دانش1395( و طالع زاری )1374تیرکده )

 ها تحرک اجتماعی ایجاد کند. شوند که برای آنهایی متمایل میطرف رشته

مقوالتی را شامل است که خود خرده« موانع فعالیت مؤثر مشاوران»دست آمده از دیگر مقوالت به

شود. مصاحبه با مشاوران، مدیران و کارشناسان مرتبط و جامعة هدف نشان داد موانعی جدی بر می

سطح کالن و ساختاری و بخشی به  سر راه فعالیت مشاوران وجود دارد. بخشی از این موانع در

آموز خصوصاً در مناطق های مشاوران مرتبط است. کمبود نسبت مشاور به دانشها و نگرشارزش

 شود.کم برخوردار و روستاها، و کمبود مشاور آقا به خانم احساس می

که دهندة گرانباری نقش مشاور داشت به این عبارت از سوی دیگر، مصاحبه با مشاوران نشان

نامة های آنالین، اجرای شرح وظایف مربوط به مشاور در شیوهگیربودن اجرا و ساماندهی آزمونوقت

هدایت تحصیلی، درگیری مشاور در درس تفکر و سبک زندگی باعث شده است، کمبود زمان برای 

 دهد. ها را تحت تاثیر قرار میمشاوران منجر به گرانباری نقش شده که کمیت و کیفیت خدمات آن

ها بوده است ها و شغلروزنبودن بعضی مشاوران دربارة رشتهعالوه بر این، تأکید کارگزاران بر به

آموزان های دانشمایه به لحاظ محتوا اتفاق بیافتد. تحلیل مصاحبههایی کمکه باعث شده است مشاوره
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به »مشاوران، مشاوره را کردند آموزان بیان مینیز گویای همین امر بود؛ به طوری که برخی دانش

دادند. عالوه بر این، اکثر مشاوران بر مشاورة تحصیلی و نه شغلی تقلیل می« هرچی عالقه داری

دهندة درگیری مشاور به علت حجم باالی کار و ها همچنین نشانشوند. تحلیل مصاحبهمتمرکز می

رفتن رابطة حسنه و اعتماد ازبین های آنالین دارد که باعثآموزان برای انجام آزمونفشار به دانش

ها نشان داد تعلق پایین مشاوران در متوسطة اول آموز شده است. همچنین، تحلیلبین مشاور و دانش

های جانبی آموران شده است. از سوی دیگر، قبول مسئولیتدر برقراری ارتباط با دانشسبب مشکل 

ی مشاوران شده است. در نهایت، اینکه به های متعددی براو انجام وظایف دیگران، سبب درگیری

های نظری، به دلیل آموزان به شاخهسبب اشتغال بعضی مشاوران در خارج از مدرسه، هدایت دانش

ها نیز همسویی با های خصوصی آتی است. این بخش از یافتهتأمین منافع آتی مشاوره در مشاوره

(، 1992) 1(، سینبادی1395(، مرادی )1378نژاد )(، سلیمان1395های مطالعاتی مانند کوثری )یافته

(؛ حسین و 2015(؛ جوزف )2014) 2(، وزه و چینونسو اکولی2017) آمبوگو، آیرو و کیپوسی

های مشاوره در هدایت تحصیلی تأکید بر خدمات و نارسایی ( دارد که2013احمدفایسال )

 آموزان دارند. دانش

بود که شامل دو مقولة فرعی مسألة همیاری مدیران « مدارس اثر مدیران»ها شامل مقولة مهم یافته

کنندگان این بود که مدیران سازی در متوسطة دوم بود. برداشت مشارکتو عدم اجرای موردی متوازن

ای دارند. اگرچه که توجیه کامل جایگاه فعالی در فرایند هدایت تحصیلی ندارد یا بعضاً نقش واسطه

تر در روند کار باشد. عالوه بر ساز پیشرفت مطلوبتواند زمینهحصیلی میمدیر در فرایند هدایت ت

سازی و توجهی مدیران به اجرای درست متوازنها نشان داد در برخی موارد شاهد بیاین، تحلیل

 آموزان بدون درنظرگرفتن اولویت انتخاب رشته است. نام دانشثبت

بیشتر قریب بوده است. کارگزاران معتقدند « ضعف همکاری دبیران»از دیگر مقوالت مستخرج، 

اهمیت است و اند، و هدایت تحصیلی نزد دبیران کمبه اتفاق دبیران با فرایند هدایت تحصیلی غریبه

های آنالین هدایت تحصیلی از سوی دبیران موضوعیت ندارد. به طوری که نمرات درج شده در فرم

                                                           
1. Sindabi 

2. Nweze & Chinonso Okolie 
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آموزان است که مبتنی بر درگیرنشدن دبیران لی دانشواقعی نیست یا صرفاً متکی بر عملکرد تحصی

( است که 137۶افزاری سایت است. این یافته همسو با تحقیق شفقتیان )و ناآشنایی با بخش نرم

 دهد طرح هدایت تحصیلی برای مدیران و دبیران چندان توجیه نشده است. نشان می

از مقوالت اصلی مستخرج از  ، یکی دیگر«نامه در مدارس مختلفاجرای ناهمسان شیوه»

