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  چكيده

مشاوران مدارس در خط مقدم ارتباط بـا داوطلبـان آزمـون سراسـري بـوده و بـا نيازهـا، مسـائل و         

دانشگاهي مشـاوران را اولـين منبـع     آموزان دبيرستاني و پيش مشكالت آنها كامالً آشنا هستند. دانش

گذارنـد.   دانند و بسياري از مسائل و مشكالت خود را با ايشان در ميان مي اطالعاتي قابل اعتماد مي

بر اين اساس هدف پژوهش حاضر بررسي و تحليل نظرات مشاوران مدارس در خصـوص نيازهـا،   

هـاي   مسائل و مشكالت داوطلبان آزمون سراسري در فرايند انتخاب رشته است. بر اين اسـاس داده 

از دانشـگاهي   نفر مشاور دبيرستان و پيش 143اي به حجم  اي از نمونه تحقيق با روش تصادفي طبقه

استان كشور انتخاب و با اسـتفاده از دو ابـزار پرسشـنامه محقـق      25هاي آموزش و پرورش  سازمان

آوري گرديـد. نيازهـا و مشـكالت داوطلبـان و      ساخته باز پاسخ و پرسشنامه مقايسـه زوجـي جمـع   

آوري شـده در   هاي جمع راههاي رفع آن در قالب سه سؤال پژوهشي مورد بررسي قرار گرفت. داده

مرحله تحليل شد كه نتايج نشان داد: نيازهـاي داوطلبـان از نگـاه مشـاوران بـه ترتيـب اولويـت        دو 

                                                 
دانشگاهي در خصوص انتخاب رشته آزمون سراسري كه در  پژوهش بررسي نظرات مشاوران مدارس پيش. برگرفته از 1

  مركز تحقيقات سازمان سنجش اموزش كشور انجام شده است

 ريزي درسي آموزش عالي دانشگاه شهيد مربي پژوهشي سازمان سنجش آموزش كشور و دانشجوي دكتراي برنامه .2

 yadegarzadeh@gmail.comبهشتي

  k_parand@sbu.ac.irدانشيار دانشگاه شهيد بهشتي .3

  tanaz8364@yahoo.com انشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف. د٤
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 ،ها ها و دانشگاه هاي تحصيلي، آشنايي با رشته آگاهي از امكان اشتغال در هر يك از رشتهعبارتند از: 

رسـاني در  اطالع وجود مراكز مشاوره كنكور و مشاوران كاردان، آشنايي با چگونگي انتخاب رشته، 

هاي داوطلبان سـال هـاي    دسترسي به انتخاب و زا دوري از عوامل اضطراب خصوص انتخاب رشته،

هـا و آينـده شـغلي و     آشـنايي بـا رشـته   عـدم  گذشته. مشكالت مورد نظر مشاوران عبارت بـود از:  

 واده وهاي انتخاب (عالقه، والدين، نمره و رتبه، جدا شدن از خان تحصيلي رشته انتخابي، محدوديت

...)، محدوديت دسترسي به مراكز انتخاب رشته و مشاوران مجرب، عدم وجود اطالعـات كـافي در   

مشـكل  ها، عدم اطـالع از نكـات فنـي انتخـاب رشـته،       ها و امكانات موجود در دانشگاه مورد رشته

  .تهرساني و آموزش جهت انتخاب رشته، عدم اطالع از رتبه و نمره داوطلبان سال هاي گذش اطالع

  

  واژگان كليدي: 

  مدارس، آموزش و پرورش، آموزش عالي  مشاورانانتخاب رشته، آزمون سراسري، داوطلبان، 
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  مقدمه و طرح مسأله

آموزش و پرورش به عنوان نهادي عمومي و كليدي در جامعه، مسئوليتي خطير در تربيت و 

ساز كشور دارد. مدرسه مكاني است كه در آموزان به عنوان نسل جوان و آينده پرورش دانش

شود، به فعليت مي رسد و با اسـتفاده از   آموزان شناخته مي هاي دانش آن استعدادها و توانايي

هاي مطلوب و افزايش مهارتهاي الزم در افـراد،  آنهـا   ارائه ارزشمشاوران تجارب معلمان و

  شوند. ده ميبراي زندگي و رسيدن به كمال انساني و رشد علمي آما

آموزان در مسيري است كه با پيمودن  ترين هدف نظام آموزشي، هدايت تحصيلي دانشعمده

آن، نيازهاي جامعه از يك سو و نيازهاي فـردي آنهـا، از سـوي ديگـر برطـرف مـي شـود.        

مســئوالن وزارت آمــوزش و پــرورش بــراي هماهنــگ ســاختن برنامــه هــاي آموزشــي بــا 

ن و نيازهـا و مقتضـيات جامعـه، بخشـي از فرآينـد برنامـه       آمـوزا  هاي شخصي دانش ويژگي

اند و بر اين باورند كه از طريق اجـراي طـرح   آموزشي را به هدايت تحصيلي اختصاص داده

توان به راهنماي تحصيلي شايسته دست يافت و هـدف مطلـوب نظـام     هدايت تحصيلي، مي

راهنمـايي و مشـاوره در   جاست كه اهميـت  ). اين1383آموزشي را تحقق بخشيد (احمدي، 

مدارس كه همه آن را به عنـوان جايگـاه مهـم پـرورش نيروهـايي توانـا و آگـاه مـي داننـد          

آموزان به نوعي در مسير تحصيل بـا مشـكالتي روبـرو    شود چرا كه همه دانشتر مي پررنگ

  .مي شوند كه نيازمند كمك و راهنمايي مشاوران خود هستند

دانشگاهي آخرين حلقه آموزش عمومي پيش  مدارس پيشدر ميان مقاطع مختلف تحصيلي، 

كننـد.   آموزان را آماده ورود به دانشگاه و يا بازار كار مي از دانشگاه هستند كه به نوعي دانش

 1اين مقطع تحصيلي كه در اواسط دهه هفتاد در نظام آموزشي كشورمان موجوديت پيدا كرد

آموزان داراي صالحيت علمـي   ه كردن دانشها آمادداراي چندين هدف بودند كه يكي از آن

به سمت تحصيالت دانشگاهي است. در واقع اين مدارس پل بين نظام آمـوزش عمـومي و   

دانشـگاهي تـا حـدودي     آموزان كه در دوره دبيرستان و پـيش  شوند. دانش عالي محسوب مي

منـابع  انـد بـراي ادامـه راه نيازمنـد مـدد گـرفتن از        گرايش تحصيلي خود را مشخص كـرده 

مختلف هستند كه يكـي از آنهـا مشـاوران هسـتند. اهميـت مشـاور در مقطـع دبيرسـتان و         

آمــوزان بســيار حيــاتي اســت، زيــرا در ايــن دوره تحصــيلي  دانشــگاهي بــراي دانــش پــيش

                                                 
  و در راستاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش حذف شد. 27/11/1388. دوره پيش دانشگاهي بر اساس راي تاريخ 1
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نهـا بـه    شـوند. آ  آموزان دوره راهنمايي را پشت سر گذاشته و آماده ورود به جامعه مي دانش

بايد قادر باشند بدون حمايت و راهنمايي والدين به كنترل امور زودي مستقل خواهند شد و 

آموز كمك كند كه با توجه به نوع شـرايط بهتـرين تصـميم را     بپردازند. مشاور بايد به دانش

 اتخاذ كند. 

