
 :مقدمه    

 تربیت و فرد ي جانبه همه رشد براي زمینه ایجاد پرورش و آموزش مهم وظایف و اهداف از یکی  

 راستا، این در. است اجتماعی و فردي زندگی در نقش ایفاي براي مسئول و کارآمد سالم، هاي انسان

مختلفی نیز در این  هاي فعالیت و ها ریزي برنامه و هستند گذارتأثیر مختلفی عناصر و ها مولفه

  عرصه ضروري است.

هدف هاي آموزش و پرورش زمانی متحقق خواهد شد که برنامه ها و محتواي دروس بر 

 بیان به.  شوند تدوین و تهیه آموزان دانش هاي محدودیت و ها رغبت ، ها توان ،نیازها اساس

 "سنی"و براي چه  "شیوه اي" چه با را "موضوعی" چه که بداند باید مشاور و ریز برنامه  ،دیگر

  تهیه و تنظیم کند. این مساله نیاز به راهنمایی و هدایت تحصیلی دارد.

  راهنمایی تحصیلی چیست؟

به طور کلی منظور از راهنمایی تحصیلی کمک کردن به دانش آموزان در انتخاب دروس یا رشته 

بر طرف کردن مشکالت درسی هاي تحصیلی، آگاهی از مقررات مدرسه، آگاهی از مقررات امتحانی، 

و خالصه هر مسئله و مشکلی است که ممکن است در کالس درس و یا مدرسه براي دانش آموزان 

  رخ دهد.

راهنمایی و هدایت تحصیلی چیست؟ غرض از راهنمایی و هدایت تحصیلی در دوره متوسطه ، 

اد و عالقه آنان و به هدایت دانش آموزان به مناسب ترین شاخه یا رشته تحصیلی بر اساس استعد

  تناسب امکانات و نیازهاي کشور است.

هر انسانی داراي دو گونه استعداد است: استعداد عام و استعداد خاص. هدف آموزش و پرورش 

اجباري (عمومی) تالش براي شکوفایی استعدادهاي عام افراد است، اما هدف آموزش متوسطه 

  )1368وفایی استعداد هاي خاص آن هاست. ( شکوهی تقویت جنبه هاي بدیع و متفاوت افراد و شک

                                                                                                                                                         

  عوامل مؤثر بر انتخاب رشته :

 همچنین و نهم ) انتخاب رشته یکی از مهمترین انتخاب هاي هر فرد درپایان متوسطه اول( سال 

 عالی آموزش به ورود متقاضی که افرادي ي همه. باشد می دوم متوسطه تحصیالت پایان از پس

 سرنوشت تعیین در که اهمیتی دلیل به انتخاب این. اند کرده تجربه را رشته انتخاب فرآیند هستند

 و "رونیبی "  دسته دو به که دارد قرار مختلفی عوامل تأثیر تحت کند می بازي افراد



 خارج فرد اختیار از حدودي تا ها آن از برخی کنترل که عوامل این. شوند می تقسیم  "درونی"

 در گذاري اثر این. دهند می قرار تأثیر تحت را او انتخاب مستقیم غیر و مستقیم صورت به است

واند ما را ت می عوامل این شناخت. است آنی و کوتاه دیگر اي پاره در و طوالنی عوامل بعضی مورد

  در انتخاب بهتر یاري دهد.

  الف ) عوامل بیرونی :

گذار بر انتخاب رشته ي تحصیلی داوطلبان را در  تأثیربه صورت کلی می توان عوامل بیرونی مهم و 

  موارد زیر خالصه کرد :

  خانواده ؛ - 1

  محیط آموزشی ؛ - 2

  افراد اثر گذار در زندگی فرد ؛ -3

  گروه هاي همساالن ؛ -4

  رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی ؛ -5

  پیشرفت علوم و تکنولوژي ؛ - 6

  زمینه هاي اقتصادي ، فرهنگی و اجتماعی - 7

  روش ورود به آموزش عالی ؛ -8

  ظرفیت پذیرش ؛ - 9

  بازار کار - 10

  ب) عوامل درونی :

دشوار است  کمی گذارند می اثر ما ي رفتارها و ها انتخاب بر پیرامون   محیط از که عواملی کنترل   

و افراد گاهی اوقات نمی توانند اثرات آن ها را پیش بینی کنند. در مورد عواملی که به فرد باز می 

گردد تا حدودي چنین شرایطی صدق می کند (مانند هوش ). اما گاهی میزان تغییرپذیري آن ها در 

  اراده فرد (مانند توانایی ها ) قرار دارد .

  نتخاب رشته شامل موارد زیر است :گذار بر اتأثیرعوامل درونی 

  هوش و استعداد؛ .1

  عالقه و رغبت ؛ .2

  ارزش ها و نگرش ها ؛ .3



  اعتقادات ؛ .4

  جنس ؛ .5

  توانایی و مهارت ؛ .6

  ویژگیهاي شخصیتی ؛ .7

  اهداف و انگیزه هاي فردي ؛ .8

  تجربیات دانش آموز ؛ .9

  خودباوري و استقالل . .10

تحصیلی (کدام تیپ شخصیتی ،  رشته انتخاب و تحصیلی هدایت با  ارتباط نوع تیپ شخصیتی 

  کدام رشته و شغل؟)

 در موضوعات سازترین سرنوشت و مهمترین از یکی حرفه و شغل انتخاب درباره گیري تصمیم 

 رشد فزآینده سرعت کار، دنیاي دگرگونی و پیچیدگی امروزه. آید می حساب به فرد هر زندگی

ل و نیاز به کسب دانش و مهارت ها با مشاغ برخی به ورود براي روزافزون تقاضاهاي تکنولوژي،

توجه به تفاوت هاي فردي، موجب برهم خوردن تعادل آموزش و بازار کار شده و مشکالتی را در 

چگونگی هدایت استعدادها، راهنمایی شغلی و تصمیم گیري حرفه اي به وجود آورده است. از آنجا 

سهیل رشد حرفه اي و هدایت شغلی افراد که یکی از اهداف تعلیم و تربیت در کنار دیگر اهداف، ت

است، و این هدف به ویژه در حیطه آموزش و پرورش و تا حدي آموزش عالی کشور قرار می گیرد، 

لذا، باید کوشش نمود تا این مهم به صورت سیستماتیک به اهداف از پیش تعیین شده خود برسد و 

  نیازهاي بازار کار حرکت کند. و فردي هاي ویژگی با متناسب شغلی –راهنمایی تحصیلی 

هرچند مبحث راهنمایی و هدایت شغلی به شکل علمی آن در ایران موضوع نسبتاً جدیدي است، با 

