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 چکیده
بر رویکرد رشدی با روش  آموزان مبتنی  الگوی جامع هدایت تحصیلی دانش پژوهش حاضر با هدف تدوین

کیفی و از نوع تحلیل مضمون انجام گرفت. ابتدا مضامین متوون نوند تحوون بنیوادینا مبوانی نحوری تحوون        
بنیادین و برنامۀ درنی ملی و نپس متون تخصصی راهنمایی و مشاورۀ مدرنه و رشودا تحلیول و انوتخرا     

 به دنتنحران متخصص در حوزۀ هدایت تحصیلی و مشاوران مدرنه   امین مصاحبه با صاحبشد. نپس مض
هاا   آمده از کدگذاری اننادا متون و مصاحبه به دنتمقولۀ اصلی  141مقولۀ فرعی و  986آمد. از مجموع 

ر چهوار  ای د  ای حاصل شد که محورهای اصلی الگو را شکل دادند. مضوامین هسوته    مضمون هسته 21تعداد 
ها دارای   بندی شدند. در رکن مبانیا بنیان  دنته (گویی  مبانیا ارائه و محتواا مدیریت و ادارها و پانخ) رکن

های انسان( و   ها و ظرفیت  چهار محور اصلی )رابطۀ انسان با هستیا رشد و تعالی انسانا هویت انسانا قابلیت
گری( هستند. رکن ارائه و محتوا دارای پنج   انی و هدایتها دارای دو محور اصلی )نازم  الزامات و ضرورت

( انت. رکون مودیریت و   تحصیلیا شغلیا شخصیا اجتماعی و معرفت دینیها )  محور اصلی در شایستگی
( در اجزا و ارکان و دارای دو محور اصلی خانوادها مشاوران و عوامل مدرنهاداره دارای نه محور اصلی )

گوویی نیوز دارای     های اجرا و اداره انت. رکن پانخ  گری( در شاخص  و تسهیل ریزی تحصیلی/شغلی  )طرح
محووور اصوولی )ارزیووابی یکپارچووه و   4نگووری( در جنبووۀ نتووایج و   دو محووور اصوولی )پسامدرنووه و موقعیووت

 گویی انت.  های پانخ  های فردی( در جنبۀ شاخص  رشدمحورا نیازننجی و تفاوت
هودایت تحصویلیا رویکورد رشودیا آموادگی تحصویلی/ شوغلی        الگوی جامعا  :های کلیدی واژه

 آموزان.  دانش
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Abstract 

The aim of this study was to develop a comprehensive model of academic guidance 

for students based on developmental approach with a qualitative method and 

thematic analysis. First, the contents of the texts of the fundamental change 

document, the theoretical foundations of the fundamental change and the national 

curriculum, and then the specialized texts of school guidance and counseling, and 

developmental were analyzed and extracted. Then, the themes of interviews with 

experts in the field of educational guidance and school counselors were obtained. 

Out of a total of 986 sub-categories and 141 main-categories obtained from the 

coding of documents, texts and interviews, 21 core themes were obtained that 

formed the main axes of the model. Core themes were categorized into 4 pillars; 

foundations, delivery and content, management and administration, and 

accountability. The foundations have 4 main axes (human relationship with 

existence, human development and excellence, human identity, human capabilities 

and capacities) and requirements and necessities have 2 main axes (organizational 

and guiding). The pillar of delivery and content has 5 main axes in competencies 

(educational, professional, personal, social and religious knowledge). The 

management and administration pillar has 3 main axes (family, counselors and 

school agents) in components and pillars and has 2 main axes (academic / job 

planning and facilitation) in the indicators of implementation and management. The 

pillar of accountability also has 2 main axes (post-school and positionalism) in terms 

of results and 4 main axes (integrated and growth-oriented evaluation, needs 

assessment and individual differences) in terms of accountability indicators.  

Keywords: academic guidance, comprehensive model, developmental 

approach, student academic/career readiness 
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 مقدمه
هوای    نوازی نیوزا چوالش     های صنعتی و اقتصادی جوامع در عصور جهوانی  دگرگونی شاخص

 ا 1هادلسوتون  و مان)آموزان از مدرنه به دنیای کار ایجاد کرده انت   انانی در انتقان دانش
کشوور   ۀاصلی رشد اقتصادی و تونع ۀواقعیت که هست   این توجه بهبا (.2017 ا2ایگبو ؛2016
آمووزان بعود از اتموام تحصوی ت مدرنوها        ا بسیاری از دانشانت وپرورش آموزش ۀبر عهد

 گیوری درموورد    (. تصومی  2016ا 3مطمئن نیستند که چوه شوغلی را بایود دنبوان کننود )نجیورو      
 تور   هنگوام  آموزان  دانش که انت دشواری یکی از وظایف شغلی انتخاب مسیر تحصیلی/

روی   ها و انتحارات فردی و اجتمواعی پویش    نقش و شوند  می رو هروب آن با مدرنه تحصی ت
(. راهبووری 2016ا 4لونووتو   هموین تصومی  انوت )ایگبوور و آکوین      ثر ازأافوراد در آینودها متو   

هایی را باید کسوب    تحصیلی را برگزینندا چه مهارت ۀاینکه کدام رشت درموردآموزان   دانش
جووی چوه مشوا لی باشوندا     و ها در مدرنه به چوه میزانوی باشود و در جسوت      کنندا ت ش آن

هووا و تحوووات جامعووه در ابعوواد   ثیرات بلندموودت و مانوودگاری بوور پیشوورفت تحصوویلی آنأتوو
 (. 2019ا 5اجتماعی و اقتصادی دارد )وونگ و یوئن

نتاا تدوین انتانداردهای مرتبط بوا  را  های آموزشی کشورهای مختلف در همین  نحام
بوه   آموزان را دنوتور کوار قورار دادنود. هودف از ایون اقوداما        آمادگی تحصیلی/شغلی دانش

هوای تحصویلی بووده و در تو ش انوت کوه         چالش کشیدن یادگیری موجوود در تموام دوره  
و شوغل در  آمووزان بورای ورود بوه دانشوگاه       نازی دانش  نوی آمادهبه  های مدارس را  برنامه
 جدیود  مشا ل بیشتر(. مطابق آمارهای رنمیا 2020ا و همکاران 6نوق دهد )پا  21قرن 

 دارنود و تحصوی ت   دانشوگاهی  مودر   بوه  نیواز  2018 نوان  تا متحده ایاات در ایجادشده
شوود   اجتماعی تلقی موی  تحر  و اقتصادی کسب امنیت برای ای  دروازه منزلۀبه  دانشگاهی

 بوورای ازم ظرفیووت و اط عووات فاقوود کووه نوجوانووانا  . درحووالی(2014 ا7واتسووون و توورپی )
تحصویل و شوغل هسوتند )وونوگ و یووئنا       همچوون ای   پیچیده های  گزینه ی بهینه بههد  جهت
توانمندنازی آنوان انوت. در    آموزان برای آینده نیازمند  نازی دانش  تمرکز بر آماده (.2019
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( بوور اهمیووت در  خووود کووه شووامل ع یووقا  1997) 2( و هالنوود1990) 1ایوون رانووتاا نوووپر
هوا و    یآمووزان بایود توانوای     دانوش  نود و معتقدنود  کرد تأکیود ها و نقوا  قووت انوتا      یتوانای

رو در مراحل مختلف زنودگی کسوب     های پیش  های انانی را برای مواجهه با چالش  مهارت
در اصو ح ادرا  تحصویلی   های راهنموایی مودارسا     کنند. مشاوران مدرنه با اجرای برنامه

 کواهش  را دانشگاه به ورود های ها به تحصیل نقش دارندا هزینه  آموزان و بازگشت آن  دانش
 بورای کننود.    تحصیل و شغل در مدرنه و پسامدرنه را توصیه می خاص مسیرهای و دهند  می
 کوه  هسوتند  مربیوان حاضور در مودارس    بزرگ گروه دومین مشاوران متحدها ایاات در مثان
بور نقوش    تأکیود شوود. در بسویاری از کشوورهاا بوا       می هزینه ها آن برای دار میلیاردها ناانه

آمووزان    های آمادگی شغلی و تحصیلی دانش  آموزانا موففیت برنامه  حمایتی مشاور از دانش
  .(2020ا 3ها وابسته انت )مالهرن  ای آن  به کارکرد حرفه

پورورش    و  های آموزش  یکی از پیشرفت به منزلۀ دارسراهنمایی و مشاوره در م ۀبرنام
آموووزان در   نووازی دانووش  ای بوورای آموواده  هووای حرفووه  قوورن بیسووت ا درصوودد تعیووین شوواخص 

 ا2009ا ناشوی از تغییور الگووی کاریوابی و اشوتغان انوت )گیبسوون و میشول           های  دگرگونی
 آموزشی و پرورشی مدارسا هودف های   ناختار برنامه (. در1397ا و همکاران ثنایی ۀترجم

 تور   نوال   ای آینده به آموزان دانش هدایت و ناختاردهی مشاورها و نهایی خدمات راهنمایی
یوک فعالیوت    منزلوۀ بوه   مشاوره و راهنمایی داشت اگرچه اظهار (1999) 4اولین مک .انت
کنود و   موی  ای را با خود حمول   آموزشی حرفه عملکرد یک اما نیستا تدریس بر مبتنیصرفاً 

 گذار انت.اثربر ناختار نحام آموزشی 
در ارائوۀ   مدرنوه  مشواوران  نقش و عملکرد دامنۀ های گوناگون دربارۀ  وجود دیدگاه

ها   نازمان. نیستند آموزان برای آیندها جدید  نازی دانش  خدمات راهنمایی و مشاوره و آماده
نازی خدمات راهنمایی و مشاوره در   یکپارچه به که های زیادی انت  نان و نهادهای مختلف

ائت ف  ا( ASCA) 5آمریکا مدارس مشاوران انجمن ا1990 دهۀ اوانط از. اند  پرداخته مدرنه
 ملی انجمن ا و7مشاوران مدرنه حامی تحصی ت دانشگاهی ملی ا انجمن6وپرورش آموزش
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راهنمایی و نقوش  نازی خدمات   ا ت شی را به منحور تبیین و شفاف1متونطه مدارس مدیران
 .(2019و همکارانا  2اند )داهیر  کرده آ از مشاوران مدرنه

الگوهوای جوامعا نقوش اصولی      براناسخدمات راهنمایی و مشاوره در مدارس  ۀارائ
دانوود.   مشوواور مدرنووه مووی   ۀآموووزان را بوور عهوود   ریووزی گسووترش موفقیووت دانووش    برنامووه

کنود؛ الگووی جوامع بوه       تصوری  موی   3«کل آموزش ایالت نیویور  ۀادار»های   دنتورالعمل
هوا    آن ۀهای رشودی را بورای همو     آموزانا فرصت  نازی خدمات مدرنه برای دانش  یکپارچه
ها نگواهی منسوج      مشی  دارد که خط تأکید(. این دنتورالعمل 2018ا 4کنند )ریدر  فراه  می
و الزاموات  « آمووزان   دانوش  ۀقانون موفقیت برای همو » همچونهای و انناد باادنتی   به برنامه
 .(2019)داهیور و همکوارانا    قبیل شرایط ازم بورای یوادگیری بهتورا داشوته باشوند     مدرنه از
درصوودد کمووک بووه  خوودمات راهنمووایی در مدرنووه مطووابق الگوووی جووامعا ۀارائوو اهمچنووین
 توانوایی  و نوازند  هماهنوگ  را خوود  هوای   ارزش و ع یوق  هواا   توانوایی  تا آموزان انت  دانش
شوغل   رشوته و  انتخواب  نووی بوه   را آمووزان   دهند. ایون خودمات دانوش    تونعه را خود ۀبالقو

 بووا کلوی  نوازگاری  و اشووناختی روانکوردن مشووک ت تحصویلیا اجتمواعی و      منانوبا حول  
هووای   واقوع بورای تودوین شواخص    در(. 2020ا و همکواران  5دهود )صوال     نووق موی   زنودگی 

هوای    محتوا )تدار  فعالیت همچونهایی   لفهؤید مآموزان با  شغلی دانش راهنمایی تحصیلی/
آموزان آموزش داد(ا انسجام )عودم تعوارا اهوداف      موضوعی متمرکز برآنچه باید به دانش

هوای حواک  بور مدرنوه و       آمووزانا نیانوت    شودها بوا نیازهوای دانوش     بینی  های پیش  و فعالیت
 همچوون هوای ایجواد یوادگیری فعوان       محوور )توجوه بوه جنبوه      هوای یوادگیری    منطقه(ا فعالیت

آمووز(ا مشوارکت     ثرا مشاهدها بوازخوردا تجزیوه و تحلیول فعالیوت دانوش     ؤم ۀهای ارائ  روش
آمووز بورای موفقیوت( و      جمعی )مشارکت جمعی تمام عوامل مدرنه و افراد مرتبط با دانوش 

توجوه قورار   ردتحصویلی( مو   هوا در طوون نوان     دار بوودن فعالیوت    پایداری در طون زمان )ادامه
 (.2020گیرد )پا  و همکارانا 
الگوی جامع در خدمات راهنمایی و مشاوره مدارس بر نوه محوور    ۀاناس تفکر ارائ

