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بر اساس تجربه  آموزاندانشمطالعه کیفی هدایت تحصیلی 
 1زیسته مشاوران مدرسه

 5بخش، کیومرث فرح4، حسین سلیمی بجستانی3، آتوسا کالنتری هرمزی2مهدی وجدانی همت

 14/10/1399تاریخ دریافت: 

 27/11/1399تاریخ پذیرش: 

 چکیده
یتابی شغلی و دستت ارتقا آمادگی تحصیلی/ نظورمبه آموزاندانشآموزشی ایران، هدایت تحصیلی در نظام 

نفتر از  10، از وظایف مشاوران مدرسه است. مطالعه حاضر با هدف پدیدارشناسی تجارب زیستهه به موفقیت
انجام شد. تحلیت   در دسهرس گیرینمونهبه روش  1398-99مشاوران مدارس شهر تهران، در سال تحصیلی 

مضتمون،  160زی صورت پذیرفهه و حاصت  آن استهارا  وش کالیها به رمضامین و کدگذاری مصاحبه
 و هتاضترورت -1 عنتاوین  تحتت مقوله اصتلی بتود. مقتوات اصتلی در بهتارباش 24مقوله فرعی و  54

 و مدرسته بتا مترتب  عوامت  -3 ،آمتوزاندانش نیاز مورد هایشایسهگی -2 تحصیلی، هدایت برنامه الزامات
هتا و الزامتات دو باتش  ضترورت .بنتدی شتدنددستهه موجتود، تحصیلی یتهدا هایبالش -4 و خانواده،

هتای ستو بتوده امتا در رابطته بتا پتژوهشهای مشابه خارجی همهای مورد نیاز با پژوهشبرنامه، و شایسهگی
، بتا انتدهتا پرداخههبالشکه به عوامت  مترتب  و  4 و 3های داخلی، این دوباش جنبه نوآوری دارند. باش

 باشند.سو میی داخلی و خارجی همهاپژوهش

                   

 . این مقاله برگرفهه از رساله دکهری نویسنده اول در رشهه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی است.1

 )نویسنده مسؤل( ائیمشاوره، دانشگاه عالمه طباطبگروه دانشجوی مقطع دکهری تاصصی  2
mehdivejdani20@gmail.com 

 At.kalantar@ yahoo.comمشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران گروه دانشیار  .3

 H.salimi B@gmail.comایران  تهران، ،یمشاوره دانشگاه عالمه طباطبائگروه  اریدانش. 4

 kiumars@ yahoo.com دانشیار مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران .5
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ته، شغلی، تجارب زیس هدایت تحصیلی، راهنمایی تحصیلی، آمادگی تحصیلی/ :گان کلیدیواژ
 .مشاوران مدرسه

 مقدمه
روی جوانان، هنگام گذر از مدرسه به های اساسی را پیشبالش اقهصاد سازیجهانی عصر

. در این جهان معاصر، (2017 ،2اگبو  6201 ،1هادلسهون و مان)دنیای کار ایجاد کرده است 
روی زندگی، نیاز فرد به کسب شناخت داری پویا و پیچیده بر مسیرهای پیشسرمایه تأثیر

کار را برای اسهفاده بههر از این عدم قطعیت ضروری کرده  و دنیایبیشهر از خود، تحصی  
( و 2008، 2004، 4  شورای اتحادیه اروپا2015، 3)مرکز اروپایی رشد آموزش شغلی

ای ساخهن زندگی شاصی با شغ  در قرن بیست و یکم نیازمند دانش گسهردههماهنگ
  کاراکان 2018، 5های شغلی است )هولی و رایسدرباره خود، تحصیالت و فرصت

الهحصیالن مدارس، فارغ 7شغلی جهت، میزان آمادگی تحصیلی/همین(. به2019، 6اوزدمیر
برای عملکرد موفق در تحصی  و پیشرفت شغلی در  هاآن شدهکسبهای که بیانگر توانایی

های آموزشی است )کابالیرو، والکر و آینده است، معیاری مهم در ارزیابی نظام
دنیای کار را در مدرسه  به ورود برای ذهنی (. افراد باید این آمادگی2011، 8فولرتیژکویز

 هایرشهه با مهناسب مهارت و انشکرده باشند تا بعد از پایان تحصیالت، با دکسب
اساس، هدف از گنجاندن (. بر این2020، 9ساتریانهوگیری نمایند )آلپونتحصیلی تصمیم

برای زندگی پس از  آموزاندانشسازی های راهنمایی و مشاوره در مدارس، آمادهبرنامه
  9201، 10)نجوگیو، کیبارا و گیچوهی استمدرسه و کسب رضایت در تحصی  و شغ  

 1909تا  1900های (. راهنمایی و مشاوره از حدود سال2016، 12  نونگ2017، 11مودولیا

                   

1. Mann & Huddleston 

2. Egbo 

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

4. Council of the European Union (CEU) 

5. Hooley & Rice 

6. Karacan-Ozdemir 

7. Academic/career readiness 

8. Caballero, Walker & Fuller-tyszkiewicz 

9. Alpon Satrianto 

1 0. Njogu, Kibaara & Gichohi 

1 1. Mudulia 

1 2. Nong 
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، ملقب به پدر راهنمایی، با هدف 1در ایالت بوسهن آمریکا، با اقدامات فرانک پارسونز
برای دنیای کار آغاز شد.  آموزاندانشسازی کمک به مهقاضیان جویای شغ  و آماده

توسعه »و تعدادی از پیشگامان جنبش  4، الیور3، دیویس2بیرز سپس در ادامه با کارهای
راهنمایی  هایفعالیت(. پیشینه 2020، 5آپوکاجورگسهرش یافت )نپول« حرفه مشاوه مدرسه

گذاری برنامه راهنمایی جهت شناخت اسهعداد، عالئق و و مشاوره در مدارس ایران به پایه
 1343ماه ، در آبانهاآنحصیلی و اشهغال آینده برای انهااب رشهه ت آموزاندانشراهنمایی 

طرح کلیات نظام »سپس با تصویب  (.1397)حسینی بیرجندی، گردد برمی
 هدایت تحصیلیودوم آن، مسهقیماً به ، در اص  سی1367در سال « وپرورشآموزش
 بر اساس اسهعداد، عالقه و آموزاندانشو شغلی  هدایت تحصیلی، منظور آنو  شدهاشاره

نیاز مهارتی، فنی و  برحسبهای ماهلف آموزشی آموز و ظرفیت رشههکوشش دانش
طرح کلیات نظام آموزش و پرورش »بعد از تصویب (. 1394علمی جامعه بود )صافی، 
با و  1371-72، در سال تحصیلی شورای عالی انقالب فرهنگیدر  «جمهوری اسالمی ایران

تحصیلی و در کنار  )هدایت( ظایف راهنماییو، آغاز اجرای نظام جدید آموزش مهوسطه
در این دوره، الگوی  محول شد. اولین گروه از مشاوران دبیرسهانآن مشاوره سازشی به 

 و نیاز آموز(،عالقه )مربوط به دانش عام   اسهعداد، بهار بر اساس تحصیلی اول هدایت
ورالعم  ابالغی وزارت شد. این الگو بر اساس دسه کشور )مربوط به جامعه( اجرا امکانات

های هوش و در سال اول مهوسطه )دبیرسهان( با تمرکز بر آزمون 6آموزش و پرورش
 شدهابالغآموز آموز، والدین و عملکرد تحصیلی دانشاسهعداد، نظر معلم، مشاور، دانش

 (.1395بود )زرافشان، 
کافی  مطالعات صورت گرفهه بر الگوی اول هدایت تحصیلی  عدم تجربه و تاصص

ها و بندی رشههبه اولویت آموزاندانش(، عدم توجه 1379اغلب مشاوران )رجبلو، 
غیر از عملکرد ها به(، عدم معناداری مالک1379پور، های مشاوران )حمیدیتوصیه

و  نظام جدیدهای تحصیلی از رشهه آموزاندانش(، عدم آگاهی 1378تحصیلی )نویدی، 
                   

1. Frank Parson 

2. Beers 

3. Davis 

4. Weaver 

5. Ndoye Upoalkpajor 

 3/8/1380رش، به تاریخ   شورای عالی آموزش و پرو666بر اساس مصوبات جلسه شماره  .6
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(، نبود فرصت کافی 1376ات و نیازهای کشور )شفقهیان، عدم هماهنگی هدایت با امکان
ها های شاصیهی، عدم تجربه کافی مشاوران و آگاهی خانوادهبرای شناخت ویژگی

 تأثیر( و عدم 1375طلب، )رخصت شدهتعیین(، عدم دسهیابی به اهداف 1376)ادریسی، 
 ان داد.را نش آموزاندانشهای مشاوران در انهااب ها و توصیهراهنمایی
، اجرای برنامه جدید هدایت 3-3-6، با اسهقرار نظام 1395-96تحصیلی  سال در
نظام، اجرای برنامه جدید هدایت این آغاز شد. در باربوب  )الگوی دوم( تحصیلی

تحصیلی در همین ابهدای کار با مشکالت و موانعی مواجه شد تا جایی که موضوع هدایت 
نویدی  عمومی تبدی  گشت. هایرسانهبحثی داغ در  به 1395تحصیلی در تابسهان سال 

( معهقد است که، الگوی دوم هدایت تحصیلی از نظر اهداف، منابع، فرآیند، 1397)
ها برگرفهه از همان الگوی قبلی است و کمکی در رفع مشکالت الگوی داد و مالکبرون

 کند.قب  نمی
تحصیلی، برای در های صورت گرفهه در الگوی دوم هدایت رغم تالشعلی

، اما شواهد پژوهشی حاکی از عدم آموزاندانشنظرگرفهن امکانات فردی و اجهماعی 
ای، به ( در مطالعه1394طور مثال، احمدی )موفقیت این برنامه هدایت تحصیلی دارد. به

عدم  بنینهم، آموزاندانشی معنادار هدایت تحصیلی نادرست و افت تحصیلی رابطه
ای آنان در هو عدم ارزیابی دقیق و صحیح از اسهعداد  آموزاندانشمشاور با ارتباط مؤثر 

( تعیین رشهه زودهنگام و مبهنی بر 1393) کند و اقبالیفرآیند هدایت تحصیلی اشاره می
شناخت ناقص از خود، عدم تناسب سطح دشواری مواد درسی قب  و بعد از ورود به رشهه، 

 آموزاندانشو شغلی در مدارس و توزیع نامهوازن  ناکارآمدی بانک اطالعات تحصیلی
داند. رضایی مدنی، های ماهلف را از نقایص هدایت تحصیلی میمسهعد در رشهه

