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Abstract 
 

The aim of this study was to investigate the quality of the components of the new academic 

guidance plan based on the Kano model from the perspective of stakeholders (parents, 

students), relevant (secretary, principal, school counselor) and competent (education 

experts). The research method is applied research in terms of purpose and evaluation in terms 

of nature. The statistical population consists of high school students and their parents, 

teachers, principals and counselors of Tabriz high school and education experts. The 

sampling method was a multi-stage cluster random sampling method to select students and 

their parents, teachers, administrators, counselors from the five districts of education, districts 

1 and 3 were randomly selected and from the schools of these districts several schools. 

According to Morgan's table, the sample size was 370 students, 366 parents, 243 teachers, 44 

principals, 57 counselors and 34 experts. Researcher-made questionnaires were used to 

collect information and paired t-test, Kano matrix, one-way analysis of variance and Tukey 

test were used to analyze the data. The research findings showed that the expectations of 

students, parents, counselors, teachers, administrators and education experts in the six 

components of the new academic guidance plan are higher than their perceptions; That is, the 

project in question could not satisfy the relevant group, stakeholders and competent. So it is 

far from its goals; Therefore, its components and features and the implementation process of 

this project need serious attention and reconsideration Therefore, it is necessary to take 

corrective measures in the way of scoring and its coefficient and the share of points of each 

factor in academic guidance, as well as the criterion for calculating academic achievement 

scores and paying attention to the required needs. 
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 نوین تحصیلی هدایت های طرحمؤلفه کیفیت ارزیابی

 کانو مدل براساس 

 3رضا میرعرب رضی، 2الهه جعفری، 1زاده شیخالرداود طهماسب

 شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران علوم تربیتی و روان دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدة .1

 بریز، تبریز، ایرانریزی درسی، دانشگاه ت. کارشناسی ارشد برنامه2

 . استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران3

 (27/10/1400؛ تاریخ پذیرش: 15/02/1399)تاریخ دریافت:  

 چکیده

 آموزان(،ذینفع )والدین، دانش افراد دیدگاه از کانو مدل براساس نوین تحصیلی هدایت های طرحمؤلفه کیفیت بررسی هدف با حاضر پژوهش
 لحاظ به تحقیق روش. گرفته است انجام ذیصالح )کارشناسان هدایت تحصیلی آموزش و پرورش( و ذیربط ) دبیر، مدیر، مشاور مدرسه(

 مشاوران و مدیران دبیران، آنان، متوسطه و اولیای دوم دورة آموزاندانش جامعة آماری. است ارزشیابی ماهیت لحاظ به و کاربردی هدف
 انتخاب برای که بود ایچندمرحله ایخوشه تصادفی شیوة به گیرینمونه. هدایت تحصیلی بودند کارشناسان تبریز مدرسه دورة اول متوسطة

 از و انتخاب تصادفی صورت به 3 و 1 نواحی پرورش، و آموزش گانة 5 نواحی بین از مشاوران مدیران، دبیران، آموزان و اولیای آنان،دانش
 نفر، 366 اولیا نفر، 370 آموزاندانش نمونة تعداد مورگان، جدول براساس شدند. انتخاب تصادفی صورت به مدرسه چند نواحی این مدارس
 و ساختهمحققهای پرسشنامه از اطالعات آوریجمع برای. بودند نفر 34 کارشناسان و نفر 57 مشاوران نفر، 44 مدیران نفر، 243 دبیران
 داد نشان پژوهشهای یافته. شد استفاده راهه و آزمون توکییک واریانس کانو، تحلیل ماتریس همبسته، تی آزمون ها ازیل دادهتحل برای

 نوین تحصیلی گانة طرح هدایتهای ششدر مؤلفه هدایت تحصیلی کارشناسان و مدیران دبیران، مشاوران، اولیا، آموزان،دانش انتظارات
است؛ یعنی طرح مورد نظر نتوانسته رضایت گروه ذیربط، ذینفع و ذیصالح را تأمین کند. بنابراین، باید اقدامات  انآن ادراکات از بیشتر

اصالحی در نحوة امتیازدهی و ضریب آن و سهم امتیاز هر یک از عوامل در هدایت تحصیلی، همچنین، مالک محاسبة نمرات پیشرفت 
 یرد.تحصیلی و توجه به نیازهای الزامی صورت گ

 ذیربطان، ذیصالحان، ذیفعان، طرح هدایت تحصیلی، کیفیت، مدل کانو.  كلیدی: واژگان
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 مقدمه

ها دهد که همة آنیافته نشان میبررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت، ترقی و توسعه در کشورهای توسعه

گرفته ت انجام(؛ اما تحقیقا1397از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردارند )رضایی مدنی، 

؛ طالع زاری، حسینائی و 1397از نظام آموزشی دورة متوسطه )عسکری سرکهنانی و رنجبر کلیبی، 

( به طور مستند مسألة هدررفت نیروی انسانی، 1396؛ اسکندری، 1395؛ طالع زاری، 1397آقابابائی، 

 ر حالی که وظیفةنشده را تأیید و آشکار کرده است. دهای هدایتهای آموزشی و انتخابشکست

 خود کامل توانایی به رسیدن برای آموزدانش هر برای هاییفرصت کردنفراهم پرورش و آموزش

 توانایی این به رسیدن(. 2010 ،1الننبورگ) است عاطفی و اجتماعی ای،حرفه آموزشی، هایحوزه در

های مهارت کسب ای،حرفه تحصیلی، صحیح مسیر به آموزاندانش هدایت مستلزم ظرفیت و

 از نیازبی تحصیلی فرایند در آموزاندانش رو، این از. است عواطف صحیح پرورش و اجتماعی

 پرورش و آموزش الزامی و ضروری بخش مشاوره، خدمات و راهنمایی. نیستند هدایت و راهنمایی

 فزایندة مسئولیت تا کندمی آماده را آموزاندانش و است متمرکز وظیفه این روی مستقیماً و است

 هایانتخاب مسئولیت قبول و درک برای خود توانایی در و گرفته عهده به را خود هایتصمیم

 هدایت پرورش، و آموزش مهم اهداف از یکی دیگر، بیان به(. 2001 ،2گیبسون) کنند رشد خویش

 ایفای برای مسئول و کارآمد سالم،های انسان تربیت و فرد جانبةهمه رشد برای زمینه ایجاد و

 (. 1395 مجرد، و سوزنده) است و اجتماعی فردی زندگی در مختلفهای نقش

 راهنمایی خدمات ةارائ ندایفر از است عبارت که است تحصیلی هدایت هدایت، این اقسام از یکی

 شخصیتیهای ویژگی وها توانایی عالیق، استعدادها، با آشنایی ضمن تا ،انآموزدانش به مشاوره و

 آگاهانه آن اساس بر و شناخته را جامعه نیاز مورد مشاغل و تحصیلیهای رشته وها شاخه خود،

 کرمدوست، ؛1395 نوین، تحصیلی هدایت نامةشیوه)کنند  انتخاب مناسب را تحصیلی ةرشت و شاخه

 آشناکردن فقط شغلی-تحصیلی راهنمایی خدمات هدف به عبارتی،(. 1385 زندوانیان، ابوالقاسمی،

 خود استعدادهای کشف در هاآن به کمک و کار و تحصیل متحول و رشد بهرو  دنیای با نوجوانان

                                                           
1. Lunenburg 

2. Gibson 
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 به مجهز که است جوانانی پرورش اصلی، هدف بلکه نیست؛ شغلی یا تحصیلی رشتة انتخاب و

 انتقادی ارزیابی به بتوانند و باشند زندگی هایزمینه ةهم در گشاییمشکل و گیریتصمیم هایمهارت

 یا شغلی-تحصیلی باشد؛ که نوعی هر از راهنمایی نظر، این از بپردازند؛ هاحل راه و افکار و عقاید

 طریق از تا کندمی کمک فرد به گروهی یا فردی صورت به که آموزشی است پویشی سازشی،

 و امکانات) محیط شناخت و( … وها ارزش نیازها، ها،رغبت استعدادها،) خویشتن شناخت

 با صحیح برخورد عاقالنه، هایتصمیم اخذ در گشایی مشکل هایمهارت سبک و( هامحدودیت

  (.1382 پور،زندی) برسد رهبری خود به خویش، وجودی کمال سوی به حرکت و زندگی مسائل

 سرعت ،(1383 هاشمی، ؛1393 بخشی،) کار دنیای دگرگونی و پیچیدگی امروزه که حالی در

 ؛1395 راد،حسنی و مهارتی ؛1397 رستمی، ؛1397 کوتی، و مظلومیان) تکنولوژی رشد فزایندة

 و پوراحمدی) مشاغل برخی به ورود برای روزافزون تقاضاهای ،(1201 ،1شان ؛1381 طارق،

 و همکاران، فر)باقری فردی هایتفاوت به توجه باها مهارت و دانش کسب به نیاز و( 1393 یوسفی،

 تعادل خوردن برهم موجب ،(1396 دهقانی و همکاران، کرما ؛1396 اکرم دهقانی و همکاران، ؛1396

 و شغلی راهنمایی استعدادها، هدایت چگونگی در را مشکالتی و شده کار بازار و آموزش

 (.1395 کوثری،) است آورده وجود به ایحرفه گیریتصمیم

ر برنامة هدایت تحصیلی در ایران براساس طرحی که توسط شورای عالی آموزش و پرورش د

اند از اهداف، ارکان و شود. این طرح شامل شش فصل که عبارتشده، اجرا میتصویب 1395سال 

سازی و ها و عوامل هدایت تحصیلی، منابع و امکانات و تجهیزات مورد نیاز، فرهنگوظایف، مالک

 گیریچشم تغییرات اخیر دهة در که آنجا رسانی، تقویم اجرایی و ارزیابی و نظارت است. ازاطالع

 هدایتهای مالک و فرایند و نگرفته صورت متوسطه مقطع آموزاندانش تحصیلی هدایت زمینة در

 در هامالک و فرایندها این ناکارآمدی و باشندمی قبلهای سالهای مالک وها فرایند همان تحصیلی

 نارضایتی اب دانشگاه و متوسطه مقطع آموزاندانش تحصیلی هدایت نحوة در کمی و کیفی تحقیقات

عسکری سرکهنانی ) است مشهود و بوده همراه شغل و رشته انتخاب در دانشجویان و آموزاندانش

 ارفعی، ؛1394 احمدی، ؛1395 زاری، طالع ؛1396 جداوی، و صادقی سهرابی، ؛1397 و رنجبر کلیبی،
                                                           
1. Sohn 



  313                                                                كانو مدل براساس نوین تحصیلی هدایت های طرحمؤلفه كیفیت ارزیابی

   

 

 در آموزاندانش استعدادهای از و( 1396 عبداللهی، و پنجی علمی، ؛1387 مجد، علوی و اکبری

 عنوان به درسی نمرات مالک و( 1375 نظری،) شودنمی دقیقی ارزیابی تحصیلی هدایت فرایند

 تحصیلی موفقیت دقیق بینی پیش قابلیت و شده محسوب ناکارآمد مالکی تحصیلی، هدایت مالک

 نادرست تحصیلی هدایت و( 1375 نظری، ؛1376 ادریسی، ؛1389 منشی،) ندارد را آینده رشته در

به  تحصیلی هدایت مشاورة خدمات و( 1394 احمدی،) شودمی آموزاندانش تحصیلی افت باعث

 به دلیل همچنین، ،(1377 محمدی،) را ندارد الزم کیفیت مشاور وظایف غیر مرتبط انباشتگی دلیل

 سطح تناسب عدم خود، از ناقص شناخت بر مبتنی و زودهنگام رشتة تعیین قبیل از مشکالتی

 در شغلی و تحصیلی اطالعاتی بانک ناکارآمدی رشته، به ورود از بعد و قبل درسی وادم دشواری

 عدم( 1393 شفیعی، و رضاپور) مختلفهای رشته در مستعد آموزاندانش نامتوازن توزیع و مدارس

( 1394 ،دادرس خالدی و قاسمی اوماسالن سفلی ؛1395 نورایی،) آموزاندانش با مشاور مؤثر ارتباط

 . ارزیابی شوند آنهای مؤلفه و تحصیلی هدایت فرایند دقیق طور به که رسدمی نظر به یضرور

 ایویژه اهمیت آن اجراییهای طرح و آموزشی نظام ارزشیابی و کیفیت به توجه ،راستا این در

 از که است آنهای برنامه وها طرح کیفیت از برخاسته پرورش و آموزش کیفیت که چرا دارد؛

 (. 1384 مجتهدزاده، و محمدی) است آن به دستیابی برای آموزشیهای نظام همیشگیای هدغدغه

 مطالعه با پژوهشگران. دارد وجود مختلفیهای مدل برنامه، یا طرح یک کیفیت ارزشیابی برای

 مدل را کانو توسط شده ارائه مدل مدارس، در نوین تحصیلی هدایت وضعیت بررسی وها مدل این

 و ادراکات میزان سنجش مدل، این هدف که چرا نمودند؛ انتخاب حاضر پژوهش وعموض ارزیابی

است  مورد نظر طرح کیفیت از( آموزشی صالحانذی و ربطانذی نفعان،ذی) مخاطبان انتظارات

 . دارد همخوانی حاضر، پژوهش موضوع با که( 1390 قاسمی، و مهرگان)

( موجود وضعیت)ادراکات  تعیین به منجر که نظر اهمیت دارد آن از حاضر پژوهش بنابراین،

 عنوان به مدیران و معلمان مدرسه، مشاوران و ذینفعان به عنوان هاآن والدین و انآموزدانش

 تعیین ،همچنین و طرح این ذیصالحان عنوانبه کارشناسان هدایت تحصیلی و وذیربطان اجراکنندگان

 مواردی و شکاف تعیین و شد خواهد تحصیلی هدایت طرح ازها آن( مطلوب وضعیت) انتظارات
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 مطلوب وضعیت به رسیدن جهت در اصالح نیازمند مسائل تعیین به ،دارد وجود شکافها آن در که

 .گذاشت خواهد اختیار در را عملی راهکارهای و شدهمنجر 

 زا مشتریان انتظارات برآورد میزان سنجش برای (1984) 1کانو نوریاکی پروفسور منظور بدین

 و کیفیت عملکردی پارامترهای دادن قرار هم کنار با کانو. دکر ارائه را خود دوبعدی مدل کیفیت،

 قاسمی، و مهرگان) میسر کرد را کیفیت تعریف توانایی دوبعدی نمودار یک در کنندهمصرف رضایت

 دسته سه به را( طرح) محصول هر کیفیهای مشخصه و نیازها کانو، مدل ،درحقیقت (.1390

 دسته سه این که است مخاطب نیازهای از مشخص نوع یک کنندةبیان طبقه هر که دکر بندیطبقه

( انگیزاننده) جذاب نیازهای و( عملکردی) بعدییک نیازهای ،(اساسی) الزامی نیازهای: از نداعبارت

 ادراکات تا آوردمی فراهم امکانی کانو مدل اساس این بر(. 1393 نیا،کاشفی و تفتیگلشن  عرب،)

 تفاوت و شده مشخص نوین، تحصیلی هدایت طرح ربطانذی و صالحانذی نفعان،ذی انتظارات و

 طرح این ضعف و قوت نقاط و واقعی نیاز طریق این از و دشو نمایان مطلوب وضع با موجود وضع

 دقیق اقدامات آن براساس و اندرکاراندست برای الزم هایپیشنهاد کردنمرتفع به نسبت و مشخص

   .گیرد صورت آنان سوی از

و تجربیات عینی پژوهشگر به عنوان مشاور مدرسه که به طور مستقیم یادشده عنایت به مطالب  با

 ،همچنین است. و نواقص این طرح مزبورها درگیر فرایند اجرای طرح است و از نزدیک شاهد کاستی

ها به دلیل ان و والدین آنزآمودانشهایی که در طول مدت اجرای طرح از سوی نارضایتی

این فرایند  ةبودن نتیجمناسب و در نهایت نامطلوبنابودن فرایند هدایت تحصیلی، امتیازدهی طوالنی

