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عوامل موثر در هدایت تحصیلی، شغلی دانش آموزان اول متوسطه دخترانه شهرستان 
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 چكیده

 ان سوادکوهانه شهرستعوامل موثر در هدایت تحصیلی، شغلی دانش آموزان اول متوسطه دخترحاضر با هدف بررسی پژوهش 
هرستان شره متوسطه اول دو با روش توصیفی زمینه یابی انجام شد. جامعه آماری متشکل از کلیه    دانش آموزان دختر سال

دفی ساده به عنوان نمونه نفر به صورت تصا 150با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد  نفر که 245سوادکوه به تعداد 
آموزش  ظر در امورصاحب ن وبرای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با ارائه نظرات افراد متخصص  انتخاب شدند.

 -وگروفآزمون کولمتنباطی)داول و نمودارها( و روش اسبه منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش توصیفی) ج استفاده شد.
در  قتصادیاردی، اجتماعی، فنتایج پژوهش نشان داد که عوامل سه گانه استفاده شد.   تک نمونه ای(  t، آزمون اسمیرنوف 

 . موثر می باشند. هدایت تحصیلی، شغلی دانش آموزان اول متوسطه دخترانه شهرستان سوادکوه

  آموزش و پرورش، هدایت تحصیلی، هدایت شغلی، دانش آموزان واژگان کلیدی:

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 آموزگار آموزش ابندایی پایه چهارم، آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه-1  

 آموزگار آموزش ابندایی پایه اول، آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه -2  
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 مقدمه 

اه نگ ده دارد.جوانان بر عه نوجوانان و تربیت کودکان، مسئولیت مهمی در که است اجتماعی نهادهای از یکی وپرورش آموزش نهاد
ندوخته ی انتقال ا افراد ذاتی خشیدن به امکانات بالقوه وپرورش به عنوان عاملی مؤثر در فعلیت ب گسترده به نقش آموزش و

ل مسیر الخره تسهیبا ندگی وزافراد برای  های الزم در ایجاد مهارت افزایش معلومات و های مطلوب، تجارب گذشتگان ارائه ارزش
پرورش  و ی آموزشبیش نشان می دهد. گسترش کم اهمیت این نهاد اجتماعی را بیش از حرکت وجودی آدمی به سوی کمال،

کنولوژی تبی وقفه  لوم ورشدع توسعه معارف، گسترش کیفی آن ناشی از استقبال همگان به اثر بخشی این نهاد و نشانگر گرایش و
رشد  وتربیت و ف تعلیمبنابراین برای تحقق اهدا ظرافت جریان آموزش وپرورش افزوده است. است که این دو بر پیچیدگی و

شاور فقط نقش مشورتی و م .(1384)زندی پور،وانان باید ازخدمات راهنمایی ومشاوره بخوبی استفاده کردنوج شخصیت کودکان و

 نمایی شغلی و(راه 1949)سوپر  هیچ گاه فرد را به انتخاب شغل معینی وادار نمی کند. به نظر راهنمایی فرد را به عهده دارد و
در جریان  رد.رار می گیراجع قضروری در باره مشاغل مختلف در اختیار م و حرفه ای فعالیتی است که به آن وسیله اطالعات الزم

 با ورمشا کمک به و شناسد یم را  امکانات استخدامی توانایی های خود و فرصت ها و و مشاوره فرد به خود شناسی نائل می آید
شود)شهیدی  می وفقم است تر مناسب فرد برای شغلی که آزمایشی انتخاب موجود به عاتاطال و تحلیل تجزیه از استفاده

ره ریان مشاوجصل از مشاور شغلی و حرفه ای به دانش آموز کمک می کند تا بر اساس اطالعات وشناسایی های حا .(1387،
مناسب خواهد  وعاقالنه  زمانی تصمیم گیری عاقالنه ترین تصمیم را در باره شغل آینده خود انتخاب نماید. بتواند مناسب ترین و

وه بر اطالع از رفه ای عالغلی وحشمحدودیت هایش آگاه باشد و امکانات شغلی جامعه را بشناسد.مشاور  ود که فرد از توانایی ها وب
 وحرفه یشغل اطالعات گونهچو  موقع چه که و بداند باشد دارا نیز را صحیح و قضاوت تشخیص  فنون وروش های مشاوره باید قوه

 استعداد، براساس نآموزا که دانش می دهد نشان مورد این در تحقیقات .(1386)جاللی،دهد ای را در دسترس مراجع قرار

 )از قوی ن آموزا نشدا بلکه اند نشده هدایت مختلف های به رشته تحصیلی هدایت صحیح فرایند و تحصیلی پیشرفت عالقه،

 به رشته ناچار به ضعیف نآموزا دانش و تجربی معلو رشته به متوسط ن آموزا دانش فیزیک، -رشته ریاضی به درسی( نمرات نظر