در بررسی هدایت تحصیلی نوین از منظر مشاوران مدرسه،  .(1398کالنهرهرمزی و نعیمی )
و  باشیآگاهی، مشکالت آزمون، های فرآیند هدایت تحصیلینارساییبه بهار مقوله  

( با مطالعه 1399) مؤمنیاشاره داشهند. موسوی، پیرانی و  امکانات در اجرای بهینه ضرورت
از   اندعبارتشناسی فرایند هدایت تحصیلی، به هشت مقوله دست یافهند که آسیب
نمادین، مالک عینی انهااب،  هایبرگهبنیادین انهااب، باورهای خاص اولیا،  هایبالش
و رفع تکلیف، عملکرد مشاور از باور تا ناباوری، نارسایی الکهرونیکی و  یمالحظگبی

ارائه مدل هدایت تحصیلی  منظوربه( 1399. شریفی، نیازآذری و جباری )القائات ناهمگون
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 هایمشیخ اسهعدادیابی، عوام  قانونی، کارآمد به روش تحلی  عاملی به عوام   
 -مداری و خانوادگیی اطالعات و ارتباطات، دانشکارآمدی، ساخهاری و مدیریهی، فناور

 هایمؤلفههدایت تحصیلی موجود دانسهه و به ارائه الگویی مبهنی بر  خألهایرا از  اجهماعی
 ، پرداخهند.آمدهدستبه

صدها « کار من بعد مدرسه بیست؟»که  سؤالمهوسطه دوم، با این  آموزاندانش
 تحصیالت باید «کجا» و «آیا» بگیرند که تصمیم دبای هاآنروی خود دارند، انهااب پیش

 این افراد، فاقد از بسیاری. باشند مشاغلی در جسهجوی به و کنند دنبال را مهوسطه از بعد
هسهند  پیچیده تحصیلی و شغلی هایگزینه دهی بهینه بهجهت برای ازم ظرفیت و اطالعات

، 3  هاسهینگ، نیلسون و زیمرمن7201، 2  هیلر2017، 1)باهارگاوا، لوونسهین و سنیدور
باید به درک صحیحی از هویت شاصی،  هاآن(. 2013، 4بی و آوری  هاکس2015

های بالقوه خود برای ایجاد مسیرهای زندگی شغلی و شاصی رسیده خصوصیات و توانایی
 (.2020آپوکاجور، باشند )نپول

 آموزاندانشبه  کمکای دی برمننظام ایحرفه فرآیندبرنامه راهنمایی در مدارس، 
ساخهن اهداف زندگی و هماهنگ ها و عالئق خود،است تا با درک بههر نیازها، توانمندی

در جامعه  مطلوب عضو یک عنوانبهها و ح  تعارضات، تحصیلی و شغلی با این ویژگی
ند کن انهااب موجود هایگزینه از را هاگزینه در نهایت بههرین نقش خود را ایفا نموده و

هایی مهشک  از تجربیات ، فعالیتآموزاندانشراهنمایی شغلی  .(2020، 5)دهامی و شارما
بینی، و در خوش و نفساعهمادبه ایجاد خودشناسی، را با هدف  افزایش شدهریزیبرنامه

رساند به انجام می آموزاندانششغلی  هویت و آینده تحصیلی اهداف جهت شناسایی
شغلی،  راهنمایی تحصیلی/ هایبرنامه. اهداف و (2017 ،7آتیکو و هانپی  2013 ،6رابرتسون)

آموز و با رشد خودادراکی دانش اسی فرد درباره تحصیالت و مشاغ ،های اسارتقاء نگرش
 (.2020و همکاران،  8ای است )کودرینسکیاایجاد تصور واقعی از خودآگاهی حرفه

                   

1.  Bhargava, Loewenstein & Snydor 

2. Heller 

3. Hastings, Neilson & Zimmerman 

4. Hoxby & Avery 

5. Dhami & Sharma 

6. Robertson 

7. Pitan & Atiku 

8. Kudrinskaia 
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 مورد در اطالعات کسب و غ مشا خود، دشوارتر از شناخت و شناخت جسهجوگری
خودآگاهی، ادراک خودپنداره واقعی و فقدان  از باایی سطح. است ایحرفه محی 

شده، در نهایت به توسعه اهداف  شغلی دانش و خود دانش ادغام باورهای ناکارآمد، باعث
  2020آپوکاجور، انجامد )نپولگیری صحیح شغلی مییابی و تصمیمشاصی قاب  دست

(. به این دلی ، 2000 ریداردون، و سامپسون پیهرسون،   ساندرز،2019، 1ن اوزدمیرکاراکا
خودآگاهی انسان است و امروزه در تمام  هایمؤلفهترین ای یکی از مهمخودآگاهی حرفه

یکی از  آموزاندانشراهنمایی تحصیلی و شغلی  هایفعالیتهای مرتب  با پژوهش
، 4  نوساکو و نوساکوا2017و همکاران،  3  میهین1920، 2موضوعات اصلی است )شیروکوا

a2016 ،b2016 ،c20162002، 6، زییر2004، 5  پریاژنیکوا.) 

 ، درآموزاندانششغلی  آمادگی تحصیلی/ هایمؤلفهیکی از  عنوانبه شغلی اکهشاف
 بالقوه یهاگزینه کشف و خودکاوی زیرا است، از اهمیت باایی برخوردار نوجوانی دوران

از کودکی به  گذار دوره (. نوجوانی2019، 7افهد )ظفرغلی در این دوره رشدی اتفاق میش
پذیری او مهم ها، در تعیین هویت و نقشنحوه مواجهه نوجوان با بالش است کهجوانی

کردن تکالیف اصلی نوجوان شام   ایجاد هویت و دنبال .(2020است )دهامی و شارما، 
یابی به موفقیت و های دستها و راهن، ارزیابی صالحیتاسهقالل، کسب پذیرش همساا
های ( که ازم است در برنامه2017، 8)ییگر ها و باورها استلزوم تعهد به اهداف، فعالیت

 راهنمایی تحصیلی و شغلی مدنظر قرار گیرد.
 یک از پیروی گیری نوجوانان برایشغلی، لزوم مهارت تصمیم در آمادگی تحصیلی/

 و اجهماعی هایرسانه معلمان، والدین، شاصی، از عالئق مهأثرشغلی  یلی/تحص مسیر
 تعهد ایجاد و شغ  انهااب از مندیرضایت (2015، 9اسپیناست )ترودی جامعه مواجهه با

 هنگامی ایحرفه زندگی هویت بوده و رشد مهمی از جنبه سازگار، و قوی شغلی

                   

1.  Karacan-Ozdemir 

2.  Shirokova 

3.  Mitin 

4. Nosakov & Nosakova 

5. Pryazhnikova 

6. Zeer 

7. Zafar 

8. Yeager 

9. Trudi Aspden 
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های هویهی مطالعه شده خود با ویژگیشاص، در انطباق  که است سازگار و باشرضایت
شغلی، بر تحصی  و  (. امروزه راهنمایی تحصیلی/2019گزینه انهاابی موفق باشد )ظفر، 

و بر تمام  یافههگسهرشنگرد. این تکالیف هر فرد می زندگی تکالیف عنوانبهشغ  
آمادگی (. 2020آپوکاجور، گذارند )نپولمی تأثیرهای یک انسان در سراسر عمر نقش

های برای انجام این تکالیف، فراتر از ارائه اطالعات ساده، نیازمند کسب مهارت
 (.2017 ،1لی)ریزی در زندگی است برنامه

 از رضایت و کمک کرده بالتکلیفی و اضطراب ابهام، رفع به شغلی تحصیلی/ آمادگی
نیاز جامعه و  های موردفراهم کردن صالحیت آن نهیجه که آوردمی همراه به را زندگی
(. انجام صحیح 2015، 2)نابمیس و والمسلی دهدمی انجام فرد که است کاری از بردنلذت

یافهن به ریزی آگاهانه جهت دست، نیازمند برنامهآموزاندانششغلی  راهنمایی تحصیلی/
شغلی در آینده مهناسب با عالئق فردی، وضعیت سالمهی، مشاصات  فعالیت تحصیلی/

منظور ازم است همه الت هر فرد و الزامات مشاغ  و بازار کار است. برای اینفردی و تمای
ها شغلی کسب نموده و این فعالیت های تحصیلی/بینانه از گزینهادراک واقع آموزاندانش

، 3های تحصیلی انجام گیرد )سینیاگینا و آرتمونواآموز در تمام دورهمهناسب با سن دانش
بنابراین برنامه راهنمایی   (2020، 5  بوتاکووا و همکاران2019، 4ان  رومنوا و همکار2019

ها و تحلی  و بون  شناخت ویژگیماهلفی هم هایشغلی در مدارس باید زمینه تحصیلی/
ای و ارزیابی تحصیلی بر مبنای های پایهآموز، ارزیابی شایسهگیبینی عملکرد دانشپیش

 (.2019، 6سوپریانو، ویدیهی، عبداله و یوسهیاناصفات و شاصیت شاص را در نظر بگیرد )

محدود به ارائه اطالعات شده است  آموزاندانشآمادگی تحصیلی و شغلی از سویی، 
شغلی و طراحی مسیرهای  ریزیبرنامهنیازمند ارتقاء راهبردهای  آموزاندانش کهدرصورتی

(. موفقیت در 2020 آپوکاجور،تحصیلی با توجه به نیازهای رشدی خود هسهند. )نپول
های تحصیلی و شغلی به حضور مشاوران مدرسه وابسهه است. با توجه به هریک از زمینه

 آموزاندانشهای مورد نیاز برای برتری در وظایف و تکالیف ماهلف گسهردگی مهارت

                   

1. Lee 

2. Nachmias & Walmsley 

3. Sinyagina & Artamonova 

4. Romanova 

5. Butakova 

6. Supriyanto, Widiaty, Abdullah & Yustiana 
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مدارس  در مدرسه، دانشگاه و شغ ، حضور مشاوران در مدرسه الزامی است. در
 دولهی مدارس و هسهند گروه مربیان از نظر کمی، دومین مشاوران ا،آمریک مهحدهایاات
 اندک که، تغییراتبه مسلم است اینکنند. آنمی هزینه هاآن برای دار میلیاردها ساانه
دهد و در  قرار تأثیر تحت را آموزاندانش از بسیاری تواندمی مشاور یک اثرباشی در

