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Abstract 
Porpose: The purpose of this research was to find a model to identify the factors affecting 

the educational guidance of students based on the document of the fundamental 

transformation of education in the Islamic Republic of Iran. 

Method: The method of confirmatory factor analysis was used for the study. The statistical 

population consisted of all the students of the first year of secondary school in Kermanshah, 

based on Morgan's table, 380 male and female students of the ninth grade of the first year 

of high school in Kermanshah were selected in the academic year 2019-2019 using a multi-

stage random cluster method. The research tool includes a researcher-made questionnaire of 

factors affecting the educational guidance of students for the future. In order to check the 

evidence of validity of the questionnaire, the validity of the construct was done using the 

factor analysis of the exploratory method. According to Cronbach's alpha method, the 

reliability coefficient was 0.92. Data analysis was done at two levels of descriptive statistics 

(frequency and percentage) and inferential statistics (confirmatory factor analysis tests and 

structural equation modeling). 

Findings: The findings indicated the identification of seven factors affecting academic 

guidance, which are: supply of experienced workforce, dynamic economy, efficiency and 

productivity, stable employment, providing employment, stable family and proper 

distribution of students. 

Conclusion: In the presented model, a suitable and significant correlation was observed 

between the items and the main components of the model, as well as between the main 

components with each other. 
 

Keywords: Academic guidance, fields of study, students, Fundamental Transformation 

Document. 
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Modeling the effective factors on students' academic guidance based on the document 

of fundamental change in education of the Islamic Republic of Iran 

 

Purpose: Since the academic guidance of students is important, in the fundamental reform document, 

the implementation of the academic guidance program started from 2016-17 with the establishment of 

the 6-3-3 system, and in the fundamental reform of education document, the main lines of the academic 

guidance program were drawn. has been In this regard, the official public education system is obliged 

to accept individual differences, to discover and guide various innate talents and respond to the needs, 

interests and desires of students in line with the interests and framework of the Islamic standard system. 

In the meantime, the choice of the field of study has a very important role in drawing the career path 

and future of people and it definitely requires precise policies, because the successful passage of this 

stage leads to the successful passage of other stages of growth. The social psychology of the individual 

and finally the flourishing of the individual and his abilities, In the operational objective 21 of the 

fundamental change document about "revision and re-engineering of structures, procedures and 

methods", two solutions are related to academic guidance. Solution 21-3 states: "Designing and 

establishing a comprehensive academic guidance and talent search system in order to guide students to 

the fields and professions and skills needed in the present and future of the country according to their 

talents, interests and abilities". In the solution 21-4 of the transformation document, it is stated: 

"Establishment of educational guidance and counseling system based on Islamic principles and 

increasing teachers' dedication in this field and employing expert consultants to perform specialized 

tasks in all educational levels". Therefore, academic guidance is not specific to choosing a field at one 

point in time and includes all educational levels, the aim of the present research was to model the 

identification of factors affecting the educational guidance of students based on the document of the 

fundamental transformation of education in the Islamic Republic of Iran. 

Materials and methods: The present research method was a descriptive survey type. In this way, the 

factors affecting the academic guidance of students for the future were examined and studied. The 

statistical population includes all the students of the first year of secondary school in Kermanshah, 

according to Morgan's table, 380 male and female students of the ninth grade of the first year of high 

school in Kermanshah in the academic year of 2020-21 were selected using a multi-stage random cluster 

method. 170 of the students were female (45%) and 210 of the students (55%) were male. 85 students 

(23%) were in non-profit schools and 295 students (77%) were in public schools. The research tool 

includes a researcher-made questionnaire of factors affecting the educational guidance of students for 

the future. This questionnaire includes question 1-2 under the name of the factor of supply of 

experienced workforce, question 3-7 under the name of dynamic economy factor, question 8-15 under 

the name of stable family factor, question 16-46 under the name of the factor of greater efficiency and 

productivity, question 56- 47 with the name of sustainable employment factor, question 57-61 with the 

name of the factor of providing employment, question 66-62 with the name of the factor of appropriate 

distribution of students in the existing fields. In order to check the validity evidence of the questionnaire, 

construct validity was done using factor analysis with two exploratory and confirmatory methods. 

According to Cronbach's alpha method, the reliability coefficient was 0.92. 

Findings: The findings indicated the identification of seven factors affecting academic guidance, which 

are: supply of experienced workforce, dynamic economy, efficiency and productivity, stable 

employment, providing employment, stable family and proper distribution of students. 
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Conclusion: In the presented model, a suitable and significant correlation was observed between the 

items and the main components of the model, as well as between the main components with each other. 

Examining the desirability indices showed that the model has an acceptable fit. Therefore, it is suggested 

that in order to improve the proper distribution of students in the existing fields, in addition to paying 

attention to the interests of the students, school counselors should also examine the other components 

mentioned in the model and control their effects on the choice of the students' fields of study. Also, one 

of the identified factors affecting students' academic choices is parents who, in most cases, without 

sufficient knowledge and information, and sometimes by pressuring the student to choose a major, 

change the course and affect the correct process of academic counseling. Based on the results of this 

research, it is suggested that the academic guidance of students should be based on factors such as 

providing employment opportunities for students, creating a dynamic family, creating a dynamic 

economy, creating more efficiency and productivity, and considering creating sustainable employment 

for students. Accept it is also suggested that the school counselors hold meetings with the students' 

parents to provide the parents with the necessary information about the students' interests, as well as the 

information related to the changes in the labor market and its relationship with the student's chosen 

field. It is recommended for future researchers to investigate the effect of the role of counselors and 

parents and compare it with the effect of information obtained from cyberspace in the academic 

guidance of students, as well as the effect of the distribution of students in their fields of interest on 

their performance. 