بور پیشورفت    مشواورۀ مدرنوه   ۀثیر برنامو أتمرکز بر نقش جایگاه مشاور مدرنه به تو  (1 :انت
شوابهی کوه نوایر    هوا و اهوداف م    آموزان تغییر یابد. بور ایون انواس ازم انوت نگرانوی       دانش

                                                                                                                                        
1.  The National Association of Secondary School Principals 
2.  Dahir, Cinotti & Feirsen 

3.  New York State Education Department (NYSED) 

4.  Rider  

5.  Saleh 



 333     ...  آموزان تدوین الگوی جامع هدایت تحصیلی دانش

 

آمووزان بوه خودمات      دانش ۀاز دیدگاه هم (2متخصصان آموزشی دارند نیز پانخ داده شود. 
هوایی بورای     برنامه (3مند شود.   آموزی باید از این خدمات بهره  نگریسته شودا یعنی هر دانش

یورات  آموزان ارائه شود. برای این منحوور بایود تغی    حمایت از رشد و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان( انجوام داد )کو ر      خصوص دانش هان )بنفع ذینحامندی را در مدرنه با مشارکت 

 (.2016و داهیرا  4انتون ؛2012ا 3؛ گیزبرز و اندرنون2004ا 2؛ داهیر2000ا 1و انتون
 هوا  آموزان با رویکرد رشدیا باید فعالیوت   الگوهای آمادگی تحصیلی و شغلی دانش

 مشواوران  ازجملوه  اصلیا اننفع ذی و گیرند درنحر را نن با متنانب ای مشاوره راهبردهای و
ا 5کننود )زونکور   درگیور  فعوان  طوور بوه   را جامعه اعضای و والدین معلمانا مدیرانا مدرنها
صوورت  بوه   و دهنود آمووزان را مودنحر قورار      (. در این الگوها باید تمام تجارب دانوش 2006

 از کووه ای  حرفووه رهنمودهووای و نحووری هووای  چووارچوب از انووتفاده بووا راهبووردی و هدفمنوودا
 کننودا  موی  پشوتیبانی  هوای تحصویلی    دوره تموام  در تحصیلی و شوغلی  آمادگی جامع رویکرد

پیشرفت تحصویلی   (.2008ا 7؛ وود و کازونکی2016ا و همکاران 6انتخرا  شوند )ماریانی
نوت. پیشورفت   موادگی تحصویلی و شوغلی در ایون الگوها    آبینوی    شاخص مهموی بورای پویش   

ر مثبتوی دارد  امعنواد  ۀهای پسامدرنه و ثبات اقتصوادی در زنودگیا رابطو     تحصیلی با موفقیت
آمووزانی کوه از نحور تحصویل موفوق       (. دانوش 2014ا 9هوارت   لئوون  ؛2014ا 8)دالی و بینجایل

و از نو مت جسومانی بیشوتری برخوردارنود     ا دارنود هستندا در آینده ثبوات شوغلی بیشوتری    
 (.2015ا 11؛ لین2013ا 10به نایرین دارند )بردلی و گرین اجتماعی بااتری نسبتمشارکت 

خوودمات  ۀآموووزان نیووز در ارائوو   هووای رشوودی دانووش   بنووابراین ازم انووت صوو حیت 
فوردیا کواهش    گیوری روابوط بوین     شکل فرایندراهنمایی تحصیلی/شغلی درنحر گرفته شود. 

هوای    هوای همسوانا رشود ویژگوی      ر گوروه وابستگی و رشد انتق ن فردا مودیریت روابوط د  
ها و دانش مورد نیواز در دنیوای     اخ قی در ارتبا  با منافع شخصی و جمعیا آموزش مهارت

                                                                                                                                        
1.  Clark & Stone 
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تحصویلی در   ۀآمووزان هور دور    هوای شخصویتی و رشودی دانوش      مشا ل با توجه بوه ویژگوی  
واقوع  در (.2020 و همکارانا 1ثر انت )کودرینسکیاؤها م  آن ۀگیری و انتخاب آگاهان  تصمی 
 فرایند تسهیل و شغلیا باعث تشویق آموز در راهنمایی تحصیلی/  رشد دانش فرایندتوجه به 

 و مدرنوه  در موفقیوت  کسوب  بورای  آموزان دانش ۀهم توانمندنازی و مشاوره یادگیریا
تووا  شووود نوبب مووی و  (2010 ا2اننبووورگ) شووود موی جامعووه  در آنوان  مشووارکت ۀتونوع 
 (.2016ا 3شووند )آکینیود   نوازگار  مدرنوه  زندگی با و کنند در  را خودشان آموزان دانش
شووغلی را در اجرایوی شوودن   عبوارتی نگوواه جوامع رشودیا خوودمات راهنموایی تحصویلی/     بوه  

آمووزان   کند که برای افزایش حداکثری یادگیری دانوش  هایی هدایت می  راهبردها و فعالیت
هوای انتخوابی    ها را برای گزینه تحصیلیا آنهای  از طریق کار با کیفیت بااا تعهد و موفقیت

 (.2015ا 4نازد )ریتز بعد از دبیرنتان مهیا می
جهووت دنووتیابی  بووه  در رانووتای اجوورای اهووداف راهنمووایی و مشوواوره در موودارس  

توری داردا   تحصیلی در کشور ما ایورانا نموود بویش    ۀشدها آنچه در حوز کارکردهای عنوان
« هودایت تحصوویلی »عنووان   بوا تحصوویلیا   ۀ رشوت    تخواب آموووزان جهوت ان  نوازی دانوش    آمواده 
 ۀمتونوط  ۀنهو  دور  ۀه  به صورت متمرکوز در یوک نوان تحصویلی )پایو       آموزان و آن دانش

شود. هدایت )راهنمایی( تحصیلیا ابتدا با هدف هدایت )راهنموایی( تحصویلی     اون( اجرا می
هوای مختلوف    و ظرفیوت رشوته  انتعدادا ع قه و کوشش آنان  براناسآموزان   و شغلی دانش

 چهوار  ( که برانواس 1394)صافیا   آموزشی بر حسب نیاز مهارتیا فنی و علمی جامعه بوده

(. نوپس بوا   1395شده انت )زرافشانا  کشور( انجام امکانات و نیاز ع قها عامل )انتعدادا
و  یافوت  تغییور  6 و 3 و 3ی کشوور بوه نحوام    تحون بنیادینا نواختار آموزشو   تصویب و اب غ نند

 منوابعا  اموا اهودافا   الحاظ ناختار و محتوا دچار تحوواتی شود  به  اجرای هدایت تحصیلی

 هوای   روش و هوا   انوت و مو     بووده  الگووی هودایت یکسوان    هور دو  برونوداد  و ینود افر

 .(1397تفواوت چنودانی نداشوت )نویودیا      بوا الگووی قبلوی    جدیود  الگووی  در شوده  اع م
(ا 1375طلوبا    ؛ رخصوت 1376آمووزان )شوفقتیانا     دانوش  ۀناآگاهانو گیری و انتخاب   تصمی 

(ا 1376؛ ادریسویا  1379پورا   کمبود تجربه و و تخصص مشاوران و عوامل مدرنه )حمیدی
؛ 1377؛ نویوودیا 1394بُعوودی عملکوورد تحصوویلی )احموودیا     نووه  بوواای شوواخص تووک  
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اهی و شووناخت آگوو ی(ا محوودودیت زمووان وعوودم فرصووت کووافی بوورا  1375تیرکوودها   بووالی
( از مشوک ت هور دو   1376؛ ادریسویا  1393آموزا خانواده و عوامل اجرایی )اقبوالیا    دانش

 الگوی هدایت تحصیلی بوده انت.
راهنموایی و  یکی از وظایف اصلی نحوام   به منزلۀ هدایت تحصیلی در انناد باادنتی

ابتودایی   ۀیا از دورفراینود صوورت  به  تحصیلی ۀرشت ۀا بر انتخاب آگاهانه و مسئوانمشاوره
(. در ایون رانوتاا   1397دارد )فووادیا   تأکیود آمووزان    دوم متونوطه در دانوش   ۀتا پایان دور
گسوترش و تنووع دادن بوه    »(؛ 1390وپورورش )   تحوون بنیوادین آمووزش    نوند  6توا   1راهکوار  

 ۀهمو  هوا در آن ۀشود  ریوزی نیواز جامعوه و تعلوی  متنانوب و برناموه     هوای مورد  حِرَف و مهارت
طراحوی و انوتقرار   »این نوند؛   21و3و راهکار « آموزاندانش ۀهای تحصیلی و برای هم دوره

هوا و  آموزان به نوی رشتهمنحور هدایت دانشبه  یابینحام جامع هدایت تحصیلی و انتعداد
منودی و    هواا ع قوه  کشوور متنانوب بوا انوتعداد     ۀنیاز حوان و آینود  های موردحرف و مهارت

وپورورشا    تحون بنیادین آمووزش  انت )نند   قرار داده تأکیدتصری  و را مورد« انتوانایی آن
ا بور لوزوم اجورای هودایت تحصویلی در      13تا  5( نیز در بند 1391ملی ) برنامۀ درنی(. 1390
 های تحصیلی اشاره داد.    دوره ۀهم

شوغلی در   الگوهوای راهنموایی تحصویلی/   گرفته درموورد   توجه به مطالعات صورتبا
آمووزان بورای پسامدرنوها مشوک ت هودایت تحصویلی و اشوارات انوناد           نازی دانش  آماده

هووای الگوووی جووامع هوودایت   وپوورورش ایوورانا ضوورورت تعیووین شوواخص  باادنوتی آموووزش 
ۀ تحصویلی  گیری و انتخواب آگاهانو    آموزان برای تصمی   نازی دانش  تحصیلی با هدف آماده
 ۀهای تحصویلی ابتوداییا متونوط     های رشدی در دوره  تتوجه به ص حیو شغلی در آیندها با

حاضوور تودوین الگوووی جوامع هوودایت    ۀاون و دوما ضوروری انووت. بنوابراین هوودف مطالعو   
 رویکرد رشدی انت. بر مبتنیآموزان   تحصیلی دانش

 

 روش 
ایون پووژوهش بوه روش کیفووی و بوا انووتفاده از روش تحلیول مضوومون انجوام شوود. از تحلیوول      

های نحری متفاوت و برای امور مختلفا انتفاده کوردا زیورا     ن در چارچوبتوا مضمونا می
ا 1کنود )هوالوی و توادریس     های کیفی را فراه  موی   ای در تحلیل  های پایه  این روشا مهارت

هوای کیفوی     (. این روشا برای شوناختا تحلیول و گوزارش الگوهوای موجوود در داده     2003

                                                                                                                                        
1.  Holloway & Todres 
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های پراکنوده    های متنی انت که داده  فرایندی برای تحلیل دادهگیرد و  مورد انتفاده قرار می
(. مضومونا  2012ا 1کند )بوراون و کو ر     های  نی و تفصیلی تبدیل می  و متنوع را به داده

دهوود و حووداقل بووه توصوویف و نووازماندهی   هووا را نشووان مووی  معنوی و مفهوووم موجووود در داده 
نقول از  بوه   ا1998ا 2پوردازد )بویواتزیس    پدیده می هایی از  مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبه

(. برانوواس آنچوه گفتووه شوودا در ایون پووژوهش بوورای شووناخت و   1390عابودی و همکووارانا  
های متنوی برگرفتوه از     انتخرا  الگوی جامع هدایت تحصیلیا تلفیق مضامین حاصل از داده
تخصصوی    ون(ا متوون انناد ملی )برنامۀ درنوی ملویا نوندتحون بنیوادین و مبوانی نحوری تحو       

نحور و مشواوران مدرنوه( انجوام       ها )متخصصوان صواحب    )مشاورۀ مدرنه و رشد( و مصاحبه
 گرفت.

