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شناسایی مؤلفه ها و شاخصهای مدل جدید هدایت تحصیلی: 
کاربردی در رفاه اجتماعی دانش آموز و خانواده

اجتماعی  رفاه  شاخصهای  ارتقا  در  آن  نقش  و  تحصیلی  هدایت  مقدمه: 
و  آموزشی  نظام   دغدغه های  مهم ترین  از  خانواده ها  و  دانش آموزان 
تصمیم سازان امر توسعه در هر كشور است. هدف از مطالعه حاضر شناسایی 
دوره  دانش آموزان  تحصیلی  هدایت  جدید  مدل  شاخصهای  و  مؤلفه ها 

متوسطه نظام  آموزشی ایران با روش دلفی فازی بوده است.
هدف  به  توجه  با  و  توصیفی  آن  ماهیت  به  توجه  با  پژوهش  روش: 
پیمایش  آن،  انجام  شیوه  اساس  بر  و  است  كاربردی  نوع  از  تعریف شده، 
بوده است. جامعه  آماری پژوهش را خبرگان، معلمان و مشاوران منتخب و 
متخصص درزمینه هدایت تحصیلی در مدارس متوسطه تشكیل دادند. ابزار 
گرداوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه بود و از تكنیك دلفی فازی استفاده 
نمونه گیری  روش  با  كه  بودند  نفر   26 پژوهش  آماری  نمونه  است.  شده 

غیراحتمالی و استراتژی گلوله برفی انتخاب شدند.
آمایش  منطقه  شامل  مؤلفه   13 شناسایی شده،  مؤلفه   18 بین  از  یافته ها: 
)9/35(، رسانه- فضای مجازی )9/35(، آینده پژوهی بازاركار )10/82(، عالقه 
 ،)10/41( نگرشی  مؤلفه های   ،)10/41( دانش آموز  درونی  كنترل   ،)9/36(
صفات شخصیتی پایدار )9/09(، نظام ارزشی )10/44(، توان  حرفه ای مشاور 
)10/44(، توان  حرفه ای معلم )14/61(، قدرت  آزمونهای استاندارد )11/90(، 
مدیریت و مهارت والدین )11/36( و توانمندی عوامل سازمانی )11/36( كه 
میزان معناداری آنها بیشتر از حد آستانه )8/94( بود، به عنوان مؤلفه های اصلی 
در شكل گیری سه شاخِص شخصیتی، اجتماعی، فنی و مهارتی مدل جدید 

هدایت تحصیلی دوره متوسطه انتخاب شدند.
مناسبی  بسترهای  جدید،  مدل  شاخصهای  و  مؤلفه ها  شناسایی  بحث: 
اجتماعی  رفاه  تأمین  راستای  در  تحصیلی  هدایت  صحیح  اجرای  برای  را 
رضایت  همچون  مثبتی  پیامدهای  كه  می كند  فراهم  متوسطه  دانش آموزان 
درونی در شغل و زندگی، اصالح هرم شغلی جامعه، سالمت روان، یادگیری 

مادام العمر و درنهایت توسعه كشور را به همراه دارد.
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Introduction: The purpose of this study was to identify the 
components and characteristics of a new model of academ-
ic guidance: applied to the social well-being of high school 
students in Iran by Fuzzy Delphi method.
Method: The research method was descriptive. According 
to the purpose defined it is of the applied type. And based 
on its method, it was survey research. The population of 
the study consisted of experts, teachers and selected advi-
sors and experts in the field educational guidance in high 
schools. Data were collected using interviews and ques-
tionnaires and Fuzzy Delphi technique was used. The 
statistical sample of the study consisted of 26 people who 
were selected by non-random sampling method.
Findings: The results showed that, out of 18 identified 
components, 13 components included: regional prepa-
ration (9.35), media-social network (9.35), job market 
futures (10.82), interest (9.36), student internal control 
(10.41), attitude components (10.41), persistent person-
ality traits (9.9), valuable system (10.44), counseling 
power (10.44), teacher power (14/61), standardized test 
power (11/90), parental management and skill (11/36), 
and organizational factors empowerment (11/36), all of 
which were significantly higher. than (8.94) and has been 
selected as the main components in the formation of 
three indicators of personality, social, technical and skill 
of the new model of high school educational guidance.
Discussion: Realizing the goals of the research, using the 
Fuzzy Delphi method, it is possible to identify 13 com-
ponents out of the 18 main components of high school 
educational guidance and in three indicators of personal-
ity, social, technical and skill. 
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Extended Abstract
Introduction: The issue of quality of educational guidance and its effectiveness is 
one of the most important concerns of the education system and development deci-
sion makers in any country. ecause student guidance is considered a very strategic 
and important issue as the foundation of growth and development of any country. 
Academic guidance as the main key to the development of any country is one of 
the main factors and important pillars. Guiding students to disciplines tailored 
to their interests and the needs of society is a topic that needs to be thoroughly 
explored as this process has a tremendous impact on various aspects of students’ 
social well-being and their families. Implementing academic guidance may have 
been a progressive idea to get out of trouble, especially the inflation of applica-
tions to enter certain disciplines, but in practice it is a failure for the education 
system due to its poor implementation. Educational guidance These days, millions 
of ninth-graders are struggling to enter the tenth grade and determine their fu-
ture academic, career, and social and economic well-being.The issue of students’ 
academic guidance has been discussed for years and has had its drawbacks and 
problems. However, due to population growth and some cultural changes in the 
society, depression, conditional students and their change of discipline, this issue 
has grown more and has become more complicated to the extent that it has been 
accompanied by widespread student protests by parents.Therefore, the quality of 
education, career decision making, external motivation, internal motivation, self-
confidence and concentration and self-regulation are effective factors in academic 
guidance that play an important role in students’ academic success and their eco-
nomic and social well-being in the future. Therefore, we must pay special attention 
to this important issue, especially at the beginning of the first high school, which 
is the period of development of adolescents ‘intellectual structure and personality, 
and be able to align students’ interests and talents with the aim of ensuring their 
social welfare and the country’s needs. In this regard, considering the importance 
and development of this process in the results of the existing background abroad 
and also the results of the existing background in the country that emphasize the 
weakness of secondary school guidance, the present study can develop and ad-
vance the process of academic guidance. And its practical role in the social welfare 
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of high school students in the Iranian educational system to play an important 
role. Therefore, the overall purpose of this study is to identify the components and 
indicators of the new model of academic guidance: its practical role in the social 
welfare of high school students.
Method: Research Method: The present study is descriptive in nature and applied 
in terms of its purpose and has been a survey based on the method of doing it. 
Statistical population: The statistical population of the study consisted of selected 
experts, teachers and counselors in order to guide education in secondary schools. 
The data collection tool was a questionnaire and fuzzy Delphi technique was used. 
The statistical sample of the study was a total of 50 people who were selected from 
the three provinces of Golestan, Isfahan and Tehran by non-probability snowball 
sampling method. By referring to the relevant experts and distributing the ques-
tionnaire No. (1), the Delphi-fuzzy method for selecting the indicators from the 
perspectives of experts has been used to design a new model of academic guidance 
in the secondary education system of Iran and they have been asked about the de-
gree of importance. The indicators presented in the formation of the new model of 
academic guidance based on a 10-point scale of pessimistic and optimistic values 
(scoring from 1 to 10) have been polled.
Findings: In this study, the initial indicators of the new model of academic guid-
ance were first extracted as a theoretical framework based on library studies, docu-
mentation and experience of experts related to the subject by content analysis 
and then each of the indicators was described. Finally, the dimensions of the new 
model of academic guidance were identified. Based on the initial studies of the 
literature and the existing background in the field of the new model of academic 
guidance, social, personality and skill dimensions were identified. The social di-
mension includes indicators such as: attitude to society, regional planning, media-
cyberspace, labor market futures research, personality dimension includes indica-
tors such as: interest, student internal control, attitudinal components, traits Stable 
student personality, satisfaction, student adjustment, student value system and 
technical-skill dimension also include indicators of teacher professional ability, 
human relations, strength of standard tests of intelligence, talent, desire, develop-
ment of leadership infrastructure Education, management and parenting skills are 
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the capabilities of organizational factors (staff and school principal). To select a 
logical number of criteria using fuzzy Delphi method in a hierarchical framework 
was used for evaluation. In this way, the options and perspectives of experts were 
used to conceptualize the criteria related to the model. The results showed that, 
out of 18 identified components, 13 components included: regional preparation 
(9.35), media-social network (9.35), job market futures (10.82), interest (9.36), 
student internal control (10.41), attitude components (10.41), persistent personal-
ity traits (9.9), valuable system (10.44), counseling power (10.44), teacher power 
(14/61), standardized test power (11/90), parental management and skill (11/36), 
and organizational factors empowerment (11/36), all of which were significantly 
higher. than (8.94) and has been selected as the main components in the formation 
of three indicators of personality, social, technical and skill of the new model of 
high school educational guidance.
Discussion: In this research, an attempt has been made to identify the components 
and indicators of the new model of academic guidance for high school students 
using the Delphi-fuzzy method. Academic decline, change of major, increase in 
depression, conditional, psychosocial problems of high school students are is-
sues that identify the components and indicators of the new model of academic 
guidance in order to ensure the social welfare of high school students to a need 
And has become a necessity. Accordingly, first the indicators of the new model of 
academic guidance were identified, which include three main indicators (social, 
personality and technical-skills) and 18 components (attitude to society, regional 
planning, media-cyberspace, labor market futures research, interest, Student’s in-
ternal control, Attitude components, Relatively stable personality traits, Satisfac-
tion, Adaptation, Student’s value system, Counselor skills, Teacher skills, Human 
relationships, Test power The scientific standards are talent and creativity, devel-
opment of educational guidance infrastructure, management and parenting skills, 
and the ability of organizational agents (staff and school principal). Realizing the 
goals of the research, using the Fuzzy Delphi method, it is possible to identify 13 
components out of the 18 main components of high school educational guidance 
and in three indicators of personality, social, technical and skill. Identifying the 
components and indicators of the new model provides the appropriate context for 
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the proper implementation of academic guidance in the provision of social welfare 
to high school students, which has positive consequences such as long-term job 
and life satisfaction, reform community careers, brain health, lifelong learning and 
ultimately development to the country.