) 1908این حال، حدود یک قرن است که در دنیا به صورت علمی انجام می گیرد. از زمان پارسونز (

مشاغل را مطرح نمود تا به امروز پدر راهنمایی شغلی که هماهنگی بین ویژگی هاي فردي با دنیاي 

نظریه هاي مختلفی جهت انتخاب و تصمیم گیري شغلی ارائه شده است که همگی به صورت 

:  "هاپاك"و  "رو"مستقیم یا غیرمستقیم به اهمیت رابطه فرد و شغل اشاره دارند. براي مثال 

انگیزشی،  : عوامل"هرزبرگ": انگیزة پیشرفت، "مک کله لند"ارضاي نیازهاي فردي، 

: خود پنداره را عامل مهمی در انتخاب شغل "سوپر": تجربیات و ارزش هاي فردي و "گینزبرگ"

از سوي دیگر، در نظریات مربوط به طبقه بندي و تیپ ). 1370افراد می دانستند (حسینیان، 



شناسی شخصیت که معموالً تعدادي تیپ یا سنخ مشخص می شود، از طریق تیپ یا سنخ غالب 

  ، می توان برخی از رفتارهاي آینده وي را پیش بینی نمود.فرد

 ، دموي چهارگانه طبقات به را افراد که است "بقراط"قدیمی ترین طبقه بندي شخصیت مربوط به 

  .کرد می تقسیم سودایی و صفراوي ، بلغمی

ري و روان رنجو روان گرایی، برون – گرایی درون بعد سه بقراط بندي طبقه نوسازي با نیز "آیزنک"

  .نمود ارائه افراد شخصیت شناسایی جهت را پریشی

  نیز افراد را به دو سنخ درون گرا و برون گرا تقسیم نمود . "یونگ"

براساس نظریۀ یونگ شانزده سنخ شخصیتی را جهت انطباق افراد و مشاغل ارائه  "بریگز-مایرز"

اي در بررسی هاي پنجاه ساله خود نمود و هالند روانشناس و نظریه پرداز معاصر شغلی و حرفه 

نشان داد کهشخصیت فرد می تواند نقش مهمی در انتخاب شغل و بطور کلی در زندگی حرفه اي او 

  داشته باشد.

 و جست گرا، واقع تیپ براساس این نظریه، افراد جامعه را می توان از نظر شخصیتی در یکی از شش

  ه بندي کردطبق قراردادي و متهور هنري، اجتماعی، جوگر،

برخی از افراد جامعه از شغلی که دارند ناراضی اند و همواره از انتخاب خود، احساس پشیمانی می 

کنند و نمی توانند وظایف شغلی خود را به صورت اثربخش در سازمان انجام دهند و سازمان ها نیز 

واجه شده و یا در تحقق که این افراد را براي انجام کارهاي سازمان استخدام کرده اند، با شکست م

  اهداف سازمانی با مشکل مواجه می شوند.

 ویژگی که است داده نشان شغلی موفقیت و شخصیتی هاي ویژگی زمینه در گوناگون تحقیقات 

 با افراد شخصیت هاي ویژگی نبودن همسو و دارند همبستگی شغلی عملکرد با شخصیتی هاي

  دادن اثربخش وظایف شغلی اشان می شود. انجام در افراد شکست باعث دارند، که شغلی

 آنان، شخصیت با که کنند انتخاب را شغلی دارند تمایل جامعه افراد که است شده ثابت امروزه 

 وي شخصیت با که کند انتخاب را اي حرفه و شغل باشد قادر فردي اگر. باشد داشته همخوانی

اشد و به کارش نیز براي مدتی طوالنی ب خوشحال خود کار در اینکه احتمال باشد، داشته همسویی

  ادامه دهد، بیشتر است.

 الگویی به شغلی عملکرد با شخصیتی هاي ویژگی همبستگی اساس بر داریم سعی نوشتار این در 

  :بپردازیم شخصیتی، سنخ نوع به توجه با شغل انتخاب براي



  مناسب شما : نوع تیپ شخصیتی با توجه به نظریه ي هالند و رشته تحصیلی دبیرستانی

 واقع گرا نوع تیپ
جست و جو 

 گر
 قراردادي متهور اجتماعی هنري

انتخاب 

رشته ي 

 تحصیلی

فنی و 

 حرفه اي،

  کشاورزي،

  صنعتی،

تربیت 

  بدنی،

برخی از 

رشته هاي 

مهندسی، 

نظامی و 

انتظامی 

 و...

علوم ریاضی 

و علوم 

 تجربی

رشته هاي 

 هنري،

طراحی، 

گرافیک ، و 

زبان،برخی از 

رشته هاي 

علوم انسانی 

، الهیات، 

تجربی، 

ریاضی، 

تربیت بدنی، 

نظامی و 

انتظامی، 

کشاورزي و 

 صنعتی و ...

رشته هاي 

علوم 

اجتماعی، 

علوم 

تربیتی، 

الهیات، 

علوم قضایی 

و 

 روان حقوق، 

 شناسی

 و ،مشاوره

 از برخی

 هاي رشته

 خدمات

 . بهداشتی

رشته هاي 

وم عل

تجاري و 

 بازرگانی،

 ،مدیریت

علوم 

قضایی و 

حقوق، 

علوم 

سیاسی و 

روابط بین 

الملل، 

بانکداري 

 و بیمه .

رشته هاي امور 

اداري و دفتري، 

ساماندهی، 

حسابداري،بازرسی 

 مالیاتی، و  مالی 

 .بیمه ، بانکداري

   

 خصوصیات فردي طبق نظریه ي هالند

نوع تیپ 

 شخصیتی
 واقع گرا

جست و 

 جوگر
 قراردادي متهور اجتماعی هنري

 
خصوصیات 

فردي 

 خوددار

  قوي

  بی ریا

 خوددار

  تحلیل گر

  محتاط

 احساسی

آرمان گرا 

خیال 

 آرمان گرا

  مسئول

  صمیمی

 ماجراجو

  بلند پرواز

توجه 

 مرتب

سازمان 

  یافته



مرتبط با 

این تیپ 

 شخصیتی

  واقع بین

  مصر

انعطاف 

  ناپذیر

  مادي گرا

  سرسخت

  غیراجتماعی

  همرنگ

  عمل گرا

 متواضع

  نقاد

  کنجکاو

  مستقل

  روشن فکر

  درون نگر

  بدبین

  پیچیده

  دقیق

  منطقی

  کناره گیر

طرفدار 

اصالحات 

سیاسی و 

 بنیادي

  پرداز

  مستقل

  درون نگر

  مبتکر

  حساس

  نامرتب

خود 

  انگیخته

  مبهم

داراي 

منش و 

 روحیه باز

  سخاوتمند

  با کیاست

  مهربان

  همدل

خوش مشرب 

  صبور

داراي روحیه 

  ي همکاري

  متقاعدکننده

  امدادگر

  مشوق

  مجاب کننده

رفاقت و  اهل

 دوستی

  برانگیز

مطمئن به 

  خود

  برون نگر

هیجان 

  طلب

  معاشرتی

  خوش بین

  با انرژي

  برون گرا

  رهبر

  با شوق

ریسک 

  کننده

 مقتدر

  مواظب

  واقع بین

  پیگیر

  مصر

انعطاف 

  ناپذیر

  کارآمد

وظیفه 

  شناس

  روشمند

  همرنگ

  صرفه جو

  مدافع

 مطیع

   