به مشاور مدرسه و کارشناسان هدایت تحصیلی آموزش و پرورش ابراز شده و اهمیت و ضرورتی 

ن و به تبع آن، در شغل آتی آنان اآموزدانشکه فرایند هدایت تحصیلی در تعیین سرنوشت تحصیلی 

 مدل براساس نوین تحصیلی هدایت طرح کیفیت بررسی دنبال به دارد؛ پژوهشگر را هدایت کرد که

 و( مدیران و معلمان مشاوران،) ربطانذی ،(هاآن والدین و انآموزدانش) نفعانذی دیدگاه از کانو،

آیا  کند مشخص ،نهایت تا در باشد (کارشناسان هدایت تحصیلی آموزش و پرورش) صالحانذی

 عوامل وها مالک وظایف؛ و ارکان اهداف؛های مؤلفه در مذکورهای گروه انتظارات و ادراکات بین
                                                           
1. Kano 
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 ،اجرایی تقویم رسانی؛اطالع و سازیفرهنگ نیاز؛ مورد تجهیزات و امکانات منابع، تحصیلی؛ هدایت

ذینفع، های عینی گروه ةآیا بین برداشت و تجرب ،تیدارد؟ به عبار وجود هاییتفاوت ارزیابی و نظارت

نظر این طرح تفاوت وجود دارد؟ یا اینکه  ذیربط و ذیصالح از طرح مزبور با اهداف و رسالت مد

 طرح مذکور از مطلوبیت الزم برخوردار است؟

 شناسی پژوهش روش

از نوع  ماهیت ظه لحاهدف از نوع تحقیق کاربردی و ب روش تحقیق در پژوهش حاضر به لحاظ

آماری پژوهش حاضر را  ةبود. جامع نیز از نوع میدانیها ارزشیابی و به لحاظ گردآوری داده

اول  ةآنان، دبیران، مدیران و مشاوران مدارس دور یدوم متوسطه و اولیا ةان دختر دورآموزدانش

. علت انتخاب دهندمی شهر تبریز و کارشناسان هدایت تحصیلی آموزش و پرورش تشکیل ةمتوسط

اول توسط آنان و علت  ةفرایند هدایت تحصیلی مقطع متوسط ةدوم متوسطه، تجرب ةان دورآموزدانش

بودن آنان به عنوان عوامل اجرایی در اول، دخیل ةانتخاب مدیران و دبیران و مشاوران مدارس دور

تصادفی  ةه شیوگیری در پژوهش حاضر ب. روش نمونهاست انآموزدانشفرایند هدایت تحصیلی 

ان، دبیران، مدیران، مشاوران و آموزدانشای بود؛ بدین صورت که برای انتخاب مرحلهای چندخوشه

به صورت تصادفی انتخاب  3و  1آموزش و پرورش، نواحی  ةگانپنجان از بین نواحی آموزدانشاولیا 

انتخاب  برایاول  ةدور ةمتوسط ةو از مدارس این نواحی نیز به صورت تصادفی مدارس دختران

مورگان انتخاب شدند. برای انتخاب متخصصان و  و جدول کرجسیبا حجم واقعی نمونه مطابق 

هدایت تحصیلی  ةاعضای کمیت کارشناسان آموزش و پرورش نیز از )کارشناسان هدایت تحصیلی و

آماری ة معتوجه به حجم جا ( استان آذربایجان شرقی با3و  1 هایهادارات آموزش و پرورش ناحی

نفر،  366نفر، در بین اولیا  370ان آموزدانشنمونه در بین استفاده شد. براساس جدول مورگان تعداد 

 نفر 34نفر و در بین کارشناسان  57نفر، در بین مشاوران  44نفر، در بین مدیران  243در بین دبیران 

گرفت و توزیع پرسشنامه تا زمانی به صورت حضوری در اختیار افراد نمونه قرار ها پرسشنامه بودند.

پاسخ داده شده به تعداد افراد تعیین شده در نمونه برسد، ادامه یافت. های که تعداد پرسشنامه

 آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.پس از جمعها پرسشنامه
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ها نامهپرسششد.  ساخته استفادهمحققهای آوری اطالعات از روش میدانی و پرسشنامهبرای جمع

 ةنامشیوه ةگانششهای مؤلفهبراساس مدل کانو در سه بعد ادراکات، انتظارات و نیازها و باتوجه به 

( یعنی اهداف، ارکان و وظایف، مالک و عوامل، منابع و امکانات و 1395اجرایی هدایت تحصیلی )

حی شده و دراختیار رسانی، تقویم اجرایی و ارزیابی و نظارت طراسازی و اطالعتجهیزات، فرهنگ

هدایت  ان، اولیا، دبیران، مشاوران، مدیران، کارشناسانآموزدانشدهندگان در شش گروه )پاسخ

های مؤلفهاز  یک هر تحصیلی( در قالب یک پرسشنامه با تغییرات الزم برای هر گروه قرار گرفت.

اجرایی  ةنامکرشده در شیوهتوجه به بندهای ذ ال باؤس 36ادراکات، انتظارات و نیازها از  ةگانسه

 اند. اند که به شرح ذیلهدایت تحصیلی تشکیل شده
 

 اجرایی طرح هدایت تحصیلی نوین ةنامؤاالت شیوهو تعداد سهای مؤلفه .1جدول 

 تعداد سؤاالت های طرح هدایت تحصیلی نوینمؤلفه

 سؤال 5 اهداف

 سؤال 7 ارکان و وظایف

 سوال 8 ها و عواملمالک

 سؤال 6 ع، امکانات و تجهیزاتمناب

 سؤال 6 رسانیسازی و اطالعفرهنگ

 سؤال 4 تقویم اجرایی و ارزیابی و نظارت

ن ااساتید و متخصص ،راهنما و مشاور و سپس استادانتعیین روایی پرسشنامه از نظرات  برای

ایایی پرسشنامه، تعیین پ براین مشاوره استفاده شد و وم تربیتی دانشگاه تبریز و متخصصاعل ةرشت

واقعی  ةغیر از نمونه نفر از افراد جامعه ب 30شده به صورت آزمایشی در بین طراحی ةابتدا پرسشنام

 محاسبه شد که مقدار قابل قبولی است. 86/0اجرا شد و میزان پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 

 استنباطیو  توصیفی حاضر از آمارمورد نیاز در پژوهش های جزیه و تحلیل اطالعات و دادهت برای

راهه و تحلیل واریانس یک ،ماتریس کانو همبسته، تی آزمون از استفاده شد. در بخش آمار استنباطی

 استفاده شد. توکی
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 پژوهش های یافته

پارامتریک، های و همچنین استفاده از آزمونها در تمامی گروهها اطمینان از توزیع نرمال دادهبرای 

آمده که در دستهتوجه به مقدار سطح معناداری ب اسمیرنوف استفاده شد. با -ون کولموگروفاز آزم

و از است  نرمالها گروه همة درها توزیع داده ،بود؛ بنابراین 05/0باالتر از ها و گروهها مؤلفه همة

 توان استفاده کرد.می پارامتریکهای آزمون

ان در کیفیت آموزدانشا بین انتظارات و ادراکات ال که آیؤبه منظور پاسخگویی به این س

داری وجود دارد؟ از آزمون پارامتریک تی اطرح هدایت تحصیلی تفاوت معن ةگانششهای مؤلفه

 همبسته استفاده شد.
 

های مؤلفهان از آموزدانشنتایج آزمون تی همبسته به منظور بررسی تفاوت میانگین بین ادراکات و انتظارات  .2 جدول

 هدایت تحصیلی

 های طرح هدایت تحصیلیمؤلفه
میانگین 

 ادراکات

میانگین 

 انتظارات

فاصله 

 )شکاف(
 آمارة تی

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 001/0 369 - 36/15 - 35/5 42/18 08/13 اهداف

 001/0 369 - 44/15 - 14/7 22/24 08/17 ارکان و وظایف

 001/0 369 - 92/8 - 16/4 90/26 74/22 و عواملها مالک

 001/0 369 - 92/13 - 16/6 72/20 56/14 منابع، امکانات و تجهیزات

 001/0 369 - 14/15 - 94/5 39/20 45/14 رسانیسازی و اطالعفرهنگ

 001/0 369 - 12/14 - 87/3 45/13 57/9 تقویم اجرایی، ارزیابی و نظارت

های مؤلفهان، در تمامی آموزدانشاکات دهد بین انتظارات و ادرن مینشا 2که جدول گونه ن هما

دهد انتظارات می نشانها هدایت تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته ةگانشش

و عوامل، منابع و امکانات و تجهیزات، ها اهداف، ارکان و وظایف، مالکهای مؤلفهان از آموزدانش

بی و نظارت هدایت تحصیلی بیشتر از ادراکات رسانی، و تقویم اجرایی، ارزیاسازی و اطالعفرهنگ

 .است میزان تفاوت، از نظر آماری معنادارکه این  ها بودهآن
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 های هر مؤلفه در ماتریس کانو آموزان با توجه به ویژگیتفاوت دانشبعدی و بیفراوانی نیازهای الزامی، جذاب و تک .3جدول 

هامؤلفه های هر مؤلفهویژگی  بعدیتک جذاب  تفاوتبی الزامی   نیاز غالب جمع 

ف
دا

 اه

 توانایی و استعداد شناساندن و شناسایی

 انآموزدانش تحصیلی
 الزامی 370 84 139 43 104

 گرایشات و عالقه شناساندن و شناسایی

 انآموزدانش
 الزامی 370 76 161 16 117

 شخصیتیهای ویژگی شناساندن و شناسایی

 انآموزدانش
 الزامی 370 92 134 33 111

 مسیر و تحصیلی ةرشت ةآگاهان انتخاب به کمک
 شغلی ةآیند

 الزامی 370 85 172 17 96

ها شاخه به انآموزدانش متوازن هدایت به کمک
 تحصیلیهای رشته و

 جذاب 370 102 119 29 120

ف
ظای

 و
 و

ان
رک

 ا

 بر مشتمل مناسب ةساالن ةبرنام تدوین و تدارک

 غیر و رسمی هایآموزش شغلی، بازدید
 از دعوت بروشور، و کتاب چاپ رسمی،

 و فردی ةو مشاور راهنمایی ن،امتخصص
 ...و گروهی

تفاوتبی 370 133 117 23 97  

 و استعدادها شناسایی در معلمان مشارکت
 ةبه حوز باتوجه انآموزهای دانشرغبت

 خود تخصصی یادگیری
تفاوتبی 370 132 106 31 101  

 آشنایی جهت در انآموزشدان یاولیا آموزش

 و ها، شخصیترغبت و استعدادها با آنان
 هدایت جهت در انآموزدانش استعدادهای

 خود فرزندان تحصیلی

 الزامی 370 110 118 25 117

 مطلوب برگزاری برای هماهنگی و ریزیبرنامه

 )رغبت و آزمون استعداد( ایمشاورههای آزمون
 الزامی 370 109 129 26 106

 دو در تحصیلی هدایت برگ موقع نمونبه ةرائا
 تیرماه اول ةهفت

 الزامی 370 123 125 21 101

 ةزمین در مطلوب رسانیاطالع و سازیفرهنگ
 تحصیلی هدایت

 الزامی 370 115 130 24 101

 و هدایتیهای برنامه اجرای و سازیزمینه
 و شناسایی و ملی ةبرنام با هماهنگ حمایتی

 و (شهاب طرحبرتر  ادهایاستعد هدایت
 مدرسه توسطها آن اجرای بر مستمر نظارت

تفاوتبی 370 142 119 21 88  
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هامؤلفه های هر مؤلفهویژگی  بعدیتک جذاب  تفاوتبی الزامی   نیاز غالب جمع 

ک
مال

ها 
مل

عوا
و 

 

 برای نظر 100از  10امتیاز  اختصاص
 آموزدانش

تفاوتبی 370 116 94 76 84  

 عملکرد برای 100 از امتیاز 35 اختصاص
 آموزدانش تحصیلی

تفاوتبی 370 133 96 37 104  

های آزمون برای 100 از امتیاز 30 اختصاص
 رغبت و استعداد ایمشاوره

تفاوتبی 370 137 103 46 84  

تفاوتبی 370 132 71 83 84 دبیران برای نظر 100از  10امتیاز  اختصاص  

تفاوتبی 370 142 80 50 98 والدین نظر برای 100از  5امتیاز  اختصاص  

تفاوتبی 370 141 70 62 97 مشاور نظر ایبر 100از  10امتیاز  اختصاص  

 ایهای منطقهمحدودیت ها وظرفیت به توجه
 نام ثبت و تحصیلی هدایت در

تفاوتبی 370 140 87 59 84  

 هدایت د( در تا نام )الف ثبت اولویت به توجه
 ثبت نام و تحصیلی

تفاوتبی 370 130 94 47 99  

ع،
ناب

م
 

ت
انا

مک
ا

 و 
ت

یزا
جه

ت
 

 ایمشاوره فعالیت ساعت یک اختصاص
 آموزدانش نفر 12هر  ازای به درهفته

 الزامی 370 121 142 28 79

های دوره گذراندن مرتبط، تحصیالت داشتن
 مشاور توسط ایمشاورههای مهارت و آموزشی

 مدرسه

 الزامی 370 109 129 24 108

 مشاوره، اختصاصی اتاق به مدرسه بودنمجهز

 مرتبط افزارینرم /فزاراسخت و آموزشی منابع

 تحصیلی هدایت با

 الزامی 370 100 180 15 75

 شغلی-تحصیلی هدایت ةسامان بودنفعال

 و سهولت (همگام سایت) انآموزدانش

 آن به دسترسی

 الزامی 370 101 160 30 79

 هدایت رسانیاطالع بانک به مدرسه بودنمجهز

 شغلی-تحصیلی
 الزامی 370 102 150 24 94

 هدایت االتؤس به مطلوب سخگوییپا

 مدرسه کارکنان و مشاور توسط تحصیلی
 الزامی 370 118 127 24 101

گ
رهن

ف
ی

ساز
 و 

الع
اط

نی
سا

ر
 

 درخصوص مؤثر و موقعبه رسانیاطالع

 و والدین ةویژ گتوجیهیهای کالس برگزاری
 تحصیلی هدایت موضوع با انآموزدانش

 الزامی 370 97 133 23 117

 ةویژ شغلی مراکز وها هنرستان از بازدید
 نهم ةپای انآموزدانش

 الزامی 370 94 169 23 84
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هامؤلفه های هر مؤلفهویژگی  بعدیتک جذاب  تفاوتبی الزامی   نیاز غالب جمع 

 مناسب ترویجی و آموزشی محتوای توزیع

 ضرورت هدایت و اهمیت درخصوص

 آن اجرای ةنحو و تحصیلی

 الزامی 370 111 129 24 106

های مشاوره و گروهیهای نشست برگزاری
 انآموزدانش با گروهی و فردی

 الزامی 370 102 144 40 84

 عنوان به مشاور همیار تشکل ظرفیت از استفاده

 و شغلی تحصیلی ةحوز در تسهیلگران
تفاوتبی 370 141 108 26 95  

 مدیران، اولیا، ان،آموزدانش مشارکت جلب

 معلمان و مشاوران
تفاوتبی 370 121 119 24 105  

یم
قو

ت
 

ی،
رای

اج
 

بی
زایا

ار
 و 

ت
ظار

ن
 

 تحصیلی هدایت فرایند اجرای حسن بر نظارت

 و استانی ایمنطقه بازرسان توسط
تفاوتبی 370 121 100 33 116  

 پودمان اجرای و آموزش بر نظارت و توجه

 کار و فناوری درس تحصیلی هدایت
تفاوتبی 370 128 107 38 97  

 و نظرخواهیهای برگ کردنتکمیل بر نظارت
 ایهمشاورهای آزمون

تفاوتبی 370 134 120 22 94  

 (رغبت و استعداد(ها آزمون نتایج بازخورد ةارائ
 ماهبهمن پایان تا انآموزدانش به

 الزامی 370 108 151 20 91
 

پژوهش با توجه های ه است؛ یافتهشدان ارائه آموزدانشنتایج ماتریس کانو در بین  3در جدول 

هدایت تحصیلی، نیازهای )جذاب، های فهمؤلان در آموزدانش دهدمی به ماتریس کانو نشان

یکسان نیست. ها مؤلفهتفاوت( متفاوتی را دارند و فراوانی نیازها در هر ویژگی بعدی، الزامی و بیتک

از آنجا ها به عنوان نیاز دارند. اهمیت آن ةبه لحاظ درجها مؤلفهدیدگاه متفاوتی نسبت به  ،بنابراین

ای باید صورت شوند، به این نیازها توجه ویژهمی اساسی محسوب نیازهای ءکه نیازهای الزامی جز

 نیازهای الزامی محسوب ءبه عنوان بخش اعظمی از کیفیت هدایت تحصیلی جزاین نیازها، گیرد. 

