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مطالعۀ تطبیقی برنامههای درسی
هدایت شغلی بهمنظور ارائۀ رهنمودهایی
برای نظام آموزشوپرورش ایران
بهروز رحیمی

*

رضوان حکیمزاده

**

محمد جوادیپور

***

کیوان صالحی

****

محمد خادمی ُکلهلو

*****

چكيده:
پژوهش حاضر شناسایی و بررسی برنامههای درسی هدایت شغلی در کشورهای جهان است.
هدف از
ِ
ْ
پژوهش توصیفی و تحلیل مستندات با رویکرد تطبیقی است .جامعۀ آماری شامل برنامۀ درسی هدایت
روش
شغلی در کشورهای جهان میشود و نمونۀ مورد بررسی برنامۀ درسی مشاغل و آموزش کارمحور در انگلستان
و برنامۀ درسی شغلی در ویکتوریا ،استرالیا ،بود که بهصورت هدفمند انتخاب شدند .الگوی مورداستفاده
اطالعات فیشبرداری و تجزیهوتحلیل اطالعات
روش توافق و تفاوت جان استوارت میل بود .ابزار گردآوری
ْ
با اســتفاده از روش تحلیل محتوا بود .همچنین برای قضاوت دربارۀ اعتبار اسناد و مدارک به نقد بیرونی
و درونی منابع توجه شــده است .نتایج تحلیل و مقایسۀ تفاوت و شباهتهای عناصر اصلی برنامۀ درسی
گیری هر دو برنامۀ درسی،
(هدف ،زمان ،محتوا ،روشهای یاددهی-یادگیری-ارزشیابی) نشان داد جهت
ِ
آموزش با رویکرد شغلمحوری است اما برنامۀ درسی مشاغل و آموزش کارمحور در قیاس با برنامۀ درسی
شغلی ویکتوریا اهداف و زمان اجرای متنوع و گستردهتری را شامل میشود .نتایج بررسی عنصر محتوا در
هر دو برنامۀ درســی حاکیاز سه مرحلۀ رشد فردی ،اکتشاف شغلی و مدیریت شغلی بود .بررسی عناصر
راهبردهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابی نشان داد آنچه در هر دو برنامۀ درسی هدایت شغلی حائز اهمیت
اســت استفاده از روشهای نوین و فعاالنه در کنار روشهای سنتی است .با توجه به یافتههای تحقیق ،به
سیاستگذاران نظام آموزشی کشور ایران پیشنهاد میشود طراحی برنامۀ درسی هدایت شغلی را با توجه
به ویژگیهای عناصر برنامۀ درسی هدایت شغلی کشورهای موفق در دستور کار قرار بدهند.

كليد واژهها:
 ïتاريخ دريافت مقاله99/3/6 :

برنامۀ درسی ،برنامۀ درسی شغلی ویکتوریا استرالیا ،مشاغل و آموزش کارمحور انگلستان    ،
  هدایت شغلی
 ïتاريخ شروع بررسي 99/5/10

 ïتاريخ پذيرش مقاله99/12/16 :

 این مقاله از رســالۀ دکتری دانشــگاه تهران با عنوان «تدوین چارچوب برنامة درسی هدایت تحصیلی  -شغلی با تاکید بر بروندادهای یادگیری در نظام آموزش عمومی ایران»
استخراج شده است.
* دانشجوی دکتری تخصصی مطالعات برنامۀ درسی ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری ،تهران ،ایران ........... .
Email: rahimi.b@ut.ac.ir .................................................................................................................................................................................................................................................................
** (نویسندۀ مسئول) دانشیار گروه روشها و برنامههای آموزشی و درسی ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،ایرانEmail: hakimzadeh@ut.ac.ir ........ .
*** دانشیار گروه روشها و برنامههای آموزشی و درسی ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،ایرانEmail: javadipour@ut.ac.ir ................................................. .
**** استادیار گروه روشها و برنامههای آموزشی و درسی ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،ایرانEmail: keyvansalehi@ut.ac.ir ........................................ .
***** استادیار گروه جامعه و پیشرفت ،پژوهشکدۀ مطالعات فناوری نهاد ریاست جمهوری ،تهران ،ایرانEmail: Khademi@tsi.ir ............................................................................... .
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مقدمه

انتخابهایِ شــغلی از مهمتریــن تصمیمگیریهاییاند که مردم در طــول زندگی اتخاذ میکنند
(آتاناسو و وان اســبورک )157 :2008 ،2زیرا این انتخابها پیامدهای بلندمدت در سبک زندگی افراد،
رفاه عاطفی ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی و همچنین احساس بهرهوری شخصی و مشارکت در جامعه
دارند .بنابراین طبیعی اســت که افراد در مراحل گوناگون زندگی خود مشغول انتخابهای شغلی باشند
(کمپبل و سلینی1981 ،3؛ سوپر .)1980 ،4عالوهبراین ،اگرچه تقریباً همۀ افراد انتخابهای شغلی دارند،
بســیاری از افراد در این زمینه با مشــکل روبهرو میشــوند (امیر 5و همکاران2008 ،؛ اوسیپو1999 ،6؛
تینسلی1992 ،7؛ راوندز و تینسلی.)1984 ،8
شــغلی افراد کمک شــایانی میکند نهاد
مهمتریــن نهــاد اجتماعی که به انتخابهای صحیح
ِ
آموزشوپرورش اســت .این نهاد مســئولیت مهمی در تربیت کودکان ،نوجوانان و جوانان بر عهده
دارد .امروزه آموزشوپرورش بیشــتر به شکل رســمی و سازمانیافته جریان دارد و با رشد اخالقی،
فرهنگــی و اجتماعــی ،علمی ،صنعتــی و اقتصادی ارتباطــی تنگاتنگ دارد (پیراســته.)1394 ،
تحــوالت ناشــی از انقالب صنعتی نحوۀ تأثیر ديرينۀ آموزشوپــرورش را بهکلی دگرگون کرد و در
برنامهها ،محتوای درســی و روشهای آموزش ،تغييراتِ بنياديــن بهوجود آورد كه مهمترین آنها
همگانیشدن آموزشوپرورش ،طوالنیشــدن مدت تحصيل ،شکلگیری رشتههای متنوع تحصيلی
و اجرای برنامههای مشــاوره و راهنمايی در مدارس بود (نویدی)1396 ،؛ بنابراین ،بهمنظور تحقق
اهداف تعلیموتربیت و رشــد شــخصیت کــودکان و نوجوانان باید از خدمات راهنمایی و مشــاوره
بهخوبی اســتفاده کرد .تأثیر راهنمایی شــغلی 9در آموزشوپرورش افراد به حدی است که عدهای
از صاحبنظــران آن را بهنوعی تعلیموتربیت و برخی تســهیلکنندۀ جریان تعلیموتربیت میدانند
(ایزدی.)1394 ،
ِ
هدایت شغلی سهم اصلی را در مدارس متوسطه ،با فراهمکردن وسایل موردنیاز دانشآموزان،
برنامۀ
10
بهمنظور موفقیت در تحصیل ،محل کار و زندگی روزمره دارد (وزارت آموزش انتاریو  .)2006 ،ضرورت
وجود این برنامه این اســت که بینشــی درخصوص دانش کار ،11مهارتهــا و نگرشها در دانشآموزان
ایجــاد میکند (کالینس .)2007 ،12بهطورکلی ،برنامههای هدایت شــغلی برای دســتیابی به دو هدف
اجرا میشــوند :اول آنکه دانشآموزان بر اساس ویژگیهای شــخصی (استعداد ،توانش ،عالقه و دانش)
به مســيرهای تحصيلی هدايت شوند ،بهطوریکه رشــتۀ تحصيلی هر فرد برازندۀ شخصيت وی باشد؛
و هدف دوم آنکه دانشآموزان بر مبنای نيازهای جامعه به رشــتههای تحصيلی هدايت شوند ،چنانكه
كمی و كيفی بتوانند نيازهای جامعه به نيروی انسانی را برطرف
تربیتشدگان رشتههای گوناگون ازلحاظ ّ
سازند (نویدی.)1396 ،
وزارت آموزشوپرورش ايران برای تحققيافتن اين دو هدف و هماهنگساختن برنامههای آموزشی
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با ویژگیهای فردی دانشآموزان و نيازهای جامعه ،برنامههای هدايت تحصيلی را طراحی و اجرا كرده
اســت و تجربهای بیش از نیمقرن در اجرای برنامههای مذکور دارد .در طول این دوران ،این برنامهها
دچار تغییر و تحوالت متعددی شدهاند و متناسب با این تغییرات برنامههای هدایت تحصیلی-شغلی با
روشها و فرایندهای متفاوتی اجرا شــدهاند .جدیدترین برنامۀ هدایت تحصیلی-شغلی بر مبنای تغییر
ســاختار نظام آموزشی و استقرار نظام  ،3-3-6طبق ســند تحول بنيادين آموزشوپرورش (،)1390
طراحی شده است.
مطابق برنامۀ درســی ملی ( ،)1391دانشآموزان بايد در پايــان دورۀ آموزش عمومی (پایۀ نهم)
شاخه و رشتۀ تحصيلی خود را تعيين كنند .تعيين اولويت مسيرهای تحصيلی برای دانشآموز مستلزم
بررسیهای تشخيصی است .اين بررســیها با مديريت مشاور تحصيلی انجام میشود و شامل اجرای
آزمونهای اســتعداد و رغبت ،نظرخواهی از دانشآموز ،ولی دانشآموز ،دبيران و مطالعۀ شاخصهای
عملكرد تحصيلی در ســه ســال دورۀ متوسطۀ اول اســت .دانشآموز میتواند برای ورود به شاخه يا
تحصيلی موردعالقه تا ســقف  100امتياز كســب كند .از مجموع آن امتیازها 35 ،امتياز به
رشــتۀ
ِ
عملكرد تحصيلی قبلی (نمرههای دروس ســه سال دورۀ متوسطۀ اول) و  65امتياز به نتيجۀ آزمونها
و نظرخواهیها اختصاص یافته اســت .نمرۀ همۀ دروس در اين امتياز ســهم دارد ،اما وزن هر درس
در رشــتهها و شــاخههای تحصيلی يكسان نيست .ممكن اســت معدل دانشآموزی باال باشد اما در
درسهای مرتبط با رشــتۀ موردنظرش نمرۀ كمتری كســب كرده باشد .در مواد  96تا  100آییننامۀ
آموزشــی دورۀ متوسطۀ دوم آمده است که هدايت تحصيلی بر اســاس چهار عامل (استعداد ،عالقه،
نياز و امكانات) كشــور انجام میشــود .از اين چهار عامل دو عامل (استعداد و عالقه) به دانشآموز و
عامل ديگر (نيازهای شــغلی و امكانات كشــور) به جامعه مربوط است (زرافشان .)1395 ،در اينجا
دو
ِ
دسترس آموزشوپرورش
منابع در
«نیاز» به نیازهای شغلی جامعه در آینده و «امکانات» به امكانات و
ِ
ِ
اشــاره میکند .بنابراين تعيين رشتۀ تحصيلی به معنای انتخاب رشتۀ دانشآموز نیست ،بلکه با توجه
به نیازها و امکانات انجام میشــود .در نگاه كلی ،اين چهار عامل مناسب به نظر میرسند .باوجوداین،
تعريف عملياتی و روشهای سنجش اين متغيرها بههیچوجه قابلاعتماد نيست« .نیاز جامعه» چندان
روشــن نيست .در غياب شواهد عينی و مستند نمیتوان نيازهای جامعه را تعيين كرد .درک شهودی
و ادعای غیر مســتند مســئوالن آموزشوپرورش دربارۀ نيازهای جامعه قابلاتکا نيست .خالصه آنکه
آموزشــی ایران ،مالکها و ابزارهايی اســت كه
تحصيلی-شــغلی نظام
مهمترین عنصر برنامۀ هدايت
ِ
ِ
مشــاوران تحصيلی در اختيار دارند .مالکها يا متغيرهای سهيم در هدايت تحصيلی دانشآموزان را
میتوان بهصورت زير طبقهبندی كرد:
 .1عملكرد تحصيلی قبلی (ســوابق تحصيلی) در ســه سال دورۀ راهنمايی سابق يا دورۀ متوسطۀ
اول فعلی.
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 .2استعداد تحصيلی اختصاصی (برآوردشده ازجانب معلمان).
 .3هوش يا استعداد تحصيلی عمومی.
 .4عالقهمندی به رشتۀ تحصيلی (رتبهبندیشده ازجانب دانشآموز).