Keywords: Academic guidance, fields of study, students, Fundamental Transformation Document. 
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 چکیده

ضر، مدل   قیهدف تحق هدف: سا    یابیحا صیلی دانش آموزان مبتن  تیعوامل مؤثر بر هدا ییشنا ر ب یتح

 بود. رانیا یاسالم یآموزش و پرورش ج هور نیادیسند تحول بن

ش  یبرا روش کار: شد. جامعه آمار    یدییتأ یعامل لیتحل وهیمطالعه از  ستفاده  شت ل بر کل  یا انش د هیم

ساس جدول موروان تعداد        شاه بود که بر ا شهر کرمان سطه  دانش آموزان نفر از  084آموزان دوره اول متو

خوشه   وهیبه ش  1011-1044 یلینهم دوره متوسطه اول در شهرکرمانشاه در سال تحص      هیدختر و پسر پا 

صادف  یچند مرحله ا یا شدند. ابزار تحق  یت ساخته عوامل مؤثر بر         قیانتخاب  شنامه محقق  س شامل پر

ا سازه ب  ییپرسشنامه، روا   ییشواهد روا  یبوده است. جهت بررس   ندهیآ یتحصیلی دانش آموزان برا  تیهدا

ستفاده از تحل  شاف  وهیش  یعامل لیا ضر  ی. به روش آلفا رفتیصورت پذ  یاکت برابر  یاعتبار بیکرونباخ، 

ست آمد. تحل  19/4 ص    لیبد سطح آمار تو ستنباط    یفراوان) یفیداده ها در دو  صد( و آمار ا )آزمون  یو در

 استفاده به ع ل آمد.  یمعادالت ساختار یابیو مدل  یدییتأ یعامل لیتحل یها

سا    انگریها ب افتهی نتایج: ص  تیهفت عامل موثر بر هدا ییشنا  یروین نیبوده اند که عبارتند از: تام یلیتح

صاد پو  شتغال پا  ،یو بهره ور یبازده ا،یکار آزموده، اقت شتغال، خانواده پا  نهیفراهم کردن زم دار،یا  و داریا

 مناسب دانش آموزان.  عیتوز

ستگ    گیری:نتیجه  شده ه ب سب و معنادار  یدر مدل ارائه  صل  یها با مولفه ها هیوو نیب یمنا و  مدل یا

 مشاهده شد. گریکدیبا  یاصل یمولفه ها نیب  زین
 

 .نیادیدانش آموزان، سند تحول بن ،یلیتحص یتحصیلی، رشته ها تیهدا کلیدی: واژگان
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 مقدمه

یت تحصووویلی       هدا که  جایی  حائز   از آن دانش آموزان 

اجرای برنامه هدایت  ، در سند تحول بنیادین  ،تاه یت اس 

سال     صیلی از  ستقرار نظام   1011-19تح ، آغاز  0-0-9با ا

شووود و در سوووند تحول بنیادین آموزش و پرورش خطو  

ست.          شده ا سیم  صیلی تر صلی برنامه هدایت تح  در این ا

راسووتا نظام تعلیم و تربیت رسوو ی ع ومی موست اسووت،   

ب      های فردی  فاوت  پذیرش ت یت     ضووو ن  هدا ه کشوووت و 

سخگویی به نیازها، عالئق و     ستعدادهای متنوع فطری و پا ا

رغبت دانش آموزان در راسووتای مصووالح و چارچوب نظام   

شیوه نامه اجرایی هدایت تحصیلی      سالمی بپردازد ) معیار ا

(. در این میان انتخاب رشووته تحصوویلی با توجه به  1019

راد ده افتاثیر به سوزایی که در ترسویم مسویر شوغلی و آین    

یازمند          دارد، نقش بسووویار اسووواسوووی داشوووته و قطعا ن

شد، چرا که وذر موفق از      ستگذاری های دقیقی می با سیا

سایر مراحل بعدی رشد    این مرحله باعث طی کردن موفق 

روانی اجت اعی فرد و نهایتا شکوفا شدن فرد و قابلیت های  

(. بر اسووواس برنامه درسوووی ملی  1011اوسوووت )عابدینی 

سوووالمی ایران، مشووواوره و هدایت تحصووویلی و  ج هوری ا

تربیتی در ه ه دوره های تحصوویلی الزامی اسووت. انتخاب 

شاخه و رشته تحصیلی در پایان دوره آموزش ع ومی و بر    

اسوواس نتایع ع لکرد درسووی و تربیتی در طول این دوره   

تحصوویلی صووورت می ویرد )برنامه درسووی ملی ج هوری 

 (.1011اسالمی ایران 

( و 1019) مرادی و اخوان نفتی ال مطالعات  با این ح  

، توزیع دانش آموزان در می دهد نشوووان  (1019) نویدی 

رشوته های تحصویلی چنانکه باید و شواید از تناسوب الزم     

برخوردار نبوده و در برخی رشووته های تحصوویلی به نوعی  

حالی      قاضوووای دانش آموزان وجود دارد و این در  تراکم ت

اسووت که جامعه به ه ه رشووته های تحصوویلی نیاز دارد و  

ای که پیش رو دانش آموزان باید براسوواس نیازهای آینده 

دارند، رشووته هایی را انتخاب ن ایند که بتوانند بعد از قار   

التحصوویلی جذب بازار کار شوووند و  نیازهای جامعه را نیز  

مبتنی برتوانایی های بدست داده شده، برطرف ن ایند و به   

وونه ای پاسووخگوی نیازهای جامعه آینده باشووند. شوو ار  

دایت تحصیلی صورت بسیاری از دانش آموزان در ع ل از ه

پذیرفته برای آنها رضوووایت چندانی ندارند. به اعتقاد آنها             

مالکهای متعددی عالوه بر اسووتعداد و عالئق دانش آموزان 

یت تحصووویلی مورد توجه قرار ویرد       )اعالیی   باید در هدا

1011 .) 