 مشاوران. (2020، 1باشد )مالهرن مؤثر آموزانانشدهای آمادگی تحصیلی و شغلی برنامه
 کمک شغلی هایشرکت در برنامه یا هاورود به دانشگاه زمینه در آموزاندانش به توانندمی
یابد )بهینگر،  افزایش بعدی زندگی به مرحله هاآن انهقال در فرآیند موفقیت احهمال تا کنند
 نوع این که دهدمی نشان تحقیقات (.2201، 2انگ، آروپولوس و سانبونماتوساترای
 داشهه ساده اطالعات ارائه به نسبت بیشهری تأثیرات تواندمی مسهقیم های تاصصیکمک

 (.2012  بهینگر و همکاران، 2019، 4  گورانهز2019، 3باشد )بیرد

با نیازهای  مدارس خدمات راهنمایی ارائه در ناسازگاری گذشهه، دهه دو در تحقیقات
این  فقدان ( و2016، 5)هیرن، جری و مارتین مورد تاکید قرار داده را وز و جامعهآمدانش

مندی در عدم نظم و هدف تحصیلی، عملکرد کاهش اصلی را یکی از عوام  خدمات
ریزی مشاص در گذاری و برنامهداند. عالوه بر این، فقدان سیاستمی آموزاندانش
های باادسهی نظام آموزشی و ز سوی سازمانخدمات راهنمایی و مشاوره ا ها وبرنامه
توان از دیگر مشکالت محوری را میمحور در مقاب  نگاه سیسهمبنین نگاه فردهم
(. اما 2010، 6روی خدمات راهنمایی و مشاوره در مدارس دانست )آجووی، سیماتواپیش

از  شغلی، مطالعات ماهلف حاکی های راهنمایی تحصیلی/در خصوص ارائه برنامه
است. افرادی که در  آموزاندانشها در موفقیت مدرسه و پسامدرسه اثرگذاری این برنامه

ریزی شغلی، اکهشاف و ی رفهارهای خودتنظیمی، برنامهدوران تحصی ، در زمینه
، دارای موفقیت اندشدهشغلی توانمند  گیریتصمیمجسهجوگری شغلی، خودکارآمدی و 

                   

1.  Mulhern 

2. Bettinger, Terry Long, Oreopoulos & Sanbonmatsu 

3. Bird 

4. Gurantz 

5. Hearne, Geary& Martin 

6. Ajowi, Simatwa 
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، 1اند )رودف، اویین و زاخرایی را از خود نشان دادهدر شغ  خود شده و سازگاری با
2017.) 

 ( در خصوص نقش مشاوران مدرسه نشان داد که، ارائه اطالعات2020مطالعه مالهرن )
ها در خصوص تحصی  و شغ ، بر ایجاد فرصت آموزاندانش به مشاوران مسهقیم کمک و

( با 2020و همکاران ) 2نسکیااست. کودری مؤثر آموزاندانششغلی  و پیشرفت تحصیلی/
راهنمایی تحصیلی و شغلی در مدارس روسیه  هایفعالیتبررسی سطح هدفمندی و کیفیت 

های هشهم تا یازدهم به این نهیجه کالس آموزدانشنفر  120و با نظرسنجی اجهماعی از 
از  هو اسهفادتمرینی  هایفعالیتمحور، های بازیرسیدند که  بازدیدها مشارکهی، کالس

بنین است. هم مؤثر آموزاندانششغلی  جدید در آگاهی باشی تحصیلی/ هایفناوری
شغلی در خار  از مدرسه بوده و درخواست  هدایت هایفعالیتبه انجام  مندعالقه هاآن

 شوند. دهیسازمانداشهند این رویدادها به روش عملی و تعاملی 
دوران مدرسه  صحیح در طوربه از دارندنی آموزاندانش با توجه به تحقیقات ماهلف،

 در زیادی مشکالت و سردرگمی هاآنشوند،  هدایت خود شغلی تحصیلی/ به آینده
 قب  های سازگاریعدم کسب مهارت و اطالعات وجود عدم دلی  به دارند، گیریتصمیم

 در هاآنشغلی  سازگاری و رضایت تحصیلی/ گیری برای انهااب رشهه و شغ ،تصمیم از
(. مشاوران مدرسه با تسهی  فرآیند 2019)کاراکان اوزدمیر،  شودآینده کام  محقق نمی

کاسهه و در  هاآن، از سردرگمی آموزاندانشها و عالئق توانایی و شناختآموزی مهارت
ثرند )کودرینسکیا و ؤشغلی مناسب، م های تحصیلی/گیری و انهااب گزینهتصمیم

وران از تجارب عملی خود، بر ایفای نقش و عملکرد (. ادراک مشا2020همکاران، 
که محقق به دنبال درک ( و زمانی2011، 3است )برگرفهه از  کارپ مؤثر هاآنای حرفه

، 4ولبیشهری از یک پدیده خاص است باید آن را از تجربه واقعی افراد درک کند )کرس
ه به توسعه نظری و (. از سویی دریافت ادراک عمیق تجارب واقعی از یک پدید2012

رو، پژوهش (. از این2012، 5جسهجوی بههرین عملکرد ممکن خواهد انجامید )هایز و ساین

                   

1.  Rudolph, Lavigne & Zacher 

2.  Kudrinskaia 

3.  Karp 

4.  Creswell 

5. Hays & Singh 
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 بر مبهنی آموزاندانش تحصیلی هدایت کیفیت»است که،  سؤالحاضر درصدد پاسخ به این 
تا ضمن درک بههر کیفیت انجام این برنامه در « است؟ بگونه مدرسه مشاوران زیسهه تجربه
گیران و مجریان این برنامه ارس، فهم جدید و مبهنی بر واقعیت موجود برای تصمیممد

 فراهم گردد.

 روش
پژوهش کیفی حاضر با روش پدیدارشناسی، تجارب زیسهه مشاوران مدرسه از هدایت 

 تحصیلی را مطالعه نمود.
سابقه انجام  5در پژوهش، مشاوران مدارس شهر تهران با حداق   کنندگانشرکت

، به روش شناسیرواندایت تحصیلی و دارای حداق  مدرک کارشناسی مشاوره یا ه
ها تا رسیدن به مرحله گیری در دسهرس انهااب شدند. انهااب افراد و انجام مصاحبهنمونه

ای ها، ابهدا مصاحبهنفر از مشاوران مدرسه ادامه یافت. در شروع مصاحبه 10ها با اشباع داده
صورت مکهوب ها بهانجام پذیرفهه و محهوای مصاحبه کنندگانشرکتبا نیمه ساخهاریافهه 

دقیقه به طول انجامید. تمامی  80الی  60در بازه زمانی  سازی شد. هر مصاحبهپیاده
کنندگان ضب  و برای محفوظ ماندن مشاصات افراد، ها با کسب اجازه از شرکتمصاحبه

 شد. اعداد در نظر گرفهه نام مسهعار با شماره
 موردمطالعهساخهار یافهه، بر اساس تجارب محققان از پدیده مصاحبه نیمه سؤاات

بیشهری طرح و تالش برای  سؤااتاکهشافی  صورتبهطراحی شد اما در طول مصاحبه 
های کوتاه ادامه رسیدن به اشباع در تجارب افراد، درک معانی پنهان و پرهیز از پاسخ

رسالت برنامه هدایت تحصیلی  -1ها به این شرح بود  احبهمحوری مص سؤااتیافت. می
شما  -3کند؟ و هدایت تحصیلی موجود این رسالت را دنبال می -2در مدارس بیست؟ 

هایی ممکن است نیاز به به قسمت -4 بینید؟بگونه میفرآیند هدایت تحصیلی موجود را 
در هدایت تحصیلی نادیده گرفهه  هاییمؤلفهبه  -5بازبینی، اصالح یا حذف داشهه باشند؟ 

که قصد ورود به دانشگاه ندارند  آموزانیدانشتواند به هدایت تحصیلی می -6اند؟ شده
 کمک کند؟
 معانی پدیده، یک افراد ماهلف از کهاین باوجود دارد،( بیان می2012کرسول )

یی اشهراکات و تجارب افراد، به شناسا با عمیق ارتباط کنند امارا برداشت می مهفاوتی
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ها و کشف مضامین در مطالعه وتحلی  مصاحبهانجامد. مبنای تجزیهکشف مضامین می
( و 2015) 2مورو، روریگوژ و کینگ، برگرفهه از  1ای کالیزیحاضر، روش بندمرحله

صورت که هر مهن مکهوب بند بار مطالعه شد تا ادراک بود. به این (2012، )3ابوسوشا
گذاری و اسهارا  شد. تالش برای دد و سپس جمالت مهم نشانهکلی از آن حاص  گر

آمده دستدهی به معانی صورت پذیرفت. معانی بهمعانی نهفهه در جمالت مهم برای شک 
ها، مجدد معانی بندی شد. برای تمامی مهون مصاحبههایی از مقوات دسههدر خوشه

مورد بررسی قرار گرفت. مقواتی  شده به مهن اولیه ارجاع و ساخهار جمالت بندیمقوله
و بعد از اطمینان محققان نسبت به اشباع مقوات  شدهگذاشههکه دارای تناقض بودند کنار 

، با درک معنای اصلی، از مقوات ترتیباینبهفرعی، مرحله تلفیق مقوات انجام گرفت. 
 دست آمد.مقوات اصلی به دارای معانی مشهرک و در یک خوشه،فرعی 

 هافتهیا

تهتران  نفر از مشتاوران متدارس شتهر 10، شام  موردمطالعهشناسی نمونه اطالعات جمعیت
 :های ورودی پژوهش بودند، به شرح زیر استکه دارای مالک

 تیافراد نمونه بر اساس جنس یفراوان عی. توز1جدول 
 درصد فراوانی مهغیر

 جنسیت
 %60 6 مرد

 %40 4 زن

 %100 10 جمع ک 

زن % 40رد و مافراد گروه نمونه % 60، 1در جدول شماره شدهارائهق اطالعات مطاب
 هسهند.