 .5اولويتدادن به رشــتۀ تحصیلی يا مناسببودن رشــتۀ تحصيلی (رتبهبندیشده ازجانب اوليای
دانشآموز).
 .6رغبت تحصيل-شغلی.

 .7نتیجۀ بررسیهای مشاورهای (امتياز تخصیصیافتۀ مشاور تحصيلی).

دربارۀ مناسببودن و فايدۀ عملی مالکهای هدايت تحصيلی ،با توجه به تعريف عملياتی و كيفيت و
فرايند سنجش متغيرها ،ترديد جدی وجود دارد .بررسیهای مشاورهای بر دادههای عينی و معتبر استوار
تحصيلی دانشآموزان نهتنها از
نيســتند .ابزارها و روشهای معرفیشده برای سنجش استعداد و رغبت
ِ
ویژگیهای مطلوب برخوردار نيستند ،بلكه اندازههای حاصل از اجرای اين ابزارها نيز قابلاعتماد نيستند؛
نهتنها دربارۀ مناسببودن ابزارهای اندازهگیری استعداد و رغبت تحصيلی ،بلكه دربارۀ مناسببودن فرايند
سنجش اين متغيرها نيز ترديد جدی وجود دارد .مشاوران بدون توجه به آمادگی ذهنی و روانی و صرفاً
بر اساس سليقه و حوصلۀ خود ساعتی را برای اجرای آزمونها اختصاص میدهند .معموالً دانشآموزان
دربارۀ چرايی ،نحوه و نتيجۀ آزمونها بهاندازۀ كافی توجيه نيســتند .درنتیجه ،ممكن اســت حتی آن
را جدی نگيرند و نیمهکاره رها كنند .ســطح دانش ،تخصص ،و انگيزش معلمان برای كشــف استعداد
دانشآموزان كافی نيست .همچنين معلمان ،با توجه به كثرت دانشآموزان ،زمان كافی در اختيار ندارند.
معموالً معلمان برای رتبهبندی ســازۀ استعداد از همان نمرههای درسی استفاده میکنند .دانشآموزان
و اوليای آنان دربــارۀ هدايت تحصيلی اطالعات كافی ندارند و معموالً نمیتوانند نتيجۀ انتخاب خود را
پیشبینی كنند (نویدی.)1396 ،
نتایج پژوهشهای گوناگون نیز درزمینة ارزیابی این برنامهها حاکیاز وضعیت نامطلوب و شکســت
آنها در هدایت متناســب و متعادل دانشآموزان بهســوی رشتههای تحصیلی و نیازهای شغلی جامعه
است (نویدی1396 ،؛ حســینی1381 ،؛ علیدوســت ابدیخواه .)1370 ،در سالهای اخیر ،مشکالتی
همچون گرایش اکثریت دانشآموزان به برخی رشتهها ،مانند علومتجربی ،و اکراه برای ورود به رشتههای
ای هدایت تحصیلی را در نظام آموزشوپرورش ایران به بحران بدل کرده و پیامدهای منفی
فنیوحرفــه ْ
متعددی برای جامعه به همراه داشته است ،ازجمله مهمترین علل این مشکالت میتوان به مساعدنبودن
بافــت جامعه (اختاللهای نظام اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشــور ازجمله بیکاری ،تورم ،مشــاغل
کاذب و غیره) و زمینۀ هدايت تحصيلی (مستقلبودن كار و تالش از رفاه شخصی و منزلت اجتماعی در
افکار عمومی و نوجوانان) ،مناســبنبودن زمان هدايت تحصيلی ،كافینبودن دانش و مهارت مشاوران،
كافینبودن منابع و امكانات نرمافزاری و ســختافزاری (فضای فيزيكی و روانی مناسب ،منابع اطالعاتی
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كافی ،زمان كافی ،همكاری كاركنان واحد آموزشی ،دانشآموزان و اوليای آنان) ،مناسبنبودن مالکها و
فرايند هدايت تحصيلی (نویدی ،)1396 ،آزمونهای پرهزینه و کماث ِر استعداد و رغبتسنجی در هدایت
تحصیلی (رحیمی ،)1397 ،و به نبود و کمبود مشاور تماموقت در دورههای تحصیلی (فوالدی)1397 ،
اشاره کرد.
آنچه از مشــکالت و راهکارهای مذکور قابلتأمل اســت توجه به عوامــل بیرونی (مانند منابع،
امکانات ،دانش و مهارت مشــاوران و غیــره) و غفلت از عوامل درونــی (مهارتهای برنامهریزی و
تصمیمگیری ،خودشناســی ،درک محیط و غیرۀ دانشآموزان) است .دلیل ضرورت توجه به عوامل
درونی و در نظر گرفتن نقش محوری و اساســی برای آن در برنامههای هدایت شــغلی این است که
نهایی مســیر تحصیلی-شــغلی آیندۀ خود هستند .تا زمانی که آنها به
دانشآموزان تصمیمگیرندۀ
ِ
دانش و مهارتهای الزم در این زمینه مجهز نباشــند ،هرچند از جانب عوامل بیرونی مشکلی وجود
ِ
درســت آنها اطمینان داشت .هدف از تصمیمگیری
نداشــته باشد ،نمیتوان از اتخاذ تصمیمگیریِ
شــغلی 13دانشآموزان یافتن جایگزینی است که به بهترین وجه با اهداف و ویژگیهای فرد مطابقت
ِ
داشــته باشد .بدین منظور ،عالوهبر جمعآوری اطالعات شــغلی ،دانشآموزان نیاز دارند ترجیحها و
قابلیتهای خود را بهصورت کام ً
ال شــفاف مشــخص کنند و توضیح دهنــد (پاتون و مکماهون،14
.)243 :2014
در پژوهشهای متعددی به بررســی تأثیر عوامل درونی در انتخابها و تصمیمگیریهای شــغلی
پرداخته شــده اســت .برای نمونه میتوان به نتایج پژوهش وانگ 15و همکاران ( )2010اشاره داشت.
گروهی
آنها در پژوهشــی آزمایشــی ،روی  17تن از دانشجویان دانشگاه ،نشــان دادند که مشاورۀ
ِ
مبتنی بر آموزش مهارتهای بینفردی ،آشــنایی با نگرشها و سبکهای رفتاری جدید و مهارتهای
تصمیمگیری باعث بهبود خود کارآمدی تصمیمگیری شــغلی میشــود .در پژوهشــی ،گریر-رید و
شــغلی مبتنی بر رویکرد التقاطی بــه  82دانشآموز با تمرکز بر
ا ِســکار )2010( 16با ارائۀ مشــاورۀ
ِ
مهارتهای خودشناســی (شناســایی ارزشها ،توانمندیها ،رؤیاپردازیهای شغلی ،پیشرفتگرایی و
شــغلی دانشآموزان را افزایش
غیره) و حل مســئله نشــان دادند آموزش این مهارتها خودکارآمدی
ِ
پژوهش خود به بررسی عوامل مؤثر در رشد مسیر شغلی
داده اســت .صادقی و همکاران ( )1391در
ِ
آموزان ســوم راهنمایی تا پیشدانشگاهی شــهر اصفهان پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد
دانش
ِ
شغلی
نگرفتن در رشــد مســیر
خودکارآمدی تصمیمگیری ،حمایت خانواده ،رغبت هنری و تصمیم
ْ
ِ
دانشآموزان تأثیر معنادار دارند .دراینبین تأثیر خودکارآمدی تصمیمگیری از ســایر عوامل بیشــتر
تحصیلی
اســت .نتایج پژوهش طالبزاده و همکاران ( )1385نشــان داد گذراندن درس برنامهریزی
ِ
شغلی در خودشناسی ،شناخت رشتههای تحصیلی و مشاغل و مهارتهای برنامهریزی و تصمیمگیری
دانشآموزان سال دورۀ متوسطه تأثیر مثبت دارد.
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عالوهبــر پژوهشهای فوق ،در راســتای اهمیــت و ضرورت توجه به عوامــل درونی در انتخابها
و تصمیمگیریهای شــغلی میتــوان از چارچوب نظریۀ نظامهــا ( 17)STFدرزمینة عوامل اثرگذار در
انتخابهای شــغلی بهره گرفت .این چارچوب را اولینبار مکماهون ،در ســال  ،1992بهعنوان الگویی
زمینهای برای پاسخگویی به تصمیمگیری شغلی در نوجوانان ارائه کرد .اصالح مجدد این الگو به انتشار
ازجانب مکماهون و پاتون منجر شد و در
نخســتین چارچوب نظریۀ نظامهای توسعۀ شغلی در 1995
ِ
سال  1997اولین نسخۀ کاربرد عملی آن ارائه شد .این چارچوب ،عوامل اثرگذار در انتخابهای شغلی را
ِ
ازنظر محتوا و فرایند توصیف میکند و
موقعیت این عوامل را در (و سراسر) سطوح نظام فردی 18و نظام
زمینهای 19نشان میدهد که درمجموع بهعنوان نظام اجتماعی 20و نظام محیطی-اجتماعی 21مفهومسازی
شــده اســت؛ بنابراین ،نظام اجتماعی در این چارچوب نمایندۀ میکرونظام 22و نظام محیطی-اجتماعی
نمایندۀ اگزونظام 23و مزونظام 24اســت .این چارچوب بر تأثیــر فراوان نظامهای خرد 25مانند گرایشها،
ارزشها ،تأثیرات فرهنگی و همچنین تأثیر نظامهای بزرگ اجتماعی در انتخابهای شغلی تأکید دارد،
اما درعینحال این نظامها بیش از آنکه بهعنوان نظامهای مجزا شــناخته شــوند تأثیر عمیق هریک از
26
نظامها در دیگر نظامها در نظر گرفته میشــود .چنین رویکردی مطابق با رویکرد رفت و برگشــتی
یا تعامل مکرر میان نظامهاســت .در ادامه نظامهای این چارچوب و عوامل اثرگذار در هریک بهصورت
مختصر توضیح داده میشود (آتاناسو و وان اسبورک ،2008 ،ص.)160 .
نظام فردی :فرد بهمنزلۀ موجودی فعال ،مشــارکتی و منحصربهفرد تصور میشــود و در مرکز
چارچــوب نظریۀ نظامها قرار دارد .فرد ازنظر عناصر کاهشیافته و جداشــده (مث ً
ال ،تواناییها ،و
ویژگیها) تعریف نمیشــود ،بلکه یک کل اســت .نظام فردی شامل مواردی همچون جنسیت،
ارزشها ،تندرستی ،گرایش جنسی ،ناتوانی ،توانایی ،عالیق ،اعتقادات ،مهارتها ،شخصیت ،دانش
دنیای کار ،سن ،خودپنداره ،ویژگیهای جسمی ،قومیت و استعدادها میشود.
نظام اجتماعی :به روابط اجتماعی نزدیکی اطالق میشود که ازطریق آن فرد با نظامهای افراد
دیگر ارتباط برقرار میکند .نظام اجتماعی شــامل عوامل اثرگذار زیر اســت :خانواده ،همساالن،
گروههای اجتماعی ،مؤسسات آموزشی ،رسانهها و محل کار.
نظام محیطی-اجتماعی :تأثیرات نظام محیطی-اجتماعی شامل مواردی مانند تصمیمگیریهای
سیاسی ،روندهای تاریخی ،بازار کار ،موقعیت جغرافیایی ،وضعیت اقتصادی-اجتماعی و جهانیشدن
است .درحالیکه این تأثیرات از نظام فردی فاصله دارد ،برای زمینۀ نظام اجتماعی بسیار مهم است
(آتاناسو و وان اسبورک ،2008 ،ص.)161 .
در شکل  1محتوا و فرایند چارچوب نظریۀ نظامهای انتخاب شغلی به همراه عوامل اثرگذار در هریک
از نظامها آمده است.
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واده
خان ل کار
مح