با هدایت تحصیلی نظامند سوویری های دانش آموزان   

یافته به وونه ای  در انتخاب رشووته های تحصوویلی کاهش 

از طریق که تراکم تقاضاها برطرف می شود و دانش آموزان 

شناخت خویشتن )استعدادها، رغبتها، نیازها، ارزشها و ...(       

سب مهارت     شناخت محیط )امکانات، محدودیت ها( و ک و 

های مشوکل وشوایی، رشوته هایی را انتخاب می کنند که    

شد    سب با سرفیت های جامعه با ضی  متنا (. از 1011 )عری

توزیع نامتناسب دانش آموزان در رشته های تحصیلی  اینرو

(. بنابه  1019مختلت برطرف می شووود )نظری و ه کاران 

( هدایت تحصوویلی پاسوو   1011مطالعه نصوور و ه کاران )

وویی الزم را به نیازهای جامعه متناسوووب با اسوووتعداد و           

و نیاز  عالقه فرد ندارد، ورچه باید ه واره اسوووتعداد، عالقه 

(  1019کشورها مورد توجه قرار ویرد. بنابه مطالعه نصری )

بسوویاری از موارد دانش آموزان اطالعات دقیق و مناسووبی  

جامعه          کار  بازار  به عالیق خود و از طرفی دیگر  نسوووبت 

ندارند، و در زمان انتخاب رشوته، صورفا مبتنی بر اطالعات    

د.  محدود و فضووای حاکم بر جامعه تصوو یم ویری می کنن

این نقیصه از یک طرف به ضعت خانواده ها برمی وردد، از   

طرفی دیگر به ک بود مشوواوران تحصوویلی در مدارس و از  

لدین و مدارس و مشووواوران به          بعدی دیگر به نوع نگاه وا

یت تحصووویلی بر می وردد. در این فضووووای        هدا له  مقو

نامناسووب، مشووخت اسووت که ت امی افراد و اسووتعدادهای  

شوند و      جامعه به س ت ر  شته هایی خاص، سوق داده می 

سانی مورد         شته های علوم ان سی از ج له ر سا شته های ا ر

( 1011غفلت واقع می شوووند. بنابه مطالعه مامی و امیدی)

ی             ته، ت گاه رشووو جای لت اجت اعی و  عواملی چون منز

شخصیتی، آثار روانی شغل های مرتبط با رشته تحصیلی،        

درآمد(، بی اطالعی از  وضعیت والدین )عالقه، تحصیالت و  
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وضوووعیت بازار کار از ج له عواملی اسوووت که در ورایش        

 دانش آموزان به رشته ای خاص تاثیروذار می باشد.  

شتیبانی از راهن ایی های     هدایت تحصیلی برای ارائه پ

دانشووگاهی و یادویری انطباقی ه یشووه موضوووع مه ی از 

 یبرخی محققان به بررسوو .تحقیقات آموزشووی بوده اسووت

عسوووگری و   عوامل موثر بر هدایت تحصووویلی پرداخته اند.

( پژوهشووی با هدف توصوویت و شووناسووایی   1011عابدی )

یت تحصووویلی در دانش آموزان دوره        هدا مل موثر بر  عوا

متوسووطه دوم با رویکرد پدیدارشووناسووی انجام دادند. یافته  

مفهوم مسووتخر ،  08های پژوهش آن ها نشووان داد که از 

شت ل بر پیشرفت تحصیلی، انگیزه و      مقوله مشترک م  10

عالقه شخصی، ویژوی های شخصیتی، دریافت راهن ایی و      

نات         قای دانش و آواهی، تسوووهیالت و امکا مشووواوره، ارت

جامعه، توسعه زیرساختی نظام آموزشی، امکانات تحصیلی،  

  -مشکالت یادویری، نحوه نگرش والدین، مسایل اجت اعی  

اقتصادی و پنع مض ون فرهنگی، مسایل آموزشی و مسایل 

مشوووت ل بر درون فردی، بین فردی، اجت اعی، درونی و     

بیرونی و در نهایت دو تم به عنوان عوامل تسوووهیل ور و        

   می یس و ه کاران عوامل بازدارنده شوووناسوووایی وردید.  

در پژوهشوووی به بررسوووی چارچوبی برای هدایت  ( 9411)

کاوی آموزشوووی    تحصووویلی دانش آموزان از طریق داده 

به پیش بینی ع لکرد       پر به  قدام  ند و از این طریق ا داخت

های           یل داده  یه و تحل فاده از تجز با اسوووت دانش آموزان 

اجت اعی و انگیزه دانش    -سووووابق، داده های اقتصوووادی   

آموزان، جهت توصیه های راهن ایی ن ودند. آن ها استفاده  

از سووه مدل را که در داده های واقعی اسووتفاده شووده اند،   

د کردند: درخت تص یم ویری، روش بیزین و شبکه پیشنها

 .های عصبی

با توجه به مسائل و موارد مطرح شده، هدایت تحصیلی 

دانش آموزان در پایان دور متوسوووطه اول در سوووال نهم      

ست، خانواده،         سطه دوم ا صیالت متو صیلی و پایان تح تح

شرفت        سانه ها، پی ساالن، ر شی، وروه های ه  محیط آموز

بیرونی انتخاب بر نوع انتخاب رشوووته برای      علم از عوامل 

دانش آموزان تاثیر وذار هسووتند و از عوامل درونی انتخاب 

نایی ها، اهداف،           رشوووته هوش و اسوووتعداد، اعتقادات، توا

تجربیات دانش آموزان در هر رشوووته می توان برشووو رد،    

بررسووی بازار کار برای انتخاب رشووته مالک خیلی از دانش  

لدین ا  با وجود این که تعداد زیادی از      آموزان و وا سوووت، 

دانش آموختگان دانشگاهی به دلیل نداشتن تخصت بعضاً      

 14بی کار هستند، در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده 

درصد    14درصد دانش آموزان در رشته تحصیلی نظری و    

در رشته های فنی و حرفه ای مشغول به تحصیل شوند تا      

فنی در دانشگاه ها و افزایش  زمینه ساز ورود به رشته های 

صیلی در بافت و زمینه ای انجام        شود. هدایت تح شتغال  ا

  می شود که به نظر می رسد چندان مساعد نیست )نادری    

1010.) 