                   

1.  Colaizzi 

2.  Morrow, Rodriguez & King 

3.  Abu Shosha 
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 شغلی گروه نمونه . مشخصات تحصیلی/2جدول 

 سابقه خدمت مدرک و رشهه تحصیلی جایگاه شغلی کد
سابقه مشاوره در دوره 

 مهوسطه

 مشاور مدرسه 1
 شناسیروان لیسانسفوق

 تربیهی
13 7 

 8 20 مشاوره مدرسه لیسانسفوق مشاور مدرسه 2
 12 17 مشاوره مدرسه لیسانسفوق مشاور مدرسه 3
 7 10 لیسانس مشاوره مشاور مدرسه 4
 6 14 مشاور شغلی لیسانسفوق مشاور مدرسه 5

 مشاور مدرسه 6
 شناسیروان لیسانسفوق

 تربیهی
24 16 

 8 15 عمومی شناسیروانلیسانس  مشاور مدرسه 7

سهمشاور مدر 8  
و راهنمایی  لیسانسفوق

 مشاوره
21 15 

 12 18 مشاوره مدرسه لیسانسفوق مشاور مدرسه 9
 11 14 مشاوره مدرسه لیسانسفوق مشاور مدرسه 10

 
 

 عبارات مضامین تحلیل از آمدهدستبه فرعی و اصلی مقوالت. 3جدول

 فراوانی مقوات فرعی مقوات اصلی
 یت تحصیلیها و الزامات برنامه هداضرورت

 های تحصیلی( ضرورت شناخت مشاغ  در دوره1
 2 توسعه شناخت در مشاغ  مهنوع -
های شناخت فرآیندی مشاغ  در دوره -

 تحصیلی
3 

 2 فرآیندی دیدن خودآگاهی - ( نی  به خودآگاهی در طول زندگی2

( ضرورت تمرکز بر تکالیف رشدی برای 3
 یابی به هدایت تحصیلی مطلوبدست

یندی هدایت تحصیلی از دوره آجرای فرا -
 ابهدایی

5 

هدایت تحصیلی مبهنی بر تکالیف رشدی  -
 یندیآفر

4 

در عین  آموزاندانششناخت ابعاد رشدی  -
 فردیت آنان

2 

برای جلوگیری  شناخهیروان( بررسی مشکالت 4
 از مداخله بازدارنده در هدایت تحصیلی

وجوانی عدم ثبات نگرش و عالقه در دوره ن -
 اول

2 

قب  و حین  شناخهیروان گریغربالضرورت  -
 هدایت

4 
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 3 و مشاوران آموزاندانشضرورت نیازسنجی از  - ( کارآمدی هدایت تحصیلی بر اساس نیازسنجی5

یندی بودن هدایت تحصیلی از آ( توجه به فر6
 مدرسه تا دوره پسامدرسه

 5 هدایت تحصیلی نگرآیندهپیگیری  -
 2 نگرآیندهتربیت  ضرورت -

یند هدایت تحصیلی از هدف تا آ( سیر رشدی فر7
 اجرا

 1 رعایت توالی مراح  هدایت تحصیلی -

( عدم تمرکز صرف بر رشهه دانشگاهی برای 8
 جایگزینی شغلی

 2 انهااب شغ  بدون تحصیالت دانشگاهی -

 آموزاندانشهای مورد نیاز شایسهگی

 گیری شغلی آگاهانه( تصمیم1

 3 بینانهواقعخودآگاهی شغلی  -

 2 بینانهواقعانهااب  -
گیری شغلی مبهنی بر یادگیری تصمیم -

 ایمشاهده
1 

های مهمرکز بر شناخت و ادراک ( لزوم مهارت2
 ند هدایت تحصیلیآیخود برای موفقیت در فر

 4 ضرورت خودآگاهی شاصی -

 3 خودادراکی -

 2 اشهباهاتتوانایی تفکر برای بازسازی  -

 2 مدیریت زماندرک  -

های انهااب مسئوانه در کارگیری مهارت( به3
 مواجهه با گزینه

 5 گیری مسئوانهآمادگی برای تصمیم -

سن  تناسببهکارگیری مهارت ح  مسئله به -
 رشدی

5 

 ها اساسی اجهماعی برای انهااب مسؤانه( مهارت4

 5 مهارت اسهقالل فردی -
 2 هی فرهنگیآگا -
 4 ارتباطی هایمهارت -
 2 ورزیهای جرأتمهارت -
 2 رشد مهارت کاوشگری -

 4 هامهارت کاربردی سازی آموخهه - ( امکان درک رابطه دانش با زندگی واقعی5
خانواده در مسیر رشد -( یادگیری تعادل کار6

 شغلی مدرسه
 2 تعادل جویی در محی  شغلی -

 1 در کار و خانواده ز باشیتمایتوانایی  -
 و خانوادهعوام  مرتب  با مدرسه 

در  آموزاندانش یمشاوران از آمادگ تیحما( 1
 هاشناخت خود و رشهه

ضرورت آگاهی باشی در فرآیند هدایت  -
 تحصیلی

7 

 2 آموز برای نی  به خودرهبریکمک به دانش-
گری مشاوران در خودآگاهی تسهی  -

 آموزاندانش
3 
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های درونی آگاهی باشی برای انطباق ویژگی -
 با واقعیت جامعه

3 

( نقش کارآمدی مشاوران مدرسه در هدایت 2
 تحصیلی

ای بودن مشاور در فرایند هدایت نقش حرفه -
 تحصیلی

3 

 5 گری مشاور مبهنی بر فرهنگ بومیهدایت -

موقعیهی تربیهی فرهنگی،  هایویژگی( نقش 3
 یند هدایت تحصیلیآب گری فرخانواده در انهاا

زای از رواب  تنش مهأثرتصمیمات ناکارآمد  -
 فرزند-والد

2 

 2 الگوپذیری از والدین -
 4 خانواده در انهااب هایارزش تأثیر -
 1 خانواده در انهااب اقهصادی شرای  تأثیر -

( تأثیرگذاری مربیان بر فراگیری دانش و مهارت 4
 لیازم برای هدایت تحصی

 3 مهارت افزایی توس  معلم هایبرنامهاجرای  -

 3 های تحصیلی توس  مربیانآگاهی باشی رشهه -

دروس و مدرک تحصیلی  گذاریارزش( 5
 مهارتی

به دروس و مدارک  اعهبارباشیضرورت  -
 مهارتی

2 

 های هدایت تحصیلی موجودبالش

( ناهماهنگی اهداف سازمانی با الزامات 1
 ر انهااب رشههد آموزدانش

های آموزشی و سازمان لزوم هماهنگی -
 اجهماعی در انهااب رشهه

2 

مدرسه و نهاد های برون ناهماهنگی اهداف  -
 آموزبا الزامات دانشای مدرسه

2 

های فعلی هدایت تحصیلی ( ناکارآمدی آزمون2
و ضرورت  آموزاندانشدر کمک به شناسایی 

 هاآنبازنگری 

های هدایت سؤاات آزمون ابهام در فهم -
 تحصیلی

4 

 1 هالزوم بازنگری در سؤاات آزمون -
های فعلی در شناخت ناکارآمدی آزمون -

 آموزاندانش
2 

معنای موفقیت تحصیلی با تمرکز بر ( تحریف 3
های اساسی رشد محوری و غفلت از مهارتنمره

 شاصی و اجهماعی

رشدی  هایاولویت معیارهای کمّی بر کیفیت -
 و فردی

7 

های فردی با انحصار به ظرفیت توجهیبی -
 موفقیت در نمره

5 

و مشاغ   هارشههدر شناخت  انگیزگیبی( 4
های ی عدم هماوانی توزیع رشههواسطهبه

 تحصیلی با نیازهای جامعه

 4 هاها با شرای  واقعی رشههناهماوانی انهااب -
نهااب در کسب آگاهی برای ا انگیزگیبی -

 رشهه
3 

محدودیت انهااب به دلی  عدم توزیع نیروی  -
 انسانی

2 

 2عدم تمرکز بر هدایت تحصیلی به دلی   - آموزیرصت کافی مشاوران در مهارت( عدم ف5
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 انهظارات نامرتب  با نقش نامرتب  با نقش هایفعالیتاشهغال در  واسطهبه

با مشاوران  در مصاحبه شدهاساییشنعبارت  160  از مجموع «3»مطابق جدول شماره
دهی شد. مقوله فرعی شک 54مدرسه، که دارای معانی مهناسب با هدایت تحصیلی بودند، 

که  شدهبندیدسههمقوله اصلی  24و اهداف، به  در معانیاشهراکات  برحسبمقوات فرعی 
های گیها و الزامات برنامه هدایت تحصیلی، شایسهباش اصلی تحت عناوین  ضرورت 4

های هدایت تحصیلی ، عوام  مرتب  با مدرسه و خانواده، و بالشآموزاندانشمورد نیاز 
 اند.موجود، مقوات اصلی را در خود جای داده

 گیریبحث و نتیجه
مقوله  8اشاره دارد که « ها و الزامات برنامه هدایت تحصیلیضرورت»ها به باش اول یافهه

 طول در خودآگاهی به نی  -2تحصیلی،  هایدوره در مشاغ  شناخت ضرورت -1اصلی  
 تحصیلی هدایت به یابیدست برای رشدی تکالیف بر تمرکز ضرورت -3زندگی، 
 هدایت در بازدارنده مداخله از جلوگیری برای شناخهیروان مشکالت بررسی -4مطلوب، 
 بودن دیینآفر به توجه -6نیازسنجی،  اساس بر تحصیلی هدایت کارآمدی -5تحصیلی، 
 از لییتحص هدایت یندآفر رشدی سیر -7پسامدرسه،  دوره تا مدرسه از تحصیلی هدایت
شغلی را در خود  جایگزینی برای دانشگاهی رشهه بر صرف تمرکز عدم -8اجرا و  تا هدف
های یک برنامه هدایت تحصیلی داده است. این مقوات ناظر به مبانی و رسالتجای

است که بر  1و 4، 6، 3فراوانی به ترتیب مربوط به مقوات اصلی  باشند. بیشهرینصحیح می
 تأثیرضرورت تمرکز برتکالیف رشدی، فرآیندی بودن از مدرسه تا پسامدرسه، 

کید دارند. بیشهرین فراونی در أو شناخت مشاغ  ت شناخهیروانبازدارندگی مشکالت 
نگر دایی، پیگیری آیندهمقوات فرعی به اجرای فرآیندی هدایت تحصیلی از دوره ابه

هدایت تحصیلی، هدایت تحصیلی مبهنی بر تکالیف رشدی فرآیندی و ضرورت 
 قب  و حین هدایت تحصیلی اشاره دارند. شناخهیروانگری غربال

در خصوص لزوم فرآیندی بودن و شروع هدایت تحصیلی از دوره ابهدایی، نهایج 
نبود فرصت کافی برای شناخت ( که 1376های ادریسی )با پژوهش آمدهدستبه

( که بر مشکالت تعیین رشهه 1393سال و اقبالی )در یک آموزاندانشهای ویژگی
سو است. در خصوص عدم کید داشهند، همأواسطه شناخت ناقص خود تشغلی به تحصیلی/
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مهأسفانه »سال برای هدایت تحصیلی، یکی از مشاوران مدرسه اظهار نمود: کفایت یک
ت مشاغ ، برنامه منسجمی وجود نداره. این بیزی نیست که باواهیم برای شناخ