ها است. به طوری که کارگزاران در مناطق و نواحی مختلف آموزش و پرورش اذعان داشتند مصاحبه

اجرای فرایند هدایت تحصیلی در مدارس مختلف متفاوت است و در اموری مختلفی چون 

ود امکانات برای آموزان، و وجبازدیدهای شغلی، پیگیری برگزاری جلسات مشاورة والدین و دانش

کنند. عالوه بر این، مدارس برخوردارتر های آنالین بهتر از دیگر مدارس عمل میانجام آزمون

های اقداماتی مانند استخدام مشاور بیرون از سیستم )بیشتر مدارس غیر دولتی(، برگزاری همایش

سات یادشده آموزان به مؤسانتخاب رشته توسط مؤسسات آموزشی آزاد و هدایت ضمنی دانش

نامه هدایت تحصیلی ندارد. برای مثال، بعضی زنند که این اقدامات ربط مستقیمی با شیوهدست می

آموزان های غیر نظری نزد دانشآموزان اذعان داشتند مشاوران معموالً توصیفی منفی از رشتهدانش

های این ز همسو با یافته( نی2007( و متمری )2017دارند. نتایج تحقیقات آمبوگو، آیرو و کیپوسی )

 بخش از تحقیق است. 

بود. « ها و ناکارآمدی بازدیدهای شغلیمحدودیت»ها حاکی از مقولة های حاصل از مصاحبهیافته

اظهارات کارگزاران نشان داد اجرای بازدیدهای شغلی در فرایند هدایت تحصیلی، به دالیلی مانند 

های الزم برای این کار، چندان مورد استقبال مدارس قرار بربودن فرایند هماهنگیبر و هزینهزمان

 گیرد. ضمن اینکه نتیجة کار نشان داده است عمالً بازدیدهای شغلی ناکارآمد است.نمی

مقوالتی است که شامل خرده« رسانینواقص اطالع»ها شده از مصاحبهة اصلی احصاآخرین مقول

های رسانی است. گفتهاطالع ةبودن بازنوع، محدودرسانی متهمچون ناآگاهی، فقدان منابع اطالع

 دربارةرسانی اطالع ةرسانی تنوع کمی دارد و هم بازدهد هم منابع اطالعکنندگان نشان میمشارکت

شدن، های موجود، محدود است. این موضوع موجب گیجفرایند هدایت تحصیلی و انتخاب

 آموزان و والدین و بعضاًعتمادی به فرایند در دانشاها، و بینبودن، اجرای کم کیفیت آزمونتوجیه

 دهد.ثیر قرار میأکیفیت خروجی فرایند هدایت تحصیلی را تحت ت در نهایت،شود که دبیران می
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رسد فرایند هدایت تحصیلی هم از کمبودهایی در به نظر می ،بندی بسیار کلیدر یک جمع

رد و هم کارگزاران و ذینفعان آن از کمبودها و بافزارانه رنج میعملیات اجرایی و شرایط سخت

برند، و شناخت، باور، انگیزه و رفتارها هایی از لحاظ شناخت، باور، انگیزه و رفتار رنج میتناقض

 فرایند هدایت تحصیلی نیست. ةشدهمسو با اهداف تصریح

اجرایی  ةنامشیوه»تقویت فرایند  برایای از پیشنهادها با توجه به مضامین استخراجی، مجموعه

شود. و کاهش نقاط ضعف و موانع اجرای طرح ارائه می« متوسطه ةآموزان دورهدایت تحصیلی دانش

  .است 1محوربازاریابی اجتماعی اجتماعهای بخشی از این پیشنهادها الهام گرفته از روش

 ةران و جامعفرم جلسات توجیهی برای کارگزا»شود های تحقیق پیشنهاد میمطابق با یافته -

وگویی برگزار گویی به صورت کارگاهی، بحث گروهی و گفتجای سخنرانی و تکبه« هدف

 تر است. کنندهانگیزد و ترغیبهدف را برمی ةشود، زیرا احساس مشارکت و همدلی جامع

هدایت  ةهدف به رکن برنامة شود جلسات توجیهی برای کارگزاران و جامعپیشنهاد می -

 ةشود، زیرا دریافت درستی از اهداف برنامه در بین بعضی کارگزاران و جامع تحصیلی تبدیل

آموز به سمت هدف وجود ندارد. مخاطب این برنامه باید بداند هدف برنامه هم هدایت دانش

ب و سوی موفقیت بیشتر، و هم بر امکانات آموزشی موجود منطبق است. این کار اگر در قال

 تواند اعتمادافزا و اثربخش باشد.ثر انجام شود، میری مؤوگویی و تسهیلگگفت و فرم

صورت « هاها در جلسات توجیهی و مشاورهکید بر منافع فردی انتخابأت»شود پیشنهاد می -

آموزان و والدین مبنی بر اینکه در ضرورت دارد ضمن هشداردادن به دانش ،گیرد. به عبارتی