Ethical Considerations
Authors’ contributions
All authors contributed in producing of the research.

Funding
This article was extracted from a research project sponsored by the General Direc-
torate of Education of Golestan Province.

Conflicts of interest
The authors declared no conflict of interest.

Acknowledgments
In this article, all rights relating to references are cited and resources are carefully
listed.



213      

شناسایی مؤلفه ها و شاخصهای مدل جدید هدایت تحصیلی ...
Identifying the Components and Indicators of ...

مقدمه
یكی از اهداف مهم تعلیم و تربیت، رشد حرفه ای و هدایت  شغلی دانش آموزان است كه 
این مهم در حیطه و قلمرو آموزش وپرورش قرار می گیرد )نویدی، 2017(. دانش آموزان باید 
بتوانند عالئق، استعدادها، تواناییها و خصوصیات شخصیتی و به طوركلی نقاط ضعف و قوت 
خود را به درستی بشناسند و با تصویری نسبتا واضح از ویژگیهای خود و شناخت نیازها، 
دست به انتخاب شایسته بزنند )نویدی، 2018(. این انتخاب شایسته در كار، تحصیل و زندگی 
موجبات رضایت قلبی، سالمت روان و رفاه اجتماعی و اقتصادی را فراهم می كند )اسالن1، 
2011(. امروزه مسئله كیفیت هدایت تحصیلی و اثربخشی آن از مهم ترین دغدغه های نظام 
آموزشی و تصمیم سازان امر توسعه در هر كشور است )كلودیا2 و همكاران، 2019(؛ زیرا 
توسعه  و  زیربنای رشد  به عنوان  اهمیت  با  و  راهبردی  بسیار  دانش آموزان موضوع  هدایت 
هر كشور تلقی می شود )نسیمی، 2016(. هدایت تحصیلی به عنوان كلید اصلی توسعه هر 
كشور، یكی از عوامل اصلی و اركان مهم محسوب می شود كه آموزش وپرورش را به پویایی 
و اثربخشی صحیح می رساند )ارقیا3، 2019(. بر همین اساس در تعریف براهیم4 )2008(، 
تالشهایی  جز  نیست  چیزی  حرفه ای  تحصیلی  هدایت  آموزشی  دوره های  كه  است  آمده 
كه در جهت ارتقای سطح دانش، آگاهی، مهارت فنی- حرفه ای و شغلی كه فرد را برای 
انجام بهینه وظایف و مسئولیتهای انتخاب رشته تحصیلی و مشاوره شغلی آماده می كند. لذا 
درک فزاینده از اهمیت و نقشی كه هدایت تحصیلی صحیح می تواند در بهبود عملكرد و 
بازده آموزش وپرورش و ایجاد رفاه اجتماعی دانش آموزان ایفا كند سبب شده است تا منابع 
گسترده ای صرف آموزشهای حرفه ای هدایت تحصیلی شود. اودری5 و همكاران )2019( 
بیان كرده اند كه نظارت بر اجرا مهم ترین مسئله است كه باعث تكمیل شدن چرخه مدیریت 

1. Aslan  2. Claudia  3.Arghya
4. Brahim 5. Audrey
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آن می شود و در این میان نقش نظارت خانواده بسیار پررنگ جلوه میكند. لذا، انجام صحیح 
هدایت تحصیلی به میزان زیادی وابسته به كیفیت نظارتی است كه به انجام فعالیتها سوق پیدا 
میكند. هاگ1 )2019( تأكید می كند كه آموزش نیروی انسانی جهت هدایت تحصیلی نه تنها 
مطلوب است، بلكه فعالیتی است كه آموزش وپرورش باید منابعی را برای آن در نظر گیرد 
تا همواره منابع انسانی كارآمد و به روزی را در اختیار داشته باشد. در این راستا زرافشان 
)2016( بیان می كند این آموزش زمانی مقرون به صرفه است كه ما را به سوی اهداف از پیش 
تعیین شده ببرد و نارساییهای مهارتی، دانشی و نگرشی را اصالح و منجر به بهبود كمی و 

