
 Culture of Counseling Quarterly and درمانی فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان

Psychotherapy 

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 10, No. 39, Autumn 2019 81تا  72، ص8931 زیی، پا93سال دهم، شمارة 

 1مشاوران مدارسبررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین از منظر 

  8یمینع میابراه/  9*یآتوسا کالنترهرمز/  7یمدن ییرضا یمرتض

 2/3/78: رشیپذ خیتار     62/8/79: افتیدر خیتار

  چکیده

نهم از منظر مشاوران مدارس  هیدر پا نینو یلیتحص تیهدا ندیفرآ یهدف: پژوهش حاضر با هدف بررس

مضمون است. جامعه  لیو از نوع تحل یفیپژوهش حاضر ک: روش یشناس دوره اول متوسطه انجام شد. روش

بود. به  هدفمنداز نوع  یریگ و روش نمونه 72-79 یلیمشاوران مدارس در سال تحص هیموردمطالعه شامل کل

شده که انتخاب نمونه و مصاحبه تا  نفر مشاور انتخاب 01مشاوران مدارس تعداد  انیصورت که از م نیا

. تمام دیاستفاده گرد افتهیساختار مهیها از مصاحبه ن داده یآور جمع ی. براافتیها ادامه  زمان اشباع داده

ها  مصاحبهمتن  ،یبعد یها لیانجام تحل یبرا پسشده، س کنندگان ضبط ها با کسب اجازه از شرکت مصاحبه

ها پرداخته  مقوله یبند و دسته نیمضام لیبه تحل ن،یمضام یشد و بعد از تِم گذار ادهیکاغذ پ یدقت رو به

شده  یچهار مقوله اصل ییمنجر به شناسا افتهیساختار مهیحاصل از مصاحبه ن یها افتهی لی: تحلها افتهیشد. 

( 4 ؛یبخش ی( آگاه3( مشکالت آزمون؛ 6 ؛یلیتحص تیهدا ندیفرآ یها یی( نارسا0: ازاند  است که عبارت

 انیگرفت که م جهینت توان یپژوهش م یها افتهی: بر اساس یریگ جهینت .نهیبه یضرورت امکانات در اجرا

آموزان  دانش یلیتحص تیاست و هدا یادیآن فاصله ز حیصح یوزارتخانه تا اجرا یدستورالعمل ابالغ

 ند،یفرآ یشناس بیمصوب شده است را به اجرا درآورد. لذا جهت آس هنام نییکه در آ یزینتوانسته آن چ

 یفعل ندیفرآ یصورت کارشناس و به افتیحوزه را در نیمشاوران و متخصصان ا یاصالحنظرات  یستیبا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 باشد. دانشگاه عالمه طباطبائی می این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد -0
 .mo.rezaei54@yahoo.comدانش آموخته کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه عالمه طباطبائی.  -6
 .at.kalantar@yahoo.com*استادیار گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی )نویسنده مسئول(.    -3
 .naeimi@atu.ac.irئی.  استادیار گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبا -4
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مدنظر در سند تحول  یساز تا بتوان به بحث متوازن ردیقرار گ دنظریو تجد یموردبررس یلیتحص تیهدا

 .افتیدست  نیادیبن

 . مشاوران مدارس ن،ینو یلیتحص تیهدا :ها کلیدواژه
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  مقدمه
عنوان یکی از مراحل مهم در زندگی هر فرد، موردمطالعه روانشناسان و  تحصیل به

(. با توجه به اهمیت 6119، 0اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گرفته است )یسیل یاپارک دست
؛ 0796؛ سافوالهان، 0727دبیرستان )کیلبی، دوره متوسطه تحقیقات صورت گرفته از مقطع 

های آموزشی و طور مستند مسأله هدر رفت نیروی انسانی، شکست(، به0726، 6فافونوا
های هدایت نشده را اثبات و آشکار نموده است. صدها جوانی که هرساله دبیرستان انتخاب

شود( در  ها نیز می التحصیالن، شامل ترک تحصیل کنند )این عالوه بر فارغرا ترک می
 های اجباری ناتوان هستند. بخش از فرصت یافتن شغل و استفاده رضایت

خصوص  های اقتصادی به وپرورش در پیشبرد برنامه در این میان توجه به نقش آموزش
از جهت تأمین نیروی انسانی مناسب و موردنیاز آن ازجمله دالیل ایجاد تغییرات متعدد در 

زشی است. در اکثر کشورهای جهان، یکی از اهداف و دالیل قوی های آمو ساختار نظام
برای انجام این اصالحات، کاهش فاصله میان دو نظام آموزشی و اقتصادی است. به همین 

وپرورش به دنیای کار، هم در مدرسه و هم در خارج از آن از  جهت مرتبط کردن آموزش
گذاران قرار گیرد. حجم  ان و سیاستهای مهمی است که باید موردتوجه برنامه ریز موضوع
ی تحقیقات و مطالعاتی که در راستای بهبود پرورش و دامنهوها در آموزش گذاری سرمایه

وپرورش در هدایت  دهد که آموزش شود نشان می وپرورش انجام می کیفیت آموزش
ی سوی تحقق اهداف آن نقش اساسی دارد. همچنین در تالش برا جریان توسعه جوامع به

بهبود وضعیت اشتغال جوانان و کاهش نرخ بیکاری در میان آنان و مرتبط ساختن هر چه 
عنوان یک هدف مهم در  بیشتر آموزش با نیازهای اقتصادی ضروری بوده و به

 (.0399های آموزشی و اقتصادی موردتوجه قرار گرفته است )عزیزی،  گذاری سیاست
برنامه آموزشی است. هرچند با تغییرات اولین گام در انتخاب یک شغل، انتخاب یک 

شود. دالیلی برای این موضوع وجود دارد، یکی از این  تر میجهانی، انتخاب کردن سخت
گیری در زندگی اوست، دلیل دیگر افزایش  دالیل تمایل فرد به داشتن اختیار تصمیم

مسئولیت  که فرد باید فرصت برای تجربه انواع مختلفی از آزادی و آخرین دلیل، این
کند را بپذیرد. در جوامع مدرن و دمکراتیک مردم آزادند تا  تصمیماتی که اتخاذ می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Yesilyaprak 

2. Kiilby, Sofolahan, fafuwa 
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ی آینده خود تصمیم بگیرند و مسیر شغلی خود را تعیین کنند. آزادی فرد در  درباره
، 6102، 0انتخاب مسیر شغلی، واقعیت عضوی از جامعه پیشرفته بودن است )اوکسوز اوقلو

هایی  ها، عالیق و توانایی د، کسب تحصیالت در یک رشته، مهارت(. برای یک فر31ص 
که  شود. ازآنجایی بخش، موفق و شاد می را به همراه دارد که منجر به یک زندگی رضایت