جامعۀ موردمطالعه در این پژوهشا ابتدا متوون و کتوب شواخص در دنوترس مورتبط      
ای با تمرکز بر راهنمایی )هودایت( تحصویلی مربوو       با موضوع رشد و مشاورۀ مدرنه حرفه

(؛ 1395)دیوویسا ترجمووۀ زهراکووارا   ای  مشوواورۀ مدرنوه حرفووه گذشوته شووامل  نووان  20بوه  
درآمودی بور   (؛ 1394)نوینکا ترجموۀ نولیمانیان و نحوریا      مشاورۀ مدرنه در عصر حاضور 

 هوای مشواورۀ مدرنوه   مودن برناموه  (؛ 2016)کلبورت و همکوارانا   ای   مشاورۀ مدرنوه حرفوه  
شنانوی رشود و تحوون     روان(؛ 1399)فزلر و همکوارانا ترجموۀ ک نتور هرموزی و فووادیا      

 شنانوی رشوود  روان(ا 1397قهسووتانی و همکوارانا    )پاپالیوا و همکووارانا ترجموۀ عورب    انسوان 
( بود. همچنین متون مرتبط با موضووع پوژوهش در انوناد    1389)بر ا ترجمۀ نیدمحمدیا 
( و 1391(ا برنامۀ درنوی ملوی )  1390وپرورش ) ادین آموزشباادنتی ازجمله نند تحون بنی

بررنی و تحلیل قرار گرفت. بنوابراین نمونوه در بخوش     ( مورد1390مبانی نحری نند تحون )
 صورت هدفمند انتخاب شده انت.به  انناد و متونا برابر جامعه و

هودایت   ۀنحور در حووز    صواحب  انناختاریافته بوا متخصصو    های نیمه  ادامه مصاحبهدر 
هوای    تحصیلی و نیز مشاوران مدرنه دارای مودر  تحصویلی کارشنانوی و بوااتر در رشوته     

هوودایت تحصوویلی  ۀفعالیووت در حوووز ۀنوان نووابق  پوونجشنانوویا بووا حووداقل  مشواوره یووا روان 
اده از صورت هدفمند و بوا انوتف  به  اکنندگان  انتخاب شرکتآموزان صورت پذیرفت.   دانش

اشوباع   نحوران و مشواوران توا مرحلوۀ      گیری تعداد صاحب  نمونه شد وروش گلوله برفی انجام 
هت همکواری در پوژوهشا مبنوا    کنندگان ج ها ادامه یافت. بدیهی انت رضایت شرکت  داده
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هوا بوه ایون مووارد       اات محووری مصواحبه  ؤجمله ناز نحر پژوهشگر قرار داشته انت.و مورد
هدایت تحصیلی در مدارس چیست؟ وآیا این رنوالت   ۀرنالت برنام (1توان اشاره کرد؛  می

و چوه   (3کنید؟   ارزیابی می هدایت تحصیلی موجود را چگونه فرایندشما  (2شود؟   دنبان می
آیوا هودایت    (4هایی ممکن انت نیاز بوه بوازبینیا اصو ح یوا حوذف داشوته باشوند؟          قسمت

 خواص؟  ۀانتخواب رشوت   نوه صورفاً   تواند ناظر به ابعاد و مراحل زندگی فورد باشود    تحصیلی می
هوایی بایود     های تحصویلی بودانی ا چوه شواخص      دوره ۀاگر هدایت تحصیلی را ناظر به هم (5

های متنانب با مراحل رشودی فوردا هودایت      ها و ص حیت  کدام شایستگی (6مدنحر باشد؟ 
 زند؟  تحصیلی موفقی را رق  می

تحوونا مبوانی نحوری     اد ملی )نندپس از کدگذاری و تحلیل مضامین برگرفته از انن
هووا   و رشوود( و مصوواحبه  مشوواورۀ مدرنووه ملووی(ا متووون تخصصووی )   برنامووۀ درنووی آن و 

بنودی شود.    نحران و مشاوران مدرنوه(ا مقووات فرعوی و اصولی انوتخرا  و دنوته        )صاحب
منحوور مقایسوها اد وام و تلفیوق معنوایی و مفهوومی       بوه   نپس با روش تلفیوق مقووات اصولی   

ای در   آمد. تموامی مقووات هسوته    دنت بهای )محورهای اصلی الگو(   مقوات هسته هاا  داده
الگووی جوامع    برانواس گوویی   پانوخ  و مبانیا ارائه و محتوواا مودیریت و ادارها   چهار رکن:
بندی و الگووی جوامع هودایت      دنته االگوی مبنا به منزلۀ (2016) مشاورۀ مدرنهراهنمایی و 

 پایوایی  و روایی به باید مضمونا تحلیل تفسیری دلیل ماهیتبه  ا. البتهشدتحصیلی تدوین 

 شود می باعث و مستقل انت کارگیری کدگذارانبه  مستلزمامر  این .توجه شود بیشتر آن

  کند. طلب بیشتری زمان و دقت کیفیا های روش نایر با مقایسه در تحلیل مضمون
 

 ها  یافته
بور رویکورد رشودیا نوه مرحلوۀ اصولی        هدایت تحصیلی مبتنی   برای دنتیابی به الگوی جامع

 شود:  انجام شده انت که به آن پرداخته می
در مرحلۀ اونا به تحلیل مضامین موضوعات مرتبط با حووزۀ هودایت تحصویلی و     .1

رویکرد رشدی در انناد ملی و باادنتی و نیز متون تخصصی پرداخته شد. بورای انجوام ایون    
 زیر صورت گرفته انت؛های   مرحله گام
حاصول تحلیول مضوامین ایون      نتایج حاصل از تحلیل مضامین برنامـة درسـی ملـی:    1ـ1

 ترین معوانی موجوود در مقووات     بود. از مه  مقولۀ اصلی 39مقولۀ فرعی و  350 تعداد نندا
توان به نقوش محووری دیون و معرفوت توحیودی در تربیوتا مبوانی          ا میآمده به دنت اصلی
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هوای آموزشوی و     انوی در ابعواد تعوالی رشودی و هوویتیا الزاموات مورتبط بوا برناموه         شن  انسان
های مختلف تحصیلی در ابعواد مختلوفا     آموزان دوره  های رشدی دانش  پرورشیا شایستگی

 (.4تا  1های  اشاره کرد )جدونیابی ملی   ها و هویت  نقش والدین در رشد و ارتقا شایستگی
از  مضامین سند تحول بنیادین و مبانی نظری تحـول بنیـادین:   نتایج حاصل از تحلیل 2ـ1

. مقولۀ اصلی به دنت آمود  21مقولۀ فرعی و  145تعداد  نندااین برگرفته از تحلیل مضامین 
آمووزان    نیواز دانوش  هوای مورد   ها و شایستگی  یابی رشدیا مهارت  موضوعات مرتبط با هویت

ی فراینود های مختلف تحصیلیا بسترنازی تجارب معنوادار در خوانواده و مدرنوها      در دروه
انا نفعو  ذیبخشوی انوناد باادنوتی و نیازهوای       مدرنوها تعوادن   دیودن خودمات راهنموایی در   

هوای    هوا و ظرفیوت    توجه به موقعیت تشریک مساعی خانوادها مدرنه و نهادهای اجتماعیا و
 (.4تا  1های  جدوناین بخش انت ) اصلی واتشده در مق بومیا اه  معانی مطرح

حاصول   نتایج حاصل از تحلیل مضامین متـون تخصصـی مشـاورة مدرسـه و رشـد:      3ـ1
بوود.   مقولوۀ اصولی   36مقولوۀ فرعوی و    230تعداد  متونااین  آمده از  به دنت تحلیل مضامین

 پیشووگیرانه و رشوودی در خوودمات رویکوورد اصوولی ایوون بخووش بوور مفوواهیمی چووون مقوووات
نوازی پسامدرنوها     های آمواده   تحصیلیا شاخص   نگری موفقیت  راهنمایی مدرنها چندبُعدی

محوور در    افزایوی جامعوه    های تحصویلیا مشوارکت و هو      نگر و رشدی به دوره  جامع رویکرد
های تحصیلی و دنترنوی و    آموزان در دوره  های دانش  اجرای موفق هدایتا انواع شایستگی

 (.4تا  1های  جدونداشتند ) تأکیدنازی عادانه در نحام آموزشیا   فرصت
. در مرحلۀ دوم با گروه از متخصصان در حوزۀ هدایت تحصیلی مصاحبه شد. ایون  2

شنانوی و    هوای جمعیوت    انود. ویژگوی    نحران و مشاوران مدرنوه بووده    دو گروه شامل صاحب
 ح زیر انت:های حاصل از مصاحبه با این دو گروه به شر  یافته

ـاحبة متخصصــان صــاح   1ــ 2 نظــر در حــوزة هــدایت   نتــایج حاصــل از تحلیــل مضــامین مص
نحور در ایون حووزها بوا       برای دنتیابی به مضوامین برگرفتوه از تجوارب متخصصوان صواحب      تحصیلی:

نفووور از  8شنانوووی؛   هوووای جمعیوووت  نفووور از آنوووان مصووواحبه انجوووام شووود. بوووه لحووواظ ویژگوووی  10
نفورا دکتوری مشواوره     5نفور زن بودنود. مودر  تحصویلی      2جنسیت مرد و کنندگان دارای  شرکت

کننودگانا عضوو هیئوت      نفور از شورکت   3نفرا کارشنانی ارشد مشواوره بوود. جایگواه نوازمانی      5و 
نفور مودرس دانشوگاه بودنود.      5وپورورش و   نفر نومت عوالی در وزارت آمووزش    2علمی دانشگاها 

 نان بود.   4/21کنندگان  تحصیلی شرکتمیانگین نابقۀ تخصصی در حوزۀ هدایت 
 111تعوداد   کننودگان در پوژوهشا    مصاحبه با این گروه از شرکتتحلیل مضامین از 
ضورورت خودشنانوی و   بر  اصلی مقواتاین . به دنت آمد امقولۀ اصلی 21و  مقولۀ فرعی
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دیا گوری کواربر    ا الزاموات هودایت  هدایت تحصویلی ثر در موفقیت ؤشنانیا عوامل م  جامعه
هوای تحصویلی     آموزانا ایجاد فرصت  دانشنگر و رشدی در ارزیابی   های جامع  تعریف ننجه

هوای رشودیا دالوت      شغلی و ص حیت ریزی تحصیلی/  یابی و طرح  تحصیلی در شغلو  یر
 (.4تا  1های  جدون)دارند 

دومووین گووروه از  درسه:ـنتــایج حاصــل از تحلیــل مضــامین مصــاحبة مشــاوران مــ 2ــ 2
 نفور زنا  4مردا  آناننفر از  6 کننده در پژوهشا مشاوران مدارس بودندا  متخصصان شرکت

نفور کارشنانوی مشواوره     1شنانی و  رواننفر کارشنانی ارشد مشاوره یا  9ی مدر  تحصیل
نوان   4/16خدمتی ایشانا  ۀمیانگین نابق اهاا مشاور مدرنه بوده  آن ۀبود. پست نازمانی هم

 نان بوده انت. 2/10یت تحصیلی ادر هدو میانگین نابقه 
 مقولۀ اصولی  24مقولۀ فرعی و  149تعداد  هاا  برگرفته از این مصاحبهتحلیل مضامین 
هودایت تحصویلیا    ۀها و الزامات برنامو   ضرورت ین بخش بها اصلی بود. اه  معنای مقوات

 هوای   ها و ص حیت  یآموزانا تعریف موفقیت در بستر شایستگ  های موردنیاز دانش    شایستگی
هووای   هووای شخصووی و خووانوادگیا تمهیوود زمینووه  بخشووی بووه ارزش  نیووازا تعووادنرشوودی مورد

هوای    خوانوادها و چوالش   گسترش عدالت آموزشی و پرورشویا عوامول مورتبط بوا مدرنوه و     
 (.4تا  1های  جدون) پرداخته انت هدایت تحصیلی موجود

برگرفتوه از انوناد ملوی )برناموۀ درنوی ملویا       در مرحلۀ نوم تلفیق مقوات اصولی  . 3
نوند تحوون بنیووادین و مبوانی نحوری تحووون(ا متوون تخصصوی )مشوواورۀ مدرنوه و رشوود( و        

نحور و مشواوران مدرنوه( بوه منحوور دنوتیابی بوه مقووات           هوا )متخصصوان صواحب     مصواحبه 
 ای )محورهوای اصولی( در    ای )محورهای اصلی( صورت گرفت. نپس مقووات هسوته    هسته

گوییا مطابق ارکوان الگووی مبنوا      چهار رکن: مبانیا ارائه و محتواا مدیریت و ادارها و پانخ
بندی و مطوابق مراحول زیور الگووی       (ا دنته2016)الگوی جامع راهنمایی و مشاورۀ مدرنها 

 تدوین شد: بر رشد هدایت تحصیلی مبتنی   جامع
تعوداد  هـا:    آمده از اسناد، متون تخصصی و مصـاحبه  به دستتلفیق مقوالت اصلی  1ـ3

وپورورشا متوون     از تحلیل مضامین انوناد باادنوتی آمووزش    آمده  به دنت مقولۀ اصلی 141
آمود کوه محورهوای     بوه دنوت  ای   هسوته  ۀمقول 21و تعداد  شدهاا تلفیق   تخصصی و مصاحبه

الگووی جوامع راهنموایی و    اصلی الگو را شوکل دادنود. باتوجوه بوه چوارچوب الگووی مبنوا )       
مبوانیا ارائوه و محتوواا     ای )محورهای اصلی( در چهار رکن:  (ا مقوات هستهمشاورۀ مدرنه

 (.4تا  1های  جدونبندی شدند )  گویی دنته  مدیریت و اداره و پانخ
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دلیول  ( بیوان شوده انوت اموا بوه      4توا  1تمامی مقوات اصلی در ادامه )جداون شوماره 
 .شدخودداری  فرعی ر مقواترعایت اختصارا از ذک

 

 ها؛ رکن مبانی  تلفیق مقوات اصلی مستخر  از اننادا متون و مصاحبه   1جدول 
ای   مقوالت هسته

 )محورهای اصلی(
 مستخرج از مقوالت اصلی

 برنامۀ درنی ملی و محوریت دین در تربیت رابطۀ انسان با هستی

 رشد و تعالی انسان

نوووند تحوووون و مبوووانی  بُعد ارتباطی در بستر نحام معیارو ارتبا  انسان در چهار 
 نحری آن

 نگری نیازهای رشدی  و یکپارچه
 و قابلیت فطری رشد متعالی در انسان
 محور و تعالی انسان با انتخاب عق نی دین

