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 در آموزش و پرورش ايران« دايت تحصيليله همسئ»ررسي ب

 كيد بر ارزيابي عملكرد برنامه جديد هدايت تحصيلي()با تأ

 

 

 

 
 

 

 

 چكيده

ها عالقمندي، استعداد و نيازهاي كشور به سمت رشتهبراساس  آموزان رادانش هدايت تحصيليبرنامه 

و  تأثيرات آموزشي، اقتصادي، اجتماعي كند و از اين جهتهاي تحصيلي مختلف راهنمايي ميو شاخه

ها و جامعه دارد. از طرفي، اجراي نادرست اين برنامه باعث آموزان، خانوادهفرهنگي بسياري بر دانش

افت تحصيلي، كاهش بلندمدت  هاي نامناسب وارد شوند و اين خود درآموزان به رشتهشود دانشمي

آموزان و روحي و رواني دانشهاي حتيارضايتي و ناربازدهي آموزشي، افزايش ميزان ترك تحصيل، نا

 ها را در پي دارد.خانواده

رو برنامه هدايت تحصيلي وزارت آمووزش و پورورش، جايگواه ايون برناموه در      گزارش پيشرو ازاين

تواكنون   1384- 1383قوانين و اسناد باالدستي و اطالعات مربوط به اجوراي آن را از سوات تحصويلي    

دهد برنامه هدايت تحصيلي از ابتدا تاكنون بوا مشوكالتي   ها نشان ميقرار داده است. يافتهمورد بررسي 

هاي رو قوانين و اسناد بر اصالح و بازبيني و برقراري توزيع متوازن ميان رشتهجه بوده است از همينامو

ه گذشوته نشوان   اما با اين وجود، اطالعات عينوي از ايون برناموه در يو  دهو      اند،داشتهتأكيد  تحصيلي

از اهداف مطلوب محقق نشده است و اجراي برنامه جديد هودايت تحصويلي نيوز بوه     كدام هيچ دهدمي

 .اصالح و برقراري توزيع متوازن نيانجاميده است

 

 مقدمه

آموزان براي يافتن مسير صحيح، كشف و ظهور استعدادها دانشويژه به هدايت تحصيلي در زندگي افراد

تر شدن روابط و تحوالت ها نقش بسيار مهمي دارد. از طرفي پيچيدهيدن مهارتو به فعليت بخش

و اهميت ي شدن آنها، تحصيالت آموزش عالي هاي تحصيلي و تخصصجامعه، توسعه مشاغل و رشته

 دارند.تأكيد  هاي تحصيلي همگي بر جايگاه مهم هدايت تحصيليانتخاب شغل متناسب با آموخته

ها و نهادها در صيلي باعث تعالي نظام آموزشي و افزايش بازدهي سازماناجراي صحيح هدايت تح

... خواهد شد. ميان هدايت تحصيلي كارآمد و هنجارهاي ختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وابعاد م

زيرا با اجراي صحيح هدايت تحصيلي معنادار وجود دارد،  هاجتماعي نوعي پيوستگي و رابط
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شوند و به هنجارهاي مورد نظر شان سوق داده ميهاي واقعيها و مهارتاناييآموزان به سمت تودانش

 شوند.جامعه و خانواده نزدي  مي

هدايت تحصيلي از جهت اقتصادي نيز تأثير بسيار مهمي دارد و زمينه اشتغات و بازدهي اقتصادي 

براساس  كار آينده نيروهاي مثابهبه آموزانكند، زيرا كه بدين ترتيب دانشرا براي جامعه فراهم مي

شوند و داشتن عالقه در كنار مهارت باعث افزايش عالقه و توانايي وارد رشته تحصيلي متناسب مي

وري خواهد شد. از طرفي پيامد اشتغات حاصل از هدايت تحصيلي موفق خانواده پايدار، سالمت بهره

و رفتارهاي نابهنجار است و در  رسهايي همچون افسردگي، استيماريروحي و رواني و دوري از ب

 تري خواهيم داشت. اقتصاد پويا، اشتغات پايدار، بازدهي، سالمت رواني ونتيجه همه اينها جامعه سالم

نيروي انساني كارآزموده حاصل از هدايت تحصيلي موفق پشتوانه محكمي براي نظام سياسي و تأمين 

 روند. ميشمار به امنيت كشور

براي آينده كشور ي  ضرورت بوده كه  فرآيند هدايت تحصيلي گذشت اجراي صحيحبنابر آنچه كه 

 هاي احتمالي آن جلوگيري شود.مورد مطالعه قرار بگيرد تا از آسيبدقت به بايد

دهد كه نشان مي 1395-1394 قبل از سات تحصيليهاي سات تجربه اجراي هدايت تحصيلي در

ي بيرون از نظام و ساختارها دهاي مطلوب خود دست يابدهدايت تحصيلي نتوانسته است به كاركر

و همين امر باعث  تأثير گذاشته استفرآيند  آموزشي همچون اشتغات و بازار كار بيش از همه بر اين

و پيامد آن نيز  آموزان به ي  رشته تحصيلي روي آوردهشده تا در هر دهه حجم زيادي از دانش

التحصيالن ها از فارغها و شاخهن رشته و خالي شدن ساير رشتهالتحصيالن زياد در آانباشت فارغ

 باشد.عالقمند و مستعد مي

وزارت آموزش و پرورش باعث آن ازسوي  همين فقدان طرح و برنامه روشن در هدايت تحصيلي

شده كه قوانين و اسناد باالدستي وزارت آموزش و پرورش همچون برنامه پنجم توسعه، نقشه جامع 

ي توازن ربرقرا»و « ايت تحصيليداصالح و بازطراحي نظام ه»بر و...  ور، سند تحوت بنيادينعلمي كش

 داشته باشند.تأكيد  «هاميان رشته

ي را در دستور كار بازبيني نظام هدايت تحصيل ،وزارت آموزش و پرورش جهت عمل به اين مهم

نامه جديد هدايت آيين 24/12/1394و شوراي عالي آموزش و پرورش در تاريخ  خويش قرار داد

 1395هاي تير و مرداد سات نامه در ماهاين آيينبراساس  آموزاندانش .تحصيلي را به تصويب رساند

 آمد.عمل به نام از آنهابراي نخستين بار در پايه نهم هدايت تحصيلي شدند و ثبت

دست به ليهاي هدايت تحصيبرگاز همان روزهاي پايان خردادماه سات جاري كه نمون

آموزان بعد از بوده است. دانشروبرو  هاي جديآموزان داده شد، هدايت تحصيلي با چالشدانش

ها از اينكه فرزندان خود را هاي هدايت تحصيلي به نتايج آن اعتراض داشتند، خانوادهبرگدريافت نمون
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در برابر آن مقاومت نشان شدت به نام نمايند راضي نبوده وهاي غيردلخواه ثبتبا معدت باال در رشته

ها ها، استانآموزان هر روزه به ادارات مناطق، شهرستاندانشهمراه به دادند، جمع زيادي از والدينمي

كردند و اين به امري جهت اعتراض به روند هدايت تحصيلي و نتيجه آن مراجعه ميوزارتخانه  و حتي

ح يا ناصحيح بودن هدايت تحصيلي از نگاه فراگير در سراسر كشور تبديل شد. جداي از صحي

برگ هدايت تحصيلي عالقه و رغبتي نآموزان به رشته مورد نظر نموكارشناسي، بسياري از دانش

شود و برخي از آنها شان مينداشتند و مجبور به انتخاب بودند و اين كار از نظر آنها باعث افت تحصيلي

بر مبني ظرهاي متناقض مسئوالن وزارت آموزش و پرورشنكردند. اظهارتهديد به ترك تحصيل مي

افزود، از طرفي انعكاس ميمسئله آموزان بر شدت اين بودن يا نبودن اجبار در هدايت تحصيلي دانش

 زد.ها نيز بر فراگيري آن دامن ميهاي اجتماعي در رسانهاين اعتراضات و نارضايتي

 چنان باال گرفت كه مرتبط با آنمسائل  ه تحصيلي وانتخاب رشتدرخصوص  نگراني و اعتراض اوليا

امور فرهنگي و اجتماعي  سازمان بازررسي كل كشور طي حكمي به معاون نظارت و بازرسيرئيس 

قيد فوريت موضوع هدايت تحصيلي در آموزش و پرورش را بررسي كند. با سازمان مأموريت داد تا 

