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چكيده:
همگام با تغییرات نظام آموزشــی کشورمان در ســالیان اخیر ،موضوع هدایت تحصیلی نیز دچار
تغییراتی شــد که برخی چالشها و آسیبها را در پی داشته است .در همین راستا ،هدف اصلی تحقیق
حاضر بررسی آسیبشناسی فرایند هدایت تحصیلی دانشآموزان پایة نهم استان ایالم در سال تحصیلی
 1397-98بود .با بهرهجستن از ابزارهای کیفی و کمی ،مطالعة حاضر از نوع روش تلفیقی بود .در بخش
کیفی ،تحلیل مضمون مصاحبههای عمیق و نیمهساختاریافتهای با دانشآموزان ،اولیا و مشاوران ،تا حصول
اشباع نظری تا  27مصاحبه انجام شد .روش نمونهگیری بهکاررفته از نوع هدفمند بوده و یافتهها توسط
دیدگاه مشارکتکنندگان اعتباریابی شدهاند .تجزیهوتحلیل کدها به  44کد مفهومی ذیل آسیبشناسی
موضوع منجر شد که در هشت مقولة اصلی طبقهبندی شدند« :چالشهای بنیادین انتخاب ،باورهای خاص
اولیا ،برگههای نمادین ،مالک عینی انتخاب ،بیمالحظگی و رفع تکلیف ،عملکرد مشاور از باور تا ناباوری،
نارسایی الکترونیکی و القائات ناهمگون» .بخش کمی نیز شامل  400دانشآموز بود که با روش نمونهگیری
تصادفی انتخاب شدند .پرسشنامه نیز بر اســاس یافتههای کیفی تدوین و اعتبار آن با تحلیل عاملی
تأییدی مورد تأیید قرار گرفت .نتایج نشان داد ،از بین آسیبهای هشتگانة مستخرج کیفی ،چالشهای
انتخاب رشته از دیدگاه دانشآموزان مهمترین آسیب بود .همچنین ،نتایج آزمون من -ویتنی برای تعیین
مالک اصلی در کسب رشــته ،حاکی از این بود که دانشآموزان نمرات کارنامه را اصلیترین معیار برای
کسب رشتة دلخواه دانستهاند.

كليد واژهها:

هدایت تحصیلی ،آسیبشناسی ،روش تلفیقی ،مشاوران
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این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی تحت همین عنوان و با حمایت مالی معاونت پژوهش ،برنامهریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان ایالم
انجام گرفته است.
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مقدمه