 شوند.می

سؤال پژوهش که آیا بین انتظارات و ادراکات اولیا در کیفیت پاسخگویی به این به منظور 

داری وجود دارد؟ از آزمون پارامتریک تی ادایت تحصیلی تفاوت معنطرح ه ةگانششهای مؤلفه

 همبسته استفاده شد.
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طرح های مؤلفهنتایج آزمون تی همبسته به منظور بررسی تفاوت میانگین بین ادراکات و انتظارات اولیا در . 4جدول 

 هدایت تحصیلی

 های طرح هدایت تحصیلیمؤلفه
میانگین 

 ادراکات

میانگین 

 انتظارات

 فاصله

 )شکاف(
 آمارة تی

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 001/0 365 - 02/7 - 90/4 28/18 38/13 اهداف

 001/0 365 - 08/5 - 39/6 15/24 77/17 ارکان و وظایف

 029/0 365 - 25/2 - 15/4 94/26 79/22 و عواملها مالک

 001/0 365 - 85/3 - 81/5 99/20 18/15 منابع، امکانات و تجهیزات

 001/0 365 - 71/14 - 67/5 76/20 09/15 رسانیسازی و اطالعفرهنگ

 001/0 365 - 07/5 - 79/3 70/13 91/9 تقویم اجرایی، ارزیابی و نظارت
 

های مؤلفهبین انتظارات و ادراکات اولیا، در تمامی  ،دهدن مینشا 4که جدول گونه ن هما

 دهد انتظارات اولیا درها نشان میاین یافته .ردهدایت تحصیلی تفاوت معناداری وجود دا ةگانشش

سازی و و عوامل، منابع و امکانات و تجهیزات، فرهنگها اهداف، ارکان و وظایف، مالکهای مؤلفه

 ها بودههدایت تحصیلی بیشتر از ادراکات آن طرحرسانی، و تقویم اجرایی، ارزیابی و نظارت اطالع

 .است ی معنادارکه این میزان تفاوت از نظر آمار
 

های هر مؤلفه در ماتریس کانوتفاوت اولیا با توجه به ویژگیبعدی و بیفراوانی نیازهای الزامی، جذاب و تک. 5جدول   

هامؤلفه های هر مؤلفهویژگی  بعدیتک جذاب  تفاوتبی الزامی   نیاز غالب جمع 

ف
دا

 اه

 توانایی و استعداد شناساندن و شناسایی

 انآموزدانش تحصیلی
 الزامی 366 89 145 28 104

 گرایشات و عالقه شناساندن و شناسایی

 انآموزدانش
 الزامی 366 85 163 12 106

 شخصیتیهای ویژگی شناساندن و شناسایی

 انآموزدانش
 الزامی 366 95 132 28 111

 و تحصیلی ةرشت ةآگاهان انتخاب به کمک
 شغلی ةآیند مسیر

 الزامی 366 97 125 13 98

 به انآموزدانش متوازن هدایت به کمک

 تحصیلیهای رشته وها شاخه
117 23 117 109 366 

 -جذاب
 الزامی
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هامؤلفه های هر مؤلفهویژگی  بعدیتک جذاب  تفاوتبی الزامی   نیاز غالب جمع 

ف
ظای

 و
 و

ان
رک

 ا

 مشتمل مناسب ةساالن ةبرنام تدوین و تدارک

 غیر و رسمیهای آموزش شغلی، بازدید بر
 از دعوت بروشور، و کتاب چاپ رسمی،

 و فردی ةو مشاور راهنمایی ن،امتخصص
 ...و هیگرو

تفاوتبی 366 138 105 25 98  

 و استعدادها شناسایی در معلمان مشارکت
 ةبه حوز باتوجه انآموزهای دانشرغبت

 خود تخصصی یادگیری
تفاوتبی 366 136 106 26 98  

 آشنایی جهت در انآموزدانش اولیا آموزش

 و ها، شخصیترغبت و استعدادها با آنان
 هدایت جهت رد انآموزدانش استعدادهای

 خود فرزندان تحصیلی

 الزامی 366 112 120 27 107

 برگزاری برای هماهنگی و ریزیبرنامه

آزمون ( ایهای مشاورهآزمون مطلوب
 )رغبت و استعداد

 الزامی 366 118 125 22 101

 در تحصیلی هدایت برگ نمون موقعبه ةارائ

 تیرماه اول هفته دو
100 20 123 123 366 

 -الزامی
تفاوتبی  

 در مطلوب رسانیاطالع و سازیفرهنگ

 تحصیلی هدایت ةزمین
تفاوتبی 366 126 122 24 94  

 و هدایتیهای برنامه اجرای و سازیزمینه
 و و شناسایی ملی ةبرنام با هماهنگ حمایتی
 و( شهاب طرح) برتر استعدادهای هدایت
 مدرسه توسطها آن اجرای بر مستمر نظارت

تفاوتبی 366 141 107 18 100  

ک
مال

ها 
مل

عوا
و 

 

 برای نظر 100از  10امتیاز  اختصاص
 آموزدانش

تفاوتبی 366 123 93 65 85  

 عملکرد برای 100 از امتیاز 35 اختصاص
 آموزدانش تحصیلی

تفاوتبی 366 133 93 31 109  

های آزمون برای 100 از امتیاز 30 اختصاص
 رغبت و استعداد ایمشاوره

تفاوتبی 366 137 104 45 80  

تفاوتبی 366 150 70 70 76 دبیران برای نظر 100از  10امتیاز  اختصاص  

تفاوتبی 366 180 44 69 73 والدین نظر برای 100از  5امتیاز  اختصاص  

تفاوتبی 366 155 67 48 96 مشاور نظر برای 100از  10امتیاز  اختصاص  
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هامؤلفه های هر مؤلفهویژگی  بعدیتک جذاب  تفاوتبی الزامی   نیاز غالب جمع 

 هایمحدودیت ها وظرفیت به توجه
 نام ثبت و تحصیلی هدایت در ایمنطقه

تفاوتبی 366 142 83 46 95  

 د( در تا نام )الف ثبت اولویت به توجه
 ثبت نام و تحصیلی هدایت

تفاوتبی 366 139 90 42 95  

ع،
ناب

م
 

ت
انا

مک
ا

 و 
ت

یزا
جه

ت
 

 ایمشاوره فعالیت ساعت یک اختصاص
 آموزدانش نفر 12هر  ازای به درهفته

 الزامی 366 117 143 23 83

های دوره گذراندن مرتبط، تحصیالت داشتن
 توسط ایمشاورههای مهارت و آموزشی

 مدرسه مشاور

تفاوتبی 366 132 123 11 100  

 مشاوره، اختصاصی اتاق به مدرسه ودن مجهز

 افزارینرم /افزارسخت و آموزشی منابع

 تحصیلی هدایت با مرتبط

 الزامی 366 105 165 10 86

 شغلی-تحصیلی هدایت نةساما ودنبلفعا

 و سهولتهمگام(  سایت) انآموزدانش

 آن به دسترسی

 الزامی 366 109 145 22 90

 رسانیاطالع بانک به مدرسه مجهزبودن

 شغلی-تحصیلی هدایت
 الزامی 366 107 143 17 99

 هدایت االتؤس به مطلوب پاسخگویی

 مدرسه کارکنان و مشاور توسط تحصیلی
تفاوتبی 366 122 120 19 105  

گ
رهن

ف
ی

ساز
 و 

الع
اط

نی
سا

ر
 

 درخصوص مؤثر و موقع به رسانیاطالع

 و ویژه والدین توجیهیهای کالس برگزاری
 تحصیلی هدایت موضوع با انآموزدانش

 الزامی 366 105 134 12 115

 ویژه شغلی مراکز وها هنرستان از بازدید

 نهم پایه انآموزدانش
 الزامی 366 107 158 16 85

 مناسب ترویجی و آموزشی محتوای توزیع

 ضرورت هدایت و اهمیت درخصوص

 آن اجرای ةنحو و تحصیلی

تفاوتبی 366 125 110 28 103  

های مشاوره و گروهیهای نشست برگزاری
 انآموزدانش با گروهی و فردی

تفاوتیب 366 126 124 17 99  

 هب مشاور همیار تشکل ظرفیت از استفاده
 و شغلی تحصیلی ةحوز در تسهیلگران عنوان

تفاوتبی 366 137 108 20 101  

 مدیران، اولیا، ان،آموزدانش مشارکت جلب

 معلمان و مشاوران
 الزامی 366 115 123 20 108
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هامؤلفه های هر مؤلفهویژگی  بعدیتک جذاب  تفاوتبی الزامی   نیاز غالب جمع 

یم
قو

ت
 

ی،
رای

اج
 

بی
زایا

ار
 و 

ت
ظار

ن
 

 هدایت فرایند اجرای حسن بر نظارت

 و استانی ایمنطقه بازرسان توسط تحصیلی
410 تفاوتبی 366 124 101 37   

 پودمان اجرای و آموزش بر نظارت و توجه

 فناوری و کار درس تحصیلی هدایت
تفاوتبی 366 142 102 26 96  

 نظرخواهیهای برگ نمون تکمیل بر نظارت

 ایمشاورههای آزمون و
تفاوتبی 366 134 118 18 96  

 و استعداد(ها آزمون نتایج بازخورد ئةارا
 ماهبهمن پایان تا انآموزدانش به( رغبت

 الزامی 366 101 152 18 95

پژوهش با توجه به ماتریس های ده است؛ یافتهشنتایج ماتریس کانو در بین اولیا ارائه  5در جدول 

تفاوت( بعدی، الزامی و بی)جذاب، تک صیلی، نیازهایهدایت تح مؤلفةدهد اولیا در می کانو نشان

دیدگاه متفاوتی  ،یکسان نیست. بنابراینها مؤلفهو فراوانی نیازها در هر ویژگی  متفاوتی را دارند

 ءها به عنوان نیاز دارند. از آنجا که نیازهای الزامی جزاهمیت آن ةبه لحاظ درجها مؤلفهنسبت به 

 ای باید صورت گیرد. شوند، به این نیازها توجه ویژهمی نیازهای اساسی محسوب

ویی به این سؤال پژوهش که آیا بین انتظارات با ادراکات مشاوران مدرسه در به منظور پاسخگ

داری وجود دارد؟ از آزمون پارامتریک اطرح هدایت تحصیلی تفاوت معن ةگانهای ششمؤلفهکیفیت 

 تی همبسته استفاده شد.
 

ارات مشاوران مدرسه از طرح : نتایج آزمون تی همبسته به منظور بررسی تفاوت میانگین بین ادراکات و انتظ6جدول 

 هدایت تحصیلی

 های طرح هدایت تحصیلیمؤلفه
میانگین 
 ادراکات

میانگین 
 انتظارات

فاصله 
 )شکاف(

 آمارة تی
درجة 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 001/0 56 - 02/7 - 63/3 44/19 81/15 اهداف
 001/0 56 - 08/5 - 91/3 28/27 37/23 ارکان و وظایف

 029/0 56 - 25/2 - 39/1 67/30 28/29 و عواملها مالک

 001/0 56 - 85/3 - 98/3 49/22 51/18 منابع، امکانات و تجهیزات

 001/0 56 - 85/4 - 23/4 65/23 42/19 رسانیسازی و اطالعفرهنگ

 001/0 56 - 01/4 - 18/2 46/15 28/13 تقویم اجرایی، ارزیابی و نظارت
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های ن انتظارات و ادراکات مشاوران، در تمامی مؤلفهدهد بین مینشا 6که جدول گونه نهما

دهد انتظارات ها نشان میطرح هدایت تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته ةگانشش

ها و عوامل، منابع و امکانات و تجهیزات، های اهداف، ارکان و وظایف، مالکمشاوران در مؤلفه

جرایی، ارزیابی و نظارت طرح هدایت تحصیلی بیشتر از رسانی، و تقویم اسازی و اطالعفرهنگ

 .استکه این میزان تفاوت از نظر آماری معنادار  بودهها ادراکات آن
 

 های هر مؤلفه در ماتریس کانوتفاوت مشاوران با توجه به ویژگیبعدی و بیفراوانی نیازهای الزامی، جذاب و تک .7جدول 

هامؤلفه های هر مؤلفهویژگی  بجذا  بعدیتک  تفاوتبی الزامی   نیاز غالب جمع 

ف
دا

 اه

 توانایی و استعداد شناساندن و شناسایی

 انآموزدانش تحصیلی
 الزامی 57 0 52 0 5

 گرایشات و عالقه شناساندن و شناسایی

 انآموزدانش
 الزامی 57 0 42 0 15

 شخصیتیهای ویژگی شناساندن و شناسایی

 انآموزدانش
زامیال 57 0 34 0 23  

 مسیر و تحصیلی ةرشت ةآگاهان انتخاب به کمک
 شغلی ةآیند

 الزامی 57 0 40 0 17

ها شاخه به انآموزدانش متوازن هدایت به کمک
 تحصیلیهای رشته و

 الزامی 57 0 28 0 24
ف

ظای
 و

 و
ان

رک
 ا

 مشتمل مناسب ةساالن ةبرنام تدوین و تدارک

 غیر و رسمیهای آموزش شغلی، بازدید بر
 از دعوت بروشور، و کتاب چاپ می،رس

 و فردی ةو مشاور راهنمایی ن،امتخصص
 ...و گروهی

 الزامی 57 5 31 0 24

 و استعدادها شناسایی در معلمان مشارکت
 ةبه حوز توجه با انآموزهای دانشرغبت

 خود تخصصی یادگیری

 الزامی 57 0 28 0 29

 آشنایی جهت در انآموزدانش یاولیا آموزش

 و ها، شخصیترغبت و استعدادها با آنان
 هدایت جهت در انآموزدانش استعدادهای

 خود فرزندان تحصیلی

 الزامی 57 4 33 0 20
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هامؤلفه های هر مؤلفهویژگی  بجذا  بعدیتک  تفاوتبی الزامی   نیاز غالب جمع 

 مطلوب برگزاری برای هماهنگی و ریزیبرنامه

 و آزمون استعداد( ایمشاورههای آزمون
 )رغبت

 الزامی 57 8 37 0 12

 دو در تحصیلی هدایت برگ نمون موقعبه ةارائ
 تیرماه اول ةهفت

 الزامی 57 11 28 0 18

 ةزمین در مطلوب رسانیاطالع و سازیفرهنگ
 تحصیلی هدایت

 الزامی 57 6 35 0 16

 و هدایتیهای برنامه اجرای و سازیزمینه
 و ملی ةبرنام با هماهنگ حمایتی

 طرح) برتر استعدادهای هدایت و شناسایی

 توسطها آن اجرای بر مستمر نظارت و )شهاب

 مدرسه

 الزامی 57 14 27 3 13

ک
مال

ها 
مل

عوا
و 

 