كیفی سطح عملكرد و بهره وری آن شود.
نیز اصرار می ورزند هدایت تحصیلی دانش آموزان به سوی  لیستون و گری2 )2015(   
رشته های متناسب با عالئق آنها و نیازهای جامعه موضوعی است كه باید موردبررسی اساسی 
ابعاد مختلف رفاه اجتماعی  بر  تأثیر فوق العاده ای  فرایند  این  نویسندگان  به زعم  قرار گیرد. 
دانش آموزان و خانواده های آنها دارد. ویلسون3 و همكاران )2007( و تاماراسری4 )2014( نیز 
بیان می كنند نیل به اهداف تربیت در مقطع متوسطه و به ویژه هدایت دانش آموزان به سوی 
رشته هایی كه نیازهای اساسی موردنیاز جامعه را برآورده می كند مستلزم اصول و معیارهای 
انتخاب رشته آنهاست. در این رابطه حدادی )2016( نیز اظهار می دارد آموزش  متوسطه یكی 
از مراحل سه گانه آموزش همگانی است. معموال شامل آموزشهایی است كه پس از آموزش 
ابتدایی و قبل از آموزش عالی به دانش آموزان ارائه می شود. آموزش همگانی را می توان به 
آموزش قبل از مدرسه، آموزش ابتدایی و آموزش متوسطه تقسیم بندی كرد و به باور فتحی 
از  متشكل  متوسطه  آموزشی، دوره  اساس اصالح ساختار دوره های  بر  واجارگاه )2016(، 

دوره اول و دوم )هركدام سه سال و پس از دوره شش ساله ابتدایی( است.

1. Haug    2. Liston and Geary
3.Wilson    4.Thamarsseri

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
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مطالعات و پژوهشهای انجام شده همچون اصفهانی اصل و همكاران )2009(، میمیس1 
و همكاران )2019(، نلسون و تاربوچیا )2017( نشان می دهد كه هم اكنون نمایش تأثیرات 
و نتایج واقعی هدایت تحصیلی به یك دغدغه تمام عیار نظامهای آموزشی مبدل شده است، 
نظامهای آموزشی تأثیرگذار در قبال هزینه ها و منابع صرف شده، خواهان گزارشهای عملی 
و عینی درباره اثرگذاری واقعی هدایت تحصیلی دانش آموزان هستند. احمدی )2017( تأكید 
خصوصا  مشكالت،  از  برون رفت  برای  مترقی  ایده ای  شاید  تحصیلی  هدایت  اصل  دارد، 
تورم درخواستها برای ورود به رشته های خاص بود، اما در عمل به دلیل اجرای بد آن، یك 
شكست برای نظام آموزشی محسوب می شود. خادم شیرازی )2018( اصرار می ورزد، هدایت 
تحصیلی این روزها گریبان میلیونها دانش آموز پایه نهم را گرفته تا از طریق آن بتوانند وارد 
پایه دهم شوند و آینده تحصیلی، شغلی و رفاه اجتماعی و اقتصادی خود را رقم بزنند. در 
این راستا زرافشان )2016( بیان می كند كه چند سالی است كه ورود به شاخه ها و رشته های 
معادله های  دارای  دوازدهم(  و  یازدهم  دهم،  )پایه  دبیرستان  دوره  در  تكمیلی  تحصیالت 
ساده و درعین حال پیچیده ای است. دانش آموزان برای ورود به هركدام از شاخه های نظری 
)نمره  دوم  نوبت  پایانی  تخصصی  دروس  نمرات  و حرفه ای نیازمند كسب حداقل  فنی  و 
دیگر درصورتی كه  معنای  هستند. در  مختلف  رشته های  مربوط  خردادماه(  امتحانات  برگه 
دانش آموزان در دروس تخصصی مالک ورود به هر رشته،  در سه پایه هفتم، هشتم و نهم 
)هفتم و هشتم با ضریب 1 و نهم با ضریب 3( حداقل نمره را دریافت نكنند، عمال ورودشان 

به آن رشته بالاثر می شود.
آموزش وپرورش  وزارت  به  زیادی  هزینه های  تحصیلی،  هدایت  طرح  اجرای  برای   
تحمیل می شود. هرساله هزینه های بسیار زیادی به عنوان حقوق و دستمزد به مجریان طرح 
هدایت تحصیلی )مشاوران، معلمان راهنما و كاركنان اداری( پرداخت می شود؛ عالوه بر این، 
1. Mimis
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هزینه های تربیت مشاوران و سایر كاركنان مجری طرح هدایت تحصیلی بسیار زیاد است، اما 
توفیقات به دست آمده اندک است )نویدی، 2018(. مامی و امیدی )2013( نیز بیان می كنند 
كه مسئله هدایت تحصیلی دانش آموزان از سالهای قبل موردبحث بوده و دارای ایرادات و 
مشكالت بوده است؛ اما با توجه به رشد جمعیت و برخی تغییرات فرهنگی به وجود آمده 
در جامعه، افسردگی، مشروطی دانش آموزان و تغییر رشته آنها، این مسئله بیشتر رشد یافته و 
شكل بغرنج تری به خود گرفته است تا جایی كه با اعتراضات گسترده دانش آموزان والدین 

همراه بوده است.
بر اساس تعریفی كه شیوه نامه اجرایی هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه ارائه 
كرده است، هدایت تحصیلی فرایند ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموزان برای 
آشنایی با استعدادها، عالیق، تواناییها و ویژگیهای شخصیتی خویش از طریق مشاوره فردی، 
گروهی، ارزیابیها، مصاحبه با والدین و تكمیل چك لیستهای مربوط از یك طرف و شناخت 
ارائه بروشورها،  شاخه ها و رشته های تحصیلی، حرف و مشاغل موردنیاز جامعه از طریق 
بولتنها، اطالعات آماری از مشاغل و نیازهای جامعه در برنامه درسی رسمی و غیررسمی برای 
انتخاب آگاهانه شاخه و رشته تحصیلی مناسب است تا نهایتا منجر به انتخاب مناسب ترین 
مسیر زندگی تحصیلی- شغلی شود )بی نا، 2016(. هدف مطالعه حاضر شناسایی مؤلفه ها 
و شاخصهای مدل جدید هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه با روش دلفی فازی 

بوده است.