براسوواس نظر اغلب صوواحب نظران، نظام اقتصووادی و  

فرهنگی ما از اختالل های ووناوون رنع می برد. بیکاری،       

شاغل کاذب، تورم و ... از نا  صادی     م ضعیت اقت سالم بودن و

نت          فت و را حکایت می کنند. اقتصووواد متکی بر درآمد ن

جویی بر اقتصواد تولیدی غلبه دارد. ه ننین، در سوالهای    

شنیدن اخبار مربو      سبب  اخیر اذهان و افکار ع ومی به 

ست. به طوری که در        سبات اقتصادی مشوش شده ا به منا

ستقل بودن کار و تالش از  صی و      افکار ع ومی، م شخ رفاه 

منزلت اجت اعی مطرح می شووود، عافیت طلبی خانواده ها  

و فرزندان،ورایش اغلب خانواده ها به مسووویرهای خاص          

موفقیت، ه نوایی اجت اعی و روا  چشوووم هم چشووو ی، 

مدرک ورایی، مسدود بودن مسیرهای برخی از استعدادها،     

ناه اهنگی میان نیازهای فرد و جامعه و ک بود سووورمایه            

 اعی، بخشووی از بافت موجود را تشووکیل می دهند که اجت

می تواند شرایط را برای اجرای برنامه های هدایت تحصیلی 

نامساعد سازد. در چنین شرایطی، هدایت تحصیلی مفهوم     

های آن چندان        مه  نا اصووولی خود را از دسوووت داده و بر

جدی بودن      هد بود زیرا واقعی بودن و  یت آمیز نخوا موفق

یاز افراد و   بالقوه مورد          ن های  یت  به توسوووعه سرف جامعه 

سند تحول بنیادین آموزش     ساس  تردید قرار می ویرد. برا

و پرورش، هدایت تحصووویلی به عنوان فرآیندی مسوووت ر،  

هدایت دانش آموزان از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه 
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را در برمی ویرد و مختت انتخاب رشوووته در یک مقطع     

خأل های    توجه  با  بنابراین یسوووت، زمانی مانند پایه نهم ن     

  شدان تحصیلی  هدایت بر مؤثر پژوهشی در رابطه با عوامل 

و ه ننین با توجه  بنیادین تحول سووند بر مبتنی آموزان

ضرورت پژوهشی در رابطه    و اه یت شده،  ارائه مطالب به

  آموزان دانش تحصووویلی هدایت بر مؤثر عوامل با مبانی 

  ج هوری پرورش و آموزش بنیادین تحول سند  بر مبتنی

سالمی  شهود  ایران مدیران ا ست  م   پژوهش از هدف لذا. ا

  دانش تحصوویلی هدایت بر مؤثر عوامل یابی حاضوور، مدل

 پرورش و آموزش بنیادین تحول سووند بر مبتنی آموزان

 ایران بود. اسالمی ج هوری

 

 مواد و روش ها

تحقیق حاضوور، توصوویفی از نوع پی ایشووی بود.   روش

صیلی  هدایت عوامل مؤثر بر بدین ترتیب آموزان  دانش تح

بررسی و مطالعه قرار ورفت. جامعه آماری  برای آینده مورد

شووهر  مشووت ل بر کلیه دانش آموزان دوره اول متوسووطه 

شاه بوده که بر حسب جدول موروان   نفر  084تعداد  کرمان

از دانش آموزان دختر و پسوور پایه نهم دوره متوسووطه اول 

به شیوه   1011-1044در سال تحصیلی    در شهرکرمانشاه  

نفر  114خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند.    

تر)        خ موزان د نش آ نش        914( و  %01از دا فر از دا ن

(در %90نفر از دانش آموزان) 81( پسر بودند.   %11آموزان)

( در %11نفر از دانش آموزان) 911انتفاعی و   مدارس غیر 

 قیق شامل پرسشنامه محقق   مدارس دولتی بودند. ابزار تح

آموزان برای  دانش تحصیلی  ساخته عوامل مؤثر بر هدایت 

شنامه     س ست. این پر تحت  1-9سوال   شامل  آینده بوده ا

سوال   نام عامل تأمین نیروی با نام عامل    0-1کارآزموده، 

پایدار،   با نام عامل خانواده  8-11اقتصووواد پویا، سووو وال 

بهره وری بیشتر، سوال  و با نام عامل بازدهی 19-09سوال 

با نام   11-91با نام عامل اشووتغال پایدار، سوووال    19-01

با نام   99-99 عامل فراهم کردن زمینه اشووتغال، سوو وال 

آموزان در رشووته های موجود  عامل توزیع مناسووب دانش

ست.   شواهد روایی   بوده ا سی  شنامه،    جهت برر س روایی   پر

شوویوه اکتشووافی و  سووازه با اسووتفاده از تحلیل عاملی با دو 

آلفای کرونباخ، ضووریب  به روش صووورت پذیرفت.تأییدی 

دسوووت داد. تحلیل داده ها در دو   به 19/4برابر   اعتباری

 سوووطح آمووار توصووویفی) فراوانی و درصوووود( و آمووار 

مدل یابی   و اسووتنباطی)آزمون های تحلیل عاملی تأییدی

سووودمندی و آسوویب  .اسووتفاده شوود معادالت سوواختاری(

توجه به رفاه دیگران و ارائه اطالعات کافی درباره  نرساندن، 

چگونگی پژوهش به ت امی آزمودنی های شووورکت کننده،  

کسووب رضووایت نامه کتبی به منظور شوورکت در پژوهش   

رعایت شووودند. جهت رعایت اخالق پژوهشوووی، کد ثبت           

در ک یته ی اخالق دانشگاه   9989191904181پروپوزال 

 .ثبت شد

 

 یافته ها

 عامل تأمین نیرویاطالعات نشان می دهد که برای 

، برای عامل اقتصاد پویا 19/4کارآزموده ضریب اعتبار 

، برای عامل خانواده پایدار ضریب اعتبار 14/4ضریب اعتبار 

، برای عامل بازدهی و بهره وری بیشتر ضریب اعتبار 10/4

، برای 11/4، برای عامل اشتغال پایدار ضریب اعتبار 10/4

و برای  19/4امل فراهم کردن زمینه اشتغال ضریب اعتبار ع

عامل توزیع مناسب دانش آموزان در رشته های موجود 

 محاسبه وردیده است. 10/4ضریب اعتبار 
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 توصيف متغيرهای پژوهش. 1جدول 

Table 1. Description of research variables  
 چولگی کشيدگی واریانس انحراف استاندارد ميانگين حداکثر حداقل 

 -771/0 037/0 991/0 995/0 7326/3 5 1 تامين نيروی کار آزموده

 616/0 -963/0 556/0 659/0 9326/2 5 70/1 اقتصاد پویا

 -071/0 -731/0 909/0 729/0 9670/2 5 3 خانواده پایدار

 -032/0 007/0 119/0 295/0 9673/2 22/9 70/3 بازدهی و بهره وری بيشتر

 922/0 -391/0 590/0 673/0 6996/2 5 1 پایداراشتغال 

 -136/0 -333/0 906/0 723/0 7300/2 5 70/1 فراهم کردن زمينه اشتغال

 039/1 -656/0 920/0 755/0 9396/2 5 30/1 توزیع مناسب دانش آموزان 

 

، ک ترین مقدار میانگین   9 باتوجه به اطالعات جدول      

به متغیر  کار آزموده     »متعلق  باالترین    «تامین نیروی  و 

 «توزیع مناسوووب دانش آموزان»مقدار آن متعلق به متغیر 

، الگوی سوواختاری 9در رشووته های موجود اسووت. شووکل  

 پژوهش را نشان می دهد.