 برای نظر 100از  10امتیاز  اختصاص
 آموزدانش

 جذاب 57 20 15 0 22

 عملکرد برای 100 از امتیاز 35 اختصاص
 آموزدانش تحصیلی

 الزامی 57 16 25 0 16

های آزمون برای 100 از امتیاز 30 اختصاص
 رغبت و استعداد ایمشاوره

 الزامی 57 13 25 0 19

 جذاب 57 21 8 3 25 دبیران برای نظر 100از  10امتیاز  اختصاص

 جذاب 57 22 8 0 27 والدین نظر برای 100از  5امتیاز  اختصاص

 جذاب 57 16 11 3 27 مشاور نظر برای 100از  10امتیاز  اختصاص

 ایهای منطقهمحدودیت ها وظرفیت به توجه
 نام ثبت و تحصیلی هدایت در

 جذاب 57 18 9 5 25

 د( در تا نام )الف ثبت اولویت به توجه
 ثبت نام و تحصیلی هدایت

تفاوتبی 57 23 18 3 13  

ع،
ناب

م
 

ت
انا

مک
ا

 و 
ت

یزا
جه

ت
 

 ایمشاوره فعالیت ساعت یک اختصاص
 آموزدانش نفر 12هر  ازای به درهفته

 الزامی 57 13 17 11 16

های دوره نگذراند مرتبط، تحصیالت داشتن
 توسط ایمشاورههای مهارت و آموزشی

 مدرسه مشاور
 الزامی 57 2 40 0 15

 مشاوره، اختصاصی اتاق به مدرسه مجهزبودن

 مرتبط افزارینرم /افزارسخت و آموزشی منابع

 تحصیلی هدایت با

 الزامی 57 0 39 0 18
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هامؤلفه های هر مؤلفهویژگی  بجذا  بعدیتک  تفاوتبی الزامی   نیاز غالب جمع 

 شغلی-تحصیلی هدایت ةسامان بودنفعال

 و سهولت (مهمگا سایت) انآموزدانش

 آن به دسترسی

 الزامی 57 0 41 0 16

 رسانیاطالع بانک به مدرسه مجهزبودن

 شغلی-تحصیلی هدایت
 الزامی 57 2 40 0 15

 هدایت االتؤس به مطلوب پاسخگویی

 مدرسه کارکنان و مشاور توسط تحصیلی
 الزامی 57 3 35 0 19

گ
رهن

ف
ی

ساز
 و 

الع
اط

نی
سا

ر
 

 درخصوص ثرمؤ و موقعبه رسانیاطالع

 و والدین ةویژ توجیهیهای کالس برگزاری
 تحصیلی هدایت موضوع با انآموزدانش

 الزامی 57 6 40 0 11

 ةویژ شغلی مراکز وها هنرستان از بازدید
 نهم ةپای انآموزدانش

 الزامی 57 7 27 0 23

 مناسب ترویجی و آموزشی محتوای توزیع

 ضرورت هدایت و اهمیت درخصوص

 آن اجرای ةنحو و تحصیلی

 الزامی 57 2 30 0 25

های مشاوره و گروهیهای نشست برگزاری
 انآموزدانش با گروهی و فردی

26 0 26 5 57 
 -الزامی

 جذاب

 عنوان به مشاور همیار تشکل ظرفیت از استفاده

 و شغلی تحصیلی ةحوز در تسهیلگران
 جذاب 57 4 15 4 28

 دیران،م اولیا، ان،آموزدانش مشارکت جلب

 معلمان و مشاوران
 الزامی 57 2 28 0 27

یم
قو

ت
 

ی،
رای

اج
 

بی
زایا

ار
 و 

ت
ظار

ن
 

 هدایت فرایند اجرای حسن بر نظارت

 و استانی ایهمنطق بازرسان توسط تحصیلی
 الزامی 57 11 31 0 15

 پودمان اجرای و آموزش بر نظارت و توجه

 فناوری و کار درس تحصیلی هدایت
 الزامی 57 8 28 0 21

 و نظرخواهیهای برگ نمون تکمیل بر نظارت
 ایمشاورههای آزمون

 الزامی 57 5 31 0 21

 و استعداد(ها آزمون نتایج بازخورد ةارائ
 ماهبهمن پایان تا انآموزدانش به (رغبت

 الزامی 57 8 28 0 21
 

ش با توجه به پژوههای ه است؛ یافتهشدنتایج ماتریس کانو در بین مشاوران ارائه  7در جدول 

بعدی، الزامی تحصیلی، نیازهای )جذاب، تکهدایت  طرحدهد که مشاوران در می ماتریس کانو نشان
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دیدگاه  ،یکسان نیست. بنابراینها مؤلفهتفاوت( متفاوتی را دارند و فراوانی نیازها در هر ویژگی و بی

دیدگاه مشاوران کلیه  یاز دارند . ازها به عنوان ناهمیت آن ةبه لحاظ درجها مؤلفهمتفاوتی نسبت به 

 از امتیاز 10 اختصاص»، «آموزدانش نظر برای 100 از امتیاز 10 اختصاص» جزموارد اشاره شده به

 100 از امتیاز 10 اختصاص»، «والدین نظر برای 100 از امتیاز 5 اختصاص»، «دبیران نظر برای 100

، «نام ثبت و تحصیلی هدایت در ایمنطقههای تمحدودی وها ظرفیت به توجه» ،«مشاور نظر برای

 همیار تشکل ظرفیت از استفاده»، «ثبت نام و تحصیلی هدایت در )د تا الف( نام ثبت اولویت به توجه»

 شوند.می نیازهای الزامی محسوب ءجز «و شغلی تحصیلی ةحوز در تسهیلگران عنوان به مشاور

آیا بین انتظارات با ادراکات دبیران )معلمان( در سؤال پژوهش که به منظور پاسخگویی به این 

داری وجود دارد؟ از آزمون پارامتریک اطرح هدایت تحصیلی تفاوت معن ةگانهای ششمؤلفهکیفیت 

 تی همبسته استفاده شد.
 

 مؤلفة نتایج آزمون تی همبسته به منظور بررسی تفاوت میانگین بین ادراکات و انتظارات دبیران )معلمان( از .8 جدول

 هدایت تحصیلی

 های طرح هدایت تحصیلیمؤلفه
میانگین 

 ادراکات

میانگین 

 انتظارات

فاصله 

 )شکاف(
 آمارة تی

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 001/0 242 - 08/5 - 46/1 36/16 90/14 اهداف

 001/0 242 - 49/5 - 93/1 07/23 14/21 ارکان و وظایف

 005/0 242 - 82/2 - 05/1 10/27 11/26 و عواملها مالک

 001/0 242 - 20/4 - 34/1 38/20 04/19 منابع، امکانات و تجهیزات

 001/0 242 - 75/3 - 22/1 84/19 62/18 رسانیسازی و اطالعفرهنگ

 002/0 242 - 20/3 - 79/0 35/13 56/12 تقویم اجرایی، ارزیابی و نظارت
 

های مؤلفهادراکات دبیران، در تمامی دهد بین انتظارات و می ننشا 8که جدول گونه نهما

دهد انتظارات شان مینها د. این یافتهتحصیلی تفاوت معناداری وجود دارهدایت  طرح ةگانشش

و عوامل، منابع و امکانات و تجهیزات، ها اهداف، ارکان و وظایف، مالکهای مؤلفه دبیران در

هدایت تحصیلی بیشتر از  طرحو نظارت رسانی، و تقویم اجرایی، ارزیابی سازی و اطالعفرهنگ

 .است میزان تفاوت از نظر آماری معنادارکه این  ها بوده،ادراکات آن
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های هر مؤلفه در ماتریس کانوتفاوت دبیران با توجه به ویژگیبعدی و بیفراوانی نیازهای الزامی، جذاب و تک. 9جدول   

هامؤلفه های هر مؤلفهویژگی  بعدیتک جذاب  تفاوتبی الزامی   نیاز غالب جمع 

ف
دا

 اه

 توانایی و استعداد شناساندن و شناسایی

 انآموزدانش تحصیلی
 الزامی 243 41 148 4 50

 گرایشات و عالقه شناساندن و شناسایی

 انآموزدانش
 الزامی 243 31 145 4 63

 شخصیتیهای ویژگی شناساندن و شناسایی

 انآموزدانش
 الزامی 243 53 108 10 72

 مسیر و تحصیلی ةرشت ةآگاهان انتخاب به کمک
 شغلی ةآیند

 الزامی 243 51 140 2 50

 به انآموزدانش متوازن هدایت به کمک

 تحصیلیهای رشته وها شاخه
 الزامی 243 45 125 6 67

ف
ظای

 و
 و

ان
رک

 ا

 مشتمل مناسب ةساالن ةبرنام تدوین و تدارک

 غیر و رسمیهای آموزش شغلی، بازدید بر
 از دعوت بروشور، و کتاب چاپ سمی،ر

 و فردی ةو مشاور راهنمایی ن،امتخصص
 ...و گروهی

 الزامی 243 49 119 2 73

 و استعدادها شناسایی در معلمان مشارکت
 ةبه حوز توجه با انآموزهای دانشرغبت

 خود تخصصی یادگیری

 الزامی 243 52 104 6 81

 یآشنای جهت در انآموزدانش یاولیا آموزش
 و ها، شخصیترغبت و استعدادها با آنان

 هدایت جهت در انآموزدانش استعدادهای

 خود فرزندان تحصیلی

 الزامی 243 42 118 6 77

 برگزاری برای هماهنگی و ریزیبرنامه

آزمون ( ایمشاورههای آزمون مطلوب
 )رغبت و استعداد

 الزامی 243 41 122 8 72

 دو در تحصیلی هدایت برگ نمون موقعبه ةارائ
 تیرماه اول ةهفت

 الزامی 243 60 98 8 77

 ةزمین در مطلوب رسانیاطالع و سازیفرهنگ
 تحصیلی هدایت

 الزامی 243 41 135 8 59



330                                                       1401 ، پاییز3شمارة ، 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 
 

هامؤلفه های هر مؤلفهویژگی  بعدیتک جذاب  تفاوتبی الزامی   نیاز غالب جمع 

 و هدایتیهای برنامه اجرای و سازیزمینه
 و ملی ةبرنام با هماهنگ حمایتی

 طرح) برتر استعدادهای هدایت و شناسایی

ها آن اجرای بر رمستم نظارت و )شهاب
 مدرسه توسط

 الزامی 243 58 105 4 76

ک
مال

ها 
مل

عوا
و 

 

 جذاب 243 50 87 14 92 آموزدانش برای نظر 100از  10امتیاز  اختصاص

 عملکرد برای 100 از امتیاز 35 اختصاص
 آموزدانش تحصیلی

 الزامی 243 60 100 14 69

های آزمون برای 100 از امتیاز 30 اختصاص
 رغبت و استعداد ایرهمشاو

 الزامی 243 63 84 14 82

 الزامی 243 57 102 30 54 دبیران برای نظر 100از  10امتیاز  اختصاص
تفاوتبی 243 84 81 16 62 والدین نظر برای 100از  5امتیاز  اختصاص  

 الزامی 243 80 84 16 63 مشاور نظر برای 100از  10امتیاز  اختصاص
 ایهای منطقهمحدودیت ها وظرفیت به توجه

 نام ثبت و تحصیلی هدایت در
 الزامی 243 73 91 9 70

 هدایت د( در تا نام )الف ثبت اولویت به توجه
 ثبت نام و تحصیلی

 جذاب 243 75 68 16 84

ع،
ناب

م
 

ت
انا

مک
ا

 و 
ت

یزا
جه

ت
 

 ایمشاوره فعالیت ساعت یک اختصاص
 آموزدانش نفر 12هر  ازای به درهفته

 الزامی 243 51 116 12 64

های دوره گذراندن مرتبط، تحصیالت داشتن
 توسط ایمشاورههای مهارت و آموزشی

 مدرسه مشاور

 الزامی 243 45 129 10 59

 مشاوره، اختصاصی اتاق به مدرسه مجهزبودن

 مرتبط افزارینرم /افزارسخت و آموزشی منابع

 تحصیلی هدایت با

 الزامی 243 39 124 12 68

 شغلی-تحصیلی هدایت ةسامان بودنالفع

 و سهولت (همگام سایت) انآموزدانش

 آن به دسترسی

 الزامی 243 45 119 8 71

 رسانیاطالع بانک به مدرسه مجهزبودن

 شغلی-تحصیلی هدایت
 الزامی 243 37 115 14 77

 هدایت االتؤس به مطلوب پاسخگویی

 مدرسه کارکنان و مشاور توسط تحصیلی
 الزامی 243 45 128 6 64
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هامؤلفه های هر مؤلفهویژگی  بعدیتک جذاب  تفاوتبی الزامی   نیاز غالب جمع 

گ
رهن

ف
ی

ساز
 و 

طال
ا

ع
نی

سا
ر

 

 درخصوص مؤثر و موقعبه رسانیاطالع

 و والدین ةویژ توجیهیهای کالس برگزاری
 تحصیلی هدایت موضوع با انآموزدانش

 الزامی 243 41 128 6 68

 ةویژ شغلی مراکز وها هنرستان از بازدید
 نهم ةپای انآموزدانش

 الزامی 243 47 130 4 62

 مناسب ترویجی و آموزشی محتوای توزیع

 ضرورت هدایت و اهمیت درخصوص

 آن اجرای ةنحو و تحصیلی

 الزامی 234 39 120 6 78

های مشاوره و گروهیهای نشست برگزاری
 انآموزدانش با گروهی و فردی

 الزامی 243 53 131 4 55

 به مشاور همیار تشکل ظرفیت از استفاده

 و شغلی تحصیلی ةحوز در تسهیلگران عنوان
 الزامی 243 52 104 12 75

 مدیران، اولیا، ان،آموزدانش مشارکت جلب

 معلمان و مشاوران
 الزامی 243 47 119 8 69

یم
قو

ی، ت
رای

اج
ی 

یاب
رزا

و ا
ت 

ظار
 هدایت فرایند اجرای حسن بر نظارت ن

 و استانی ایهمنطق بازرسان توسط تحصیلی
 الزامی 243 63 110 6 64

 پودمان اجرای و آموزش بر نظارت و توجه

 فناوری و کار درس تحصیلی هدایت
 الزامی 243 41 118 6 78

 نظرخواهیهای برگ نمون تکمیل بر نظارت

 ایمشاورههای آزمون و
 الزامی 243 39 121 8 75

 و استعداد(ها آزمون نتایج بازخورد ةارائ
 ماهبهمن پایان تا انآموزدانش به (رغبت

67 8 291  الزامی 243 39 

پژوهش با توجه به های ده است؛ یافتهشنتایج ماتریس کانو در بین دبیران ارائه  9در جدول 

بعدی، الزامی طرح هدایت تحصیلی، نیازهای )جذاب، تکدهد که دبیران در می ماتریس کانو نشان

دیدگاه  ،کسان نیست. بنابراینیها مؤلفهتفاوت( متفاوتی را دارند و فراوانی نیازها در هر ویژگی و بی

 ةدیدگاه دبیران کلی ها به عنوان نیاز دارند. ازاهمیت آن ةبه لحاظ درجها مؤلفهمتفاوتی نسبت به 

 100 از امتیاز 5 اختصاص»، «آموزدانش نظر برای 100 از امتیاز 10 اختصاص»جز ارد اشاره شده بهمو

نیازهای  ءثبت نام جز و تحصیلی هدایت در )د تا الف) نام ثبت اولویت به توجه»، «والدین نظر برای

 شوند.می الزامی محسوب
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 در مدرسه مدیران اتادراک انتظارات با بین به منظور پاسخگویی به این سؤال پژوهش که آیا

دارد؟ از آزمون پارامتریک  وجود داریامعن تفاوت تحصیلی هدایتطرح  ةگانششهای کیفیت مؤلفه

 شد. تی همبسته استفاده
نتایج آزمون تی همبسته به منظور بررسی تفاوت میانگین بین ادراکات و انتظارات مدیران مدرسه از طرح  .10جدول 

 هدایت تحصیلی

 هدایت تحصیلیطرح های مؤلفه
میانگین 
 ادراکات

میانگین 
 انتظارات

 فاصله
 )شکاف(

 ة تیآمار
 ةدرج

 آزادی

سطح 
 داریامعن

 001/0 43 - 34/4 -25/2 86/18 61/16 اهداف
 001/0 43 - 01/4 - 18/3 18/26 00/23 وظایف و ارکان
 093/0 43 - 72/1 - 82/1 61/29 80/27 عوامل وها مالک

 005/0 43 - 98/2 - 05/2 89/21 84/19 تجهیزات و امکانات منابع،
 002/0 43 -37/3 - 70/2 55/21 84/18 رسانیاطالع و سازیفرهنگ

 001/0 43 - 15/4 - 14/2 16/15 02/13 نظارت و یارزیاب اجرایی، تقویم
 

، در مدرسه دهد بین انتظارات و ادراکات مدیرانمی ننشا 10جدول  که نتایجگونه  نهما

و  رسانی؛سازی و اطالعتجهیزات؛ فرهنگمنابع، امکانات و  های اهداف؛ ارکان و وظایف؛مؤلفه

ها د. این یافتهلی تفاوت معناداری وجود دارصیهدایت تح طرحتقویم اجرایی، ارزیابی و نظارت 

اهداف، ارکان و وظایف، منابع، امکانات و تجهیزات، های مؤلفه دهد انتظارات مدیران درشان مین

 هدایت تحصیلی بیشتر از طرحرسانی، و تقویم اجرایی، ارزیابی و نظارت سازی و اطالعفرهنگ

و عوامل بین ها و در بعد مالک است نظر آماری معنادار که این میزان تفاوت از ها بوده،ادراکات آن

 انتظارات و ادراکات مدیران تفاوت معناداری وجود ندارد.
 