ادبیات تحقیق
 با عنایت به اینكه، آموزش وپرورش یك نهاد اجتماعی است و به عنوان یكی از شاخصهای 
اصلی رفاه اجتماعی در نظر گرفته می شود )مسعود اصل، 2009(، در بالندگی هویت و تبلور 
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از  تاربوچیا1، 2017( و  )نلسون و  كند  بازی  را  مهمی  نقش بسیار  فرد، می تواند  شخصیت 
طرفی اهداف آموزش وپرورش زمانی تحقق خواهد یافت كه برنامه ها و محتوای  آموزشی با 
توجه به نیازها و امكانات دانش آموزان تهیه و اجرا شوند )باسی وادیت2، 2018(. راهنمایی 
و مشاوره بی تردید در رشد و تعالی زندگی فردی و اجتماعی انسان و دگرگون كردن آدمی 
و تحول حیاتی او جایگاهی خاص و بی نظیر دارد و می تواند نیروی محركه سراسر زندگی 
انسان باشد )زیگلر و اوپدناكر3، 2018(. تمامی اقشار جامعه در دستیابی به رشد و تعالی 
نیازمند راهنمایی و آموزش هستند و در این راستا دانش آموزان نیز به عنوان هسته اصلی در 
آموزش وپرورش در جهت تطبیق با تغییرات و تحوالت مداوم نیازهای روزافزون جامعه، 
نیازمند راهنمایی و آموزش مستمر هستند )پلنت4، 2010(. به باور اسالن )2011(، انتخاب 
شغل و حرفه بستگی به عوامل متعددی دارد. ازجمله مهم ترین آنها انتخاب رشته تحصیلی 
است، زیرا انتخاب شغل آینده فرد به آن بستگی دارد. انتخاب رشته تحصیلی زمانی به واقعیت 
نزدیك تر است كه مطابق با میزان توانمندی، استعداد، مهارت، لیاقت، هوش، شایستگی و 
استحقاق افراد باشد. حجتی و همكاران )2013( نیز بیان می كنند كه امروزه بسیاری از افراد 
جامعه كه در مرحله انتخاب رشته تحصیلی قرار می گیرند بر سر انتخابهای ممكن معموال 
دچار سردرگمی می شوند. نه آن چنان كه بایدوشاید به تواناییهای خود واقفند؛ نه اطالعاتی 
كافی درباره مشاغل جامعه دارند و نه قادر به پیش بینی مشاغل موردنیاز جامعه در زمان آینده 
هستند. نمی دانند كدام گزینه را انتخاب كنند و كدام شغل برایشان مناسب تر است. در این 
راستا كرمدوست و همكاران )2006( تأكید می كنند كه معموال در آموزش وپرورش جهت 
هدایت تحصیلی از رغبتهای شغلی، هوش، سوابق دانش آموز، نظر اولیا و نظر خود دانش آموز 

به  است  ممكن  دانش آموزان  كه  می كنند  بیان  نیز   )2013( امیدی  و  مامی  می شود.  استفاده 

1. Nelson and Tarabochia   2. Bassey and Edet
3. Ziegler and Opdenakker   4. Plant
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دلیل جاذبه های اجتماعی بعضی از رشته ها و نشناختن خوب متغیرهای درونی خود، رشته 
تحصیلی را انتخاب كنند. در این راستا مجلسی فر )2018( تأكید می كند شایسته است كه 
به طور مداوم و مستمر به دنبال عواملی باشیم كه می توانند به مشاوران در هدایت تحصیلی 
باشد  دانش آموز  انگیزشی  و  درونی  ویژگیهای  از  برگرفته  این عوامل  كنند و هرچه  كمك 

موفقیت هدایت تحصیلی بیشتر است.
اهمیت اساسی هدایت تحصیلی صحیح شامل تحصیل دانش و مهارت صحیح، جلوگیری 
افزایش مهارت  امكانات، بهبود سطح فردی خودآگاهی دانش آموزان،  از هدررفت منابع و 
فردی در یك یا چند حوزه تخصصی است )لیستون و گری، 2015(. در این رابطه، باقری و 
همكاران )2018( در پژوهشی تحت عنوان »هنجاریابی سیاهه خودپژوهی به عنوان گامی در 
راه هنجاریابی سیاهه خود پژوهی شغلی هالند در انجام هدایت تحصیلی« انجام داده اند. در 
این مطالعه نتایج به دست آمده نشان داد كه از میان 6 مقیاس ریختهای شخصیتی، عینی گرایی، 
پژوهشی، هنری، اجتماعی، تهوری، قراردادی، مقیاس ریختهای پژوهشی و قراردادی دارای 
بیشترین گویه های دو ارزشی بودند كه می توانند به ترتیب جنبه های پژوهشی و شخصیت 
همكاران  و  زاری  طالع  هم چنین،  دهند.  قرار  موردسنجش  را  متوسطه  دوره  دانش آموزان 
)2018( در پژوهشی كه با عنوان »نقش هدایت تحصیلی در رضایت از رشته تحصیلی در 
دانش آموزان مقطع متوسطه دوم« انجام دادند به این نتیجه رسیدند كه در میانگین رضایت 
دارد  وجود  معنادار  تفاوت  آن  فاقد  و  تحصیلی  هدایت  دارای  تحصیلی  رشته  از  عالقه  و 
میانگین  در  مؤلفه ها،  بین  از  است.  باالتر  تحصیلی  هدایت  دارای  دانش آموزان  میانگین  و 
عوامل رضایت و عالقه از رشته تحصیل بین دانش آموزان دارای هدایت تحصیلی و فاقد آن 
تفاوت معنادار وجود داشت و میانگین دانش آموزان دارای هدایت تحصیلی باالتر بود، اما در 
میانگین رضایت از رشته تحصیل بین دانش آموزان دارای هدایت تحصیلی و فاقد آن تفاوت 
معناداری وجود نداشت؛ بنابراین، هدایت تحصیلی نقش مؤثری در رضایت از رشته تحصیلی 
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دانش آموزان مقطع متوسطه دوم دارد. در این راستا، نتایج پژوهش خادم شیرازی )2018( 
نشان داد كه برای هدایت دانش آموزان، به مدیران اثربخش و كارآمد نیاز داریم، این هدایت 
و تغییر نیاز به یكسری ویژگیهای كارآفرینی ازجمله، خالقیت و ایده سازی، استقالل طلبی، 
 ،)2018( و همكاران  زاری  طالع  پژوهش  دیگر  نتایج  دارد. هم چنین  خطرپذیری  كنترل و 
حاكی از آن است كه امید به كار از مؤلفه های هدایت تحصیلی اثربخش است؛ و میانگین 
تحصیلی  هدایت  بنابراین،  است.  باالتر  تحصیلی،  هدایت  دارای  دانش آموزان  كار  به  امید 
نقش مؤثری در امید به كار دانش آموزان مقطع متوسطه دوم دارد. نتایج پژوهش حجتی و 
همكاران )2013( نیز نشان داد كه هدایت تحصیلی تأثیر شگرفی بر انتخاب رشته متناسب 
با عالئق داشته است. زیرا كه به خوبی تغییرات حاصل از آموزش را در سطح یادگیری و 
رفتار دانش آموزان نشان می دهد. مطالعات نظری و همكاران )2009(، كرمدوست و همكاران 
)2006( و كوشكی و همكاران )2001( مشخص كردند كه بین ویژگیهای شخصیتی و شغلی 
افراد با مشاغل موجود رابطه وجود دارد و درصد قابل توجهی از پیشرفت بعدی دانش آموزان 
هدایت  برای  نیرومندی  و  مفید  ابزار  به عنوان  می توانند  لذا  و  كند  تبیین  را  متوسطه  دوره 
تحصیلی دانش آموزان توسط مشاوران مورداستفاده قرار گیرد و بین سنخهای نظام ارزشی 
این  و  دارد؛  معناداری وجود  تفاوت  ارزش سیاسی  به جز  دانش آموزان رشته های تحصیلی 
می تواند به عنوان الگویی جهت هدایت تحصیلی دانش آموزان به گرایشهای مختلف تحصیلی 
این  به  مدنظر مشاوران آموزش وپرورش در نظام جدید قرار گیرد. هم چنین البی )2017( 
نتیجه رسید كه بین نظر مشاوره و نمره های مربوط به عملكرد تحصیلی در دروس اختصاصی 
همبستگی باالیی وجود دارد و پلنت )2010(، كلودیا )2019( وارقیا )2019( اصرار می ورزند 
كه سه عامل محیط یادگیری، عوامل فردی و رفتارهای فردی دانش آموز در هدایت تحصیلی، 
و  اودری  و   )2019 )وانگ،   ،)2011( اسالن  دارد.  وی  تحصیلی  موفقیت  در  مهمی  نقش 
همكاران )2019( به این نتیجه دست یافتند كه كیفیت آموزش، تصمیم گیری مسیر شغلی، 
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انگیزش بیرونی، انگیزش درونی، اعتمادبه نفس و تمركز و خودتنظیمی از عوامل تأثیرگذار 
هدایت تحصیلی هستند كه نقش مهمی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان و رفاه اقتصادی 
و اجتماعی آنان در آینده دارند؛ بنابراین ما باید به این امر مهم به خصوص در آغاز دوره 
متوسطه اول كه دوره تكوین شاكله فكری و شخصیتی نوجوان است توجه خاصی داشته و 
بتوانیم عالقه و استعداد دانش آموزان را با هدف تأمین رفاه اجتماعی آنان و در راستای نیاز 