 نمونه هایی از مشاغل مرتبط با تیپ هاي شخصیتی نظریه ي جان هالند

تیپ واقع گرا(اشیاگرا): مهندس مکانیک، مهندس ماشین آالت سنگین، خلبان 

بالگرد، تکنیسین(در هر رشته اي)، تعمیرات و تاسیسات، خدمات و صنعت 

غذا،صنعت رنگ و پارچه، جوشکار، تراشکار، صنعت سرامیک، تکنیسین 

اپیما، صنایع دریایی، صنایع فلزي، صنعت کشاورزي و دامداري، کاردان فنی هو

حفاري، افسر ارتش، آبخیزداري، صنعت و اقتصاد حمل و نقل،صنعت نفت و گاز، 

سنگ و معدن، صنایع چوب، تولیدات چرم، تربیت بدنی، صنعت کاغذ و چاپ، 

ت فرش، راه جنگل داري، مکانیک ماشین، مرتع داري، صنعت فوالد، تعمیرا

اندازي تجهیزات، آموزش فن وحرفه، تعمیر و نگهداري تجهیزات، کاردان فنی 



هواپیما، پاالیشگاه، کشتی سازي، صنعت کیف و کفش، مشاغل مرتبط با خدمات 

در هتل و رستوران، آب و برق و مخابرات، تعمیرات در صنایع نساجی، مبلمان 

ل سازي، تولید فرآورده هاي سازي، ساخت و تعمیرا ماشین آالت موسیقی، پ

گوشتی، لبنی و شیالت، نوسازي قطعات (قطار، اتوبوس، هواپیماو..)، قالب سازي 

در هر صنعتی. خالصه هر نوع رشته تحصیلی و شغلی که در ارتباط با اشیاء و 

 ابزار باشد و جنبه ي فنی و تکنیکی داشته باشد.

جراح، شیمیدان، دندان تیپ جست و جوگر(داده گرا): پزشک، فیزیکدان، 

پزشک، ریاضی دان، داروساز، علوم و فنون هسته اي، مهندسی هوافضا، 

اقتصاددان، مهندس طراح سیستم، دام پزشک، زمین شناس، زیست شناس، 

نویسنده ي مقاالت علمی، جامعه شناس، ستاره شناس، مهندس نرم افزار 

تیک ...)؛ مهندس و کامپیوتر، جامعه شناس، مهندس (عمران، الکترونیک، ژن

برنامه ریز کامپیوتر، پژوهشگر آزاد، روان پزشک، روان شناس، استاد دانشگاه، 

 بیولوژي، میکروبیولوژي، بیو شیمی، علوم جغرافیا، مهندس برق قدرت.

خالصه: هر نوع رشته تحصیلی و شغلی که به داده ها بپردازد و مستلزم پژوهش 

 و تحقیق مداوم باشد.

 
ده گرا و اشیا گرا): معماري، طراح تبلیغات، فیلم نامه نویس، خوش تیپ هنري(دا

نویس، شاعر، بازیگر، خبرنگار، روزنامه نگار، کارشناس میراث فرهنگی، هنر و 

موزه؛ رمان و داستان نویس؛ مهندس طراح، فیلم بردار، نوازندگی سازهاي جهانی 

 و ایرانی؛

تباطات؛ مشاغل در هنرهاي مردم شناسی، باستان شناسی؛ کارشناس علوم ار

تجسمی، تزئینی، و نمایشی( رادیو، تلویزیون، تئاتر و سینما)؛ سردبیر مجله و 

روزنامه؛ طراح گرافیک(ارتباط تصویري)؛ طراح لباس و مد؛ طراح صحنه؛ 

 نقاشی(انیمشن  ؛...)آشپزخانه، کوسن، آباژور، مبلمان، پرده،( داخلی طراح 

تی؛ طراح بافت و چاپ پارچه؛ کارشناس صنایع صنع طراح ویراستار؛ ؛)متحرك



دستی؛ گرافیک رایانه اي؛ مترجم زبان هاي خارجی؛ ادبیات نمایشی؛ نویسنده؛ 

روان شناس اجتماعی؛ کارشناس ادبیات فارسی و ادبیات زبان هاي خارجی؛ 

ادبیات هنر و موسیقی؛ موسیقیدان و آهنگ ساز؛ کارگردان؛ کارشناس نقاشی؛ 

ی؛ کارشناس چاپ؛کارشناس مرمت و احیاي آثار تاریخی؛ کارشناس عکاس

کارشناس فرش؛ کارشناس هنرهاي سنتی؛ طراح مراسم و تدارکات ازدواج؛ طراح 

  صفحات وب کامپیوتر.

خالصه: هر نوع رشته ي تحصیلی و مشاغلی که در ارتباط با داده ها و اشیاء باشد 

 و خالقیت ، ابتکار و آثار هنري فرد را ارج نهد.

تیپ اجتماعی(مردم گرا): آموزش و پرورش ؛ الهیات و علوم دینی؛ علوم تربیتی 

و آموزشی؛ علوم اجتماعی؛ علوم تربیتی و روان شناسی و مشاوره ؛ امور کار و 

اشتغال؛ مدیریت مراکز مراقبت از کودکان؛ کارشناس و مدیر کتابداري؛ مدیر و 

اپیست؛ خدمات روان درمانی؛ برنامه ریز آموزشی؛ مربی مهد کودك؛ فیزیوتر

مدیریت در سازمان هاي خیریه و تامین اجتماعی؛ مدیر، معلم و استاد دانشگاه؛ 

پرستار و درمانگر؛ مورخ؛ مدیر کارگزینی و توسعه کارکنان؛ سرپرست و رئیس 

 شناس روان پلیس؛ کارشناس مطالعات خانواده؛ روان شناس صنعتی و مدیریت؛ 

شغلی؛ مشاغل مرتبط با روابط عمومی؛ خدمات و  مشاور تحصیلی؛ مشاور و

ارتباطات مردمی؛ مشاور امور اجتماعی و مردمی؛ مدیر باشگاه و امور جوانان؛ 

خدمات اجتماعی؛ مددکار اجتماعی؛ کاردان بهداشت دهان و دندان؛ افسر پلیس؛ 

 مأمور آگاهی.