تواند  های مختلفی می های متفاوتی دارند پس هر شخص در حوزهافراد عالیق و توانایی
ن کشف توانایی و عالیق خود و هدایت شدن آموزان، امکا موفق شود؛ بنابراین برای دانش

(. 6102، 6در مسیر شغلی و آموزش صحیح بیشترین اهمیت را دارد )ویالرد، بایس و مارتینز
آید وپرورش به شمار می های اساسی آموزش در جوامع کنونی برنامه راهنمایی یکی از جنبه

عنوان آغاز همه  ا به( راهنمایی و هدایت تحصیلی ر0723) 3(. باتاچریا0373)صافی، 
های  ( راهنمایی تحصیلی نباید به سال0398قاضی )کند. به عقیده ها توصیف می هدایت

ی فرد محدود شود. بلکه الزم است راهنمایی برای تمام افراد و در معینی در حیات مدرسه
وپرورش یعنی از کودکستان تا پایان دانشگاه فراهم شود؛ بنابراین  تمام سطوح آموزش

راهنمایی پویشی است مداوم که باید از کودکستان آغاز و تا دانشگاه ادامه یابد و الزم »
است دارای طرح کلی و واحدی باشد که به برنامه مدرسه پیوستگی داشته و از آن پیروی 

 «.کند
داند که  آموزان می عنوان فرایند کمک به دانش ( هدایت تحصیلی را به0724)4استرانگ

ریزی نموده و در آن پیشرفت کنند. این برنامه ه آموزشی مناسب را طرحباید یک برنام
ها و ی رشته، انتخاب دوره و تحصیالت پیشرفته، یادگیری مهارتشامل تصمیمات درباره

 باشد. -سازگاری در مدرسه که در سطوح مختلفی در برنامه دبیرستان هستند، می
آموزان در انتخاب دروس یا  منظور از راهنمایی تحصیلی کمک کردن به دانش

های تحصیلی، آگاهی از مقررات امتحانی، برطرف کردن مشکالت درسی و خالصه  رشته
آموزان امکان بروز در کالس درس یا مدرسه را  هر مسئله و مشکلی است که برای دانش

(؛ اما هدف از راهنمایی و هدایت 0382، ابوالقاسمی ، کرمدوست وزندوانیاندارد )
ترین شاخه یا رشته تحصیلی بر  آموزان به مناسب ر دوره متوسطه، هدایت دانشتحصیلی د

عطاری؛ تناسب امکانات و نیازهای کشور است )شکرکن؛  اساس استعداد و عالقه آنان و به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Oksuzoglu 
2. Willard, Bayes & Martinez 
3. Bhattacharya 
4. Strong 
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(. راهنمایی و هدایت تحصیلی یک مفهوم جامعیست که مقدمه انتخاب 0398، فالحتی
ه جای فرآیند رشدی بیشتر مربوط به شغل است. از طرف دیگر هدایت تحصیلی ب

(. عالوه بر این راهنمایی و هدایت 24، ص 6119، 0گیری فردی است )یوستان تصمیم
آموزانی که به خاطر عملکرد تحصیلی ضعیف قصد ترک تحصیل  تحصیلی، برای دانش

شود که هر  دارند، بسیار مهم و سرنوشت ساز است. برای مثال در آمریکا تخمین زده می
میلیون نفر(. همچنین انتظار  3/0کنند )هر سال  آموز ترک تحصیل می دانش 9611ز رو
درصد مشاغل به مدرک تحصیلی )دیپلم( نیاز داشته باشند. وقتی  22، 6161رود تا سال  می

 3/0شود، یعنی  کنند بررسی می آموزانی که از دبیرستان ترک تحصیل میکه شمار دانش
ه خاطر نداشتن مدرک تحصیلی دبیرستان، قادر به یافتن شغل میلیون نفر در بازار کار ب

 (.6102نخواهند بود )ویالرد، بایس و مارتینز، 
بایست  (، مدرسه در درجه نخست می0726) 3( و بری پیکی0762) 6از نظر پراکتور

شرایط آموزشی اساسی برای جایگاه شغلی مناسب ارائه نماید. راهنمایی و هدایت تحصیلی 
فعالیت آموزشی که دارای حق تقدم و اولویت است توجه زیادی را به خود جلب  عنوان به

). واضح 0704، 4رود )کلی عنوان مبنایی برای هدایت شغلی بعدی به کار می کرده و به
ها و جّو آن برای بالفعل  تر از روش است که تأکید بر استفاده مثبت از مدرسه، ضروری

ی رشد ملی کشور مثال، هدف اصلی برنامه عنوان است. بهآموز  های هر دانش کردن پتانسیل
ها و تسهیالتی را فراهم  در حوزه آموزش این بود که فرصت 0791-94های  نیجریه در سال

ها کمک نمایند تا در  هایشان قادر سازند و به آن کنند که افراد را برای کشف توانایی
یانگر آن است که راهنمایی به جای تصور فرایند رو به رشد، مؤثر باشند. این ایده جدید، ب

صورت تالشی برای آموزشی جدید، متجلی شود و به جای فراهم کردن یک  آموزش، به
ی آموزشی، پاسخگوی یک نیاز باشد. عالوه بر این، احساس نیاز درباره راهنمایی در برنامه

تواند  احتماالً می تدریج منجر به این آگاهی شد که راهنمایی مناطق زیادی ایجاد شد و به
برخی از نیازهای فوری و مهمی که حاصل شرایط اجتماعی در حال تغییر مانند تغییر 

باشد را تأمین کند  های مختلف می زندگی خانوادگی و کمبود نیروی انسانی در حوزه
 (.0796؛ سافوالهان، 0727؛ کیلبی، 0726)فافونوا، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Ustun 
2.Proctor 
3.Berepiki 
4.kelly 
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ی فرد جاد زمینه برای رشد همه جانبهوپرورش ای یکی از اهداف و وظایف مهم آموزش
 ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعیو تربیت انسانی سالم، کارآمد و مسئول برای 

ها و  ریزی ریزیبرنامه ها و عناصر مختلفی تأثیرگذار هستند و برنامه است. در این راستا، مؤلفه
صورتی درست و  زان بهآمو اگر دانشهای مختلفی نیز در این عرصه ضروری است.  فعالیت

هدفی، اتالف وقت  های تحصیلی هدایت نشوند، حاصلی جز سرگردانی، بی متعادل به رشته
وپرورش زمانی محقق خواهد شد که  اهداف آموزشو به هدر رفتن منابع جامعه ندارد. 