 1337در ايران مساله راهنمايي و مشاوره و تهيه مقدمات آن بين سـال هـاي   از نظر تاريخي 

بـا برگـزاري    1337). از سـال هـاي   1383شروع شد و جريان پيـدا كـرد (صـافي،    1350تا 

سمينارهاي متعددي طرح مشاوره و راهنمايي در آموزش و پرورش مطرح شد و نيز تربيـت  

هاي كارآموزي ضـمن خـدمت،    كار مشاوران، دورهها و تهيه ابزار  نيروي مشاوره در دانشگاه

تهيه وظايف و طرح و استقرار آن از جمله اقدامات بعدي در ايـن دوره بـوده اسـت. بـراي     

هاي آموزشـي بـراي دسـت انـدركاران تعلـيم و تربيـت        پيشرفت و گسترش اين طرح دوره

ف تهيـه شـد،   طراحي گرديد، مشاوران به مدارس اعزام شدند، مقاالت و بروشورهاي مختلـ 

هاي تحصيلي و تربيتي تدوين شد، مراكـز مشـاوره و راهنمـايي در برخـي از مراكـز       پرونده

ها ايجاد گرديد و شرايط براي استقرار نظـام مشـاوره و راهنمـايي در مـدارس فـراهم       استان

  ).  1361گرديد (صدرايي طباطبايي، 

ره و راهنمـايي جـزء   سراي عـالي تهـران درس مشـاو   در دانش 1345و  1344در سال هاي 

اولين كالس دوره راهنمايي تحصيلي تشـكيل   1350دروس رسمي قرار گرفت و از مهر ماه 

شد. پس از پيروزي انقالب اسالمي برنامه راهنمايي با توجه به اهداف جديد مورد بررسـي  

مشاور بود كه بعدها طرح مربيان پرورشـي   –و ارزشيابي قرار گرفت و نتيجه آن نظام معلم 

هـاي مشـاوره و    هسـته 1364ا عنوان متوليان انقالب در مدارس جايگزين آن شد. در سـال  ب

اندازي گرديد. نگاهي بـه شـرايط موجـود،     در مناطق آموزش و پرورش راه راهنمايي مجدداً

هاي انجام شده، دانش تخصصي در حوزه مشاوره و راهنمايي و ادبيـات حـاكم بـر     پژوهش

دهـد مشـاوره در مـدارس كشـورمان هنـوز       جهان نشان مـي  نظام آموزشي در سطح ايران و

نيازمند فعاليت جدي آموزشي، پژوهشي و اجرايي است و تا رسيدن بـه وضـع مطلـوب راه    

  ).1383؛ صافي، 1381طوالني در پيش است (كاوياني و همكاران، 

 مهمترين عواملي كه در ضرورت فكر راهنمايي ومشاوره و توسعه آن در نظامهاي آموزش و

آمـوز وآمـوزش و پـرورش او،     ) توجه به اصالت دانـش 1پرورش مؤثر بوده اند عبارتند از: (
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هـا   آموزان و ضرورت شناخت و توجه به اين تفـاوت  هاي فردي در دانش ) وجود تفاوت2(

آمـوزان و   ) وجود استعدادهاي عمومي و اختصاصي در دانـش 3در امر آموزش و پرورش، (

هـا   )رشد جمعيت و افزايش گرايش4ي و سنجش آنها، (ضرورت شناخت و پرورش تدريج

) تـراكم و  5مندي به تحصيل در سطوح مختلـف و گسـترش علـوم و تكنولـوژي، (     و عالقه

) توسـعه  6هـاي تحصـيلي و ضـرورت انتخـاب مناسـب، (      تنوع واحدهاي درسي در رشـته 

بت بـه  ها و ارزشـها نسـ   ) تغيير نگرش7مشاغل و حرفه و ضرورت انتخاب شغل مناسب، (

) گسترش نيازهاي جامعه به نيـروي انسـاني   8هاي تحصيلي و انتخاب شغل، ( انتخاب رشته

) وجـود مسـائل و مشـكالت جسـماني، عـاطفي، اجتمـاعي،       9در سطوح مختلف مهارت، (

  ). 1386رفتاري، تحصيلي و خانوادگي (اردبيلي، 

كمـك بـه    -1كنـد:  به طور كلي يك مشاور در نظام آموزش و پرورش دو نقش را ايفا مـي  

آموزان به منظور سازگاري با محيط، حل مسائل و مشكالت شخصي، بـروز و   فرد فرد دانش

تـرين   كمك به دانش آموزان در انتخـاب مناسـب   -2ظهور استعدادها و رشد و تكامل آنان؛ 

در واقع يكـي  رشته تحصيلي و انتخاب مناسب شغل و برنامه ريزي و آمادگي براي زندگي. 

هـاي   آمـوزان در خصـوص آزمـون    مشاوران در مدارس كشورمان راهنمايي دانش از وظايف

است؛ هر چند اين موضـوع بـه    1ورود به آموزش عالي و مهمترين آن يعني آزمون سراسري

صورت رسمي در وظايف آنها نيامده است. اين آزمون به دليل نقش حساسي كـه در تعيـين   

آموزش عالي مهم است و از ايـن رو بـه دنبـال     سرنوشت افراد دارد براي داوطلبان ورود به

منابع مؤثق كسب اطالع در مورد آن هستند كه مشـاوران يكـي از منـابع اطالعـاتي در ايـن      

) 1988( 3و كـار  2). باسـول 1388شـوند (يادگـارزاده و همكـاران،     خصوص محسـوب مـي  

شناختي، آزموني، عـاطفي  هاي روان آموزان در دوره دبيرستان نيازمند حمايت گويند دانش مي

  و مديريتي هستند تا بتوانند روند انتقال به آموزش عالي را به درستي طي كنند. 

از جمله اطالعاتي كه يك مشاور بايد به دانش آموزان دوره پيش دانشـگاهي ارائـه كنـد بـه     

  شرح زير مي باشد:

  

                                                 
  . منظور از آزمون سراسري همان كنكور دوره كارشناسي است. 1

2. Boswell  
3. Carr 
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  ؛هاي سراسري چگونگي ثبت نام در آزمون -

 ؛ي در آموزش عاليهاي تحصيل نحوه گزينش رشته -

 ؛هاي سراسري نحوه شركت در آزمون -

 ؛مواد آزمون و كيفيت آن -

آموزان به تعداد داوطلبان و تعداد مـورد پـذيرش داوطلبـان در     آگاه ساختن دانش -

 ؛هر رشته

آموزان به ميزان ميانگين نمرات دوره متوسطه (معـدل مـؤثر    متوجه ساختن دانش -

 ؛)1در آزمون سراسري

الزم در رابطه با بازار كـار در رشـته هـاي مختلـف دانشـگاهي      و دادن اطالعات  -

 ).1381(حسيني بيرجندي، 

) در تعيين سرنوشـت داوطلبـان   1350سال (كاردان،  40اي حدود  آزمون سراسري با پيشينه 