اجبار در هدايت تحصيلي و لزوم بازنگري در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز به موضوع 

مصوبه هدايت تحصيلي توسط شوراي عالي آموزش و پرورش واكنش نشان داد و در نشستي با 

هاي مسئوالن كشوري به پرورش اين موضوع را بررسي كردند. واكنش مسئوالن وزارت آموزش و

به موضوع هدايت اي تلويزيوني امهدر برنجمهوري رياست هدايت تحصيلي به همين جا ختم نشد، بلكه

آموزان وزير آموزش و پرورش خواست كه اجبار را از هدايت تحصيلي دانشاز  تحصيلي پرداخت و

بردارند. وزير وقت آموزش و پرورش نيز در برنامه تلويزيوني )تيتر شب( شبكه خبر در تاريخ 

تحصيلي از حالت اجباري خارج بيان داشت هدايت جمهوري رياست در پاسخ به دستور 19/5/1395

برداشتن اجبار از هدايت تحصيلي و ايجاد بر مبني اظهارنظر ديرهنگاممتأسفانه  شده است. اما

ها كنش متفاوتي هدايت تحصيلي، باعث شد تا خانوادهفرآيند  ها از همان ابتدايحساسيت در خانواده

 قبل به هدايت تحصيلي داشته باشند.هاي سات نسبت به

دهد كه ها نشان ميبه تفكي  رشته 1396-1395آموزان پايه دهم در سات تحصيلي ر دانشآما

بلكه شكاف  ،ها نشدهوزارت آموزش و پرورش نه تنها موفق به ايجاد توزيع متوازن مطلوب در رشته

تر از سات قبل شده است. توجه داشته باشيم كه وزارت آموزش و پرورش ها بسيار بزرگميان رشته

آموزان، هاي بسياري را متقبل شده و اجراي آن نيز براي دانشاي اجراي هدايت تحصيلي هزينهبر

 هاي اجتماعي بسياري را ايجاد كرده است.ها و جامعه هزينهخانواده

مثابه ارت آموزش و پرورش و توصيف آن بهدر وز« برنامه هدايت تحصيلي»اين گزارش به ارزيابي 

 پردازد.ميمسئله ي  
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 تاريخچه هدايت تحصيلي و روند تغييرات آن در آموزش و پرورش ايران

سات  60تاريخچه اجراي هدايت تحصيلي و روند تغييرات آن را در ي  دوره زماني نزدي  به  1جدوت 

چه ها سات يابيم كه برنامه هدايت تحصيلي در طي ايندهد. با نگاه به اين جدوت درميبه ما نشان مي

  ؟باشدكدام عوامل مياز متأثر  گرفته شده براي اين برنامهكار به تصميماته و تغييراتي كرد
 

 تاريخچه هدايت تحصيلي و روند تغييرات آن در آموزش و پرورش ايران .1جدول 

 تاريخچه و تغييرات سال

ت كالس هاي استخدامي براي منتخبي از دبيران تهران، براي مدت ي  ساراهنمايي و مركز مطالعات 1336

اي براي هاي راهنمايي حرفهتشكيل داد و از آن سات به بعد به اجراي برنامهاي كارآموزي هدايت حرفه

 آموزان و دانشجويان مبادرت كرد.دانش

راهنمايي مسئله ، 1337 ماهدر ايران در كنفرانس تعليمات متوسطه مشهد در ارديبهشت باربراي اولين 1337

نامه كردن ي  فصل به آيين رد بحث قرار گرفت. اين طرح به اضافهجدي موصورت به تحصيلي

 ها در مورد برنامه راهنمايي منتهي شد.دبيرستان

اي از به تصويب شوراي عالي فرهنگ رسيد. عده 1338نامه راهنمايي تحصيلي در تيرماه آيين 1338

آموزان در مركز راهنمايي دانش پرورش به خارج از كشور اعزام شدند و و كارشناسان وزارت آموزش

 شد. تأسيساداره كل تعليمات متوسطه 

 تهيه طرح راهنمايي تحصيلي. 1343

 ها.لي در اداره كل مطالعات و برنامهتشكيل اداره راهنمايي تحصي 1344

 هاي تعليم و تربيت و مدارس عالي كشور براي تربيتپرورش از دانشكده و استمداد وزارت آموزش 1346

 مشاور راهنمايي .

 ريزي راهنمايي تحصيلي.دفتر برنامه تأسيس 1347

ليسانس التحصيالن فوقكار گرفتن فارغريزي دوره راهنمايي تحصيلي، بهشروع برنامه راهنمايي و برنامه 1350

 التحصيالن جهت انتصاب به سمت مشاورهاي كارآموزي براي فارغمشاوره، برگزاري دوره و راهنمايي

 و راهنمايي تحصيلي. مشي امور مشاورهيه شرح وظايف مشاوران و تعيين خطراهنمايي، ته

آمد و در سات تحصيلي عمل به نظردر وظايف مشاوران تجديداي با صدور بخشنامه 31/5/1358در  1358

 اجرا شد.« مشاور-معلم»سيستم  1359-1358

هاي اجرايي هماهنگ با اهداف انقالب، برنامه رحتصميم گرفته شد تا زمان تهيه ط 5/3/1359در  1359

 راهنمايي و مراكز مشاوره و راهنمايي حذف و تعطيل شود.

هاي مشاوره و راهنمايي احساس نياز آموزان به تدريج به اجراي برنامهعلت مشكالت و مسائل دانشبه 1364

 ه در مناطق دست زدهاي مشاوربه تشكيل هسته 1364شد و اداره كل امور تربيتي در سات 

هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مشاوره اي تربيت مشاوران راهنمايي، دورهبر 1366 -1377در سات 1366

مستقل از اداره امور صورت به هاي مشاوره و راهنماييشد. فعاليت تأسيسها و راهنمايي در دانشگاه

دفتر »تي نيز تغيير عنوان داد و تحت عنوان تربيتي و به موازات آن ادامه يافت و اداره كل امور تربي

 دار شد.يف امور تربيتي و مشاوره را عهدهوظا« مشاوره و تحقيق

 18/10/1369مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي در مورد تغيير نظام آموزش متوسطه در تاريخ  1369

متنوع، اهميت مشاوره و هاي تحصيلي و وجود مواد درسي انتخابي و رشتهعلت اجراي نظام واحدي به

 راهنمايي را افزايش داد.
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 تاريخچه و تغييرات سال

و اجراي سراسري آن در  1371بعد از تصويب نظام جديد آموزش متوسطه، اجراي آزمايشي در سات  1375-1371

 ، متناسب با اين نظام، برنامه جديدي در راهنمايي تحصيلي طراحي و اجرا شد.1375سات 

متوسطه ساله نامه آموزشي دوره سهحصيلي در ضمن تصويب آيينهدايت تنامه شيوه تهيه و تصويب 1380

 واحدي(- روزانه )سالي

 بر طراحي و استقرار نظام جامع هدايت تحصيليتأكيد  تهيه سند تحوت بنيادين و 1390

 آموزاننامه جديد هدايت تحصيلي دانشتصويب آيين 1394

 انآموزنامه جديد هدايت تحصيلي دانشاجراي آيين 1395

 

ي  برنامه عنوان به در دو دهه گذشتهويژه به دهد كه برنامه هدايت تحصيلينشان مي 1جدوت 

بلكه تمامي تغييرات صورت گرفته در  ،و بازنگري قرار نگرفته است مستقل مورد بررسيصورت به مهم

، 1371سات  اين برنامه تابعي از تغيير نظام آموزشي بوده است. با تغيير نظام آموزش متوسطه در

و تصويب سند تحوت بنيادين و اجراي نظام  1380واحدي در سات  -اجراي نظام آموزشي سالي

در آموزش و پرورش، برنامه هدايت تحصيلي جديدي نيز به موازات آنها و به پيوست  3-3-6آموزشي 

ت تحصيلي اين با توجه به اهميت هدايدرحالي كه  هاي آموزشي تهيه و به اجرا درآمده است.اين نظام

 نظام آموزشي متوسطه مورد اصالح و بازنگري قرار گيرد. ي تواند حتي در طي مدت برنامه مي

 

 جايگاه هدايت تحصيلي در قوانين و اسناد

 يكي از سازوكارهاي مهم رشد و تعالي كشورمثابه به با توجه به اهميت و جايگاه هدايت تحصيلي