كشور همسو كنیم.
دراین ارتباط، با توجه به اهمیت و توسعه این فرایند در نتایج پیشینه موجود در خارج 
از كشور و هم چنین نتایج پیشینه موجود در داخل كشور كه ضعف هدایت تحصیلی دوره 
متوسطه تأكید دارند، پژوهش حاضر می تواند در توسعه و پیشبرد فرایند هدایت تحصیلی 
و نقش كاربردی آن در رفاه اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه نظام آموزشی ایران نقش 
مدل  شاخصهای  و  مؤلفه ها  شناسایی  پژوهش  این  كلی  هدف  بنابراین  باشد.  داشته  مهمی 
جدید هدایت تحصیلی: نقش كاربردی آن در رفاه اجتماعی دانش آموزان و خانواده های آنان 
نهایتا بر اساس هدف مذكور سؤال زیر مطرح شد: مؤلفه ها و شاخص های مدل  است كه 
جدید هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه و خانواده های آنان در چارچوب رفاه 

اجتماعی كدامند؟

روش
روش پژوهش: تحقیق حاضر با توجه به ماهیت، توصیفی و با توجه به هدف تعریف شده، 

از نوع كاربردی است و بر اساس شیوه انجام آن، پیمایش بوده است.
جامعه آماری: جامعه آماری پژوهش را خبرگان، معلمان و مشاوران منتخب و متخصص 
در راستای هدایت تحصیلی در مدارس متوسطه تشكیل داده بودند. ابزار گردآوری داده ها، 
پرسشنامه بود و از تكنیك دلفی فازی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش درمجموع 
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50 نفر بودند كه با روش نمونه گیری غیراحتمالی به شیوه گلوله برفی از سه استان گلستان، 
اصفهان و تهران انتخاب شدند. از طریق مراجعه به متخصصان مربوطه و توزیع پرسشنامه 
برای طراحی  دیدگاه های خبرگان  از  انتخاب شاخصها  برای  دلفی فازی  )1(، روش  شماره 
از  و  است  شده  استفاده  ایران  آموزشی  نظام  متوسطه  دوره  تحصیلی  هدایت  جدید  مدل 
آنان در مورد میزان درجه اهمیت شاخص های ارائه شده در شكل گیری مدل جدید هدایت 
تحصیلی بر اساس مقیاس 10 درجه ای مقدار بدبینانه و خوش بینانه )نمره گذاری از 1 تا 10( 
پژوهش،  در  شركت كنندگان  فردی  ویژگی های  شناخت  به منظور  است.  كرده  نظرخواهی 

اطالعات مربوط به آنان به صورت جدول ارائه شده است.
تحلیل داده ها: یكی از روشهای كسب دانش گروهی مورداستفاده، روش دلفی است كه 
فرایندی است كه دارای ساختار پیش بینی و كمك به تصمیم گیری در طی راندهای پیمایشی، 
در  سعی  پیمایشها  اكثر  درحالی كه  است  گروهی  اجماع  درنهایت،  و  اطالعات  جمع آوری 
پاسخ به سؤال »چه هست؟« دارند، روش دلفی به سؤال »چه می تواند/چه باید باشد؟« پاسخ 
می دهد روش سنتی دلفی، همیشه از همگرایی پایین نظرات متخصصان، هزینه اجرای باال و 
احتمال حذف نظرات برخی از افراد رنج برده است. موری و همكاران1 برای بهبود روش 
دلفی سنتی، مفهوم یكپارچه سازی روش دلفی سنتی با تئوری فازی را در سال 1985 ارائه 
دادند. ایشیكاوا و همكاران2 كاربرد تئوری فازی را در روش دلفی بیشتر معرفی كردند و 
سازمانها  در  كامپیوترها  آتی  نفوذ  پیش بینی ضریب  برای  را  فازی  یكپارچه سازی  الگوریتم 
توسعه دادند پس از آنها سوویانگ3 عدد فازی مثلثی را برای در برگرفتن نظرات متخصصان 
و ایجاد روش دلفی فازی به كار بردند. مقادیر بیشینه و كمینه نظرات متخصصان به عنوان 
نقاط مرزی اعداد مثلثی فازی در نظر گرفته شد و میانگین هندسی به عنوان درجه عضویت 
1. Moori 
2. Ishikawa
3. Sou and Yang
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ابداع شده  مزیت روش  برده شد.  كار  به  مرزی  نقاط  اثر  برای حذف  و  فازی  مثلثی  اعداد 
به وسیله سو ویانگ در سادگی آن است. زیرا نظرات متخصصان با استفاده از پرسشنامه ها در 
یك مرحله جمع آوری شدند. پرسشنامه طراحی شده از طیف لیكرت ده نقطه ای كه در آن 
نقاط باالتر عملكرد بهتری را نشان می دهند، استفاده می كند. پرسشنامه به دو بخش تقسیم 
شد. بخش اول به تعیین عملكرد گزینه ایده ال در هر معیار و بخش دوم به تعیین عملكرد 
هر گزینه در هر معیار و هر سناریو پرداخته شد. برای اجرا و تحلیل دلفی فازی، مراحل زیر 

پیموده شد:
گام اول: در این مرحله، رتبه بندی توسط خبرگان صورت گرفت. بر اساس اعداد فازی 
   a3

(i)و a2
(i) ،رتبه بدبینانه a1

(i) ذوزنقه ای، 4 عدد فازی به هریك از رتبه ها و امتیازها داده شد كه
a4 رتبه خوش بینانه است. منظور از i، شماره خبره ای است كه 

(i) رتبه باوركردنی و قابل قبول و
اعالم نظر كرده است. در این صورت و با توجه به گفته های باال، مجموعه اعداد فازی ذوزنقه ای 

برای هر خبره به شكل زیر بود.
A (̃i)=(a1

(i),a2
(i),a3

(i),a4
(i))  i=1,2,…,n.