حال

تغییر در طول زمان
شانس (احتمال)

شکل  .1چارچوب نظریۀ نظامهای انتخاب شغل (پاتون و مکماهون ،نظریۀ سیستمها و توسعۀ شغلی :ارتباط میان نظریه
و عمل)257 :2014 ،

همانطور که اشاره شد ،شکل  1عوامل اثرگذار در نظامهای فردی ،اجتماعی و محیطی-اجتماعی و
همچنین عوامل اثرگذار در فرایند چارچوب نظریۀ نظامها را نشان میدهد .در خصوص محتوا و نظامهای
شامل رویکرد
ســهگانه و مؤلفههای آنها کمی پیشتر توضیح داده شــد .اما عوامل اثرگذار در فرایند
ِ
رفت و برگشــتی ،تغییر در طول زمان ،27و شــانس (احتمال) 28است .منظور از رویکرد رفت و برگشتی
توجه به بســیاری از جنبههای عوامل اثرگذار مانن ِد تعدد تأثیــرات ،پویایی و غیرخطیبودن ،متقابل و
چندجهتهبودن عوامل اثرگذار در زمانهای گذشته ،حال و آینده است .تأثیر عاملها با گذشت زمان و در
شمارة ë 80
سال بیستم ë
زمستان ë 1400

215

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

مطالعۀ تطبیقی برنامههای درسی هدایت شغلی بهمنظور ارائۀ رهنمودهایی برای نظام آموزشوپرورش ایران

کل نظام و زیرنظامها تغییر میکند .تأثیرپذیری و تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر
تعامل با سایر تأثیرات در ِ
شکل  ۱این ویژگی با خطچین نشان داده
ویژگی نفوذپذیری نظامهای باز معرفی میشود و در
بهمنزلۀ
ِ
ِ
شده است .مفهوم تأثیر تغییر در طول زمان ،در درون رویکرد رفت و برگشتی و در مرکز چارچوب نظریۀ
نظامهاست .تغییر متناوب در شــغل افراد به معنای غیرخطیبودن شغل شخص با گذشت زمان است.
مفهوم غیرخطیبودن از ســازنده
گرایان اجتماعی بهمنظور به چالشکشیدن مرحلهمحور بودن29مشاغل
ِ
حمایت میکند .گنجاندن شانس ،بهمنزلۀ ویژگی اصلی چارچوب نظریۀ نظامها ،بر پیشبینیپذیرنبودن
عوامل اثرگذار موجود در هریک از نظامها تأکید میکند و منبعی برای نشــاندادن آشفتگی طبیعی در
شغل و زندگی یک فرد در نظر گرفته شده است .به نظر میرسد که شانس یا پیشبینیپذیرنبودن جزء
ویژگی ذاتی جهان کار پساصنعتی 30است .شانس با فلش تصادفی در شکل  1نشان داده شده است.
نکتۀ مهم دیگ ِر این چارچوب این است که در مقاطع متفاوت زندگی و سنین گوناگون ،عوامل اثرگذار
در هریک از نظامها تأثیرگذاری مساوی روی فرد و انتخاب شغلی او ندارند .مث ً
ال ،در مقطعی که نوجوانان
در حال ترک مدرسهاند همۀ عوامل تأثیرگذار در نظام تأثیرگذاری بر وی وجود دارند ،اما برخی از آنها
مقطع زمانی تأثیرگذارتر از ســایریناند .برای این نوجوانان گذار از دبیرستان تا حد چشمگیری
در این
ِ
تحت تأثی ِر سن ،جنسیت ،توانایی ،وضعیت اقتصادی-اجتماعی ،خانواده ،موقعیت جغرافیایی ،بازار اشتغال
و تصمیمگیریهای سیاسی خواهد بود (پاتون و مکماهون ،2014 ،ص .)267 .بنابراین باید در زمان و
سنی مناسب عوامل اثرگذاری که بیشترین سهم را در انتخاب شغل فرد دارند شناسایی و متناسب
مقطع ِ
با آنها افراد را راهنمایی و هدایت کرد .زمانی که دانشآموز در حال تحصیل در مدرسه است باید عوامل
فردی یا درونی را بررسی کرد تا او دقیقاً با پتانسیل و ظرفیتهای وجودی خود برای انتخاب شغل آینده
آشــنا شود .بهطورکلی ،همانگونه که در بررســی چارچوب نظریۀ نظامها مشخص شد ،تا زمانی که به
عوامل فردی ،که در مرکز این چارچوب قرار دارند ،توجه نشوند نمیتوان با تکیۀ صرف بر عوامل محیطی
و زمینهای انتظار هدایت و انتخاب صحیح شغلی در دانشآموزان را داشت.
با توجه به آنچه در باب ضرورت انکارناپذیر توجه به عوامل درونی مطرح شــد ،باید در جستوجوی
ابزار یا برنامهای بود که بتوان از رهگذر آن مؤلفههای عوامل مذکور را در برنامههای هدایت شــغلی وارد
ترین این ابزارها یا به تعبیری قلب تمامی برنامههایِ آموزشیاند.
کرد .برنامههای درســی 31ازجمله مهم ِ
ازطریق تدوین برنامههای درســی هدایت شــغلی میتوان تا حدو ِد بسیاری مشکالتِ موجود را در این
زمینه مرتفع ســاخت .نهاد آموزش تگزاس )2004( 32هدف برنامههای درسی هدایت شغلی را یاری به
همۀ دانشآموزان به ِ
سمت پرورش مهارتهای اساسی زندگیشان معرفی میکند و ن ُه حوزه را برای برنامۀ
شامل رشد اعتمادبهنفس ،33مهارتهای تصمیمگیری ،تعیین اهداف،
درسی مذکور مشخص میکند که
ِ
37
36
35
برنامهریزی و حل مســئله ،34انگیزش موفقیت  ،مهارتهای ارتباطی  ،اثربخشی بینفردی  ،اثربخشی
بینفرهنگی 38و مسئولیتپذیری 39میشود .کشورهای گوناگونی این نوع برنامۀ درسی را در برنامههای
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هدایت شغلی مدارس خود با عناوین متفاوتی اجرا میکنند ،ازجمله میتوان به برنامۀ درسی کشور چین
در این زمینه با عنوان «آموزش برنامهریزی زندگی و راهنمایی شــغلی در مدارس» 40اشــاره کرد .این
آموزش در کمک به دانشآموزان در رشد دانش و مهارتهای موردنیاز برای انتخاب عاقالنه ،مدیریت گذر
از یادگیری و انتقال به محل کار سهم مهمی دارد .برنامهریزیِ زندگی فرایندی مداوم و همیشگی برای
تحقق شخصیت اســت که کانون توجه آن کل مراحل گوناگون در طول زندگی است .ازاینرو ،آموزش
برنامهریزی زندگی صرفاً خدمات مشاورهای و راهنمایی برای دانشآموزان نیست و متصل به عناصر برنامۀ
درســی مدرسه است و ازطریق آن دانشآموزان دانش ،مهارت و نگرش در انتخاب عاقالنه را با توجه به
عالیق ،تواناییها و گرایشهایشان بهدست میآورند (بیرو .)2014 ،41
نمونۀ دیگری که میتوان از آن نام برد برنامۀ درسی «شایستگیهای مدیریت شغلی»  42کشور نیوزلند
ِ
مدیریت شغلی شامل درک و فهم ،مهارت و نگرشهایی است که دانشآموزان از
اســت .شایستگیهای
آنها برای توســعه و مدیریت شغلشان استفاده میکنند .این شایستگیها افراد را برای درک بهتر خود،
تصمیمگیریهای آگاهانه دربارۀ گزینههای شغلی و تصمیمگیری مؤثر در شغل و جامعه مجهز میکنند.
المللی اخیر ،مجموعهای از شایســتگیهای مدیریت شغلی شناسایی
طبق پژوهشها و عملکردهای بین
ِ
شــده است که چارچوبی را برای طراحی برنامههای راهنمایی شغلی در مدارس فراهم میکنند (وزارت
آموزشوپرورش کشور نیوزلند  .)2009 ،43عالوهبراین ،برنامههای درسی متعدد دیگری با رسالت هدایت
شغلی در کشورهای جهان وجود دارند ،ازجمله برنامۀ راهنمایی شغلی واشینگتن (امریکا)  ،44راهنمای
برنامۀ درســی آموزش شــغلی و مهارتهای زندگی و خانواده (امریکا)  ،45راهنمای آموزش شغلی پایۀ
دهم تا دوازدهم (بریتیش کلمبیا)  ،46برنامۀ درســی راهنمایی و آموزش شغلی (وزارت آموزشوپرورش
اونتاریو) ،47راهنمای تحصیلی و شغلی (سنگاپور) .48
طراحی و اجرایِ اینگونه برنامهها در کشورهای مذکور اثر و پیامدهای مثبتی برای جوامع آنها به
همراه داشته است .برایمثال ،نتایج سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی )2019( 49از رتبهبندی کشورها
در دو بخش موضوعی آموزش 50و شغل 51نشان میدهد کشورهایی که برنامههای درسی هدایت شغلی
را طراحی و اجرا کردهاند (مانن ِد نیوزلند ،انگلســتان ،و اســترالیا) درزمینۀ میزان اشتغال دانشآموزان با
توجه به سطح تحصیلی باالتر از متوسطه (بدون در نظر گرفتن آموزش عالی) و میزان اشتغال با توجه به
مقطع تحصیلی نظام آموزش عالی جایگاه و میانگین باالتری در میان کشورهای عضو این سازمان کسب
کردهاند .هرچند عوامل گوناگونی میتواند در کســب این جایگاه مؤثر بوده باشد ،قطعاً طراحی و اجرای
صحیح برنامههای درسی مذکور سهمی اثرگذار در جهتدهی مسیر زندگی و آیندۀ شغلی دانشآموزان
داشته است.
با توجه به مطالبی که ذکر شد و ازآنجاییکه در ایران بر اساس سند تحول بنيادين آموزشوپرورش
( )1390و برنامۀ درســی ملی ( )1391فرایند هدایت دانشآموزان در برنامههای تحصیلی و شــغلی
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توسط مشاور تحصیلی و ازطریق اجرای آزمونهای استعداد و رغبت ،نظرخواهی از دانشآموز ،والدین
دانشآموز ،دبيران و مطالعۀ شــاخصهای عملكرد تحصيلی در سه ســال دورۀ متوسطۀ اول صورت
میپذیرد (نویدی )1396،و برنامۀ درســی هدایت شغلی مشــابه آنچه در کشورهای جهان طراحی و
اجرا میشود وجود ندارد ،این پژوهش به چند دلیل حائز اهمیت است :اول ،با توجه به ضرورت وجود
برنامۀ درسی هدایت شغلی در نظام آموزشی و اینکه تاکنون در کشور پژوهشی در این زمینه صورت
نگرفته اســت ،اجرای این پژوهش بیشازپیش ضروری اســت؛ دوم ،از تجارب کشورهایی که در این
زمینه موفق بودهاند میتوان درزمینۀ طراحی برنامۀ درسی هدایت شغلی بهره برد؛ سوم ،این پژوهش
تطبیقی ضمن اینکه به شناســایی الگوهای برنامههای درســی هدایت شغلی در کشورهای گوناگون
منجر میشــود و امکان مقایســۀ این الگوهــا را با یکدیگر فراهم میکنــد ،ازطریق توصیف و تحلیل
و مقایســۀ عناص ِر این برنامهها در راســتای الگویی برای طراحی و اجرای برنامههای درســی هدایت
شــغلی بومی میتواند گام مؤثری بردارد .لذا ،هدف این پژوهش مطالعۀ تطبیقی برنامههای درســی
ِ
هدایت شــغلی در کشورهای انگلستان و استرالیا با توجه به عناصر اصلی برنامۀ درسی (هدف ،محتوا،
راهبردهای یاددهی-یادگیری-ارزشیابی-زمان) است.