خواد انهااب رشهه کنه، یک دفعه در معرض حجمی از آموز رو در پایه نهم که میدانش
به شک   ها ازمه از ابهداییو ضرورت اوناطالعات قرار بدیم. به نظرم آشنایی با مشاغ  

عالوه بر لزوم توجه . (9)کد« های بعد کام  بشهتر شروع بشه و به تدریج در دورهملموس
( بر اهمیت توجه به نیازهای 2015) های تحصیلی برای شناخت صحیح، اگبوبه تمام دوره

کید داشهه زیرا در این دوره أهای راهنمایی مدارس تدوره ابهدایی در برنامه آموزاندانش
 آن بعدها که فهاری استر الگوهای و زندگی سبک رشدی، کودک در حال تجربة انواع

 این در یک کودک شاصیت اساس و عبارتی پایهدهد. بهمی خود انهقال بزرگسالی به را

های مدارس به نحوه گذراندن دوره گیرد و موفقیت یا شکست برنامهمی شک  دوران
اساس »طور بیان شد: ابهدایی وابسهه است. این موضوع در مصاحبه یکی از مشاوران این

طورمسهقبم به شه. درسهه که در این دوره بهتحصیلی از دوره ابهدایی گذاشهه میهدایت 
ای یند مث  مجموعهآپردازیم اما ملزومات و ضروریات این فرموضوع هدایت تحصیلی نمی

طورایجاد و یا ها و همینها با مشاغ  مهنوع و ضرورت شغ ها و یا آشناکرن بچهاز مهارت
های شه وقاعدتاً بهدریج در دورهمی ین دوره، به شک  رسمی آغازها در اآگاهی از رغبت

 (10)کد «کنهآموزرشد میبعدی تحصیلی با دانش
سو است ( هم2020آپوکاجور )نگری و توجه به تکالیف رشدی، با پژوهش نپولآینده

شغلی به یک رشهه تحصی  یا شغ  و عدم توجه به  که محدود کردن راهنمایی تحصیلی/
های رشدی شده در دورههای محولگیری در سایر نقشتوانایی شاص برای تصمیملزوم 

نیازمند  آموزاندانشکند که کید میأاین محقق ت شمارد.را از مشکالت مدارس برمی
شغلی و طراحی مسیرهای زندگی خود با توجه به  تحصیلی/ ریزیبرنامهکسب راهبردهای 

انهااب رشهه » یز، یکی از مشاوران اظهار داشت:نیازهای رشدی هسهند. در این پژوهش ن
 ها و کارکردهای رشدی او مث ،تونه بدون توجه به ویژگیآموز نمیتوس  یک دانش

های ارتباطی صورت بگیره. طبیعی است که این کارکردهای رشدی کردن و یا مهارتفکر
ب و کنند که در انهاامسیر رشدی خود رو طی می های سنی ماهلف،در دوره
 (.6)کد« داشهه باشند تأثیرتونند یند هدایت تحصیلی، میآآموز درفرگیری دانشتصمیم
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( بر ضرورت 2015، 2  تورونغلو و جنک تانیریم2012، 1تحقیقات دیگری )یوکس  ساین
های تحصیلی ماهلف برای ارائه خدمات در دوره آموزاندانشرشدی  هایمؤلفهتبیین 

های ها، انهظارات و خصیصهکید دارند برا که نقشأرس تراهنمایی و مشاوره در مدا
پیش دبسهانی، ابهدایی و مهوسطه با یکدیگر مهفاوت است.  آموزاندانشتحولی  رشدی/
های شکوفایی اسهعدادها و ظرفیت منظور تسهی ( معهقد است  به2019، )3آسهوتی
 ازم است شغلی آنان، و تحصیلی اجهماعی، کید بر انهظارات شاصی،أبا ت آموزاندانش
در مدارس امروزی بر اساس وظایف رشدی تدوین شود.  مشاوره و های راهنماییبرنامه
، مبهنی آموزاندانششغلی  ( بر لزوم تدوین راهنمایی تحصیلی/2016) 4علیبنین خواجههم

های رشد تحصیلی، شغلی، شاصی، عاطفی، و اجهماعی مهناسب با سن و بر صالحیت
 با انسانی نیروی منابع، تناسب اتالف از جلوگیری ی هر دوره اشاره دارد تا باتکالیف رشد

های راهنمایی و مشاوره، بهوان در راسهای رشد و ارتقای ها، کارامدی برنامهبرنامه اهداف
هایی را طراحی و اجرا نمود. در بیان یکی های ماهلف زندگی برنامهدر جنبه آموزاندانش

 اشراف باید کسایی که مسئول هدایت تحصیلی هسهند تمام»ارت بودکه  از مشاوران این عب
 ندارد بعد یک آموزدانش هر داشهه باشند. فرد و انسان درباره موجود هایحیطه به کام 
 من. داریم را خودمان قوت و ضعف نقاط نیسهم و البهه بعدی تک مشاور من که جورهمان
 ابعاد شناخت پس. نباشم موفق ممکنه دیگه طهحی در اما باشم موفق مشاوره در ممکنه
 (1کد) «مهم باشه تحصیلی باید هدایت مجری برای آموزدانشهر رشدی

های ماهلف ها با پژوهشدر یافهه آموزاندانش شناخهیروانگری ضرورت غربال
 شناخهیروان( مشکالت 2008) 6( و بومان2011) 5اگانسانمیکهماهنگ است. 

 آموزاندانشهای راهنمایی و عدم موفقیت رسه را علت شکست برنامهدر مد آموزاندانش
  2015)اگبو،  ضعیف مطالعه خیر، عاداتأت گریزی،دانند. مشکالتی از قبی  مدرسهمی

 همساان، طرد (، قلدری،2013، 7آنگبوگو، انوکدو، انیامین، آنیچیبوا وآمیژولیکا

                   

1.  Yuksel-Sahin 

2.  Torunoğlu & Gençtanırım 

3.  Astuti 

4.  Khajeali 

5. Ogunsanmic 

6. Bauman 

7. Anagbogu, Nwokdo, Anyamene, Anyachebelu and Umezulike 
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( 2017، 1ت درسی )سیموفورسا، لونزشکست در نمرا و جنسی سوءاسهفاده یاپردازی،ؤر
 و جونز شوند. بلر،می آموزاندانشمنجر به شکست تحصیلی و ناکامی در حال و آینده 

روند، با مسئله می مدرسه به که کودکانی %12( در پژوهشی دریافهند، 2010) 2سیمپسون
ه توجه نشوند های راهنمایی مشاوران مدرسند و بنانچه در برنامهاهیجانی مواجه عاطفی/

شغلی  ( موفقیت تحصیلی/2010) 3مطالعات وولفولک کنند.نهایجی حاص  نمی
دارد، اگر مورد توجه قرار داده و بیان می هاآناسهرس باای  از مهأثررا  آموزاندانش

های واقعی تر از تواناییکاهش نیابد نهایجی بسیار پایین آموزاندانشاضطراب و اسهرس 
در بیان  شناخهیروانکنند. اهمیت توجه به مشکالت جامعه کسب می خود در مدرسه و

 داره روانی هر نوع اخهالل یا یادگیری آموز اخهاللاگردانش»بنین مطرح شد: مشاوران این
 باید هاویژگی این با آموزدانش این که برسیم نهیجه این به ما و بشه شناسایی ابهدایی در باید
اخهالل  دارای که یآموزدانش مثالً برسونه، موفقیت او را به که شهب وارد ییهارشهه به در

« کنهمی پیدا مشک  آینده در طبیعهاً شه ومی هنر رشهه وارد نشده شناسایی اوتیسمه و
زیاده که با  ابهدایی در نفس مشکالت عزت جدایی و اضطراب مشکالتی مث  » (.8)کد

 آموزدانششه رفع کرد، که بعدها مسیر تحصی  می خانواده مشاورو معلم، بینابین همکاری
 (.7)کد« در آینده را ماه  نکنه

( 1393اقبالی ) هدایت تحصیلی به ضرورت شناخت مشاغ  با پژوهش توجه برنامه
مدنی و شغلی در مدارس و مطالعه رضایی مبنی بر ناکارآمدی بانک اطالعات تحصیلی/

کودرینسکیا و سو است. بانک اطالعاتی همکید بر لزوم تاسیس أ( با ت1398همکاران )
هدایت تحصیلی و شغلی  هایفعالیت( با بررسی سطح هدفمندی و کیفیت 2020همکاران )

 سؤالریزی آینده، با این درباره بشم انداز برنامه آموزاندانشوقهی از ، در مدارس روسیه
پاسخ مثبت دادند و  هاآن %8شد، تنها  سؤالکه دوست دارید در آیند به کاره شوید؟ 

دانسهند، یا باقیمانده یا پاسخ دادن را دشوار می %82مشاغ  انهااب شده را نشان دادند. 
منطبق با این یافهه، در این  شان منفی بود.و یا پاسخ دادندطیف وسیعی از مشاغ  را نشان می

ما مشاورین یکی از کارهایی که ازمه »پژوهش نیز در گفهه یکی از مشاوران آمده بود: 
ی تحصیلی و مشاغلی هارشههانجام بدیم اینه که مسیر و راه کسب اطالعات برای شناخت 

                   

1. Simuforosa & Loveness 

2. Blair, Jones & Simpson 

3. Woolfolk 
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ها کمک کنیم بگیم و به اون آموزاندانشمی تونه به دست بیاد رو به  هارشههکه به تبع اون 
راین بناب  (4)کد« تحصیلی رو به در دبیرسهان و به بعد از اون بشناسند یهارشههکه بهونند 

 دوران مدرسه نسبت به آینده در نیاز دارند آموزاندانش های ماهلف،با توجه به پژوهش
از مشاغ  برای تحقق این  آموزاندانشگیری نمایند که توسعه شناخت تصمیم خود شغلی

 امر ازم است.
مقوله 6پرداخهه که شام  « آموزاندانشهای مورد نیاز شایسهگی»ها به باش دوم یافهه

های مهمرکز بر شناخت و ادراک لزوم مهارت -2گیری شغلی آگاهانه، تصمیم -1صلی  ا
های انهااب کارگیری مهارتبه -3یند هدایت تحصیلی، آخود برای موفقیت در فر

 -5ها اساسی اجهماعی برای انهااب مسؤانه، مهارت -4، مسئوانه در مواجهه با گزینه
خانواده در مسیر رشد -یادگیری تعادل کار -6واقعی و امکان درک رابطه دانش با زندگی 

های رشدی مبهنی بر ها و صالحیتشغلی مدرسه، است. این مقوات ناظر به شایسهگی
گیری و انهااب صحیح در برنامه هدایت برای تصمیم آموزاندانشهای مورد نیاز مهارت