نين مرتبط با نظام آموزشي همواره به اين مهم واكنش نشان داده و با نظام آموزشي، اسناد و قواويژه به

دهد. براي اين مصوبات را نشان مي 2جدوت  اند.توجه به وضعيت اين برنامه احكامي را تصويب كرده

ترتيب تاريخ مورد مطالعه قرار داد آنها را بهآنكه بتوان سير تاريخي نگرش اين قوانين و اسناد را بهتر 

 ايم.ب در جدوت قرار دادهتصوي
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 جايگاه هدايت تحصيلي در قوانين و اسناد باالدستي وزارت آموزش و پرورش .2جدول 

قانون/سند 

 باالدستي

تاريخ 

 تصويب

تأكيد  مفهوم مورد متن قانون/سند مرتبط با هدايت تحصيلي مرجع تصويب

 قانون/سند

قانون اهداف و وظايف 

 و وزارت آموزش

 پرورش

1366 

مجلس شوراي 

 اسالمي
شكوفا كردن و پرورش استعدادهاي  ،شناخت» -

 (.«7»، بند(2))فصل اوت، ماده  «... آموزان دانش

شكوفا كردن و ، شناخت -

 پرورش استعدادها

قانون برنامه دوم 

 1373 توسعه

مجلس شوراي 

 اسالمي

ريزي براي كشف و پرورش استعدادهاي درخشان و برنامه»

هاي مورد نياز كشور و دايت آنها در زمينهبرجسته و ه

 (.«6-3»كلي، بند هاي )خط مشي« جلوگيري از فرار مغزها

ريزي براي كشف و برنامه-

 پرورش استعدادها

نامه آموزشي آيين

دوره متوسطه روزانه 

 واحدي(–)سالي
1380 

شوراي عالي 

آموزش و 

 پرورش

ترين شاخه يا آموز به مناسبهدايت دانش»هدف: 

استعداد و عالقه وي و به براساس  رشته تحصيلي،

فصل پنجم، ماده ) «تناسب امكانات و نيازهاي كشور

(96).) 

هدايت تحصيلي براساس 

استعداد، عالقه، امكانات و 

 نيازهاي كشور

 قانون برنامه چهارم

1383 

مجلس شوراي 

 اسالمي

 مهارت، و دانش گسترش منظور به است، مكلف دولت»

 توانمندسازي و اارتق و ارك نيروي صيليتح هرم اصالح

... اي حرفهوفني آموزش نظام براي ...انساني هايسرمايه

 (.(55 (ماده) «نمايد ... را الزم ارهايكسازو

 تحصيلي هرم اصالح -

نقشه جامع علمي 

 كشور

1389 

شوراي عالي 

 انقالب فرهنگي

آموزان ايجاد نظام آموزشي مناسب براي هدايت دانش»

جهت: كسب آمادگي براي ورود به زندگي مستقل و در 

يد اده، پرورش استعدادهاي شغلي و پدتشكيل خانو

جامعه، هاي آوردن آينده شغلي براي برآوردن نياز

پرورش استعدادهاي علمي براي ورود به دوره 

 (.14 :1389 )نقشه جامع علمي كشور،« تخصصي

يلي تقويت نظام استعداديابي، مشاوره و هدايت تحص»

در آموزش عمومي و بازنگري و بازتوليد محتوا و 

منظور تحقق نقش آموزشي و پژوهشي بههاي روش

 (.44)همان:  «شايسته زن و مرد در جامعه اسالمي

طراحي و استقرار نظام جامع مشاوره، استعداديابي و »

آموزان به منظور هدايت دانشبه [تحصيلي]هدايت 

 هاي كشورا اولويتهاي علمي متناسب بسوي رشته

استعداد و عالقمندي و توانايي آنها و براساس 

 (.49)همان : «كشورهاي اولويت

اصالح جريان استعداديابي و هدايت تحصيلي براي »

جذب استعدادهاي برتر در علوم انساني و معارف 

 (.56)همان: « اسالمي

پرورش استعدادهاي  -

 شغلي

پرورش استعدادهاي 

 علمي

م تقويت نظا -

استعداديابي، مشاوره و 

 هدايت تحصيلي

طراحي و استقرار نظام  -

جامع مشاوره، 

 استعداديابي و هدايت

اصالح جريان  -

استعداديابي و هدايت 

 تحصيلي

قانون برنامه پنجم 

 توسعه

1389 

مجلس شوراي 

 اسالمي

هاي تسهيل در ارتقاي تحصيلي و ورود به رشته»

ها نهحصيلي در زميهدايت ت -تحصيلي مورد عالقه ... 

، (18))ماده « دار مورد نياز كشورهاي اولويتو رشته

 (.«د»و  «ب»بند 

هاي ژگيق و ويعالئبراساس  هدايت تحصيلي»

سازي و ايجاد انگيزه الزم براي بستر -آموزان... دانش

 -هاي علوم انساني آموزان مستعد به رشتهورود دانش

آموزان بين تعداد دانشريزي براي برقراري توازن برنامه

هاي ورود به رشته -

 تحصيلي مورد عالقه

سازي براي ورود به بستر -

 هاي علوم انسانيرشته

برقراري توازن در  -

هاي مختلف شتهر

تحصيلي متناسب با 

نيازهاي جامعه و به 
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قانون/سند 

 باالدستي

تاريخ 

 تصويب

تأكيد  مفهوم مورد متن قانون/سند مرتبط با هدايت تحصيلي مرجع تصويب

 قانون/سند

هاي مختلف تحصيلي متناسب با نيازهاي در رشته

جامعه به تدريج و در طوت برنامه و برقراري توازن تا 

 (.«الف»، بند (19))ماده « پايان برنامه

 تدريج 

سند تحوت بنيادين 

 پرورش و آموزش

1390 

شوراي عالي 

 انقالب فرهنگي

شناسايي استعدادهاي برتر و هدايت آنها به ادامه »

 (.15-3)راهكار « علوم انسانيهاي تحصيل در رشته

ع هدايت تحصيلي و طراحي و استقرار نظام جام»

آموزان به سوي هدايت دانش منظوراستعداديابي به

مورد نياز حات و آينده هاي ها و حرف و مهارترشته

هاي كشور متناسب با استعدادها، عالقمندي و توانايي

 (.21-3)راهكار  «آنان

هدايت استعدادهاي  -

هاي علوم برتر به رشته

 انساني.

طراحي نظام جامع  -

 هدايت تحصيلي.

آموزان نشهدايت دا -

متناسب با استعدادها، 

عالقمندي و نياز حات و 

 آينده كشور

 برنامه درسي ملي

1391 

شوراي عالي 

آموزش و 

 پرورش

هاي مشاوره و هدايت تحصيلي و تربيتي در همه دوره»

تحصيلي الزامي است. انتخاب شاخه و رشته تحصيلي 

نتايج عملكرد براساس  در پايان دوره آموزش عمومي و

دوره تحصيلي صورت  و تربيتي در طوت اين درسي

 (.13-1-5« )گيردمي

اوره و بودن مش الزامي -

هدايت تحصيلي در همه 

 هادوره

 هدايت جديد نامهآيين

 آموزاندانش تحصيلي

1394 

شوراي عالي 

آموزش و 

 پرورش

شناسايي و شناساندن استعداد، توانايي،  .1»: اهداف

كم  به  .2 آموزانشهاي شخصيتي دانو ويژگي عالقه

انتخاب آگاهانه رشته تحصيلي و مسير آينده شغلي و 

كم  به هدايت متوازن  .3 آموزاناي دانشحرفه

هاي تحصيلي، براساس ها و رشتهآموزان به شاخهدانش

 ((2)ماده)« اي كشورهاي توسعهسياست

شناساندن استعداد،  -

 .توانايي، عالقه

هدايت متوازن به  -

هاي رشته ها وشاخه

براساس  تحصيلي

اي هاي توسعهتسياس

 كشور

 

 

 تحليل جايگاه هدايت تحصيلي در قوانين و اسناد باالدستي وزارت آموزش و پرورش

دهد برنامه هدايت تحصيلي در ابعاد مختلف از چنان مينشان  2جدوت  قانون/سند باالدستي:

ردار است كه طيفي از قوانين و اسناد مهم جايگاه و اهميتي در نظام آموزشي و تعالي كشور برخو

هاي توسعه دوم، چهارم و پنجم، قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش، همچون قوانين برنامه