روششناسی

پژوهش حاضر مطالعهای کیفی با رویکرد تطبیقی اســت که با روش توصیفی و تحلیل مســتندات
انجام شد .الگوی مورداستفاده روش توافق و تفاوت جان استوارت میل بود .استدالل حاکم بر روش توافق
حال بررسی تنها در یک عامل علّی از میان چندین
این است که هرگاه دو یا چند نمونه از پدیدهای در ِ
عامل علّ ِی ممکن مشترک باشند ،آنگاه آن عامل علّی که همۀ نمونهها در آن مشترکاند علت پدیدۀ در
حال بررسی خواهد بود .استدالل حاکم بر روش تفاوت نیز این است که هرگاه دو یا چند نمونه از میان
ِ
چندین عامل علّ ِی ممکن با یکدیگر متفاوت باشند ،آنگاه عامل علّی که همۀ نمونهها در آن باهم اختالف
حال بررسی خواهد بود (معدندار آرانی و کاکیا .)1394 ،با توجه به هدف پژوهش،
دارند علت پدیدۀ در ِ
52
چارچوب انجمن راهنمایی و آموزش شغلی ( )ACEGبرای مشاغل و آموزش کارمحور کشور انگلستان
( )2012و چارچوب برنامۀ درســی شغلی ویکتوریا ،در استرالیا )2012( 53)VCC( ،بهعنوان نمونه برای
بررســی و تحلیل عناصر و مؤلفههای برنامۀ درسی انتخاب شــدند .معیارهای انتخاب این دو کشور در
درجۀ اول ،داشــتن چارچوب برنامۀ درسی مشــخص (ابعاد ،عناصر ،مؤلفهها و غیره) در این کشورها و
دسترسی به منابع و اسناد دســتاول است و در درجۀ دوم ،میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری
و توســعۀ اقتصادی ( )76/5در دو بخش موضوعی آموزش و شــغل با جایگاه و میانگین مناسب کشور
انگلستان ( )81/1و استرالیا ( )77/3درزمینۀ میزان اشتغال دانشآموزان با توجه به سطح تحصیلی باالتر
از متوسطه (بدون در نظر گرفتن آموزش عالی) است .ابزار گردآوری اطالعات ،فیشبرداری ازطریق اسناد
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گردآوریشده بود که ازطریق مراجعه به وبگاههای نظامهای آموزشی کشورها ،مبانی نظری و پژوهشی
ازجمله کتابها ،مقاالت علمی ،گزارشهای پژوهشی و اسناد قابل استناد ازطریق مطالعۀ کتابخانهای و
همچنین پایگاههای اطالعاتی بهدست آمدند .تجزیهوتحلیل اطالعات به شیوۀ هدفمند بود ،بدین معنی
که منابع بهصورت تفکیکی و بهگونهای انتخاب شدند که در راستای پاسخگویی به اهداف پژوهش باشند.
بدین منظور ،برای کاوش مســتندات از روش تحلیل محتوا استفاده شد و واحد تحلیل در این پژوهش
کلمه ،جمله ،یا متن بود .ازاینرو بعد از تجزیهوتحلیل اسناد انتخابشده ،عناصر برنامههای درسی هدایت
شغلی کشورهای موردنظر توصیف شدند و سپس جدولهایی با توجه به الگوی توافق و تفاوت استوارت
میل تهیه و شباهتها و تفاوتهای آنها بررسی شد .شایان ذکر است برای قضاوت دربارۀ اعتبار اسناد
و مدارک به نقد بیرونی و درونی منابع توجه شــد .در نقد بیرونی ،اصلیبودن منابع و در ارزیابی درونی،
اهمیت و صحت محتوای اسناد ارزیابی شدند .برای افزایش اعتبار اسناد از منابع معتبر و اصیل استفاده
شد.