است که به  1و 3 ،2 ،4صلی تحصیلی است. بیشهرین فراوانی به ترتیب مربوط به، مقوات ا
گیری های اساسی اجهماعی، شناخت و ادراک خود، انهااب مسئوانه و تصمیممهارت

برای  هشغلی آگاهانه اشاره دارند. در مقوات فرعی بیشهری فراوانی مربوط به، آماد
رشدی، مهارت  سن تناسببه مسئله ح  مهارت کارگیریگیری مسئوانه، بهتصمیم

های کاربردی های ارتباطی و مهارتدی، ضرورت خودآگاهی شاصی، مهارتاسهقالل فر
 ها است.سازی آموخهه

گیری آگاهانه در های خودآگاهی شاصی و شغلی برای تصمیملزوم کسب مهارت
( بر 1398مدنی و همکاران )های ماهلفی هماهنگ است. رضاییپژوهش حاضر با پژوهش

 آموزاندانشبگونگی انهااب در هدایت تحصیلی لزوم خودشناسی، ارزیابی آگاهی از 
یکی از بیزهایی »کید دارند. این موضوع در مصاحبه مشاوران به این صورت مطرح بود: أت

ها از کنه اینه که اونهاشون از جمله انهااب رشهه کمک میها در انهاابکه به بچه
شون خبر ط قوت و ضعفشون و نقاشون، باورها و احساساتهای فردیها و ظرفیتداشهه

با کمک  که بیفهه ایبرخه یک ازمه توی آموزدانش»که (، یا این9)کد« داشهه باشند
 داره که وجود ییهارشهه و اطرافش هست در که مواردی با و بشناسه رو هامشاور، توانایی

هه و به اون رش و برسونه ظهور منصه به رو هاشتوانایی و بده نشون را بشه، بعد خودش آشنا
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راسها، در این (.3)کد« کنه انهااب را هماهنگه هاشتوانایی با که تبع اون، مشاغلی
شغلی  های راهنمایی تححصیلی/( معهقدند  برنامه2017) آتیکو و پیهان ( و2013) رابرتسون
 به شناسایی آموزاندانشبینی در خوش و نفساعهمادبه ایجاد خودشناسی، با افزایش
( بر 2020کند. کودرینسکیا و همکاران )شغلی کمک می هویت و تحصیلیآینده  اهداف

برای تعیین  آموزاندانشای رشد خودادراکی و ایجاد تصور واقعی از خودآگاهی حرفه
های اساسی فرد درباره مشاغ  تحصیلی و شغلی مناسب و ایجاد نگرش هایبرنامهاهداف و 

باید به درک صحیحی از  آموزاندانشاست   ( معهقد2020آپوکاجور )کید دارند. نپولأت
های بالقوه خود هویت شاصی و موقعیت خود رسیده باشند تا بهوانند خصوصیات و توانایی

 کار گیرند.برای ایجاد مسیرهای زندگی شغلی و تحصیلی را به
شغلی  های اجهماعی در موفقیت تحصیلی/مهارت تأثیرهای دیگری از پژوهش

 هایمهارت که (، کودکانی2011) 1های موفیتکنند. طبق یافههت میحمای آموزاندانش
 با را دوسهانه رواب  کنند، برقرار دوسهی که دارند دوست بیشهر دارند، قوی اجهماعی
های شرکت کرده و مهارت مثبت کالسی هایفعالیت بنابراین در  کنند آغاز معلمان

گرینبرگ و جونز،  کنند.ب میهای خود کسرشدی بیشهری نسبت به سایر همکالسی
 دوران در عاطفی و اجهماعی هایکنند  آموزش مهارتکید میأ( ت2015) 2کروالی
 های مهم فرد در آینده ارتباط مثبت داشهه، و این افراد از امنیتگیریتصمیم با کودکی
روحی بیشهری برخوردارند. برقراری رواب   و جسمی سالمت همچنین و تحصیلی شغلی،
که عالوه بر این»بنین مطرح شد که  های اجهماعی اینیکی از مهارت عنوانبهح صحی

ها خود فرمان باربیایند، به همون میزان ازمه که قدرت و سعه صدر برای کار ازمه بچه
هاشون رو داشهه باشند و و همکالسی جمعی با دوسهان هایفعالیتمشهرک و همکاری در 
ها هم خللی در آموزش و اب  میان فردی است که اگه در خانوادهازمه این، داشهن هنر رو

« ها فراهم کنهدان این مهارت باشه، مدرسه باید بهونه این امکان رشدی رو برای بچهیاد
 (.4)کد

توان گیری و انهااب مسئوانه، میدر تبیین اهمیت شناخت و ادراک خود برای تصمیم
خودآگاهی، ادراک خودپنداره واقعی و فقدان  از ییباا به این نکهه توجه داشت که  سطح

                   

1.  Moffitt 

2. Jones, Greenberg & Crowley 
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شده، در نهایت به توسعه اهداف  شغلی دانش و خود دانش ادغام باورهای ناکارآمد، باعث
  2020آپوکاجور، شود )نپولگیری صحیح شغلی مییابی و تصمیمشاصی قاب  دست
(. در بیان 1،2000ریداردون و سامپسون پیهرسون،   ساندرز،2019کاراکان اوزدمیر، 

بینانه از خودشون داشهه ها یاد بدیم درک واقعباید به اون»گونه بیان شد که: مشاوران این
باشند و براین اساس، خود رو بپذیرند و برای هرآن به که هسهند با هر میزان اسهعداد و 

گیرندگانی تصمیم توان گفت،در تبیین این یافهه می(. 10)کد« توانمندی، احهرام قائ  شوند
 کنهرل منبع اند،دارای مهارت و سازگاری مناسبی شده که با خودادراکی و خودآگاهی باا

 رضایت جلب برای کمهر تمای  و دیگران به کمهر وابسهگی داخلی داشهه و در این افراد
گیری و ابهام در تصمیم از ناشی مشکالت شود که این امر در کاهشدیگران مشاهده می

 گیری تحصیلی/بنابراین آمادگی برای تصمیم  (2017 ،2گاتی و پرز) است ثرمؤ انهااب
ریزی، های اساسی در برنامهشغلی فراتر از ارائه اطالعات ساده، نیازمند کسب مهارت

(، کسب 2019کاراکان اوزدمیر ) (.2017 لی،)گری است مسئله و انهاابخودشناسی، ح 
برای  آموزاندانشگیری را موجب کاهش سردرگمی های سازگاری و تصمیممهارت

 داند.در آینده می هاآنسازگاری و رضایت  ءانهااب رشهه و شغ  و ارتقا
مقوله  5ه شام  کاشاره داشهه « عوام  مرتب  با مدرسه و خانواده»ها به باش سوم یافهه
د و در شناخت خو آموزاندانش یز آمادگامشاوران  تیحما -1اصلی است شام   

 هایویژگیقش ن -3قش کارآمدی مشاوران مدرسه در هدایت تحصیلی، ن -2، هارشهه
 -4یند هدایت تحصیلی، آگری فرفرهنگی، تربیهی و موقعیهی خانواده در انهااب

 -5تأثیرگذاری مربیان بر فراگیری دانش و مهارت ازم برای هدایت تحصیلی و 
مهعلق به  یشهرین فراوانی به ترتیبدروس و مدرک تحصیلی مهارتی. ب گذاریارزش

، آموزاننشدا است. این مقوات بر حمایت مشاوران از آمادگی 4و 2، 3 ،1مقوات اصلی 
ت مهار وثیرگذاری مربیان بر دانش أهای خانواده، کارآمدی مشاوران و تنقش ویژگی

ی گاهضرورت آ کید دارند. بیشهرین فراوانی در مقوات فرعی شام  أت آموزاندانش
 أثیرتگری مشاور مبهنی بر فرهنگ بومی و باشی در فرآیند هدایت تحصیلی، هدایت

 خانواده در انهااب است. هایارزش

                   

1.  Saunders, Peterson, Sampson & Reardon 

2.  Perez & Gati 
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مورد  آموزاندانشبر آمادگی  هاآنکارآمدی  تأثیراهمیت حمایت مشاوران و 
اصص ت( بر عدم تجربه و 1379رجبلو ) های ماهلفی قرار گرفهه است.حمایت پژوهش

نی و مد( بر عدم تجربه کافی مشاوران  رضایی1376اغلب مشاوران  ادریسی )کافی 
آیند یر در فر( بر ابهام مشاور در نقش خود و سردرگمی عوام  انسانی درگ1398همکاران )

 گویی مشاور( بر تداخ  نقش و کلی1399هدایت تحصیلی  و موسوی و همکاران )
ا بدارند که  دایت تحصیلی موجود تاکیدمشکالت مرتب  با نقش مشاور در ه عنوانبه

ه است: ه آمدگونسو است. این موضوع در بیان یکی از مشاوران اینهای این باش همیافهه
 هارکالسس من زیاد. خیلی هاکاغذبازی و زیاده خیلی هایباشنامه مشاوره کار موانع»

 و فرسهمب عکس کلی کارها این برای باید و میدم انجام کار مدرسه توی شم وحاضر می
 و بذارم ایدب اداره برای پوشه یک و بذارم باید مدیر برای پوشه یک پرکنم. حاا گزارش
 پرکردن برای کلی وقت یعنی کنم؟ کار برسم کی من پس خودم. برای پوشه یک

 اداری و دسهی کارهای شیممی مجبور دیگه. بذارم هااین ارسال و گرفهنعکس گزارش،
 .(8کد) «بذاریم مون زندگی از و خونه ببریم را

ها و (، نقش مشاوران در تسهی  فرآیند کسب مهارت2020کودرینسکیا و همکاران )
شغلی را دارای اهمیت  در آمادگی تحصیلی/ آموزاندانشهای مهناسب با عالئق توانایی

 سازیهای دیگری بر اهمیت راهبری مشاوران مدرسه در آگاهدانند. پژوهشباایی می
ای از ارائه اطالعات در کید دارند، این راهبری، گسهرهأت آموزاندانششغلی  تحصیلی/

گیری در های تحصیلی و شغلی تا نحوه اخذ تحصیالت بهینه و تصمیمخصوص گزینه
  2015 زیمرمن، و نیلسون شود )هاسهین،انهااب بههرین گزینه موجود را شام  می

در تبیین اهمیت نقش مشاوران  (.2013، 1دوان  ریپولوس و 2013بی و آوری، هاکس
 که هسهند مهاصص، افرادی مشاوران دارند که( بیان می2003) 2گمب  و بریگمنکارآمد، 