نقشه جامع علمي كشور، سند تحوت بنيادين و برنامه درسي ملي به اين موضوع پرداخته و احكامي را 

ين برخي از اين قوانين و اسناد همچون قوانين برنامه و سند اند. افزون بر اباره تصويب كردهدر اين

شمار به قوانين و اسناد باالدستي كشور فراتر از وزارت آموزش و پرورش جزءنقشه جامع علمي كشور 

 ي  دغدغه ملي است.مثابه به كيدي بر جايگاه برنامه هدايت تحصيليروند و اين خود تأمي

گانه مجلس شوراي اسالمي، توسط مراجع سه 2جدوت  ذكور دراحكام و قوانين م مرجع تصويب:

است. مجلس شوراي  شوراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي عالي آموزش و پرورش به تصويب رسيده
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رو با توجه به وضع قوانين بپردازد، از همينمسائل  تواند در عموماصل هفتادويكم ميبراساس  اسالمي

 شوراي عالي انقالب فرهنگيباره پرداخته است. ي به وضع قانون در اينهدايت تحصيلمسئله به اهميت 

پژوهشي كشور  دايت امور فرهنگي، آموزشي وهمشي و مرجع عالي سياستگذاري، تعيين خطعنوان به

با همكاري وزارت  هاي نظام آموزشي و پرورشي كشورتعيين سياستوظايف محوله همچون براساس  و

يكي مثابه به حوت بنيادين را تصويب و طراحي نظام جامع هدايت تحصيلي راآموزش و پرورش سند ت

شوراي عالي آموزش و پرورش از راهكارهاي تحوت بنيادين وزارت آموزش و پرورش قرار داده است. 

مشي پرورش براساس خط ا و نظام آموزش وهبررسي و تصويب هدفبر مبني اشوظيفه قانونيحسب 

 پردازد. آموزان مينامه هدايت تحصيلي دانشكشور به تهيه آيينپرورش  كلي آموزش و

گانه در موضوع برنامه هدايت تحصيلي نشان احكام و بندهاي تصويبي اين مراجع سهمحتواي 

هاي ماهيتي موجود ميان اين مراجع، احكام مصوب مجلس شوراي اسالمي و دهد با توجه به تفاوتمي

به سياستگذاري و مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش بيشتر شوراي عالي انقالب فرهنگي جن

ها بوده و جنبه اجرايي براي وزارت آموزش و پرورش دارد. بنابراين شناخت حوزه وظايف و نامهآيين

هرچه بهتر برنامه هدايت تواند در اجراي گيري از ظرفيت آنها مياختيارات هر ي  از اين مراجع و بهره

هاي تدويني اين مراجع داراي پشتوانه علمي و پژوهشي و آنكه سياستويژه به شود ثر واقعتحصيلي مؤ

 متناسب با تغييرات و نيازهاي آينده كشور باشد.

گيري قوانين و اسناد ا جهتببه بيان كنش  2جدوت  بخشي از قانون/سند:تأكيد  مفاهيم مورد

رغم اينكه برخي از اين قوانين اكنون لييت تحصيلي اختصاص يافته است. عمزبور نسبت به برنامه هدا

ها و دولتقانونگذار  گيري مراجعدهنده جهتهاي اين قوانين نشاننافذ نيستند، اما از آنجايي كه گزاره

ها از رهگذر تاريخ اين گزارهمحتواي تحليل  نسبت به برنامه هدايت تحصيلي در زمان تصويب بوده

ها با توجه به و دولتقانونگذار  خوبي نشان دهد. زيرا مراجعان را بهتواند روند تغييراتشمي تصويب آنها

هاي وضعيت نظام آموزشي و ارزيابي عملكرد وزارت آموزش و پرورش در برنامه هدايت تحصيلي گزاره

 رساندند. كنشي نسبت به آن وضعيت به تصويب ميمثابه به متناسبي را

شناخت، شكوفا كردن و پرورش »بر  (1366رش )قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرو 

دنبات تعطيلي برنامه داشته، زيرا بهتأكيد  كنشي نسبت به برنامه هدايت تحصيليمثابه به «استعدادها

اصل هدايت تحصيلي و اهميت آن مورد توجه قرار داده و بر ضرورت  1359راهنمايي تحصيلي در سات 

 داشته است.تأكيد  آن

ريزي براي كشف و برنامه»سات افزون بر توجه به  7( بعد از گذشت 1373م توسعه )قانون برنامه دو

آموزان قلمداد كرده شاخصي براي هدايت تحصيلي دانشعنوان به را« نياز كشور»، «پرورش استعدادها
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نظر تا حدي ديرهنگام به 1373در سات  در برنامه هدايت تحصيلي« نيازهاي كشور»است. توجه به 

 زيرا اين مهم بايد از همان ابتدا در برنامه هدايت تحصيلي مدنظر قرار گرفته شود. رسدمي

عالي آموزش و پرورش واحدي( مصوب شوراي -نامه آموزشي دوره متوسطه روزانه )ساليآيين

با نگاه به محدوديت امكانات و « آموزانعالقه دانش»، «نيازهاي كشور»بر توجه به ( عالوه1380)

 در برنامه هدايت تحصيلي توجه داشته است.« امكانات»زارت آموزش و پرورش به شاخص هاي وفرصت

هاي يد اين نكته است كه براي برنامه هدايت تحصيلي از ابتدا شاخصتوالي هر سه مصوبه قبل مؤ

 يكجا مورد توجه و نگرش مراجعصورت به هابيني نشده است و يا اينكه اين شاخصجامع پيش

در وزارت ويژه به و روده است، بلكه در هر دوره با توجه به تغييرات به وجود آمده در كشونبقانونگذار 

 اند.كنشي به برنامه هدايت تحصيلي نشان داده شدهمثابه به هاآموزش و پرورش اين شاخص

سه مصوبه قبل بر هدايت تحصيلي و تأكيد  رغماين است برنامه هدايت تحصيلي علياكنون پرسش 

، چه روندي را طي كرده است؟ گزاره «امكانات»و « نياز كشور»، «عالقه»براساس  ستعدادهاشناخت ا

كه  نيروي كار براي آينده كشورتأمين  واي حرفهوفني هاي( درباره آموزش1383برنامه چهارم توسعه )

خود  دهد كه برنامه هدايت تحصيلي نه تنها به كاركرد مطلوبمتوجه هدايت تحصيلي است نشان مي

اصالح هرم »بلكه مسير آن به سمتي بوده كه برنامه چهارم توسعه، دولت را به  ،دست نيافته است

 مكلف كرده است.« تحصيلي

اساس ارزيابي وضعيت موجود و نيازهاي آينده كشور بر (1389) نقشه جامع علمي كشور

يكي از عنوان به اهاي توسعه علمي را تدوين كرده است. اين سند مهم هدايت تحصيلي رسياست

كند و ارتقاي نظام هدايت تحصيلي ابزارهاي رسيدن به وضع مطلوب علم و فناوري در كشور معرفي مي

تقويت » داند. از همين رورا از راهبردهاي ملي تحقق تربيت و توانمندسازي سرمايه انساني كشور مي

و در « نظام جامع هدايت تحصيلي طراحي و استقرار»، «نظام استعداديابي، مشاوره و هدايت تحصيلي

اصالح »اقدامات اين راهبرد دانسته است. تكرار مفهوم  جزء« اصالح جريان هدايت تحصيلي»ن پايا

بعد از ذكر آن در برنامه چهارم توسعه نشان از آن دارد كه برنامه هدايت « جريان هدايت تحصيلي

مسيري را طي كرده است ها ساتبرنامه طي  تحصيلي تا اين تاريخ نه تنها اصالح نشده است بلكه اين

را ي  اقدام مهم دانسته « طراحي و استقرار نظام جامع هدايت تحصيلي»كه نقشه جامع علمي كشور 

هدايت تحصيلي در نقشه جامع  ام جامعداشته است. ديگر اينكه طرح موضوع نظتأكيد  است و بر آن

 تحصيلي تا تاريخ تصويب اين سند داللت دارد.  علمي كشور بر فقدان نگاه جامع در برنامه هدايت

 اي براي توسعه كشور در ابعاد مختلف طيبرنامهعنوان به (1389قانون برنامه پنجم توسعه )

هاي مختلف به تصويب احكامي درباره آنها با ارزيابي وضعيت موجود بخش 1394-1390هاي سات

ي است كه مورد توجه قانون برنامه پنجم قرار گرفته جمله موضوعاتپردازد. برنامه هدايت تحصيلي ازمي

عالقه و براساس  هاي مختلف تحصيليآموزان به رشتهبر ورود دانشتأكيد  است. اين قانون ضمن
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ريزي براي برقراري توازن آموزان مستعد به رشته علوم انساني براي نخستين بار به برنامههدايت دانش

هاي مختلف تحصيلي متناسب با نيازهاي جامعه اشاره داشته و آموزان در رشتهبين تعداد دانش

دهد كه خواستار برقراري اين توازن تا پايان برنامه بوده است. اين گزاره در قانون برنامه پنجم نشان مي

 هاي مختلف تحصيلي تا تاريخ تصويب اين قانونها و شاخهآموزان در رشتهوضعيت پراكندگي دانش

قانون برنامه دوم بر هدايت تحصيلي متناسب با نيازهاي كشور، تأكيد  رغممتوازن نبوده و عليصورت به

 اين مهم محقق نشده است. 