یافتهها

درسی  ACEGو چارچوب برنامۀ درسی  VCCنشان داد هریک
بررسی و تحلیل عناصر برنامههای
ِ
از برنامههای درسی هدایت شغلی در عناصر خود موارد خاصی را با توجه به رویکرد و جهتگیری برنامۀ
درســی مدنظر قرار میدهند که در برخی از این موارد میان دو برنامۀ درســی توافق و در برخی دیگر
تفاوتهایی وجود داشت .در ادامه ،ضمن معرفی خاستگاه طراحی برنامههای درسی در کشورهای مذکور،
هریک از عناصر (اهداف ،زمان ،محتوا ،راهبردهای یاددهی -یادگیری -ارزشــیابی) بهصورت مجزا در هر
دو برنامۀ درسی بررسی و همچنین ،در قالب جداول ،وجوه شباهتها و تفاوتهای هر دو برنامۀ درسی
ل میشوند.
با توجه به عناصر تحلی 
چارچوب انجمن راهنمایی و آموزش شغلی ( )ACEGبرای مشاغل و آموزش کارمحور
انجمن  ACEGاز ســال  2006فعالیت خود را با پشتیبانی از متخصصان آموزش شغلی در مدارس
و دانشگاههای انگلیس و ولز آغاز کرد .این انجمن اطالعات الزم را در اختیار معلمان و سایر افراد درگیر
انجمن مذکور همکاری خود را با مؤسسۀ توسعۀ شغلی
راهنمایی شغلی قرار میدهد.
درزمینة آموزش و
ِ
ِ
ملی
( 54)CDIاز سال  2013با پشتیبانی از کسبوکارها ادامه داد و ازطریق ارتباط با سایر سازمانهای ِ
مرتبط فعالیت میکند .ازجمله خدماتی که این انجمن به اعضای خود ارائه میدهد پشتیبانی از خدمات
حرفهای درزمینة پشــتیبانی از معلمان مشاغل و مشاوران ،پشــتیبانی از پژوهشهای مرتبط و انتشار
طرحهای مرتبط درزمینة سیاستگذاریهاست .در ادامه ،عناصر برنامۀ درسی هدایت شغلی این انجمن
(هدف ،محتوا ،راهبردهای یاددهی-یادگیری-ارزشیابی-زمان) ارائه میشود.
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اهداف
این چارچوب از این باور ناشی میشود که شغل و یادگیری مرتبط با کار باید جزئی جداییناپذیر
آموزش شغلی برای افراد و گروهها بر یادگیری،
از برنامۀ درســی برای همۀ یادگیرندگان باشــد.
ِ
ْ
آموزش یادگیرنــدگان را درزمینة درک و فهم خود،
ارزیابی شــغلی تمرکز دارد .این
تدریس و
ِ
کسب اطالعات ،و کشف فرصتها توانمند میکند و باعث میشود یادگیرندگان مهارتهای الزم
را برای مدیریت شغل موردنظ ِر خود پرورش دهند .این چارچوب بر دانش ،مهارتها و نگرشهایی
تمرکز دارد که کودکان و نوجوانان باید آنها را بهمنظور موفقیت خود در مشاغل و زندگی کاری
در حال حاضر و آینده کســب کنند .این موضوع در حوزههای اصلی و فرعی یادگیری که بیانگر
«ایدههای بزرگ» در مشــاغل و آموزش کارمحور است ســاختاریافته است .این ایدههای بزرگ
درک و توضیح ما را ازآنچه در شــغل و یادگیری کارمحور مؤثر اســت یا میتواند باشد منعکس
میکند .هدفِ این چارچوب کمک به افزایش کیفیت و بسط مشاغل و همچنین آموزش کارمحور
کارمحور دربرگیرندۀ نگرانیهای یکپارچهای
برای کودکان و نوجوانان است .آموزش مشــاغل و
ْ
است که توجیهکنندۀ رشــد چارچوبی واحد و یکپارچه است .درکل اهداف این چارچوب در دو
سؤال زیر خالصه میشود:
 .1کودکان و نوجوانان در یادگیری مشاغل و آموزش کارمحور باید چه چیزی یاد بگیرند؟
 .2چگونه میتوانیم بروندادهای یادگیری مشاغل و آموزش کارمحور را برای همۀ کودکان و
نوجوانان بهبود ببخشیم؟
محتوا
ساختار محتوا ،در سه حوزۀ اصلی ،بیانگر «ایدههای بزرگ» در مشاغل و آموزش کارمحور است
شامل رشد خود ازطریق آموزش
و در چهار سطح سنی ساختاریافته است .حوزههای اصلی محتوا
ِ
مشــاغل و کارمحور ،کسب اطالعات درمورد مشاغل و دنیای کار و پرورش مهارتهای مدیریت
شغلی و اشتغالزایی خود میشود.
زمان
پیچیدگی فزایندۀ بروندادهای یادگیری از ســطوح اول تا چهار ِم (ابتدایی تا پس از متوسطه)
آموزش کارمحور نشاندهندۀ تغییراتی است که کودکان و نوجوانان در هنگام رشد توانایی تفکر
خود درزمینۀ دنیای کار و پیشــرفت شغلیشان دارند .مراحل (سطوح) اساسی توسعۀ شغلی در
ســطوح سنی گوناگون و در چهار ســطح ،که عبارتاند از سطح مقطع ابتدایی ( ۱۱-۷سالگی)،
سطح مقطع متوسطۀ اول ( 1۴-1۱سالگی) ،سطح مقطع متوسطۀ دوم ( 1۶-1۴سالگی) و سطح
چهارم بعد از متوسطه ( 1۸-1۶سالگی) ،سازماندهی شده است.
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راهبردهای یاددهی-یادگیری
روشهای یاددهی-یادگیری متنوعی در برنامۀ درســی این چارچوب در نظر گرفته میشود،
ازجمله نمونهکارهای یادگیری ،55تدریس به روش سرپرستی ،مربیگری و منتورینگ ،56یادگیری
اطالعات و ارتباطمحور 57و یادگیری پژوهشی (مبتنی بر گفتوگو ،پروژهمحور و مسئلهمحور).58
ارزشیابی
در برنامۀ درســی مشاغل و آموزش کارمحور ،ارزشیابی برنامۀ درسی ازطریق مواردی همچون
کاربرد دانش و مهارت در زمینههای آشنا (مث ً
ال در زمینههای مدیریت شخصی ،روابط بینفردی،
برنامهریزی) ،انتقال دانش و مهارت به زمینههای گوناگون (مث ً
ال در زمینههای مدیریت شخصی،
روابط بینفــردی ،برنامهریــزی) ،دانش محتوایی (اصطالحــات ،واژگان ،اطالعــات) درزمینۀ
پژوهشهای شغلی و بهکارگیری دانش و مهارت در زمینههای مناسب (کار ،زندگی خانوادگی و
سبک زندگی) و غیره انجام میگیرد .بدین منظور از ابزارهای متفاوتی ازجمله خودارزیابی ،انواع
کارتها ،پرسشنامهها ،آزمونهای روانسنجی ،پرسشنامههای سنجش عالقهمندی به شغل ،و
آزمونهای استعدادیابی استفاده میشود.
چارچوب برنامۀ درسی شغلی ویکتوریا ()VCC
عنوان مشــارکت ملی درزمینۀ پیشــرفت و گذار کودکان و نوجوانان بهمنزلۀ ابتکار
این چارچوب با
ِ
عمل مشــترک دولت و ایالتهای استرالیا تدوینشده اســت .چارچوب برنامۀ درسی شغلی ویکتوریا از
مربیان مشــاغل برای کمک به جوانان در مواردی ازجمله درک و مدیریت توانایی مربوط به برنامهریزی
شغلی و یادگیری مداوم ،پرورش دانش ،مهارتها ،نگرش و رفتارها برای تصمیمگیری شغلی ،بهکارگیری
یادگیری خود برای رســیدن به آرمانهــای تحصیلی و ایجاد انعطافپذیــری در توانایی یادگیرندگان
بهمنظور مدیریت تغییر در طول زندگی پشتیبانی میکند.
اهداف
چارچوب برنامۀ درســی ویکتوریا با هدف کمک به کودکان و نوجوانان استرالیا برای مدیریت
شــغل خود در طول زندگی طراحی شــده است .برنامۀ درســی ویکتوریا چارچوبی برای برنامۀ
آموزش شــغلی برای همۀ کودکان و جوانان از ســن  7تا  12سال فراهم میکند .همچنین ،این
برنامــه برای یادگیرندگان جوان ازطریق آموزش فنیوحرفــهای ( 59)VETو در بخش آموزش
محلی جامعۀ بزرگساالن فراهم میشود .این چارچوب از معلمان ،مربیان و برنامهریزان مشاغل
ِ
درزمینة آمادهسازی کودکان و نوجوانان پشتیبانی میکند تا بتوانند بهطور موفقیتآمیز کودکان
و نوجوانان را بهسمت تحصیالت باالتر ،آموزش فنی یا اشتغال هدایت کنند.
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محتوا
در این برنامۀ درســی محتوا در چارچوب ســه مرحلۀ توسعۀ شغلی سازماندهی میشود که
عبارتاند از :پرورش فردی ،60اکتشــاف شغلی ،61و مدیریت شغلی .62محتوای برنامۀ اقدا ِم شغلی
سند برنامهریزی پویاست که متعلق به کودکان و نوجوانان است و آنها برای یادگیری درزمینة
پیشــرفت شغلی آن را مدیریت میکنند .این محتوا به کودکان و نوجوانان کمک میکند آگاهی
شــغلی الزم برای دورۀ تحصیلی
و درک خــود را از تحصیل ،آموزش فنیوحرفهای و گزینههای
ِ
ترجیحیشان پرورش دهند و مهارتها ،دانش ،نگرش و رفتارها را نیز رشد دهند تا بهطور مؤثر
شغل و تغییر و تحوالت خود را در طول زندگی مدیریت کنند.
زمان
تدوین برنامۀ اقدام شــغلی بهمنظور کمک بــه کودکان و نوجوانــان در تعیین اهداف خود،
شفافســازی اقدامات الزم برای دســتیابی به این اهداف و متعهدشدن به شرکت در فعالیتها
برنامهریزی شــده است .کودکان و نوجوانان مطابق با سن خود باید هر سال ،از  7تا  12سالگی،
یوحرفهای و
ضمن آن در مراکز ارائهدهندۀ آموزش فن 
برنامۀ اقدام شــغلی را ســپری کنند و در
ِ
بخش آموزش محلی بزرگساالن ثبتنام کنند .برنامۀ اقدام شغلی باید مداوم موردبازنگری قرار
گیرد تا منعکسکنندۀ فعالیتهای پیشــرفت شغلی انجامشده در طول سال باشد .حفظ برنامۀ
اقدام شغلی یک فرایند است نه فعالیتی یکطرفه.
راهبردهای یاددهی-یادگیری
در برنامۀ درسی هدایت شغلی ویکتوریا ،متناسب با محتوا و زمانبندی فعالیتها ،در سالهای
تحصیلی ،از روشهای یاددهی-یادگیری متنوعی استفاده میشود.مث ً
ال ،در  7سالگی و در مرحلۀ
کاوش شــغلی و در راستای بروندادهای یادگیری رشــد فردی از روشهایی همچون مباحثه و
تعامل ،فرصتهای تأمل به دانشآموزان دربارۀ عالیق ،و توانمندیهای معلم بهمنزلۀ تســهیلگر
بحث و گفتوگــوی دانشآموزان درزمینۀ تواناییها و نقاط قــوت و ضعف ،فعالیتهای گروهی،
مصاحبه و رزومۀ شغلی و غیره بهره گرفته میشود.
ارزشیابی
در برنامۀ درســی شــغلی ویکتوریا از انواع ارزشیابیها برای کسب اطمینان از میزان آگاهی و
تسلط دانشآموزان و همچنین میزان تحقق اهداف برنامۀ درسی هدایت شغلی استفاده میشود.
شــامل فعالیتهای گروهی از ارائۀ توانمندیهــا در زمینههای گوناگون
زمینههای ارزشــیابی
ِ
ازجمله کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات ،تکمیل برنامههای اقدام شغلی ،ارزیابی تحقق اهداف
کوتاهمدت ،شناســایی ســه نوع رفتارهای تبعیضآمیز در محیط کار و ارائۀ راهحلهای ممکن
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برای این رفتارها ،و مهارتهای آموختهشده در خارج از کالس میشود .بدین منظور از ابزارهای
ارزشیابی مانند خودارزیابی ،انواع کارتها ،پرسشنامهها ،آزمونهای روانسنجی ،پرسشنامههای
ســنجش عالقهمندی به شغل ،آزمونهای استعدادیابی ،آزمونهای شفاهی ،و تهیۀ گزارشهای
شغلی و ارائه استفاده میشود.
شباهتها و تفاوتهای عناصر برنامۀ درسی چارچوب انجمن راهنمایی و آموزش شغلی
( )ACEGو برنامۀ درسی شغلی ویکتوریا ()VCC
در این بخش به مقایســۀ هریک از عناصر در هر دو برنامۀ درسی هدایت شغلی پرداخته میشود تا
ضمن ارائۀ وجوه شباهت و تفاوتها ،امکان تحلیل و بررسی دقیقتر هریک از عناصر بهصورت مجزا فراهم
شود و بر مبنای آن رهنمودهایِ مؤثرتری برای نظام آموزشی ایران از نتایج استنباط شود.
اهداف
در جدول زیر توافق و تفاوت هر دو برنامۀ درسی با توجه به عناصر جهتگیری (زمینه ،رویکرد،
منطق) و اهداف ارائه شده است.
جدول  .1توافق و تفاوت جهتگیری و اهداف برنامههای درسی هدایت شغلی
مشاغل
و آموزش
کارمحور()ACEG

عنوان برنامۀ درسی هدایت شغلی

برنامۀ درسی شغلی

ویکتوریا
()VCC

جهتگیری
افزایش کیفیت و وسعت مشاغل و همچنین آموزش کارمحور برای کودکان
و نوجوانان
کمک به کودکان و نوجوانان برای مدیریت شغل خود در طول زندگی









اهداف
توسعه و پرورش خود ازطریق مشاغل و آموزش کارمحور



-

پرورش مهارتهای مدیریت شغلی و اشتغالزایی خود



-

-







-



درک و مدیریت توانایی مربوط به برنامهریزی شغلی و یادگیری مداوم
پرورش مهارتها ،نگرش دانش و رفتارها برای تصمیمگیری شغلی
بهکارگیری یادگیری خود برای رسیدن به آرمانهای تحصیلی و شغلی
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جدول ( .1ادامه)
عنوان برنامۀ درسی هدایت شغلی

رشد فردی و اجتماعی
مهارتهــای زندگی پایدار ،امور مالی شــخصی ،کارآفرینــی و مهارتهای
اشتغالزایی
رشد معنوی ،اخالقی ،اجتماعی و فرهنگی

مشاغل
و آموزش
کارمحور()ACEG

برنامۀ درسی شغلی

ویکتوریا
()VCC



-



-



-

اهداف
ایجاد انعطافپذیری در توانایی یادگیرندگان بهمنظور مدیریت تغییر در طول
زندگی

-



روزرسانی برنامۀ عملکرد شغلی ساالنه که منعکسکنندۀ افزایش
تدوین و به
ِ
یادگیری ،و برنامهریزی قبلی باشد و اقدامات آیندۀ یادگیرندگان را نیز مشخص
کند