 های هر مؤلفه در ماتریس کانوتفاوت مدیران با توجه به ویژگیبعدی و بیفراوانی نیازهای الزامی، جذاب و تک. 11جدول 

 نیاز غالب جمع تفاوتبی الزامی یبعدتک جذاب های هر مؤلفهویژگی هامؤلفه

ف
دا

اه
 

 تحصیلی توانایی و استعداد شناساندن و شناسایی
 آموزاندانش

 الزامی 44 5 32 2 5

 الزامی 44 4 29 0 11 آموزاندانش گرایشات و عالقه شناساندن و شناسایی
 الزامی 44 3 21 0 20 آموزاندانش های شخصیتیویژگی شناساندن و شناسایی

 مسیر آیندة و تحصیلی رشتة آگاهانة انتخاب به مکک
 شغلی

 الزامی 44 4 22 0 18
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 نیاز غالب جمع تفاوتبی الزامی یبعدتک جذاب های هر مؤلفهویژگی هامؤلفه
 ها وشاخه به آموزاندانش متوازن هدایت به کمک

 های تحصیلیرشته
 الزامی 44 3 27 0 14

ف
ظای

 و
 و

ان
رک

ا
 

 بازدید بر مشتمل مناسب ساالنة برنامة تدوین و تدارک
 و کتاب چاپ غیر رسمی، و های رسمیآموزش شغلی،

 و مشاورة راهنمایی متخصصان، از دعوت بروشور،
 ...و گروهی و فردی

 الزامی 44 5 22 0 17

های رغبت و استعدادها شناسایی در معلمان مشارکت
 خود تخصصی یادگیری به حوزة با توجه آموزاندانش

 الزامی 44 5 30 0 9

 با آنان آشنایی در جهت آموزاندانش اولیای آموزش
 استعدادهای و ها، شخصیترغبت و دهااستعدا

 خود فرزندان تحصیلی هدایت جهت در آموزاندانش
 الزامی 44 0 26 3 15

 مطلوب برگزاری برای هماهنگی و ریزیبرنامه
 )رغبت و آزمون استعداد( ایهای مشاورهآزمون

 جذاب 44 1 18 4 21

 اول دو هفتة در تحصیلی هدایت برگ نمون موقعبه ارائة
 یرماهت

 الزامی 44 2 24 3 15

 هدایت زمینة در مطلوب رسانیاطالع و سازیفرهنگ
 تحصیلی

 الزامی 44 2 27 1 14

 حمایتی و های هدایتیبرنامه اجرای و سازیزمینه
 و ملی برنامة با هماهنگ

 و )شهاب برتر )طرح استعدادهای هدایت و شناسایی
 مدرسه ها توسطآن اجرای بر مستمر نظارت

 الزامی 44 6 23 1 14
ک

مال
مل

عوا
و 

ها 
 

 الزامی 44 5 21 5 13 آموزدانش برای نظر 100از  10امتیاز  اختصاص
 تحصیلی عملکرد برای 100 از امتیاز 35 اختصاص

 آموزدانش
 الزامی 44 4 24 5 11

 ایهای مشاورهآزمون برای 100 از امتیاز 30 اختصاص
 رغبت و استعداد

 امیالز 44 7 21 4 13

 الزامی 44 5 21 6 13 دبیران برای نظر 100از  10امتیاز  اختصاص

 الزامی 44 9 16 8 11 والدین نظر برای 100از  5امتیاز  اختصاص

 الزامی 44 8 15 7 14 مشاور نظر برای 100از  10امتیاز  اختصاص

 هدایت در ایهای منطقهمحدودیت ها وظرفیت به توجه
 نام ثبت و تحصیلی

 الزامی 44 3 23 5 13

 تحصیلی هدایت د( در تا نام )الف ثبت اولویت به توجه
 ثبت نام و

 الزامی 44 7 22 2 13
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 نیاز غالب جمع تفاوتبی الزامی یبعدتک جذاب های هر مؤلفهویژگی هامؤلفه

ع،
ناب

م
 

ت
انا

مک
ا

 و 
ت

یزا
جه

ت
 

 ازای به درهفته ایمشاوره فعالیت ساعت یک اختصاص
 آموزدانش نفر 12هر 

 الزامی 44 2 22 6 14

 و موزشیهای آدوره گذراندن مرتبط، تحصیالت داشتن
 مدرسه مشاور توسط ایهای مشاورهمهارت

 الزامی 44 0 33 0 11

 منابع مشاوره، اختصاصی اتاق به مدرسه مجهزبودن
 هدایت با مرتبط افزارینرم /افزارسخت و آموزشی

 تحصیلی
 الزامی 44 2 27 3 12

آموزان دانش شغلی-تحصیلی هدایت سامانة بودنفعال
 آن به سترسید و سهولت همگام( )سایت

 الزامی 44 5 28 3 8

 هدایت رسانیاطالع بانک به مدرسه مجهزبودن
 شغلی-تحصیلی

 الزامی 44 2 31 3 8

 توسط تحصیلی هدایت سؤاالت به مطلوب پاسخگویی
 مدرسه کارکنان و مشاور

 الزامی 44 2 29 2 11

گ
رهن

ف
ی

ساز
 و 

الع
اط

نی
سا

ر
 

 اریبرگز درخصوص مؤثر و موقعبه رسانیاطالع
 با آموزاندانش و ویژة والدین های توجیهیکالس

 تحصیلی هدایت موضوع
 الزامی 44 1 25 4 14

 آموزاندانش ویژة شغلی مراکز ها وهنرستان از بازدید
 نهم پایة

 الزامی 44 2 25 1 16

 درخصوص مناسب ترویجی و آموزشی محتوای توزیع
 آن اجرای نحوة و تحصیلی ضرورت هدایت و اهمیت

 الزامی 44 2 22 3 15

 و های فردیمشاوره و های گروهینشست برگزاری
 آموزاندانش با گروهی

 الزامی 44 4 25 1 14

 عنوان به مشاور همیار تشکل ظرفیت از استفاده
 و شغلی تحصیلی حوزة در تسهیلگران

 الزامی 44 7 25 2 10

 و مشاوران مدیران، اولیا، آموزان،دانش مشارکت جلب
 علمانم

 الزامی 44 4 25 0 14

یم
قو

ت
 

ی،
رای

اج
 

بی
زایا

ار
 و 

ت
ظار

ن
 

 توسط تحصیلی هدایت فرایند اجرای حسن بر نظارت
 و استانی ایمنطقه بازرسان

 الزامی 44 7 21 0 16

 هدایت پودمان اجرای و آموزش بر نظارت و توجه
 کار و فناوری درس تحصیلی

 الزامی 44 9 21 1 13

 و های نظرخواهیبرگ وننم تکمیل بر نظارت
 ایهای مشاورهآزمون

 الزامی 44 5 25 1 13

 به رغبت( و استعداد(ها آزمون نتایج بازخورد ارائة
 ماهبهمن پایان تا آموزاندانش

 الزامی 44 6 27 3 8
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پژوهش با توجه به های یافته ده است؛شنتایج ماتریس کانو در بین مدیران ارائه  11در جدول 

بعدی، الزامی )جذاب، تک هدایت تحصیلی نیازهای مؤلفهدهد که مدیران در می انو نشانماتریس ک

دیدگاه  ،یکسان نیست. بنابراینها مؤلفهتفاوت( متفاوتی را دارند و فراوانی نیازها در هر ویژگی و بی

 ةمدیران کلیها به عنوان نیاز دارند. از دیدگاه اهمیت آن ةبه لحاظ درجها مؤلفهمتفاوتی نسبت به 

 ایمشاورههای آزمون مطلوب برگزاری جهت هماهنگی و ریزیبرنامه» جزموارد اشاره شده به

 شوند.می نیازهای الزامی محسوب ءجز «رغبت( و استعداد )آزمون

به منظور پاسخگویی به این سؤال پژوهش که آیا بین انتظارات با ادراکات کارشناسان هدایت 

داری اگانه طرح هدایت تحصیلی تفاوت معنششهای مؤلفهدر کیفیت  تحصیلی آموزش و پرورش

 وجود دارد؟ از آزمون پارامتریک تی همبسته استفاده شد.
 

نتایج آزمون تی همبسته به منظور بررسی تفاوت میانگین بین ادراکات و انتظارات کارشناسان هدایت تحصیلی  .12 جدول

 طرح هدایت تحصیلیهای مؤلفهدر 

 ای طرح هدایت تحصیلیهمؤلفه
میانگین 

 ادراکات

میانگین 

 انتظارات

فاصله 

 )شکاف(
 آمارة تی

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 001/0 33 - 06/4 -65/2 59/19 94/16 اهداف

 005/0 33 - 08/5 - 56/2 18/27 62/24 ارکان و وظایف

 126/0 33 - 57/1 - 29/1 35/31 06/30 و عواملها مالک

 168/0 33 - 41/1 - 79/1 47/22 68/20 ت و تجهیزاتمنابع، امکانا

 034/0 33 - 21/2 - 26/2 56/23 29/21 رسانیسازی و اطالعفرهنگ

 022/0 33 - 40/2 - 38/1 38/15 00/14 تقویم اجرایی، ارزیابی و نظارت
  

دهد بین انتظارات و ادراکات کارشناسان هدایت ن مینشا 12که نتایج جدول گونه ن هما

رسانی و تقویم اجرایی، سازی و اطالعاهداف، ارکان و وظایف، فرهنگ مؤلفهحصیلی، در چهار ت

دهد که می نشانها ارزیابی و نظارت طرح هدایت تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته

رسانی، و تقویم سازی و اطالعاهداف، ارکان و وظایف، فرهنگ مؤلفةانتظارات کارشناسان در 

که این میزان تفاوت  ها استجرایی، ارزیابی و نظارت طرح هدایت تحصیلی بیشتر از ادراکات آنا
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و عوامل، و منابع، امکانات و تجهیزات بین ها مالکمؤلفة اما در دو  است. از نظر آماری معنادار

 انتظارات و ادراکات کارشناسان تفاوت آماری معناداری وجود ندارد.
 

های هر تفاوت کارشناسان هدایت تحصیلی با توجه به ویژگیبعدی و بینیازهای الزامی، جذاب و تکفراوانی  .13جدول 

 مؤلفه در ماتریس کانو

هامؤلفه های هر مؤلفهویژگی  بعدیتک جذاب  تفاوتبی الزامی   نیاز غالب جمع 

ف
دا

 اه

 تحصیلی توانایی و استعداد شناساندن و شناسایی
آموزاندانش  

 الزامی 34 0 29 0 5

 گرایشات و عالقه شناساندن و شناسایی
 آموزاندانش

 الزامی 34 0 27 0 7

 های شخصیتیویژگی شناساندن و شناسایی
 آموزاندانش

 الزامی 34 0 22 0 12

مسیر  و تحصیلی رشتة آگاهانة انتخاب به کمک
 شغلی آیندة

 الزامی 34 0 22 0 12

 ها وشاخه به آموزاندانش متوازن هدایت به کمک
 های تحصیلیرشته

16 0 16 2 34 
 -جذاب 
 الزامی

ف
ظای

 و
 و

ان
رک

 ا

 بر مشتمل مناسب ساالنة برنامة تدوین و تدارک
های رسمیآموزش شغلی، بازدید  غیر رسمی، و 
 متخصصان، از دعوت بروشور، و کتاب چاپ

 ...و گروهی و فردی و مشاورة راهنمایی

 الزامی 34 1 20 0 13

 و استعدادها شناسایی در انمعلم مشارکت
 یادگیری به حوزة با توجه آموزانهای دانشرغبت

 خود تخصصی
 الزامی 34 0 20 0 14

 آنان آشنایی در جهت آموزاندانش اولیای آموزش
 استعدادهای و ها، شخصیترغبت و استعدادها با

 فرزندان تحصیلی هدایت جهت در آموزاندانش
 خود

 الزامی 34 1 23 0 10

 مطلوب برگزاری برای هماهنگی و ریزیبرنامه
 )رغبت و آزمون استعداد( ایهای مشاورهآزمون

 الزامی 34 5 23 0 6

دو  در تحصیلی هدایت برگ نمون موقعبه ارائة
 تیرماه اول هفتة

 الزامی 34 5 20 0 9

 زمینة در مطلوب رسانیاطالع و سازیفرهنگ
 تحصیلی هدایت

 الزامی 34 3 24 0 7
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هامؤلفه های هر مؤلفهویژگی  بعدیتک جذاب  تفاوتبی الزامی   نیاز غالب جمع 

 حمایتی و های هدایتیبرنامه اجرای و سازیزمینه
 هدایت و و شناسایی ملی برنامة با هماهنگ
 مستمر نظارت و )شهاب برتر )طرح استعدادهای
 مدرسه ها توسطآن اجرای بر

 الزامی 34 7 20 1 6

ک
مال

مل
عوا

و 
ها 

 

 جذاب 34 9 12 0 13 آموزدانش نظر برای 100 از 10 امتیاز اختصاص

 تحصیلی عملکرد برای 100 از امتیاز 35 صاصاخت
 آموزدانش

 الزامی 34 8 15 0 11

های آزمون رایب 100 از امتیاز 30 اختصاص
 رغبت و استعداد ایمشاوره

 الزامی 34 7 15 0 12

 جذاب 34 10 8 2 14 دبیران نظر برای 100 از 10 امتیاز اختصاص

 جذاب 34 11 8 0 15 والدین نظر برای 100 از 5 امتیاز اختصاص

 جذاب 34 2 9 2 15 مشاور نظر برای 100 از 10 امتیاز اختصاص

 در ایهای منطقهمحدودیت ها وظرفیت به توجه
 نام ثبت و تحصیلی هدایت

 جذاب 34 8 10 4 12

 هدایت د( در تا نام )الف ثبت اولویت به توجه
 ثبت نام و تحصیلی

 تفاوتبی 34 14 11 1 8

ع،
ناب

م
ا 

ت
انا

مک
 و 

ت
یزا

جه
ت

 

 به درهفته ایمشاوره فعالیت ساعت یک اختصاص
 آموزدانش نفر 12 هر ازای

 الزامی 34 8 15 4 7

های دوره گذراندن مرتبط، تحصیالت داشتن
 مشاور توسط ایهای مشاورهمهارت و آموزشی

 مدرسه
 الزامی 34 1 20 0 13

 منابع مشاوره، اختصاصی اتاق به مدرسه مجهزبودن
 با مرتبط افزارینرم  /افزارسخت و آموزشی

 تحصیلی هدایت

 الزامی 34 0 22 0 12

 شغلی-تحصیلی هدایت سامانة بودنفعال
 دسترسی و سهولت همگام( آموزان )سایتدانش

 آن به

 الزامی 34 0 21 0 13

 هدایت رسانیاطالع بانک به مدرسه مجهزبودن
 شغلی-تحصیلی

 الزامی 34 1 20 0 13

 تحصیلی هدایت سؤاالت به مطلوب سخگوییپا
 مدرسه کارکنان و مشاور توسط

 الزامی 34 1 19 0 14



338                                                       1401 ، پاییز3شمارة ، 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 
 