 (.1385 نائینی، )زندوانیان اند شده داده سوق انسانی علوم

با مشاورین  ات توجیهیری جلسدر حوزه بهبود روش های یاددهی یادگیری یکی از فعالیت هایی مهم برگزانکته دیگر اینکه       
ه نحصر بق خاص و معالی ولی می باشد تا دانش آموزان متناسب با استعداد محترم مدارس در راستای انجام صحیح هدایت تحصی

حصیلی ه های ترسد عامل اساسی در انتخاب رشت چون بنظر می فرد خود بسمت رشته های مختلف تحصیلی گسیل یابند.
 و ثبح اصلی محور لذا .باشد می عزیز قشر این متوجه اولیه مرحله در توفیق عدم یا توفیق و هر نوع می باشند ٬مشاوران محترم

 پایه آموزان دانش  تحصیلی یتهدا تر علمی و تر و دقیق بهتر هرچه انجام بر مشاوران تاکید و تالش ٬عزیزان این با نظر تبادل
ر زمه دالاقدامات  عمل آمده وبز هر نوع تصمیم گیری سلیقه ای تحصیلی برای دانش آموزان خودداری ا تا است بوده دبیرستان اول

 وضعیت به هتوج  ینکهای بر رابطه با آن بعمل آید اما متاسفانه در خالل صحبت با این عزیزان به نکاتی برخورد کردیم مبتن
 در قتصادیردی، اجتماعی ، ادیگری مانند عوامل ف عوامل اما ددمی گر واقع توجه محور  مشاوران سوی از آموزان دانش تحصیلی

 .باشد مینشی مدارس در آموزدخالت می کنند که در حوزه اختیارات مشاوران و کاوره اول متوسطه دانش آموزان د انتخاب رشته 
خاب زیرا انت ه نظر می رسددانش آموزان در دوره دبیرستان می گردد ضروری ب تحصیلی رشته انتخاب به منجر که عواملی شناخت

ل حاضر نظام که در حا ی گردد، اجتماعی و اقتصادی در جامعه منامناسب رشته تحصیلی موجب پدید آمدن تاثیرات نامطلوب روانی 
اهی بی تحصیلی گ رشته آموزش متوسطه فعلی کشور تا حدودی به آن دچار گردیده و جمع کثیری از دانش آموزان آن نسبت به

 از تفراغ از عدب  ن، همچنیمی دهند  عالقه ، دارای پیشرفت تحصیلی ضعیف و تحصیل را تنها به منظور کسب مدرك انجام
 از ای گوشه ها این که وندش کار بازار جذب  توانند نمی  اند نشده تربیت جامعه نیازهای  با  مناسب که این علت به تحصیل

  . باشد می انان مشکالت

 دوره انزدانش آمو رضایت بررسی ( در تحقیقی تحت عنوان 1392مرادی )در همین راستا پژوهش هایی انجام شده است: 

 بین هدایت تحصیلی و شغلی  دانش آموزان( به این نتیجه دست یافت که موثر عوامل و خویش رشته از انتخاب نظری متوسطه
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بین  همچنین.دارد وجود معناداری رابطه اشان رشته انتخاب از رضایت آنان و آموزان دانش توانائی های با تحصیلی رشته تناسب
 به رشته انتخاب از بر رضایت موثر عوامل پژوهش این در ت.داشته اس ارتباط رشته ابانتخ از رضایت و آینده شغلی اولویت

 .است داشته را نقش کمترین والدین ونظر بوده اجتماعی و اقتصادی عوامل فردی، ترتیب،
 تانشهرس ه متوسطهارایه راهبردهایی برای هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان دور(در تحقیقی تحت عنوان 1388نظری)

ات آموزشی از ه و امکانعالق به این نتیجه دست یافت که در میان عامل های موثر در انتخاب رشته ی دانش آموزان دختر سیرجان
اغلب درآمد  یان پسرانمدر  ، اماعی( بیش ترین نقش را ایفا می کردقبیل خوابگاه و مشکالت دوری از منزل) بعد فردی ، اجتما

 تصادی( بیش ترین اهمیت را نشان داد.حاصل از آن رشته )بعد اق
 های رشد تفعالی و مسیر شغلی خودکارآمدی باورهای ( تحت عنوان بررسی رابطه بین2007نتایج پژوهش ناستا )

دارد.  دعناداری وجوممسیر شغلی رابطه  های رشد فعالیت و مسیر شغلی خودکارآمدی باورهای مسیر شغلی نشان داد بین
دانش  یلی، شغلیدایت تحصپاسخ به این سئوال است که چه عواملی در ه دپژوهشگر در صدبه موارد فوق با توجه  بر این اساس

 آموزان اول متوسطه دخترانه شهرستان سوادکوه موثر می باشد؟

 روش
ر ساال  ان دختنش آموزاست. جامعه آماری شامل کلیه دا« زمینه یابی»پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و نظر روش توصیفی  

نفار باا روش    150اد با توجه به جدول کرجسی و مورگاان تعاد   نفر بوده که 245اول دوره متوسطه شهرستان سوادکوه به تعداد 
 گزیناه  پنج فطی اخته درسبرای گردآوری  داده های از پرسشنامه محقق  نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند.