-



آموزش بهداشت



-

شهروند فعال



-

یادگیری دانشگاهی ،کاربردی و فنیوحرفهای



-

مهارتهای زندگی ،بهویژه توسعۀ یادگیری مداوم





-



یادگیری دربارۀ شغل و دنیای کار

نتایج جدول  1نشــان میدهد جهتگیریِ هر دو برنامۀ درســی آموزش با رویکرد شغلمحوری و
همچنین نحوۀ مدیریت شغل در طول زندگی کودکان و نوجوانان همراه است؛ متناسب با این جهتگیری،
در هر دو برنامۀ درسی اهدافی تدوین شده است .در برخی از این اهداف ازجمله پرورش مهارتها ،نگرش
دانش و رفتارها برای تصمیمگیری شغلی و مهارتهای زندگی ،بهویژه توسعۀ یادگیری مداوم توافق وجود
دارد اما در برخی دیگر از اهداف تفاوت وجود دارد؛ یعنی ،اهداف در برنامۀ درسی شغلی ویکتوریا متناسب
با رویکر ِد برنامه بیشــتر بر آموزش و مدیریت شــغلی در طول زندگی افراد متمرکز است درحالیکه در
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برنامۀ درسی مشاغل و آموزش کارمحور عالوهبر کسب دانش و مهارتهای شغلی بر مهارتهای دیگری
همچون رشــد اخالقی و اجتماعی ،رشــد فردی و اجتماعی و کارآفرینی در اهداف برنامۀ درسی تأکید
شده است .این اهداف موجب خواهد شد افراد درزمینة کسب شغل موفقتر عمل کنند زیرا امروزه دنیای
متحول کســبوکارها و مشاغل نشــان میدهد افراد برای موفقیت در شغلشان عالوهبر کسب مهارت و
دانش تخصصی باید به سایر مهارتها (یادگیری مداوم ،مدیریت تغییر و غیره) نیز مجهز باشند .بنابراین
با توجه به مقایسۀ اهداف در هر دو برنامۀ درسی هدایت شغلی ،میتوان گفت که برنامۀ درسی مشاغل
و آموزش کارمحور در مقایســه با برنامۀ درسی شــغلی ویکتوریا اهداف متنوع و گستردهتری را شامل
میشود.
محتوا
در جدول زیر توافق و تفاوت هر دو برنامۀ درسی با توجه به عنصر محتوا ارائه شده است.
جدول  .2توافق و تفاوت محتوای برنامههای درسی هدایت شغلی
عنوان برنامۀ درسی
هدایت شغلی

برنامۀ درسی
شغلی ویکتوریا

مشاغل و آموزش کارمحور
()ACEG

()VCC

برنامۀ درسی
شغلی ویکتوریا
()VCC

بروندادهای یادگیری

رشد خود ازطریق
آموزش مشاغل
و کارمحور
(رشد فردی)

کسب اطالعات
درمورد مشاغل و
دنیای کار
(اکتشاف شغلی)

خودآگاهی



خودمختاری



خودسازی بهعنوان یادگیرنده



بررسی مشاغل و پیشرفت شغلی



بررسی کار و زندگی کاری



درک تجارت و صنعت



بررسی مشاغل و اطالعات مربوط به بازار کار ()LMI

63



ارزش برابری و تنوع



یادگیری دربارۀ شیوههای کاری و محیطهای ایمن
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جدول ( .2ادامه)
عنوان برنامۀ درسی
هدایت شغلی

مشاغل و آموزش کارمحور
()ACEG

برنامۀ درسی
شغلی ویکتوریا
()VCC

برنامۀ درسی
شغلی ویکتوریا
()VCC

بروندادهای یادگیری
حداکثر استفاده از اطالعات ،مشــاوره و راهنماییهای شغلی
64
()CIAG

پرورش مهارتهای
مدیریت شغلی
و اشتغالزایی خود
(مدیریت شغلی)



آمادهسازی برای اشتغالزایی



نشاندادن ابتکار عمل و مشارکت اقتصادی



توسعۀ توانایی مالی شخصی



شناسایی گزینههای انتخاب و فرصتها



برنامهریزی و تصمیمگیری



بررسی برنامهها و مصاحبهها



مدیریت تغییرات و تحوالت



همانگونه که در جدول فوق مشــاهده میشــود ،نتایج بررسی عنصر محتوا در هر دو برنامۀ درسی
نشــان داد محتوای یادگیری در برنامههای درسی هدایت شغلی شامل سه مرحلۀ رشد فردی ،اکتشاف
شــغلی و مدیریت شــغلی میشــود .در مرحلۀ اول ،جوانان خود و تواناییهای خود را درک میکنند و
پرورش میدهند و تجارب و دســتاوردهای خود را میســازند؛ در مرحلــۀ دوم ،فرصتهای موجود در
یادگیری و گزینههای شــغلی آینده را پیدا میکنند ،آنها را بررسی و دربارهشان فکر و تأمل میکنند؛
و در مرحلۀ سوم ،برنامهها و فعالیت شغلی را تنظیم میکنند و انتخابهای زندگی ،تغییرات و تحوالت
آنها را مدیریت میکنند .درکل ،هر دو برنامۀ درسی در این عنصر مشترکاند.
زمان
در جدول  3توافق و تفاوت هر دو برنامۀ درسی با توجه به عنصر زمان ارائه شده است.
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جدول  .3توافق و تفاوت زمان برنامههای درسی هدایت شغلی
توافق و تفاوت زمان
برنامههای درسی
هدایت شغلی

مشاغل و آموزش کارمحور
()ACEG

سطوح سنی

()VCC

-





-

-



اســتفاده از مهارتهای مؤثر اجتماعی و بینفردی در تعامل
با دیگران

-



درک مفهوم کلیشهها ،ســوگیریها و رفتارهای تبعیضآمیز
درزمینۀ گزینههای شغلی و کاری

-



کشف اینکه انواع گوناگون مشاغل به چه مهارتها و دانشهای
مختلفی نیاز دارند





درک ســهم کار در زندگی خانوادگی و کشــف تأثیر کار در
سبک زندگی افراد

-



کشــف انواع فرصتهای شغلی ،ازجمله کار با حقوق و بدون
حقوق ،کار داوطلبانه ،خوداشــتغالی و دورههای بیکاری در سفر
شغلی افراد

-



شناســایی مفاهیم اساســی فرایند ایجاد شغل با تهیۀ برنامۀ
اقدام شغلی که شامل تعیین هدف است

-



کشف الزامات آموزش فنیوحرفهای نقشهای مختلف کاری

-









-

-





-

-



 ۱۱-۷سالگی
درک اهمیت تأثیر رفتار و نگرش در عملکرد شخصی

درک طیف وسیعی از منابع اطالعات شغلی ازطریق شبکهها،
اینترنت ،تلویزیون و روزنامهها که اطالعات شــغلی و صنعت را
ارائه میدهند
فعالیتهای «گسترش /افزایش مشارکت»
 8سالگی

سطح دوم

()VCC

بروندادهای یادگیری
 7سالگی

سطح اول

برنامۀ درسی
شغلی ویکتوریا

برنامۀ درسی
شغلی ویکتوریا

 1۴-۱۱سالگی
شناسایی باورها و نظامهای ارزشی و تأثیر آنها در خودپنداره
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جدول ( .3ادامه)
توافق و تفاوت زمان
برنامههای درسی
هدایت شغلی

مشاغل و آموزش کارمحور
()ACEG

سطوح سنی

سطح دوم

()VCC

اســتفاده از نتایــج خودارزیابی برای شناســایی زمینههای
پیشرفت و توسعه ،ایجاد آرمانها و تصویری مثبت از خود

-



درک و تحلیل نحوۀ تأثیرگذاری خصوصیات شخصی (نگرش،
عالیق ،ارزشها ،باورها و رفتارها) در تصمیمگیریهای شغلی





کشــف عادات یادگیــری و مهارتهای مطالعه در راســتای
دستیابی به نتایج آموزش فنیوحرفهای خوب

-







کشف و بررسی اهمیت انواع مهارتها در محیط کار
درک اینکــه چگونه انواع گوناگون مشــاغل (با حقوق ،بدون
حقــوق ،داوطلبانه ،خوداشــتغالی و دورههای بیــکاری) باعث
مشارکت در جامعه میشود

-



درک نحوۀ انتخاب و کشــف اینکه چطور میشود از تجارب
تصمیمگیری دیگران آموخت





درک راهبردهــای حــل مســئله و تعییــن هــدف در
تصمیمگیریهای شغلی و زندگی





-





-

درک اینکه چگونه خصوصیات فردی (مانند عالیق ،مهارتها،
ارزشها ،اعتقادات و ویژگیها) در دســتیابی به اهداف شخصی،
اجتماعی ،آموزشی و حرفهای سهم دارند





ارتباطی بینفردی
کاوش روشهایی برای ارتقای مهارتهای
ِ
و گروهی ،ازجمله مهارتهای مصاحبۀ کاری موفقیتآمیز

-



تشــخیص کلیشــهها ،تعصبات و رفتارهای تبعیضآمیز که
ممکن است فرصتها را برای افراد در محیط کار محدود کند

-



تحصیلی گذشته ،حال و آینده در
درک اینکه چگونه عملکرد
ِ
انتخاب برنامهها و دورههای آینده تأثیر دارد





کاوش و بررســی ابزارهــای جســتوجوی کار رایج (مانند
برنامههای شــغلی ،برگهها ،رزومهها و نمونهکارها) برای یافتن و
حفظ کار

-

 1۶-1۴سالگی

 9سطح سوم

228

 ëشمارة 80
 ëسال بیستم
 ëزمستان 1400

()VCC

بروندادهای یادگیری

۱۰-۹

سطح سوم

برنامۀ درسی
شغلی ویکتوریا

برنامۀ درسی
شغلی ویکتوریا
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جدول ( .3ادامه)
توافق و تفاوت زمان
برنامههای درسی
هدایت شغلی

مشاغل و آموزش کارمحور
()ACEG

سطوح سنی

()VCC

()VCC

بروندادهای یادگیری
تحصیلی گذشته ،حال و آینده در
درک اینکه چگونه عملکرد
ِ
انتخاب برنامهها و دورههای آینده تأثیر دارد.





کاوش و بررسی ابزارهای جستوجوی کار رایج (مانند برنامههای
شغلی ،برگهها ،رزومهها و نمونهکارها) برای یافتن و حفظ کار

-





-

بررســی رابطــۀ کار و جامعه و اینکه چگونه پیشــرفتهای
فناورانه در نقشهای کاری در جامعه تأثیر میگذارد.

-



اســتفاده از منابــع اطالعات شــغلی برای یافتــن اطالعات
دربارۀ روندهای شــغلی و صنعت ،روند آمــوزش و آموزشهای
فنیوحرفهای ،روندهای اجتماعی و اقتصادی





درک اهمیت برنامههــای انعطافپذیر و تطبیقپذیر اقدامات
کوتاهمدت شغلی در فرایند ساخت شغل حرفهای

-



بررســی نحوۀ دستیابی به اهداف شخصی ازطریق ترکیبی از
نقشهای شغلی ،اجتماعی و خانوادگی

-



درک اهمیــت اطرافیان (مانند دوســتان ،خانواده و حامیان)
برای حفظ خودپندارۀ مثبت





تعیین نحوۀ بازتاب ویژگیها و رفتارهای شخصی در زندگی،
یادگیری و اهداف کاری





بررســی مزایای شــخصی و حرفهای ناشــی از شکلگیری
خودپندارۀ مثبت و عواقب شکلگیری خودپندارۀ منفی





نشاندادن مهارتها و نگرشهایی به یادگیری که در رسیدن
به اهداف زندگی و شغلی کمک میکند

-



-








-



شکلگیری عالیق شغلی نسبتاً پایدار و طوالنیمدت

 9سطح سوم

برنامۀ درسی
شغلی ویکتوریا

برنامۀ درسی
شغلی ویکتوریا

درک رابطۀ کار ،اجتماع و اقتصاد
استفادۀ مؤثر از اطالعات شغلی در مدیریت برنامۀ اقدام شغلی خود
درک اهمیت طیف سناریوها برای انتخابهای شغلی آینده
بررسی اینکه با ایجاد و حفظ سبد شغلی خود ،هر تصمیمگیری
یک تصمیمگیریِ شغلی است
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()ACEG

سطوح سنی

سطح چهارم
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برنامۀ درسی
شغلی ویکتوریا
()VCC