بر تأكيد  ( مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي ضمن1390سند تحوت بنيادين آموزش و پرورش )

وم انساني، طراحي و استقرار هاي علشناسايي استعدادهاي برتر و هدايت آنها به ادامه تحصيل در رشته

راهكاري براي اجراي تحوت بنيادين در آموزش و پرورش مثابه به نظام جامع هدايت تحصيلي را

در نقشه جامع علمي كشور نيز تكرار شده است. « نظام جامع هدايت تحصيلي»برشمرده است. مفهوم 

جايگاه موضوع و ديگري محقق نشدن  تواند داللت داشته باشد؛ يكي اهميت واين تكرار بر دو نكته مي

هاي سند تحوت يكي از زيرنظامعنوان به (1391موضوع مزبور در مصوبات قبلي. برنامه درسي ملي )

ها الزامي دانسته است. شوراي عالي آموزش و مشاوره و هدايت تحصيلي را در همه دوره ،بنيادين

 24/12/1394ت تحصيلي در تاريخ سند تحوت بنيادين جهت اصالح نظام هدايبراساس  پرورش

در وزارت آموزش و پرورش تصويب كرد. اين  آموزان را براي اجراتحصيلي دانشنامه جديد هدايت آيين

را يكي از اهداف خود دانسته است، هدفي كه در « آموزانكم  به هدايت متوازن دانش»نامه آيين

نامه شوراي رسد با توجه به ذكر آن در آييني( ذكر شده و به نظر م1389قانون برنامه پنجم توسعه )

 عالي آموزش و پرورش تاكنون محقق نشده است. 

هاي و روش هادهد كه هدايت تحصيلي با شاخصهاي قانوني مزبور نشان مينگاهي به گزاره

رار تكرار شده است. اين تكها سات بوده است كه در طي اينقانونگذار  تأكيد مختلف آن از مفاهيم مورد

بودن برنامه هدايت تحصيلي دارد و از طرفي نيز بر تحقق نيافتن اهداف مطلوب در اين مسئله نشان از 

هاي قانوني و مصوب ي متني گزارهامحتوبرمبناي  ه شدكند. تحليلي كه در اينجا ارائمي زمينه داللت

ست كه سواي اين رات بر همين اساس بررسي شد. اكنون اين پرسش مطرح ايبوده است و روند تغي

ه گذشته ها، عملكرد وزارت آموزش و پرورش در برنامه هدايت تحصيلي براي نمونه در ي  دهگزاره

هاي قانوني بر توزيع متوازن، اين مهم تحقق يافته است؟ يا مصوبهتأكيد  رغمچگونه بوده است؟ آيا علي

مسير قانونگذار  تأكيدات توجه بهبرنامه هدايت تحصيلي اجرا شده در وزارت آموزش و پرورش بي اينكه

هاي آماري وزارت آموزش و ديگري را طي كرده است؟براي پاسخ به اين پرسش مهم به بررسي داده

 .پردازيممي 1394-1393پرورش طي ي  دهه منتهي به سات تحصيلي 

 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

11 

 

 هاي تحصيلي آموزان در رشتهتوصيف وضعيت توزيع دانش

هاي تحصيلي از سات ها و شاخهآموزان در رشتهت توزيع دانشدر اين قسمت به بررسي وضعي

 شود: پرداخته مي 1394-1393تا  1394-1383تحصيلي

 

 آموزان متوسطه دوم )دولتي و غيردولتي(آمار توزيع دانش .3جدول

 هاي مختلف تحصيليدر رشته در كشور )بدون بزرگساالن(

 كل

 شاخه كاردانش
شاخه 

 ايحرفهوفني
 يشاخه نظر

سال 

 تحصيلي

 تعداد درصد تعداد درصد

 جمع نظري
ادبيات و علوم 

 انساني
 علوم رياضي علوم تجربي

 

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

2.599.969 14/17 445.528 59/13 353.249 28/69 1.801.192 53/28 741.743 45/22 583.657 3/18 475.792 1384-1383 

2.661.624 04/17 453.654 72/13 365.283 23/69 1.842.687 14/28 749.039 84/22 608.029 25/18 485.619 1385-1384 

2.644.982 4/16 433.881 05/13 345.211 55/70 1.865.890 77/28 761.043 90/22 605.574 88/18 499.273 1386-1385 

2.620.309 56/15 407.757 8/12 335.327 64/71 1.877.225 96/28 758.890 23/23 608.641 45/19 509.694 1387-1386 

2.591.982 96/15 413.636 31/12 319.106 73/71 1.859.240 44/28 737.038 07/24 623.981 22/19 498.221 1388-1387 

2.430.399 18/16 393.147 95/12 314.640 88/70 1.722.612 26 632.005 48/25 619.322 39/19 471.285 1389-1388 

2.344.961 45/15 362.224 47/13 315.893 08/71 1.666.843 93/23 561.136 48/27 644.364 67/19 461.344 1390-1389 

2.294.395 06/16 368.404 95/13 320.039 99/69 1.605.952 15/22 508.136 18/28 646.545 67/19 451.271 1391-1390 

2.297.045 24/19 442.014 34/14 329.450 41/66 1.525.581 28/19 442.959 58/28 656.393 56/18 426.229 1392-1391 

2.305.881 91/19 459.112 91/13 320.777 18/66 1.525.992 6/18 428.862 91/29 689.735 67/17 407.395 1393-1392 

2.224.933 35/18 408.330 4/13 298.064 25/68 1.518.539 23/19 427.873 14/32 715.013 88/16 375.653 1394-1393 

 

هاي مختلف تحصيلي )دولتي و در رشته آموزان متوسطه دومدانشتوزيع  3جدوت  :3جدول  تحليل

دهد. تعداد كل به ما نشان مي 1384-1383تحصيلي  غيردولتي( بدون بزرگساالن را از سات

نفر  2.224.933نفر به تعداد 2.559.969از  1384-1383آموزان متوسطه دوم در سات تحصيلي دانش

كاهش يافته است و اين كاهش در تحليل تغييرات رشدي تعداد  1394-1393در سات تحصيلي 

آموزان در برخي از شزيرا تعداد دان باشدهاي مختلف تحصيلي بسيار مهم ميدر رشته آموزاندانش

 وده است.به افزايش ب آموزان، همچنان رورغم كاهش تعداد كل دانشها عليرشته
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آموزان در رشته علوم رياضي و تعداد دانش هاي شاخه نظري،دهد از ميان رشتهنشان مي 3جدوت 

رو به كاهش نهاده است و برخالف اين  1394-1393علوم انساني طي ي  دهه منتهي به سات تحصيلي 

تعداد  3جدوت  بنابر علوم تجربي طي اين مدت رو به افزايش بوده است. آموزان رشتهروند، تعداد دانش

نفر در  375.653به تعداد 1384-1383نفر در سات تحصيلي  475.792آموزان رشته رياضي از دانش

باشد نفري رقم قابل توجهي مي 100.139كاهش يافته است. اين كاهش  1394-1393سات تحصيلي 

اما نكته مهم اين است  كاهش داشته است،ها سات آموزان در طي اينكه البته هر چند تعداد كل دانش

نفر از  31.742اخير رو به تندي نهاده است و تعداد هاي سات ها در رشته رياضي دركه شيب اين كاهش