تـوان آن را   ورود به آموزش عالي نقش اساسي داشته و از نظر طراحي و اجرا به نـوعي مـي  

ين آزمون بدون شك اثراتي بر نظام آموزش قبل از دانشـگاه دارد و  . امنحصر به فرد دانست

به نوعي معلم، مدير و ساير اركان آن درگير آزمون سراسـري هسـتند. در ايـن ميـان نقـش      

دانشگاهي از بقيه آشكارتر است و آنها از زمان ثبـت نـام تـا انتخـاب      مشاوران مدارس پيش

  ).1389آموزان قرار دارند (پرند و همكاران،  هاي ريز و درشت دانش رشته در مقابل پرسش

شود اين است كـه مشـاوران مـدارس تـا چـه حـد در فراينـد         سؤالي كه در اينجا مطرح مي

دهد ايـن نقـش بـا     آموزان نقش دارند؟ بررسي ادبيات موضوع نشان مي انتخاب رشته دانش

هنوز جايگاه خـود را  گيرد  وجود پررنگ بودن به داليل مختلفي كه بعداً مورد بحث قرار مي

دانشگاهي در ارائه خدمات به داوطلبان ازمون سراسـري   پيدا نكرده و مشاوران مدارس پيش

). بـا  1383؛ صافي، 1376پور،  ؛ كيامنش و موسي1384آبادي و همكاران،  ناتوان هستند (زين

 آموزان در فرايند آزمون سراسري و اهميـت انتخـاب رشـته در    توجه به شرايط خاص دانش

هـايي   هـا و توانـايي   دانشـگاهي داراي ويژگـي   رسد مشاوران مراكز پيش آينده آنها به نظر مي

اي مشـاوران   آمـوزان را راهنمـايي كننـد. در حـوزه حرفـه      باشند كه بتوانند به درستي دانـش 

                                                 
. البته با تصويب قانون جديد پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي سوابق تحصيلي جايگزين معدل  1

 شده است.
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انـد كـه آشـنايي بـا      هـاي گونـاگوني را بـراي آنـان فهرسـت كـرده       مدارس وظايف و نقش

ز آنهـا اسـت. سـاير وظـايف عبارتنـد از: كمـك بـه سـازگاري،         هاي مختلف يكـي ا  آزمون

/ 1383پيشگيري از مشكالت رفتاري، هدايت به رشته تحصيلي و شغلي مناسـب (احمـدي،  

  ). 1374؛ خاكپور، 1370؛ قاضي، 1370آبادي،  شفيع

بررسي نقش مشاوران در مدارس نشان مي دهد كه مشاوران بيشتر به هـدايت تحصـيلي در   

اند و كمتـر در آشـنايي دانـش آمـوزان در آزمـون       سال دوم دبيرستان پرداخته انتخاب رشته

)، اين مطلب بيانگر آن است كه مشاوران در دوره پيش 1383اند (احمدي،  سراسري كوشيده

اند نقش خود را به خوبي در فرآيند آزمـون سراسـري و انتخـاب رشـته      دانشگاهي نتوانسته

  دانشگاهي ايفا كنند.

آنچه گفته شد در تحقيق حاضر تالش شـده بـه موضـوع مشـكالت و نيازهـاي      با توجه به 

هـاي گذشـته    داوطلبان در انتخاب رشته از نگاه مشاوران مدارس پرداخته شود. در پـژوهش 

ضمن اينكه موضوع انتخاب رشته به صورت كلـي مـورد يررسـي قـرار گرفتـه، اولويـت و       

اري برآورد شده؛ اما در پژوهش حاضر هاي آم اهميت هر يك از نيازها و مشكالت با روش

انـد و بـا اسـتفاده از روش مقايسـه زوجـي       مشاوران به عنوان افراد خبره در نظر گرفته شده

اند. لذا در اين پژوهش با توجه به ادبيات موضوع شش  بندي شده نيازها و مشكالت اولويت

  سؤال پژوهشي زير مورد بررسي قرار گرفته است:

آزمــون سراســري در انتخــاب رشــته از نظــر مشــاوران مــدارس  داوطلبــانمشــكالت  .1

  دانشگاهي كدامند؟ پيش

 چقدر است؟ميزان اهميت هر يك از مشكالت انتخاب رشته  .2

آزمون سراسري در انتخاب رشـته چـه   داوطلبان  دانشگاهي از نظر مشاوران مدارس پيش .3

  نيازهايي دارند؟

 است؟ چقدرميزان اهميت هر يك از نيازهاي انتخاب رشته  .4

  دانشگاهي براي رفع مشكالت و نيازها كدامند؟ راهكارهاي مشاوران مدارس پيش .5

 كدام يك از راهكارهاي ارائه شده داراي اهميت بيشتري هستند؟ .6
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  پيشينه پژوهش

هاي ورودي به  آموزان براي آزمون در بسياري از كشورهاي دنيا موضوع آماده كردن دانش

). در 1390: 2006شود (زوويك،  ميآموزش عالي از وظايف مشاوران مدارس محسوب 

هايي را از عملكرد  هر ساله گزارش ١هاي ورودي اياالت متحده انجمن ملي مشاوره آزمون

 2. آويسكند داوطلبان ورود به آموزش عالي منتشر مي مشاوران مدارس در خصوص هدايت

هاي پيش روي مشاوران مدارس را ترسيم فضاي  ) يكي از مسائل مهم و چالش1982(

دهد در كشور ژاپن  داند. مستندات پژوهشي نشان مي آموزش عالي براي داوطلبان مي

ش عالي به دليل هاي ورود به آموز اي به داوطلبان آزمون موضوع ارائه خدمات مشاوره

اي در  هايي مانند هفته اي برخوردار است و برنامه متمركز بودن آزمون از اهميت ويژه

). در آمريكا 2011، 3باشد (فوجيتا دانشگاه و ديدار با مشاغل به صورت جدي مورد نظر مي

هاي متنوعي براي داوطلبان ورود به آموزش عالي تدارك ديده شده كه با هماهنگي  برنامه

هاي ورودي با  هاي بررسي آزمون شود؛ به عنوان مثال جلسه ها انجام ميدارس و دانشگاهم

). در كشورهايي مانند چين، 2002، 4ها است (بلمينگحضور دانشگاهيان يكي از آن

) نيز مشاوران نقش 2003، 5هندوستان، پاكستان، فيليپين، كانادا، آلمان و فرانسه (سانتاماريا

 داوطلبان ورود به آموزش عالي دارند.  پر رنگي در هدايت

دانشگاهي در فرايند آزمون سراسري به  دهد مشاوران دبيرستان و پيش تحقيقات نشان مي

دليل عدم اطالع از نكات فني آزمون سراسري، فرايند اجرايي پذيرش دانشجو و ساختار 

هاي  و رشته )، عدم شناخت دانشگاهها1389و  1387آزمون سراسري  (پرند و همكاران، 

آموزان، دسترسي نداشتن به منابع  )، تعداد زياد دانش1381تحصيلي (نصر و همكاران، 

)، دوري از مركز و عدم دسترسي و 1383اطالعي در مورد بازار كار (صافي،  اطالعاتي، بي

)، در 1381) و مشغله كاري زياد (كاوياني و همكاران، 1387اطالعات (دهقان اميرآبادي، 

ي داوطلبان آزمون سراسري كامالً موفق نيستند و داوطلبان آزمون سراسري با نوعي راهنماي

دهد داوطلبان نيز در آزمون سراسري  ها نشان مي اند. از سوي ديگر بررسي سردرگمي مواجه

                                                 
1. National Association for College Admission Counseling 
2. Avis, J. P 
3. Fujita, T 
4. Blimling 
5. Santamaria 
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مشكالت و نيازهاي خاصي دارند كه مستلزم آگاه بودن مشاوران براي پاسخ به آنها است. 