 

 در تحليل عوامل  مرتبه اول هفتگانهدرصد واریانس تبيين شده  آزمون بر اساس عوامل  .3 جدول

Table 2. The percentage of explained variance of the test based on the seven factors in the analysis of the 

first order factors 

 مجموع مجذورات بارهای عاملی استخراج شده مقادیر ویژه                 شاخص های آماری 

مؤلفه 

 های
 کل

درصد واریانس تبيين 

 شده

درصد تجمعی واریانس تبيين 

 شده
 کل

درصد واریانس تبيين 

 شده

درصد تجمعی واریانس تبيين 

 شده

 935/12 935/12 932/7 935/12 935/12 932/7 اول

 339/33 299/9 639/9 339/33 299/9 639/9 دوم

 103/20 362/6 239/9 103/20 362/6 239/9 سوم

 523/25 920/5 295/2 523/25 920/5 295/2 چهارم

 911/93 529/7 911/2 077/93 529/7 911/2 پنجم

 551/96 935/5 329/5 551/96 935/5 329/5 ششم

 916/53 277/3 976/3 916/53 277/5 976/3 هفتم

عاملی که در تحلیل عوامل  1نشان داد،  چنانکه یافته ها

مرتبه اول دارای ارزش ویژه باالتراز یک بوده ند، استخرا  

محاسبه شده  080/9شده که ارزش ویژه عامل اول معادل 

درصد از واریانس پرسشنامه را تبیین می کند.  081/10و 

محاسبه شده  191/0ارزش ویژه برای عامل دوم معادل 

درصد واریانس پرسشنامه را تبیین می کند. عامل 000/11

اول بیشترین واریانس را تببین می کند و به تدریع این 

میزان برای عوامل بعدی کاهش می یابد. در ستون مربو  

 1اریانس تبیین شده مشاهده می شود. به درصد تج عی و

درصد از واریانس  111/19عامل استخرا  شده در مج وع 

را تبیین می کند. از روش تحلیل عوامل با روش  مقیاسکل 

ر زی مؤلفه های اصلی برای تحلیل های ارائه شده در جدول 

ستفاده شده است. در این روش اولین مؤلفه اصلی در ا

ها، واریانس بیشتری را از کل آزمون  مقایسه با سایر مؤلفه

تبیین می ن اید. چنین شرایطی برای عوامل معرفی شده 

به خوبی مشهود است. در ستون مج وع مجذورات بارهای 

عاملی استخرا  شده نیز نسبت واریانس تبیین شده آزمون 

  .به وسیله هریک از عوامل ارائه شده است
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 .  نتایج ماتریس تحليل عاملی2جدول 

Table 3. Factor analysis matrix results  

1عامل  گویه ها 3عامل   2عامل   9عامل   5عامل   7عامل   6عامل    

709/0 آشناساختن دانش آموزان بارشته        

در دانش آموزان یليبه رشته تحص یآگاه جادیا  739/0        

یبازنگری در رشته های تحصيل   971/0       

جامعه عینظر گرفتن وقا در   963/0       

همساالن یها گروه   929/0       

یدانشگاه النيفارغ التحص یکاريب رفع   992/0       

بخش صنعت با هنرستان نيارتباط مناسب ب جادیا   501/0       

726/0  ایجاد عالقه به رشته تحصيلی       

از رشته ها یاصرار خانواده ها بر بعضعدم     705/0      

مشاوران  یليتحص تیمشکل خانواده ها با هدا کاهش    799/0      

فشاروالدین عدم    950/0      

سنتی نسبت به رشته های خاص تغييردیدگاه    621/0      

دانش آموزان و خانواده ها یها یچشم و هم چشم کاهش    715/0      

یليتحص تیهدا ندیدر فرا نیمشارکت والد شیافزا    905/0      

معلمان و کارکنان مدرسه ن،یبه نقش والد توجه    537/0      

آنها ايواضح و جامع به دانش آموز و اول حاتيتوض    511/0      

یليآموزش دانش آموزان با نحوه صحيح انتخاب رشته تحص     506/0     

یليدر انتخاب رشته تحص دقت     997/0     

ییتوانا     939/0     

733/0    استعداد     

و مشاوره به دانش آموز ییخدمات راهنما ارائه     999/0     

 یتيشخص یها یژگی،عالقه و و ییو شناساندن استعداد ، توانا ییشناسا

 دانش آموزان

   522/0     

دانش آموزان ازيمطابق با ن یليتحص تیهدا     531/0     

جامعه ازيمطابق با ن یليتحص تیهدا     699/0     

انتخاب رشته یاجرا ندیبر فرا نظارت     969/0     

دانش آموزان،  یبه توانمند توجه     513/0     

یعلم نمره      529/0     

آن ها، قیعال     536/0     

رشته ها، یشغل ندهیآ     739/0     

شهر امکانات     725/0     

آموزشگاه امکانات      532/0     

خانواده ها یسطح فرهنگ      796/0     

خدمات الزم را در رابطه با آشنایی دانش آموزان با استعدادها، عالیق 

توانایی ها و ویژگی های شخصيتی خودشان از طریق مشاوره فردی ، 

 گروهی بدهند.

    

729/0  

   

 

، نشان دهنده بارهای عاملی پس از 0اطالعات جدول 

حذف بارهای مشترک و ضعیت می باشد. آلفای کرونباخ 

، 110/4 های )تامین نیروی کار آزمودهپرسشنامه در مولفه

، بازدهی و بهره 818/4، خانواده پایدار 810/4 اقتصاد پویا
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، فراهم کردن 890/4، اشتغال پایدار 111/4وری بیشتر 

و توزیع مناسب دانش آموزان در رشته  811/4اشتغل زمینه 

است. ه ننین 80/4( و آلفای کل 101/4های موجود 

 1/4ها، مقدار قابل پذیرش باالی پایایی ترکیبی ت ام مولفه

بیانگر آمار توصیفی متغیرهای پژوهش  0هستند. جدول 

 می باشد. 