دهد كه كاهش نيز نشان مي 3جدوت رخ داده است.  1394-1393ها در سات تحصيلي تعداد كل كاهش

 روع شده است.ش 1388-1387آموزان در رشته رياضي از سات تحصيلي تعداد دانش

 583.657تعداد 1384-1383آموزان رشته علوم تجربي در سات تحصيلي ، دانش3جدوت  بنابر

نفر افزايش پيدا كرده است و  715.013به  1394-1393نفر بوده كه اين رقم در سات تحصيلي 

ه قابل توجها سات آموزان در طي ايننفري با توجه به كاهش تعداد كل دانش 131.356افزايش 

شيب افزايش تعداد  1388-1387دهد كه از سات تحصيلي باشد. اين جدوت نيز به ما نشان ميمي

رشته آموزان آموزان رشته علوم تجربي رو به تندي نهاده است، يعني همان سالي كه تعداد دانشدانش

در رشته علوم آموزان تر اينكه بيشترين ميزان رشد تعداد دانشو جالب رياضي رو به كاهش نهاده است

نفر است كه در همان سات تحصيلي  25.278با تعداد  1394-1393تجربي مربوط به سات تحصيلي 

 آموزان رشته رياضي نيز بيشترين كاهش را داشته است.تعداد دانش

نفر  427.873نفر به تعداد  741.743از تعداد  1384-1383رشته علوم انساني در سات تحصيلي 

كاهش تعداد نفرات ها سات طي اين كاهش يافته است و اين رشته در 1394-1393در سات تحصيلي 

ها، هاي نظري و البته ساير شاخهنفر تجربه كرده است. در ميان رشته 313.870زيادي را به ميزان 

 باشد.آموزان مربوط به رشته علوم انساني ميبيشترين آمار كاهش تعداد دانش

نفر  1.801.192از  1384-1383ن شاخه نظري در سات تحصيلي آموزاتعداد دانش 3جدوت  بنابر

 آموزان شاخهتعداد دانش است، كاهش يافته 1394-1393نفر در سات تحصيلي  1.518.539به تعداد 

در سات  نفر 298.064به تعداد  1384-1383نفر در سات تحصيلي  353.249نيز از اي حرفهوفني

تعداد ها سات دانش نيز در طي اينوآموزان شاخه كار. دانشاستكاهش يافته 1394-1393تحصيلي 

جز رشته علوم تجربي از نظر ها بتمامي شاخهها سات اند. بنابراين در طي ايننفر كاهش يافته 37.198

 اند.آموزان كاهش يافتهتعداد دانش

آموزان دانشتعداد ها سات دهد كه در طي اينهاي اين جدوت نشان مي: داده3جدوت  بنديجمع

روز بر رو به كاهش بوده و در طرف ديگر روزبهاي حرفهوفني و شاخه علوم انساني، رياضي هايدر رشته
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علوم تجربي افزوده شده است و اين روندي حاكي از آن است كه در طي اين  آموزان رشتهتعداد دانش

رطي به رشته علوم تجربي از آموزان عالقه مفدانش 1394-1393مدت يعني تا پايان سات تحصيلي 

رياضي بعد  اند. رشتهنام فرزندان خود در اين رشته اصرار ورزيدهها بر ثبتخانواده اند وخود نشان داده

، در طي ي  دهه مورد بحث با كاهش 1380تا  1370هاي سات شدن با افزايش تقاضا درروبرو  از

نيز به  3جدوت  وم انساني نيز اتفاق افتاده است.تقاضا مواجه بوده است و همين وضعيت براي رشته عل

آموزان مواجه نشده و ها و دانشبا استقبالي از طرف خانواده ايدهد كه شاخه فني و حرفهما نشان مي

 كاهش نهاده است.  به آموزان در اين رشته روتعداد دانش

هيچ توسعه متوازني ها سات ها و روند رشدشان دات بر اين نكته است كه در طي اينهمه اين داده

رغم اينكه قوانين و اسناد باالدستي وزارت آموزش و پرورش كه ها صورت نگرفته است. عليان رشتهمي

ني از اين اند اما در عمل نشاداشتهتأكيد  همگي بر ضرورت توسعه متوازن توضيح آنها گذشت، تقريباً

دستي درباره برنامه هدايت نين و اسناد باالاصلي كه اين قواجمله مفاهيم توسعه متوازن نيست. از

، طراحي و استقرار نظام هدايت تحصيلي، اصالح هرم تحصيلياند عبارتند از: بردهكار به تحصيلي

و  بسترسازي براي ورود به رشته علوم انساني، اصالح جريان استعداديابي و هدايت تحصيلي

دهد كه آنچه در به ما نشان مي 3جدوت  ياه. اما دادههاي تحصيليبرقراري توازن ميان رشته

آموزان صورت گرفته است هيچ رنگ و بويي از اصالح هرم عمل در برنامه هدايت تحصيلي دانش

آموزان به ندارد، نه تنها دانش هاتحصيلي، اصالح جريان هدايت تحصيلي و برقراري توازن ميان رشته

ند بلكه روند اين دو رشته در طي اين دهه رو به كاهش اجذب نشدهاي حرفهوفني رشته علوم انساني و

 بوده است.

يابيم اين است كه هدايت تحصيلي طي ي  دهه مورد بحث در نكته ديگري كه از اين تحليل در مي

باالدستي را رفته است،  عمل مسيري متفاوت و مخالف جهت هدايت تحصيلي مطلوب قوانين و اسناد

انين و اسناد بر اصالح هدايت تحصيلي و برقراري توسعه متوازن، برنامه قوتأكيدات  رغم همهيعني علي

دهد و ها به حركت در آن ادامه ميتوجه به همه امر و نهيهدايت تحصيلي مسير ديگري را برگزيده و بي

 دهد.هاي عيني جامعه اين دو را نشان ميعيتگذاري و واقگذاري و سياستاين شكاف ميان قانون

صرف در قانونگذاري  رسد كهنظر ميشناسي دارد. بهسيبد معضلي است كه نياز به آاين شكاف خو

از قانونگذاري  بايد ضمنقانونگذار  تواند منتج به نتيجه مطلوب شود، بلكهبرنامه هدايت تحصيلي نمي

ف به اهرم نظارتي خود بر اجراي قوانين بهره ببرد. براي مثات قانون برنامه پنجم توسعه دولت را موظ

اين مهم درحالي كه  ده استكرهاي تحصيلي تا پايان اين برنامه برقراري توسعه متوازن ميان رشته

بدون قانونگذاري  تاكنون با وجود اتمام مدت برنامه پنجم محقق نشده است. نكته ديگر اينكه صرف

تواند رشته تحصيلي نمي انتخابفرآيند  ثيرگذار درتأهاي و ديگر انگيزه توجه به شرايط شغلي، بازار كار

يكجا و جامع ديده نشود برنامه صورت به به برقراري توسعه متوازن بيانجامد، زيرا اگر همه اين عوامل
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به ما نشان  3جدوت  هايخواهد شد. دادهروبرو  هاآموزان و خانوادههدايت تحصيلي با مقاومت دانش

اند، آموزان در رشته علوم تجربي از خود نشان دادهشنام دانها عالقه بسياري به ثبتدهد كه خانوادهمي

گاه جامعه به هاي علوم پزشكي، ميزان دريافتي حقوق و مزايا، نزيرا در اين ميان شرايط شغلي رشته

گذار بوده ثيرها همگي بر انتخاب رشته تحصيلي تأه شده از آنها در اذهان خانوادهپزشكان و تصوير ارائ

كشاند كه باالتر آموزان را به سمت انتخاب رشته تحصيلي علوم تجربي ميتنها دانشاست. اين مزايا نه 

سوي نشگاهي همچون فني و مهندسي را بههاي داآموختگان ساير رشتهاز آن دانشجويان و دانش

كشاند. نمونه اين مورد رتبه شركت در كنكور علوم تجربي به سوداي قبولي در رشته علوم پزشكي مي

است كه دانشجوي سات سوم رشته مهندسي برق دانشگاه صنعتي  1395ر تجربي سات ي  كنكو

 شريف بوده است.

وزارت آموزش و پرورش با توجه به واقعيت عيني برنامه هدايت تحصيلي و روند نادرست آن و 

نامه آيين» 24/12/1394همچنين انجام تكاليف محوله از طرف قوانين و اسناد باالدستي در تاريخ 

را به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش گذراند و از خردادماه « آموزانديد هدايت تحصيلي دانشج

آن را در مدارس به اجرا درآورد. در بخش بعدي به تحليل و ارزيابي عملكرد وزارت آموزش  1395سات 

 و پرورش در اين برنامه خواهيم پرداخت.