گويند مشكالت داوطلبان در انتخاب رشته به ترتيب اهميت  مي) 1381نصر و همكاران (

  عبارتند از: 

  ؛هاي تحصيلي كافي در خصوص رشته  عدم اطالع -1

  ها؛ كافي در خصوص امكانات دانشگاه  عدم اطالع -2

 روشن نبودن مالك انتخاب دانشجو از سوي سازمان سنجش آموزش كشور؛ -3

 اب رشته؛كوتاه بودن زمان در نظر گرفته شده براي انتخ -4

 كافي نبودن توضيحات دفترچه انتخاب رشته؛ -5

 كافي در خصوص اتخاب رشته با توجه به نمره و رتبه؛  عدم اطالع -6

 ها؛ كافي در خصوص آينده شغلي رشته  عدم اطالع -7

 كمبود مشاوره براي راهنمايي؛ -8

 هاي مختلف؛ بندي وجود سهميه -9

 فقدان مراكز معتبر انتخاب رشته؛ -10

 ها؛ علمي دانشگاه عدم اطالع از اعتبار -11

 ). 328: 1381رشته و محل (نصر و همكاران،  100انتخاب  -12

داوطلب مجاز   352) در پيمايش نظرات 1388در يك بررسي ديگر يادگارزاده و همكاران (

دريافتند نيازهاي اطالعاتي داوطلبـان آزمـون سراسـري از نظـر      به انتخاب رشته شهر تهران

هـاي كمـك آموزشـي،      آشنايي و دسترسي به كتـاب د از: اولويت برآورده شدن عبارت بودن

هـا  ها، دانشگاه هاي آزمايشي، دسترسي به منابع طرح سؤال، آشنايي با رشته شركت در آزمون

ريزي دقيق براي مطالعه، نحـوه تكميـل فـرم انتخـاب رشـته و       و شيوه گزينش علمي، برنامه

ت فني انتخاب رشته، اسـتفاده از نـرم   نامه پيك سنجش، آگاهي از نكا زمان آن، مطالعه هفته

 . زا افزارهاي آموزشي، داشتن مشاور و راهنما، دوري از عوامل اضطراب

بوسيله مركز مطالعات سازمان سنجش آمـوزش كشـور    1387در مطالعه ديگري كه در سال 

در خصـوص انتخـاب رشـته     1387داوطلـب آزمـون سـال     6000هـاي  انجام شده ديـدگاه 

  اند: كه نتايج آن نشان داد داوطلبان در موارد زير با دشواري مواجهآوري گرديد  جمع
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  ها؛ ها و درس آشنا نبودن و نداشتن اطالعات كافي در رابطه با رشته •

 ها؛ هاي مختلف رشته آشنا نبودن و نداشتن اطالعات كافي در رابطه با گرايش •

 ها؛ تهآشنا نبودن و نداشتن اطالعات كافي در رابطه با آينده شغلي رش •

 ها؛ آشنا نبودن و نداشتن اطالعات كافي در رابطه با دانشگاه •

 ها؛  تفاوت و ناهماهنگي بين منابع مختلف در معرفي رشته •

 ها؛ نبود منبع اطالعاتي كامل براي آشنايي با رشته •

 تعارض بين انتخاب رشته خوب يا دانشگاه خوب؛ •

 تبه؛ ها و ر هاي مورد عالقه با توانايي عدم تطابق انتخاب •

توان  ي در چه رشته و دانشگاهي ميعدم اطالعات كافي در مورد اينكه با چه تراز •

 ).1387پذيرفته شد (پرند و همكاران،

توان نتيجه گرفت كه، مشاوران هاي انجام شده اينگونه ميبا توجه به تحقيقات و پژوهش 

هاي  كه بر اساس دانشركن اصلي و پايه اساسي برنامه راهنمايي و مشاوره هستند. افرادي 

هاي همه جانبه را براي كمك به دانش آموزان و رفع  نظري و تجارب علمي صالحيت

مند به  مشكالت متعدد و متنوع آنان بايد داشته باشند. مشاوران مدارس بايد عالقه

شناسي، آموزان و آگاه به مراحل رشد و تربيت آنان، واقف به اصول و مباني روان دانش

مندي از اصول و فنون راهنمايي و مشاوره و  ربيت و جامعه شناسي و قادر به بهرهتعليم و ت

هايي كه به شناخت استعدادها و  داراي تجربه كاري باشند. مجموعه تالش و كوشش

هاي تحصيلي و يا شغلي  شود و يا آنان را در انتخاب رشته آموزان منجر مي هاي دانش رغبت

آيد.  دهد جزء وظايف مشاوران به حساب مي ري ميو رفع مشكالت شخصي و سازشي يا

تواند از  بسياري از موارد ذكر شده توسط داوطلبان به عنوان نياز يا مشكل ميهمچنين 

 دانشگاهي حل شود.  داخل مدرسه و با كمك مشاوران دبيرستان و پيش
  

  روش

، بررسـي  طرح تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش به دليل بررسي ماهيت شـرايط موجـود  

) از نوع پيمايشي 82: 1383رابطه بين رويدادها و توصيف وضع موجود (سرمد و همكاران، 

دانشگاهي در سطح كشور بود كه بر اساس  است. جامعه آماري شامل مشاوران مدارس پيش

كنند. بـا   مشاور در مدارس متوسطه و پيش دانشگاهي فعاليت مي 12500آمار رسمي حدود 
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نايي با آزمون سراسري مؤلفه مهمي براي نمونه مورد مطلعه بود بنابراين با توجه به اينكه آش

نفـر انتخـاب    1150اي با حجم  نمونه zاستفاده از فرمول برآورد حجم نمونه بر اساس نمره 

  استان مورد تحليل قرار گرفت.   25پرسشنامه از  143شد كه تعداد  

ساخته جهت شناسايي نيازهـا، مشـكالت    آوري داده شامل پرسشنامه محقق از دو ابزار جمع

بنـدي نيازهـا، مشـكالت و راهكارهـا      و راهكارها و پرسشنامه مقايسه زوجي جهت اولويت

هـاي قبلـي و تجـارب     بـر اسـاس پـژوهش   استفاده شده اسـت. پرسشـنامه محقـق سـاخته     

كارشناسان سـازمان سـنجش آمـوزش كشـور در خصـوص مسـايلي كـه داوطلبـان آزمـون          

هاي باز پاسخ كـه داراي طراحـي و بـه     تخاب رشته با آن روبرو هستند، سؤالسراسري در ان