 

 
 عوامل هدایت تحصيلی به شيوه مدل یابی معادله ساختاری  مدل نهایی تحليل مسير-.1شکل 

Figure 1.- The final model of the path analysis of educational guidance factors using structural equation 

modeling 
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شاخت نیکویی  ،بر اساس یافته های بدست آمده

، شاخت تعدیل شده نیکویی برازش 11/4برازش برابر 

، ریشه استاندارد شده میانگین مجذور باقی 11/4برابر 

، و نسبت مجذور خی دو به درجه 019/4مانده ها برابر 

بوده که بیانگر برازش مطلوب مدل  19/9آزادی برابر  

 است.پیشنهادی تحقیق بوده 

 

 و نتیجه گیری بحث

بر اساس یافته های بدست آمده، یکی از عوامل مؤثر بر 

هدایت تحصیلی دانش آموزان برای آینده عامل تأمین 

نتایع تحقیق با مطالعات رابرتز  نیروی کارآزموده بوده است.

(؛ 9491) ه کارانکوآتی، هاسکین و  آمیت، (؛9418)

مطالعه  داشته است.( ه سویی 9491ویلب و الیفشیتز )

هدایت تحصیلی با تأمین نیروی کار آینده  آنها نشان داد،

تأمین نیروی کار آزموده با خرده مقیاس  در رابطه است.

آشنا ساختن دانش آموزان با رشته های تحصیلی و  های،

جلوویری از عدم آواهی و عالقه نداشتن به رشته تحصیلی 

ت تحصیلی موجود مشخت وردید. در صورتی که هدای

دانش آموزان بر اساس فراهم سازی نیروی کار مورد نیاز 

دانش آموزان در مسیری هدایت می  آینده صورت پذیرد،

شوند که در آینده می توانند پاسخگوی نیازهای جامعه 

آینده باشند. در تبیین یافته های این تحقیق می توان وفت 

با  که اطالع رسانی مناسب و آشنا ساختن دانش آموزان

رشته های مختلت تحصیلی و توجه به عالقه دانش آموزان 

در انتخاب رشته تحصیلی می توانند نیروی انسانی متناسب 

با مشاغل را تحویل جامعه دهد، نیرویی که دارای قابلیت 

ها و توانایی ها و عالقه مند به آن شغل است. در این 

( بیان می دارد دانش 9418خصوص کریسنا و ه کاران )

موزانی که اطالعات ک ی در مورد فرصتهای شغلی دارند، آ

 ها و دانش انتظاراتشان در مورد آینده متناسب با توانایی

خود نیست، آنها یک برنامه شغلی منسجم ندارند و با 

مشکالت ع ده ای در فرایند تص یم ویری شغلی مواجه 

می شوند. یکی از شرایطی که برای هرچه بهتر شدن هدایت 

توسط پژوهشگران برش رده شده، دادن آواهی  تحصیلی

( 1011های الزم به دانش آموزان است. رخصت طلب )

اذعان می دارد که دانش آموزان برای انتخاب رشته از هر 

نظر دچار ک بود اطالعات و ک بود منابع و مراکز کسب 

اطالعات هستند و نیاز واقعی جامعه به طور واضح و صریح 

ی ن ی شود. اغلب دانش آموزان با رشته تعیین و اطالع رسان

های تحصیلی علوم تجربی، ریاضی فیزیک و علوم انسانی و 

ادبیات آشنایی دارند و اطالعی درباره سایر رشته ها ندارند. 

( نشان داده است که در بسیاری از 1019مطلعه نصری)

موارد دانش آموزان اطالعات دقیق و مناسبی نسبت به 

فی دیگر بازار کار جامعه ندارند، و در عالیق خود و از طر

زمان انتخاب رشته، صرفا مبتنی بر اطالعات محدود و فضای 

 حاکم بر جامعه تص یم ویری می کنند.

بر اساس یافته های بدست آمده، یکی از عوامل مؤثر بر 

هدایت تحصیلی دانش آموزان برای آینده عامل اقتصاد پویا 

 ،(9491) و و شاییوس عاتنتایع تحقیق با مطال بوده است.

 ،(9441) کالندر و ه کاران، (9419) موشتاک و خان

( ه سویی داشته است. مطالعات آنها نشان 9441الوسون )

 هداد که اقتصاد پویای جامعه وابسته به هدایت تحصیلی ب

جا و متناسب دانش آموزان است.با هدایت تحصیلی آینده 

مسیری هدایت کرد نگر دانش آموزان می توان آنها را در 

که با توانایی هایی که در رشته های مورد نیاز آینده کسب 

می کنند، اقتصاد جامعه آینده از حدی از پویایی برسانند. 

اقتصاد پویا با خرده مقیاس های، بازنگری در رشته های 

تحصیلی، در نظر ورفتن وقایع جامعه، وروه های ه ساالن، 

 الن و ایجاد ارتبا  مناسبکاهش بیکاری باالی فار  التحصی

بین بخش صنعت با هنرستان مشخت شده است. نیروی 

کار آموزش دیده برای دستیابی به توان اقتصادی در بخش 

های ووناوون جامعه نقش کلیدی دارد و سرمایه وذاری 

برای آموزش فنی و حرفه ای نوعی سرمایه وذاری برای 

 ردد. اه یتآینده است و موجب پویایی اقتصاد کشور می و

آموزش های فنی و حرفه ای و نقش آن در اقتصاد آینده بر 

هیچ کس پوشیده نیست. به شرطی که بین نیازهای بخش 

صنعت با آموزش های فنی و حرفه ای که در هنرستان ها 
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 نوراصورت می ویرد تناسب وجود داشته باشد. ولتو و 

(، چالش های فعلی دانش آموزان را متفاوت از 9411)

شته دانسته اند. افراد، عالیق و توانایی های متفاوتی وذ

دارند، پس در حوزه های مختلفی موفق می شوند. بنابراین 

برای دانش آموزان، قادر بودن به کشت توانایی و عالیق خود 

و هدایت شدن در مسیر حرفه ای و آموزش صحیح بیشترین 

 یی کاملاه یت را دارد و این نیازمند انتخاب آواهانه و آشنا

 با رشته های تحصیلی می باشد.