 اولیة منابع جزء و دارند آموزاندانش رفهاری و هیجانی با مشکالت را تماس بیشهرین

زمانی که مشاور د. رونبه شمار می حمایهی و راهبری شرای  تحصیلی، شغلی و اجهماعی
معناداری در اثرباشی انواع  تأثیرکند، ای کامال اسهانداردی را دنبال میاسهانداردهای حرفه

 (.2019، 3خواهد داشت )بار و کاسهلمن آموزاندانشخدمات راهنمایی و مشاوره به 

                   

1.  Oreopoulos & Dunn 

2. Brigman & Gmpbell 

3. Barr & Castleman 
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( با عنوان مشکالت حاص  از 1376های ادریسی )اهمیت نقش خانواده در پژوهش
درک نادرست اولیا،  تأثیرکید بر  أ( با ت1399موسوی و همکاران ) ها ی خانوادهعدم آگاه

در هدایت  هاآنکمیت مراجعات والدین، سرمایه فرهنگی خانواده و اصرار اولیا و تجربه 
پذیری و جایگاه اجهماعی ( با عناوین مسئولیت1399تحصیلی و شریفی و همکاران )
 1گونریاوزدمیر و ییرنیافهه پژوهش کاراکان نی دارد.خواوالدین، با پژوهش حاضر هم

مورد  افراد و دوسهان والدین، از شده ادراک اجهماعی دهد، نقش حمایت( نشان می2017)
دبیرسهانی که  آموزاندانش شغلی تحصیلی/ سازگاری گیری ودیگر، بر تصمیم توجه

گونه خانواده مشاوران این تأثیر دارد. در اهمیت مثبهی تأثیراند، به تحصی  داشهه برگشت
 آموزاندانش اولیای بین فرهنگ خونه است، یعنی مهم خیلی مانع یک»اظهار داشهند که  

 فهم قاب  براشون اصالً مهندس، یا بشه دکهر باید آمد دنیا به که زمانی بچه که اساس این بر
« بشه خوب ندهنرم یا بشه خوب تراشکار بشه خوب مکانیک یک ممکنه بچه که نیست
 نشدهبرآورده آرزوهای دنبال به هاخیلی و مهمه خیلی هاخانواده نگرش(. »2)کد

گرایی آرمان و گراییکمال و هم با هاخانواده هایبشمی هم و بشم خودشونند،
 رفت تجربی کی هر که معنی این به کرده. مشغول خودش به را هاخیلی که ها،خانواده
 هاینگرش یک سری درگیر هاخانواده شده باعث د و اینپوشی خواهد پزشکی لباس
 (.3)کد« بشن خاص

آموزش  ها باید توجه داشت که، مشاوران و مربیان مدارس بادر تبیین این یافهه
، به افزایش خودپنداره مثبت، آموزاندانشهای و کمک به غنی سازی تجربه هامهارت

ود کمک نموده که در رشد ادراک، های مثبت خاحساس خودارزشمندی و شناخت جنبه
بوده و سازگاری تحصی  و شغلی را در پی دارد  مؤثرافکار و احساسات شاص 

، به آموزاندانشخودادراکی  با ارتقاء خودآگاهی و هاآنبنین (. هم1393نژاد، )نوابی
گیری در انهااب برای آینده و تصمیم ریزیبرنامهیادگیری،  هایراهبردهای توسعه
مربیان برای اجرای  (.2019، 2ونگ و یوئن)کنند های تحصیلی و شغلی کمک مینهگزی
را مطابق راهبری  آموزاندانشراهنمایی و مشاوره ازم است که  هایبرنامهبههر هربه

( و 2010، 3مشاور مدرسه جهت دهند برا که افراد نیازمند راهنمایی شاصی )منصور

                   

1.  Karacan - Ozdemir & Yerin - Guneri 

2. Wong & Yuen 

3. Mansor 
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دهی توس  سایر عوام  مدرسه، برای رت جهتدارای مسائ  سوء رفهار، فق  در صو
تمایلی برای مراجعه داوطلبانه و  آموزاندانشکنند و بسیاری از خدمات مشاوره مراجعه می

مثبت همگونی فرهنگی مشاور با  تأثیر(. 2013، 1دریافت خدمات ندارند )عبدالرحمن
 از آموزاننشدا( به این صورت مشاهده شد  2020در پژوهش مالهرن ) آموزاندانش
 سود یا دارای تحصیالت از کالج محلی بیشهر خودشان و نژادمشاور هم یک با شدنهمراه
 به مهص  شوند، پوست سفید غیر مشاور یک با اگر پوست سفید غیر آموزاندانش. برندمی

 دلی  این. کنندمی تحصی  کالج در و شوندمی الهحصی  فارغ از دبیرسهان زیاد احهمال
یابی و سازگاری محلی مشاور با شرای  تحصی ، شغ  است به آشنایی بومی/ ممکننهیجه 

یابد که در  ءآموز نیز در این رابطه باید ارتقادر زندگی برگردد. البهه ادراک فرهنگی دانش
روز که از این محی  خار  بااخره یک»بیان یکی از مشاوران این بنین لحاظ شده است: 

ها داشهه باشه و شناخت فرهنگی برای ما خیلی ازم را با دیگر فرهنگشد بهونه تعام  ازم 
 (.7)کد« و ضروریه

قوله اصلی م 5کید بر أت را با« های هدایت تحصیلی موجودبالش»ها باش بهارم یافهه
آموز در هداف سازمانی با الزامات دانشناهماهنگی ا -1دهد. این مقوات شام   نشان می

های فعلی هدایت تحصیلی در کمک به شناسایی اکارآمدی آزمونن -2انهااب رشهه، 
موفقیت تحصیلی با تمرکز بر  تحریف معنای -3، هاآنو ضرورت بازنگری  آموزاندانش
در  انگیزگییب -4های اساسی رشد شاصی و اجهماعی، محوری و غفلت از مهارتنمره

های تحصیلی با نیازهای ههرشی عدم هماوانی توزیع واسطهها و مشاغ  بهشناخت رشهه
 هایفعالیت اشهغال در واسطهبه آموزیدم فرصت کافی مشاوران در مهارتع -5جامعه و 

است.  2 و 4 ،3ی . بیشهرین فراوانی به ترتیب، مقوات اصلی شمارهاستنامرتب  با نقش 
های فیتیر کدر مقوات فرعی نیز بیشهرین فراوانی مربوط به  اولویت معیارهای کمّی ب

ر فهم های فردی با انحصار موفقیت در نمره، ابهام دبه ظرفیت توجهیبیرشدی و فردی، 
. استا هها با شرای  واقعی رشههاهماوانی انهاابنهای هدایت تحصیلی و سؤاات آزمون

ه، های فعلی، تحریف معنای موفقیت تحصیلی در نمربنابراین ناکارآمدی آزمون
اش معه در این بهای تحصیلی با نیازهای جاخوانی رشههی عدم همهواسطبهانگیزگی بی

 باشند.ن میکه دارای بااترین فراوانی در مقوات اصلی و فرعی هسهند، نیازمند تبیی

                   

1.  Abdul Rahman 
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ی مدناییرضهای ها با پژوهشآزمون سؤااتاولویت معیارهای کمی و ابهام در فهم 
( که 1399آزمون و موسوی و همکاران ) سؤاات( که ابهام در برخی 1398و همکاران )
بنین نوران ایدر بیان مشا اند همسو است.را گزارش نموده سؤااتها و کثرت عیوب برگه

 پرسهمی که هم ورمشا از فهمهنمی رو سؤاات خیلی بالتکلیفه، آموزدانش»مطرح شد که: 
 من که هاییهبچ از خیلی(. »7)کد« بنویس بلدی بی هر دونمنمی من گهمی مشاور

 بلد را جمالت از عضیب معنی و بیه سؤاات این که دونندنمی اصالً  داشهم ارتباط باهاشون
 به به این که دونندنمی بعدش بگی اونا به هم را سؤاات و جمالت معنی شما اگه نیسهن.

 ام از خیلی که بمونه هم این البهه. بدند جواب هااین به باید واصالً بیاد خوادمی کارشون
 (.5)کد «!بیه هاونآزم و سؤاات این از بعضی وجود علت واقعاً که دونیمنمی هم مشاورا

محوری و انحصار در عملکرد تحریف معنای موفقیت تحصیلی با تمرکز بر نمره
غیر از عملکرد ها به( که عدم معناداری مالک1378های نویدی )تحصیلی با پژوهش
ارزیابی صحیح و دقیق اسهعدادها به دلی  تمرکز بر نمرات  (، عدم1394تحصیلی  احمدی )

(، وزنه سنگین عملکرد تحصیلی و موسوی و 1398مدنی و همکاران )درسی  رضایی
های هدایت تحصیلی بالش عنوانبهکنندگی نمره کارنامه را ( که تعیین1399همکاران )

وفقت تحصیلی در نمرات ( نیز انحصار م2013) 1سو است. ماتوواند، همگزارش نموده
 ( بر روی2012) 2آکوک شمرد. مطالعاتهای نظام آموزشی برمیمدرسه را یکی از بالش

 و احساس مسئولیت درونی، رضایت که داد نشان ترکیه دبیرسهانی آموزاندانش
 احساس ناشی از تواندمی هااین همه که اطمینان، عدم با برخورد و پافشاری پذیری،خطر
دارد.یکی  مثبت ارتباط شغلی تحصیلی/ گیریتصمیم با در شرای  ماهلف باشد، فرد کنهرل

 عمالً  برای انهااب رشهه،»نگری به موفقیت بیان داشت: از مشاوران در ضرورت بندبُعدی
ها و انهظارات در مدرسه بر اساس این تیشه و غالب فعالآموز تمرکز میبر نمرات دانش
درونی  هایویژگیها بدون توجه به شه که بچهموجب میگیره و همین معیار صورت می

گذاری در شون رو شک  بدند که این نوع سیاستها مسیر آیندهخود و شناخت واقعی رشهه
 (.2)کد« آموز رو در آینده دبار مشک  کنهتونه دانشمدارس، می

                   

1.  Matovu 

2.  Akkoc 
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ت درسی دانند که عالوه بر نمراای بندبعدی میپژوهشگران موفقیت تحصیلی را سازه
وری در مشکالت و اتمام موفق تحصیالت مدرسه اطالق کوشی، تابخوب، به سات

مسائ  ساده و مهارت ح  هایمؤلفه( 2012و همکاران ) 2(. گرین2008، 1شود )دیهونمی
پیچیده، خودارزشمندی و داشهن خودپنداره کارآمد )احساس توانمندی در انجام کارها( را 

نژاد و کنند. کهدویی، فلسفیموفقیت تحصیلی لحاظ می عنوانبه در کنار نمرات درسی باا
( با مطالعه تدوین و اعهباریابی مدل علّی موفقیت تحصیلی در دبیرسهان، 1395برجعلی )