پرسشنامه بندي نتايج  ها ارسال شد. پس بررسي و جمعهاي آموزش و پرورش استان سازمان

  تهيه و به مشاوراني كه در مرحله اول همكاري كرده بودند ارسال شد. مقايسه زوجي

گيري ابعاد روايي و پايايي مد نظر قرار گرفته اسـت.   اندازههاي فني ابزار براي تأمين ويژگي

گيـري، آزمـون    براي تأمين روايي پرسشنامه از نظـر كارشناسـان آشـنا بـا سـنجش و انـدازه      

گيري چند معياره (فرمت پرسشنامه مقايسه زوجي) استفاده شـده اسـت.    سراسري و تصميم

بـراي   795/0محاسـبه شـده كـه عـدد     پايايي ابزارها با استفاده از ظريـب همسـاني درونـي    

دهـد. بـا    براي پرسشنامه مقايسه زوجي را نشـان مـي   701/0پرسشنامه محقق ساخته و عدد 

هاي گرايش بـه مركـز    ها براي تجزيه و تحليل از توصيف آماري، شاخص توجه به نوع داده

 ده است.دهي استفاده ش در گام اول و از تحليل سلسله مراتبي در مرحله دوم و براي وزن

اسـتاد   3 سـاعتي  را كه برگرفته از نظريه گراف است، تومـاس ال  2فرايند تحليل سلسله مراتبي

مطرح كـرد. ايـن روش اولـين بـار در حـوزه       1980دانشگاه پترزبورگ نخستين بار در سال 

گيري نيـز از   هاي تصميم اي گسترده به كار گرفته شد و امروز در ساير زمينه دانشگاه به گونه

هـاي   اي براي تجزيـه وضـعيت پيچيـده بـه بخـش      شود. اصوالً اين فن، شيوه آن استفاده مي

ها بر اسـاس نظـم سلسـله مراتبـي اسـت و همچنـين        و چيدن اين بخش يا متغيرتركيبي آن 

                                                 
ها در دو مرحله صورت گرفته و موضوع آشنايي مشاوران مدارس با آزمون سراسري  آوري داده . با توجه به اينكه جمع1

در پژوهش داراي اهميت اساسي در انتخاب نمونه پژوهش بوده لذا تعداد افراد مورد بررسي با توجه به حجم جامعه 

  ه است.  براي اين امر كمك گرفته شد zمحاسبه نشده و از فرمول 

2. Analytic Hierarchy Process (AHP) 
3
 .  Thomas L Saaty 
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هاي عددي براي قضاوتهاي عيني در مـورد اهميـت هـر متغيـر و در آخـر       اختصاص ارزش

رود كه داراي باالترين تقدم است  هايي بكار مي ها براي مشخص كردن متغيرتحليل قضاوت

  آنها اقدام شود. و بايد براي تأثير و نتيجه وضعيت بر اساس

  براي حل يك مسئله توسط فرايند تحليل سلسله مراتبي نياز به سه گام زير است: 

  گام اول شكستن مسئله مورد نظر به شكل ساختار سلسله مراتبي   

 ؛زوجي هاي مقايسهگام دوم تشكيل ماتريس

  ).     1385گام سوم بدست آوردن وزن معيارها (قدسي پور، 

  تبي داراي اصول زير است:تحليل سلسله مرا

بر  Bباشد ترجيح عنصر  nبرابر  Bبر عنصر  A(اگرترجيح عنصر  1. شرط معكوسي1اصل 

  خواهد بود)؛n/1برابر  Aعنصر 

بايد همگن و قابـل قيـاس باشـند . بـه بيـان ديگـر        Bبا عنصر  A(عنصر   2. همگني2اصل 

 نمي تواند بي نهايت يا صفر باشد)؛ Bبر عنصر  Aبرتري عنصر 

(هر عنصر سلسله مراتبي به عنصر سطح باالتر خـود مـي توانـد وابسـته      3. وابستگي3اصل 

 باشد و به صورت خطي اين وابستگي تا باالترين سطح مي تواند ادامه داشته باشد)؛

رزيابي بايد (هر گاه تغيير در ساختمان سلسله مراتبي رخ دهد فرايند ا 4. انتظارات4اصل 

 ).1377مجدداً انجام گيرد) (اصغرپور، 

هـا   هـاي زوجـي، يافتـه    بر اين اساس پس از استخراج نتايج اوليه در قالب پرسشنامه مقايسه

براي مشاوران (از هر استان يك نفر) ارسال گرديد و از آنها خواسته شد بـه هـر آيـتم وزن    

  لگوريتم زير تحليل شده است:اوري شده در مرحله دوم با ا هاي جمع بدهند. داده

براي هر يك از جداول پرشده توسط افراد مورد بررسي اولويت عناصر و ناسازگاري  -1

  امتيازهاي داده شده محاسبه گرديد.  

در حل بـه روش فراينـد تحليـل سلسـله مراتبـي حـداكثر ميـزان قابـل قبـول بـراي            -2

اسـازگاري بـيش از ايـن عـدد     جايي كه بسياري از نظـر ن باشد اما از آن مي 1/0ناسازگاري 

                                                 
1. Reciprocal condition 
2. Homogeneity 
3. Dependency 
4. Expectation 
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بـود حـذف گرديدنـد. ايـن      4/0دارند لذا در محاسبات نظراتي كه ناسازگاري آنها بيش از 

تصميم براي جلوگيري از بسيار كوچك شدن جامعه آماري مـورد بررسـي اتخـاذ شـد. در     

ن ، براي نياز داوطلبا17نتيجه اين عمل اندازه جامعه آماري براي مشكالت داوطلبان معادل 

 گرديد. 13ها بهبود معادل  و براي راه 10معادل 

) در هر سطر ميانگين هندسي 2در اين مرحله براي عناصر قابل قبول (با توجه به بند  -3

 محاسبه شد. 

 هاي محاسبه شده براي هر بخش نرمااليز گرديد.  در پايان اولويت -4
 

  ها يافته

مطالعه با توجه به چهار متغيـر جـنس،   پيش از پرداختن به تحليل نتايج توصيف نمونه مورد 

سابقه، مدرك و رشته تحصيلي ارائه شده تا تصويري از وضعيت مشاوران مورد مطالعـه بـه   

  دست آيد.
  

  . توزيع فراواني و درصدي مشاوران مورد مطالعه به تفكيك جنس و سابقه1جدول شماره 
 سابقه كار جنس

 40-30 30-20 20-10 10-1 مرد زن

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

44 8/30 91 6/63 17 9/11 47 9/32 66 2/46 3 1/2 

 10 بدون پاسخ 8 بدون پاسخ

 143 جمع فراواني 143 جمع فراواني

  

درصد)  63دهد اكثر مشاوران مورد مطالعه را مردان ( همانطور كه اطالعات جدول نشان مي

سال قرار دارند  20-10و   30-20دهند. از نظر سابقه كار نيز اكثر آنها بين دامنه  تشكيل مي

  درصد).  46(
  

  تحصيلي. توزيع فراواني و درصدي مشاوران مورد مطالعه به تفكيك مدرك و رشته 2جدول شماره 