 

 «آموزانهدايت تحصيلي دانش نامه جديدبر»عملكرد وزارت آموزش و پرورش در تحليل 

 بنيادين موظف تحوت سندبراساس  پرورش و آموزش وزارتروند اجرايي برنامه جديد هدايت تحصيلي: 

 در همين راستا .باشدمي آموزاندانش استعداديابي و تحصيلي هدايت جامع نظام استقرار و طراحي به

 براي را پرورش و آموزش نهايي طرح 1394 پاييز خرآموزشي اوا ريزيبرنامه و پژوهش سازمان رئيس

 دو بين از تدريجي طوربه را خود تحصيلي رشته آموزاندانش آنبراساس  كه دكر معرفي امر اين تحقق

 طرح اين ذيل 1394 مهرماه وي همچنين در. نمودندمي انتخاب «مهارتي و فني» و «نظري» سبد

 ويراست اسفندماه، پايان تا و شده آغاز آموزشي محتواي ليدتو و ريزيبرنامه فرآيند كه دكر اعالم

 .گرددمي آماده آن نخست

 29 كه بود نشده نهايي پرورش و آموزش عالي شوراي در هنوز تحصيلي هدايت جديد طرح ماا

 ماهوايل بهمنا. كرد انكار را متوسطه دوره تحصيلي هايرشته و هاشاخه تصويب شورا اين دبير ،ماهدي

ازجمله  .شدبه نظر وزير آموزش و پرورش شوراي راهبري اجراي سند تحوت تشكيل  ، بنا1394

 بود. استقرار مطلوب پايه دهم در دوره دوم متوسطه منظورتشكيل كارگروهي بهمصوبات اين شورا 

مطابق با  را آموزانهدايت تحصيلي دانشجديد نامه آييندر همين راستا وزارت آموزش و پرورش 

اين شورا  كرد وآموزشي جديد، براي بررسي و تصويب به شوراي عالي آموزش و پرورش ارسات  نظام
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را به تصويب رساند و « آموزاننامه جديد هدايت تحصيلي دانشآيين» 24/12/1394در تاريخ سرانجام 

 جهتريزي هدايت تحصيلي د. شوراي برنامهآن را براي اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابالغ كر

در الزم  اجرايي بيني سازوكارهايآموزان و پيشتحصيلي و شغلي دانشريزي و راهبري هدايت رنامهب

 واخر خردادماه از طرف وزير وقت منصوب شدند.پرورش تشكيل و اعضاي آن در ا و وزارت آموزش

ت الزم وزارت آموزش و پرورش براي اجراي برنامه هدايت تحصيلي در طوت سات تحصيلي برخي اقداما

، «آموزاناستعداد و توانايي دانش» ،«آزمون رغبت»نمونه سه دوره آزمون شامل عنوان به را انجام داد.

 36در مجموع نزدي  به به اظهارات مسئوالن اين وزارتخانه  برگزار نموده و بنا« شخصيت»و « هاارزش»

ساعت  20 وواحد مشاوره ادارات هزار مشاور مدارس و  21ساعت دوره آموزش ضمن خدمت براي بالغ بر 

فرآيند  بديهي است كه اين .شده است اختصاص دادهآموزش نيز براي مديران مدارس متوسطه اوت 

هاي زيادي براي وزارت آموزش و پرورش در پي دارد. با اين همه وزارت آموزش و پرورش برنامه هزينه

رد. اما اعالم نتايج هدايت تحصيلي در اوايل تيرماه، آموزان را از اواخر خردادماه اجرا كهدايت تحصيلي دانش

آموزان و اولياي آنان را برانگيخت به طوري كه اوليا هر روزه در ادارات آموزش و پرورش اعتراض دانش

ورز فراگيرتر روزبهمسئله دادند و اين ها پيگيري والدين را پوشش ميكردند، شبكه مجازي و رسانهتجمع مي

جمهور نيز ازمان بازرسي كل كشور و حتي رئيسكه نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و س شد تا آنجامي

نسبت به شيوه اجراي برنامه هدايت تحصيلي واكنش نشان دادند. با اين همه، مسئوالن وزارت آموزش و 

 ورزيدند.اصرار مي رنامه هدايت تحصيلي و كيفيت اجراپرورش بر كارآمدي ب

سي اين موضوع بپردازيم كه اجراي برنامه هدايت تحصيلي با همه موانع، حات بهتر است به برر 

بر داشته است؟ و آيا توانسته است به اهداف بر آن وارد شده چه نتايجي را در ها و انتقاداتي كهچالش

ها و آموزان در رشتهآمده درباره درصد دانشدست به در اين راستا اطالعات مطلوب خود دست يابد؟

ريزي، منابع انساني و فناوري اطالعات از مركز برنامه 1396-1395ي مختلف در سات تحصيلي هاشاخه

 كنيم:منعكس مي 5و 4جدوت  را در 1وزارت آموزش و پرورش
 

                                                 
ريزي، منابع هاي متعدد از مركز برنامهبا پيگيري 29/8/1395آموزان در سامانه سناد تا تاريخ دانشنام اطالعاتي مربوط به ثبت .1

  انساني و فناوري اطالعات وزارت آموزش و پرورش در يادداشتي غيررسمي دريافت شد.
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 1آموزان شاخه نظري به تفكيك رشته تحصيليدرصد دانش .4جدول 

 آموزان شاخه نظري به تفكيك رشته تحصيليدرصد دانش

 2علوم انساني علوم رياضي م تجربيعلو سال تحصيلي

1394-1393 08/47 73/24 17/28 

1396-1395 65/45 58/17 75/36 

 

دهد. سهم رشته علوم هاي تحصيلي شاخه نظري را نشان ميآموزان در رشتهدرصد دانش 4جدوت 

يلي درصد بوده كه اين نرخ در سات تحص 08/47، 1394-1393تجربي از شاخه نظري در سات تحصيلي 

درصد كاهش يافته است. رشته علوم رياضي نيز  65/45به  با اجراي برنامه هدايت تحصيلي 1396-1395

 1395-1396درصد در سات تحصيلي  58/17درصد به  24 /73از  1394-1393در سات تحصيلي 

درصد  17/28سهم رشته علوم انساني از شاخه نظري  1394-1393كاهش يافته است. در سات تحصيلي 

 درصد افزيش يافته است. 75/36به  1396-1395وده كه اين نرخ در سات تحصيلي ب

خود هه قبل همچنان بيشترين سهم را بهبه روات ي  د از ميان شاخه نظري، رشته علوم تجربي

گيرد. اما رشته علوم رياضي اختصاص داده است و بعد از آن رشته علوم انساني در رتبه بعد قرار مي

 خود ديده است. ات را بهكمترين استقب

 

 هاها و رشتهآموزان متوسطه دوم به تفكيك شاخهدرصد دانش .5جدول 

 هاها و رشتهآموزان متوسطه دوم به تفكيك شاخهدرصد دانش

 علوم رياضي علوم تجربي سال تحصيلي
علوم 

 انساني
 دانشوكار ايحرفهوفني جمع شاخه نظري

1394-1393 14/32 88/16 23/19 25/68 4/13 35/18 

1396-1395 56/30 77/11 56/23 93/66 16/16 6/16 

  

شاخه نظري  1396-1395و  1394-1393حاكي از آن است كه در سات تحصيلي  5جدوت  اطالعات

خود اختصاص داده است. مجموع ودانش بهاي و كارحرفهوآموزان را نسبت به شاخه فنيسهم بيشتري از دانش

درصد بوده كه اين نرخ در  75/31 ،1394-1393دانش در سات تحصيلي واي و كارحرفهوسهم شاخه فني

 يابد. رشته علوم تجربي به ساندرصد افزايش مي 76/32با تفاوت اندكي به  1396-1395سات تحصيلي 

ست، گذشته حتي بعد از اجراي برنامه هدايت تحصيلي نيز بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اهاي سات

                                                 
وسطه دوم است زيرا براي فقط مربوط به پايه دهم دوره مت 1396-1395آموزان سات تحصيلي شايان ذكر است كه آمار دانش .1