آموز، ها و عملکرد تحصیلی دانشتناسب با توانمندیبینانه و بیواقع های غیرصورت انتخاب

احتمال شکست باال خواهد بود، و این امر اثرات روانی و بیرونی متعددی خواهد داشت، بر 

 کید شود.شان تأهایصورت پیگیری توانمندی آموزان دراحتمال باالتر موفقیت دانش

یب اجتماعی مدارس در جلسات توجیهی ها بر مبنای ترکتعیین محتوای پیام»شود پیشنهاد می -

 صورت پذیرد. « هاو مشاوره

« مشکالت فنی ةآگهی به مخاطب و پذیرش فروتنانپیش»شود ها، پیشنهاد میمطابق با یافته -
                                                           
1. Community-based Social Marketing 
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ناپذیر از اتوماسیون فرایندها در کشور است که انجام شود؛ زیرا مشکالت فنی بخش جدایی

 آگاهی و آمادگی ذهنی و روانی داشته باشند. آن پیش ةبارهدف در ةکارگزاران و جامع باید

است. با وجود محدودیت « درگیرکردن بیشتر دبیران در فرایند هدایت تحصیلی»پیشنهاد دیگر  -

زمانی و گرانباری نقش مشاوران، مدیر و مشاور از هر یک از دبیران بخواهند نقش تسهیلگر 

دقیقه در کالس  10هربار به مدت  هیا دو جلسد و در یک کننفرایند متقاعدسازی را ایفا 

وگو آموزان گفتبینانه با دانشهای واقعاهمیت فرایند هدایت تحصیلی و انتخابة خود دربار

 کنند. 

آموزان نظیر انجمن اولیا، دانش« اجتماعی و استفاده از ظرفیت داوطلبان ةاشاع»شود پیشنهاد می -

التحصیل دبیرستان آموزان فارغآموزی و دانشدانشهای آموزی، تشکلفعال شورای دانش

 برای ذکر تجارب خود در انتخاب رشته با نظارت مشاور، انجام گیرد. 

را در دستور « استفاده از سازوکار مشوق»شود مشاوران های تحقیق پیشنهاد مییافته با مطابق -

اهبرد اعطای پاداش و مشوق، کار خود قرار دهند. به این ترتیب که مشاوران با استفاده از ر

د که کننمنتشر  ،اندموقع تکمیل کردهههای خود را بآموزان و دبیرانی که فرمفهرست دانش

ها را تکمیل ها و هم افرادی باشد که هنوز فرمسایرین برای تکمیل فرم ةکنندهم ترغیب

توانند از این افراد اند میاند. زیرا با اطالع از نام افرادی که پیشتر فرم را تکمیل کردهنکرده

 در صورت نیاز، راهنمایی و کمک بخواهند. 

در حین و پس از فرایند « گردآوری تجارب و تحلیل بازخوردهای مکتوب»شود پیشنهاد می -

 شود، صورت پذیرد. شناسایی مشکالتی که تکرار می برایاجرا 

ة آموزان دورهدایت تحصیلی دانش ةشناسی سطح کالن برنامآسیب»شود پیشنهاد می ،در نهایت

هدایت  ةترین هدف عملیاتی برنامصورت پذیرد. با توجه به اینکه در حال حاضر مهم« متوسطه

سازی در این برنامه، است، اما واقعیت آن است که متوازن« سازیمتوازن»تحصیلی در حال حاضر، 

رس دولتی( است و هدف آن منحصر به چارچوب امکانات وزارت آموزش و پرورش )به ویژه مدا

آموزان در رشته/مدارس طوری توزیع شوند که به طور نسبی هم عدالت نسبت به است که دانش
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آموزان رعایت شود، و هم امکانات موجود پاسخگوی جمعیت ها و استعدادهای دانشتوانمندی

وزش عالی و بازار کار( ها )آمدر پیوند وثیق با سایر بخش آموزی باشد. اما این برنامه لزوماً دانش

تدوین نشده است. اگرچه پیامد این برنامه آن است که از ازدحام داوطلبان کنکور به طور کلی، و 

کنکور تجربی به طور خاص، از طریق آن کاسته شود، اما جامعه همچنان از لحاظ ذهنی آمادگی 

یافتن  ین برنامه انطباقاگرچه یکی از اهداف ا ن،پذیرش اهداف هدایت تحصیلی را ندارد. همچنی

های آموزش عالی است، اما واقعیت این است که پرورش با ظرفیت های نظام آموزش وخروجی

متخصصان  ةحتی مطالعات آمایش آموزش عالی به گفت ،هم چندان دقیق نیست زمینه ها در اینداده

رسد ر مجموع به نظر می. د(1391نیا، زاده، کردزنگنه و همایون)مهرعلی های جدی استدچار نقص

دادن به نتایج فرایند هدایت آموزان و والدین در جهت تنمتقاعدسازی جمعیت بیشتری از دانش

شغلی در طیف ة انداز آیندپذیر خواهد بود که چشمسازی مد نظر آن، زمانی امکانتحصیلی و متوازن

 مثبت باشد. های مختلف، نسبتاًها در شاخهوسیعی از رشته
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