 رشته تحصيلي مدرك تحصيلي

 ساير شناسيروان علوم تربيتي راهنمايي و مشاوره فوق ليسانس ليسانس

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

82 3/57 52 4/36 37 9/25 51 7/35 34 8/23 13 1/9 

 8 بدون پاسخ 9 بدون پاسخ

 143 جمع فراواني 143 فراوانيجمع 
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دهد اكثر مشاوران مورد مطالعه را افراد با مدرك تحصيلي  اطالعات جدول باال نشان مي
درصد نيز داراي مدرك كارشناسي ارشد  36درصد) و  57دهند ( ليسانس تشكيل مي

ست درصد) ا 35("علوم تربيتي"تحصيلي اكثريت با رشته   اند. همچنين در متغير رشته بوده
  درصد) به دنبال آن قرار دارند.   23( "روانشناسي"درصد) و  25("مشاوره"هاي  و رشته

هاي تحقيق  هاي مشاوران كه در باال بحث شد به بررسي سؤال با توجه به ويژگي
  پردازيم. مي

آزمون سراسري در انتخاب رشته از نظر مشاوران مدارس  داوطلبانمشكالت  سؤال اول:
  دانشگاهي كدامند؟ پيش

داوطلبان در فرايند انتخاب رشته "براي پاسخ به سؤال باال نظرات مشاوران در مورد اينكه 
مورد بررسـي قـرار گرفتـه كـه نتـايج آن در جـدول زيـر         "با چه مشكالتي مواجه هستند

  خالصه شده است:
  

  

  . توزيع فراواني و درصدي نظر مشاوران در مورد مشكالت داوطلبان در فرايند انتخاب رشته3جدول شماره 

 درصد فراواني مشكالت داوطلبان رديف

05/51 73 ها و آينده شغلي و تحصيلي رشته انتخابي  آشنايي با رشتهعدم  1  

26/41 59 عدم اطالع از رتبه و تراز داوطلبان سال هاي گذشته 2  

17/32 46 محدوديت دسترسي به مراكز انتخاب رشته و مشاوران مجرب  3  

17/25 36 هاها و امكانات موجود در دانشگاه عدم وجود اطالعات كافي در مورد رشته 4  

08/23 33 عدم اطالع از نكات فني اتنخاب رشته 5  

68/21 31 اطالع رساني و آموزش جهت انتخاب رشتهمشكل  6  

88/18 27 انتخاب (عالقه، والدين، نمره و رتبه، جدا شدن از خانواده و ...)هاي محدوديت 7  

78/16 24 اضطراب و استرس در زمان انتخاب رشته 8  

38/15 22 عدم آشنائي با سهميه هاي اختصاصي(بومي و قطبي و....) 9  

29/13 19 مشكل مطالعه دفترچه انتخاب رشته 10  

49/10 15 دانشجوعدم آشنائي با شيوه گزينش  11  

09/9 13 عدم وجود رتبه بندي دانشگاه ها از نظر موقعيت وامكانات 12  

  

اند عبارت اسـت   شود سه مشكلي كه اكثر مشاوران به آن اشاره كرده همانطور كه مشاهده مي

درصد)، عدم اطـالع   51ها و آينده شغلي و تحصيلي رشته انتخابي ( آشنايي با رشتهعدم از: 

درصد)، محدوديت دسترسي به مراكز انتخاب  41تراز داوطلبان سال هاي گذشته (از رتبه و 

هـاي   درصد). ساير مشكالت با فاصله نسـبتاً زيـادي در رتبـه    32رشته و مشاوران مجرب (

  اند. تر قرار گرفته پايين
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  چقدر است؟ميزان اهميت هر يك از مشكالت انتخاب رشته سؤال دوم: 

دهي در مـورد آنهـا اعمـال     وزن هر يك از موارد باال فرايند وزن براي پي بردن به اهميت و

  شده كه نتايج آن در جدول زير خالصه شده است:
  

  . وزن نهايي مشكالت داوطلبان در فرايند انتخاب رشته4جدول شماره 

 وزن نهايي نرمااليز وزن نهايي مشكالت

 2497/0 1992/0 آشنايي با رشته ها و آينده شغلي و تحصيلي رشته انتخابي عدم 

 1712/0 1366/0 هاي انتخاب (عالقه، والدين، نمره و رتبه، جدا شدن از خانواده و ...)محدوديت  

 1302/0 1039/0 محدوديت دسترسي به مراكز انتخاب رشته و مشاوران مجرب 

 1296/0 1034/0 رشته ها و امكانات موجود در دانشگاهها عدم وجود اطالعات كافي در مورد

 1189/0 0949/0 عدم اطالع از نكات فني اتنخاب رشته

 1127/0 0899/0 اطالع رساني و آموزش جهت انتخاب رشتهمشكل  

 0873/0 0697/0 عدم اطالع از رتبه و تراز داوطلبان سال هاي گذشته

  

آشنايي با رشته ها و آينده شغلي و تحصيلي رشته عدم "دهد موارد  محتواي جدول نشان مي

محدوديتهاي انتخاب (عالقه، والدين، نمره و رتبه، جـدا شـدن از خـانواده و ...) و    ، انتخابي

از نظر مشـاوران بـه عنـوان     "محدوديت دسترسي به مراكز انتخاب رشته و مشاوران مجرب

شـود نتـايج نظـر سـنجي و      مشـاهده مـي  اند. همانطور كه  وزن داده شده 3تا  1هاي  اولويت

عـدم اطـالع از رتبـه و تـراز      ( 3مقايسه زوجي با هم متفاوت هستند و مورد دوم در جدول 

  وزن داده شده است. 4داوطلبان سال هاي گذشته) به عنوان مورد آخر در جدول 
  

 آزمون سراسري در انتخابداوطلبان  دانشگاهي از نظر مشاوران مدارس پيشسؤال سوم: 

  رشته چه نيازهايي دارند؟
  

نياز داوطلبـان در  "همانند سؤال اول در اينجا نيز ابتدا نظرات مشاوران در خصوص سـؤال 

  خالصه شده است. "فرايند انتخاب رشته چيست؟
  

 . توزيع فراواني و درصدي نظر مشاوران در مورد نيازهاي داوطلبان در فرايند انتخاب رشته5جدول شماره   

 درصد فراواني داوطلباننياز  رديف

52/75 108 آشنايي با رشته ها و دانشگاه ها                         1  

86/39 57 هاي تحصيلي آگاهي از امكان اشتغال در هريك از رشته 2  

07/30 43 وجود مراكز مشاوره كنكور و مشاوران كاردان 3  

38/22 32 آشنايي با چگونگي انتخاب رشته           4  
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68/20 31 هاي داوطلبان سال هاي گذشتهدسترسي به انتخاب 5  

28/20 29 اطالع رساني در خصوص انتخاب رشته 6  

48/17 25 زادوري از عوامل اضطراب 7  

78/16 24 اطالع از سطح نمره تراز قبولي و احتمال پيش بيني 8  

08/16 23 آموزش مشاوران مدارس 9  

38/15 22 دانشگاهبرگزاري تورهاي بازديد از  10  

69/14 21 كاهش حجم دفترچه انتخاب رشته 11  

99/13 20 تفاوت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد و دولتي 12  

 

چهـار نيـاز مهـم داوطلبـان در انتخـاب       دهد از نظر مشاورآن ها در اين بخش نشان مي يافته

امكان اشتغال در هريك  درصد)، آگاهي از 75آشنايي با رشته ها و دانشگاه ها (رشته شامل: 