هر دوره از تحصیل دانشآموزان از ویژگیهای خاصی برخوردار اســت .بیتردید ،یکی از مهمترین
آنها دورة متوسطه است ،زیرا در این دوره دانشآموزان باید نخستین و شاید مهمترین انتخابهای دوران
زندگی خود را رقم بزنند؛ انتخابی که میتواند موفقیتهای زندگی و تحصیلی بعدی آنها را پایهریزی کند.
در ایران ،ایجاد دورة متوسطه به سال  1228شمسی مربوط میشود که مدرسة دارالفنون توسط امیرکبیر
تأسیس شد (مرادی و اخوان تفتی .)1392 ،از زمان آغاز تأسیس مدرسهها در ایران ،دورة متوسطه همواره
دستخوش تغییراتی بوده است که آخرین آن مربوط به سال  1390و طرح تحول بنیادین در نظام آموزش و
پرورش و اجرای آن به شیوة جدید است .در آخرین این تحوالت ،تغییرات زیادی از جمله تغییر محتوای
کتابها ،تغییر رویة آموزش و تدریس به دانشآموزان و مهمتر از همه تغییر دستگاههای آموزشی سابق به
نظام جدید  3-3-6رخ داده است .در نظام قبلی ،دانشآموز در پایة دهم انتخاب رشته میکرد ،اما اکنون در
پایان پایة نهم باید رشتة خود را تعیین کند (وزارت آموزش و پرورش ،سند تحول بنیادین .)1390،مقصود
از هدایت تحصیلی در دورة متوسطه ،هدایت دانشآموزان به مناسبترین شاخه یا رشتة تحصیلی بر اساس
استعداد و عالقة آنان و به تناسب امکانات و نیازهای کشور است؛ فرایندی که به واسطة آن مربی و مشاور
با دانشآموز تعامل برقرار میکند تا بتواند در انتخاب رشتة مورد نظر به بهترین وجه به دانشآموز کمک کند
(اونز.)2015 ،1
اهمیت هدایت تحصیلی در این امر نهفته است که چنانچه هدایت تحصیلی دانشآموز صحیح صورت
نگیرد ،ممکن است از یک طرف موجب سرخوردگی دانشآموز ،عملکرد ضعیف ،بازگشت و تغییر مدام
رشته و حتی در نهایت ترک تحصیل شود .از سوی دیگر ،سرمایههای انسانی جامعه رو به فرسودگی میروند.
بنابراین ،اهمیت هدایت تحصیلی بسیار زیاد است و در واقع ماحصل یک دورة تحصیلی  9ساله است که
اگر متناســب با انگیزه و استعدادهای دانشآموزان صورت نگیرد ،تبعات منفی زیادی از حیث اقتصادی،
اجتماعی ،افت علمی کشور ،زوال منابع اقتصادی و انسانی ،بیتفاوتی و بیانگیزگی دانشآموز در رابطه با
مسائل فردی و اجتماعی به همراه دارد (شفیعآبادی .)1389 ،هدایت تحصیلی در رشد و بهبود مهارتهای
شناختی و رشد ّ
اخلقی فرد در آینده اثرگذار خواهد بود (کروکستون .)1972 ،2این انتخاب کل زندگی فرد
3
را تحت تأثیر قرار میدهد .نتایج تحقیقات زیادی ،برای مثال یانگ-جونز ،بورت ،دایکســون و هاوثورن
(« )2013ارتباط هدایت تحصیلی و موفقیت تحصیلی» ،ارلیچ و رأس -ایفت« )2012( 4برنامهریزی موفق
و هدایت تحصیلی» ،و اسمیت و آلن« )2014( 5موفقیتهای تحصیلی و مسیر صحیح هدایت تحصیلی»
حاکی از این است که مسیر صحیح و آسیبشناسانة هدایت تحصیلی با موفقیتهای تحصیلی بعدی فرد
در ارتباط است.
پیشینة تجربی هدایت تحصیلی حاکی از این است که تحقیقات مربوط به انتخاب رشته در کشور ما
با توجه به تغییرات نظام آموزشی به نظام  3-3-6و بهتبع آن تغییرات فرایند هدایت تحصیلی اندک است
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و بیشــتر مربوط به نظام انتخاب رشته به شکل پیشین است .بهنوعی ،پژوهش حاضر از نخستین گامهای
مطالعاتی در مسیر هدایت تحصیلی بهشمار میرود .از سوی دیگر ،عمدة تحقیقات صورت گرفته صرف ًا با
روشهای کمی و فرضیه آزمایی بودهاند .اما پژوهش حاضر با رویکرد تلفیقی در صدد بهرهگیری از مزایای
هر دو روش کیفی و کمی است .نیازآذری ،شریفی و جباری ( )1399در پژوهشی نتیجه گرفتند ،مدلهای
کارآمد هدایت تحصیلی دانشآموزان ،به ترتیب اســتعدادیابی ،عوامل قانونی ،خطمشــیهای کارآمدی،
ساختاری و مدیریتی ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،دانشمداری و خانوادگی -اجتماعی هستند .نیازآذری،
شریفی و جباری ( )1399در پژوهش دیگری نتیجه گرفتند ،وجود بانک اطالعاتی جامع ،سهولت دسترسی
به اطالعات ،مشــاورة برخط ،سابقهکاوی ،بهرهگیری از دستگاههای خبره و شبیهسازی ،از عوامل دستیابی
دانشآموزان به هدایت تحصیلی کارآمد هستند.
نیازی ،عقیقی ،سلیماننژاد و رازقیمله ( )1397در پژوهشی نتیجه گرفتند ،دانشآموزان مایل به انتخاب
رشتة تجربی هستند و از طرف دیگر ،معیار عمدة انتخاب رشته ،عالقههای شخصی است .نویدی ()1397
در پژوهشی نتیجه گرفت ،مهمترین اقدامات در راستای هدایت تحصیلی در کشور ارتقای سطح دانش و
مهارت حرفهای مشــاوران و انجام پژوهشهای مســتمر در مورد هدایت تحصیلی است .ابراهیمیمقدم،
صمدی و شریفی ( )1396نتیجه گرفتند ،آموزش و پرورش با ایجاد رشتههای جدید میتواند باعث جذب
دانشآموزان به رشتههای مورد نظر شود .رضایت از معلمان در رشتهای که تدریس میکنند و امکان دستیابی
به شغل ،از دیگر عوامل مؤثر بر انتخاب رشتة دانشآموزان بهشمار میروند.
مرادی و اخوان تفتی ( )1392در پژوهشــی نتیجه گرفتند ،عوامل مؤثر بر رضایت از انتخاب رشته ،به
ترتیب عالقة شخصی ،اولویت شغلی آینده و توصیة مشاور است و نظر والدین کمترین نقش را داشته است.
نظری ،محمدی و حاتمی ( )1389نتیجه گرفتند ،بیشتر دانشآموزان به رشتههای علمی و فنی عالقهمندند.
در میان دختران عالقه و امکانات مراکز آموزشی بیشترین نقش را دارند و در بین پسران ،درآمد بیشتر مورد
توجه بوده است .طهماسبی ( )1387در پژوهشی نتیجه گرفت ،پرستیژ و موقعیت اجتماعی رشتههای فنی و
حرفهای ،نفوذ مشاوران مدرسه و دخالت والدین عوامل مؤثر بر انتخاب رشته هستند.
زندوانیان ( )1385در پژوهشی نتیجه گرفت ،نحوة هدایت تحصیلی و انتخاب رشته بر اساس استعداد،
عالقه ،پیشرفت تحصیلی و فرایند صحیح هدایت تحصیلی به رشتههای گوناگون نیست ،بلکه دانشآموزان
قوی بر مبنای معدل به رشتة ریاضی و فیزیک ،دانشآموزان متوسط به علوم تجربی و دانشآموزان ضعیف
به علوم انسانی هدایت شدهاند .ساالری ( )1384نتیجه گرفت ،عالقة دختران به رشتههای فنی و حرفهای
کمتر از پســران بوده اســت و بهترین مشــوق دانشآموزان به شــاخههای فنی و حرفهای و کار و دانش،
مشاوران مدرسه بودهاند .رستگارخالد ( )1383نتیجه گرفت ،ترجیحات اکثریت خانوادهها به رشتة پزشکی
با جهتگیری عالقة فرزند ،خدمت به همنوع ،درآمد و آیندة خوب است.
ایرمای و اکوالیهای )2018( 6در پژوهشــی نتیجه گرفتنــد ،والدین و معلمان باید ارتباط نزدیکتری
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با انتخاب شــغل و تحصیل دانشآموز برقرار کنند .هاکوی )2018( 7نتیجه گرفت ،بین عالقههای شغلی و
جهتگیریهای شغلی دختران دبیرســتانی رابطة معناداری وجود ندارد .جیوستینلی و پاونی )2017( 8در
پژوهشی نتیجه گرفتند ،تفاوتهای درون خانوادگی و ارتباط با والدین تأثیر قابل توجهی در فرایند انتخاب
رشــته دارند .کرینوکا و پلیا )2014( 9در پژوهشــی نتیجه گرفتند ،اندازهگیری ادراک دانشآموزان نسبت به
انتخاب زمینة تحصیلی و شغلی باید بهعنوان یک ابزار کاری در نظر گرفته شود.
ساویتری ،گرید و زیمر-گمبیک )2013( 10در پژوهشی نتیجه گرفت ،سازگاری جهتگیریهای نوجوانان
از انتظارات پدر و مادر با انتخاب رشــته مرتبط اســت .آدو و ساننی )2012( 11در پژوهشی نتیجه گرفتند،
نگرش والدین و سطح تحصیالت آنان در انتخاب حرفهای و تحصیلی دانشآموزان اثرگذار است .وینگفیلد،
ریس و وســت -اُالتونجی )2010( 12نتیجه گرفت 66 ،درصد دانشآموزان توصیة مشــاور را در انتخاب
رشته در رتبة آخر ارزیابی کردهاند .پری ،لیئو و پابایان )2010( 13در پژوهشی نتیجه گرفتند ،حمایت معلم و
پشتیبانی والدین در آمادهسازی تحصیلی و شغلی دانشآموزان مؤثر است.
موضــوع هدایت تحصیلی دانشآموزان از معضالت جدی وزارت آموزش و پرورش بوده اســت ،تا
حدی که از گذشــته تاکنون مصوبات و اســناد زیادی از جمله «قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و
پرورش در ســال  ،1366قانون برنامة دوم توســعه در سال  ،1373آییننامة آموزشی دورة متوسطه در سال
 ،1380قانون برنامة چهارم در سال  ،1383نقشة جامع علمی کشور در سال  ،1389قانون برنامة پنجم توسعه
در سال  ،1389سند تحول بنیادین در سال  ،1390برنامة درسی ملی در سال  1391و در سال  1394آییننامة
جدید هدایت تحصیلی» در راستای آن اتخاذ شده ،اگرچه هنوز در حل ریشهای آن و کسب رضایت ذینفعان
موفق نبوده است (طباطبایی1397 ،؛ نیازی و همکاران1397 ،؛ نویدی.)1397 ،
در استان ایالم نیز مشاهدات و اظهارات بسیاری از دانشآموزان ،خانوادهها و مشاوران مدرسه حاکی از
این است که هدایت تحصیلی در طی تجربة جدید خود با مشکالت زیادی روبهرو بوده است؛ بهطوریکه
دانشآموزان در زمینة هدایت تحصیلی حاضر با اطالعات اندکی روبهرو بودهاند .از سویی دیگر ،نگرانیهای
خانوادهها و فرزندانشــان و شــناخت ناکافی از هدایت تحصیلی ،چالشهای زیادی برای آنان ایجاد کرده
است.
نتایج پژوهش حاضر میتواند برخی از چالشها و آسیبهای موجود هدایت تحصیلی به شکل جدید
را شناسایی و مشخص کند و در برنامهریزیهای تحصیلی و شغلی لحاظ شود .از سوی دیگر ،با توجه به
شــکل جدید فرایند هدایت تحصیلی در کشورمان ،نتایج پژوهش حاضر میتواند به شناخت دیدگاههای
مشاوران و نیز خانوادههای دانشآموزان و مواجهة آنان با هدایت تحصیلی منجر شود .بنابراین ،هدف این
پژوهش ،آسیبشناسی فرایند هدایت تحصیلی از منظر دانشآموزان ،خانوادههای آنان و مشاوران مدرسه
است .سؤال اصلی پژوهش نیز این است که چالشها و آسیبهای فرایند هدایت تحصیلی دانشآموزان
پایة نهم استان ایالم کدماند؟
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نوع روش پژوهش حاضر تلفیقی است .در روش تلفیقی چندین راهبرد وجود دارد .راهبردی که این
پژوهش دنبال کرد ،راهبرد اکتشافی است .راهبرد اکتشافی شامل گردآوری و تحلیل دادههای کیفی در مرحلة
اول و به دنبال آن گردآوری و تحلیل دادههای کمی در مرحلة دوم است که خود بر اساس نتایج کیفی مرحلة
اول بنا نهاده میشود (کراسول ،2009 ،15ص .)278 .در مرحلة نخست پژوهش که با روش کیفی انجام شده،
جامعة آماری متشکل از دانشآموزان پایة نهم ،اولیا و مشاوران شاغل در سال تحصیلی  1397-98شهرستان
دهلران بود .حجم نمونه در روش کیفی تابع قاعدة روش کیفی ،یعنی اشباع نظری ،است .محقق نمونهها را
تا رسیدن به نقطة اشباع ادامه میدهد و هرگاه مصاحبههای جدید نتوانند مفاهیم جدیدی در اختیار محقق
قرار دهند ،کار نمونهگیری به پایان رسیده است.
بر اساس توضیحات گفتهشده ،با  27دانشآموز پایة نهم (شامل  10پسر و  4دختر)  8مشاور ( 5مرد و 3
زن) و  5ولی دانشآموز مصاحبه به عمل آمده است .در بخش کمی نیز حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران
 400دانشآموز اســت .در بخش کیفی شیوة نمونهگیری هدفمند 16و از نوع نمونهگیری نظری و در بخش
کمی نیز نمونهگیری تصادفی مد نظر بوده است .ابزار اصلی جمعآوری دادهها در بخش کیفی مصاحبههای
عمیق و نیمه ساختاریافته و در روش کمی پرسشنامه بود که خود بر اساس دادههای کیفی تهیه و تنظیم شد.
روش اصلــی تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش کیفی ،تحلیل مضمون بود .بر این اســاس ،ابتدا کلیت
هر مصاحبه خوانده و بازخوانی مجدد شد .جمالت و عبارات نامرتبط از بازخوانیها حذف و این کار تا
اندازهای انجام گرفت که احساس شد دیگر جمالت اضافی و خارج از موضوع هدایت تحصیلی مشاهده
نمیشــود .در مرحلة دوم تمامی جمالت و حتی کلمات کدگذاری شدند .برای هر جمله ،عبارت و کلمه،
کدی مفهومی ،مانند جدول  ،3اختصاص یافت .این کار برای تمامی مصاحبهها انجام شد .با انجام این کار
تمامی کدهای مفهومی تعیین شدند .در مرحلة سوم جدول  4تمامی کدهای مفهومی در قالب کدهای اصلی
ســازماندهی شدند .کدهای اصلی با رفتوبرگشتهای متعدد به کدهای مفهومی و حتی رجوع مجدد به
جمالت و عبارات انجام شدند .در نهایت ،با طی تمامی این مراحل ،کار کدگذاری و طبقهبندی به سرانجام
رسید.
برای افزایش قابلیت اعتبار در روش کیفی ،روش خاص و از پیش تعیینشــدهای وجود ندارد ،بلکه
مجموعهای عوامل میتواند به این امر کمک کند .در پژوهش حاضر تمام فرایند کدگذاری مجدداً توسط
محققان بازبینی شــد .این کار با وســواس و رفتوبرگشتهای متعدد بین مفاهیم و مضمونها انجام شد.
همچنین ،نتایج و کل فرایند کدگذاری در اختیار چند اســتاد و صاحبنظر (دو استاد علوم تربیتی گرایش
مشاوره و سه استاد با سابقة انجام تحقیقات ترکیبی) که در حوزة مشاورة تحصیلی و تحقیقات ترکیبی خبره
بودند قرار داده شد و پیشنهادها و نظرات اصالحی آنها لحاظ شد .برای اعتبار پرسشنامه ،بخش کمی نیز
از تحلیل عاملی تأییدی و برای پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد.
14
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جدول  .3نمونة کدگذاری اولیه از جمله ،عبارت به کدهای مفهومی