 ها بر خود پویندگی رشدی هدفمند فرد و تمرکز برنامه

 برنامۀ درنی ملی

نوووند تحوووون و مبوووانی  و امکان رشد متعالی بالذات
 نحری آن

 هویت انسان

 و ابتناء رشد هویت بر ارتباطات چهارگانه
 و نقش مبنایی معرفت توحیدی در تکوین هویت

 برنامۀ درنی ملی

نوووند تحوووون و مبوووانی  بر نحام معیار و تکوین هویت یکپارچه مبتنی
 نحری آن

ها و   قابلیت
 های انسان  ظرفیت

 انتعدادها دهی برای بروز همۀ  فرصتو 
 متون تخصصی

های   ضرورت
 نازمانی

 ها و مدر  تحصیلی مهارتی گذاری درس  و ارزش
 آموز و لزوم هماهنگی اهداف نازمانی با الزامات دانش

 در انتخاب رشته

مصووووواحبۀ مشووووواوران 
 مدرنه

 آموزی  و تکمیل تحصیل با مهارت
 های آموزشی و پرورشی  و تشریک مساعی در برنامه

 نحران صاحبمصاحبۀ 

 آموز  جویی در ارائه خدمات رشدی دانش  و مشارکت
 هوای   رانتایی مشواورۀ مدرنوه بوا برناموه      و ضرورت ه 

 های باادنتی  نازمان
 متون تخصصی

 

 برنامۀ درنی ملی های آموزشی محوری برنامه و جامعه
 آموزان  و جلب مشارکت اجتماعی در رشد دانش

 آموزشی های  نگری برنامه و فرهنگ
 مدرنه گرایی  عمل در گذار نیانت منابع و نقش

 عدالت و محور گذاری  و نیانت

نوووند تحوووون و مبوووانی 
 نحری آن
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  1جدول ادامة 
ای   مقوالت هسته

 )محورهای اصلی(
 مستخرج از مقوالت اصلی

الزامات 
 گری  هدایت

آموووزان در  شودانوو یشاوران از آموادگ وموو تیاوحموووو  
 ها شناخت خود و رشته

ها و مشا ل بوه وانوطۀ    و بی انگیزگی در شناخت رشته
هوای تحصویلی بوا نیازهوای       عدم همخوانی توزیع رشته

 جامعه
یابی به  و ضرورت تمرکز بر تکالیف رشدی برای دنت

 هدایت تحصیلی مطلوب
 نگری هدایت تحصیلی  و لزوم فرهنگ

مصووووواحبۀ مشووووواوران 
 مدرنه

مبنووایی در شنانوویا ضوورورت  ووو خودشنانووی و جامعووه
 هدایت )راهنمایی(

 رانتایی هدایت تحصیلی با مبانی راهنمایی  و لزوم ه 
 نحران مصاحبۀ صاحب

دی برناموۀ راهنمووایی و  وگیرانه و رشو ورد پیشووووو رویکو  
 مشاوره
 اهداف بر مبتنی مشاورۀ مدرنه هدفمند برنامۀ و تدوین

 منابع و
 های مدارس بر پایۀ مبانی همسان  و هدایت برنامه

 متون تخصصی

 برنامۀ درنی ملی های آموزشی محوری برنامه و جامعه

 
 ها؛ رکن ارائه و محتوا  تلفیق مقوات اصلی مستخر  از اننادا متون و مصاحبه   2جدول 

ای   مقوالت هسته
 )محورهای اصلی(

 مستخرج از مقوالت اصلی

هووووای  شایسووووتگی
 تحصیلی

 مشاوران مدرنه و امکان در  رابطۀ دانش با زندگی واقعی
 نحران  صاحب و در  رابطه بین تحصی ت و زندگی واقعی

 های زندگی  و در  رابطۀ تحصی ت با نقش
 و محوریت خودآگاهی در موفقیت تحصیلی

 و مهارت خودگردانی تحصیلی
 های رشدی  بر ص حیت و تسهیل یادگیری مبتنی

های جمعیا در توانمنودی    و نقش مشارکت در فعالیت
 تحصیلی

 متون تخصصی

 
نوووند تحوووون و مبوووانی  و تجارب یادگیری معنادار در مدرنه

 نحری آن
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 2جدول ادامة 
ای   مقوالت هسته

 )محورهای اصلی(
 مستخرج از مقوالت اصلی

هووووای  شایسووووتگی
 شغلی

 گیری شغلی آگاهانه و تصمی 
 های تحصیلی و ضرورت شناخت مشا ل در دوره
دانشووگاهی بوورای  ووو عوودم تمرکووز صوورف بوور رشووتۀ    

 جایگزینی شغلی
یووادگیری تعووادن کووار و خووانواده در مسوویر رشوود شووغلی    ووو 

 مدرنه

 مشاوران مدرنه

 نحران  صاحب و عدم انحصار شغل در تحصی ت دانشگاهی
گوری شوغلی در     بور کواوش   نازی شوغلی مبتنوی    و آماده

 متونطۀ دوم
 نازی شغلی برای پسامدرنه با انتخاب آگاهانه  و آماده

 متون تخصصی

نوووند تحوووون و مبوووانی  های شغلی در مسیر تحصیل  و کسب شایستگی
 نحری آن

هووووای  شایسووووتگی
 شخصی

های انتخاب مسئوانه در مواجهه  و به کارگیری مهارت
 های متفاوت   با گزینه

های متمرکز بر شوناخت و ادرا  خوود    و لزوم مهارت
 برای موفقیت در فرایند هدایت تحصیلی

 خودآگاهی در طون زندگیو نیل به 

 مشاوران مدرنه

 و کسب مهارت خودپذیری و دیگرپذیری )ابتدایی(
 ای کارآمد )ابتدایی(  های مقابله  و کسب مهارت

 و آموزش تعقل درنت )ابتدایی(
 های رشدی از ابتدایی  و کسب آموزه
 گیری بر پایۀ خودشنانی  و مهارت تصمی 

 های درونی خود  ها با ظرفیت  نازی رشته  و همگون
 های فردی در هدایت  و محوریت قابلیت

 ها  و بسترنازی انتخاب آگاهانه در برنامه

 نحران  صاحب

 و پذیرش نقش خود در زندگی
 و ت ش برای موفقیت
 های موردنیاز موفقیت از ابتدایی  و لزوم کسب مهارت

وو یووادگیری نووبک زنودگی نووال  بوورای پیشووگیری از   
 مشک ت )ابتدایی(

احساس ارزشمندی شخصی/ اجتماعی با خودادراکی  و
 مثبت منسج  در ابتدایی

 متون تخصصی
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 2جدول ادامة 
ای   مقوالت هسته

 )محورهای اصلی(
 مستخرج از مقوالت اصلی

های حرکتی   و رشد فرایندهای شناختی از طریق فعالیت
 مفرح )ابتدایی(

رکز بوور در  و واختی بووا تمووووزی شنوووآموو  ارتوووو مهوو
 بندی روابط عینی موضوعات در ابتدایی  طبقه

 نوازی تکوالیف مورتبط بوا اهوداف رشودی       هووو برجست
 )ابتدایی(
یابی نال  جنسویتی بوا تعوادن بوین خوودنگری و        و نقش

 انتحارات اجتماعی در ابتدایی
حیطی در موفقیوت  ورانگیختگی شوناختی/ مو  وش بو وو نق

 کودکان )ابتدایی(
 نگر )متونطۀ اون( و در  زمان حان آینده

 و رشد تفکر صوری )متونطۀ اون(
عنادار و باورپذیری توانمندی با ایجاد فرصت تجارب م

 محور در متونطۀ دوم مهارت
کوین هویوت  واختی در تو وپوذیری شنو    عطافوش انوو نق

 )متونطۀ دوم(
ای در نوجووانی )متونوطۀ     هوای مقابلوه    و کسب مهارت

 دوم(
 ها و توان در  ذهنی و تحلیل رویدادها و مقابله با چالش

 های رشدی بر ص حیت مند مبتنی و ارائۀ رفتار قاعده
 های شناختی/ ادراکی پایه در ابتدایی  و مهارت

 راقبت مسوتقل از بودن و توانوایی خوود    وادگیری مو وو یو 
 )از ابتدایی(

 برنامۀ درنی ملی

 و به کارگیری مهارت حل مسئله در انطباق با شرایط
 بر خود گری مبتنی  و کنش

نوووند تحوووون و مبوووانی 
 نحری آن

هووووای  شایسووووتگی
 اجتماعی

 مشاوران مدرنه اجتماعی برای انتخاب مسئوانه های انانی و مهارت
 نحران  صاحب شناختی  و لزوم آگاهی بوم
هوای    هوای تحصویلی بور کسوب مهوارت       و تمرکز برنامه

 فردی نال   میان
اعی بوا مشوارکت در گوروه    وی/ اجتمو ود شخصو ووو رشو  
 ناان )متونطۀ دوم( ه 

 متون تخصصی



 1، سال پنجم، شمارة 1400شناسی فرهنگی،  روان     344

 

 2جدول ادامة 
ای   مقوالت هسته

 )محورهای اصلی(
 مستخرج از مقوالت اصلی

 و شناخت نقش فردی در اجتماع
 از آداب ارتباطات اجتماعی و آگاهی

 فردی  های فردی و میان  و رشد شایستگی
 و همیاری کردن

 پذیری اجتماعی از ابتدایی و شناخت مسئولیت
 و پذیرش مسئولیت زیست محیطی

 یابی ملی و هویت
 و  یرت دینی و ملی

ها و مشا ل بوا زمینوۀ بوومی/ محلوی در       و شناخت بازی
 ابتدایی
 فرهنگی )در ابتدایی(یابی ملی/   و هویت

 دونتی در متونطۀ اون و تقویت میهن

 برنامۀ درنی ملی

 بر آگاهی شخصی/اجتماعی و رشد هویت مبتنی
 مدار  فردی اخ ق  های فردی و بین  و رشد مهارت

بور   آمووزان مبتنوی    های رشدی دانوش   و کسب شایستگی
 تشریک مساعی

نوووند تحوووون و مبوووانی 
 نحری آن

هووووای  شایسووووتگی
 معرفت دینی

موودار   ووو کسووب مهووارت تعووام ت اجتموواعی اخوو ق   
 محور دین

و ادرا  رابطۀ مسئوانۀ خود بوا خوالق و اجوزای نحوام     
 هستی

 و آگاهی از تأثیر متقابل اعمان و جهان خلقت
 و شناخت منسج  از رابطۀ خود و جهان هستی

 العمل و فه  تأثیر متقابل عمل و عکس
 های دینی بر آموزه و توجه به ناحت عاطفی مبتنی

 و تعقل در صفات خداوند
 محور به حقوق افراد و احترام دین

 بر ارتباطات چهارگانه و در  ماهیت خود مبتنی
 ارگانه درواطات چهور ارتبودرنه بوم رکزوووو تم

 ها آموزش

 برنامۀ درنی ملی
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 مدیریت و اداره رکنها؛   مستخر  از اننادا متون و مصاحبه مقوات اصلیتلفیق    3جدول 
ای   مقوالت هسته

 )محورهای اصلی(
 مستخرج از مقوالت اصلی

 خانواده

هووای فرهنگوویا تربیتوویا موووقعیتی   نقووش ویژگووی ووو
 هدایت تحصیلی فرایندگری   خانواده در انتخاب

 مشاوران مدرنه

 متون تخصصی آموزان  افزایی والدین در موفقیت دانش  ه  و
 ملی برنامۀ درنی تربیتی والدین ۀلزوم پایش مهرورزان و

 نگر  ی جامعفرایند

ی بودن هدایت تحصیلی از مدرنه فرایندتوجه به  و
 پسامدرنه ۀتا دور

هودایت تحصویلی از هودف توا      فرایندنیر رشدی  و
 اجرا

 مشاوران مدرنه

 نحران  صاحب نگری رشدی  جامع بر مبتنیی فرایندگری   هدایت و
های   های دوره  رشدی به برنامهنگر و   رویکرد جامع و
 تحصیلی ۀگان  نه

 متون تخصصی

مشواورۀ  ی دیدن خدمات راهنموایی و  فرایندلزوم  و
 مدرنه

تحون و مبوانی نحوری    نند
 آن

مشاوران و عوامول  
 مدرنه

 

نقووش کارآموودی مشوواوران مدرنووه در هوودایت   ووو
 تحصیلی 

آموزی بوه   عدم فرصت کافی مشاوران در مهارت و
 های نامرتبط با نقش اشتغان در فعالیت ۀوانط

تأثیرگذاری مربیان بر فراگیوری دانوش و مهوارت     و
 ازم برای هدایت تحصیلی

 مشاوران مدرنه

هوای تحصویلی بوا مشوارکت       بهبود عملکرد برناموه  و
 ان به راهبری مشاورنفع ذی

 متون تخصصی

 ملی درنیبرنامۀ  آموزان  های دانش  و نقش مربیان در تونعۀ ص حیت
تحون و مبوانی نحوری    نند آموزان  الگوبخشی مربیان در بالندگی دانش و

 آن
ریووووووزی   طوووووورح

 تحصیلی/شغلی
بخشوی بوه     ریوزی تحصیلی/شوغلی بوا تعوادن      طورح  و

 اجتماعی در هدایت های فردی/  ارزش
 نحران  صاحب

 گری  تسهیل

برای جلوگیری از شناختی  روانبررنی مشک ت  و
 بازدارنده در هدایت تحصیلی ۀمداخل

 مشاوران مدرنه

 نحران  صاحب مشاوره در هدایت تحصیلی ۀنودمندی برنام و
 متون تخصصی ای  امکان موفقیت تحصیلی در بستر خدمات مشاوره و
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 گویی  پانخ رکنها؛   مستخر  از اننادا متون و مصاحبه مقوات اصلیتلفیق    4جدول 