هامؤلفه های هر مؤلفهویژگی  بعدیتک جذاب  تفاوتبی الزامی   نیاز غالب جمع 

گ
رهن

ف
ی

ساز
 و 

الع
اط

نی
سا

ر
 

 برگزاری درخصوص مؤثر و موقعبه رسانیاطالع
 با آموزاندانش و ویژة والدین های توجیهیکالس

 تحصیلی هدایت موضوع
 الزامی 34 3 21 0 10

 ویژة شغلی مراکز ا وههنرستان از بازدید
 نهم پایة آموزاندانش

 الزامی 34 4 16 0 14

 مناسب ترویجی و آموزشی محتوای توزیع
 و تحصیلی ضرورت هدایت و اهمیت درخصوص

 آن اجرای نحوة

 الزامی 34 2 17 0 15

 های فردیمشاوره و های گروهینشست برگزاری
 آموزاندانش با گروهی و

 الزامی 34 3 17 0 14

 عنوان به مشاور همیار تشکل ظرفیت از استفاده
 و شغلی تحصیلی حوزة در تسهیلگران

14 1 14 5 34 
-جذاب
 الزامی

 مدیران، اولیا، آموزان،دانش مشارکت جلب
 معلمان و مشاوران

 الزامی 34 1 18 0 15

یم
قو

ی، ت
رای

اج
ی 

یاب
رزا

و ا
ت 

ظار
 تحصیلی هدایت فرایند اجرای حسن بر نظارت ن

زرسانبا توسط ایمنطقه   و استانی 
 الزامی 34 4 17 0 13

 هدایت پودمان اجرای و آموزش بر نظارت و توجه
 کار و فناوری درس تحصیلی

 الزامی 34 3 19 0 12

 و های نظرخواهیبرگ نمون تکمیل بر نظارت
 ایهای مشاورهآزمون

 الزامی 34 2 20 0 12

 به رغبت( و استعداد(ها آزمون نتایج بازخورد ارائة
 ماهبهمن پایان تا آموزاندانش

 الزامی 34 5 18 0 11

پژوهش با توجه های یافتهده است؛ شنتایج ماتریس کانو در بین کارشناسان ارائه  13در جدول 

دهد کارشناسان آموزش و پرورش در طرح هدایت تحصیلی، نیازهای می به ماتریس کانو نشان

ها مؤلفهوت( متفاوتی را دارند و فراوانی نیازها در هر ویژگی تفابعدی، الزامی و بی)جذاب، تک

ها به عنوان نیاز اهمیت آن ةبه لحاظ درجها مؤلفهدیدگاه متفاوتی نسبت به  ،یکسان نیست. بنابراین

 نظر برای 100 از امتیاز 10 اختصاص» جزموارد اشاره شده به ةدارند. از دیدگاه کارشناسان کلی

 نظر برای 100 از امتیاز 5 اختصاص»، «دبیران نظر برای 100 از امتیاز 10 صاصاخت»، «آموزدانش

های محدودیت وها ظرفیت به توجه»، «مشاور نظر برای 100 از امتیاز 10 اختصاص»، «والدین
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 و تحصیلی هدایت در )د تا الف) نام ثبت اولویت به توجه» ،«نام ثبت و تحصیلی هدایت در یامنطقه

 شوند.می نیازهای الزامی محسوب ءجز« ثبت نام

ذیربطان )معلم، مدیر و مشاور  انتظارات و ادراکات بین ال پژوهشی که آیاؤبه منظور بررسی این س

آموزشی )کارشناسان هدایت تحصیلی  ذیصالحان و ها(ان و والدین آنآموزدانشذینفعان ) مدرسه(،

 تفاوت طرح این ةامنشیوه در نوین صیلیهدایت تح طرح ةگانششهای مؤلفه در آموزش و پرورش(

 .دارد؟ از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد وجود داریامعن
 

 تحصیلی طرح هدایت گانةهای ششآزمون تحلیل واریانس تفاوت میانگین مؤلفه .14جدول 

های طرح مؤلفه

 هدایت تحصیلی
 منبع تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجة 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fة آمار

مقدار 

 معناداری

 اهداف

 69/546 5 46/2733 بین گروهی

 71/34 1108 64/38462 گروهیدرون 001/0 75/15

  1113 09/41196 کل

 ارکان و وظایف

 35/1001 5 75/5006 بین گروهی

 80/60 1108 67/67364 گروهیدرون 001/0 47/16

  1113 43/72371 کل

 مالک و عوامل

 85/447 5 26/2239 یبین گروه

 09/62 1108 05/68793 گروهیدرون 001/0 21/7

  1113 31/71032 کل

منابع، امکانات و 

 تجهیزات

 34/919 5 72/4596 بین گروهی

 98/57 1108 68/64239 گروهیدرون 001/0 86/15

  1113 40/68836 کل

سازی و فرهنگ

 رسانیاطالع

 40/840 5 21/4200 بین گروهی

 94/46 1108 28/52010 گروهیدرون 001/0 90/17

  1113 49/56210 کل

تقویم اجرایی، 

 نظارت و ارزیابی

 87/369 5 32/1849 بین گروهی

 63/22 1108 01/25075 گروهیدرون 001/0 34/16

  1113 32/26924 کل
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ان، آموزدانشتحصیلی در بین گروه  هدایت ةگانششهای مؤلفهبه منظور بررسی تفاوت میانگین 

کارشناسان هدایت تحصیلی، مدیران و اولیا از تحلیل واریانس استفاده شده است. دبیران، مشاوران، 

راهه به منظور پاسخگویی به سؤال ششم پژوهش مربوط به تحلیل واریانس یک 14نتایج جدول 

طرح هدایت های مؤلفهان گفت بین تومی 001/0داری او مقدار معن Fاست. با توجه به مقادیر 

مختلف مورد آزمایش تفاوت وجود دارد. بدین معنا که اختالف میانگین های تحصیلی در بین گروه

ان، آموزهای دانشطرح هدایت تحصیلی بین گروه ةششگانهای مؤلفهشده مورد انتظار و ادراک

داری دارد. به منظور اتفاوت آماری معن دبیران، مشاوران، کارشناسان هدایت تحصیلی، مدیران و اولیا

داری وجود دارد از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که اتفاوت معنها بررسی اینکه بین کدام گروه

شده طرح هدایت مورد انتظار و ادراکدهد در بعد اهداف، اختالف میانگین می نتایج آن نشان

 ( و معنادار44/3(، اولیا بیشتر از دبیران)10/3) یران( و مد89/3ان بیشتر از دبیران )آموزدانشتحصیلی 

شده طرح هدایت تحصیلی ادراکانتظار و  باشد؛ در بعد ارکان و وظایف اختالف میانگین موردمی

( و کارشناسان هدایت تحصیلی 96/3(، مدیران )23/3(، مشاوران )21/5) ان بیشتر از دبیرانآموزدانش

گین مورد و عوامل اختالف میانها ؛ در بعد مالکاست ( و معنادار46/4) ن(، اولیا بیشتر از دبیرا58/4)

 (، اولیا بیشتر از دبیران16/3) ان بیشتر از دبیرانآموزدانشهدایت تحصیلی  شده طرحانتظار و ادراک

شده ادراکانتظار و  ؛ در بعد منابع، امکانات و تجهیزات اختالف میانگین مورداست ( و معنادار15/3)

، (11/4( و مدیران )36/4کارشناسان ) (،82/4) ان بیشتر از دبیرانآموزدانشهدایت تحصیلی  حطر

رسانی سازی و اطالع؛ در بعد فرهنگاست ( و معنادار04/4) ( و کارشناسان47/4) اولیا بیشتر از دبیران

(، 72/4) دبیران ان بیشتر ازآموزدانشهدایت تحصیلی  طرحشده ادراکانتظار و  اختالف میانگین مورد

؛ در بعد تقویم است ( و معنادار45/4) ، اولیا بیشتر از دبیران(24/3) ( و مدیران68/3) کارشناسان

هدایت تحصیلی  طرح ةشدادراکانتظار و  اجرایی، ارزیابی و نظارت اختالف میانگین مورد

 ( و معنادار00/3) دبیران (، اولیا بیشتر از49/2) ( و کارشناسان08/3) ان بیشتر از دبیرانآموزدانش

 .است
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 گیریبحث و نتیجه

 دیدگاه از کانو مدل براساس نوین تحصیلی هدایت طرح کیفیت پژوهش حاضر با هدف ارزیابی

 ت.نظام آموزشی انجام یافته اس ذیصالحان و ذیربطان ذینفعان،

از تفاوت  های حاکیمطابق با نتایج آزمون تی همبسته در پاسخ به سؤال اول پژوهش، یافته

گانة هدایت تحصیلی است؛ های ششآموزان، در تمامی مؤلفهمعنادار بین انتظارات و ادراکات دانش

آموزان را جلب کند و از کیفیت الزم برخوردار بدین معنا که طرح مذکور نتوانسته رضایت دانش

 و آموزان شناساییتوان گفت از نظر دانشهای ماتریس کانو، مینیست؛ همچنین، با توجه به یافته

 انتخاب به شخصیتی، کمکهای گرایشات، ویژگی و تحصیلی، عالقه توانایی و استعداد شناساندن

 با آنان آشنایی در جهت آموزاندانش اولیا شغلی، آموزش مسیر آیندة و تحصیلی رشتة آگاهانة

خود،  فرزندان لیتحصی هدایت جهت در آموزاندانش استعدادهای و ها، شخصیترغبت و استعدادها

 رغبت(، ارائة و ای )آزمون استعدادمشاورههای آزمون مطلوب برگزاری برای هماهنگی و ریزیبرنامه

 در مطلوب رسانیاطالع و سازیتیرماه، فرهنگ اول دو هفتة در تحصیلی هدایت برگ نمون موقعبه

آموز، دانش نفر 12 هر ازای به در هفته ایمشاوره فعالیت ساعت یک تحصیلی، اختصاص هدایت زمینة

مدرسه،  مشاور توسط ایمشاورههای مهارت و آموزشیهای دوره گذراندن مرتبط، تحصیالت داشتن

 با مرتبط افزارینرم افزار/ سخت و آموزشی منابع مشاوره، اختصاصی اتاق به مدرسه مجهزبودن

 و سهولت همگام( ن )سایتآموزادانش شغلی-تحصیلی هدایت سامانة بودنتحصیلی، فعال هدایت

 مطلوب شغلی، پاسخگویی-تحصیلی هدایت رسانیاطالع بانک به مدرسه آن، مجهزبودن به دسترسی

 درخصوص مؤثر و موقعبه رسانیمدرسه، اطالع کارکنان و مشاور توسط تحصیلی هدایت سؤاالت به

 از تحصیلی، بازدید هدایت موضوع با آموزاندانش و ویژة والدین توجیهیهای کالس برگزاری

 مناسب ترویجی و آموزشی محتوای نهم، توزیع پایة آموزاندانش ویژة شغلی مراکز وها هنرستان

 و گروهیهای نشست آن، برگزاری نحوة اجرای و تحصیلی ضرورت هدایت و اهمیت درخصوص

 رغبت( به و د)استعداها آزمون نتایج بازخورد آموزان، ارائةدانش با گروهی و فردیهای مشاوره

بخش اعظمی از طرح هدایت تحصیلی جزء نیازهای الزامی  عنوان ماه، بهبهمن پایان تا آموزاندانش
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ها توجه بیشتری شوند و طرح هدایت تحصیلی باید نسبت به اجرای مطلوب این مؤلفهمحسوب می

 ی و رنجبر کلیبیعسکری سرکهنانمبذول دارد. در این راستا، یافته پژوهش حاضر با نتایج پژوهش 

تر از حد مورد نامناسب، ضعیف و پایین ةآموزان در انتخاب رشتعملکرد دانش ( که نشان داد1397)

شناختی، عاطفی و رفتاری در سطح  ةآموزان نسبت به انتخاب در حیطانتظار است. شـناخت دانش

با نتایج پژوهش  .آموزان نسبت به هدایت تحصیلی منفی استمطلوبی نیست و شناخت اکثر دانش

تحصیلی موجب به  ةبه رشت آموزانتوسط دانش نداشتن آگاهی( که نشان داد 1395طالع زاری )

و عواقب سوء ناشی از این شده شغلی افراد با نیازها و انتظارات  ةوجود آمدن عدم تطابق بین آیند

مؤثر بر  عوامل مهم نشان داد( که 1394نتایج پژوهش احمدی ) دشوآموزشی می مسئله متوجه نظام

ند از: توجه به اهای آموزش و پرورش عبارتآن در نظام ةضرورت راهنمایی و مشاوره و توسع

آموزان و ضرورت شناخت های فردی در دانشوجود تفاوت اصالت کودک و آموزش و پرورش وی،

آموزان انشدر د و توجه به این تفاوت در آموزش و پرورش، وجود استعدادهای عمومی و اختصاصی

ها و ها، رشد جمعیت و افزایش گرایشو ضرورت شناخت و پرورش تدریجی و سنجش آن

مختلف و گسترش علوم و تکنولوژی، تراکم و تنوع واحدهای  مندی به تحصیل در سطوحعالقه

ضرورت انتخاب  های تحصیلی و ضرورت انتخاب مناسب، توسعه مشاغل و حرفه ودرسی در رشته

های تحصیلی و انتخاب شغل، ها نسبت به انتخاب رشتهها و ارزشغییر نگرششغل مناسب، ت

نیروی انسانی در سطوح مختلف مهارت، وجود مسائل و مشکالت  گسترش نیازهای جامعه به

 . با نتایج پژوهش علمی،آموزانجسمانی، عاطفی، اجتماعی، رفتاری، تحصیلی و خانوادگی در دانش

تحصیلی توجه  به اصول هدایته نشان داد در طرح هدایت تحصیلی ( ک1396پنجی و عبداللهی )

کند، دست آمده ناممکن ه گیری از اطالعات بشود و این موضوع باعث شده که نتیجهکافی نمی

 همسو است.

 ةتکنولوژی، توسع شدن جهان پیرامون، گسترشپیچیدهتوان گفت که می در تبیین این یافته

ها با استعداد انآموزدانش کند کهمی فردی ایجابهای توجه به تفاوت ای و نیزآموزش فنی و حرفه

خود را  هایو تصمیم ای آشنا شوندبینانهطور واقعه د بخوهای محدودیت و رغبت ها، امکانات و
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از طریق راهنمایی تحصیلی اطالعات صحیح و که  ؛ به طوریبراساس اطالعات صحیح اتخاذ کنند

ها ان قرار گیرد تا آنآموزدانشتحصیلی، نظام آموزشی در اختیار های تهدروس، رش ةمنظم دربار

تحصیالت خود  ةمعقول و مناسب در زمین اتخاذ تصمیم براساس اطالعات حاصله با کمک راهنما به

کند اد نمیان ایجآموزدانشهایی را در که هدایت تحصیلی موجود چنین ظرفیت . در حالیدنبپرداز

و معتقدند دگاهی دارند ذینفع و ذیصالح نیز پیرامون طرح هدایت تحصیلی چنین دیو عوامل ذیربط، 

شود و انتظارات اهداف مدنظر در طرح در مرحلة عمل آن طور که باید به طور کامل پیاده نمی

ادراکات شود. همین امر باعث ایجاد شکاف بین انتظارات و ذینفعان، ذیربطان و ذیصالحان تامین نمی

آنچه اکنون نظام آموزش و پرورش کشور  ( نیز نشان داده1397رضایی مدنی ) پژوهش شده است.