كار  این  كه  شد  محاسبه  مجموعه ها  تمامی  از  مجموعه ها  میانگین  ابتدا،  در  دوم:  گام 
مقدار  خبره،  هر  برای  سپس  بود.   a4

(i) و   a1
(i),a2

(i),a3
(i) تمامی  از  میانگین گیری  نیازمند 

اختالف حساب شد و برای آن خبره ارسال شد.
داده شد و مرحله دوم  به خبرگان  اولیه  بازخورد  بعدازآنكه  این مرحله،  در  گام سوم: 
فازی ذوزنقه ای  اعداد  قالب  را در  نظرات اصالح شده خود  دلفی صورت گرفت، خبرگان 
بیان كردند. در اینجا، فرایند با توجه به گام دوم صورت گرفت. میانگین نظرات اصالح شده 

محاسبه شد. همچنین مقادیر اختالف از میانگین نیز محاسبه گردید. این مجموعه سازی و 
تكرار دفعات تا آنجایی پیش رفت كه اختالف نظرها به حداكثر 0/2 رسید. چونكه اعداد فازی 
ذوزنقه ای در این مدل به كارگرفته شدند، پس برای میانگین گیری، اختالفها بر 4 تقسیم شدند؛ 
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اما اگر از اعداد فازی مثلثی استفاده می شد باید اختالفها بر عدد 3 تقسیم می شد.
گام چهارم: این فرایند انقدر ادامه پیدا كرد تا اتفاق نظر )اختالف حداكثر تا 0/2( حاصل 

شد.

یافته ها
یك  به عنوان  ابتدا  را  تحصیلی  هدایت  جدید  مدل  اولیه  شاخصهای  پژوهش،  این  در 
چارچوب نظری برگرفته از مطالعات كتابخانه ای، اسنادی و تجربه خبرگان مربوط به موضوع 
به روش تحلیل محتوی استخراج و سپس به توصیف هركدام از شاخصها پرداخته شد؛ و 
ابعاد مدل جدید هدایت تحصیلی شناسایی شد. بر اساس مطالعات اولیه ادبیات  درنهایت 
و پیشینه موجود درزمینه مدل جدید هدایت تحصیلی ابعاد اجتماعی، شخصیتی و مهارتی 
شناسایی شد. بُعد اجتماعی شامل شاخصهایی ازجمله: نگرش حاكم بر جامعه، آمایش منطقه، 
ازجمله:  شاخصهایی  شامل  شخصیتی  بُعد  كار،  بازار  آینده پژوهی  مجازی،  فضای  رسانه- 
دانش آموز،  پایدار  شخصیتی  صفات  نگرشی،  مؤلفه های  دانش آموز،  درونی  كنترل  عالقه، 
نیز شامل  بُعد فنی - مهارتی  رضایتمندی، سازگاری دانش آموز، نظام ارزشی دانش آموز و 
شاخصهای توان حرفه ای معلم، برقراری روابط انسانی، قدرت آزمونهای استاندارد هوش، 
استعداد، رغبت، توسعه زیرساختی هدایت تحصیلی، مدیریت و مهارت والدین، توانمندی 
عوامل سازمانی )كاركنان و مدیر مدرسه( است. شاخصهای شناسایی شده در جدول شماره 

)1( ارائه شده است.
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جدول )1( شناسایی شاخصهای اولیه مدل جدید هدایت تحصیلی

شاخصهاابعاد

اجتماعی

نگرش حاكم بر جامعه

آمایش منطقه

رسانه-فضای مجازی

آینده پژوهی بازار كار

شخصیتی

عالقه
كنترل درونی دانش آموز

مؤلفه های نگرشی
صفات شخصیتی پایدار دانش آموز

رضایتمندی
سازگاری دانش آموز

نظام ارزشی دانش آموز

فنی -مهارتی

توان حرفه ای مشاور
توان حرفه ای معلم

برقراری روابط انسانی
قدرت آزمونهای استاندارد علمی

توسعه زیرساختی هدایت تحصیلی
و مهارت والدین

توانمندی عوامل سازمانی )كاركنان و مدیر مدرسه(

فازی در  به كارگیری روش دلفی  با  از معیارها  تعدادی منطقی  انتخاب  برای  اینجا  در 
چارچوب سلسله مراتبی برای ارزیابی استفاده شد. با این روش، از گزینه ها و دیدگاه های 
اجرای روش  مراحل  استفاده شد.  مدل  به  مربوط  معیارهای  مفهوم سازی  برای  كارشناسان 
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دلفی فازی به صورت زیر مفهوم سازی شده است:
مرحله 1: استفاده از یك پرسشنامه و سازماندهی یك هیئت كارشناسی برای بیان ارزش 
محافظه كارانه )حداقل( و ارزش خوش بینانه )حداكثر( اهمیت هر معیار در مجموعه معیارهای 
احتمالی S در بازه 1 تا 10. یك امتیاز به صورت Cik= (Lik, Uik),i€S1 نشان داده شد كه در 
آن Lik و Uik، شاخص محافظه كارانه و شاخص خوش بینانه معیار i است كه به ترتیب توسط 

كارشناس )یا خبره( k رتبه بندی شد.
جمع آوری  پرسشنامه ها  از  كه  خبرگان(  )یا  كارشناسان  نظرات  سازمان دهی   :2 مرحله 
و   Ci=)LCi,MCi,UCi) شاخص  محافظه كارانه ترین  برای   TFN تعیین  و  بود  شده اند، 
محافظه كارانه  شاخص  از   i معیار  هر  برای   Oi=(LOi,MOi,UCi) خوشبینانه ترین  شاخص 
Ci=(LCi,MCi,UCi) استفاده شد زیرا LCi نشان دهنده حداقل ارزش محافظه كارانه كارشناسان 

برای  كارشناسان  ارزش  محافظه كارانه ترین  هندسی  میانگین   LCi=min(Lik). MCi:بود
معیارهای i بود. این از معادله k/MCi=(Li1×Li2×…×Lik)1 به دست آمد. UCi نشان دهنده 
 ،)LOi( به همین ترتیب، حداقل .UCi=max(Lik):حداكثر ارزش محافظه كارانه كارشناسان بود
میانگین هندسی )MOi( و حداكثر )UOi( خوش بینانه ترین گروه برای معیار i را به دست 

آورد.
و   Ci=(LCi,MCi,UCi) شاخص  محافظه كارانه ترین  برای   TFN محاسبه   .3 مرحله 