128

عبارات

مقولههای جزئی (تمهای فرعی)

1

دانشآموز هنوز نمیدونه چکار کنه مدام میپرسه آقا من چه رشتهای برم؟

سردرگمی انتخاب

2

ک ً
ال اون اطالع و اطالعات الزم رو ندارن.

نبود اطالعات کافی

3

دانشآموزی بوده از او پرســیدم این رشــته رو که میخوای بری ،میدونی
آیندة کاریاش چطــوره و میدونی توش آمادگی داری یا نه؟ دانشآموز با
حالت و نگاهی که از عمق بی خبریاش حکایت داشت ،گفت نمیدونم آقا!

نشناختن رشتهها

5

دانشآمــوز باید فرمهای مخصوص خودش رو پــر کنه .واقعاً همینجوری
پرش کرده و بدون جدیت و دونستن مسیر صحیح.

اهمالکاری تکمیل برگهها

6

دانشآموز بر رشــتة خاصی تأکید و اصرار داره مث ً
ال آقا من باید برم رشــتة
تجربی هر جور شــده .ولی در پایان شــرایط رسمی ،نمره و معیارهایش را
نیاورده و ناراحت شده و گفته اص ً
ال هیچ رشتهای نمیره.

سماجت انتخاب

7

هنوز برای خانواده جا نیفتاده چکار کنند!

8

واقعاً نمره معیار اســت و بعضاً نمراتی که دانشآموز کسب کرده ،با واقعیت
منطبق نبوده

نمره محوری

9

به نظرم نقش نمره بیشــتر از برگهها و برگههای خود اظهاری اســت و ک ً
ال
انتخاب بر نمره استوار است.

تعیینکنندگی نمره

10

آگه دانشآموزی دوست داشته باشه رشتة تجربی بره ،درصورتیکه از بین
چند درس اصلی در پایة نهم یکیشــون نمرة خوبی کسب نکرده باشه ،به
احتمال زیاد نمیتونه موفق بشه و به این رشته بره.

وزن بخشی درسها

11

برگهها فقط در حد شناخت اولیه خوبن ،ولی نباید معیار تعیینکننده باشند.

سطحینگری برگهها

12

پســرم میخواد این رشته بره ،ولی در پایان به او اجازه نمیدن .حاال چکار
کنیم؟

درک نادرست اولیا

13

به نظرم کمتر از  10درصد بچهها شــناخت خوبی دارن ،ولی بیشــتر اونا
نمیدونن .از سؤاالتی که مدام میپرسن معلومه.

صورت شناخت

14

برخــی مدیران زیاد در هدایت تحصیلی جدی نیســتند و همینجوری رد
میشن .دیدهام.

رفع تکلیف مدیران

15

اص ً
ال فرمی به دانشآموز داده نشده .تقریباً صوری بوده است.

اهمالکاری اجرایی

16

برگههایی که به دبیران داده میشــه و ازشــون خواســته میشه اونها رو
نمرهگذاری کننــد ،نمرة هر درس رو تقریباً به صــورت رندومی دادهاند و
تحویل مدیر شده .یعنی خیلی واقعی نبودند.

سطحیگری دبیران
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جدول  .4مضمونهای فرعی و اصلی حاصل از دادههای مضمونهای اصلی
مضمونهای خرد

ردیف

1

نبود اطالعات کافی

2

ندانستن چندوچون رشتهها

3

فقدان اطالعات اولیا

4

سردرگمی انتخاب

5

 .5اهمالکاری و سهلانگاری تکمیل فرم

6

 .6ایفای نقش

7

 .7تعدیل برگهها

8

 .8بومیگرایی برگهها

9

 .9بیاعتقادی عملگرا

10

 .10عیوب برگهها و کثرت سؤاالت

11

 .11درک نادرست اولیا

12

 .12کمیت مراجعات والدین

13

 .13سرمایة فرهنگی خانواده

14

 .14اصرار اولیا و تجربة آنها

15

 .15تعیینکنندگی نمرة کارنامه

16

 .16تقویت  65درصدی

17

 .17ضرورت امتحانات هماهنگ

18

 .18تعیینکنندة پنهان

19

 .19دوگرایی ارزیابی

20

 .20رفع تکلیف و اهمالکاری اجرایی (مشاور و مدیر)

21

 .21سطحینگری دبیران

22

 .22نبود توجه به خروجیها

مضمونهای اصلی

چالشهای بنیادین انتخاب

برگههای نمادین

باورهای خاص اولیا

مالک عینی انتخاب

بیمالحظگی
و رفع تکلیف اجرایی
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جدول ( .4ادامه)
مضمونهای خرد

ردیف

130

23

سرزنش مشاور

24

بیاعتقادی مشاور

25

بروکراسی برگه و فرم مشاور

26

کلیگویی مشاور

27

ضعف مشاور

28

القای منفی مشاور

29

تقلیل سرزنش

30

تداخل نقشهای مشاور

31

دو شقی کار مشاور

32

تقویت اختیارات مشاور

33

تعیینکنندة معیوب

34

نبود راهنمای متخصص

35

نبود زیرساختها

36

قطعی اینترنت

37

مصداقهای برون مدرسهای اینترنت

38

نحوه و تجربة تعاملگرایی میزبان

39

نبود فرصت فکر کردن

40

انتخاب تصادفی رشته

41

نصیحت تجربهگرایانة برادر

42

نصیحتهای دوستان

43

نصیحتهای بد معلم

44

نصیحتهای خوب معلم
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عملکرد مشاور
از باور تا ناباوری
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القائات ناهمگون
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یافتهها