هدایت تحصیلی در  ةبرنام دهدنشان میراهنمایی و هدایت تحصیلی با آن مواجه است،  زمینةدر 

های فراوانی کارشناسان و صاحب نظران آسیب ةچند سال اخیر کارآمدی الزم را نداشته و به عقید

وار در قالب موضوعاتی چون مراتبی و زنجیرهها به صورت سلسلهده است و این آسیبرا موجب ش

اثر بودن در محیط تحصیل و کار، عدم کسب مهارت الزم،  أانگیزگی در ایجاد خالقیت و منشبی

 دهد.فرسودگی تحصیلی در حین تحصیل و فرسودگی شغلی همان اشتغال به کار، خود را نشان می

های حاکی از تفاوت ال دوم پژوهش، یافتهؤس در پاسخ بهج آزمون تی همبسته نتای با مطابق

بدین  ؛هدایت تحصیلی است ةگانهای ششمعنادار بین انتظارات و ادراکات اولیا، در تمامی مؤلفه

و  و از کیفیت الزم برخوردار نیستکند  رضایت اولیا را جلباست که طرح مذکور نتوانسته  امعن

توان گفت از دیدگاه اولیای می ال در ماتریس کانوؤمربوط به این سهای جه به یافتهبا تو ،همچنین

های گرایشات، ویژگی و تحصیلی، عالقه توانایی و استعداد شناساندن و ان، شناساییآموزدانش

 متوازن هدایت به شغلی، کمک مسیرآینده و تحصیلی رشته ةآگاهان انتخاب به شخصیتی، کمک

 با آنان آشنایی در جهت انآموزدانش یاولیا تحصیلی، آموزشهای رشته وها شاخه هب انآموزدانش

خود،  فرزندان تحصیلی هدایت جهت در انآموزدانش استعدادهای و ها، شخصیترغبت و استعدادها

 ةرغبت(، ارائ و )آزمون استعداد ایمشاورههای آزمون مطلوب برگزاری برای هماهنگی و ریزیبرنامه

 یامشاوره فعالیت ساعت یک تیرماه، اختصاص اول ةهفت دو در تحصیلی هدایت برگ نمون وقعمبه

 آموزشی منابع مشاوره، اختصاصی اتاق به مدرسه ، مجهزبودنآموزدانش نفر 12 هر ازای به هفته در
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 شغلی-تحصیلی هدایت ةسامان بودنتحصیلی، فعال هدایت با مرتبط افزارینرم فزار،سخت و

 رسانیاطالع بانک به مدرسه بودنآن، مجهز به دسترسی همگام( و سهولت ان )سایتآموزدانش

 ةویژ توجیهیهای کالس برگزاری درخصوص مؤثر و موقعبه رسانیاطالعشغلی، -تحصیلی هدایت

 ةویژ شغلی مراکز وها هنرستان از تحصیلی، بازدید هدایت موضوع با انآموزدانش و والدین

 بازخورد معلمان، ارائة و مشاوران مدیران، اولیا، ان،آموزدانش مشارکت نهم، جلب ةیپا انآموزدانش

بخش اعظمی از طرح  عنوان ماه، بهبهمن پایان تا انآموزدانش به رغبت( و )استعدادها آزمون نتایج

شوند و باید در اجرای هدایت تحصیلی مورد می نیازهای الزامی محسوب ءهدایت تحصیلی جز

مناسب  ةساالن ةدر اجرای طرح هدایت تحصیلی به تدارک برنام ،جدی قرار گیرند. همچنینتوجه 

ملی و طرح شهاب و  ةهدایتی و حمایتی هماهنگ با برنامهای اجرای برنامه برایسازی و زمینه

نقش و مشارکت معلمان به عنوان مجریان  ،ها توجه کمی شده است. همچنیننظارت بر اجرای آن

های ان دارند در شناسایی استعدادها و رغبتآموزدانشسی و کسانی که بیشترین ارتباط را با در ةبرنام

. میزان توجه به آموزش اولیا کندمی رنگشان کمیادگیری تخصصی ةان متناسب با حوزآموزدانش

 ةمیندر ز رسانیاطالعسازی و فرهنگ ،ان نقش حمایتی و هدایتی دارند و همچنینآموزدانشکه برای 

ای استعداد و مشاورههای برگزاری مطلوب آزمون برایریزی و هماهنگی هدایت تحصیلی، برنامه

موقع نمون به ةاند و ارائامتیاز را به خود اختصاص داده 30ان آموزدانش ةرغبت که در تعیین رشت

وهش رضایی پژوهش حاضر با نتایج پژ ةیافت اول تیرماه کم است. ةبرگ هدایت تحصیلی در دو هفت

آن و اینکه  صحیح اجرای تا وزارتخانه ابالغی دستورالعمل وجود فاصله میان ة( در زمین1395) مدنی

( که نشان 1375تحقیق نظری )، با کند اجرا را نامهآیین است نتوانسته انآموزدانش تحصیلی هدایت

آید، همچنین، به عمل نمی آموزان در فرایند هدایت تحصیلی ارزیابی دقیقیداد از استعدادهای دانش

( که معتقدند مالک نمرات درسی به 1375(، و نظری )1376(، ادریسی )1389های منشی )با یافته

بینی دقیق موفقیت عنوان مالک هدایت تحصیلی، مالکی ناکارآمد محسوب شده و قابلیت پیش

 تحصیلی در رشتة آینده را ندارد، همسو است.

های مدون دربارة های مشخص و برنامهنبودن سیاستن گفت مصوبتوادر تبیین این یافته می
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مختلف تحصیلی، عدم هماهنگی بین طرح هدایت های راهنمایی و مشاوره در دوره نحوة خدمات

ان و آموزدانشبودن وسایل و ابزار شناخت مورد اجرا در مدارس، ناکافیهای تحصیلی با سایر طرح

بودن ان و مشاوران، ناکافیآموزدانشس، عدم توازن بین تعداد محل مناسب برای مشاوره در مدار

تخصص و مهارت مشاوران و کمبود تجارب علمی آنان، عدم همکاری کارکنان و مسئوالن مدرسه 

حال حاضر، جزئیات  اند که دربا مشاوران مدرسه باعث شدهها با مشاوران و عدم همکاری خانواده

 در سیستم آموزش و پرورش ایران ارائه نشود. راهنمایی و مشاوره به نحو احسن

های حاکی از تفاوت مطابق با نتایج آزمون تی همبسته در پاسخ به سؤال سوم پژوهش، یافته

گانة هدایت تحصیلی های ششمعنادار بین انتظارات و ادراکات مشاوران مدرسه، در تمامی مؤلفه

و از کیفیت الزم  کند وران مدرسه را جلببدین معنا که طرح مذکور نتوانسته رضایت مشا ؛است

 توان گفتمی سوال در ماتریس کانو های مربوط به اینبا توجه به یافته ،همچنین .برخوردار نیست

 نظر برای 100 از امتیاز 10 اختصاص جزهدایت تحصیلی بههای مؤلفه ةاز دیدگاه مشاوران کلی

والدین،  نظر برای 100 از امتیاز 5 دبیران، اختصاص نظر برای 100 از امتیاز 10 ، اختصاصآموزدانش

 هدایت در ایمنطقههای محدودیت وها ظرفیت به مشاور، توجه نظر برای 100 از امتیاز 10 اختصاص

 از ثبت نام، استفاده و تحصیلی هدایت د( در تا نام )الف ثبت اولویت به نام، توجه ثبت و تحصیلی

نیازهای الزامی  ءو شغلی، جز تحصیلی ةحوز در گرانتسهیل انعنو به مشاور همیار تشکل ظرفیت

شوند و در اجرای طرح هدایت تحصیلی باید بیشتر مورد توجه قرار می هدایت تحصیلی محسوب

یابد، می امتیازی که برای هر رشته اختصاص 100گیرند. در اجرای طرح هدایت تحصیلی از مجموع 

ای، های مشاورهامتیاز برای آزمون 30متیاز برای عملکرد تحصیلی، ا 35، آموزدانشامتیاز برای نظر  10

امتیاز برای نظر مشاور عالوه بر اینکه  10امتیاز برای نظر والدین و  5امتیاز برای نظر دبیران،  10

ان که آموزدانشنیست، در عمل نیز به آن توجه کمی شده است. سهم ها مطابق با انتظارات گروه

درصد در نظر گرفته شده است و اولیا نیز  10لی برای آنان تهیه شده است، فقط طرح هدایت تحصی

درصد  5گیرند، می ان قرارآموزدانش ةثیر انتخاب رشتأمستقیم تحت ت عنوان کسانی که به طور غیره ب

براساس تحقیقات پیشین، نمرات درسی به عنوان مالک  ،ند. همچنینادر هدایت تحصیلی سهیم
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ة بینی دقیق موفقیت تحصیلی در رشتی، مالکی ناکارآمد محسوب شده و قابلیت پیشهدایت تحصیل

ای منطقههای و محدودیتها دیگر، از دیدگاه افراد پژوهش، توجه به ظرفیت آینده را ندارد. از طرف

در هدایت تحصیلی و ثبت نام و نیز توجه به اولویت ثبت نام )الف تا د( در هدایت تحصیلی اندک 

و ها ان به شاخهآموزدانشتحصیلی با هدف هدایت متوازن حالی طرح نوین هدایت  در است.

تحصیلی متناسب با نیازهای منطقه به اجرا گذاشته است. یافته پژوهش حاضر با نتایج های رشته

 تحصیلی رشته از رضایت میانگین ( که نشان داد بین1397پژوهش طالع زاری، حسینائی و آقابابایی )

 انآموزدانش میانگین و دارد وجود معنادار تفاوت آن فاقد و هدایت تحصیلی ان دارایآموزدانش

 رشته از رضایت در مؤثری نقش تحصیلی هدایت بنابراین،. باالتر است تحصیلی، هدایت دارای

( 2015) 1کریشان، پاولیا و گیمبلوتپژوهش دارد. با نتایج  دوم ةمتوسط مقطع انآموزدانش تحصیلی

های شغلی آگاهی کمی دارند، انتظاراتشان از آینده با دانش آموزان دربارة فرصتنشان داد دانشکه 

و توانایی هایشان ارتباطی ندارد، یک برنامة شغلی منسجم ندارند و با موانع عمده در روند 

 2گیری شغلی مواجهند و نیازمند هدایت والدین و مدرسه هستند. با نتایج پژوهش رادولتتصمیم

سازی منافع، آموزان گرایشات شغلی نادرستی داشته و در زمینة شفاف( که نشان داد دانش2013)

فعالی دارند؛ نیازمند  ها نقشریزی تحصیلی و شغلی آنها، درک عواملی که در برنامهها، ارزشتوانایی

  .است ای فوری هستند، همسوخدمات راهنمایی شغلی و حرفه
 روهبا مشکالت روب وقتی از آغاز زندگی اجتماعی بشر، افرادتوان گفت که می در تبیین این یافته

خواستند و از ارشاد و می دانستند و به آنان اعتماد داشتند، کمکمی شدند، از کسانی که ذیصالحمی

نیاز از مشاوره و هیچ وقت بشر بی گرفتندمی ل و مشکالت خویش بهرهئمسا راهنمایی آنان برای حل

مشاوره و راهنمایی خواستن از  است و از مشاوره صحیح در معرض آسیب قرار نگرفته است. نبوده

تنها امری درست، بلکه برای حیات مادی و معنوی، اصالح فکر و رفتار خویش، الزم نه افراد شایسته

وجود مشاور در مدرسه به عنوان فرد ذیصالح در فرایند هدایت تحصیلی  ،است. بنابراین و ضروری

گاه فرد امین و تکیه ةو حتی مشکالت رفتاری، نگرشی، انگیزشی و غیره از ضروریات است و به منزل
                                                           
1. Crişan, Pavelea & Ghimbuluţ 

2. Rădule 
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دلسوزانه و همراه با دوراندیشی های توجه به راهنمایی ،شود. بنابراینمی ان تلقیآموزدانشبرای 

 د. باش مؤثران آموزدانشتواند در پیشبرد اهداف تحصیلی و شغلی می آنان

های حاکی از تفاوت ال چهارم پژوهش، یافتهؤنتایج آزمون تی همبسته در ارتباط با س مطابق با

 هدایت تحصیلی است بدین ةگانهای ششمعنادار بین انتظارات و ادراکات دبیران، در تمامی مؤلفه

و از کیفیت الزم برخوردار  دکنرضایت دبیران را جلب  است مذکور نتوانستهیادشده که طرح  امعن

توان گفت که از می ال در ماتریس کانوؤمربوط به این سهای با توجه به یافته ،و همچنین تنیس

، آموزدانش نظر برای 100 از امتیاز 10 جز اختصاصهدایت تحصیلی بههای مؤلفه ةدیدگاه دبیران کلی

 تحصیلی یتهدا در د( تا )الف نام ثبت اولویت به والدین، توجه نظر برای 100 از امتیاز 5 اختصاص

شوند و باید در اجرای هدایت تحصیلی مورد توجه می ثبت نام، جزو نیازهای الزامی محسوب و

نفر  12ای در هفته به ازای هر جدی قرار گیرند. در مدارس به اختصاص یک ساعت فعالیت مشاوره

ختی بر شناثیر مشکالت روانأدرحالی که مشاوره با هدف کاهش ت ،شودمی توجه کمی آموزدانش

ان یکی از خدمات ضروری در مدارس آموزدانشعملکرد تحصیلی و بهزیستی هیجانی و عاطفی 

های آموزشی و مهارتهای بر لزوم داشتن تحصیالت مرتبط، گذراندن دوره ،است. همچنین

ای توسط مشاور مدرسه توجه اندکی شده است. حال آن مشاوران متخصص مدارس جزئی مشاوره

با احساسات خود  هان در مواجهآموزدانشحد امکان به  شی هستند که از سویی تااز سیستم آموز

آموزشی، شغلی و اجتماعی های ارزشمندی در زمینههای گیریها را در تصمیمکمک کرده و آن

کنند. می ان را از لحاظ فیزیکی، روانی و اجتماعی حمایتآموزدانش ،کنند و از سوی دیگرمی کمک

مدرسه به اتاق اختصاصی مشاوره، منابع آموزشی و  مجهزبودنتوجه کم به  برها هیافت ،همچنین

افزاری مرتبط با هدایت تحصیلی داللت دارد که این امر، امکان وجودی جریان مشاوره سخت/نرم

-هدایت تحصیلی ةبودن سامانبراساس نتایج تحقیق، فعال ،برد. همچنینمی الؤس در مدارس را زیر

توجهی قرار گرفته است. در ان )سایت همگام( و سهولت دسترسی به آن مورد کمموزآدانششغلی 

استعداد و رغبت که با های درصد از امتیاز هدایت تحصیلی از طریق انجام آزمون 30حالی که 

مدرسه به بانک  مجهزبودنآید. و نیز توجه به می دسته پذیر است، باستفاده از سایت همگام امکان

 برایان به منابع الزم آموزدانششود می شغلی اندک است که باعث-هدایت تحصیلی نیرسااطالع
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 ،تحصیلی و مشاغل موجود در جامعه دسترسی نداشته باشند. همچنینهای و رشتهها آشنایی با شاخه

تحصیلی توسط مشاور و کارکنان االت هدایت ؤمیزان پاسخگویی مطلوب به سها براساس یافته

ان باشد. یافته پژوهش آموزدانشتواند عاملی برای افزایش سردرگمی می است کهمدرسه اندک 

( که معتقدند مالک نمرات 1375(، نظری )1376) ادریسی (،1389) حاضر با نتایج پژوهش منشی

بینی دقیق ناکارآمد محسوب شده و قابلیت پیشدرسی به عنوان مالک هدایت تحصیلی، مالکی 

 ( که1393نتایج تحقیق رضاپور و شفیعی )با  ،آینده را ندارد. همچنین ةموفقیت تحصیلی در رشت

یافته وجود ندارد و توزیع نشان داد در مدارس بانک اطالعاتی تحصیلی و شغلی منظم و سازمان

 باشد، همسو است.می مختلف تحصیلی نامتوازنهای ان مستعد در رشتهآموزدانش

مختلف تحصیلی، های ان در زمینهآموزدانشیشرفت و رشد توان گفت که پمی در تبیین این یافته

شناسان و مشاوران در جامعه و مدرسه، خدمات روان ةآیند ،اجتماعی و همچنین-شغلی و شخصی

 ةمتوسطهای ای مدارس و توانمندسازی مشاوران بستگی دارد. سالبه توانایی عملکرد نظام مشاوره

 نایل ،نظر گرفته شده است ها دره که در آینده برای آنبه کشف آنچ آموزدانشای است که دوره

ان در آینده آموزدانشای و شغلی ای بر راهنمایی حرفهتحصیلی مقدمه شوند؛ راهنمایی و مشاورةمی