برنامۀ درسی
شغلی ویکتوریا
()VCC

بروندادهای یادگیری
 1۲-1۱سالگی

-



 1۸-1۶سالگی



-

کشــف مهارتهای ارتباطــی بینفــردی و ارتباطی گروهی،
ازجمله کشف اهمیت و فواید توانایی تعامل با گروههای متنوعی از
افراد در همۀ زمینههای زندگی

-



شناســایی نگرشها ،رفتارها و مهارتهایــی را که در غلبه بر
تعصب و کلیشه در محیط کار سهم دارند

-



شناسایی مهارتها ،دانش و نگرشهای قابلانتقال که میتواند
الزامات انواع سهمهای کاری و محیطهای کاری را برآورده کند

-



کشــف اهمیت برنامهریزی مجــدد و تنظیم دقیق گزینههای
تحصیلی ،آموزشهای فنیوحرفهای و کار در برنامۀ اقدام شــغلی
خود

-



درگیرشــدن در برنامهریزی و توســعۀ شغلی متناسب با روند
تغییر اقتصادی ،اجتماعی و اشتغال

-



اســتفاده از منابع اطالعات شغلی در دسترس برای شناسایی
فرصتهای شــغلی که با مهارت ،دانش و آرزوها تناســب دارد و
ارزیابی قابلیت اطمینان اطالعات

-



توانمندی در اســتدالل انتزاعی بهمنظور درک شغل بهمنزلۀ
فرایندی پویا



-

آمادگی برای مصاحبههای انتخابی و نشــاندادن مهارتهای
سازماندهی ،مذاکره ،شبکهسازی و خودبازاریابی در سطح مناسب





درک و تجزیهوتحلیــل اینکه چگونه دســتاوردهای مربوط به
کار ،اوقات فراغــت ،کار داوطلبانه و یادگیری در خودپنداره تأثیر
میگذارد





بررســی مجدد خصوصیات شــخصی و تعیین مواردی که در
دستیابی به اهداف زندگی ،یادگیری و اهداف کاری مؤثر است

-



شــروع تفکر نظاممند بهمنظور استفاده از تعامل پیچیده میان
خود ،نقش ،روابط و موقعیت برحسب انتخاب شغلی و پیشرفت



-

مطالعۀ تطبیقی برنامههای درسی هدایت شغلی بهمنظور ارائۀ رهنمودهایی برای نظام آموزشوپرورش ایران

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

جدول ( .3ادامه)
توافق و تفاوت زمان
برنامههای درسی
هدایت شغلی
سطوح سنی

 9سطح چهارم

مشاغل و آموزش کارمحور
()ACEG

برنامۀ درسی
شغلی ویکتوریا
()VCC

برنامۀ درسی
شغلی ویکتوریا
()VCC

بروندادهای یادگیری
شناســایی نحــوۀ تأثیرگــذاری دســتاوردهای تحصیلــی و
آموزشهــای فنیوحرفهای در گزینههای موجــود برای دورهها،
برنامهها ،آموزش در محل کار یا ورود به کار

-

یافتن و اســتفاده از اطالعات مربوط به تحصیل و آموزشهای
فنیوحرفهای ،اطالعات شــغلی و صنعتی و اطالعات بازار کار در
فرایند ساخت شغل

-



در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی تغییرات در یادگیری و کار
برای اهداف و برنامههای شغلی ازجمله گزینههای مالی

-



درک و بهکارگیری راهبردهای حل مســئله و تعیین هدف در
تصمیمگیریهای شغلی و زندگی







نتایج جدول فوق درزمینۀ تحلیل عنصر زمان برنامۀ درســی هدایت شــغلی نشان داد هر دو برنامۀ
درسی از سن  7سالگی و در مقطع ابتدایی طراحی و اجرا میشوند؛ اما پایان برنامههای درسی متفاوت
اســت .بدینصورت که در برنامۀ درسی مشاغل و آموزش کارمحور طول برنامه از دورۀ  7تا  11سالگی
آغاز میشــود و تا بعد از مقطع متوسطه ،یعنی از  16تا  18ســالگی ،همچنان ادامه دارد .اما در برنامۀ
درسی شغلی ویکتوریا برنامه از  7سالگی آغاز میشود و تا  12سالگی برنامۀ اقدام شغلی دنبال میشود.
بنابراین در خصوص زمان اجرای برنامههای درسی میتوان گفت برنامۀ درسی مشاغل و آموزش کارمحور
دامنۀ گستردهتری دارد .در هریک از سطوح سنی ،در هر دو برنامۀ درسی ،بروندادهای یادگیری متنوعی
موردنظر اســت که در برخی از این بروندادها میان دو برنامه توافق وجود دارد مانن ِد کشــف اینکه انواع
گوناگون مشاغل به چه مهارتها و دانشهای مختلفی نیاز دارند (در سطح اول) ،اما در خصوص برخی
دیگر از بروندادها تفاوتهایی وجود دارد .درکل ،در برنامۀ درســی شغلی ویکتوریا بروندادهای یادگیری
در قالب شــش مرحله طراحی و اجرا میشــوند .در مرحلۀ کشف 7( 65سالگی) ،دانشآموزان نقاط قوت
و اســتعدادهای خود را کشف میکنند .در مرحلۀ کاوش 8( 66سالگی) ،دانشآموزان دنیای کار و جایگاه
خود را در آن میکاوند .در مرحلۀ تمرکز 9( 67ســالگی) ،دانشآموزان روی ارزشها و عالیق خود تمرکز
میکنند .در مرحلۀ برنامهریزی 10( 68سالگی) ،دانشآموزان از مهارتهای تصمیمگیری برای برنامهریزی
یادگیری و شــغلی خود استفاده میکنند .در مرحلۀ تصمیمگیری 11( 69سالگی) ،دانشآموزان درمورد
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بهترین گزینهها و فرصتهایشــان تصمیم میگیرند .در مرحلۀ آخر که کاربرد 12( 70ســالگی) اســت،
جوانان مهارت و دانش خود را در یادگیری و برنامهریزی شــغلی بهکار میگیرند .هریک از این مراحل
چندین اقدام یادگیری مختص به خود دارند که دانشآموزان در پایان هر سال تحصیلی ازطریق آنها به
بروندادهای یادگیری موردنظر در هر مرحله خواهند رسید .نکتۀ دیگر در برنامۀ درسی شغلی ویکتوریا
این است که برنامۀ درسی هدایت شغلی بهصورت تلفیقی با قابلیتهای عمومی برنامههای درسی استرالیا
طراحی و اجرا میشــود .ایــن قابلیتهای هفتگانه عبارتانــد ازِ :
درک میانفرهنگی ،71قابلیت فناوری
75
اطالعــات و ارتباطات ،72رفتــار اخالقی ،73تفکر انتقادی و خالق ،74تعداد (اعداد)  ،توانایی شــخصی و
اجتماعی ،76و سواد .77برای نمونه ،در مرحلۀ کشف ،که در  7سالگی اجرا میشود ،درک مفهوم کلیشهها،
سوگیریها و رفتارهای تبعیضآمیز با گزینههای شغلی و کاری ازطریق قابلیتهای درک میانفرهنگی و
همدلی ،78یا درک طیف وسیعی از منابع اطالعات شغلی ازطریق شبکهها ،اینترنت ،تلویزیون و روزنامهها،
که اطالعات شــغلی و صنعت را ارائه میدهند ،با استفاده از قابلیتهای بررسی و جستوجوی فناوری
اطالعات و ارتباطات محقق میشود.
اما در برنامۀ درسی مشاغل و آموزش کارمحور در سطوح سنی مراحل متفاوتتری دنبال میشود .در
ســنی  ۷تا  ۱۱سالگی به کودکان کمک میشود تا درمورد وظایف و مهارتهایی که یک شغل در
ســطح
ِ
واقعیت دارد فکر کنند .آنها همچنین میتوانند ظرفیت درک خود از میزان آموزش موردنیاز برای شغلهای
گوناگون را توسعه دهند .به همین دلیل است که هدف و فعالیتهای «گسترش /افزایش مشارکت» برای این
سنی  1۱تا  1۴سالگی ،دانشآموزان از فعالیتهایی بهره میگیرند که
گروه سنی مناسب است .در سطح ِ
تأمالت شخصی را پشتیبانی میکنند و به آنها کمک میکنند تا ازنظر شغلی روی آنچه باید ارائه دهند،
و نهفقط آنچه میخواهند انجام دهند ،تمرکز کنند .بهعبارتدیگر ،آنها باید خود را ارائهدهندۀ مهارتها و
تخصصهایی بدانند که کارفرمایان میخواهند و نهفقط بهعنوان مصرفکنندگان مشاغلی که به آنها عالقه
دارند .در سطح سنی  ۱۴تا  1۶سالگی ،دانشآموزان میتوانند ظرفیتشان را برای تأمل در خود 79و ارزیابی
واقعبینانه از گزینهها و فرصتهایشان توسعه دهند .شکلگیری عالیق شغلی نسبتاً پایدار و طوالنیمدت
نیز از ویژگیهایی است که در این سنین پرورش مییابند و میتوان با طراحی مناسب برنامههای آموزشی
مشاغل و آموزش کارمحور آن را تسریع کرد .اگرچه در این مرحله درک آنها از ظرفیتهای خود واقعیتر
میشود ،آرزوهای خیالی برای بعضیها همچنان یک مشکل محسوب میشود .جوانان در سطح سنی  ۱۶تا
 1۸سالگی و در این مرحله از رشد خود میتوانند استدالل انتزاعی کنند تا نشان دهند که شغل را بهمنزلۀ
فرایندی پویا درک میکنند .آنها میتوانند تفکر نظاممند را شــروع کنند تا از تعامل پیچیده میان خود،
نقش ،روابط و موقعیت برحسب انتخاب شغلی و پیشرفت استفاده کنند .در این برنامۀ درسی نیز هریک از
این سطوح سنی چندین فعالیتهای یادگیری مختص به خود دارند که دانشآموزان ازطریق آنها ،در پایان
سطح به بروندادهای یادگیری موردنظر خواهند رسید.
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راهبردهای یاددهی-یادگیری
در جــدول زیر توافق و تفاوت هر دو برنامۀ درســی با توجه به عنصر راهبردهای یاددهی-یادگیری
ارائه شده است.
جدول  .4توافق و تفاوت عنصر راهبردهای یاددهی-یادگیری برنامههای درسی هدایت شغلی
عنوان برنامۀ درسی هدایت شغلی

مشاغل و آموزش کارمحور

برنامۀ درسی شغلی ویکتوریا

()ACEG

()VCC

روشهای یاددهی-یادگیری







-



-

-











-





-

-



فعالیتهای گروهی





روشهای تسهیلگرانه

-





-

-





-

-



نمونهکارهای یادگیری

80

تدریس به روش سرپرستی ،مربیگری و منتورینگ

81

یادگیری در خانه ،تبادل دانش

82

دعوت از سخنرانان کسبوکارها
یادگیری مشارکتی

83

یادگیری فعال و تجربی

84

اســتفاده از کاربرگهای اسمارت( 85تواناییها ،عالیق ،تجارب،
ارزشها و غیره)
شخصیسازی ،پاسخگویی به نیازهای فردی
روش سخنرانی و توضیحی

یادگیری ضمنی و غیررسمی

86

طوفان مغزی

87

تکیه بر تجربه و یادگیری قبلی دانشآموزان (تئوری یادگیری
سازندهگرا)
پرسش و پاسخ
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جدول ( .4ادامه)
عنوان برنامۀ درسی هدایت شغلی