 30درصد)، وجود مراكـز مشـاوره كنكـور و مشـاوران كـاردان (      39هاي تحصيلي ( از رشته

درصد) است و ساير نيازها با فاصله بعـد از   22( آشنايي با چگونگي انتخاب رشته، درصد)

  اند.   اين موارد قرار گرفته
  

  چقدر است؟ ميزان اهميت هر يك از نيازهاي انتخاب رشتهسؤال چهارم:

در سؤال پژوهشي سوم ميزان اهميت هر يك از نيازهاي بيان شده توسط مشاوران مـدارس  

  دانشگاهي برآورد شده است.    پيش
  

  . وزن نهايي نيازهاي داوطلبان در فرايند انتخاب رشته6جدول شماره 

 وزن نهايي نرمااليز وزن نهايي نيازها

 2644/0 2036/0 هاي تحصيلي آگاهي از امكان اشتغال در هريك از رشته

 1350/0 1180/0 آشنايي با رشته ها و دانشگاه ها                        

 2329/0 1039/0 وجود مراكز مشاوره كنكور و مشاوران كاردان

 1136/0 0993/0 آشنايي با چگونگي انتخاب رشته          

 0982/0 0859/0 اطالع رساني در خصوص انتخاب رشته

 0920/0 0804/0 زادوري از عوامل اضطراب

 0636/0 0556/0 هاي داوطلبان سال هاي گذشتهدسترسي به انتخاب

  

آگاهي از امكـان اشـتغال در هريـك از رشـته هـاي       "دهد نيازهاي  دهي نشان مي نتايج وزن

تحصيلي، آشنايي با رشته ها و دانشگاه ها، وجود مراكز مشاوره كنكور و مشـاوران كـاردان،   
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هاي داوطلبان سال هاي گذشته به ترتيب مهمترين تا كـم اهميـت   .... و دسترسي به انتخاب

  نتايج نظرسنجي متفاوت است. جا نيز ترتيب نيازها بااند. در اين ترين نيازها بوده
  

دانشگاهي براي رفع مشكالت و نيازهـا   راهكارهاي مشاوران مدارس پيشسؤال پنجم:   

  كدامند؟

پيشنهادات براي بهبود فرايند انتخاب  "براي پاسخ به سؤال باال نظرات مشاوران در مورد  

  ه است:مورد بررسي قرار گرفته كه نتايج آن در جداول زير خالصه شد "رشته 
  

  .  توزيع فراواني و درصدي نظر مشاوران در مورد پيشنهادات اصالحي داوطلبان در فرايند انتخاب رشته7جدول شماره 

 درصد فراواني پيشنهادات رديف

16/39 56 تشكيل دوره هاي ضمن خدمت براي مشاوران جهت كسب اطالعات جديد 1  

67/28 41 هاي كنكور سال هاي گذشته ودفترچهدر اختيار قرار دادن نمره تراز داوطلبين  2  

97/27 40 هاي كاربردي كه داوطلبين را در انتخاب رشته ياري دهدتدوين نرم افزار و يا كتاب 3  

57/26 38 ها   ها از طريق رسانه ها و داوطلبان از رشته آگاه كردن خانواده 4  

17/25 36 فعال كردن مراكز انتخاب رشته توسط مشاوران  5  

58/19 28 فعال كردن پايگاه هاي اطالع رساني در هر استان در طول سال 6  

88/18 27 آسان سازي انتخاب رشته 7  

78/16 24 تعامل بيشتر بين آموزش و پرورش و سازمان سنجش 8  

78/16 24 ارائه واحد درسي به عنوان راهنماي تحصيلي و شغلي 9  

29/13 19 اينترنتي سازمانتقويت مجله پيك سنجش و سايت  10  

  

تشكيل دوره هاي ضـمن خـدمت   "دهد پيشنهادهاي  نتايج خالصه شده در جدول نشان مي

، در اختيـار قـرار دادن نمـره تـراز داوطلبـين      براي مشاوران جهت كسب اطالعـات جديـد  

تدوين نرم افزار و يا كتابهاي كاربردي كه داوطلبـين   هاي كنكور سال هاي گذشته، ودفترچه

هـا از طريـق    هـا و داوطلبـان از رشـته    را در انتخاب رشته ياري دهـد، آگـاه كـردن خـانواده    

  فراواني زيادي داشته و از طرف اكثر مشاوران مورد تأكيد قرار گرفته است.   "ها رسانه
  

  اهميت بيشتري هستند؟ كدام يك از راهكارهاي ارائه شده دارايسؤال ششم: 

براي پاسخ به سؤال پژوهشي باال نظرات مشاوران از طريق تحليل سلسله مراتبي تحليل شد 

  خالصه شده است.  8كه نتايج آن در جدول 
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  . وزن نهايي راهكارهاي بهبود فرايند انتخاب رشته 8جدول شماره 
 وزن نهايي نرمااليز وزن نهايي راهكارهاي بهبود

 2062/0 1714/0 دوره هاي ضمن خدمت براي مشاوران جهت كسب اطالعات جديدتشكيل 

 1732/0 1440/0 فعال كردن پايگاه هاي اطالع رساني در هر استان در طول سال

 1559/0 1296/0 فعال كردن مراكز انتخاب رشته توسط مشاوران 

 1355/0 1127/0 آسان سازي انتخاب رشته

 1207/0 1004/0 تراز داوطلبين ودفترچه هاي كنكور سال هاي گذشته در اختيار قرار دادن نمره

 1076/0 0895/0 هاي كاربردي كه داوطلبين را در انتخاب رشته ياري دهدتدوين نرم افزار و يا كتاب

 1005/0 0836/0 ها از  طريق رسانه ها  ها و داوطلبان از رشتهآگاهي خانواده

  

تشكيل دوره هاي ضـمن خـدمت بـراي مشـاوران     دهد سه پيشنهاد  وزن پيشنهادها نشان مي

رساني و سايت انتخاب رشـته در  هاي اطالعفعال كردن پايگاهجهت كسب اطالعات جديد، 

، در بـاالترين  فعال كردن مراكـز انتخـاب رشـته توسـط مشـاوران     هر استان در طول سال و 

  دهي تفاوت وجود دارد. جا نيز بين نتايج نظرسنجي و وزناند. در اين مراتب قرار گرفته
  

  گيري بحث و نتيجه

نامه هدايت تحصـيلي يكـي از وظـايف عمـده مشـاوران، هـدايت تحصـيلي         بر اساس آيين

دانشگاهي قـرار دارنـد. بـر ايـن      آموزاني است كه در پايان دوره دبيرستان و دوره پيش دانش

اساس در چند سال گذشته تمهيداتي از طرف وزارت آموزش و پرورش براي آمـاده كـردن   

ورت گرفته كه يكي از آنها همكاري با سـازمان سـنجش   آموزان در آزمون سراسري ص دانش

ها موردي بوده و از استمرار برخوردار نيسـت   و آموزش مشاوران است. هرچند اين آموزش

اما داراي اثرات مفيدي بوده است. نگاه مشاوران به مشكالت داوطلبان آزمـون سراسـري از   

براي رفع آنهـا طراحـي نمـود كـه     هايي  توان برنامه اين جهت مفيد است كه بر اساس آن مي

  كامالً عملياتي و روشن باشد.  