ایی نظاور بررسای پایا   مبه  ا ارائه نظرات افراد متخصص و صاحب نظر در امور آموزش استفاده شده است.ب سوال 21ای لیکرت با 
زیاه و تحلیال داده هاا از روش    به منظور تجبه دست آمد.  65/0ابزار اندازه گیری، از آماره آلفای کرونباخ  استفاده شده که میزان 

 استفاده شداست. تک نمونه ای(  t، آزمون اسمیرنوف -ن کولموگروفآزموتوصیفی ) جداول و نمودارها( و روش استنباطی )

 یافته ها
رار می گیرد د بررسی قمور اسمیرنوف -قبل از بررسی فرضیه های پژوهش، ابتدا نرمال بودن داده ها بر اساس آزمون کولموگروف

 و سپس از آزمون آماری مناسب استفاده می شود. 
 نمرات متغیرهای پژوهش : بررسی نرمال بودن توزیع1جدول 

 مقدار احتمال مقدار آماره  متغیر

 158/0 165/0 تأثیر عوامل فردی 

 200/0 132/0 تأثیر عوامل اجتماعی

 200/0 153/0 تأثیر عوامل اقتصادی

 200/0 106/0 نمره کل

یشتر از سطح بمال آنها ر احتبا توجه به داده های جدول فوق نمرات متغیرهای پژوهش، دارای توزیع نرمال می باشد، زیرا مقدا
ین ادر شود.  ستفاده میبدست آمده است. بنابراین در بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون های پارامتری ا 05/0معنی داری 

 تک نمونه ای یک دنباله ای استفاده شده است.  tآزمون تحقیق به منظور بررسی فرضیه ها از 

 موثر می باشد. هدایت تحصیلی، شغلی دانش آموزانعوامل فردی در : 1فرضیه 
 آموزان دانش شغلی تحصیلی، هدایت در فردی عوامل تأثیر : بررسی میزان2جدول 

 مقدار احتمال بحرانی t درجه آزادی محاسباتی t انحراف معیار میانگین

07/4 458/0 769/28 149 65/1 000/0 

ست. همچنین مقدار احتمال ا( بیشتر 65/1بحرانی ) t( از مقدار 769/28محاسباتی ) tبا توجه به داده های جدول فوق، مقدار 
، فرض 05/0داری  کمتر می باشد. بنابراین می توان گفت در سطح معنی 05/0( از سطح معنی داری 000/0محاسبه شده )

 موثر است.  آموزان دانش شغلی تحصیلی، هدایت در فردی شده و عواملصفر رد 
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 .باشد می موثر آموزان دانش شغلی تحصیلی، هدایت در اجتماعی عوامل: 2فرضیه 
 آموزان دانش شغلی تحصیلی، هدایت در اجتماعی عوامل تأثیر : بررسی میزان3جدول 

 مقدار احتمال انیبحر t درجه آزادی محاسباتی t انحراف معیار میانگین

68/3 705/0 953/11 149 65/1 000/0 

ست. همچنین مقدار احتمال ا( بیشتر 65/1بحرانی ) t( از مقدار 953/11محاسباتی ) tبا توجه به داده های جدول فوق، مقدار 
، فرض 05/0 داری کمتر می باشد. بنابراین می توان گفت در سطح معنی 05/0( از سطح معنی داری 000/0محاسبه شده )

 موثر است.  آموزان دانش شغلی تحصیلی، هدایت در اجتماعی صفر رد شده و عوامل

 باشد. می موثر آموزان دانش شغلی تحصیلی، هدایت در اقتصادی عوامل: 3فرضیه 
 آموزان دانش شغلی تحصیلی، هدایت اقتصادی در عوامل تأثیر : بررسی میزان4جدول 

 مقدار احتمال بحرانی t درجه آزادی اتیمحاسب t انحراف معیار میانگین

76/3 692/0 56/13 
149 65/1 000/0 

ست. همچنین مقدار احتمال ( بیشتر ا65/1بحرانی ) t( از مقدار 56/13محاسباتی ) tبا توجه به داده های جدول فوق، مقدار 
، فرض 05/0داری  ت در سطح معنیکمتر می باشد. بنابراین می توان گف 05/0( از سطح معنی داری 000/0محاسبه شده )

 موثر است. آموزان دانش شغلی تحصیلی، هدایت در اقتصادی صفر رد شده و عوامل

ستان ترانه شهرتوسطه دخمفردی، اجتماعی، اقتصادی( در هدایت تحصیلی، شغلی دانش آموزان اول سه گانه ) عوامل:  4فرضیه 