ای   مقوالت هسته
 )محورهای اصلی(

 مستخرج از مقوالت اصلی

 نیازننجی

 مشاوران مدرنه نیازننجی براناسکارآمدی هدایت تحصیلی  و
نیازهوای   برانواس گویی مشاوران مودارس    پانخ و

 آموزان دانش
 متون تخصصی

 ملی برنامۀ درنی همخوانی آموزش با نیازهای فردی و
نیازهوای  هوای مدرنوه بوه      رنامهوگوویی بو    خوپانو  و

 آموزان  دانش
 اننفع ذیمنطبق با نیاز  هخدمات مشاور ۀارائ و

نند تحون و مبوانی نحوری   
 آن

آموووووادگی بووووورای 
 پسامدرنه

آموووزان از طریووق هوودایت   نووازی دانووش  آموواده ووو
 تحصیلی برای پسامدرنه

 نحران  صاحب

شغلی برای پسامدرنوه بوا    نازی تحصیلی/  آماده و
 انتخاب آگاهانه

 تخصصیمتون 

 ملی برنامۀ درنی محور انتخاب نبک زندگی مطلوب معنویت و
پژوهووی در نحووام   کووارگیری رویکوورد آینوودهوو بووه  

 آموزشی
نند تحون و مبوانی نحوری   

 آن

ارزیوابی یکپارچووه و  
 رشدمحور

های فعلوی هودایت تحصویلی     ناکارآمدی آزمون و
آمووزان و ضورورت    در کمک به شنانایی دانوش 

 ها بازنگری آن
تحریف معنای موفقیوت تحصویلی بوا تمرکوز بور       و

های انانی رشود   محوری و  فلت از مهارت نمره
 شخصی و اجتماعی

 مشاوران مدرنه

 های فردی  تمرکززدایی از ارزیابی کمی قابلیت و
 نگر در هدایت تحصیلی  های جامع  کاربرد ننجه و

 نحران  صاحب

 های فردی  تفاوت
عوودم تشووخیص کودکووان در خانووتگاه رفتووار    ووو

 دیگران
 متون تخصصی

 ملی برنامۀ درنی داری تکلیف در حد توانمندی عهده و

 نگری  موقعیت
 آمایش نرزمینی مدارس و
هوای رشودی بوا نیازهوای شوغلی و        تنانب برنامه و

 اقلیمی

نند تحون و مبوانی نحوری   
 نآ
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 بر رویکرد رشدی آموزان مبتنی  تدوین الگوی جامع هدایت تحصیلی دانش 2ـ3
 

 
 

 آموزان   دانش هدایت تحصیلیهای کلیدی و محورهای اصلی در الگوی جامع   ارکانا جنبه ۀرابط   1شکل 
 رویکرد رشدی بر مبتنی            

 
 گیری  بحث و نتیجه
 بور  مبتنوی آمووزان    تودوین الگووی جوامع هودایت تحصویلی دانوش       منحوور بوه   پژوهش حاضر

ای در   حرفوه  ۀخودمات گونواگون راهنموایی و مشواور     ۀرویکرد رشدیا انجام پذیرفت. ارائو 
مبنوای یوک الگووی جوامع رشودی      ا برنازیا ارزیوابی و ارتقو   نیازمند طراحیا پیاده مدارسا

اجتمواعی و شوغلی    ا شخصوی/ هوای رشود تحصویلی     ها و ص حیت  انت که با تعیین شاخص

اجووووزا و ارکووووان •
خوووووانوادها مشووووواوران و  )

 (عوامل مدرنه

شوووواخص هووووای •
ریوووووزی  طووووورح)اداره 

شوووووووغلی و /تحصووووووویلی
 (تسهیل گری

پسامدرنووووه و )نتوووایج  •

 (نگریموقعیت

شوووواخص هووووای •
پانووووخ گووووویی  

ارزیوووووابی یکپارچووووووه و  )
رشووودمحورا نیازنووونجی و  

 (های فردیتفاوت

رابطوه انسوان بووا   )بنیوان هوا   •
هسوووتیا رشووود و تعوووالی   
انسوووانا هویوووت انسوووانا   

هووای هووا و ظرفیووتقابلیوت 
 (انسان

الزامووات و ضوورورت هووا   •
 (نازمانی و هدایت گری)

شایسووووتگی هووووا  •
تحصیلیا شغلیا شخصیا )

 (اجتماعی و معرفت دینی

ارائووووه و  مبانی
 محتوا
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 ۀ؛ ترجمو 2005 ا1افزایود )دیوویس   و بور آن موی   بورد  موی هوا را بواا     آموزان موفقیوت آن  دانش
از  آموده  بوه دنوت  (. در این پژوهش بعد از تلفیق مقوات اصولی  1393زهراکار و کهلوییا 

ای )محورهوای اصولی( حاصول      مضومون هسوته   21هواا    انناد ملیا متون تخصصی و مصاحبه
د. نوپس بوا هودف دنوتیابی بوه چوارچوب نواختاری و محتووایی الگووی جوامع هودایت            شو 

رویکرد رشدیا ضومن برقوراری ارتبوا  معنوایی و محتووایی       بر مبتنیآموزان   تحصیلی دانش
رکوون زیربنووایی )مبووانیا ارائووه و محتووواا موودیریت و ادارها و    چهووار  محورهووای اصوولی بووا 

الگووی مبنواا    به منزلۀ (ا2016) 2آمریکا مشاورۀ مدرنهگویی( در الگوی جامع انجمن   پانخ
رویکورد رشودی    بور  مبتنوی آموزان   دانش هدایت تحصیلیچارچوب و محتوای الگوی جامع 

هووای کلیوودی و   نووازمان یافووت. در ادامووه شوورح تفصوویلی و تبیووین ارکووان چهارگانووها جنبووه  
 شود.  صیلی ارائه میهای تح  ها دوره  ها و شایستگی  ص حیت براناسمحورهای اصلی 

بنیادهواا و الزاموات و    کون مبوانی محورهوای اصولی بوه دو جنبوۀ کلیودی:       ر در مبانی:
هوا    هستیا رشد و تعالیا هویتا و قابلیت انسان با ۀرابط پردازند. بنیادها شامل  ها می  ضرورت
را گووری   هووا دو بعُود نووازمانی و هوودایت   هووای انسووان بووده و الزامووات و ضوورورت   و ظرفیوت 

حاک  بر نحام معیار ان می در انوناد باادنوتی نحوام آموزشوی      ۀفلسف براناسگیرد.   برمیدر
آمووزان منطبوق بور نگواهی       گوری تحصویلی دانوش     جمهوری ان می ایرانا بنیادهای هودایت 

روابوط چهارگانوه )ارتبوا  بوا      براناس خاص به جایگاها رشد و هویت انسان در عال  هستی
آموزان که مخاطب اصولی هودایت تحصویلی      خداا خویشتنا دیگران و طبیعت( انت. دانش

ها و امکانوات عموومی و اختصاصوی      های انسانی مشتر  بوده و از ظرفیت  هستند در ویژگی
ای برخوردارند. بر این اناس هدایتگری باید دو بعد عمومیت و اختصاصویت را در راهبردهو  

آمووزان در پویش گیورد. انسوان جزئوی از عوال  هسوتی و در ارتبوا  بوا            کلی کمک به دانوش 
ها و تصومیمات خوود     ثیرگذار انتا بنابراین در انتخابأثیرپذیر و تأاجزای دیگر این عال  ت

هوای خوود را     و مسوئولیت انتخواب   باشود  فردگرایانه داشته تواند نگاه تک بعدی و صرفاً  نمی
های نهادینوه در    تدریجی رشد و شکوفایی انتعدادها و ظرفیت   گری با تسهیل  ایتنپذیرد. هد

های گونواگون بوه منحوور دنوتیابی بوه        ای در ابعاد و ایه  وجود انسانا مکون هویت یکپارچه
 د.  شو  حیات طیبه و کمان انسانی می

محوور    امعوه گری تحصیلی در بُعد نازمانی به لزوم تقویت رویکرد ج  الزامات هدایت

                                                                                                                                        
1.  Davis 

2.  American School Counselor Association (ASCA) 
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گوذاری    هوا و نیانوت    پذیری فردی و اجتماعی در تصمیمات و انتخاب  با تمرکز بر مسئولیت
آموووزان بووا امکانووات درون و    آموووزی دانووش   هووا و مهووارت   در رانووتای تقویووت توانمنوودی 

آنوان را فوراه  نوازد. توجوه بوه       ۀایا بسترهای ازم برای تکوین هویت یکپارچ  مدرنه برون
های تحصیلیا آگاهی از نیازهوا و واقعیوات جامعوها و اهتموام       های رشدی در دوره  شایستگی

هودایت   فراینددر رانتای فرهنگ دینیا ملیا بومی و خانوادگیا از دیگر الزامات زیربنایی 
آمووزان بورای دنوتیابی      گری تحصیلی دانوش   تحصیلی جامع رشدی انت که باید در هدایت

 گاهانه مورد اهتمام قرار گیرد.گیری و انتخاب آ  به تصمی 
زیربنووایی الگوووی هوودایت )راهنمووایی(   ۀهووای مبنووایی و فلسووف  لووزوم تعیووین شوواخص

(ا 2019و یووئن )    نحر انوت. وونوگ  آموزان در جوامع مختلوف موورد    شغلی دانش تحصیلی/
آمووزان را نیازمنود در  نحوام      بوه دانوش   مشواورۀ مدرنوه  هرگونه خدمات راهنمایی و  ۀارائ
 ۀ( شوناخت نحوو  2001) 1فونوگ    دانود. لوو     های فرهنگی می  زمینه  وپرورش و پیش  زشآمو

جامعوه بور پیشورفت الگوهوای راهنموایی و       هور های فرهنگی   ادرا  تحصیل و کار در ننت
زموانی   ( معتقدند2008ا 3هو ؛1996ا 2ثر دانسته و محققان دیگری )لیؤمشاوره در مدارس م

حواک  بور    ۀکه ت ش برای اکتساب جامع تجارب آموزشی و پرورشویا در گفتموان و فسولف   
عقاید و باورهای افراد جامعه وجوود داشوته باشودا راهنموایی تحصیلی/شوغلی در مودارس را       

 شوغلی یوک   تحصیلی/ پندارند. همچنین الگوهای راهنمایی  ها می  ناپذیر آموزش جدایی وجز
نتای پانخ به نیازهای فرد و جامعوه هسوتند کوه بوا بسترنوازی شوکوفایی       در را اصلی راهبرد
اجتمواعی   منودی   بهوره  و اقتصادی رشد مانند تری گسترده نیانی اهداف های فردیا  ظرفیت

؛ 2011ا 4کنند )مرکز رشود آمووزش شوغلی اروپوا      می دنبان شهروندان جامعه در بلندمدت را
همچنوین نگواه یکپارچوه     (.2017ا 6؛ رومیتوو 2014ا 5االعمر اروپ ۀ نیانت راهنمایی مادامشبک

هوا مودنحر انوت. ماریوانی و       آمووزان در پوژوهش    گوری دانوش    هدایت فرایندرشد هویت در 
شووده در  بینووی  اقوودامات پوویش تأکیوود دارنوود( 2008( و وود و کازونووکی )2016همکوواران )

آمووزان را مودنحر قورار      الگوی آمادگی تحصیلی و شغلی مدارسا باید تمام تجوارب دانوش  
 رهنمودهوای  و نحوری  هوای   چوارچوب  از انوتفاده  بوا  صورت راهبردی و هدفمنودا به  و دهد

                                                                                                                                        
1.  Luk Fong 

2.  Lee 
3.  Hue 

4.  The European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) 

5.  European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) 

6.  Romito 
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 هووای تحصوویلی  دوره تمووام در تحصوویلی و شووغلی آمووادگی جووامع رویکوورد از کووه ای حرفووه
 انتخرا  شوند. کنندا می پشتیبانی

ادرا   ۀزانا نحوو آموو   بنابراین در اولین رکن الگوی جامع هدایت تحصویلی دانوش  
هوای اختصاصوی     انسان و برخورداری از امکانات و ظرفیوت  ۀرشد و تعالیا و هویت یکپارچ

هوا و    عام در بستر فرهنگ و باورهوای دینویا ملوی و بوومی مودنحر بووده و تعیوین نیانوت         و
 ۀهووای توانمندنووازی رشوودی در ابعوواد گونوواگون و در  و پووذیرش آگاهانوو      مشووی  خووط

آمووزان ضوروری     هوای دانوش    فردی و اجتماعی پنهان در تصمیمات و انتخابهای   مسئولیت
 مین شود.أانت تا اهداف فرد و جامعه در رانتای راهبردهای ک ن ت

هوا تعلوق     کلیدی در رکن ارائوه و محتوواا بوه شایسوتگی     ۀترین جنب  مه  ارائه و محتوا:
شخصویا اجتمواعی و معرفوت    هوای تحصویلیا شوغلیا      دارد که محورهای اصلی آن به زمینه

دوم  ۀاون و متونووط ۀهووای ابتووداییا متونووط   هووای رشوودی دوره  صوو حیت برانوواسدینوویا 
 گردد.    برمی