بر اساس یافته های بدست آمده، یکی از عوامل مؤثر بر 

هدایت تحصیلی دانش آموزان برای آینده عامل خانواده 

، (1019) پایدار بوده است. نتایع تحقیق با مطالعات نصری

 ،(9419)  دیاس و سا ،(9449) چ ،(1019) امین بیدختی

( ه سویی داشته است. بنابه 9411اودکادو و ه کاران )

مطالعات آنها نگرش و بینش والدین در انتخاب رشته های 

تحصیلی دانش آموزان تأثیر به سزایی دارد و در بسیاری از 

مواقع خانواده ها برای دانش آموزان دررابطه با انتخاب رشته 

تحصیلی تص یم ویری می کنند و مداخله والدین از نقا  

لی به ش ار می رود زیرا که بیشتر آنها ضعت هدایت تحصی

از روی چشم و ه نش ی برای دانش آموزان خود دست به 

تص یم ویری می زنند بدون آنکه شرایط واقع بینانه در نظر 

ورفته شود. لذا بیشتر دانش آموزان در رشته های 

نظری)علوم تجربی و ریاضی( وارد می شوند به بهانه اینکه 

دس شوند و آرزوی دیرینه خانواده در آینده پزشک و مهن

 خود را تحقق بخشند.

بر اساس یافته های بدست آمده، یکی از عوامل مؤثر بر 

هدایت تحصیلی دانش آموزان برای آینده عامل بازدهی و 

بهره وری بیشتر بوده است. نتایع تحقیق با مطالعات 

  رادید، لطفی و آکول (1010) موسوی و شفیع پور مطلق

ه سویی داشته  (9494النزات و ه کاران ) -نتلمآ ،(9494)

است. بنابه مطالعات آنها تحصیل دانش آموزان مادامی از 

بازدهی و بهره وری الزم برخوردار است که  آنها بتوانند 

متناسب عالئق و استعدادهای خود به انتخاب رشته اقدام 

کنند و در نتیجه بعد از فار  التحصیلی بتوانند آننه را که 

 ادورفته اند، در مرحله ع ل بکار ویرند.ی

بازدهی و بهره وری بیشتر مشت ل بر خرده مقیاس 

های، آموزش به دانش آموزان با نحوه صحیح، دقت در 

انتخاب رشته تحصیلی، توانایی، استعداد، ارائه خدمات 

راهن ایی و مشاوره به دانش آموز، شناسایی و شناساندن 

یژوی های شخصیتی دانش استعداد، توانایی،عالقه و و

آموزان، تنظیم برنامه های هدایت تحصیلی بر اساس فطرت 

و نیاز های دانش آموزان و جامعه و برخوردار بودن از 

رویکردی نوآورانه و خالق و مبتنی بر تجارب و توان معل ان 

و کارکنان مدرسه به صورت سیست ی، نظارت بر فرایند 

 ندی دانش آموزان، ن ره اجرای انتخاب رشته، توجه به توان

عل ی، عالیق آنها، آینده شغلی رشته ها و امکانات شهربوده 

 است.

بر اساس یافته های بدست آمده، یکی از عوامل مؤثر بر 

هدایت تحصیلی دانش آموزان برای آینده عامل اشتغال 

ارسیا، و-پایدار بوده است. نتایع تحقیق با مطالعات مارتین

بوربالس، فان  ،(9494سانز ) -اسمارتین و آروود -لوپز

، (9418) آشالیقه و باروچ دونالد،، (9494)  وری 

 ه سویی داشته است.  (9448) هوقیس و الیر هاپکینسون،

مطالعات آنها نشان داد که هدایت تحصیلی دانش 

در صورتی  آموزان به اشتغال پایدار آینده منجر می شود.

بینانه ای برخوردار  که دانش آموزان از هدایت تحصیلی واقع

شوند، در آینده ای که پیش رو دارند، از منافع و سود مالی 

بهره مند می شوند و از اینرو هزینه های مصرف شده برای 

تحصیل برای آنها به فایده مندی می رسند. لذا ادراک دانش 

آموزان  چنین است که هزینه ها و منابع بکارورفته برای 

است زیرا که از هدایت تحصیلی  تحصیل او بهره وری داشته

برای او اشتغال پایدار دارد. اشتغال پایدار با خرده مقیاس 

های، عدم اصرار خانواده ها بر بعضی از رشته ها، کاهش 

مشکل خانواده ها با هدایت تحصیلی  مشاوران، عدم فشار 

والدین، تغییر دیدواه سنتی دانش آموزان و خانواده ها 

اص، عدم چشم و هم چش ی های نسبت به رشته های خ

دانش آموزان و خانواده ها، مشارکت بیشتر والدین و درویر 

کردن والدین در فرایند هدایت تحصیلی،توجه به نقش مؤثر 

والدین در جریان هدایت تحصیلی فرزندان و اعتبار بخشی 



 ... مدل یابی عوامل مؤثر                                                                                                                                                   01

 1041ویژه نامه شاپور، سال سیزدهم، ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

به نقش معل ان و کارکنان مدرسه و توضیحات بسیار شفاف 

و اولیا آنها مشخت شد. بنابه و جامع برای دانش آموز 

( به دانش آموزان برای انتخاب 1011مطالعه رخصت طلب )

رشته از هر نظر دچار ک بود اطالعات و ک بود منابع و 

مراکز کسب اطالعات هستند و نیاز واقعی جامعه به طور 

واضح و صریح تعیین و اطالع رسانی ن ی شود. اغلب دانش 

لوم تجربی، ریاضی فیزیک آموزان با رشته های تحصیلی ع

و علوم انسانی و ادبیات آشنایی دارند و اطالعی درباره سایر 

 رشته ها ندارند.

بر اساس یافته های بدست آمده،یکی از عوامل مؤثر بر 

هدایت تحصیلی دانش آموزان برای آینده عامل فراهم کردن 

زمینه اشتغال بوده است. نتایع تحقیق با مطالعات نتایع 

هاله، وراهام و جانسون ، (9448) ا مطالعات هسترتحقیق ب

ال اربت و موسا ، (9411فاینای و ه کاران ) ،(9441)

( ه سویی داشته است. مطالعات آنها نشان داد که 9411)

هدایت تحصیلی دانش آموزان ه سویی داشته است. 