ست و خالصه: هر نوع رشته ي تحصیلی و مشاغلی که در ارتباط با مردم ا

 )42،ص 1390(عابدي تجریشی، ، تدریس و رفاه اجتماعی را مد نظر دارد.آموزش

   

 نمونه هایی از مشاغل مرتبط با تیپ هاي شخصیتی نظریه ي جان هالند

تیپ متهور(مردم گرا): مدیریت و بازرگانی ؛ بازاریاب؛ رهبري، ریاست، سرپرستی 

حقوق و علوم قضایی؛  در هر صنفی؛ مدیریت هتل و رستوران؛ کارشناس



دادستان؛ قاضی؛ مدیر تورهاي داخلی و خارجی؛ گردشگري؛ مدیر تجاري؛ مدیر 

وام واعتبار؛ خرده فروش؛ کارشناس بازرسی مواد شیمیایی و کشاورزي؛ رئیس 

دانشگاه؛ مترجم؛ مشاور امالك؛ مشاور مالی و سهام؛ تجارت؛ سیاست مدار؛ 

ع انسانی؛ مدیریت دولتی؛ مدیر اجرایی؛ معامله گر و واسطه گر؛ مدیریت مناب

نماینده مردم؛ مدیر امور صنفی؛ مدیر خد مات؛ مدیر شرکت خصوصی؛ مهماندار 

هواپیما؛ رئیس اتاق بازرگانی؛ بازرس بهداشت و امنیت محیط کار؛ مدیریت امور 

بانکی؛ مدیریت بیمه؛ مدیریت مراسم و تشریفات؛ مأمور خرید و فروش در هر 

؛ کارشناس علوم سیاسی؛ کارشناس روابط بین الملل؛ کارشناس صنفی؛ وکیل

 وزارت کار؛ مدیر فرودگاه.

خالصه: هر نوع رشته ي تحصیلی و مشاغلی که در ارتباط با مردم است و اهداف 

 سازماندهی، مدیریت و فروشندگی را دارا می باشد.

تیپ قراردادي: کارشناس حسابداري؛ کارشناس امور اداري؛ بازرس اعتبارات؛ 

معاون شهرداري منطقه؛ کارشناس و مشاور مالیاتی؛ کارشناس امور گمرکی؛ 

مدیریت دفاتر؛ دفتردار حقوقی و قضایی؛ ثبت احوال؛ امور ثبت و دفتري پست و 

ه و..)؛ تحلیل گر امور تلگراف؛ ثبت و تنظیم داده هاي اداري( بانک، گمرك، بیم

 صنفی؛ هر در دفترداري دفتر؛ مسئول موجودي؛ از برداري صورت ناظر  مالیاتی؛ 

 کتابخانه؛ نویس فهرست کاال؛ کیفیت کنترل بودجه؛ تنظیم با ارتباط در مشاغل

 به خدمت ي نماینده پرواز؛ بازرس و امور کارشناس بایگانی؛ امور متصدي

یس دادگاه؛ تکنیسین اسناد پزشکی؛ تحویلدار نو گزارش اپراتور؛ مشتریان؛

بانک؛ ثبت سند، شکایات، دادخواست ها؛ سرپرست پذیرش مدارك پزشکی؛ 

 تحلیل گر بودجه؛ اپراتور اطالعات.

خالصه: هر نوع رشته تحصیلی و مشاغلی که به جزئیات و ریزه کاري در داده ها 

 ).43،ص 1390بپردازد. (عابدي تجریشی، 

   

 در انتخاب رشته تحصیلی و شغل عبارت است از : مؤثره طور خالصه عوامل بنابراین ب



عوامل فردي (استعداد و توانایی ذهنی،عالقه و رغبت ، شرایط بدنی ،جنسیت، ویژگی هاي  - 1

  شخصیتی ،معلومات و مهارت)

  عوامل محیطی (خانواده، شرایط اجتماعی، اقتصادي ، اقلیمی) - 2

   

 شغلی - ب رشته تحصیلیانتخا در اساسی سه گام 

  گام اول:

  :شامل است آن ابعاد و خود شناخت نیاز پیش که -   شغلی تحصیلی هاي هدف تعیین    

  استعداد و مهارت ها - 1

  عالئق- 2

  شخصیتی هاي ویژگی -3

  ها ارزش -4

  خود هاي محدودیت و امکانات -5

  :گام دوم

لی که،پیش نیاز شناخت فرصت ها و امکانات شغ–هاي رسیدن به هدفهاي تحصیلی  شناسایی راه

  : شامل  مختلف ابعاد از یکدیگر با آنها مقایسه و جامعه در موجود  تحصیلی شغلی 

  شناسایی شاخه ها ، زمینه ها و رشته هاي تحصیلی مرتبط با شاخه ها .1

  آشنایی با اهداف شاخه هاي تحصیلی .2

  هاآشنایی با ضوابط ورود به هر یک از شاخه ها و رشته  .3

  آشنایی با نحوه ادامه تحصیل درهر یک از شاخه ها .4

  شناخت رشته هاي دانشگاهی مرتبط با رشته ها ي دبیرستانی .5

  شناخت و آشنایی با مشاغل مرتبط با رشته هاي دبیرستانی و دانشگاهی .6

  تقاضا و عرضه بین رابطه و جامعه نیازهاي ، کار بازار به توجه–چشم انداز آینده رشته ها  .7

با مسئولیت ها و وظایف مشاغل مختلف و توانائی هاي ضروري و مورد نیاز مشاغل و رشته آشنایی  .8

  هاي مختلف

  آشنایی با نقش شغل در زندگی فردي و اجتماعی .9

  .شغلی تحصیلی رشته انتخاب و گیري تصمیم گام سوم : 



   

 شاخه و رشته هاي تحصیلی در متوسطه دوم

آموزان خانواده و مربیان را با رشته هاي تحصیلی  در این قسمت تالش کرده ایم که شما دانش

  بیشتر آشنا کنیم تا انتخابی درست و سرشار از موفقیت داشته باشید.

شاخه هاي تحصیلی که هر یک از دانش آموزان در سال دهم مقطع تحصیلی متوسطه می توانند 

  انتخاب کنند عبارتند از:

و حرفه اي، که هر یک از این شاخه ها به رشته  فنی شاخه. 3  . شاخه کاردانش 2. شاخه نظري 1

  هاي متفاوتی تقسیم می شوند.