های افراد و نیازها و  ها و رغبت ها و محتوای دروس متناسب با شناخت توانایی برنامه
 تهیه و تدوین شوند. آموزان های دانش و محدودیتات جامعه امکان

ها و استعدادهای فرد با مشاغل موردنیاز جامعه سبب کارایی و  گمان تطبیق تواناییبی
(. 0779، 0شود )گاتفردسونثمربخشی بیشتر، بهبود کیفیت کار، موفقیت و رضایت او می

و برای چه « ای شیوه»را با چه « موضوعی»چه ریز و مشاور باید بداندکه برنامه دیگر، بیان به
 .تهیه و تنظیم کند. این مسأله نیاز به راهنمایی و هدایت تحصیلی دارد« سنی»

آموزان،  با توجه به آنچه ذکر شد لزوم بررسی روش صحیح هدایت تحصیلی دانش
( طی 0372کنند. طالع زاری ) ها نیز به آن اشاره می امری ضروری است که پژوهش

آموزان نظام جدید  بررسی عوامل مؤثر بر هدایت تحصیلی و شغلی دانش»ژوهشی با عنوان پ
های هفته مشاغل، مشاوران  جمعی، برنامه ، به نقش وسایل ارتباط«وپرورش متوسطه آموزش

ریزی تحصیلی و شغلی، دوستان و آشنایان در آگاهی دادن و ایجاد  مدرسه، درس برنامه
مندی خود  کند. همچنین انگیزه و عالقهزان اشاره میآموهای شغلی دانش رغبت
آموز، تصورات او به درآمدزایی و نقش حمایت گری دولت در انتخاب رشته  دانش

ی معنادار هدایت ای، به رابطه ( در مطالعه0374تحصیلی مؤثر یافته است. احمدی )
مشاور با  آموزان، همچنین عدم ارتباط مؤثر تحصیلی نادرست و افت تحصیلی دانش

آموزان در فرآیند هدایت  آموزان و عدم ارزیابی دقیق و صحیح از استعدادهای دانش دانش
( تعیین رشته زودهنگام و مبتنی بر شناخت ناقص از 0373کند و اقبالی ) تحصیلی اشاره می

خود، عدم تناسب سطح دشواری مواد درسی قبل و بعد از ورود به رشته، ناکارآمدی بانک 
های  آموزان مستعد در رشته تحصیلی و شغلی در مدراس و توزیع نامتوازن دانش اطالعات

(، انباشتگی 0386پور )دانند. اسماعیلی مختلف را از نقایص وضعیت هدایت تحصیلی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gottferedson 



 99  بررسی فرآیند هدایت تحصیلی نوین از منظر مشاوران مدارس

 

تحصیلی؛ و  غیرمرتبط وظایف مشاور را عامل ضعف کیفیت خدمات مشاوره هدایت
های مشاوره در  عنوان یکی از چالش رس را به( نبود و کمبود مشاور در مدا0376فوالدی )

عنوان مؤلفه  ( مالک نمرات درسی به0382اند. به عقیده مریدی ) مدارس ایران عنوان کرده
بینی دقیق موفقیت  بینیپیش هدایت تحصیلی، مالکی ناکارآمد محسوب شده و قابلیت پیش

 تحصیلی در رشته آینده را ندارد.
در پایان دوره متوسطه اول )سال نهم(،  2-3-3آموزشی  اکنون با اجرای ساختار نظام

های علوم  بایست انتخاب رشته انجام داده و سال دهم را در یکی از رشته آموزان می دانش
ای و یا  های فنی و حرفه انسانی، ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و معارف اسالمی و یا رشته

آموزان نظام  ورود اولین گروه از دانش(. به هنگام 0372کاردانش ادامه دهند )ایزدی، 
با « آموزان هدایت تحصیلی دانش»جدید متوسطه به پایه تازه تأسیس دهم، برای نخستین بار 

ای  نامه های پایه دهم، با دریافت توصیه شکل و شرایط جدیدی کلید خورد و ورودی
شد،  آموزان داده می انشهای قبل که در پایان دوره راهنمایی به د متفاوت با انواع مشابه سال

وارد دوره دوم متوسطه شدند. طرح جدید هدایت تحصیلی که با هدف متوازن ساختن 
التحصیالن دانشگاهی و با  سازی نیازهای جامعه با فارغ های متوسطه و همگن خروجی

ها ساعت کار کارشناسی و فکری کارشناسان آموزشی و مشاوره وزارت صرف ده
ویژه از سوی اولیاء مواجه گردید  های فراوان بهد، با چالشوپرورش اجرا ش آموزش

دوباره برای  قرار بود سال 63این طرح هدایت تحصیلی پس از (. 0372)زرافشان، 
تیر  08آموز این پایه از تاریخ  میلیون دانش آموزان پایه نهم انجام شود. حدود یک دانش
نامه  با مراجعه به مدارس نسبت به انتخاب رشته تحصیلی اقدام کردند. مطابق با آیین 0372

جدید هدایت تحصیلی، دیگر همانند گذشته نمرات تحصیلی مالک اصلی انتخاب رشته 
های سنجش استعداد، رغبت و نظر مشاوران مدارس نیز  وزان نیست بلکه آزمونآم دانش

آموزان پایه نهم  نامه باعث اعتراضاتی از سوی دانش سهم به سزایی دارد. تصویب این آیین
برای  07ای که برخی از این افراد با معدل باالی  گونه در روند انتخاب رشته شده است به

اند و مجبورند یا در رشته انسانی ادامه  نشده ربی مجاز شناختهورود به رشته ریاضی یا تج
طی دومین سال ای و کار و دانش درس بخوانند.  های فنی و حرفه تحصیل دهند یا در رشته

صورت اینترنتی  ، کلیه امور مربوط به آن به0372اجرای هدایت تحصیلی نوین در سال 
چنان  وپرورش، هم ه توسط آموزشریزی صورت گرفت آغاز گردید و با وجود برنامه
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آموزان از روند اجرا و همچنین اعتراض و نارضایتی  های آن و نارضایتی دانش نارسایی
ای  های مشاوره مشاوران مدارس و مدیران به جهت وجود مشکالت عدیده در انجام آزمون

ر شده، آموزان و ثبت اطالعات مربوطه وجود دارد. با توجه به مطالب ذک مربوط به دانش
وپرورش و اشاره اجمالی به نواقص و  رسالت خطیر برنامه هدایت تحصیلی در نظام آموزش

های این برنامه، ضرورت بررسی و مشخص نمودن فرآیند هدایت تحصیلی و  آسیب
سازد. در  همچنین تحلیل و برآورد نواقص و آسیب هدایت تحصیلی کنونی را روشن می

وپرورش بر تحول در برنامه هدایت  ن در آموزشهای کال گذاری شرایطی که سیاست
نماید. لذا  ازپیش ضرورت می هایی بدین منظور بیش تحصیلی تأکید دارد، انجام پژوهش

فرآیند هدایت تحصیلی نوین در پایه نهم دوره اول »این پژوهش با هدف مشخص ساختن 
 انجام شد.« متوسطه از منظر مشاوران مدارس

 روش پژوهش
ترتیب که پس از  این باشد. به اضر، کیفی و از نوع تحلیل مضمون میروش پژوهش ح