های تحصیلی بر اهمیت خودآگاهی در خوودگردانی تحصویلی و دنوتیابی      شایستگی
تحصوی ت بووا زنودگی واقعوی و لوزوم کسوب تجووارب       ۀبوه موفقیوت تحصویلیا در  رابطو    

در    دارد. کسوب مهوارت   تأکیود آمووزان    دار در بسوتر مشوارکت جمعوی دانوش    یادگیری معنا
هووای موفقیووت تحصوویلی افووراد برجسووتها باورمنوودی و     پووردازیا آشوونایی بووا شوواخص   ایووده

هوای    ابتدایی؛ مهوارت  ۀخودکارآمدی تحصیلی و گسترش احسانات مثبت تحصیلی در دور
تحصویلی در مدرنوه و پسامدرنوها    هوای    بخش در رشود تحصویلیا شنانوایی گزینوه      آگاهی

 ۀمحوورا خودارزیوابی و خودانگیزشوی مثبوت تحصویلی در دور       بخشوی یوادگیری    مهارت نح 
هوای موفقیوت     هواا در  تحوون در شواخص     ههوا و ایود    اون؛ آزمایش عملی آموخته متونطۀ

 بخشی و خودانگیزشوی   گزینی تحصیلیا باورمندیا خودنح   بندی و هدف  تحصیلیا اولویت
هووای تحصوویلی را   رشوودی شایسووتگی فراینووددوم انوواس  ۀمتونووط ۀمثبووت تحصوویلی در دور

 دهند.  تشکیل می
نوازی و    هوای آمواده    های شغلی بر اهمیت شناخت مشا ل با تعیین شاخص  شایستگی

هوای متعودد     گیوری شوغلیا آگواهی از گزینوه      اکتشاف در مسیر رشد خودآگواهی و تصومی   
هوای شوغلی در مسویر      جویی در کوار و زنودگی و کسوب شایسوتگی      جایگزینی شغلیا تعادن

هوای خوود در قالوب بوازیا       مند هدارند. شناخت فواید مشا لا اگاهی از ع ق تأکیدتحصیل 
ابتدایی؛ تحلیل  ۀهاش شغلی در دور  واقعیات عینی مشا ل اطراف خود و ایفای نمادین نقش
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هوای    ی جوایگزینی شوغلیا مهوارت   هوا   واقعیات عینی و ذهنی مشوا لا در  طیوف فرصوت   
پژوهانوه بوه     اون؛ اتخاذ رویکورد آینوده   ۀمتونط ۀنازیا کشف و آگاهی شغلی در دور  آماده

هوای شوغلیا     های شغلی پسامدرنها ایفوای نقوش تحوت نحوارت در برخوی موقعیوت        موقعیت
 ۀدورتحصویل در  و   هوای کوار    های مشوا ل بوومی و مشوارکت در برناموه      تحلیل بافتی فرصت

 دهند. های تحصیلی را تشکیل می  رشدی شایستگی فراینددوما اناس  ۀمتونط
گیوری و    هوای شوناخت و ادرا  خوودا تصومی       هوای شخصوی بور مهوارت      شایستگی

 هوا بوا    نوازی رشوته    ای کارآمودا همگوون    مقابلوه  انتخاب مسئوانها خودپذیری و دگرپذیریا
پوووذیری   ارزشووومندیا خودبووواوریا انعطوووافهوووای درونوووی و بیرونووویا احسووواس   ظرفیووت 
گوو  و دارنود. برقوراری بسوتر تعامول و گفوت      تأکیود ا تفکر انتقادی و حل مسوئله  شناختی روان
ورزی و تعقلا کاوشگریا خوودادراکی جسومانیا هیجوانی و رفتواریا      رشد اندیشه بر مبتنی

محوورا    جتمواع ا ۀابتودایی؛ حول مسوئل    ۀخ قیت و نقادی در تحلیل رویدادهای عینوی در دور 
بینوی مراحول رشود یوک       زمانا در  و پویش  ۀنازی ابعاد خودپندارها در  گستر  یکپارچه

متونوه اون؛   ۀمحوور در دور   گواهی واقعیوت  ر روشومند در حول مسوائل و خودآ   رویدادا تفک
نووازی ادراکووی   گیووری مسووئوانها موورور موفووق تجووارب گذشووته و حووانا یکپارچووه    تصوومی 
هوا در    نگوری نقوش    بینی و آینوده   های موفقیت و شکستا پیش  شاخص هاا آگاهی از  موقعیت
دوم  ۀمتونوط  ۀکوشوی در دور   گرا و احساس کنترن بر محیط و خود بوا نوخت    کثرت ۀجامع
 دهند.    های شغلی را تشکیل می  رشدی شایستگی فراینداناس 

رتباطوات  های اجتماعی بر آگاهی از نقش فردی در بسوتر اجتمواعا آداب ا    شایستگی
پوذیری    فوردیا مسوئولیت    فردی و بین  های درون  نازی مهارت مدارا یکپارچه  اجتماعی اخ ق
دارنود. احسواس    تأکیود یابی دینی و ملوی و تشوریک مسواعی در رشودیابی       اجتماعیا هویت

دیگورانا توجوه یکسوان بوه حقووق فوردی و اجتمواعیا پوذیرش نقوش در           به نسبتمسئولیت 
مبنوای امنیوت هیجوانی و    یوابی بر   لکرد مسوئوانه در مدرنوها دونوت   های کوچکا عم گروه

کووردن و درخوانووت کمووک از دیگوورانا شووناخت نهادهووای      حمایووت اجتموواعیا کمووک 
هوای بوومیا شوناخت آداب و رنووم       گواهی از بوازی  آرنانا شوناخت محواهر ملویا     خدمت
بخشی مسئوانه به   ابتدایی؛ تعالی ۀمندی به محصوات ایرانی در دور هان می و ع قو  ایرانی

تحوات جامعها کاهش تعصبات قوومی و گرایشوات    به نسبتپردازی  روابط با دیگرانا ایده
رانتاا احساس تعلق و احترام به محاهر ملویا   منفی فرهنگیا تعیین اهداف فردی و جمعی ه 

ی حفو  هویوت   ارجحیت منافع جمعی بر فردی یا حزبیا قدرشنانی ملی و تو ش در رانوتا  
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ایا باورمنوودی بووه   اون؛ احسوواس مسووئولیت ملوویا محلووی و مدرنووه  ۀمتونووط ۀملووی در دور
آداب و معاشوورت  طلبووی و مهوورورزی در جامعووها رعایووت   محوووریا حووق  گسووترش عوودالت

فوردی بوا تمرکوز بور منوابع اجتمواعیا کسوب          های بین  مهارت ۀمبنای اخ ق ان میا تونعبر
تکاری مسائلا احترام و احساس تعلق بوه محواهر ملوی و ارحجیوت     حل اب  تجارب جدید و راه

رشوودی  فراینووددوم زیربنووای  ۀمتونووط ۀمنووافع جمعووی بوور منووافع فووردی و گروهووی در دور  
 های اجتماعی انت.  شایستگی

محوور در روابوطا در  رابطوۀ      موداری دیون    های معرفت دینوی بور اخو ق     شایستگی
اعمان و جهان خلقت بر ه ا تعقل در صفات خداونود و   مسئوانۀ اجزای هستیا تأثیر متقابل

بر ارتباطات چهارگانه تأکید دارند. آشنایی با نیرۀ الگوهای شاخص  در  ماهیت خود مبتنی
هووای جهووان آفوورینشا پیشووگیری از انووراف و تبووذیر و آگوواهی از    دینوویا شووناخت زیبووایی

هووای الهوویا بوواور   از ارزشهووای تووأمین معوواش حوو ن در دورۀ ابتوودایی؛ جانبووداری   شواخص 
انحصاری به نعادتمندی انسان در پیروی از دین ان م و قرآنا تفقود و احتورام بوه صواحبان     

های تولید و مصرف بهینه   حقا در  کرامت انسان در جانشینی خداوند و آگاهی از شاخص
در برابور  نویی هویت ان می و ایرانیا مکلف دیدن خوود    در دورۀ متونطۀ اون؛ باور به ه 

خدا و نحام هستیا در  مفاهی  اقتصاد در چارچوب نحوام معیوار انو می )همچوون کوار و      
های اقتصاد ان می )همچون   ت شا روحیۀ انق بی و جهادیا و کارآفرینی(ا کاربرد شاخص

(ا آمادگی اولیۀ ادارۀ زندگی تبذیر و انراف از دوریها بهین مصرف مالیا انضبا ا قناعت
معاش ح ن و بدون تحصی ت دانشگاهیا و مطالعۀ توأمان جهان مادی و معنوی در با تأمین 

 دهند.  های معرفت دینی را تشکیل می  دورۀ متونطۀ دوم اناس فرایند رشدی شایستگی
بور نقوش    تأکیود های رشودی در ابعواد مختلوف بوا       ها و مهارت  لزوم کسب شایستگی

آمووزانا از پشوتیبانی     شوغلی دانوش   صویلی/ در جهت هودایت )راهنموایی( تح  « خود»محوری 
داری بور جواموع بوه ناپایوداری       پژوهشی برخووردار انوت. تحووات نوریع و عمیوق نورمایه      

و الگوهووای راهنمووایی در موودارس بایوود  انووت هووای تحصوویلی و شووغلی انجامیووده    فرصووت
هماننود   ا زیرا خودشنانوی آموزان را به کسب آگاهی بهتر و بیشتر از خود تشویق کنند  دانش

 هوا ایون    آن و بوه  کنود  موی تحصویل و کوار را هدفمنود     دنیای از کنندها آگاهی  مکملی تسهیل
آنویب نبیننود )مرکوز اروپوایی رشود آمووزش        هوا   فرصت   قطعیت عدم از تا دهد را می امکان
 (. 2008ا 2004ا 1اروپا ۀ؛ شورای اتحادی2015شغلیا 

                                                                                                                                        
1.  Council of the European Union (CEU) 
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هوای الگووی راهنموایی      در تودوین شواخص   ( بر این باورنود 2020و همکاران ) پا 
هوای رشودیا متمرکوز برآنچوه       هوا و صو حیت    آمووزان بایود مهوارت     تحصیلی/شغلی دانوش 

زیورا   اگیری و انتخاب اگاهانه ازم دارندا مورد توجوه قورار گیورد     آموزان برای تصمی   دانش
ت دانشوگاهی نیازمنود   خود در شوغل و تحصوی    ۀهای آیند  آموزان برای انتخاب برنامه  دانش

های خوود و محویطا بوه      گیری هستند تا با ارزیابی جامع از ویژگی  های تصمی   کسب مهارت
شوروع حرکوت خوود دنوت یابنود       ۀنقطو به منزلوۀ   گیری  در  صحیحی از مشک ت تصمی 

هووای   آموووزان بوورای انتخوواب فرصووت  نووازی دانووش  ( آموواده2017) 2(. لووی2019ا 1)اوزدمیوور
دانود. بلکوه     های شوغلی موی    ای یا شناخت گزینه  های حرفه  آموزش را بیش از ارائۀپسامدرنه 

گوذاری و    گوری شوغلیا هودف     ریزی کردنا کواوش   برنامه های رشدی ازقبیل  کسب مهارت
شوغلی بورای    هوای   گزینوه  و هوا   انتخاب به مربو  اط عات ۀق را همراه ارائبندی ع ی  اولویت

شووغلی  ضووروری انووت. بنووابراین الگوهووای راهنمووایی تحصوویلی/ آموووزان   کمووک بووه دانووش
خوودادراکیا بوا    خودآگواهی و  ارتقای ضمن که باشند هایی  فعالیت شامل آموزان باید  دانش
ریوزی کننود و بوه انتخواب مسویر       هواا بورای آینوده برناموه      یادگیری آن های  راهبردهای ۀتونع

(. همچنوین  2019؛ وونوگ و یووئنا   1990 ا آمووزش  کمیسیون) تحصیل و شغل دنت بزنند
فردیا کاهش وابستگی و رشد انتق ن فوردا مودیریت روابوط     گیری روابط بین  شکل فرایند

هوای اخ قوی در ارتبوا  بوا منوافع شخصوی و جمعویا          نانا رشود ویژگوی   های ه   در گروه
و  هوای شخصویتی    توجوه بوه ویژگوی   موردنیاز در دنیوای مشوا ل با  ها و دانش   آموزش مهارت
ثر انوت  ؤها مو   آن ۀگیری و انتخاب آگاهان  تحصیلی در تصمی  ۀآموزان هر دور  رشدی دانش
ضورورت و چگوونگی    پذیرفته درموورد   (. مطالعات صورت2020و همکارانا  )کودرینسکیا

تفکور تحصویلی و کواوش     ۀمداخ ت متمرکز بر الگوهای آمادگی تحصیلی/شغلیا بر تونع
ا 3دارد )نایووت تأکیوودهووای تحصوویلی   ابتوودایی و نووپس در نوایر دوره  ۀعمیوق شووغلی در دور 

 (. 2016؛ ماریانی و همکارانا 2015
آمووزان در    هوای رشودی دانوش     هوا و شایسوتگی    ی بوه صو حیت  فرایندواقع توجه در

یوادگیری و   فراینود  تسوهیل  و آموزان بوه تشوویق    راهنمایی )هدایت( تحصیلی و شغلی دانش
 آنوان  مشوارکت  ۀتونوع  و مدرنه در موفقیت کسب برای آموزان دانش ۀهم توانمندنازی