 آمادگی احراز و عمومی دانش و فرهنگ سطح اعتالي شاخه این کلی هدف الف) شاخه نظري :

  .است تر عالی تحصیالت ادامه جهت نسبی

  شاخه نظري شامل:

  رشته ریاضی، تجربی، انسانی و معارف اسالمی است:4

  ضی فیزیکرشته ریا

. است فیزیک و ریاضی درس رشته این مهم و اصلی دروس پیداست رشته این اسم از که طور همان 

 دانش  بنابراین شود می محسوب رشته این در موفقیت براي اصلی نیازهاي پیش از ریاضی دانش

انایی تو و باشند مند عالقه ریاضی درس به باید شوند می فیزیک و ریاضی رشته وارد که آموزانی

 الزم هاي زمینه پیش از دیگر یکی  الزم براي یادگیري مطالب مربوط به این درس را داشته باشند.

 رشته اکثر که آنجایی از. باشد می شیمی و فیزیک درس در آموز دانش بودن قوي ، رشته این در

، دارند مهمی ضرایب) شیمی – فیزیک(  درس دو این در رشته این به مربوط دانشگاهی هاي

  بنابراین قوي بودن دانش آموز در این دروس بسیار مهم است.

 ذهنی عمل سرعت و باال)  ذهنی توانایی(  هوشی بهره که آموزانی دانش  دهد می نشان تجربه 

(  فضایی اجسام تجسم و تحلیل – تجزیه قدرت. آورند می دست به بیشتري موفقیت دارند، خوبی

  گر توانایی هاي الزم براي توفیق در این رشته می باشد.دی از)  ذهن در اجسام و اشکال تصور

نام رشته ریاضی فیزیک، با رشته هاي فنی و مهندسی دانشگاه ها عجین شده است. بنابراین اکثر 

مشاغل فنی و مهندسی، از طریق تحصیل در رشته ریاضی و فیزیک قابل دسترسی خواهد بود و از 

باشد نیاز جامعه ما نیز به رشته هاي فنی و مهندسی  آنجا که کشور ما در حال صنعتی شدن می



 مشاغل و دانشگاهی هاي رشته نظر از ریاضی رشته گفت توان می جرات به بیش از سایرین است. 

  .است متوسطه دوره در موجود هاي رشته ترین متنوع از آن به مربوط

  شرایط ورود به رشته ریاضی فیزیک -

   

 رشته علوم تجربی

در این رشته قوي بودن در درس هاي علوم تجربی دوره راهنمایی و علوم زیستی ،  براي موفقیت

ریاضی و شیمی دبیرستان از اهمیت خاصی برخوردار است. دانش آموزانی که به ساختمان بدن 

 می لذت) زیست محیط و جانوران گیاه،(  طبیعت مطالعه از موجودات زنده عالقه مند هستند و

 به نیاز شناسی زیست مطالب یادگیري این رشته موفقیت به دست بیاورند. در توانند می برند،

 ذهن در را شناسی زیست دانش موضوعات از بسیاري بتواند باید آموز دانش یعنی دارد قوي حافظه

 و دارند آزمایشگاهی کارهاي به زیادي عالقه که افرادي همچنین. بسپارد خاطر به و نماید تجسم

ا در این خصوص دارا می باشند از کسانی محسوب می شوند که می توانند ر الزم هاي توانایی

موفقیت هایی در این رشته به دست بیاورند. از نظر تنوع رشته هاي دانشگاهی گروه علوم تجربی 

بعد از ریاضی و فیزیک در رتبه دوم قرار دارد. نکته جالب توجه آنجاست که اکثر افرادي که این 

کنند به پزشکی عالقه مند هستند، اما باید توجه داشت که ظرفیت دانشگاه ها رشته را انتخاب می 

در این زمینه محدود می باشد. بسیاري از فارغ التحصیالن دانشگاهی این گروه در مراکز درمانی و 

  بهداشتی مشغول به کار می شوند.

  شرایط ورود به رشته علوم تجربی -

   

 رشته علوم انسانی

براي ورود به این رشته قوي بودن در دروس ادبیات و عربی است ، همچنین دانش  اصلی شرایط از 

 معلومات و دانش رشته این  آموز باید توانایی خود را در درس مطالعات اجتماعی نشان داده باشد. 

 انسان به مربوط مسایل مطالعه انسانی علوم اصلی موضوع. گیرد می   بر در را انسانی علوم به مربوط

زبان و ادبیات ملل مختلف، ادیان و مذاهب مختلف، علوم ورزشی، باستان شناسی، تاریخ، . است

جغرافیا، اقتصاد، جامعه شناسی، علوم اجتماعی و مردم شناسی، فلسفه و منطق، روان شناسی، 

مدیریت بخش هاي مختلف اقتصادي، بازرگانی و دولتی، مسایل مربوط به خانواده و علوم تربیتی از 



ي اصلی این رشته محسوب می شود. براي توفیق در این رشته عالوه بر عالقه مندي به محورها

علوم انسانی و قدرت حافظه خوب، توانایی علمی در دروسی چون ادبیات، عربی، تاریخ، جغرافیا، 

فلسفه و منطق و مطالعات اجتماعی از نیازهاي اصلی به حساب می آیند. اکثر مشاغلی که محور 

 این در استقبال اخیر هاي سال طی انسان می باشد، با علوم انسانی در ارتباط هستند. اصلی آن ها

 گروه در کننده شرکت بیشترین سراسري کنکورهاي در هم هنوز اما است یافته کاهش رشته

 گروه این در قوي و آماده آموزان دانش تعداد که است حالی در این. است انسانی علوم و ادبیات

  هاي دیگر است. گروه از کمتر

  شرایط ورود به رشته ادبیات و علوم انسانی -

   

 رشته علوم و معارف اسالمی

دانش آموز در این رشته با دروس و مباحث اصلی از قبیل اصول فقه، معارف اسالمی، تفسیر قرآن، 

عرب مسلط اخالق اسالمی، مبادي العربیه، آشنایی با قرآن و... آشنا می شود و باید به زبان و ادبیات 

بوده و به آن عالقه مند باشد چرا که براي ورود به وادیه قرآن و حدیث و مطالعه تاریخ و تمدن 

کشورهاي مسلمان و کتب عرفانی و فلسفه اسالمی و یا تحقیق و مطالعه بر روي فقه و مبانی حقوق 

ین رشته مجاز اسالمی، آشنایی با زبان عربی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. فارغ التحصیالن ا

خواهند بود تا در رشته هاي دانشگاهی مربوط به گروه ادبیات و علوم انسانی ادامه تحصیل بدهند. 