های تفصیلی  های متنوع به داده ها، داده کنندگان و بررسی متن مصاحبه مصاحبه با مشارکت
ها( صورت  بندی مقوالت اصلی و فرعی بر اساس تحلیل مضامین )تم شده و طبقه تبدیل

، کامالً 72-79ران مدارس که در سال تحصیلی گرفت. جامعه موردمطالعه شامل کلیه مشاو
گیری از نوع هدفمند  درگیر در فرآیند انتخاب رشته و هدایت تحصیلی بودند و روش نمونه

ها ادامه یافت و در نهایت  بود. به این صورت که انتخاب نمونه و مصاحبه تا زمان اشباع داده
ها به  سطه اول مشاور بودند، دادهنفر از مشاوران مدارس که در متو 01پس از مصاحبه با 

ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. بدین صورت  آوری داده اشباع رسید. برای جمع
که برخی از  عنوان مبنای مصاحبه مدّ نظر قرار گرفت. ضمن آن که چند سؤال محوری به

ی  ه شیوهکنندگان ب های مشارکت نشده و بر اساس پاسخ بینی صورت پیش سؤاالت به
اکتشافی پرسیده شد. بدین ترتیب سؤاالت محوری موردنظر در پژوهش به شرح زیر بود: 

شود چگونه به رشد تحصیلی  فرآیند هدایت تحصیلی که در حال حاضر اجرا می -0
سازوکارهای به کارگرفته در این  -6کند؟  آموزان و ادامه شغل آینده آنان کمک می دانش

دانید؟ )دوره، پایه، سیستمی کردن کار، اتوماسیون بودن  می فرآیند را چگونه مناسب
آموزان  فرآیند فعلی هدایت تحصیلی در رشد دانش -3هدایت و خودشناسی(. 

فرآیند هدایت تحصیلی فعلی با گذشته چه تفاوتی  -4دانید یا بازدارنده؟  کننده می تسهیل
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توسطه اول چگونه ارزیابی انتقال هدایت تحصیلی از دوره متوسطه دوم به م -2دارد؟ 
 کنید؟ می

نامه از دانشگاه، به اداره کل  جهت اجرای پژوهش نیز ابتدا پس از دریافت معرفی
های استان تهران مراجعه و اقدام به دریافت مجوز نموده و سپس  وپرورش شهرستان آموزش

ازآن  د. پسوپرورش شهرستان مالرد مراجعه ش نامه از اداره کل به اداره آموزش با معرفی
لیست مدارسی که پایه نهم داشتند را اخذ نموده و به مشاوران این مدارس که به هدایت 

پرداختند، مراجعه شد. سپس با مشاوران مایل به همکاری، مصاحبه  تحصیلی در پایه نهم می
مشاور  3دقیقه بود که از  42صورت گرفت. حدود زمان تقریبی هر مصاحبه در یک جلسه 

ها با کسب اجازه  دقیقه مصاحبه گرفته شد. تمام مصاحبه 211اور مرد درمجموع مش 9زن و 
ها  های بعدی، متن مصاحبهکنندگان ضبط گردید، سپس برای انجام تحلیل از شرکت

بندی  دقت روی کاغذ پیاده شد و بعد از تِم گذاری مضامین، به تحلیل مضامین و دسته به
ها،  است که برای محفوظ ماندن مشخصات آزمودنیها پرداخته شد. الزم به ذکر  مقوله

 و...( در نظر گرفته شد. 6و  0کنندگان در مصاحبه نام مستعار )شماره  برای شرکت

 ها یافته
نفر از مشاوران مدارس متوسطه اول مصاحبه نمیه ساختاریافته  01در این مطالعه، مجموعًا با 

شناسی گروه موردمطالعه پژوهش ارائه و  جمعیتبه عمل آمد. در ادامه، ابتدا اطالعات 
های نیمه ساختاریافته  های حاصل از مصاحبهازآن بر اساس روش تحلیل مضامین، یافته پس

 ارائه شده است.

 . توزیع فراوانی افراد نمونه بر اساس جنسیت1جدول شماره 
 

 درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
 %81 06 مرد
 %61 3 زن

 011 02 جمع کل

درصد از افراد شرکت کننده در پژوهش  81، در مجموع 0طبق اطالعات جدول شماره 
 باشند.ها زن می درصد آن 61مرد و 
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 کنندگان در مصاحبه . شرکت2جدول شماره 
کد 

 مصاحبه
 رشته تحصیلی سمت

گرایش 
 تحصیلی

 دانشگاه محل تحصیل
ی سابقه

 خدمت
ی سابقه
 ای مشاوره

 61 61 عالمه طباطبائی خانواده ارشد مشاوره مشاور 0

 مشاور 6
دکترای 

 روانشناسی
روانشناسی 

 تربیتی
 01 01 عالمه طباطبائی

 مشاور 3
ارشد 

 روانشناسی
روانشناسی 

 عمومی
 61 61 آزاد رودهن

 8 8 شهید بهشتی خانواده ارشد مشاوره مشاور 4

 روانشناسی مشاور 2
روانشناسی 

 عمومی
 08 08 آزاد شیراز

 مشاور 2
ارشد 

 روانشناسی
روانشناسی 

 شناختی
پژوهشکده علوم شناختی 

 تهران
8 8 

 مشاور 9
کارشناسی 

 مشاوره
مشاوره و 
 راهنمایی

 01 01 آزاد اسالمشهر

 مشاور 8
ارشد 

 روانشناسی
روانشناسی 

 عمومی
 04 04 آزاد

 بخشی توان ارشد مشاوره مشاور 7
علوم بهزیستی و 

 بخشی توان
08 8 

 مشاور 01
کارشناسی 

 مشاوره
مشاوره و 
 راهنمایی

 9 9 گیالن

 

 . مقوالت اصلی و فرعی استخراج شده از مصاحبه با مشاوران3شماره  جدول

 فراوانی مقوله فرعی مقوله فرعی مقوله اصلی

های فرآیند  نارسایی
 هدایت تحصیلی

 2 نامناسب بودن متوسطه اول برای انتخاب رشته -0
2 
4 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 وزنه سنگین عملکرد تحصیلی -6

 هدایت تحمیلی به جای هدایت تحصیلی -3

 نبود آمایش سرزمین -4

 نداشتن چارچوب مشخص -2
 عدم انطباق معیارهای انتخاب رشته -2
 های موجود در مدارس عدم تطابق فرآیند با واقعیت -9

 عدم گرفتن بازخورد از موفقیت فرآیند -8

 عدم ارتباط قوی بین مسئولین ستادی با مدارس -7
 به دستورالعمل ارسالی خودشانعدم پایبندی مسئولین ستادی  -01
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 مشکالت آزمون