 .1چالشهای بنیادین انتخاب ..........................................................................................................
این مضمون از انواع مشکالت ،از سردرگمی تا نداشتن اطالعات کنشگران ،حکایت دارد و حاصل
چهار مقولة خرد «نبود اطالعات کافی»« ،ندانســتن چندوچون رشتهها»« ،نداشتن اطالعات اولیا» و
«سردرگمی انتخاب» است .اگرچه با حضور قدرتمند فضای مجازی و دیگر ابزارهای سریع اطالعات،
امکان دسترسی به اطالعات در مورد انتخاب رشته افزایش یافته ،اما یافتههای تحقیق حاضر حاکی از
این است که دانشآموزان در درجة نخست و اولیا و حتی برخی مشاوران مدرسهها از نوعی سردرگمی
و مضیقة اطالعات مرتبط با انتخاب رشته در رنج بودهاند .نقلقول مشاور زیر بهوضوح همین برداشت
را منعکس میکند:

«دانشآموز هنوز نمیدونه چکار کنه! مدام میپرسه آقا من چه رشتهای برم؟ ک ً
ال اون اطالع
و اطالعات الزم رو ندارن ،سردرگم و گیج هستند .واقع ًا دانشآموزی بوده از او پرسیدهام این
رشــته رو که میخوای بری ،میدونی آیندة کاریاش چطــوره و میدونی توش آمادگی داری
یــا نه ،دانشآموز با حالت و نگاهی که از عمق بیخبریاش حکایت داشــته ،گفته نمیدونم»
(مشاور 35 ،ساله).
فراتــر از تنگناهــای دانش و اطالعات دانشآمــوزان و اولیا ،نکتة دیگر این بــود که حتی برخی
دانشآموزان اظهار داشــتند مشاور مدرســه چندان اطالعاتی نداشته یا اطالعاتش بهقدر کفایت نبوده
و مطالب راهنمای هدایت تحصیلی را بهصورت کلی و کلیشــهوار بیان کرده است .رویهمرفته ،نبود
اطالعات در مورد انتخاب رشــته و نحوة آشــنایی دقیق با زیررشتهها و بازار کار آنها مطلوب نبود و
مکرراً در مصاحبههای مشارکتکنندگان مشاهده شد.

زهرا ،دانشآموز دهم تجربی ،با وجود انتخاب رشتة تجربی ،اشاره کرد بهتر بود مشاور در
قالب یک بنر ،نمایی از رشــتههای گوناگون ،بهخصوص انواع زیرمجموعههای پزشکی را ،در
طول سال نشان میداد (زهرا ،پایة دهم تجربی).
 .2برگههای نمادین ..........................................................................................................................
بنابــر فراینــد هدایت تحصیلــی فعلی که حــدود  65درصــد وزن انتخاب رشــته بر مبنای
نمــون برگ شــمارة  5بــا ترکیب نظرات و خروجــی  10درصد دبیران 10 ،درصــد دانشآموز5 ،
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درصد اولیا 10 ،درصد مشــاور 15 ،درصد آزمون اســتعداد و  15درصد نیز رغبت اســت ،برخی
واکنشها و اعتقادات قابلتأمل اســت .مقولة کشفشدة برگههای نمادین که حاصل «اهمالکاری
و سهلانگاری تکمیل برگه»« ،ایفای نقش»« ،تعدیل برگهها»« ،بومیگرایی برگهها»« ،بیاعتقادی
عملگــرا»« ،عیوب برگهها و کثرت ســؤاالت» اســت ،از همین واکنشهــا حکایت دارد .مجموع
اظهــارات دانشآموزان و مشــاوران بر این داللت داشــت که آنان چندان اعتقــادی به پر کردن و
تکمیل برگههای خوداظهاری و دیگراظهاری ندارند .به اعتقاد آنان ،این برگهها صرف ًا رفع تکلیف
و صوری هســتند و چندان در انتخاب رشــته اثرگذار نیســتند .به همین دلیــل ،واکنشهایی منفی
اعم از تصادفی پر کردن ،همزمانی تکمیل دو برگة ویژة دانشآموز و اولیا توســط خود دانشآموز
(ایفــای نقش )17داشــتهاند و حداکثر کارایــی برگهها را به رفع تکلیف تقلیــل داده و به نمادی از
ناکارآمــدی تبدیل کردهاند .اظهارات متعدد دانشآموزان و مشــاوران زیر بهوضوح این نکات را
محرز میسازد .برای نمونه:

 ...بله آقا دادند (برگهها را) ولی الکی پرشون کردیم .خود مشاور گفت همهشون رو (نمره)
 5بزنید تا رشــتة خوب براتون بگیره (دانشآموز دهم کاردانش) .گفتند وقت نیست ،سریع پر
کنید بدید تحویل (رفع تکلیف برگهها) (دانشآموز دهم فنی و حرفهای).
بله یک روز دوتا فرم به ما دادند و گفتند پرش کنید .اینا مهم نیست ،مهم نمرات درسی شما
هســت (دانشآموز یازدهم تجربی) .خود من (مشاور) و دانشآموز میدانیم واقع ًا  65درصده
دیگــه ،چون  35درصد به کارنامة دانشآموز مربوطه بیتأثیره و بیانگیزگی در پر کردن واقعی
ایجــاد میکنه  ...وقتــی این همه فرم دارم و باید نمراتشــون رو وارد کنم ،وقتی میدونم هیچ
تأثیری نداره ،بیخیال میشم( ...بیاعتقادی مشاور).
پارســال دانشآموزی داشتیم که  15تومان به کافینت داده بود گفته بود اینرو (فرم) کامل
کن و بهم بده (بیاعتقادی عملگرا) (مشاور 35 ،ساله).
اظهارات متعدد ذکرشده بهخوبی نشان میدهند هم مشاور و هم دانشآموز در یک توافق ضمنی،
البته بیشــتر با تأسی از بیاعتقادی مشاور ،نســبت به تکمیل برگهها مبادرت کردهاند .بنابراین ،در این
زمینه شــاهد واکنش منفعل تا منفی مشــارکتکنندگان در تکمیل برگهها بودهایم .این مضمون یکی از
فراوانترین مضمونها در روایتهای مصاحبهشوندگان بود .در نظام اعتقادی آنان ،برگهها در انتخاب
رشته تأثیری ندارند و همین برداشت به دانشآموزان نیز القا شده است .طوالنیبودن سؤاالت نیز مورد
دیگری بود که مشارکتکنندگان به خستگی ناشی از آن اشاره کردند.
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 .3باورهای خاص اولیا ......................................................................................................................
مضمون کشفشــدة دیگر ،باورهای خاص اولیا ،متشکل از «درک نادرست»« ،میزان مراجعات»،
«ســرمایة فرهنگی» و «اصرار اولیا و تجربة آن» اســت .ازآنجاکه همگی مؤلفههای خرد این مضمون
بهنوعی اِشــکال و هنجار خاص آنان برمیگردد ،به باورهای خاص تعبیر شــده اســت .به باور برخی
مشــاوران ،با وجود شــرکت اولیا در جلســات مربوط به هدایت تحصیلی ،عمدة شرکت آنان در حد
نمادین بوده و چندان مفید و کارآمد نبوده است .برای نمونه ،همین روایت مشاور پرواضح است:

وقتــی دعوت میکنیم از خانواده ،واقع ًا میان ،مگه کســی نتونه .ولی بحث آینه نمیدونند و
اطالعات الزم ندارند .یعنی صرف شرکت در مدرسه برای آشنایی انتخاب رشته میانه  ...میگه
پســرم باید بره رشتة تجربی .دیگه کاری ندا ِر عالقه و استعداد بچه چی هست (خانم مشاور،
 42ساله).
نکتــة دیگر قابلذکر این اســت که به اظهار مشــاوران ،خانوادهها بهطور کل نســبت به هدایت
تحصیلــی و اهمیت آن برای فرزند خودشــان در دو طبقه جای میگیرند؛ یا ک ً
ال بیخیال هســتند و
برایشــان مهم نیست و اص ً
ال به مدرســه مراجعه نمیکنند یا برایشان اهمیت دارد و مراجعه ،اگرچه
نمادیــن ،دارند .یافتههای این مضمون نشــان میدهد ،همگام با ناآشــنایی دانشآموزان ،خانوادهها
نیز چنین هســتند و حتی بسیار آســیبزاتر .بدینصورت ،بدون توجه به برخی هنجارهای قانونی و
مادههای مصوب هدایت تحصیلی ،اصراری نامتعارف مبنی بر انتخاب رشــتة خاص موردنظر خود،
بــدون مالحظة عملکرد تحصیلی و اســتعداد و عالقة فرزند ،دارنــد .همین باورهای خاص اولیا که
میتواند از تسلط رشتة تجربی ناشی باشد ،باعث شده خانوادهها سعی کنند فرزند آنها به هر شکل
ممکن به رشــتة تجربی برود و بهنوعی در کنکور ،با فــرض موفقیت ،بتواند جایگاه و آیندة خود را
تضمین کند.
 .4مالک عینی انتخاب .....................................................................................................................
این مضمون شــامل پنج خرده مضمــون «تعیینکنندگی نمره»« ،تقویــت  65درصد»« ،ضرورت
امتحانات هماهنگ»« ،تعیینکنندة پنهان» ،و «دوگرایی ارزیابی» است .به نظر مشاوران و دانشآموزان،
هدایــت تحصیلی و انتخاب رشــتة مورد نظر به نمرات کارنامه بســتگی دارد و مابقی درصد ،چندان
تأثیری ندارد .از همین رو ،در نزد آنها نقش نمره برجسته است و آن را تعیینکنندة اصلی میدانستند.
اسما ،دانشآموز پایة دهم تجربی ،معتقد است:
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من به خاطر اینکه نمرات نهمم خیلی خوب بود تونستم رشتة تجربی رو کسب کنم .خیلی
واسم مهم نبود برگهها رو چطور بزنم.
همچنین ،دیدگاه مشاور  36ساله نیز چنین بود :به اعتقادم همون کارنامه و نمرات درسهای
ریاضی ،علوم تجربی و ادبیات فارســی تعیینکنندة رشتهشون هســت .بقیه یا ندارن یا خیلی
خیلی کم.
چنین دیدگاههایی نشــان میدهند که در شرایط فعلی و به روایت تجربهکنندگان ،نقش تعیینکننده
در نمرات کارنامه تعبیهشــده و همین عملکرد تحصیلی بر  65درصد دیگر غالب اســت .بدین علت
برخی مشاوران خواهان برخی تغییرات و اصالحات از جمله «ضرورت برگزاری امتحانات هماهنگ
استانی» در هر سه پایه و «تقویت نقش  65درصد» بودند .اظهارات اصالحی مشاوران مدرسه چنین
بود که باید امتحانات هماهنگ استانی در هر سه پایه برگزار شوند و آن هم با تشکیل حوزة امتحانات و
پرهیز از حضور معلمان خودی .در نزد آنان نمرات فعلی واقعی نیستند و نمیتوانند مالک کارآمد توان
علمی دانشآموزان باشد؛ عین اظهار تجربهکنندگان همین نکته را بهدقت نشان میدهد:

«به نظرم ،زمانی میشه نمرات واقعی باشند که هر سه پایه یا پایة نهم ،آزمونش بشه هماهنگ
استانی ،با تشکیل ستاد تصحیح امتحانات ،و خود معلم نمره نده .این یعنی واقعیت و درست
بودن نمره ،تا بشه مالک .دانشآموز ریاضی رو گرفته  17یا علوم رو گرفته  ،18االن نمرات در
همة مدرسهها واقعی نیستند» (مشاور 28 ،ساله).
در کل ،مجمــوع روایات و دیدگاههای مشــاوران و دانشآموزان چنین بــود که  35درصد فرایند
هدایت تنها اصل تعیینکننده برای انتخاب رشتة مورد نظر است و  65درصد دیگر چندان مؤثر نیست.
لذا میتوان با  35درصد کارنامه به اهداف مورد نظر رسید.
 .5بیمالحظگی و رفع تکلیف اجرایی ...........................................................................................
این مقوله حاصل ســه مؤلفة سطحینگری دبیران ،نبود توجه به خروجیها و رفع تکلیف اجرایی
مشــاور و مدیر اســت .این مضمون نشان میدهد ،عوامل اجرایی مدرســه ،از دبیر تا مدیر و مشاور،
اعتقاد چندانی به برگههای خوداظهاری تا دیگراظهاری ندارند .همانگونه در نمون برگ  5تصریحشده،
دبیــران از اختیــار  10درصــد برخوردارند و در فرمی که مدیــر در اختیار آنان قــرار میدهد ،از آنان
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خواسته میشود نمراتی به درس مورد نظر دانشآموز اختصاص بدهند .همین تکلیف با بیمیلی دبیران
مواجه بوده و نمرات بهصورت تصادفی داده شدهاند .فراتر از این ،بیتوجهی به خروجیهای مجموع
برگههای دانشآموزان و مشاور و اولیاست .صداقت مشاور زیر بهدرستی بر همین امر تأکید دارد:

حقیقتــ ًا من باید کلی نمرة دانشآموز وارد کنم .کلی نمرات دبیران و اولیا رو وارد سیســتم
کنم؛ کاری طوالنی و بدون پشتوانة انگیزشی .و آن واقعیت در این کار وجود ندارد ،چون من
اعتقاد دارم کسی به این کارها اهمیت نمیدهد و در کالمی ،صوری بازی هست (مشاور خانم،
 33ساله).
 .6عملکرد مشاور از باورها تا بایدها ...............................................................................................
مضمون عملکرد مشــاور داللت بر دامنة متنوعی از مقصر دانســتن و ســرزنش تا طرد ســرزنش
مشــاور است و شامل  12مؤلفه است« :سرزنش مشــاور»« ،بیاعتقادی مشاور»« ،بروکراسی برگه و
برگة مشــاور»« ،کلیگویی مشاور»« ،القای منفی مشاور»« ،تداخل نقشهای مشاور»« ،دو شقی کار
مشاور»« ،تقویت اختیارات مشاور»« ،تعیینکنندة معیوب» و «نبود راهنمای متخصص».
مشاور بنا بر ماهیت کار خود ،در هدایت دانشآموزان ،خاصه در انتخاب رشته ،نقش مهمی دارد.
چنانچه مشــاور از تخصص الزم و عالقة زیاد در کار برخوردار باشــد ،میتواند بسیاری از تنگناها و
مشــکالت دانشآموزان هدف را برطرف کند .اهمیت کار مشــاور قابلانکار نیست ،با وجود این باید
اشــاره کرد در برخی موارد ،بنا بر محدودیتها ،برخی مشاوران از نیروهایی غیر از رشتة تخصصی و
بهطور عمده از نیروهای پرورشی هستند .همین موجب شده است اهمیت کار مشاور تحتالشعاع قرار
گیرد .سه مؤلفة کلیگویی (کلیشه) مشاور ،سرزنش مشاور و نبود راهنمای متخصص بر همین موضوع
داللت دارند .برای نمونه ،از اظهارات زینب میتوان همین موضوع را استنباط کرد:

«...مشــاور باید واقع ًا رشــتهاش مشاوره باشه تا بتونه خوب بچهها رو هدایت کنه .معلمای
خوب پرورشــی کمتر میتونن ،چون اونا کارشــون چیز دیگهایه .به نظرم هرچی مشاور سواد
بیشتر داشته باشه ،خوبتر بچهها رو به مسیر میبره( »...زینب ،دهم تجربی).
از دیگر مؤلفههای اساســی مضمون کشفشده ،تداخل نقشهای مشــاور ،دو شقی کار مشاور و
تقلیل وظایف مشاور است .مشاوران مدرسه به شکلهای گوناگون باور داشتند که واقع ًا مشاور با حجم
ســنگینی از کار روبهروســت و تا حدی از رسالت اصلی خود دور شده است .آنان بیان داشتند که کار
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مشاور به دو دستة «کاغذبازیهای متعدد» و «پاسخ دادن به بخشنامههای اداری» تقلیل یافته است .لذا
مصاحبهشوندگان معتقد بودند باید وظایف واقعی مشاور حول ارشاد تخصصی فعالیتهای آموزشی
و ّ
اخلقی دانشآموزان باشــد .اظهارات مصاحبهشوندة زیر حاکی از حجم زیاد کارها تا اظهار گله از
نظام فعلی کار مشاوره است:

از مشــاور انتظار اســت در همه چیز دخالت کنه .شما اآلن میدانید مشکالت و آسیبهای
ّ
اخلقــی و اجتماعی در جامعه زیاد شــده .همین در مدرس هم وجــود داره .حاال بحث آینه
مشــاور با چه حجم کاری زیادی ســروکار داره! هدایت تحصیلی بهجای خود که اون جذبة
واقعــی رو نداره .کلی باید برگه بدیــم و تحویل بگیریم ،آخرش هم خروجیها چندان خوب
نیستند (مشاور 42 ،ساله).
نکتة قابل توجه دیگر ،باور مشــاوران به تقویت دامنة اختیاراتشــان در حوزة انتخاب رشته است.
بر اســاس رویة کنونی ،نظرات مشاوران حدود  10درصد در انتخاب رشتة دانشآموز نقش دارد .آنان
معتقد بودند این سهم کم است و از طرف دیگر باید نظرات خانواده به همگرایی بیشتر با نظر مشاور
بینجامد .ذیل این بحث چنین معتقد بودند که مشاور بهتر از خانواده میتواند تشخیص دهد دانشآموز
در چه رشتهای موفقتر خواهد شد .لذا آنان معتقد بودند ،اگر خانوادهها به مشاور ایمان بیشتری داشته
باشند ،بسیاری از آسیبهای موجود کاسته خواهند شد .برای نمونه:

به نظرم اآلن خیلی از خانوادهها واقع ًا بهطور دقیق نمیدونند بچهشــون باید چکار کنه! اونا
(خانواده) باید بیان مدرســه و به مشــاور ایمان داشته باشن .مشاور بهتر میتونه مسیر درست
موفقیت رو براشــون ترســیم کنه .مشــاور میدونه وضعیت کلی دانشآموز چیه و باید چطور
بردش به راه درست( ...مشاور خانم 33 ،ساله).
 .7نارسایی الکترونیکی و پیامدهای آن .........................................................................................
مضمون کشفشدة دیگر ،نواقص و نارسایی الکترونیکی است .در چند سال اخیر ،گاهی آزمونهایی
بهصورت آنالین برای دانشآموزان برگزار میشوند .یکی از الزامات برگزاری این آزمونها ،وجود کارگاه
رایانه و برخط (آنالین) بودن اســت .زمانی که بســترهای چنین سختافزاری در مدرسه وجود ندارد،
ادارههای مناطق و شهرستان از مدرسههای برخوردار میخواهند با مدرسههای فاقد این امکان همکاری
کنند .بنابراین ،رفع این تنگنا مســتلزم برخی همکاریهای بین مدرســهای است .بر اساس اظهار زیر:
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واســه این کار (اینترنت) رفتیم مدرســة دیگهای .اونجا کلی اذیت شدیم .منتظر موندیم تا
هماهنگی بشــه برای کامپیوتر و آخرش هم هیچی .الکی همهشــون رو تند و تند پر کردیم و
والسالم(...دانشآموز ،دهم انسانی).
از این اظهار میتوان مشکالتی از نوع همکاری بین مدرسهای را استنباط کرد .مدرسة مقصد ممکن
اســت میل چندانی به همکاری با دانشآموزان دیگر نداشته باشــد .لذا احتمال نبود همکاری واقعی
وجود دارد .یا ممکن اســت برای جلوگیری از بینظمیهای احتمالی ،همکاری الزم را نداشته باشند.
این اظهارات را هم بخوانید:

«مشــکل اصلی آینه که آزمونهایــی که بچهها باید بدن ،اینترنتیه و وقتی اینترنت نیســت،
گاهی باید دانشآموز به مدرسههای مجهز به اینترنت برده بشه .همین کلی مشکل ایجاد میکنه.
حوادثی که توی این فاصله ایجاد میشــه ،بینظمی دانشآموزان و کنترلکردن اونا و  ...واسه
ماها (مشــاوران) هم دردســرهای زیادی داره .ممکنه بریم اونجا ،باز مشکل سرعت اینترنت
مطرح باشه! وقت زیادی هم خودمون منتظر بمونیم .بچهها هم همینطور .خسته میشن و ممکنه
دســت به بینظمی بزنند! همینطور باید ببینیم نحوة همکاری اون مدرســه با ما چطوره! مث ً
ال
سال گذشته همین موضوع رو تجربه کردیم؛ کلی وقت گذاشتیم ،اومدیم واسه آزمون اینترنتی
بچهها ،مدیر مدرسه گفت زود تمام کنید ،بچههای خودمون کارگاه دارن .منظور مشخص بود.
دوستنداشتن ما استفاده کنیم( »...مشاور مدرسه 40،ساله).
 .8القائات ناهمگون .........................................................................................................................
مضمــون «القائات ناهمگون» بر توصیههای ناهمخوان و گاهی متضاد اشــاره دارد .این مضمون
شــامل توصیههایی از درون خانوادة خود (برادر و خواهر) ،دوســتان و معلمان است .بدیهی است در
فرایند انتخاب رشــته خانواده نقش مهمی دارد و در این بین نقش برادر و خواهر محرزتر اســت .در
حال حاضر ،عموم خانوادهها به ســمت رشــتة تجربی نظر دارند ،چراکه در صورت موفقیت فرد ،این
رشته برای خود فرد و خانواده شغل مطمئن و درآمد قابل توجهی را تضمین خواهد کرد .لذا در برخی
مصاحبهها مشــارکتکنندگان اذعان میکردند توصیة خواهر و برادران آنها بر اولویتدادن به رشــتة
تجربی ،بدون مالحظات دیگر ،بوده اســت .برای نمونه ،ســمیه ذکر کرد« :خواهرم رشتة پزشکی قبول
شــده بود .بهم گفت هر کاری کردی ،حتم ًا باید بری رشــتة تجربی .آگه قبول بشی ،خیالت راحته دیگه
پزشک میشی .االن پزشکا درآمد خوبی دارن» (سمیه ،دهم تجربی).
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همچنین ،نادر اظهار داشــت که معلم توصیه کرده اســت به رشتة تجربی نرود ،چون شانس قبولی
کنکورش بسیار پایین است (نادر ،دهم انسانی) .مشارکتکنندة دیگری اذعان کرد:

«...راستش نمیدانستم چه رشتهای برم! خودم دوبهشک بودم چه رشتهای برم تا بتونم موفق
بشــم .خانواده یه چیز میگفتند ،مدرســه یه چیز دیگه! واقع ًا اعصابم خراب بود .بین دو رشته
مونده بودم .اول تجربی آورده بودم ،بعدش انسانی هم داشتم .آخرش دیگه خیلی اذیت شدم،
رفتم رشــتة انسانی .االن احساس میکنم کاش میرفتم تجربی ،چون االن متوجه شدهام رشتة
انســانی نه اینکه بد هست ،آیندهاش خوب نیست .فقط شاید بشه معلمی قبول شد ،ولی اون
تجربی رو شاید پرستار میشدم»(نازنین ،دهم انسانی).
نــکات قابل مالحظة روایات باال این اســت کــه از اطرافیان نزدیک دانشآمــوز ،تفکرات کام ً
ال
ناهمخوانی از یک ســنخ ،در یکی اصرار بر رشــتة تجربی و در دیگری اجتناب از آن ،القا شده است.
بدیهی است در چنین شرایطی فشار زیادی بر دانشآموز وارد خواهد شد.