همچنین برخی از موسسات آموزش عالی خاص مانند دانشگاه علوم و حدیث، از بین داوطلبین 

  مذکور براي ادامه تحصیل در رشته هاي مذهبی و اسالمی دانشجو می پذیرد.

  اسالمی معارف و علوم رشته  ورود به  شرایط -

   

 آمادگی احراز و عمومی دانش و فرهنگ اعتالي شاخه این کلی هدف ب) شاخه فنی و حرفه اي :

 هاي گروه از یکی در توانند می و است کاربردي – علمی هاي رشته در تحصیل ادامه جهت نسبی

دهند.شاخه فنی و حرفه اي در  ادامه خدمات و کشاورزي ، صنعت هاي زمینه به مربوط تحصیلی

مقطع تحصیلی متوسطه آموزش و پرورش شامل سه زمینه صنعت، خدمات و کشاورزي است و هر 

 زمینه داراي چندین رشته می باشد.



و دبیران » هنرجو«و دانش آموزان آن » هنرستان«مراکز و واحد هاي آموزشی مجري این شاخه 

  نامیده می شوند.» هنر آموز«تخصصی آن 

 شناخت نوآوري، و خالقیت زمینه ایجاد و فکري استقالل  از اهداف اصلی شاخه فنی و حرفه اي،

 اشتغال، سمت به آنان هدایت براي مناسب زمینه ایجاد و هنرجویان عالقه و استعداد بهتر

 فارغ هنرستان از که هنرجویانی باشد نمی   دانشگاهی پیش دوره داراي شاخه این چون. است  مفید

یل می شوند نمی توانند در کنکور سراسري و آزاد شرکت کنند. اما به منظور ارتقاي سطح التحص

 و آزاد دانشگاه کاربردي، علمی  مهارت این هنرجویان دوره کاردانی خاصی در دانشگاه جامع 

 مند عالقه هنرجویان. است شده طراحی پرورش و آموزش به وابسته اي حرفه و فنی هاي دانشکده

لی در آزمون هاي ورودي مجاز خواهند بود تا مدرك فوق دیپلم خود را دریافت نمایند و قبو از پس

  بدین ترتیب با مهارت بیشتري جذب بازار کار شوند.

  رشته هاي شاخه فنی و حرفه اي -*

  زمینه می باشد 3رشته فنی و حرفه اي داراي 

  خدمات زمینه. 3   کشاورزي زمینه. 2  . زمینه صنعت 1

  داگانه در زمینه ها تقسیم می شوند و داراي شرایط خاص خودش است .که هر یک ج

  آثار تحصیل در هنرستان هاي فنی و حرفه اي

 اشتغال زایی  

 (درآمد زایی)کسب منابع اقتصادي  

 کسب مهارت  

 افزایش اعتماد به نفس ، خودباوري و مسوولیت پذیري پس از توانایی انجام مهارت  

 پر کردن اوقات فراغت  

 داشت روانیتقویت به  

 تحقق آموزش عملی و عینی  

 ایجاد زمینه خالقیت و ابتکار  

   

 و ماهر ، ماهر نیمه سطوح در انسانی نیروي تربیت شاخه این کلی هدف ج) شاخه کار و دانش :

 مقطع در کاردانش شاخه.است خدمات و کشاورزي ، صنعت هاي بخش براي سرپرست و استادکار



شامل سه زمینه صنعت، خدمات و کشاورزي است. مراکز و  پرورش و آموزش متوسطه تحصیلی

نامیده می شوند. دانش آموزانی که » هنرستان کار دانش«واحد هاي آموزشی مربوط به این شاخه 

قصد دارند هر چه سریع تر جذب بازار کار شوند به این شاخه هدایت می شوند البته همان طور که 

 دانش جویان کاردانش نیز می توانند ادامه تحصیل دهند.در شاخه فنی و حرفه اي اشاره شد هنر 

 تمایل و دارند محور حافظه و نظري دروس یادگیري براي کمتري حوصله و توانایی که آموزانی

 آنجا از. هستند مناسب شاخه این در تحصیل براي دارند مهارتی و عملی مشاغل انجام به بیشتري

است توانمندي هاي مربوط به این شاخه نیز گسترده است.  زیاد بسیار شاخه این در رشته تنوع که

 به همین علت عالقه مندان باید در انتخاب رشته دقت بیشتري داشته باشند.

  آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان

نظر به اهمیت، ضرورت و نقش راهنمایی و مشاوره تحصیلی در شناسایی و رشد همه جانبه استعداد 

و رغبت هاي دانش آموزان، متناسب با نیاز حال و آینده ي کشور و آماده سازي آنان ها ، توانایی ها 

براي انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی خود که همزمان با تعلیم و تربیت رسمی آغاز و تا پایان دوره 

دوم متوسطه استمرار دارد و در راستاي مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی 

مهوري اسالمی ایران ((آیین نامه هدایت تحصیلی دانش آموزان)) به شرح زیر به تصویب می ملی ج

  رسد :

  : تعریف 1ماده 

هدایت تحصیلی فرآیندي است که طی آن با ارایه خدمات راهنمایی و مشاوره به دانش آموز کمک 

ها و رشته هاي می شود تا استعداد ها، توانایی ها، عالیق و ویژگی هاي شخصیتی خویش، شاخه 

تحصیلی، حرف و مشاغل مورد نیاز جامعه را شناخته و بر اساس آن اقدام به انتخاب اولویت شاخه، 

  گروه و رشته تحصیلی مناسب نماید.

  : اهداف 2ماده 

  شناسایی استعداد،توانایی،عالقه و ویژگی هاي شخصیتی دانش آموزان .1

  شغلی و حرفه اي دانش آموز کمک به انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی و مسیر آینده .2

کمک به هدایت متوازن دانش آموزان به شاخه ها و رشته هاي تحصیلی بر اساس سیاست هاي  .3

  ابالغی کشور.