 در  را خودشوان  آمووزان  توا دانوش   شوود  و نبب می (2010 اننبورگا) شود میجامعه  در

                                                                                                                                        
1.  Ozdemir 

2.   Lee 

3.  Knight 
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عبووارتی رویکورد رشوودیا  بوه   (.2016شووند )آکینیوودا   نووازگار مدرنوه  زنوودگی بوا  و کننود 
کنود کوه بوا افوزایش حوداکثری       موی هوایی هودایت     نووی راهبردهوا و فعالیوت   بوه   مدارس را

هوا را   هوای تحصویلیا آن   آموزان از طریق کار با کیفیت بااا تعهد و موفقیت یادگیری دانش
 (.2015ا 1نازد )ریتز های انتخابی بعد از دبیرنتان مهیا می برای گزینه

اجوزا و ارکوانا    .1 :های کلیدی این رکنا بوه دو بخوش    جنبه مدیریت و اداره کردن:
ی فراینود های اجرا و ادارها که بوه    شاخص .2مل خانوادها مشاوران و عوامل مدرنه و که شا
گرانوه داشوتن الگوو      ریوزی تحصیلی/شوغلی و نقوش تسوهیل      نگر بوودنا توجوه بوه طورح      جامع
الگوی جامع هدایت تحصیلی باید دقوت   ۀپردازند. در تبیین اجزا و ارکان مدیریت و ادار  می
 ۀنوازی زمینو    بخوشا فوراه     های تربیتوی اطمینوان    ها با اتخاذ نبک  که مشارکت خانواده کرد

نوازی    آموزانا به یکپارچوه   های دانش  کسب تجارب معنادار و حمایت و پشتیبانی از موفقیت
نوویی   و هو  انوت  خوانوادگی انجامیوده    ۀوپرورشوی بوا زمینو     هوای آموزشوی    برنامه اهداف و
خووانوادگی بسوتر انتخواب آگاهانووه و مسوئوانه را در برخواهود داشووت.      هوا و فرهنوگ    ارزش

الگوا شنانایی و پیگیوری ایجواد و    ۀای اجرا و تونع  مشاوران مدرنه با اتخاذ مسئولیت حرفه
 بور  مبتنوی آموزان به طراحیا اجراا اداره و ارزشیابی الگوو    های رشدی دانش  شایستگی ۀتونع
آموووز بپردازنود. همکوواری و    هوای واقعووی دانوش    توانمنوودیهوای فووردی و اجتمواعی و     ارزش

 والوودینا)ان نفعو  ذیپشوتیبانی عوامول مدرنوه )مودیرا مشواورا معلموان و نوایر کارکنوان( و         
اجتمواعی ارزشومند در رانوتای پیشورفت موفوق       ۀا یک نرمای(جامعه آموزان واعضای  دانش

وی جوامع هودایت تحصویلی    الگو  ۀشوود. اجورا و ادار    تحصیلی/شغلی در آینده محسوب موی 
 ۀی در همو فراینود صوورت  بوه   ابعواد وجوودی فوردا    ۀنیازمند توجه متووازن و متعوادن بوه همو    

صوورت  بوه   های اجرا متنانب با امکانوات درونوی و بیرونویا    های تحصیلی انت. روش  دوره
گیوری و    مدرنه و ملزومات تصمی  ۀفردی و گروهی و با درنحر گرفتن نیازهای رشدی دور

آمووزان    گاهانها بورای رنویدن بوه زنودگی موفوق در پسامدرنوه انوت. دانوش        گری آ  انتخاب
 آنا ایاموده پی و ها انتخاب همچونهای پایه )  منحور کسب ص حیتبه  گری  نیازمند هدایت

ۀ انوتفاد  و ریوزیا  برناموه  بورای  کاربرد منابع گزینیا هدف در ها توانایی و ها ر بت از انتفاده
ریوزی و    آینده( در طرح های  فرصت و پیشرفت افزایش مدرنه برای های سرحداکثری از د

 دنبوان تسوهیل  بوه   شغلی هستند. الگوی جامع هدایت تحصیلی رشدی پیمودن مسیرتحصیلی/
گوری    آموز از مدرنه به دنیوای کوار انوت. تودار  نوازوکارهای  ربوان        انتقان موفق دانش

                                                                                                                                        
1.  Ritz 
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انو می بوه   و   نوبک زنودگی ایرانوی    بر مبتنیآموزان و آموزش رفتارهای   دانش شناختی روان
 کند.  آموزان کمک می  نازی دانش  افزایش کارآیی هدایت تحصیلی در آماده

های اجرایی در رکن مدیریت الگووی جوامع راهنموایی      لزوم توجه به اجزا و شاخص
قورار گرفتوه انوت. زونکور      ها موردتأکید  آموزان در پژوهش )هدایت( تحصیلی/شغلی دانش

آمووزان بوا رویکورد رشودیا       الگوهای آمادگی تحصیلی و شغلی دانش کند می( بیان 2006)
 اننفعو  ذی و گیرند درنحر را مراحل رشدی با متنانب ای  مشاوره راهبردهای و ها باید فعالیت

 فعوان  طوور بوه   را جامعوه  اعضای و والدین معلمانا مدیرانا مدرنها مشاوران ازجمله اصلیا
 کارکنوان مدرنوه   بیشتر ( بر اهمیت مشارکت2014) 1یونگ کنند. ای درگیر فراینددر این 

 آمووزان  دانوش شغلی بوه   خدمات راهنمایی تحصیلی/ ۀارائ هنگام تیمی همکاری از انتفاده و
 نگور در تودوین الگووی جوامع راهنموایی تحصویلی/        و کول  یکپارچه ویژگی بارز رویکرد را

( برای تحقق مشارکت جمعی عوامول مدرنوه   2018) 2شمارد. وانیش و کاوانگ  شغلی برمی
الگوی جامع راهنمایی )هودایت( تحصیلی/شوغلیا بور ضورورت      ۀان در اجرا و ادارنفع ذیو 

داردا زیرا در این صورتا امکوان   تأکیدهای مولد در مدرنه   ایجاد گفتمان جمعی و فعالیت
و بوه نوط     یابود  موی نیواز شوخص و جامعوه گسوترش     أمل و تفکر افراد در موضوعات موردت

 انجامد.  های تطبیقی می  ب تری از یادگیری و کسب مهارت

ــ  ــویی:  پاس کلیوودی در رکوون   ۀالگوووی جووامع هوودایت تحصوویلی دارای دو جنبوو   گ
. نتایج الگو بوه آموادگی بورای    انتگویی   های پانخ شامل نتایج الگو و شاخص گویی  پانخ

و رشدمحورا نیازنونجی و     به لزوم ارزیابی یکپارچه ها  گری و شاخصن پسامدرنه و موقعیت
 بوه  نسوبت نگرانوه    پردازد. الگوی جامع با اتخاذ رویکردی فعان و آینوده   های فردی می  تفاوت

هوا را    آمووزان در پسامدرنوها آن    ثیر تحوات گوناگون بر اشتغان و نوبک زنودگی دانوش   أت
هوای جوایگزین پسامدرنوه آمواده کنود. در        ای از گزینه  طیف گسترده ۀبرای انتخاب آگاهان

های گوناگونا آمایش نرزمینی و تحووات    آموزان با چالش  دانش ۀنازیا مواجه  مادهآاین 
آمووزان بایود     دانوش  ۀهای برابر آموزشوی و توانمندنوازی بورای همو      جمعیتی و ایجاد فرصت

صووورت بووه  یووابی الگوووی جووامع بایوودده در ارزهووای موردانووتفا  توجووه باشوود. شوواخصمورد
هوا    هوا و مهوارت    های درونی به ارزیابی شایسوتگی   یکپارچها رشدمحور و با تمرکز بر ظرفیت

گووری   هووای ارزیووابی در هوودایت   نووازی تحصیلی/شووغلی بپردازنوود. روش   ازم بوورای آموواده

                                                                                                                                        
1.  Lai-Yeung 

2.  Von Esch & Kavanagh 
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 منوابع  خصویتا ش و ر بوت  هوای  نویاهه  خودنونجیا  هوایی چوون    لفوه ؤم شوامل آموزان  دانش
 بوورای موردنیواز  تحصوویلی آموادگی  و کوارا  محوویط موردنیواز  هوای  مهووارت مشوا لا  بررنوی 
البتووه توجووه نیازهووای فوورد و جامعووه در نووطوح گونوواگون و   .شووود مووی شووغلی هووای انتخوواب

های متفاوت افراد در عین وجوود اشوتراکات انانوی بایود موورد توجوه         درنحرداشتن ظرفیت
 قرار گیرد.

مووزان بورای   آ نوازی دانوش    پژوهانه در الگووی جوامعا آمواده     رویکردآیندهضرورت 
آموزشووی هووای   آینووده و ارزیووابی یکپارچووه و رشوودی دارای پشووتیبانی پژوهشووی در نحووام    

هووای ارزیووابی موفقیووت   التحصووی ن یکووی از شوواخص  نووت. در ایالووت متحووده فووارغکشورها
هوای    آمووزانا کسوب دانوش و مهوارت      نازی تحصیلی/شوغلی دانوش    مادهآآموزشی در   نحام
کووار انووت و بایوود  دنیووای یووا دانشووگاه بووه موفووق از مدرنووه ای و محکوو  بوورای انتقووان  پایووه

ۀ گاهانو آگیوری و انتخواب     شده بوه تصومی    های تحصیلیا شغلی و تحصیلی کسب  شایستگی
انتقادهوای  (. همچنوین  2012ا 2؛ کوونلی و مگووبی  2012ا 1نجامد )کونلیفرد در پسامدرنه بی

آمووزان وجوود دارد.     هوای دانوش    هوا و توانوایی    ها در ارزیابی ظرفیت  جدی به انحصار آزمون
های محودود بورای     محورا با درنحر گرفتن انتخاب  آزمون ۀجانب  بعدی و یک  این رویکرد تک

کنود    هوا در تحصویل و شوغل را بسویار محودود موی        روی آن  های پویش   آموزانا فرصت  دانش
 (.2019وونگ و یوئنا )

رویکورد   بور  مبتنوی آمووزان    بنابراین الگوی جامع هدایت )راهنمایی( تحصویلی دانوش  
و  شخصا خانواده و جامعه در نطوح محلیا ملی و جهوانی  ۀرشدیا نیازهای کنونی و آیند

منحوور  بوه   گیورد.   درنحر موی را اوری فن اجتماعی و علمیا اقتصادیا های فرهنگیا  در عرصه
ایورانا   ۀلحاظ ناختارا محتوا و اهدافا با فرهنگ حاک  بور جامعو  به  نویی الگوی جامع  ه 

 نندتحون بنیوادین و مبوانی نحوری آن و نوند     همچونوپرورش   انناد باادنتی نحام آموزش
ایران ان می در بستر نحوام   ۀحاک  بر رشد و اعت ی جامع ۀفلسف ملیاکه تبلور برنامۀ درنی

تجربیووات  المللووی و  تحلیوول قوورار گرفووت. شووواهد علمووی بووین  می موردانوو  معیووار ایرانووی/
گرایووی و   و مشوواوران مدرنووه در رانووتای واقووع هوودایت تحصوویلی ۀنحووران در حوووز  صواحب 
دلیل عدم تودوین الگوهوای جوامع خودمات راهنموایی و      به  نازی الگو مدنحر بود. کاربردی

الگو بر یوک الگووی معیوار وجوود      ناختار و مفاهی  ۀدر کشورا امکان عرض مشاورۀ مدرنه

                                                                                                                                        
1.  Onley 

2.  Conley & McGaughy 
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و نگواه یکپارچوه و    هودایت تحصویلی  منود بوه    هد پژوهشوگران ع قو  شوو  نداشت. پیشنهاد موی 
خدمات راهنمایی و مشاوره در مدرنه بوه تودوین الگوهوای مشوابه در نوایر       ۀرشدی در ارائ

نوازی ایون    هوای اجرایوی    هوا و شواخص    . همچنوین تعیوین مو     کنندخدمات مذکور اقدام 
هوای    نوی کشف انتعدادها و فرصوت به  آموزان را  تواند یک گام دانش  الگوی مفهومی می

نوند تحوون بنیوادین     تأکیود . باتوجوه بوه   کنود شغلی در مدرنه و پسامدرنه یواری   تحصیلی/
آمووزانا پیشونهاد     وپرورش بر لزوم طراحوی الگووی جوامع هودایت تحصویلی دانوش        آموزش

فووق را کوه نواظر بوه مبوانی انو می و ملویا متوون تخصصوی          ن امرا الگووی  شود مسئوا  می
نحووران و مشوواوران مدرنووه انووت در رونوود     مشوواوره و رشوودا تجووارب کوواربردی صوواحب  

. مشواوران و  کننود تدوین الگووی اجرایوی را فوراه      ۀو زمین دهندهای دقیق فنی قرار   بررنی
گور محققوان در     رنوها یواری  نایر کارکنان مدرنه با کاربرد مفاهی  ارکان الگوو در بسوتر مد  

 های نحری و کاربردی خواهند بود.  ضرورت ۀاص ح و تونع
 

 یادآوری
این مقاله برگرفته از رنالۀ دکتری نویسندۀ اون در رشتۀ مشاوره در دانشگاه ع مه طباطبوائی  

 انت.
 