تواند نتایج نامطلوبی به دنبال می ایحرفه هرنوع راهنمایی و مشاوره غیر ،شود؛ بنابراینمی محسوب

جوانان و نوجوانان های مشغولیاجتماعی و بسیاری از دلهای یاری از آسیببس ةداشته باشد و ریش

دوران متوسطه،  ةانتخاب رشت ،گیرد. به عبارت دیگرمی تأاز عدم راهنمایی تحصیلی صحیح نش

انتخابی که جهت بسیاری از اتفاقات و  مهم و اثرگذار در زندگی است.های یکی از انتخاب

کند. امروزه به دلیل پیشرفت سریع علوم و فنون و نیاز می ان را تعیینموزآدانشزندگی های فعالیت

های ترشدن رقابتبه عالوه سخت عالقمند و کارآمد، بانشاط، به نیروی انسانی متخصص، کشورها،

ه و به او امکان کردای که فرد را راضی و خشنود اهمیت انتخاب رشته بازار کار و تأمین مخارج،

 ةتحصیلی در دور ةانتخاب رشت بیشتر شده است. د و هماهنگ با شخصیتش بدهد،فعالیت ارزشمن

به همین  انتخاب شغل است. ،انتخاب رشته دانشگاهی و آموزش عالی و در نتیجه ةمقدم دبیرستان،

امکانات و  ،شخصیتی و روحی و همچنینهای ای را برگزید که با تمام ویژگیدلیل باید رشته
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محیط کاری  رضایت شغلی، کار، ت داشته و آینده او را از نظر درآمد و بازارهای فرد مطابقفرصت

 تحصیلی مناسب مقدور خواهد بود. ةاز طریق انتخاب رشت این امر صرفاً .مناسب و... تأمین کند

های حاکی از تفاوت مطابق با نتایج آزمون تی همبسته در پاسخ به سؤال پنج پژوهش، یافته

های اهداف؛ ارکان و وظایف؛ منابع، امکانات و ات و ادراکات مدیران، در مؤلفهمعنادار بین انتظار

رسانی؛ و تقویم اجرایی، ارزیابی و نظارت طرح هدایت تحصیلی سازی و اطالعتجهیزات؛ فرهنگ

ها و عوامل بین انتظارات و ادراکات مدیران است. تفاوت معناداری وجود دارد و در مؤلفة مالک

مؤلفة یادشده جلب کند و از کیفیت  5طرح یادشده نتوانسته رضایت مدیران را در  بدین معنا که

توان های مربوط به این سؤال در ماتریس کانو میالزم برخوردار نیست و همچنین، با توجه به یافته

 برای هماهنگی و ریزیجز برنامههای هدایت تحصیلی بهگفت که از دیدگاه مدیران کلیة مؤلفه

رغبت( جزء نیازهای الزامی محسوب  و استعداد )آزمون ایمشاورههای آزمون مطلوب یبرگزار

رسانی شوند، باید در اجرای هدایت تحصیلی مورد توجه جدی قرار گیرند. از دیدگاه آنان، اطالعمی

آموزان با موضوع های توجیهی ویژة والدین و دانشموقع و مؤثر در خصوص برگزاری کالسبه

ها و مراکز شغلی برای صیلی، با توجه کمی مواجه شده است. همچنین، بازدید از هنرستانهدایت تح

رو شده است. آموزان پایة نهم که در حال تحقیق برای انتخاب رشته هستند، با اقبال کمی روبهدانش

توزیع محتوای آموزشی و ترویجی مناسب درخصوص اهمیت و ضرورت هدایت و نحوة اجرای 

واند به بسیاری از سؤاالت نوجوانان پاسخ دهد و آنان را با فرایند انتخاب رشته و جایگاه تآن که می

توجهی مواجه در سرنوشت فرد آشنا کند نیز در هنگام اجرای طرح هدایت تحصیلی با مشکل کم

آموزان و های گروهی و مشاورة فردی و گروهی با دانششده است. همچنین، برگزاری نشست

ظرفیت تشکل همیار مشاور به عنوان تسهیلگران در حوزة تحصیلی و شغلی از توجه استفاده از 

نصیب مانده است و در نهایت، نسبت به جلب مشارکت اجراکنندگان طرح هدایت تحصیلی بی

آموزان، اولیا، مدیران، مشاوران و دبیران در جریان هدایت تحصیلی توجه اندکی صورت گرفته دانش

که معتقدند  (2015کریشان، پاولیا و گیمبلوت )وهش حاضر با نتایج پژوهش های پژاست. یافته

های شغلی آگاهی کمی دارند، انتظاراتشان از آینده با دانش و آموزان در مورد فرصتدانش
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گیری هایشان ارتباطی ندارد، یک برنامة شغلی منسجم ندارند و با موانع عمده در روند تصمیمتوانایی

ای و شغلی در مدارس تأکید دارد. با های راهنمایی حرفهند. نتایج بر توسعة برنامهشغلی مواجه هست

ایجاد بسترهای شغلی الزم در جامعه ( که معتقدند عواملی از قبیل 2017نتایج پژوهش اسکندری )

ای و کاردانش، آموزش کارآفرینی برای های فنی حرفهآموزان در رشتهبه موازات توزیع متوازن دانش

آموزان در جهت حمایت عاطفی به والدین دانش ةآموزش نحو شغلی، لزوم ةاهش نگرانی از آیندک

 برایآموزان عملی تحت نظارت مشاغل برای دانش ةکاهش فشارهای روانی ضمن انتخاب، تجرب

های نوین آموزان در خصوص واقعیت مشاغل، استفاده از تکنولوژیترشدن دیدگاه دانشروشن

تر آموزان مناطق محرومتر و توزیع عادالنهتحصیلی به دانش-شغلی رسانیستای اطالعآموزشی در را

جبران کمبود زمانی  های کمکی مشاوره برایآموزان، استفاده از سیستمدانش ةخدمات بین هم

، همسو های موجود مورد استفاده قرار گیرندتوانند به عنوان راهکارهایی برای مقابله با چالشمی

 است.

توان گفت که جوامع امروزی به این نتیجه رسیده اند که کارآمدترین عامل ر تبیین این یافته مید

های اخالقی بوده که چنین انسانی تولید، یعنی انسان، باید دارای دانش، شایستگی، خالقیت و ظرفیت

ظام باید تا حد زیادی در نظام آموزشی پرورش یابد؛ پس برای رسیدن به چنین منظوری کل ن

  (.2011، 1آموزشی باید دارای سطح باالیی از کیفیت باشد )رزینو

های حاکی از تفاوت مطابق با نتایج آزمون تی همبسته در پاسخ به سؤال شش پژوهش، یافته

سازی معنادار بین انتظارات و ادراکات کارشناسان در چهار مؤلفة اهداف، ارکان و وظایف، فرهنگ

جرایی، ارزیابی و نظارت طرح هدایت تحصیلی است؛ اما در دو مؤلفة رسانی و تقویم او اطالع

ها و عوامل؛ و منابع، امکانات و تجهیزات بین انتظارات و ادراکات کارشناسان تفاوت آماری مالک

معناداری وجود ندارد؛ بدین معنا که طرح مذکور نتوانسته رضایت کارشناسان آموزش و پرورش را 

های کند و از کیفیت الزم برخوردار نیست و همچنین، با توجه به یافته مؤلفة مذکور جلب 4در 

توان گفت که از دیدگاه کارشناسان هدایت تحصیلی، کلیه مربوط به این سؤال در ماتریس کانو می

                                                           
1. Rezeanu 
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 10 آموز، اختصاصدانش نظر برای 100 از امتیاز 10 جز اختصاصهای هدایت تحصیلی بهمؤلفه

 از امتیاز 10 والدین، اختصاص نظر برای 100 از امتیاز 5 دبیران، اختصاص ظرن برای 100 از امتیاز

نام،  ثبت و تحصیلی هدایت در ای منطقههای محدودیت وها ظرفیت به مشاور، توجه نظر برای 100

ثبت نام، جزء نیازهای الزامی محسوب  و تحصیلی هدایت د( در تا نام )الف ثبت اولویت به توجه

 ید در اجرای هدایت تحصیلی مورد توجه جدی قرار گیرند. همچنین، نظارت که ازشوند و بامی

 هرهای مسئولیت پیگیری امکان ایجاد و موجود روندهای سازیجاری، شفاف امور به دهینظم نظر

توجهی مختلف، بسیار اهمیت دارد، در روند اجرای هدایت تحصیلی مورد کمهای حوزه در واحد

به عبارت دیگر، نظارت بر حسن اجرای فرایند هدایت تحصیلی توسط بازرسان قرار گرفته است. 

ای و استانی، توجه و نظارت بر آموزش و اجرای پودمان هدایت تحصیلی در درس کار و منطقه

ای و نیز ارائة بازخورد های مشاورههای نظرخواهی و آزمونفناوری، نظارت بر تکمیل نمون برگ

ماه، در اجرای هدایت تحصیلی مورد آموزان تا پایان بهمنداد و رغبت به دانشهای استعنتایج آزمون

که معتقد است  (1395طالع زاری )های حاضر با نتایج پژوهش توجهی قرار گرفته است. یافتهکم

شغلی افراد با نیازها و  ةتحصیلی موجب به وجود آمدن عدم تطابق بین آیند ةنداشتن آگاهی به رشت

 ةارائ بنابراین، د.شوآموزشی می د و عواقب سوء ناشی از این مسئله متوجه نظامشویانتظارات م

راهکارهای مؤثر برای هدایت تحصیلی موجب ارتقای سیستم آموزشی، بازدهی باالی نیروی انسانی 

 آموزان درعملکرد دانش ( که معتقد است که1395، همسو است. با نتایج پژوهش کوثری )دشومی

 انتخاب به آموزاندانش شناختتر از حد مورد انتطار است؛ نامناسب، ضعیف و پایین ةرشتانتخاب 

 شده ارزشیابی منفی تحصیلی هدایت به آموزاندانش اکثر و شناخت نیست مطلوبی سطح رشته در

در انتخاب  نانتخاب رشته راضی نیستند و از نظر آنان عملکرد مسئوال ةآموزان از شیودانشاست، 

 ضعیف ةیند انتخاب رشتاها و فرآموزان نسبت به مالکنامطلوب و ضعیف است. دیدگاه دانش هرشت

یند انتخاب رشته منفی اها و فرآموزان نسبت مالکنظر دانش ،تر از حد متوسط است؛ در واقعو پایین

ایند فر در و کلی، طور به آموزشی و پرورشی نظام توان گفت که دردر تبیین این یافته می است.

کارشناسان آموزش و پرورش نیز معتقدند که طرح هدایت تحصیلی  هدایت تحصیلی به طور خاص،
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نوین علیرغم ایجاد اصالحات در فرایند هدایت تحصیلی که از اهمیت بسزایی برخوردار است به 

ضعیت معنای واقعی نتوانسته است، انتظارات ذینفعان را برآورده کند و همچنان بین شرایط حاکم با و

 آن ارزیابی و بررسی برای علمی و مشخص مطلوب فاصله وجود دارد. بنابراین، ایجاد سازوکارهای

 . باشداست، نیز همسو می ضروری امر این در موجود موانع و و ضعف قوت نقاط از آگاهی و

ان، آموزدانش تحصیلی و نقش آن در تعیین سرنوشت ةنظر به اهمیت انتخاب صحیح شاخه یا رشت

 ،نهم و همچنین ةان پایآموزدانشاثربخشی و بهبود فرایند انتخاب رشته تحصیلی  رای افزایشب

 شود.های زیر مطرح میپژوهش پیشنهادهای براساس یافته

 ةدر زمینها نشان داد بین انتظارات و ادراکات گروه 6تا  1های الؤاز آنجا که نتایج پژوهش در س

نامه و مطلوب شیوهاجرای  ةشود در نحومی پیشنهاد ،بنابراینهدایت تحصیلی شکاف وجود دارد، 

کردن سازوکارهای الزم و ضروری آن تجدید نظر نحوة امتیازدهی و ضریب آن و همچنین، فراهم

آموز به عنوان یک ذیربط و ذینفع در طرح نامة طرح مزبور، دانشگردد؛ به این صورت که در آیین

براساس عالیق و سالیق و استعدادهای خود به هدایت تحصیلی امتیازدهی دخالت داده شود تا 

کننده ها بین عوامل مختلف تعیینخویش نمره دهد؛ همچنین، به تبع آن امتیازات توزیعی و ضریب آن

ای( در طرح هدایت تحصیلی تغییر یابد و عالوه بر )والدین، دبیران، مشاوران و آزمون مشاوره

نیز سهم بیشتری در امتیاز دادن داشته باشند. به این معنا که سقف  آموزان، مشاوراندخالت دانش

آموز دارد و به عنوان یک مرجع تخصصی هدایت امتیاز مشاور مدرسه که بیشترین ارتباط را با دانش

آموزان در ارتباط است و نقش اصلی را در تحصیلی در مدرسه حضور و با مسائل و مشکالت دانش

 امتیاز ارتقا یابد. 30یا  20امتیاز( در طرح فعلی به  10د از سقف تعیین شده )کناین زمینه ایفا می

دهی و نمره ةدر پژوهش بر نحو ةکنندشرکتهای تمامی گروه ها،از آنجا که براساس یافته

یند انتخاب اهفتم، هشتم و نهم در فرهای شود نمرات پایهمی امتیازات طرح معترض بودند پیشنهاد

نهم ادامه پیدا  ةای تا پایان پایهفتم به صورت مرحله ةتحصیلی از پای ةاشند و مشاورمؤثر ب ةرشت

ان صرفاً برخاسته از نمرات پیشرفت تحصیلی و آموزدانشهدایت تحصیلی  ةنمر ،کند. به عبارتی

ت هدایة هفتم تحصیلی، مشاور ةان از پایآموزدانشنهم نباشد؛ بلکه به  ةتحصیلی در پای ةمشاور ةنتیج
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تحصیلی )هفتم، هشتم و  ةمیانگین نمرات پیشرفت تحصیلی سه پای ،تحصیلی داده شود و همچنین

 نهم( اساس هدایت تحصیلی قرار گیرد.

کننده در پژوهش از نوع الزامی شرکتهای پژوهش داد که نیاز غالب گروههای یافتهطور که همان

آن بوده است؛  کردنعملیاتی و انآموزانشدجدی طرح به نیازهای  یتوجهبی به معنایاین بوده و 

دقت الزم صورت گیرد تا نیازهای الزامی شود در تعریف فرایند طرح و اجرای آن می بنابراین توصیه

کنندگی بیشتری کنندگان برآورده شود. به عبارتی، در طرح مزبور، نیازهای الزامی سهم تعیینشرکت

هر رشته حد نصاب الزم برای هر سه نیاز تعیین شود  در طرح هدایت تحصیلی داشته باشد و برای

آموز به درصد امتیاز نیازهای الزامی( و در صورت کسب این حد نصاب، دانش 60)کسب حداقل 

رشتة تحصیلی مزبور هدایت شود و حد نصاب نیازهای الزامی به عنوان معیار وتو تلقی شود. 

 نیاز در طرح مزبور تغییر یابد.کنندگی هر بنابراین، باید درجة اهمیت و تعیین
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تأثیر درس  ةآموزان و مشاوران نظام جدید دربارنظرات دانشبررسی  .(1377محمدی، رضا ) 
 ةنامپایان .آموزانهای تحصیلی و شغلی دانششغلی در افزایش آگاهی ریزی تحصیلی وبرنامه

 ، دانشگاه اصفهان، ایران.شناسیعلوم تربیتی و روان ةدانشکد کارشناسی ارشد.

تفاده از تکنولوژی، یادگیری خودراهبر بر عملکرد ثیر اسأت (.1397) ، محمدکوتی، و سعید ،مظلومیان

های شناسی، آسیبروان ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و .تحصیلی فراگیران

 .، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادیناجتماعی و فرهنگی ایران

)نظری و مهارتی(  های تحصیلیبررسی عوامل مؤثر در انتخاب شاخه(. 1389منشی، فائزه )

گزارش طرح پژوهشی. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و ..آموزان دختر و پسردانش
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