بخش کمی

تحلیل عاملی تأییدی
در پژوهش حاضر ،برای بررســی مدلهای اندازهگیری ،از تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAاســتفاده
شده است .درصورتیکه سطح معناداری کمتر از  0/05باشد ،بارهای عاملی در سطح  5درصد معنیدارند
و فرض صفر مبنی بر معنیدار نبودن نقش سنجه در تشکیل سازة مورد بررسی رد میشود و معنیداری
روابــط در قالب تحلیــل عاملی تأییدی مورد پذیرش قرار می گیرد .مدلهــای اندازهگیری که به کمک
تحلیل عاملی تأییدی مورد برازش قرار گرفتند ،در شکلهای زیر آمدهاند.
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شکل  .1مدل اندازه گیری القائات ناهمگون (ضرایب استانداردشده)
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شکل  .2مدل اندازهگیری باورهای اولیا (ضرایب استانداردشده)
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شکل  .3مدل اندازهگیری بیمالحظگی (ضرایب استانداردشده)
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شکل  .4مدل اندازهگیری چالشهای بنیادین (ضرایب استانداردشده)
شمارة ë 75
سال نوزدهم ë
پاییز ë 1399

139

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

نقش ذینفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش در آموزشوپرورش

e2

X21

e3

X22

e4

X23

e5

X24

e6

X25

e7

X26

0/7
5

e1

X20

3
0/7

1
0/8
0/80

عملکرد

8
0/7 /74
0

0/7
6

شکل  .5مدل اندازهگیری عملکرد (ضرایب استانداردشده)
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شکل  .7مدل اندازهگیری مالک عینی (ضرایب استانداردشده)
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شکل  .8مدل اندازهگیری نارسایی اینترنتی (ضرایب استانداردشده)

سؤاالت پژوهش



سؤال  .1آگاهی و اطالعات دانشآموزان در زمان انتخاب رشته چگونه بوده است؟

جدول  .5میزان دانش و آگاهی دانشآموزان در زمان انتخاب رشته بر حسب درصد و میانگین
نام رشتهها
رشتة ریاضی و رشتههای
زیرمجموعة آن

درصد
خیلی کم ()1

کم ()2

18/8

0/21
39/8

تا حدی ()3

27/2

زیاد ()4

خیلی زیاد ()5

0/18

15
/33

میانگین

2/86
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جدول ( .5ادامه)
نام رشتهها

درصد
خیلی کم ()1

کم ()2

رشتة تجربی و رشتههای
زیرمجموعة آن

0/13

10/5

رشتة انسانی و رشتههای
زیرمجموعة آن

16/2

رشتة کاردانش و رشتههای
زیرمجموعة آن

16/05

23/5
16/8
0/33
12/5

28/55
13/5

رشتة فنی و حرفهای و
رشتههای زیرمجموعة آن

9/8
23/3

18/5

اطالع از آیندة شغلی رشتهها

22/5
0/41

میانگین درصدها

تا حدی ()3

41/3
30/7
32/8
27/5
26/2

زیاد ()4

خیلی زیاد ()5

20/2

0/15
35/2
13/5

22/8
36/3
27/8

10/5
38/3

28/8

20/5
49/2
0/9

23/8
32/8
33/68

34/35

میانگین

3/42
2/99
3/02
3/32
2/82
3/01

بر اســاس جدول  ،5حدود یکسوم دانشآموزان در زمان انتخاب رشته از دانش و اطالعات زیاد
برخوردار بودهاند .میانگین کل بر اساس نمرة  1تا  5است و نمرة  3بیانگر حد متوسط دانش و اطالعات
در زمان انتخاب رشته است .از نظر تفکیک رشته نیز دانشآموزان رشتههای تجربی ،و فنی و حرفهای
به ترتیب دانش و اطالعات بیشتری داشتهاند.



سؤال  .2بین سطح دانش و اطالعات مرتبط با انتخاب رشته و جنسیت دانشآموزان
چه تفاوتی وجود دارد؟

جدول  .6مقایسة وضعیت جنسیت با سطح اطالعات و دانش انتخاب رشته

اطالعات
انتخاب
رشته
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تعداد

میانگین رتبه

جمع رتبهها

پسر

228

205/45

46842/50

دختر

172

191/52

46842/50

کل

400
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برای مقایســة وضعیت جنســیت با سطح دانش و اطالعات انتخاب رشــته از آزمون آماری «من-
ویتنی» استفاده شده است .خروجیها بیانگر این هستند که بین دو گروه دختران و پسران از نظر سطح
اطالعات در مورد انتخاب رشته تفاوت معناداری وجود ندارد .با توجه به اینکه  P > 0/05است ،نتیجه
گرفته میشــود هر دو گروه پســران و دختران در زمان انتخاب رشته از سطح دانش و شناخت یکسانی
برخوردار بودهاند.



سؤال  .3از نظر پاسخگویان ،جایگاه عاملهای هشتگانه چگونه است؟

برای پاســخ به این ســؤال از آزمون «فریدمن» استفاده شده اســت .بر اساس جدول  ،7از دیدگاه
دانشآموزان عامل «چالشهای انتخاب» با میانگین  19در رتبة اول قرار گرفته و عاملهای «مالک عینی
و بیمالحظگی اجرایی» با میانگینهای  13/90و  13/56در جایگاههای دوم و سوم و سایر عاملها نیز
در مراتب  4تا  8قرارگرفتهاند.
جدول  .7آزمون فریدمن برای تعیین اهمیت آسیبهای استخراجشده از دیدگاه دانشآموزان
میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

رتبة میانگین

ترتیب عاملها

عاملها
نارسایی الکترونیکی

7/7450

1/76856

3

13

1/86

8

باورهای اولیاء

11/9975

3/43540

4

20

4/21

6

القائات ناهمگون

9/7525

3/21669

3

34

2/43

7

عملکرد مشاور

12/9025

3/25106

4

20

4/82

4

بیمالحظگی اجرایی
(اجرایی مشاور و مدیر)