 مطالعات آنها نشان داد که هدایت تحصیلی دانش آموزان

عقالنی منجر به توسعه زمینه اشتغال آنها در آینده می شود. 

این در حالی است که هدایت تحصیلی سوویرانه منجر به 

این می شود که در برخی از رشته های تحصیلی، آموزش و 

پرورش با انباشت تقاضا مواجه شود که این امر در بیکاری 

نه یآنها در آینده در رابطه است ض ن اینکه در بیشتر زم

ها، جامعه با ک بود نیروی کار روبرو می وردد. یکی از 

اهداف اصلی یک نظام آموزش و پرورش، هدایت دانش 

آموزان به سوی شکوفایی توانایی ها و برآوردن نیازهای فرد 

و جامعه است که رسیدن به این هدف تنها با راهن ایی افراد 

به س ت کسب شغل متناسب محقق خواهد شد، به ه ین 

لیل بسیاری از صاحبنظران آموزش وپرورش، از ج له د

بر این باورند که آموزش وپرورش  (9411)شرتزر و بروس 

پلی رابط بین مدرسه و دنیای کار است. کارشناسان 

اقتصادی، رشد و توسعه یافتگی را بر اساس میزان افراد 

مشغول به کار آن جامعه می سنجند. افزایش رشد اقتصادی 

بیکاری، افزایش نرخ مشارکت نیروی کار،  از طریق کاهش

کاهش فقر و تخفیت عوارض ناشی از باال بودن بیکاری پدید 

از های دانشگاهی با نیمی آید. متناسب نبودن برخی از رشته

بازار کار باعث شده که تعداد زیادی از قشر جوان و تحصیل 

کرده در کشور ما با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم کنند. 

و  هایی غلطد بیکاران دانشگاهی نشان از انتخاب رشتهتعدا

نامناسب با شرایط بازار کار است و کم نیستند افرادی که 

سال از ع ر خود را صرف کسب مدرک  19حدود 

اند و پس از پایان کارشناسی یا کارشناسی ارشد کرده

تحصیل از یک طرف با منطبق نبودن رشته تحصیلی خود 

اند و از طرف دیگر چون در ار روبرو شدهبا نیازهای بازار ک

طول دوران تحصیل فعالیت کاربردی و ع لی نداشته با 

وونه مهارتی آشنا نیستند و سروردان در جامعه رها هیچ

 اند.شده

بر اساس یافته های بدست آمده،یکی از عوامل مؤثر بر 

عامل توزیع مناسب دانش  ،هدایت تحصیلی دانش آموزان

 موجود بوده است.  یه هاآموزان در رشت

یافته های تحقیق حاضر در خصوص عوامل موثر بر 

هدایت تحصیلی در تعیین مدل ارتباطی بین این مولفه ها 

(، امین 1011ه سو با نتایع تحقیقات رخصت طلب )

(، 1018(، رضایی مدنی و ه کاران )1019بیدختی )

 ( می باشد.9418(، کریسنا و ه کاران )1011ادریسی )

مدل ارائه شده ه بستگی مناسب و معناداری بین در 

وویه ها با مولفه های اصلی مدل و نیز  بین مولفه های 

اصلی با یکدیگر مشاهده شد. بررسی شاخت های مطلوبیت 

برازش قابل قبولی برخورداد می باشد.  نشان داد که مدل از

لذا پیشنهاد می شود به منظور بهبود توزیع مناسب دانش 

ر رشته های موجود، مشاوران در مدارس عالوه بر آموزان د

، سایر مولفه های اشاره شده نتوجه به عالئق دانش آموزا

در مدل را نیز بررسی و اثرات آنها را در انتخاب رشته 

تحصیلی دانش آموزان کنترل ن ایند. ه ننین یکی از 

مولفه های شناسایی شده موثر بر انتخاب تحصیلی دانش 

ن می باشد که در بیشتر موارد بدون آواهی و آموزان، والدی

اطالعات کافی و واهی با فشار بر دانش آموز جهت انتخاب 

رشته را تغییر داده و بر فرایند صحیح مشاوره تحصیلی تاثیر 

 می وذارند. 
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پیشنهاد می شود که  این پژوهش مبنای نتایعبر 

عواملی چون هدایت تحصیلی دانش آموزان با توجه به 

 ،ایجاد خانواده پویا، کردن زمینه اشتغال دانش آموزان فراهم

ا توجه بر و ایجاد بازدهی و بهره وری بیشت، ایجاد اقتصاد پویا

 .ددانش آموزان صورت پذیربرای به ایجاد اشتغال پایدار 

که مشاوران مدارس با بروزاری  ورددپیشنهاد می ه ننین 

ر مورد عالیق جلساتی با اولیا دانش آموزان اطالعات الزم د

دانش آموزان و نیز اطالعات مربو  به تغییرات بازار کار و 

ارتبا  آن با رشته انتخابی دانش آموز را در اختیار والدین 

 تأثیر نقش مشاور و بررسی گران آیندهپژوهشبه قرار دهند. 

والدین و مقایسه آن با تاثیر اطالعات حاصل از فضای 

تاثیر  و ه ننینوزان مجازی در هدایت تحصیلی دانش آم

توزیع دانش آموزان در رشته های مورد عالئق شان بر 

 وردد.پیشنهاد می ع لکرد آنها 

 بودن محدود به توان می پژوهش ضعت نقا  ج له از

کرمانشاه و هننین محدودیت در  استان به آماری جامعه

با . کرد اشاره انتخاب خبروان به واسطه شرایط جغرافیایی

 های پژوهشی در رابطه با موضوع و ه ننینتوجه به خأل 

توان انتخاب  می پژوهش کاربردی بودن موضوع و جامع

 بر مؤثر عوامل یابی مناسب موضوع پژوهش یعنی مدل

 یادینبن تحول سند بر مبتنی آموزان دانش تحصیلی هدایت

 ج له نقا  را از ایران  اسالمی ج هوری پرورش و آموزش

 .دانست پژوهش حاضر  قوت
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