 سوادکوه تأثیر متفاوتی دارد.
 آموزان دانش یشغل و یلیتحص تیهدا درود تفاوت میزان تأثیر عوامل سه گانه  : بررسی وج5جدول 

 مقدار احتمال کی دو بحرانی درجه آزادی کی دومحاسباتی تعداد

150 461/40 2 991/5 000/0 

( با درجه 991/5)انی برابر ( بیشتر از مقدار کی دو بحر461/40با توجه به داده های جدول فوق، مقادیر آماره کی دو محاسباتی )
( است. بناابراین  05/0)( نیز کمتر از سطح معنی داری 000/0( می باشد و مقادیر احتمال )05/0( و سطح معنی داری )2آزادی )

معنای   تفااوت  وزان،آم دانش یشغل و یلیتحص تیهدا در گانه سه عوامل ریتأث زانیم نیبفرض صفر رد می شود و می توان گفت 
 ی باشند.مل فردی بیشترین تاثیر ، پس از آن عوامل اقتصادی و درپایان عوامل اجتماعی مو عوادارد وجود داری

 مقایسه میزان تأثیر عوامل سه گانه بر اساس بیشترین میانگین رتبه :6جدول 

 میانگین رتبه عوامل ردیف

 40/2 فردی 1

 88/1 اقتصادی 2

 72/1 اجتماعی 3

 وهتان سوادکنه شهرسی در هدایت تحصیلی، شغلی دانش آموزان اول متوسطه دختراعوامل فردی، اجتماعی، اقتصاد: 5فرضیه

 موثر می باشد
 آموزان دانش شغلی تحصیلی، هدایت در سه گانه عوامل تأثیر : بررسی میزان13-4جدول 

 مقدار احتمال بحرانی t درجه آزادی محاسباتی t انحراف معیار میانگین

84/3 535/0 28/19 
149 65/1 000/0 

( بیشتر است. همچنین مقدار احتمال 65/1بحرانی ) t( از مقدار 28/19محاسباتی ) tبا توجه به داده های جدول فوق، مقدار 
، فرض 05/0کمتر می باشد. بنابراین می توان گفت در سطح معنی داری  05/0( از سطح معنی داری 000/0محاسبه شده )
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بیش از حد متوسط  آموزان دانش شغلی تحصیلی، هدایت درفردی، اجتماعی، اقتصادی  سه گانه عوامل تأثیر زانیمصفر رد شده و 

 است. 
 

 بحث و نتیجه گیری
شرایط  ،ایی عملی ، توان عوامل فردی )ویژگی های شخصیتی ، عالقه و رغبتنتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان داد که  

ی اجتماعی و ، نیازها شغلی ماعی)سطح تحصیالت  افراد خانواده،موقعیتجسمانی و استعداد دانش آموزان و غیره (، عوامل اجت
لی دانش حصیلی، شغتدایت هدر  غیره ( و  عوامل اقتصادی)نوع شغل ، نیازهای شغلی،بازار کار، شرایط درآمدزایی و غیره (

انش ی، شغلی دایت تحصیلدر هدفردی، اجتماعی، اقتصادی( سه گانه ) عواملیافته نشان داد  همچنینمی باشد.  موثر آموزان
ادی ات مراین نتیجه با نتایج تحقیق آموزان اول متوسطه دخترانه شهرستان سوادکوه تأثیر متفاوتی دارد.

ه به نتایج به با توج ( نیز همسو می باشد.1384دی )ج( ،وا1383(،اصفهانی اصل)1388(،نظری )1391(،صادقی)1392)
گیرد و به اجبار  وزان قرارنش امرغبت دانش آموزان مورد توجه اولیای  مدرسه و والدین دا دست آمده  پیشنهاد می گردد عالقه و

ستعداد دانش اوانایی و تحصیلی با توجه به اینکه یکی از فاکتور های مهم در هدایت ت در هدایت تحصیلی و شغلی تصمیم نگیرند.
رگزاری دوره باده شود. دشتری یلی سال گذشته و حال امتیاز بیآموز مسی باشد در انتخاب رشته  تحصیلی و شغلی به پرونده تحص

وزان نیز دانش آم  شغلی های آموزشی و جلسات آموزش خانواده نیز جهت اطالع رسانی و آگاهی والدین  از هدایت تحصیلی و
یی ) دوره رس راهنماار مدیکی از مواردی است که باید مورد توجه دقیق قرار گیرد. همچنین نسبت به جذب مشاوران متخصص د

  ورت گیرد.صقدام جدی غلی ااول متوسطه( برای اطالع رسانی وآگاهی رساندن به دانش آموزان قبل از زمان هدایت تحصیلی و ش
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