13/5600

4/30380

5

54

5

3

مالک عینی انتخاب

13/9050

3/59420

4

20

5/36

2

چالشهای انتخاب

19/3225

2/90251

10

25

7/80

1

فرمهای نمادین

12/6075

2/76542

6

19

4/51

5
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بحث و نتیجهگیری
هدفاصلیتحقیقحاضربررسیآسیبشناسیفرایندهدایتتحصیلیدانشآموزان
پایة نهم اســتان ایالم بود .حاصل تجزیهوتحلیل یافتههای کیفی به شکلگیری هشت
مضمون محوری «چالشهای بنیادین انتخاب ،برگههای نمادین ،باورهای خاص اولیا،
مالک عینی انتخاب ،بیمالحظگی و رفع تکلیف اجرایی ،عملکرد مشــاور از باور تا
ناباوری ،نارسایی الکترونیکی و القائات ناهمگون» منجر شد .بر اساس یافتههای بخش
کمی نیز مهمترین آسیبها و چالشهای هدایت تحصیلی به ترتیب اهمیت عبارت بودند
از :چالشهای انتخاب رشته ،مالک عینی انتخاب ،بیمالحظگی عوامل اجرایی ،عملکرد
مشاور ،برگههای انتخاب رشته ،باورهای اولیا و مشکالت الکترونیکی انتخاب رشته.
در مورد مقولة اصلی اول ،یعنی چالشهای بنیادین انتخاب رشــته ،باید اذعان
کرد ،اولین آســیب جدی و چالش در حوزة هدایت تحصیلی بود که در بین عموم
مشارکتکنندگان رایج بود .این یافته با نتایج برخی پژوهشها نظیر نویدی (،)1396
رضاپور میرصالح ،شفایی و براتی ( ،)1395احمدی ( )1387و اکوالیهای و ایرمای
( )2018همسوســت .این تحقیقات بهطور ضمنی اشــاره کردهاند که میزان آشنایی
دانشآموزان با انتخاب رشــته چندان نیست و برخالف جو رایج و وجود امکانات
بصری و ســمعی در جامعه ،دانشآموزان نیاز به اطالعات بیشــتر در مورد هدایت
تحصیلی دارند .یافتههای کمی نیز بر این امر صحه میگذارند؛ در زمان انتخاب رشته
حدود  35درصد از دانشآموزان به میزان کم و تنها حدود  34درصد در حد زیاد و
 31درصد نیز در حد متوسط از دانش و اطالعات برخوردار بودهاند .بهعبارتدیگر،
فقط حدود یکسوم دانشآموزان میزان اطالعات خود را زیاد دانستهاند.
همچنین ،از نظر اهمیت ،چالشهای انتخاب رشته رتبة اول را به خود اختصاص
داد .اگرچه تصور میشود دانشآموزان در طول سال تحصیلی با چگونگی هدایت
تحصیلی آشــنا میشــوند ،اما واقعیت موجود این اســت که عمــدة آنها از نوعی
ســردرگمی در انتخاب رشــته رنج میبرند که میتواند این ناشــی از این باشد که
دانشآموزان یک سال زودتر و در واقع در شروع دورة جدید تحصیلی باید انتخاب
رشته کنند .همین ممکن است باعث افزایش استرس و نبود تمرکز آنان شود.
یافتــة دیگر برگههای نمادین (با اشــکال گوناگون اهمالکاری و ســهلانگاری
تکمیــل فرم ،ایفای نقش ،تعدیل برگهها ،بومیگرایــی برگهها ،بیاعتقادی عملگرا،
عیوب برگهها و کثرت ســؤاالت) بود که بر دامنة متنوعی از اهمالکاری ،بیاعتنایی
و اشــکاالت برگهها داللت دارد .اگرچه در مورد یافتة حاضر ،به علت تازگی ورود
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نقش برگههای خودارزیابی و دیگر ارزیابی ،نتایج مشابهی موجود نیست ،اما نتایج
نشــان داد ســؤاالتی که باید رغبت و اســتعداد دانشآموزان را بسنجند ،با سرعت
و بیدقتی و تصادفی تنظیم شــدهاند .نکتة دیگر به تعداد زیاد و طوالنی ســؤاالت
برمیگردد که مشــاوران نیز با صراحت به پیامدهای خســتگی و بیدقتی در تکمیل
آن اشاره کردند.
نتیجة دیگر این تحقیق ،در مورد باورهای خاص اولیا نسبت به هدایت تحصیلی
بود .این یافته با نتایج پژوهشهای احمدی ( ،)1387رستگارخالد ( ،)1383نویدی
( ،)1396یوشــا ( ،)2013الزاروس ،محمیــد و آدیــگان ،)2013( 18آدو و ســاننی
( )2012و آرایوجو ،تاویرا ،ســیلوا ،موتا و مارکوس )2012( 19همسوســت ،ولی
بــا نتیجة تحقیق مرادی و اخوان تفتــی ( )1392که نتیجه گرفته بودند خانواده هیچ
نقشــی در هدایت تحصیلی دانشآموز ندارد ،ناسازگار است .در این مورد میتوان
به میل زیاد خانوادهها به انتخاب رشتة تجربی اشاره کرد که در شرایط فعلی کشور،
مهمترین رشــته است و پزشــکی آمال آن .این موضوع باعث اصرار خانوادهها به
انتخاب رشــتة تجربی ،گاهی بدون توجه به شــرایط و توانایی دانشآموزان ،شده
است.
مالک عینی انتخاب رشته (مالک برگهها ،نمرات کارنامه ،نظرات مشاور مدرسه
و نظرات خانواده) یافتة دیگر بود .مفاد این مضمون بر نقش اصلی نمرات کارنامه
داللت دارد .در دیدگاه برخی مشاوران و دانشآموزان نمرة کارنامه اصل تعیینکنندة
انتخاب رشته است .کلیات هدایت تحصیلی صرف ًا به میزان دو رقم  35و  65درصد
برای مالک انتخاب رشــته بسنده کرده اســت و نقش و اهمیت بخش خوداظهاری
چندان جا افتاده نیســت .نکتة دیگر در شــکلگیری این ایده در اذهان مشاوران و
دانشآموزان میتواند این باشد که خروجی مشخصی از میزان تأثیربخش  65درصد
هدایت تحصیلی به رؤیت دانشآموزان نرســیده و حتی خود مشــاوران نیز به آن
بیاعتنا هستند.
یکی دیگر از مقوالت حاصلشــده ،عملکرد مشاور از باور تا ناباوری بود .این
مقوله شــامل  12مؤلفه بود« :سرزنش مشاور ،بیاعتقادی مشاور ،کاغذبازی برگه و
فرم مشاور ،کلیگویی مشاور ،القای منفی مشاور ،تداخل نقشهای مشاور ،دو شقی
کار مشــاور ،تقلیل وظایف مشاور ،تقویت اختیارات مشاور ،تعیینکنندة معیوب و
نبود راهنمای متخصص» .این یافته با نتایج ضمنی تحقیقاتی مانند نویدی (،)1396
ساالری ( )1384و ادواردز )2009( 20سازگار است .مشاور بنا بر ماهیت کار خود
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نقش ذینفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش در آموزشوپرورش

نقشــی مهم در هدایت دانشآموزان ،خاصه انتخاب رشته ،دارد .چنانچه مشاور در
کار خود از تخصص الزم و عالقة زیاد برخوردار باشد ،میتواند بسیاری از تنگناها
و مشکالت دانشآموزان هدف را برطرف کند (سایت مشاوران مدرسه.)2018 ،21
با وجود این باید اشاره کرد ،در برخی موارد ،بنا بر محدودیتها ،برخی مشاوران از
نیروهایی غیر از رشتة تخصصی و بهطور عمده از نیروهای پرورشی هستند .همین
موجب شده است اهمیت کار مشاور تحتالشعاع قرار گیرد.
یافتــة دیگــر ،القائات ناهمگون بود که مفاد آن بر تأثیرگذاری بیشــتر از مراجع
دیگر مانند دوســتان و آشنایان در فرایند انتخاب رشــته حکایت داشت .این یافته
بــا نتایج پژوهش ذکایی ( )1387که نتیجه گرفته بود پاســخگویان با وجود اذعان به
ضرورت حضور مشــاوران در مدرسه ،نقش حمایتی و مشــاورهای آنان را چندان
چشــمگیر ندانستهاند همسو اســت .در تبیین این نتیجه میتوان گفت ،در شرایطی
کــه مشــاوران نقش اصلــی و حمایتی خود را بهدرســتی ایفا نکننــد ،منابع متعدد
دیگری برای اثرگذاری بر هدایت تحصیلی دانشآموزان شــکل میگیرند .مشــاور
منفعل و کمتحرک موجب کاهش سهم مشاور در هدایت تحصیلی و افزایش سهم
بیرونیها در هدایت تحصیلی دانشآموز میشــود .لذا وقتی مشــاور چنین بستری
برای دانشآموز فراهم نکند ،مراجع تأثیرگذار در هدایت تحصیلی دانشآموز متنوع
میشوند و همین میتواند دانشآموز را در معرض تصمیمات نادرستی قرار دهد.
انجــام همزمان پژوهش کیفی و کمی با دشــواریهای زیــادی از جمله انجام
مصاحبــه و تهیة پرسشــنامه و رفتوبرگشــتهای زیاد به نتایج همراه اســت .کم
پاســخگویی به سؤاالت مصاحبه ،دشــواری جلب رضایت مشارکتکنندگان برای
ضبط متــن مصاحبهها و نبــود امکان مطالعة جنســیت به خاطــر محدودیتهای
دسترســی به دانشآموزان دختر ،از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر بودند .با
وجود پیشنهاد میشود محققان آینده هدایت تحصیلی را از منظر جنسیت نیز مورد
مطالعه قرار دهند .پیشــنهاد دیگر این است چون فقط حدود یکسوم دانشآموزان
در زمان انتخاب رشــته از دانش و اطالعات زیادی برخوردار بودند ،باید در طول
سال تحصیلی میزان اطالعات و دانش مربوط به رشتههای موجود را افزایش داد و
آشــنایی با رشتههای تحصیلی باید از پایة هفتم شروع شود تا دانشآموزان فرصت
الزم را برای کسب معلومات داشته باشد .یافتهها نشان داد ،مشاوران نسبت به طول
سؤاالت آزمونهای رغبت سنج ناخرسند بودند بنابراین ،مجریان امر باید تمهیداتی
بیندیشند که فرمهای رغبتسنج و استعدادسنج کوتاهتر و مطلوبتر شوند.
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