 منابع
 . تهران: نمت.مبانی و اصون راهنمایی و مشاوره(. 1394احمدیا ا. )
آموزان دورۀ متونطۀ  (. بررنی مشک ت اجرایی موجود در روند هدایت تحصیلی دانش1376)ادریسیا ن. 

 وپرورش یزد. نحام جدید شهر یزد. گزارش طرح پژوهشیا یزد: ادارۀ کل آموزش
ناموۀ   . پایانکارهای اص حی راه ۀشنانی فرایند هدایت تحصیلی در مدارس و ارائ آنیب(. 1393اقبالیا ن. )

 شنانی و علوم تربیتی. ارشد. تهران: دانشگاه ع مه طباطبائیا دانشکدۀ روانکارشنانی 
آمووزان نحوام جدیود     بررنی عوامل مؤثر در هودایت تحصویلی و شوغلی دانوش      (. 1375بالی تیرکدها م. و. )

ناموۀ   . پایوان آموزش متونطه برای انتخاب رشتۀ تحصیلی و شغل آینود/ن خوویش در شهرنوتان نوشوهر    
 شنانی و علوم تربیتی. د. تهران: دانشگاه ع مه طباطبائیا دانشکدۀ روانکارشنانی ارش

وپرورشا دبیرخانۀ شورای عالی  (. تهران: وزارت آموزش1391) برنامۀ درنی ملی جمهوری ان می ایران
 وپرورش. آموزش

سر نوان  آموزان دختر و پ (. بررنی رابطۀ هدایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش1379پورا ر. ) حمیدی
های انوتان تهوران. گوزارش طورح پژوهشوی. تهوران: ادارۀ کول         های نحام جدید شهرنتان دوم دبیرنتان

 های انتان تهران. وپرورش شهرنتان آموزش



 1، سال پنجم، شمارة 1400شناسی فرهنگی،  روان     358

 

آمووزان در نحوام جدیود آمووزش      بررنی تنگناهوای هودایت تحصویلی دانوش    (. 1375طلبا  . ) رخصت
 گاه آزاد ان میا واحد تهران جنوب.نامۀ کارشنانی ارشد. تهران: دانش . پایانمتونطه

 ای و رشد آموزش فنی و حرفهشود؟  آموزان چگونه انجام می (. هدایت تحصیلی دانش1395زرافشانا ع. )
 .27و22ا 43ا کاردانش
ترجمۀ  . زهراکوار و ز. کهلوویی   ای(.  ها و کاربست حرفه مشاورۀ مدرنه )دیدگاه(. 2005دیویسا ت. )

 ویرایش.(. تهرانا نشر 1393)
وپورورشا دبیرخانوۀ شوورای عوالی      (. تهوران: وزارت آمووزش  1390) وپورورش  آموزش نند تحون بنیادین

 وپرورش. آموزش
. ترجمۀ ع.ا. نلیمانیان و ع.م. مشاورۀ مدرنه در عصر حاضر: نحریها پژوهش و کاربرد(. 2005نینکا  . )
 (. تهران: عل .1388نحری )
بوه   آموزان علوم تجربی وعلوم انسانی و مشاوران شوهر زنجوان نسوبت    دانشبررنی نحر (. 1376شفقتیانا ا. )
نامۀ کارشنانوی ارشود. تهوران:     . پایانها ضوابط هدایت تحصیلی در نحام جدید آموزش متونطه م  

 دانشگاه تهرانا دانشکده علوم تربیتی.
 ران: رشد.. تههای تحصیلی اصون و فنون راهنمایی و مشاوره در دوره(. 1394صافیا ا. )

(. تحلیل مضومون و شوبکۀ مضوامین:    1390زادها م. ) عابدی جعفریا ح.ا تسلیمیا م. س.ا فقیهیا ا.ا و شیخ
 2ا اندیشوۀ مودیریت راهبوردی   هوای کیفوی.     روشی ناده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده

 .198و 151(ا 10)
. ترجمۀ ب. ثناییا ا. احمدیا س. حسوینیانا ح.  شاورهزمینۀ راهنمایی و م(. 2009گیبسونا ر.ا و میشلا م. )

 (. تهران: انتشارات رشد.1397پاشاشریفی و س. ع قبند )
(. تهوران:  1390مبانی نحری تحون بنیادین در نحام تعلی  و تربیت رنمی عمومی جمهوری انو می ایوران )  

 وپرورش. وزارت آموزش
بینوی پیشورفت تحصویلی     ی هودایت تحصویلی در پویش   ها بررنی نه  هر یک از م  (. 1378نویدیا ا. )
 .134و 97ا 60 اتعلی  و تربیت .آموزان نحام جدید آموزش متونطه دانش

هوای پایودار.     وپرورش ایران: تجارب عملوی و چوالش   (. هدایت تحصیلی در نحام آموزش1397نویدیا ا. )
 .34و 9ا 133ا و تربیت تعلی 

Akinade, E.A. (2016). Introduction to Modern Guidance and Counselling: A Basic Test for 

Tertiary Institutions. Ibadan: Brightways Publishers. 

American School Counselor Association. (2003, 2005, 2012, 2016). The ASCA national 

model: A framework for school counseling programs. Alexandria, VA: Author.  

Bradley, B. J., & Greene, A. C. (2013). Do health and education agencies in the United States 

share responsibility for academic achievement and health? A review of 25 years of 

evidence about the relationship of adolescents' academic achievement and health 

behaviors. Journal of Adolescent Health, 52(5), 523-532.  

CEDEFOP. (2011). Lifelong guidance across Europe: Reviewing policy progress an future 

prospects (Cedefop working papers No. 6111). Luxemburg: Office for Official 

Publications of the European Communities. 



 359     ...  آموزان تدوین الگوی جامع هدایت تحصیلی دانش

 

Clark, M., & Stone, C. (2000). The developmental school counselor as educational leader. In 

Wittmer, J. (Ed.), Managing your school counseling program: K-12 developmental 

strategies (2nd ed., pp. 75-81). Minneapolis, MN: Educational Media. 

Conley, D. T. (2012). A complete definition of college and career readiness. Retrieved from 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED537876.pdf 

Conley, D. T., & McGaughy, C. (2012). College and career readiness: Same or different? 

Educational Leadership, 69(7), 28-34.  

Council of the European Union (2004, 2008). Resolution of the council and of the 

representatives of the member states meeting within the council on strengthening policies, 

system and practices in the field of guidance throughout life in Europe. Brussels: Author. 

Dahir, C. (2004). Supporting a nation of learners: The development of the national standards 

for school counseling programs. Journal of Counseling & Development, 82, 344-353. 

Dahir, C. A., Cinotti, D. A., & Feirsen, R. (2019). Beyond compliance: Assessing 

administrators’ commitment to comprehensive school counseling. NASSP Bulletin. 

Daly, M. C., & Bengali, L. (2014). Is it still worth going to college? FRBSF Economic Letter, 

13, 1-5. 

Education Commission (1990). Report No 4. Retrieved from: http://www.edb.gov.hk/ 

attachment/ en/about-edb/publications-stat/major-reports/ecr4_e.pdf 

Egbo, C. A. (2017). Impact of Vocational Guidance on Career Choice of Secondary School 

Students in Enugu South local Government Area of Enugu State, Nigeria. International 

Journal of Contemporary Applied Sciences, 4(5) 66-72. 

European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) (2014). The evidence base on lifelong 

guidance. Finland: Author. 

Ehigbor, B. O., & Akinlosotu, T. N. (2016). Parents’ occupation as correlate of students’ 

career aspiration in Public Secondary Schools in Ekpoma Metropolis. AFRREV IJAH: An 

International Journal of Arts and Humanities, 5, (3), 197-212. 

Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2012). Developing and managing your school guidance 

program (5th ed.). Alexandria, VA: American Counseling Association. 

Ho, Y.F., (2008). Reflections on school career education in Hong Kong: Responses to 

Norman C Gysbers. Darryl Takizo Yagi, and Sang Min Lee & Eunjoo Yang. Asian 

Journal of Counseling, 15(2), 183-205.  

Holloway, I. & Todres, L. (2003). The Status of Method: Flexibility, Consistency  and 

Coherence. Qualitative Research, 3, 345-357.  

Kudrinskaia, IV., Kidinov, AV., Kabkova, EP., Mechkovskaya, OA., Mudrak, SA., Novikov, 

SB., & Agadzhanova, ER. (2020). The problem of career guidance of the youth in 

domestic pedagogical theory and practice. Eurasia J Biosci, 14, 3815-3821. 

Knight, J.L. (2015). Preparing elementary school counselors to promote career development: 

Recommendations for school counselor education programs. Journal of Career 

Development, 42(2), 75-85.doi: 10.1177/0894845314533745 

Lai-Yeung, S.W.C. (2014). The need for guidance and counseling training for teachers. 

Procedia, 113, 36-43. 

Leonhardt, D. (2014). Is college worth it? Clearly, new data say. The New York Times, 5(27), 

14. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED537876.pdf


 1، سال پنجم، شمارة 1400شناسی فرهنگی،  روان     360

 

Lee, J.C.K. (2017). Curriculum reform and supporting structures at schools: Challenges for 

life skills planning for secondary school students in China (with particular reference to 

Hong Kong). Educational Research for Policy and Practice, 16(1), 61-75. 

Lee, W.O. (1996). The cultural context for Chinese learners: Conceptions of learning in the 

Confucian tradition. In D. A. Watkins & J. B. Biggs (Eds.). The Chinese learner: 

Cultural, psychological and contextual influences (pp. 25-42). HongKong: Comparative 

Education Research Centre and Australian Council for Educational Research. 

Lin, A. (2015). Citizenship education in American schools and its role in developing civic 

engagement: A review of the research. Educational Review, 67(1), 35-63. 

Luk Fong, Y. Y. P. (2001). Competing contexts for developing personal and social education 

in Hong Kong. Comparative Education, 37(1), 65-87. 

Lunenburg, F. C. (2010). School Guidance and Counseling Services. Schooling, 1(1), 1-3.  

Mann, A., & Huddleston, P. (2016). Schools and the Twenty First Century Labour Market: 

Perspectives on Structural Change. British Journal of Guidance and Counseling, 45(2), 

208-218. 

Mariani, M., Berger, C., Koerner, K., & Sandlin, C. (2016). Operation occupation: A college 

and career readiness intervention for elementary students (Practitioner-focused research). 

Professional School Counseling, 20(1), 65-76. 

McLaughlin, C. (1999). Counselling in Schools: Looking Forward and Looking Back. British 

Journal of Guidance and Counselling, 27 (1), 13-22. 

Mulhern, C. (2020). Beyond Teachers: Estimating Individual Guidance Counselors’ Effects 

on Educational Attainment. Job Market Paper, Harvard University. 

Njeru, D. N. (2016). An Application of Career Path Decision Making Among High School 

Students. (Masters of Education Thesis, Strathmore University, Nairobi, Kenya). 

Retrieved From Http://Su-Plus.Strathmore.Edu/Handle/11071/4824. 

Ozdemir, K. N. (2019). Associations between career adaptability and career decision-making 

difficulties among turkish high school students. Int. J. Educ. Vocat. Guid, 19, 475-495. 

Pak, K., Desimone, L. M., & Parsons, A. (2020). An integrative approach to professional 

development to support college- and career- readiness standards. Education Policy 

Analysis Archives, 28(111), 1-27. 

Rider, R. (2018). Memo to BOCES District Superintendents, Superintendents of Public School 

Districts, Principals of Public Schools, School Counselors. Amendments to 

Commissioner’s regulations related to school counseling. Albany: New York State 

Education Department. 

Ritz, G. )2015). Indiana School Counseling Competencies for Students. Indiana Department 

of Education(Imagining the possibilities), Poblic Instruction. 

Romito, M. (2017). Governing through guidance: an analysis of educational guidance 

practices in an Italian lower secondary school. Discourse: Studies in the Cultural Politics 

of Education. 

Saleh, B., Abdulrahman, A., Tela, M. G., & Ali, M. (2020). Influence of Guidance and 

Counseling Programme on Academic Performance among Secondary School Students in 

Maiduguri, Borno State, Nigeria. Asian Journal of Education and Social Studies, 12(4), 

36-42. 

http://su-plus.strathmore.edu/Handle/11071/4824


 361     ...  آموزان تدوین الگوی جامع هدایت تحصیلی دانش

 

Stone, C., & Dahir, C. (2016). The transformed school counselor (3rd ed.). Thousand Oaks, 

CA: Brooks-Cole. 

Torpey, E., & Watson, A. (2014). Education level and jobs: Opportunities by state. 

Occupational Outlook Quarterly, 58(3), 1-22. 

Von Esch, K. S., & Kavanagh, S. S. (2018). Preparing mainstream classroom teachers of 

English learner students: Grounding practice-based designs for teacher learning in 

theories of adaptive expertise development. Journal of Teacher Education, 69(3), 239-

251. 

Wood, C., & Kaszubowski, Y. (2008). The career development needs of rural elementary 

school students. The Elementary School Journal, 108 (5), 431-444. 

Wong, L. P. W., & Yuen, M. T. (2019). Career guidance and counseling in secondary schools 

in Hong Kong: A historical overview. Journal of Asia Pacific Counseling, 9(1), 1-19. 

Zunker, V.G. (2006). Career counseling: A holistic approach (7th ed.). Belmont, CA: 

Thomson-Brooks Cole. 

 