.Ai,i€S برای راهبردهای باقی مانده Oi=(LOi,MOi,UOi) خوشبینانه ترین شاخص
هر  برای   Gi معنیداری  مقدار  محاسبه  و  كارشناسان  نظرات  همسانی  بررسی   .4 مرحله 
معیار بود. منطقه خاكستری بخش هم پوشانی Ci و Oi برای بررسی اجماع كارشناسان در 
هر معیار و محاسبه ارزش معنیداری كل Gi استفاده شد. وقتی كه جفت TFN هم پوشانی 
نداشت(i.e.UCi≤LOi) و هیچگونه منطقه خاكستری هم وجود نداشت، دیدگاه كارشناس در 
خصوص معیار i به یك حد اجماع رسیده بود و ارزش معنیداری اجماع به صورت محاسبه شد. 
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وقتی كه هم پوشانی وجود داشت (i.e.UCi>LOi) و مقدار فاصلهای منطقه خاكستری gi برابر 
با,UCi-LOi بود و gi كمتر از ارزش فاصلهای Oi(di=MOi-MCi) وCi بود یعنی di ≤ gi، آنگاه 
ارزش معنیداری G بر طبق نقطه مماس منطقه خاكستری تعیین شد. وقتی كه منطقه خاكستری 
وجود داشت و di ≤ gi بود، تفاوت عظیمی میان نظرات كارشناسان وجود داشت ومراحل 1 تا4 
را تا زمان دست یابی به همگرایی تكرار میشد و سپس استخراج معیارها از فهرست منتخب 
صورت گرفت. مقدار معنیداری با مقدار استانه T مقایسه شد و توسط كارشناسان به صورت 

ذهنی بر اساس میانگین هندسی همه مقادیر معنی داری اجماع Gi بدست امد. 
جدول شماره )2( از میزان نمرات كسب شده بین 1 تا 10 برای بدبینانه و خوشبینانه 
كه باتوجه به 26 نفر از خبرگان در مورد میزان درجه اهمیت زیر معیارها و شاخصهای مدل 

جدید هدایت تحصیلی دوره متوسطه بدست امده است.
جدول )2( انتخاب مناسب ترین معیار بر اساس روش دلفی فازی

میانگین مقدار خوش بینانهمقدار بدبینانهابعاد
مقدار هندسی

نتیجهمعنی داری
Imبیشترینکمترینبیشترینکمترین

iUm
i

اجتماعی
رد266104/388/275/18نگرش حاكم بر جامعه

تأیید17695/678/239/35آمایش منطقه
تأیید288104/988/5610/48رسانه-فضای مجازی
تأیید38795/798/3710/82آینده پژوهی بازار كار

شخصیتی
تأیید388104/899/079/36عالقه

تأیید388105/668/7710/41كنترل درونی
تأیید388105/168/979/68مؤلفه های نگرشی
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میانگین مقدار خوش بینانهمقدار بدبینانهابعاد
مقدار هندسی

نتیجهمعنی داری
Imبیشترینکمترینبیشترینکمترین

iUm
i

صفات شخصیتی نسبتا 
تأیید187104/639/349/09پایدار دانش آموز

رد48594/487/896/10رضایتمندی
رد366104/608/424/69سازگاری دانش آموز

تأیید4107105/489/0510/44نظام ارزشی
مهارتی

تأیید498105/839/5810/94توان حرفه ای مشاور
تأیید399105/949/6914/61توان حرفه ای معلم

رد24463/525/563/76برقراری روابط انسانی
قدرت آزمونهای استاندارد 
تأیید498106/529/5611/90)هوش، استعداد و رغبت(

رد44474/006/421/79توسعه زیرساختی
تأیید398105/319/1811/36مدیریت و مهارت والدین
توانمندی عوامل سازمانی 
تأیید3107105/189/3410/88)كاركنان و مدیر مدرسه(

*حد آستانه = 8/94

به دست   )8/94( معنی داری  مقدار  ستون  میانگین  از  كه  آستانه  مقدار حد  به  توجه  با 
رضایتمندی   ،)5/18( جامعه  بر  حاكم  نگرش  ابعاد  موجود،  مؤلفه   18 میان  از  است،  آمده 
)6/10(، سازگاری دانش آموز )4/69(، برقراری روابط انسانی )3/76( و توسعه زیرساختی 
سایر  درنتیجه  و  حذف  بود   )8/94( آستانه  حد  از  كمتر  آنها  معناداری  مقدار  كه   )1/79(
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مؤلفه ها با توجه به اینكه مقدار معناداری آنها بیشتر از حد آستانه است و شامل آمایش منطقه 
 ،)9/36( )10/82(، عالقه  كار  بازار  آینده پژوهی   ،)9/35( مجازی  فضای   - رسانه   ،)9/35(
كنترل درونی دانش آموز )10/41(، مؤلفه های نگرشی )10/41(، صفات شخصیتی نسبتا پایدار 
)9/09(، نظام ارزشی )10/44(، توان حرفه ای مشاور )10/44(، توان حرفه ای معلم )14/61(، 
قدرت آزمونهای استاندارد )11/90(، مدیریت و مهارت والدین )11/36( و توانمندی عوامل 
سازمانی )11/36( كه میزان معناداری آنها بیشتر از حد آستانه )8/94( بوده است به عنوان 
مؤلفه های اصلی در شكل گیری شاخصهای مدل جدید هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره 

متوسطه انتخاب شدند.

بحث
در این پژوهش سعی شده است تا مؤلفه ها و شاخصهای مدل جدید هدایت تحصیلی 
افت  گیرد.  قرار  شناسایی  مورد  دلفی فازی  روش  از  استفاده  با  متوسطه  دوره  دانش آموزان 
تحصیلی، تغییر رشته، افزایش افسردگی، مشروطی، مشكالت روانی - اجتماعی دانش آموزان 
هدایت  جدید  مدل  شاخصهای  و  مؤلفه ها  شناسایی  كه  هستند  مسائلی  متوسطه،  دوره  در 
تحصیلی در راستای تأمین رفاه اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه را به یك نیاز و ضرورت 
تبدیل كرده است. در این راستا تحلیل یافته ها، بیان كننده آن است كه در این پژوهش با توجه 
نظری  چارچوب  یك  به عنوان  ابتدا  تحصیلی  هدایت  جدید  مدل  شاخصهای  موضوع،  به 
برگرفته از مطالعات كتابخانه ای و اسنادی و تجربه خبرگان مربوط به موضوع در نظر گرفته 
شد و سپس به توصیف و همبستگی هركدام از شاخصها پرداخته شد؛ كه بر همین اساس 
اصلی  شاخص  سه  شامل  كه  شد  شناسایی  تحصیلی  هدایت  جدید  مدل  شاخصهای  ابتدا 
منطقه،  آمایش  بر جامعه،  مؤلفه نگرش حاكم  فنی - مهارتی( و 18  )اجتماعی، شخصیتی و 
مؤلفه های  دانش آموز،  درونی  كنترل  عالقه،  كار،  بازار  آینده پژوهی  مجازی،  رسانه- فضای 
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دانش آموز،  ارزشی  نظام  سازگاری،  رضایتمندی،  پایدار،  نسبتا  شخصیتی  صفات  نگرشی، 
توان حرفه ای مشاور، توان حرفه ای معلم، برقراری روابط انسانی، قدرت آزمونهای استاندارد 
علمی استعداد و خالقیت، توسعه زیرساختی هدایت تحصیلی، مدیریت و مهارت والدین، 