 2 عدم دسترسی به تفسیر آزمون -0
2 
4 
3 
3 
6 

 عدم زمان کافی برای آماده سازی شرکت در آزمون -6
 عدم نظارت بر اجرای آزمون -3
 ابهام در برخی سؤاالت آزمون -4
 ها ای آزمون انجام مرحله -2

 آزمونطوالنی بودن سؤاالت  -2

 آگاهی بخشی

 لزوم خودشناسی )لزوم تقدم خودشناسی به خود فرآیند( -0
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 

 ابهام در تغییر رشته -6
 ارزیابی آگاهی از چگونگی انتخاب -3
 ابهام مشاور در نقش خود -4
 سردرگمی عوامل انسانی درگیر در این فرآیند -2

 مدرسه یا اداره لزوم تأسیس بانک اطالعاتی در -2

ی شخصی  لزوم گنجاندن اطالعات موردنیاز در صفحه -9
 آموز دانش

ضرورت امکانات در 
 اجرای بهینه

 7 لزوم تجهیزات در اجرای بهینه فرآیند -0
4 
6 
0 

 عدم اجرای درست فرآیند -6
 های آگاهی بخشی شغلی عدم کفایت فعالیت -3

 ها عدم تنوع در رشته -4

 گیری بحث و نتیجه
فرآیند »های حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته درزمینه سؤال پژوهش مبنی بر  تحلیل یافته

، منجر به شناسایی چهار مقوله «هدایت تحصیلی نوین در متوسطه اول از منظر مشاوران
( مشکالت آزمون؛ 6های فرآیند هدایت تحصیلی؛  ( نارسایی0اند از:  اصلی شد که عبارت

های حاصل ( ضرورت امکانات در اجرای بهینه. همچنین بررسی یافته4( آگاهی بخشی؛ 3
ها خود دارای مقوالت فرعی هستند. مقوله  از مصاحبه نشان داد که هریک از این مقوله

مقوله فرعی؛ مقوله مشکالت آزمون،  01های فرآیند هدایت تحصیلی، دارای نارسایی
مقوله فرعی و مقوله ضرورت امکانات  9مقوله فرعی؛ مقوله آگاهی بخشی، دارای  2دارای 

ها اشاره شده  ، به آن3مقوله فرعی بوده که در جدول شماره  4در اجرای بهینه، دارای 
وسطه اول برای دهد؛ نامناسب بودن مت های مقوله اول نشان می طور که یافته است. همان

انتخاب رشته، وزنه سنگین عملکرد تحصیلی و هدایت تحمیلی به جای هدایت تحصیلی، 
بیشترین فراوانی را به ترتیب دارا هستند. در مقوله دوم، عدم دسترسی به تفسیر آزمون، عدم 
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زمان کافی برای آماده سازی شرکت در آزمون، عدم نظارت بر اجرای آزمون، ابهام در 
االت آزمون؛ در مقوله سوم، لزوم خودشناسی )لزوم تقدم خودشناسی به خود برخی سؤ

فرآیند( و ابهام در تغییر رشته و در مقوله چهارم، لزوم تجهیزات در اجرای بهینه فرآیند و 
عدم اجرای درست فرآیند، مواردی هستند که با بیشترین فراوانی جای بحث دارد. این 

باشد که در تشریح نقایص  ( همسو می0382و مریدی ) (0373ها با پژوهش اقبالی ) یافته
اند؛ تعیین رشته زودهنگام و مبتنی بر شناخت ناقص از خود،  هدایت تحصیلی بیان داشته

عدم تناسب سطح دشواری مواد درسی قبل و بعد از ورود به رشته، ناکارآمدی بانک 
های  موزان مستعد در رشتهآ اطالعات تحصیلی و شغلی در مدراس و توزیع نامتوازن دانش

عنوان مؤلفه هدایت تحصیلی، مالکی ناکارآمد محسوب  مختلف و مالک نمرات درسی به
بینی دقیق موفقیت تحصیلی در رشته آینده را ندارد. در این زمینه  شده و قابلیت پیش

های  از روش یکی« کند که:  طور عنوان می شوندگان این مثال، یکی از مصاحبه عنوان به
آموزانی که در دوره  نتخاب رشته داشتن اطالعات کامل و یا الگوبرداری، خیلی از دانشا

تر بودند و  ها تخصصی کردند، درس عنوان الگو انتخاب می ها به متوسطه دوم بودند را بچه
های دانشگاهی آنجا بیشتر مطرح بود ولی  ها مدنظر بود حتی رشته سختی و آسانی درس

با توجه به نتایج این پژوهش، «. افتهدوره متوسطه اول همچین اتفاقی نمیامروزه متأسفانه در 
های فرآیند هدایت تحصیلی، به نامناسب بودن  مشاوران مدارس در خصوص نارسایی

آموزان باید در پایان سال نهم اقدام  متوسطه اول برای انتخاب رشته اشاره نمودند که دانش
باشد.  می 2-3-3ه تغییر ساختار نظام آموزشی به نظام به انتخاب رشته کنند و این مربوط ب

صرف نظر از تغییر ایجاد شده )که در اصلِ فرآیند، تغییری ایجاد نکرده است( این نوع 
آموزان در ورود به رشته تحصیلی دو اشکال را در بردارد. اواًل برخالف سابق که دانش

آموزان در متوسطه دوم،  دانش نمودند و همین حضور پایان پایه دهم انتخاب رشته می
آموزان  های مختلف و کسب اطالعات از دانش وجو در رشته امکان مشاهده و فرصت پرس

ساخت، حال این  ها فراهم می های باالتر و دبیران تخصصی در هر رشته را برای آن پایه
ای آموزانی که در متوسطه اول هستند سلب شده و فرصت آزمون و خطا بر شرایط از دانش

های  شناسایی استعدادها و عالیق از یک طرف و عدم تجارب کافی برای شناخت رشته
شود. ثانیاً  ها می های خود موجب انتخاب ناآگاهانه در آنتحصیلی و نیز شناخت شایستگی
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برد و از واقع بینی در  آموز به لحاظ روانشناختی در دوره آزمون مشاغل به سر میدانش
 ارد.انتخاب رشته فاصله د

کند؛ دوره  ( عنوان می6116) 6بالسبی-( به نقل از نایلس و هریس6112) 0سینک
آموز  راهنمایی یک دوره انتقال است. یکی از اهداف دوره راهنمایی این است که دانش

ی دوران  خودش را بشناسد و از دنیای کار، آگاه شود، سپس این یادگیری را در بقیه
آموز های یادگیری که در اختیار دانش دیل کند. فرصتتحصیل به یک برنامه تحصیلی تب

دهد.  ای را به او می های تحصیلی و حرفه شود، توانایی کاوش انواع گزینه قرار داده می
ای را آغاز خواهند کرد و آن ریزی حرفه آموزان مقطع راهنمایی فرآیند برنامه ضمناً دانش