نتايج اين پژوهش نشان داد كه مشكالت اساسي داوطلبان در آزمون سراسري بيشتر از آنكه 

به آزمون سراسري مربوط باشد به دشـواري انتخـاب مـرتبط اسـت. داوطلبـان در شـناخت       

ريـزي طـوالني    د و اين امر مسـتلزم برنامـه  ان هاي شغلي با دشواري مواجه ها و زمينهدانشگاه

مدت براي آشنا كردن آنها با دانشگاه، آموزش عالي، تحصيالت دانشـگاهي و ارتبـاط آن بـا    

  شود: بازار كار، فرهنگ، اقتصاد، سياست و روابط علمي است. بر اين اساس پيشنهاد مي
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هـا و سـازمان   دانشـگاه  هفته آشنايي با دانشگاه، بازار كار و مشاغل در مدارس بـا همكـاري  

  اي منظور گردد.   آموزش فني و حرفه

آموزش مداوم مشاوران بايد مد نظر قرار گيـرد و بـه آنهـا بـه عنـوان بـازوي حـل مسـائل         

  دانشجويان قبل از ورود به دانشگاه نگريسته شود. 

آزمون سراسري به عنوان يكي از مراحلي كه داوطلبـان بايـد آن را پشـت سـر بگذراننـد از      

طريق مشاوران مدارس آسان سازي شـده و اطالعـات كـافي در ايـن مـورد در طـول دوره       

  دبيرستان در اختيار آنها قرار گيرد و فقط به چند ماه مانده به آزمون بسنده نشود. 

بـود كـه    1389عاتي بسيار مؤثري در آزمون سراسـري سـال   انتخاب رشته مجازي منبع اطال

  شود تكرار شود. پيشنهاد مي

شود كه بهتر اسـت مشـاوران    بخشي از اطالعات دفترچه ازمون سراسري هر سال تكرار مي

  آموزان تشريح كنند. مدارس آنها را براي دانش

وز كامل بـه  همكاري آموزش و پرورش و سازمان سنجش با صدا و سيما و اختصاص سه ر

  هاي پر بيننده. ثبت نام، آزمون و انتخاب رشته در يكي از شبكه

آنچه در اين تحقيق مورد تأكيد قرار گرفته اهميت دادن نظام آموزشي به نقش مشـاوران در  

آموزان است. اين موضوع در چند سال گذشته نيـز بـه نـوعي مطـرح بـوده و       هدايت دانش

ده است. شـكي وجـود نـدارد كـه مشـاوران در معـرض       تحقيقاتي نيز در مورد آن انجام ش

انتقادهاي جدي از نظر كارايي و اثربخشي هستند اما اين نكته نيز بايد مورد توجه قرار گيرد 

كه در شرايط فعلي جامعه بايد بهاي بيشتري بـه مشـاوران داده شـود و بايـد آنهـا را بـراي       

ژوهش حاضر و تجربه ساير كشورها آموزان تجهيز نمود. نتايج پ پاسخگويي و هدايت دانش

در خصوص آماده كردن داوطلبان براي ورود به آمـوزش عـالي مـا را بـه ايـن مهـم سـوق        

مشاوران مدارس به عنوان افرادي كه در خط مقدم ارتباط بـا داوطلبـان آزمـون    "دهد كه  مي

تـا  سراسري هستند بايد خودشان از دانش و مهارت كافي در اين خصوص برخوردار باشند 

  .  "بتوانند ديگران را راهنمايي كنند

) 1384ي اسـتانهاي كشـور (   ي متوسطه انديشي سرگروههاي مشاوره ي پاياني هم در قطعنامه

  موارد زير مورد تأكيد قرار گرفت كه نزديكي زيادي به محور بحث در اين پژوهش دارد:   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            19 / 22

http://ihej.ir/article-1-619-fa.html


/  1391پاييز  • چهارمشماره  •سال چهارم  •فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران 76

ه بـيش از پـيش مـورد    مشاور مدرسه به عنوان يكي از مؤثرترين اعضاي تيم تربيتـي مدرسـ  

توجه قرارگرفته و در جهت ارتقاي كيفيت خدمات مشـاوره در مدرسـه و تـأمين امكانـات     

الزم براي موفقيت مشاوران در مدارس از قبيل اتاق مشـاوره، بانـك اطالعـات تحصـيلي و     

شغلي، نظام جامع اطالع رساني مشاوران و ... از هيچ مساعدتي فروگذار نكننـد. فعاليتهـاي   

را در مدرسه بر محورهاي آمـوزش و پيشـگيري متمركـز نمـوده و نقـش خـود را در       خود 

مدرسه به عنوان يك هادي و راهنما براي دانش آموزان روشن سازند. راهنمـايي و مشـاوره   

ي  را به عنوان يك حرفه ي تخصصي مورد توجه قرار داده به نحوي كه اتاق مشاوره، شـيوه 

ي  رابطه ي مشاور، تفاوت آشكار اتـاق مشـاوره و حرفـه   گفتگو، گوش دادن، توجه و ايجاد 

 مشاوره را با ساير اتاقهاي مدرسه و با ساير گفتگوهاي معمولي نشان دهد.

شود. همانطور كه در  بخش مهمي از آمادگي داوطلبان آزمون سراسري در مدارس فراهم مي

ـ         آمـوزان در   شبيانيه فوق تأكيد شده اگـر مشـاوران تـالش خـود را بـر رفـع مشـكالت دان

توان اميدوار بود كه داوطلبـان   هاي آموزش عالي، اشتغال و شهروندي متمركز كنند مي حوزه

تري نسبت به تحصيل دست به انتخـاب رشـته    متقاضي ورود به آموزش عالي با ديد روشن

بزنند. در اين مورد آمـوزش مشـاوران نقشـي پررنـگ و كليـدي دارد و مسـتلزم مشـاركت        

آموزش عالي، كار و رفا اجتماعي، آمـوزش و پـرورش، بهداشـت و صـدا و      نهادهايي مانند

سيما است تا زمينه براي آگاه كردن داوطلبان قبل از انتخاب مسير تحصـيل و جلـوگيري از   

هايي كه در ايـن تحقيـق    مشكالت بعدي است. مشاور مورد نظر بيانيه باال بسياري از ويژگي

توان اميدوار بـود بـا تقويـت نظـام مشـاوره در مـدارس        به آن اشاره شده را دارا است و مي

آموزان در وهله اول براي آزمون سراسري و در وهله دوم براي انتخـاب مسـير آينـده     دانش

تر خواهند بود. در واقع مشاوران ابتدا بايد جايگاه خود به عنـوان فـردي    تحصيل خود آماده

پس تالش كنند خود را بـراي فعاليـت در   اثرگذار در فرايند آموزش را باور داشته باشند و س

اند آماده كنند. در اين ميان انتخاب رشته دانشگاهي بـه   جايگاهي كه براي خود در نظر گرفته

دليل اهميت خاص خود نيازمند تالش بيشتري هم از طرف مشاوران و هم از طرف سيستم 

  است.
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  . 70-78، نشريه دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران، دوره دوم، شماره دوم، صص»عالي در ايران
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