توانمندی عوامل سازمانی )كاركنان و مدیر مدرسه( بوده است.
با توجه به نتایج به دست آمده برای انتخاب شاخصهای مدل جدید هدایت تحصیلی كه با 
استفاده از روش دلفی فازی و نظر 26 نفر از خبرگان انجام گرفت، 13 مؤلفه از بین مؤلفه های 
بازار كار  آینده پژوهی  آمایش منطقه )9/35(، رسانه – فضای مجازی )9/35(،  موجود شامل 
 ،)10/41( نگرشی  مؤلفه های   ،)10/41( دانش آموز  درونی  كنترل   ،)9/36( عالقه   ،)10/82(
حرفه ای  توان   ،)10/44( ارزشی  نظام   ،)9/09( دانش آموزان  پایدار  نسبتا  صفات شخصیتی 
مشاور )10/44(، توان حرفه ای معلم )14/61(، قدرت آزمونهای استاندارد )11/90(، مدیریت 
و مهارت والدین )11/36( و توانمندی عوامل سازمانی )11/36( كه میزان معناداری آنها بیشتر 
از حد آستانه )8/94( بوده است به عنوان عوامل اصلی در شكل گیری شاخصهای مدل هدایت 
تحصیلی انتخاب شدند. دراین ارتباط و بر مبنای شاخصها و مؤلفه های ارائه شده در بخش 
یافته های پژوهش، عالقه و صفات شخصیتی نسبتا پایدار دانش آموز به عنوان مؤلفه هایی مهم 
نتایج  راستا  این  باشد. در  داشته  می توانند جایگاه خاصی در مدل جدید هدایت تحصیلی 
پژوهش كلودیا )2019( كه عالقه دانش آموزان را در هدایت تحصیلی از ضروریات تلقی 
می كند و نیز نتایج البی )2017( كه بر نقش صفات شخصیتی پایدار دانش آموزان در هدایت 
تحصیلی تأكید دارد، با نتایج پژوهش تقریبا همخوانی دارد. ضرورت و نیاز به اجرای هدایت 
تحصیلی صحیح در راستای تأمین رفاه اجتماعی دانش آموزان متوسطه می تواند مبنایی برای 
تدوین اهداف مدل جدید هدایت تحصیلی در ایران باشد. اگر اهداف كلی مدل جدید بر 
مبنای مؤلفه های آینده پژوهی بازاركار، آمایش منطقه، توان حرفه ای معلم و مشاور و كنترل 
درونی دانش آموز باشد. آینده سازی، تولید شغل بر اساس عالقه، ایجاد مهارت، شناسایی و 
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باروری توانمندیهای بومی، رفاه اقتصادی و اجتماعی، سالمت روان و تعادل آموزش و بازار 
كار همه در راستای آن شكل می گیرد. بخشی از نتایج پژوهش لیستون و گری )2015(، باسی 
امر نشان داده اند كه هدایت و  این  با  نیز تقریبا همسو  و ادیت )2018( و كلودیا )2019( 
مشاوره دانش آموزان در آموزش و سر كالس درس، با ایجاد رابطه معلم، مشاور و نگاه حاكی 
از محبت و همدلی، منجر به سالمت و اغنا روان دانش آموزان و ایجاد حس اعتماد می شود.

عالقه، آزمونهای استاندارد، عوامل سازمانی، مدیریت و مهارت والدین، مدیر و كاركنان 
پایدار  نسبتا  شخصیتی  صفات  ارزشی،  نظام  حرفه ای،  و  شغلی  آینده  نقشه  ترسیم  مدرسه، 
راستا،  این  در  هستند.  تحصیلی  هدایت  مدل جدید  محوری  مؤلفه های  به عنوان  دانش آموز، 
ویلسون و همكاران )2007(، )زیگلر و اوپدناكر، 2018(، پلنت )2010(، اودری )2019(، ارقیا 
)2019( و كلودیا )2019( نیز در پژوهشهای خود از منظرهای مختلف به نقش صفات شخصیتی 
نسبتا پایدار، عالقه و نقشه شغلی و حرفه ای آینده تأكید كرده اند. باید توجه داشت كه نقش 
والدین و دانش آموز می تواند تحت تأثیر آموزشهای ضمنی هدایت تحصیلی نیز قرار گیرد و 
معلم و مشاور و عوامل سازمانی برای تداوم نقش هدایت تحصیلی صحیح خود در مدرسه باید 
پاره ای از اقدامات خود را بر اساس توجه به این عوامل تنظیم كنند. دراین ارتباط نقش »رسانه 
ملی« در رابطه با آموزشهای ضمنی هدایت تحصیلی بسیار تأثیرگذار است. چراكه می تواند با 
یك برنامه ریزی دقیق، از آموزش ضمنی هدایت تحصیلی دانش آموزان كه در راستای هدایت 
صحیح است، استفاده مناسبی به عمل آورد. در پایان با توجه به یافته های پژوهش كه گویای 
این امر است كه از نقاط ضعف مهم هدایت تحصیلی دوره متوسطه این است كه دانش آموزان 
به نحوی هدایت می شوند كه یا تغییر رشته می دهند یا به عبارتی مهارتهای شناختی، فراشناختی 
از  پیشنهاد می شود  لذا  آنان شكل نمی گیرد.  انتخاب شده در  یادگیری عمیق در رشته های  و 
مؤلفه ها و شاخصهای مدل جدید در فرایند اجرای هدایت تحصیلی به شیوه ای درست استفاده 
شود. یافته های تحقیق حاكی از این است كه والدین در هدایت تحصیلی بر اساس ناكامیهای 
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خود در دوران تحصیلی تصمیم گیری می كنند. لذا پیشنهاد می شود آگاهی، توجیه و آموزش 
والدین و جلب اعتماد تمام و كمال آنها باید در صدر برنامه های حمایتی هدایت تحصیلی 
جدید قرار گیرد. ضرورت ایجاد كارگاههایی در راستای آموزش بهره گیری از آگاهیهای هدایت 
تحصیلی صحیح به والدین كه عامل اساسی در هدایت تحصیلی اثربخش است، امری ضروری 
می كند. مؤلفه ها و شاخصهای مدل جدید هدایت تحصیلی می تواند بسترهای مناسبی را برای 
هدایت تحصیلی صحیح در راستای تأمین رفاه اجتماعی دانش آموزان متوسطه فراهم كند كه به 
پیامدهای مثبتی همچون رضایت درونی در شغل و زندگی، اصالح هرم شغلی جامعه، سالمت 
روان دانش آموزان، پرورش مؤلفه های دانشی، نگرشی، مهارتی، توسعه تفكر انتقادی و یادگیری 

مادام العمر و درنهایت پیشرفت و توسعه كشور منجر شود.
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