( معتقد است دوره راهنمایی، دوره 6112را با دنیای کار مرتبط خواهند نمود. سینک )
ای و تحصیلی برای  های حرفه بحرانی و مهمی از جهت کشف و کاوش فرصت

ها،  ها را برای اجرای برنامه آموزان در این دوره، آنآموزی دانش آموزان است. تجربه دانش
 کند. ها و اقدامات دوره دبیرستان آماده می فعالیت

های پایدار برنامه  ( در تحقیق خود، یکی از چالش0372)( و احدی 0372اسکندری )
دانند.  آموزان با شرایط عملی اشتغال می رسمی هدایت تحصیلی را آشنا نبودن دانش

آموزان با نگاهی غیرواقعی، به مشاغل  کند، برخی از دانش اسکندری در ادامه عنوان می
گزینند و  راستای آن شغل برمیخاصی تمایل پیداکرده و رشته انتخابی تحصیل خود را در 

ها نیازمند آشنا شدن بیشتر با  ممکن است در آینده از انتخاب خود پشیمان شوند، لذا آن
 شرایط عملی و واقعی مشاغل هستند.

و « وزنه سنگین عملکرد تحصیلی»در خصوص نارسایی دیگر هدایت تحصیلی، به 
ها در مصاحبه این مقولهاشاره شده است. « هدایت تحمیلی به جای هدایت تحصیلی»

ها اشاره  مورد عنوان شده است که به اظهارات یکی از آن 4و  2مشاوران به ترتیب 
است، وقتی نمره نوسان داشته باشد کالً  عملکرد تحصیلی در اصل تعیین کننده»شود؛  می

اما چیزی که بیشتر مدنظر قرار گرفته، نمرات تخصصی »، «تأثیر می شه هدایت تحصیلی بی
مطابق دستورالعمل «. دروس است و متأسفانه هر سال مبنای دروس داره تغییر می کنه

دایت تحصیلی را امتیاز ه 011امتیاز از  32آموز،  هدایت تحصیلی، عملکرد تحصیلی دانش
ی همه دروس در این امتیاز سهم دارد، اما وزن هر درس به خود اختصاص داده است. نمره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Sink, Christopher A 
2.Niels and Harris.balsby 
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آموزی دارای معدل باال  های تحصیلی یکسان نیست. ممکن است دانشها و شاخهدر رشته
های مرتبط با رشته موردنظرش، نمره کمتری کسب کرده باشد )زرافشان، باشد اما در درس

آموزان را بر  هدایت تحصیلی که نتیجه نهایی انتخاب رشته دانش 9در واقع فرم  (.0372
آموز در سه  کند، صرفاً متأثر از عملکرد تحصیلی دانش بندی می رشته اولویت 06اساس 

آموز در پایه دهم  نام دانش باشد. همین فرم نیز مالک اصلی ثبت سال دوره متوسطه اول می
های هدایت تحصیلی بر اساس همه مالک 2ت که فرم شماره باشد. این در حالی اسمی

شود و متأسفانه صرفاً جنبه  باشد، صادر می امتیاز می 011هدایت تحصیلی که در مجموع 
نام در پایه  ها را دارد و برای ثبتآموز در خصوص ترتیب اولویت آگاهی بخشی به دانش

 011تا  72کند: در مواد  بیان می( 0372باشد. در همین خصوص زرافشان ) دهم مالک نمی
نامه آموزشی دوره متوسطه دوم آمده است: هدایت تحصیلی بر اساس چهار عامل  آئین

شود. از این چهار عامل، دو عامل  )استعداد، عالقه، نیاز و امکانات کشور( انجام می
جامعه  آموز و دو عامل )نیازهای شغلی و امکانات کشور( به )استعداد و عالقه( به دانش

کند که ( به این موضوع اشاره می0372شود. در نقد این بیان زرافشان، احدی ) مربوط می
به امکانات و « امکانات»به نیازهای شغلی جامعه در آینده و مفهوم « نیاز»در اینجا مفهوم 

کند؛ بنابراین، تعیین رشته تحصیلی به معنای  وپرورش اشاره می منابع در دسترس آموزش
شود. در  آموز نیست، بلکه با مالحظه نیازها و امکانات انجام می رشته از سوی دانش انتخاب

واقع یافته احدی تأییدی بر یافته این پژوهش مبنی بر هدایت تحمیلی به جای هدایت 
 باشد. تحصیلی می

در هدایت تحصیلی دو »دارد؛  ( بیان می0372همچنین زعفری )به نقل از؛ زرافشان، 
رد؛ اول خود هدایت است. اشکال ما در هدایت تشریحی، الزام آن بود. نکته وجود دا

خدواند «. یا اَیُهَا الرَّسول، بَلّغً ما اُنزلَ الیکَ منً رَبِّک»گوید:  اش می خداوند با همه خداوندی
کند که حتماً همه باید شکرگزار و مسلمان باشند. هدایت تحصیلی امسال این  الزام نمی

شد که  آموز داده می ه اجبار در آن بود. دقیقاً یک برگه به ولی دانشاشکال را داشت ک
آموز اصالً رشته تجربی را دوست نداشت و مثالً به رشته تجربی مدرسه فالن برود. دانش

رفت. این اجبار، مخالفت اش هم می ای دورتر از محل زندگی برای این رشته باید به مدرسه
 «.همه را برانگیخت
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( نیز در مطالعه خود، تأثیر عملکرد تحصیلی در هدایت تحصیلی را عامل 0373اقبالی )
زا را به فرآیند ارزشیابی و نمره دهی در نظام  داند. وی این عامل آسیب زا می آسیب

های کمّی، مبتنی بر آزمون و  کند که متأسفانه روشآموزشی مربوط دانسته و اشاره می
های عددی ان را در یک مدت کوتاه و با مقیاسآموز های دانش مسابقه است و شایستگی

تواند یک عامل کمکی برای ارزیابی استعدادها  آموزان می سنجد. اگرچه نمرات دانشمی
 کند. تلقی گردد، اما برای این مهم، کفایت نمی

آمده در این پژوهش که منجر به شناسایی مقوله مربوط به  دست ازجمله نتایج دیگر به
اند از: ابهام در برخی سؤاالت آزمون، عدم دسترسی به  ه است عبارتمشکالت آزمون شد

ها، عدم زمان کافی برای آماده سازی شرکت در آزمون و عدم نظارت بر  تفسیر آزمون
شوندگان اشاره  ها. در خصوص این مقوله به متن بعضی از اظهارات مصاحبه اجرای آزمون

گشت، ما یه تفسیری  شته تفسیرش برمیهای استعداد و رغبت سال گذ آزمون»کنیم.  می
دادیم  آموزان اطالعات می کردیم و به دانش داشتیم که دوباره هر موقع نیاز بود رجوع می

یک پروسه زمانی محدود رو »، «های بعد. ولی االن تفسیرها رود اختیار نداریم حتی سال
رج هفت مهر ماه شما توش قرار میدن به نظر من آگه مثالً بیان بگن از اول سال مثالً ب