  : مالك ها و معیارها 3ماده 



 رشته یا شاخه ترین مناسب به آموزان دانش که است آن هدف مالك هاي هدایت تحصیلی :

  ه امکانات و نیاز هاي کشور راهنمایی شوند.ن و عالقه و استعداد اساس بر تحصیلی

  در هدایت تحصیلی دو مالك کلی مد نظر است که عبارتند از :

  امتیاز 35) نمرات دوره متوسطه اول به میزان 1

  امتیاز می باشد. 65) نظر مشاور بر اساس بررسی هاي مشاوره اي به میزان 2

   

صیلی بر اساس مالك ها و معیار هاي زیر انجام هدایت دانش آموزان به شاخه، گروه و رشته هاي تح

 می شود:

 تحصیلی هاي رشته و ها شاخه بین از آموز دانش بندي اولویت و انتخاب به توجه   نظر دانش آموز: .1

  )2 شماره برگ نمونه اساس بر.( درصد 10 میزان به متوسطه، دوم دوره در موجود

هاي استعداد،رغبت،شخصیت و ارزش هاي  آزمون برگزاري   :اي مشاوره هاي آزمون نتایج   -2

  درصد 30 میزان به آموزان، دانش از شغلی –تحصیلی 

 با متوسطه اول دوره دروس تمام در آموزان دانش نمرات نتایج بررسی  :تحصیلی عملکرد نتایج  -3

  درصد 35 میزان به تحصیلی، هاي گروه و ها رشته در آنها از یک هر اختصاصی ضرایب

. ( بر اساس نمونه 5اخذ نظر والدین در اولویت هاي انتخاب رشته فرزند خود، به میزان  نظر والدین: .4

  ) .3برگ شماره 

 انتخاب هاي اولویت تعیین در متوسطه اول دوره دروس تمام معلمان نظر به توجه نظر معلمان: .5

  .درصد 10 میزان به آموزان، دانش تحصیلی رشته و شاخه

 و ها،مصاحبه آزمون متوسطه،نتایج و رد تحصیلی دوره ابتدایی عملک تخصصی بررسی نظر مشاور: .6

  درصد 10 میزان به شده، کسب   هویت نمره به توجه و والدین و اموزان دانش با مشاوره

   

 اجرا و گذاري سیاست : 4ماده

الف : سیاست ها و خط مشی هاي توسعه متوازن شاخه ها و رشته هاي تحصیلی توسط وزارت 

  پیشنهاد و به تصویب شوراي عالی آموزش و پرورش می رسد.آموزش و پرورش 

ب : به منظور برنامه ریزي، هماهنگی و نظارت بر اجراي فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان 

مبتنی بر سیاست ها و خط مشی هاي مصوب توسعه متوازن شاخه و رشته هاي تحصیلی، ((شوراي 



زارت آموزش و پرورش تشکیل می شود. وظایف و برنامه ریزي هدایت تحصیلی)) در سطح ستاد و

  ترکیب اعضاي این شورا توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و ابالغ می شود.

   

 : زمان هدایت تحصیلی 5ماده

هدایت تحصیلی به صورت فرآیندي از دوره ابتدایی با تشکیل پرونده مشاوره اي آغاز و با انجام 

پایان دوره دوم متوسطه، ادامه می یابد، لکن انتخاب شاخه،  مداخله هاي مشاوره اي و آموزشی تا

  گروه و رشته تحصیلی در پایان پایه نهم صورت می پذیرد.

: نمون برگ هدایت تحصیلی همزمان با اعالم نتایج امتحانات خردادو شهریور ماه ، براي همه 1تبصره

یر مدرسه تا نیمه تیر ماه همان دانش آموزان صادر و پس از تایید مسئول ثبت نمرات، مشاور و مد

سال براي قبولی هاي خرداد و همزمان با اعالم نتایج شهریور ماه براي قبولی هاي شهریور در اختیار 

  دانش آموز قرار می گیرد.

: دانش آموزان در شاخه نظري به انتخاب رشته تحصیلی و در شاخه هاي فنی و حرفه اي و 2تبصره

هدایت می شوند. تعیین رشته در شاخه هاي فنی و حرفه اي و کار و  کار و دانش به گروه تحصیلی

  دانش بر اساس شیوه نامه اي خواهد بود که وزارت آموزش و پرورش تهیه و ابالغ می کند.

  : مسئولیت هدایت تحصیلی 6ماده

مسئولیت برنامه ریزي و اجراي فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان بر عهده مشاور مدرسه است 

 بر نظارت مسئولیت همه کارکنان آموزشی و پرورشی مدرسه ملزم به همکاري با وي می باشند.و 

 می مدرسه مدیر عهده بر آن برگ نمون نهایی تایید و آموزان دانش تحصیلی هدایت اجراي حسن

  .باشد

  : تغییر شاخه یا رشته تحصیلی 7ماده

است. ضوابط و مقررات آن به تصویب تغییر شاخه و رشته تحصیلی در پایان پایه دهم بالمانع 

  کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شوراي عالی آموزش و پرورش می رسد.

  : دامنه اجرا 8ماده

توزیع شاخه، رشته ها و هدایت تحصیلی دانش آموزان در مدارس عادي، استعداد هاي درخشان، 

یر مدارس خاص و غیردولتی بر اساس این استثنایی، شاهد، نمونه دولتی، وابسته، داوطلبان آزاد، سا



آیین نامه انجام می شود. با تصویب این آیین نامه سایر قوانین و مقررات مغایر کان لم یکن تلقی می 

  شود.

   

 :از عبارتند نهم پایه تحصیلی هدایت بر گذار  رتأثیخالصه عوامل اساسی 

  نمرات دوران متوسطه اول (راهنمایی )- 1

       د ( هوش ) استعدا  آزمون  - 2

        آزمون رغبت  -3

  نظر دبیران -4

  نظر دانش آموزان -5

  نظر والدین - 6

  نظر مشاور - 7

   

 برخی از عواقب عدم عالقه به رشته ي تحصیلی عبارتند از:

  بی انگیزه بودن نسبت به درس و تحصیل ؛ -

  ؛ تحصیلی افت و عدم تمرکز در مطالعه و کاهش یادگیري در دروس  -

  هدفی و سر در گمی ؛بی  -

  روي آوردن به انحرافاتی مانند اعتیاد ؛ -

  نداشتن ارتباطات سالم و قوي با سایر ین ؛ -

  هدر دادن سرمایه و وقت ؛ -

  ایجاد بار اضافی براي سیستم ؛ -

  لذت نبردن از دوران دانشجویی، -

   

 جمع بندي و نتیجه گیري

داشتن مجموعه اي از اطالعات و مهارت ها است خالصه الزمه ي انتخاب رشته ي تحصیلی و شغلی 

  . این اطالعات و مهارت ها را می توان به سه گروه اصلی تقسیم بندي کرد :

     شخصی امکانات و خود به مربوط اطالعات ) 1



  شغلی و تحصیلی هاي محیط به مربوط اطالعات  ) 2

  ) مهارت هاي برنامه ریزي و تصمیم گیري و حل مساله3

  : کرد تقسیم زیر ي دسته سه به توان می را شغلی –ی منابع کسب اطالعات تحصیلی به طور کل

  الف) منابع شخصی (انسانی):