ای از تحول که شام  ابعاد بندگانه ای جامع و بندبعدی یافهندموفقیت تحصیلی را سازه
گانه  هوش، پژوهش تمام پارامهرهای پنج اهداف ماهلف آموزشی است. در این فردی و

عالئق، شاصیت، عملکرد تحصیلی و مهغییرهای محیطی، اثرات معناداری بر موفقیت 
 دادند. تحصیلی نشان

های تحصیلی با نیازهای جامعه با خوانی رشههی عدم همواسطهبهانگیزگی بی
انات و نیازهای کشور و عدم هماهنگی هدایت با امک( که بر 1376های شفیقیان )پژوهش
های ماهلف را درخصوص مسهعد در رشهه آموزاندانش( که توزیع نامهوازن 1393اقبالی )
بنین مطالعه اسکندری سو است. هماند، همهای هدایت تحصیلی عنوان نمودهبالش

عنوان یکی از با شرای  عملی اشهغال به آموزاندانش(، در خصوص عدم آشنایی 1396)
خصوص ی مداوم هدایت تحصیلی، با نهایج پژوهش حاضر هماهنگ است. در اینهابالش

 به راهنمایی و ایمشاوره خدمات یک سری مشاور باید»یکی از مشاوران گفت: 
 به جامعه در کار بازار واقعیت و توانایی و اسهعداد مطابق که اولیاشون بده و آموزاندانش
 هاشتوانایی و رغبت مطابق و باشه داشهه ریتدرست انهااب کنه که کمک آموزاندانش
 آموز بدون آگاهی ودر تبیین این یافهه باید دقت نمود، زمانی که دانش(. 1)کد« باشه

گزیند، عدم تطابق شرای  شغلی با توانایی، عالئق و درنظرگرفهن واقعیات، شغلی را برمی
الح، عبدالرحمن، تیال و ص اجهماعی فرد به پیشمانی فرد خواهد انجامید. شرای  شاصی/

 بیشهر روی یک انهاابهای پیشاز واقعیت فرد آگاهی کید دارند  هربهأ( ت2020) 3علی
شده، احهمال تثبیت عملکرد  ترتر وروشنمحکم او در ادامه کار باورها و احساسات باشد،

 شود.فرد در زمینه انهاابی بیشهر می

                   

1.  Deaton 

2. Green 

3. Saleh, Abdulrahman, Tela & Ali 
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 سازیآماده در ماهلف کشورهای ادهاسهف مورد رویکردهای از نظر بنابراین صرف
های پژوهش حاضر و مطابق یافهه آینده، شغلی تحصیلی/ مسیرهای برای آموزاندانش

 شاص یک هایارزش و هامهارت ها، عالئق،توانایی با مطالعاتی که ذکرشد، انهاابی که
ی، شاصی، تحصیل موفقیت برای را فرد شانس توجهی قاب  طوربه باشد داشهه مطابقت

 2  کووچ2013، 1ول و سابلیتر  اسهی دهد )مطالعات بیشمی افزایش اجهماعی اقهصادی و
، 5سینک، به نق  از  2011) 4هیدنطور که (. همان2017، 3و مادولیا 2016و همکاران، 

های راهنمایی تحصیلی دارد  برنامه( بیان می1388  ترجمه نظری و سلیمانیان، 2005
کردن برآوردهدرانهااب شغ ، ازم است  آموزاندانشکمک به درمدارس، عالوه بر 

پذیرش دیگران، توسعه ارتباطات با همساان، حفظ  نیازهای اساسی خود، خودآگاهی و
های آموزشی، دسهیابی به موفقیت و فراهم کردن انگاری و کنهرل در محی تعادل بین سه 
اشهه باشد. البهه مشاور مدرسه که را باید مدنظر د دست آوردن اسهقاللفرصت برای به

مسئولیت تاصصی اجرای هدایت تحصیلی را برعهده دارد، امروزه از نقش سنهی خود که 
دار بود، به نقش جدیدی مسئله آموزاندانشارائه خدمات محدود تحصیلی و شغلی به 
بر اساس رشد تحصیلی، شغلی و  آموزاندانشتحول یافهه است که مهمرکز بر موفقیت 

(. عالوه بر راهنمایی 2016، 6بنج، جیاکی و کیمبرلیاجهماعی است )وی شاصی/
های های آموزشی از جمله برنامههای مربوط به نظامریزیتمامی برنامهتحصیلی، در 

ها و تکالیف رشدی، یکی از مراح  شناسایی نیازها، صالحیتمدرسه، راهنمایی و مشاوره 
اساس ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره،  عنوانبهزها، این نیا دقیق و شناختاساسی است 

 .(2019  آسهوتی، 2011، 7کند )دوگارکمک می هااین برنامه اساسی محورهای در تبیین
نظران، مشاوران سایر شود پژوهش مشابهی نیز در خصوص صاحبدر پایان پیشنهاد می

گیری جامع در این خصوص مپایه نهم برای تصمی آموزاندانشها و ها و شهرسهاناسهان
های تحصیلی و بررسی ابعاد در پایه آموزاندانشهای رشدی انجام گیرد. تعیین شایسهگی

                   

1.  Stillwell & Sable 

2. Koech 

3. Mudulia 

4. Heyden 

5. Christopher Sink 

6. Wei-Cheng, Jiaqi, Kimberly 

7. Dogar 
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بون سندتحول بنیادین در اسناد باادسهی هم آموزاندانششغلی  راهنمایی تحصیلی/
پرورش و مطالعه تطبیقی هدایت تحصیلی سایر کشورها به تعیین مسیری روشن وآموزش

خواهد  مؤثرشغلی  های تحصیلی/مدارس برای موفقیت آموزاندانشسازی آماده در
 انجامید.

 منابع
 انهشارات سمت. :تهران ،مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره(. 1394احمدی، سید احمد. )
(. بررسی مشکالت اجرایی موجود درروند هدایت تحصیلی 1376ادریسی، نعمت اهلل. )

گزارش طرح پژوهشی، یزد، اداره  ،سطه نظام جدید شهر یزددوره مهو آموزاندانش
 ک  آموزش و پرورش یزد.

 ها. اولینهای هدایت تحصیلی نوین و گذ از این بالش(. بالش1396اسکندری، پروانه. )
تربیهی، حقوق  علوم و شناسیروان در جهان و ایران نوین هایپژوهش ملی کنفرانس

 کاربردی شوشهر، شیراز.و علوم اجهماعی، دانشگاه علمی 

یند هدایت تحصیلی در مدارس و ارائه راه کارهای آآسیب شناسی فر(. 1393اقبالی، لیال. )
نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده . پایاناصالحی
 و علوم تربیهی. شناسیروان

ویراست جدید. لی، راهنمایی و مشاوره تحصی(. 1397حسینی بیرجندی، سیدمهدی. )
 انهشارات رشد.: تهران

(. بررسی رابطه هدایت تحصیلی وپیشرفت تحصیلی 1379حمیدی پور، رحیم. )
های اسهان های نظام جدید شهرسهاندخهر و پسر سال دوم دبیرسهان آموزاندانش

های تهران. گزارش طرح پژوهشی. تهران: اداره ک  آموزش و پرورش شهرسهان
 اسهان تهران.

 ریزیبرنامهانهشارات سازمان مدیریت و  :تهران نامه دهادا.لغت(. 1341اکبر. )هادا، علید
 جلدی. 34کشور، دوره 
(. بررسی مسائ  مشاوره درآموزشگاه های مهوسطه اسهان گلسهان 1379رجبلو، مهدی. )

پرورش اسهان وازدیدگاه مشاوران. گزارش طرح پژوهشی. گرگان: اداره ک  آموزش
 ن.گلسها
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در نظام  آموزاندانش(. بررسی تنگناهای هدایت تحصیلی 1375رخصت طلب، کاظم. )
نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، جدید آموزش مهوسطه. پایان

 واحد تهران جنوب.
(. بررسی فرآیند 1398مدنی، مرتضی  کالنهرهرمزی، آتوسا و نعیمی، ابراهیم. )رضایی

فصلنامه فرهنگ مشاوره و وین از منظر مشاوران مدارس. هدایت تحصیلی ن
 .27-48، ص (34) 10 درمانی،روان

رشد  ،بگونه انجام می شود؟ آموزاندانش(. هدایت تحصیلی 1395زرافشان، علی. )
 .22-27(، ص 43، )ای و کاردانشآموزش فنی و حرفه

 کاربرد  پژوهش ومشاوره مدرسه در عصر حاضر: نظریه، (. 2005سینک، کریسهوفر. )
 نشر علم. :(. تهران1388ترجمه علی اکبر سلیمانیان و علی محمد نظری )

 به دسهیابی برای مدلی (. ارائه1399نیازآذری، کیومرث و جبّاری، نگین. ) شریفی، بهمن 

-فصلنامه علمیایران.  آموزشی در نظام آموزاندانش کارآمد تحصیلی هدایت
 .125-160، ص (1) 11 آموزشی، پژوهشی رهیافهی نو در مدیریت

علوم تجربی وعلوم انسانی و مشاوران  آموزاندانش(. بررسی نظر 1376شفقهیان، ایر . )
شهر زنجان نسبت به مالک ها ضواب  هدایت تحصیلی در نظام جدید آموزش 

 مهوسطه. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیهی.
 :تهران ،های تحصیلیاصول و فنون راهنمایی و مشاوره در دوره(. 1394مد. )صافی، اح
 هشارات رشد.نا

 ، ترجمه موسوی همدانی، سید محمد باقرتفسیر المیزان(. 1374. )محمد حسین ،طباطبایی
 .مدرسین حوزه علمیه انهشارات اسالمی جامعه هردف :قمموسوی، 

، انهشارات ناصرخسرو :تهران البیان فی تفسیر القرآن.مجمع(. 1384. )حسنبنفض  ،طبرسی
  باپ هشهم.

(. تدوین و اعهباریابی مدل 1396نژاد، محمدرضا و برجعلی، احمد. )کهدویی، سمیه  فلسفی
 .33-64ص  (،28) 7 گیری تربیهی،فصلنامه اندازهعلّی موفقیت تحصیلی در دبیرسهان. 

سسه آموزشی ؤ. ممشاوره و راهنمایی از دیدگاه اسالم(. 1381مطهری، محمدرضا. )
 .50-64، ص 57شماره نشریه معرفت،خمینی، پژوهشی امام 

http://lib.eshia.ir/50081/1/56/مطلب
http://lib.eshia.ir/50081/1/56/مطلب
https://www.gisoom.com/search/book/author-277014/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-277014/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
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