مشاوران مدارس «. آموزان معرفی کنید ها رو به دانش فرصت دارین تو این زمینه این آزمون
عنوان مجریان اصلی در اجرای طرح هدایت تحصیلی به دالیل گوناگونی از اجرای  به

توان در کمبود نیروی مشاور در صحیح طرح بازماندند. دالیل مؤید بر این موضوع را می
آموزان در ویرایش رسه، کمبود امکانات و تجهیزات در اجرای طرح، محدودیت دانشمد

های خود، ناپایداری در سامانه الکترونیکی همگام و عدم پشتیبانی در دسترس و  پاسخ
دقیق، عدم همکاری سایر نیروهای دخیل بر طرح و نظارت ناکافی در روند اجرای 

آموزان دانست.  و تفسیر آزمون به مشاوران و دانش ها و در نهایت عدم ارائه نتیجه آزمون
(، در مطالعه خود ضمن اشاره به محدودیت زمانی مشاوران در مدارس، 0372اسکندری )

خدمت هدایت تحصیلی تواند در  کند تنها بخشی از زمان و منابع مشاوره میبیان می
در دسترس مشاور آموزان بیش از توان ومنابع قرارگیرد و در حال حاضر نیاز دانش

های تحصیلی، مشکل  (، نبود و کمبود مشاور تمام وقت در دوره0372باشد. فوالدی ) می
آموزان به مشاور )و  کمبود وقت برای ارائه خدمات مشاره ای به دلیل نسبت دانش
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تخصیص بخشی از ساعات موظف به تدریس( و نبود اعتبارات الزم برای پشتیبانی بهینه از 
 داند. وپرورش ایران می های مشاوره در آموزش شاوره را از چالشهای م فعالیت

(؛ مبنی بر اینکه اجرای 0372از طرفی طوالنی بودن سؤاالت آزمون که با یافته نسیمی )
های مهم در انتخاب رشته،  عنوان یکی از مؤلفه آزمون بسیار طوالنی استعداد تحصیلی به

آموزان شد، همسو  دقت و تمرکز دانشموجب خستگی جسمی، ذهنی و پاسخگویی بدون 
است. در طول انجام آزمون رغبت و توانایی در سامانه اینترنتی همگام، طوالنی بودن 

صورت مداد کاغذی و چه به روش آنالین با  سؤاالت، امکان انجام صحیح آزمون را چه به
ها و  نت کافی آموزان به مشکل مواجه نموده و منجر به مراجعه تعداد خیلی زیادی از دانش

آموز حتی عدم موفقیت در به پایان رساندن آزمون بود و بعضاً افرادی غیر از خود دانش
های پژوهش، عدم روایی و پایایی  ها نمودند. مطابق یافته اقدام به پاسخگویی به آزمون

 آزمون رغبت و توانایی نیز مورد تردید است.
های  گونه نگاشته، ابزارها و روش اینمالحظه است که  ( نیز قابل0372یافته احدی )

های  آموزان نه تنها از ویژگی معرفی شده برای سنجش استعداد و رغبت تحصیلی دانش
اعتماد  های حاصل از اجرای این ابزارها نیز قابل مطلوب برخوردار نیستند، بلکه اندازه

رغبت تحصیلی، بلکه گیری استعداد و  نیستند. نه تنها درباره مناسب بودن ابزارهای اندازه
درباره مناسب بودن فرآیند سنجش این متغیرها نیز تردید جدی وجود دارد. مشاوران بدون 
توجه به آمادگی ذهنی، روانی و صرفاً بر اساس سلیقه و حوصله خود، ساعتی را برای 

آموزان درباره چرایی، چگونگی و نتیجه  دهند. معمواًل دانش ها اختصاص می اجرای آزمون
اندازه کافی توجیه نیستند. در نتیجه، ممکن است حتی آن را جدی نگیرند و  ها به مونآز

 کاره رها کنند. نیمه
دارند، استفاده از  ( اظهار می0392؛ ترجمه باقر ثنایی، 0774گیبسون و میشل )

ها آگاهی  ای که شخص از آن های بالقوه تواند به شناسایی توانایی های استعداد می آزمون
های خاص یا بالقوه اشخاص؛ تدارک اطالعاتی که  ی رشدِ توانایی د؛ ایجاد انگیزهندار

های موجود  گیری تحصیلی یا شغلی و یا در انتخاب از بین فرصت شخص را در تصمیم
تواند انتظار داشته  بینی سطح موفقیت تحصیلی یا شغلی که شخص می کمک کند؛ پیش

دادهای مشابه جهت کمک به رشد و یا دیگر بندی افراد بر اساس استع باشد؛ و گروه
ها فقط کاربردهای بالقوه  های آموزشی، کمک کند؛ اما الزم به تأکید است که این هدف
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پذیرد. شرایطی که الزمه آن در درجه نخست  است و تنها در شرایط بهینه صورت می
که  . درحالیگیری مناسب و هماهنگ با نیازهای مراجع است استفاده از ابزارهای اندازه

های چشمگیری در انواع استعدادهای مختلف از خود رود شخص تفاوت معموالً انتظار می
شخص در « سطح نمره»بروز دهد، اما باید به این احتمال نیز توجه داشت که ممکن است 

 های مختلف یکسان نباشد. یک آزمون استعداد در زمان
کند: ( چنین خاطر نشان می0799) 0ناک( به نقل از برنارد مک0774گیبسون و میشل )

ازحد است یا  های متفاوت و بیش کاری جهت پیچیده و مستلزم دست ها بی های آزمون سؤال
( ابزار سنجش مورد استفاده در 0372ها نیز مبهم است. نویدی ) گاهی راهنمای سؤال

 ند.ککننده هدایت تحصیلی ذکر می هدایت تحصیلی را از عوامل خطرساز و محافظت
یافته دیگر پژوهش از مصاحبه با مشاوران مدارس، مربوطه به مقوله سوم هست که 

گذاری شد. در این مقوله به بحث مقوالت مهمی  تحت عنوان آگاهی بخشی شناسایی و نام
از قبیل لزوم خودشناسی )لزوم تقدم خودشناسی به خود فرآیند(، ارزیابی آگاهی از 

ر نقش خود، سردرگمی عوامل انسانی درگیر در این چگونگی انتخاب، ابهام مشاور د
فرآیند، لزوم تأسیس بانک اطالعاتی در مدرسه یا اداره و لزوم گنجاندن اطالعات موردنیاز 

 پردازیم.آموز می ی شخصی دانشدر صفحه
آموزان  ( حاکی از کمبود اطالعات، عدم دسترسی یکسان دانش0372یافته اسکندری )
آموزان با شرایط عملی اشتغال با یافته پژوهش حاضر  آشنا نبودن دانشبه اطالعات شغلی و 