 هاي هسته یا مراکز مشاوران) 3 راهنما دبیر ، مشاور) 2   ) والدین ، اقوام ، دوستان و ... 1

نیک ها و مراکز کلی مشاوران) 5  دانشگاهی و جهاد مراکز و ها دانشگاه مشاوران) 4  مشاوره

 صاحبان از دعوت) 8    بازدیدها) 7  حرفه یک شاغالن و کارمندان) 6  مشاوره خصوصی 

  شغلی و تحصیلی هاي نمایشگاه) 10  کاري تجربه) 9    مشاغل

 روزنامه) 3           سنجش پیک نشریه) 2  سنجش سازمان هاي دفترچه) 1  ب) منابع نوشتاري :

  مشاغل فرهنگ) 6  ها کتابخانه) 5  تخصصی نشریات و جمالت) 4  ها

  .ویدیویی هاي فیلم) 2       تلویزیون و رادیو) 1  ج ) سایر منابع :

   . بکند انتخاب آزادانه را شغلی و رشته که است انسانی هر مسلم حق  -

 شغلی هاي نیاز از را فرد باید مشاور بگیرد انجام تر مناسب شغل و رشته انتخاب آنکه براي  -

سازد و رغبت ها و استعداد هاي فرد را به او بشناساند. مشاور فقط نقش مشورتی و  آگاه مملکت

راهنمایی فرد را بر عهده دارد و هیچ گاه فرد را به انتخاب رشته و شغل معینی مجبور نمی کند. در 

  عین حال مشاور می تواند شغل یا رشته و مشاغلی را به مراجع پیشنهاد نماید.

اسی ترین فعالیت هاي زندگی است و فرد باید سرانجام شغلی را برگزیند و از اشتغال یکی از اس -

آن طریق به زندگی اش ادامه دهد. اشتغال از درجه اهمیت بسیار باالیی برخورد دار است 

 می مشخص را فرد زندگی گذراندن نحوه شغل .دارد بستگی آن به جامعه استمرار و فرد هستی زیرا

مشاغلی که به تخصص آنان مربوط است به کار مشغول شوند عالوه بر خشنودي  در افراد اگر و سازد

و احساس رضایت ، مملکت خود را به سوي خودکفایی در زمینه هاي گوناگون سوق خواهند داد. 

  حصول این هدف ها از طریق اعمال درست و جدي راهنمایی شغلی ممکن است.

 غیر یا رسمی–صورت گذراندن دوره آموزشی براي اشتغال درست و موفق ، تحصیالت که به  -

  : گرفت نظر در را مهم هدف دو توان می تحصیالت براي. دارد ضرورت است کارآموزي و -رسمی

  ) یکی افزایش دانش و آگاهی و بینش فرد درباره ي خود و جهان پیرامون1

    .  همنوع به خدمت و تولید ، اشتغال براي شدن آماده دیگري) 2 



تحصیالت و انتخاب رشته مناسب ، مقدمه و پیش نیاز ضروري براي اشتغال به حساب می  بنابراین 

  آید و راهنمایی تحصیلی وسیله ي آموزشی براي تحقق راهنمایی شغلی است .

  در زمینه ي موفقیت دانش آموزان یادآوري دو مورد ضروري است : -

  الف) اول آن که موفقیت دست کم به:

 و معلمان دارد بستگی مدرسه و خانه امکانات) 3 ) میزان تالش و کوشش 2 استعداد و توان)  1 

 موفقیت میزان درباره قضاوت و بررسی هنگام به ، پرورش و آموزش کاران اندر دست و والدین

 دانش هیچ درباره ها آن گرفتن نظر در بدون و کنند توجه شده یاد عامل سه به باید آموزان دانش

  .نکنند قضاوت آموزي

ب) دوم آنکه شیوه ي مرسوم در اکثر مدارس ما مبنی بر این که در هر کالس فقط به یک نفر از 

  دانش آموزان که باالترین نمره را کسب کرده است جایزه می دهند روش ناپسند و غیر علمی است.

 اعمال برنامه هاي راهنمایی تحصیلی به طور مناسب ، موجب می شود که توزیع دانش آموزان به -

رشته هاي مختلف تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه ها بر اساس ویژگی هاي فردي و نیازهاي شغلی 

جامعه به طور صحیح انجام پذیرد. این امر از به هدر رفتن سرمایه هاي ملی کشور و اتالف فرصت ها 

می و در نهایت از تورم یا کمبود در برخی رشته هاي تحصیلی و ایجاد مشکالت شغلی پیشگیري 

  کند.

راهنمایی تحصیلی موجب بازدهی و کارآمدي بیشتر نظام آموزشی ، افزایش پیشرفت و کاهش  -

افت تحصیلی ، تقلیل مشکالت رفتاري دانش آموزان ، ایجاد جو سالم و صمیمی بین دانش آموزان و 

می  کارکنان مدرسه ، افزایش رضایت خاطر دانش آموزان و ارتقاي اعتماد به نفس دانش آموزان

  شود.

هدایت تحصیلی به صورت فرآیندي از دوره ابتدایی با تشکیل پرونده مشاوره اي آغاز و با انجام  -

مداخله هاي مشاوره اي و آموزشی تا پایان دوره دوم متوسطه، ادامه می یابد، لکن انتخاب شاخه، 

  گروه و رشته تحصیلی در پایان پایه نهم صورت می پذیرد.

  فهرست منابع و مآخذ

  آیین نامه هدایت تحصیلی وزارت آموزش و پرورش -

). کدام تیپ شخصیتی کدام رشته و کدام شغل . تهران : 1394بابلی ، عزیزاله و همکاران(-

  انتشارات یادواره کتاب.



  ).تیپ شخصیتی من کدام است؟ مترجم: قراچه داغی، مهدي . تهران: نشر پوینده.1390بارون،رنی(-

).انتخاب رشته ، انتخاب آینده. تهران: 1389ده غالمرضا وخدایی، ابراهیم(پرند،کورش؛ یادگارزا-

  انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.

). شغل مناسب شما. مترجمین: فراچه داغی،مهدي و رحیم منفرد، 1384تیگر، پاول و باربارا (-

  حسین. تهران : انتشارات نقش و نگار.

  صیلی و شغلی. تهران: انتشارات پیام نور.).راهنماي تح1377شفیع آبادي، عبداله(-

  ).راهنمایی و مشاوره شغلی. تهران: انتسارات سمت.1379شفیع آبادي، عبداله(-

تهیه و تنظیم: دکتر عزیزاله بابلی بهمئی مدرس دانشگاه ، مشاور و مدرس خانواده هاي تهران 
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