نخستين بار برنامه جديد هدايت تحصيلي در اين پايه به اجرا درآمده است اما از آنجايي كه در هر دو سات تحصيلي اطالعات به درصد 

  كند.درآمده است تفاوتي ايجاد نمي

 م شده است.علت ناچيز بودن درصد آن در رشته علوم انساني ادغارف اسالمي بهشته علوم و معار  2.
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درصد در  56/30با تفاوت اندكي به  1394-1393درصد در سات تحصيلي  14/32هرچند سهم اين رشته از 

 كاهش يافته است. 1396-1395سات تحصيلي 

حاكي از آن است كه اجراي برنامه هدايت تحصيلي  5و  4وت اجد : اطالعات5و  4وت اجد بنديجمع

ها و پيامدهايي كه با همه تبليغات، هزينه 1396-1395توسط وزارت آموزش و پرورش در سات تحصيلي 

هاي تحصيلي بوده دست داشته نتوانست به اهداف مطلوب خود كه همان برقراري توزيع متوازن ميان رشته

آموزان همچنان بيشترين سهم مربوط به رشته علوم تجربي است و دانش 1396-1395يابد. در سات تحصيلي

اند. رشته علوم رياضي به يكباره كاهشي چشمگير و در ضا را به سمت اين رشته داشتهها بيشترين تقاو خانواده

و اي حرفهوفني مقابل آن رشته علوم انساني چنين افزايش داشته است. در طرف ديگر مجموع سهم شاخه

در رسيده است  76/32و بعد از اجراي برنامه هدايت تحصيلي به  1396-1395كارودانش در سات تحصيلي 

قبل از اتمام برنامه هدايت تحصيلي  1كه بنابه اظهارنظرهاي متعدد مسئوالن وزارت آموزش و پرورشحالي

ها مبتني بر برنامه پنجم كه در اليحه اي و كاردانش در توزيع متوازن رشتهحرفهوجديد، بايد سهم شاخه فني

درصد باشد. با توجه به افزايش  48تا  46 گذاري شوراي عالي اشتغاتبرنامه ششم نيز وجود دارد و نيز هدف

تأكيد  ماهر،آموزان رشته علوم تجربي در ي  دهه اخير، نياز اشتغات كشور به نيروهاي ماهر و نيمهسهم دانش

هاي تحصيلي، اصالح هرم تحصيلي، پايين بودن سهم قوانين و اسناد بر برقراري توزيع متوازن ميان رشته

طرف و اطالعات آماري هدايت هاي هدايت تحصيلي از ي رودانش و ديگر بايستهو كااي حرفهوفني شاخه

توان نتيجه گرفت كه برنامه هدايت تحصيلي نتوانسته به اهداف مطلوب مي 1396-1395تحصيلي در سات 

يابد و با همه اقدامات انجام شده در اين زمينه، بحران هدايت تحصيلي همچنان در نظام آموزشي  خود دست

 كشور وجود دارد...

 

 بنديجمع

آموزشي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر تأثيرات  آموزان دارايبرنامه هدايت تحصيلي دانش -

افزايد و ضرورت بررسي ها و كل جامعه است و همين امر بر اهميت اين برنامه ميآموزان، خانوادهدانش

رو قوانين و اسناد باالدستي وزارت آموزش و از همينكند. توجيه ميمسئله ي  مثابه به و ارزيابي آن را

 بازبيني، اصالح و مربوط به احكام قانوني جودو .اندپرورش همواره به اين برنامه واكنش نشان داده

 يد اين گفته است.طراحي نظام جامع هدايت تحصيلي مؤ

                                                 
و  95020905094، خبرگزاري ايسنا، كد خبر: 1395 ماهارديبهشت 9مصاحبه وزير آموزش و پرورش، روز پنجشنبه تاريخ  1.

، خبرگزاري فارس، كد 1395تيرماه  27، تاريخ مديركل امور تربيتي و مشاوره وزارت آموزش و پرورشمصاحبه 

 .13950423000782خبر:



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ___________________________________________________ 

 

 

18 

برنامه هدايت تحصيلي،  تقويت جريان استعداديابي و هدايت تحصيلي، اصالح هرم تحصيلي، بازبيني -

 مراجعتأكيد  همواره موردها و طراحي نظام جامع هدايت تحصيلي برقراري توزيع متوازن ميان رشته

 اند.به تحقق اين اهداف كردهوزارت آموزش و پرورش را موظف به طوري كه  ؛بوده استقانونگذار 

دهد كه وزارت اخير نشان ميهاي تحصيلي طي ي  دهه آموزان در رشتهاما بررسي توزيع دانش 

متفاوت و مخالف  مسير در عمل بلكه ،نه تنها موفق نبوده استاهداف در تحقق اين آموزش و پرورش 

برنامه هدايت تحصيلي از توان گفت عدم تحقق اهداف نظام در مي با قوانين و اسناد طي كرده است.

هاي ن ميان رشتهديگر عدم توازازسوي  ت.هاي اجراي برنامه بوده اسخاطر ناكارآمدي شيوهي  سو به

دهي و ، نظام اقتصادي و پاداشنظام اشتغاتهمچون  از ساختارهاي كالن اجتماعيمتأثر  تحصيلي

باشد كه تغيير اين ساختارها تنها با تصويب قوانين در حوزه آموزش و پرورش مي فرهنگ عمومي

تغيير مثبت  بتواند در حوزه وظايف خود اندكيت. با وجود اين، براي آنكه آموزش و پرورش ممكن نيس

 دهيم.ه ميايجاد كند پيشنهادهايي را ارائ

 

 هاپيشنهاد

هاي توزيع متوازن رشته مجلس شوراي اسالمي وزارت آموزش و پرورش را موظف كند تا برنامه -

مراجع ويب ساله تهيه كند و آن را به تصتحصيلي را متناسب با نيازهاي كشور براي ي  دوره پنج

 برساند.ذيربط 

و پرورش را  عد نظارتي خود بر اجراي قوانين، وزارت آموزشمجلس شوراي اسالمي با توجه به بُ -

از روند  داز اين طريق بتوان د تايانه از برنامه هدايت تحصيلي كنه گزارش عملكرد سالموظف به ارائ

 .هاي تحصيلي جلوگيري كرداجراي نادرست توزيع متوازن رشته

گذاري در حوزه آموزش مرجع سياستعنوان به با توجه به جايگاه شوراي عالي آموزش و پرورش -

عنوان به تواند از ظرفيت نظارتي دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقاتعمومي، مجلس مي

 دهي به برنامه هدايت تحصيلي بهره ببرد.ناظر در اين شورا در مسير جهت
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 منابع و مآخذ

هاي تحصيلي در سات آموزان پايه دهم تحصيلي وزارت آموزش و پرورش به تفكي  رشتهار دانشآم .1

 وري اطالعات وزارت آموزش و پرورش.ريزي، منابع انساني و فنابرنامه ، مركز1395-1396

 .1391 ماهپرورش، اسفند و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران ، مصوب شوراي عالي آموزش .2

 .1373، انتشارات رشد و مشاوره تحصيلي، چاپ دوم، تهران،راهنمايي  مهدي.يرجندي، سيدحسيني ب .3

 ، مركز1396-1395تا  1384-1383-1هاي آماري وزارت آموزش و پرورش، سات تحصيلي سالنامه .4

 وري اطالعات وزارت آموزش و پرورش.ريزي، منابع انساني و فنابرنامه

 .1390 ماه، مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي، آذرپرورش و سند تحوت بنيادين وزارت آموزش .5
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 اهمركز ژپوهش ناسنامه گزارشش
 مجلس شوراي اسالمي

 15315 شماره مسلسل:

در آموزش و پرورش ايران )با تأكيد بر ارزيابي « مسئله هدايت تحصيلي»بررسي عنوان گزارش: 

 عملكرد برنامه جديد هدايت تحصيلي(

 

 

 

 (آموزش و پرورش)گروه  اجتماعيمطالعات  :نام دفتر

 موسي بيات، لطف ا... عباسي :كنندگانتهيه و تدوين

 اخوان بهبهاني، ايروان مسعودي اصل علي علمي: انناظر

 هاي اجتماعي و فرهنگي معاونت پژوهشمتقاضي: 

 ووووووو: تخصصي ويراستار

 ووووووو ويراستار ادبي:
 

 

 ووووووو :هاي كليديواژه
 

 

 11/12/1395 تاريخ انتشار:

 

 

 