مبنی بر ارزیابی آگاهی از چگونگی انتخاب، لزوم تأسیس بانک اطالعاتی در مدرسه یا 
آموز همخوانی دارد.  ی شخصی دانشاداره و لزوم گنجاندن اطالعات موردنیاز در صفحه

به هنگام ارزشیابی جامع برنامه نظام جدید ( 0393در همین راستا کیامنش و همکاران )
آموزش متوسطه، دریافتند که تعداد مشاوران و زمان اختصاص داده شده برای مشاوره 

آموزان نتوانسته نیازهای اطالعاتی آنان را  کافی نیست و اطالعات داده شده به دانش
 دانند. آموزان اطالعات خود را کافی نمی درصد دانش 71برطرف کند و 

باشد.  مقوله فرعی دیگر لزوم خودشناسی )لزوم تقدم خودشناسی به خود فرآیند( می
( بیان 0322این مورد با نابهنگام بودن انتخاب رشته در پایه نهم ارتباط دارد. صافی )

آموزان در انتخاب رشته کند، در مقطع راهنمایی بایستی شرایطی فراهم گردد تا دانش می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های مختلف  آموزان در رشته ر راهنمایی شوند و توزیع دانشتحصیلی یا اشتغال به کا
گذاری شود. موارد ذکر  متوسطه و در کار تولیدی بر اساس استعدادها و عالئق شخصی پایه

شده با یافته پژوهش حاضر مبنی بر نامناسب بودن متوسطه اول برای انتخاب رشته، 
 همخوانی دارد.

از آن است که فرآیند هدایت تحصیلی، از  آخرین یافته از سؤال اول پژوهش حاکی
امکانات الزم در اجرای بهینه برخوردار نبوده است. متن بعضی از اظهارات 

ببینید از لحاظ سیستمی کردن بسیار خوبه و »شوندگان نیز مؤید این مقوله هست:  مصاحبه
باید  ای که هست ما خیلی کار ما رو روی نظم و انضباط خودش جلو می بره، اما نکته

آموزان اشراف به  بعضی شرایط رو توی این مقوله در نظر بگیریم. مثل اینکه تمامی دانش
نت برن بحث  ی دوم کامپیوتری وجود ندارد، یا آگه بخوان کافی کامپیوتر ندارند، نکته

معرفی مشاغل، امروزه متأسفانه کمرنگ شده، بردن »، «اش مطرح می شه هزینه
های شغلی )مشاغل خاص( کمرنگ شده، دعوت از افراد موفق آموزان برای بازدید دانش

در واقع «. کنند های متفاوت کمرنگ شده چون بعضی مدیرها واقعاً همکاری نمیدر رشته
لزوم تجهیزات در اجرای بهینه فرآیند که شامل دسترسی همه مدارس به کامپیوتر و 

حصیلی در همین سامانه اینترنت جهت ارتباط با سامانه همگام )همه مراحل هدایت ت
ها و  های آگاهی بخشی شغلی، عدم تنوع در رشته پذیرد(، عدم کفایت فعالیت صورت می

 عدم اجرای درست فرآیند منجر به شناسایی این مقوله شد.
( حاکی از آن است که یکی از 0372در همین راستا یافته تحقیق اسکندری )

تحصیلی، مسائل مرتبط با توزیع متوازن  های عمده در رویارویی با برنامه هدایت چالش
هایی که در  دارد؛ یکی از شاخص ( اظهار می0372باشد. اسکندری به نقل از دادار ) می

آموزان بین  موضوع هدایت تحصیلی به تصویب رسیده است، شاخص توزیع متوازن دانش
زان در آمو درصد دانش 62/48هاست. بر اساس این مصوبه، قرار است ها و رشتهشاخه

درصد  62/68ای و کاردانش تحصیل کنند که از این نسبت باید  ایحرفه شاخه فنی و حرفه
ای تحصیل کنند. وی در ادامه تأکید  درصد در شاخه فنی و حرفه 61در شاخه کاردانش و

ریزی اگرچه با نیاز جامعه ممکن است همسو باشد اما بستر الزم و  کند، چنین برنامهمی
آموز  ا در شرایط فعلی برای اجرا ندارد. دیده شده است پس از ورود دانشامکانات الزم ر

به هنرستان و در مرحله انتخاب رشته تخصصی هنرستان به دلیل کمتر از حد نصاب بودن 
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شوند و فرد از ادامه مسیر در رشته دلخواه خود باز  ها با هم ادغام می افراد در برخی رشته آن
های  های کشور از امکانات الزم برای ارائه رشته از هنرستان ماند. به عالوه بسیاری می

های شغلی جامعه برای  رسد فرصت باشند. دیگر اینکه به نظر می مختلف برخوردار نمی
باشد، هرچند  ای و کاردانش در چنین مقیاسی مهیا نمی التحصیالن شاخه فنی و حرفهفارغ

 که نیاز به مطالعه بیشتری در این زمینه هست.
( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که یکی از 0379همچنین عسگری و عابدی )

باشد که تحت عنوان  آموزان، عوامل اجتماعی می عوامل مؤثر بر هدایت تحصیلی دانش
کنند. عوامل تسهیل گر شامل  گذاری می عوامل تسهیلگر و عوامل بازدارنده نام

های روزرسانی شرایط شغلی مناسب با رشته و بهها و مطبوعات  رسانی از طریق رسانه اطالع
تحصیلی و عوامل بازدارنده شامل مشکالت اقتصادی، ساختار اقتصادی معیوب جامعه و 

 باشد. گری اقتصادی میفقدان آینده
های حاصل از مصاحبه با مشاوران در خصوص فرآیند هدایت تحصیلی  طورکلی یافته به

وپرورش،  ود ادعای طراحان این طرح در وزارت آموزشنوین، نشان داد این فرآیند با وج
ها و بالطبع  مبنی بر اصالح شیوه هدایت تحصیلی جهت رسیدن به توسعه متوازن در رشته

تعدیل مشاغل در آینده، در کنار محاسنی نظیر درگیر شدن سایر عوامل انسانی در اجرای 
برای انتخاب رشته، فقدان  طرح، ایرادات اساسی نظیر نامناسب بودن دوره متوسطه اول

امکانات الزم برای اجرای الکترونیکی طرح، عدم فضاسازی و تمهیدات الزم برای افزایش 
ای و کاردانش، وزنه سنگین عملکرد تحصیلی، های فنی حرفه آموزان به رشته هدایت دانش

 های آگاهی عدم کفایت فعالیتهای موجود در مدارس،  عدم تطابق فرآیند با واقعیت
بخشی شغلی، مورد تردید بودن روایی و اعتبار آزمون با سؤاالت بسیار طوالنی که 

را به  ها کرد و عدم ارتباط قوی بین مسئولین ستادی با مدارس آموزان را روانه خیابان دانش
 دنبال دارد.
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