مشاغل و آموزش کارمحور

برنامۀ درسی شغلی ویکتوریا

()ACEG

()VCC

روشهای یاددهی-یادگیری



-

استفاده از منابع و رسانه

-



بازدید از مراکز مشاغل

-







-





-

-









-

یادگیری اطالعات و ارتباطمحور

88

یادگیــری پژوهشــی (مبتنی بــر گفتوگــو ،پروژهمحور و
89
مسئلهمحور)
تهیۀ برنامۀ اقدام شغلی
سکوبندی یادگیری

90

کارتهای جایزه برای تواناییهای دانشآموزان
مباحثه و تعامل
استفادۀ خوب از دستیاران تدریس ()TA

91

نتایج جدول  4نشــان میدهد در برنامههای درســی هدایت شغلی از انواع گوناگونی از راهبردهای
یاددهی-یادگیری در راســتای تحقق اهداف اســتفاده میشــود .برخی از این راهبردها مانند یادگیری
مشــارکتی ،یادگیریهای فعاالنۀ تجربی و پروژهای در هر دو برنامۀ درســی بهصورت مشــترک کاربرد
دارند ،اما در استفاده از سایر روشهای یاددهی-یادگیری تفاوت دارند .در برنامۀ درسی شغلی ویکتوریا
در راســتای هریک از مراحل و نتایج یادگیری ازجمله رشــد فردی ،اکتشاف شغلی و مدیریت شغلی از
روشهایی همچون اســتفاده از کاربرگها ،دعوت از سخنرانان کســبوکارها و بازدید از مراکز مشاغل
استفاده میشود .در برنامۀ درسی مشاغل و آموزش کارمحور نیز متناسب با محتوا از روشهایی همچون
یادگیری اطالعات و ارتباطمحور ،سرپرســتی ،مربیگری و منتورینگ و یادگیری ضمنی و غیررســمی
اســتفاده میشــود .آنچه در هر دو برنامۀ درسی هدایت شغلی حائز اهمیت اســت تنوع و گستردگی
راهبردهای یاددهی-یادگیری و اســتفاده از روشهای نوین و فعاالنه در کنار روشهای سنتی است که
دستیابی به اهداف برنامهها را سهلتر مینماید.
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ارزشیابی
در جدول زیر توافق و تفاوت هر دو برنامۀ درسی با توجه به عنصر ارزشیابی ارائه شده است.
جدول  .5توافق و تفاوت عنصر ارزشیابی برنامههای درسی هدایت شغلی
عنوان برنامۀ درسی هدایت شغلی

مشاغل و آموزش کارمحور

برنامۀ درسی شغلی ویکتوریا

()ACEG

()VCC

ارزشیابی
خودارزیابی





انواع کارتها





پرسشنامهها





آزمونهای روانسنجی





پرسشنامههای سنجش عالقهمندی به شغل





آزمونهای شفاهی

-



تهیۀ گزارشهای شغلی و ارائه

-



پژوهشهای میدانی

-



روشهای نظارتی و بازخوردی



-

مطالعات و پژوهشهای موردی

-



فعالیتهای کالسی





آزمونهای برخط (آنالین)



-

همانگونه که در جدول فوق مشــاهده میشــود ،در هر دو برنامۀ درسی هدایت شغلی از ابزارها و
روشهای متنوع ارزشیابی بهمنظور ســنجش میزان تحقق اهداف برنامۀ درسی هدایت شغلی استفاده
میشــود که در اکثر روشهای ارزشیابی میان دو برنامۀ درسی توافق وجود دارد ،و صرفاً در چند مورد
تفاوتهایی وجود دارد؛ اما آنچه همانند راهبردهای یاددهی-یادگیری در روشهای ارزشیابی برنامههای
شمارة ë 80
سال بیستم ë
زمستان ë 1400
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درسی هدایت شغلی مهم است تنوع و بهکارگیری روشهای ارزشیابی متناسب با تنوع اهداف و محتوای
یادگیری است .منطق برنامۀ درسی حکم میکند هرقدر دامنۀ اهداف و تنوع محتوا افزایش پیدا میکند
به همان میزان روشهای یاددهی-یادگیری و درنهایت روشهای ارزشیابی باید گستردهتر باشد تا بتوان
بهصورت دقیق در خصوص میزان موفقیت برنامههای درسی قضاوت کرد.

بحثو نتیجهگیری
توجه به عوامل درونی ازجمله آگاهی از تواناییها ،پتانسیلها ،عالیق ،ویژگیها،
دانش و مهارتهای شناخت صحیح از نیازهای جامعه و غیره از مسائل اصلی و حائز
اهمیت در هدایت شغلی صحیح دانشآموزان است .غفلت از این عوامل و تکیۀ صرف
بر عوامل بیرونی مانن ِد منابع ،امکانات ،دانش و مهارت مشــاوران و استفادۀ صرف از
آزمونهای اســتعدادیابی و غیره آثار نامطلوبی خواهد داشت ،همچون انتخابهای
اشتباه که امکان دارد آیندۀ دانشآموزان را تحتالشعاع قرار دهد .بدیهی است تمرکز
بر عوامل درونی نیازمند طراحی برنامۀ درسی منسجم ،هدفمند و نظاممند است تا با
اجرای آن گامی مؤثر در راستای هدایت شغلی با لحاظکردن و در نظر گرفتن تمامی
ابعاد و جنبههای اثرگذار بر آن برداشــته شــود زیرا باور بر این است که برنامههای
درسی هدایت شغلی مهمترین و اثرگذارترین کار در راستای توجه و تمرکز بر عوامل
درونی انتخاب رشته و تصمیمگیری شــغلی در دانشآموزاناند .لذا ازآنجاییکه در
نظام آموزشی کشور ایران برنامۀ درسی هدایت شغلی مغفول است ،بهمنظور تدوین
دقیقتر برنامۀ درســی هدایت شغلی میتوان از تجارب کشــورهایی که این نوع از
برنامههای درســی را در نظام آموزشــی خود طراحی و اجرا کردهاند به نحو مؤثری
اســتفاده کرد .بنابراین این پژوهش با هدف شناســایی و بررسی برنامههای درسی
هدایت شــغلی موجود در جهان انجام شد .نتایج جستوجوها نشان داد برنامههای
درسی هدایت شغلی گوناگونی در کشورهای مختلف جهان وجود دارد که با عناوین
گوناگون طراحی و در حال اجرا هستند .بررسی اولیۀ این برنامههای درسی نشان داد
هریک از آنها اهداف و کارکردهای مشــترکی دارند ،ازجمله کمک به دانشآموزان
بــرای پرورش مهارتهای یادگیــری و بینفردی ،و توانمندســاختن دانشآموزان
بهمنظور بررسی فرصتهای شغلی و مسیرهای رسیدن به آنها .در ادامه ،بهمنظور
بررســی دقیقتر ابعاد و ویژگیهای این برنامهها به تشریح و مقایسۀ عناص ِر اهداف،
محتوا ،زمان ،راهبردهــای یاددهی-یادگیری و ارزشــیابی در دو نوع از برنامههای
236

 ëشمارة 80
 ëسال بیستم
 ëزمستان 1400

مطالعۀ تطبیقی برنامههای درسی هدایت شغلی بهمنظور ارائۀ رهنمودهایی برای نظام آموزشوپرورش ایران

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

درسی هدایت شغلی مربوط به نظام آموزشی کشورهای انگلستان و استرالیا پرداخته
شد .بررسی و تحلیل عناصر برنامۀ درسی مشاغل و آموزش کارمحور و برنامۀ درسی
شــغلی ویکتوریا حاکیاز تجارب ارزشمند کشــورهای انگلستان و استرالیا درزمینة
طراحی و اجرای برنامههای درسی هدایت شغلی بود .در ادامه ،خالصۀ نتایج بررسی
و تحلیل هریک از عناصر برنامههای درســی در شــکل  ۲آمده است ،و در پایان بر
اســاس تبیین هریک از آنها پیشنهادهایی برای نظام آموزشوپرورش کشور ایران
ارائه میشود.

زمان

راهبردهای
یاددهی ـ یادگیری

 روشهای ارزشیابی متنوع و
فعال (همچون خودارزیابی،
پرســشنامههای سنجش
عالقهمنــدی بــه شــغل،
تهیه گزارشهای شــغلی و
ارائــه پژوهشهای میدانی،
فعالیتهای کالسی).

 18-7سالگی

روشهای
ارزشیابی

محتوا

 پرورش مهارتها ،نگرش
دانــش و رفتارها برای
تصمیمگیری شغلی.
 مهارتهــای زندگــی
(یادگیــری مــداوم،
مدیریت تغییر و غیره).
 رشد اخالقی و اجتماعی
 رشد فردی و اجتماعی
 کارآفرینی

 روشهای ارزشیابی متنوع و
فعال (همچون خودارزیابی،
پرســشنامههای سنجش
عالقهمنــدی بــه شــغل،
تهیه گزارشهای شــغلی و
ارائــه پژوهشهای میدانی،
فعالیتهای کالسی).

اهداف

رویکرد
و جهتگیری

 رشد فردی
 اکتشاف شغلی
 مدیریت شغلی

 افزایش کیفیت و وسعت
مشــاغل و همچنیــن
آموزش کار محور برای
کودکان و نوجوانان برای
مدیریت شــغل خود در
طول زندگی.

شکل  .2خالصۀ نتایج بررسیشده و تحلیل عناصر برنامههای درسی هدایت شغلی
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همانطور که در شکل فوق مشــاهده میشود ،با بررسی رویکرد و جهتگیری
برنامههای درســی هدایت شــغلی نتیجه میگیریم در این برنامهها تمام تالش این
است که دانشآموزان به توانایی و صالحیتهایی دست پیدا کنند که با آنها بتوانند
آیندۀ شــغلی خود را با توجه به نیازهــای جامعه و غیره پیشبینی کنند .به عبارت
بهتر ،مهمترین رویکرد در فرایند برنامهریزی درســی هدایت شغلی پاسخ به این دو
ســؤال اســت که دانشآموزان ،دربارۀ خود چه میدانند و نیازها و خواستههایشان
چیســت .،آنگاه باید این اطالعات با دنیای کار تطبیق داده شوند .مزیت این کار این
خواهد بود که فرد میتواند در همان شغلی آموزش ببیند که واقعاً به آن عالقه دارد
و شور و هیجان خاصی نسبت به آن احساس میکند .بنابراین مهمترین صالحیتی
که در اهداف برنامههای درسی هدایت شغلی وجود دارد ایجاد مهارت تصمیمگیری
شــغلی در دانشآموزان اســت زیرا در هر دو برنامۀ درسی هدایت شغلی اعتقاد بر
این است که تصمیمگیری شغلی مناســب امر مهمی برای افراد محسوب میشود.
دانشآموز با تصمیمگیری شــغلی عالوهبر اینکه شــغلی را انتخاب میکند ،سبک
زندگی مخصوصی را نیز انتخاب میکنــد زیرا زمانی که دانشآموز تصمیمی اتخاذ
میکنــد انتخابهای آیندۀ او تحت تأثیر قرار میگیرند .درنتیجه ،انتخاب شــغل تا
حد بســیاری آیندۀ فرد را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین انتخاب شــغل تعیین
میکند که فرد از کدامیک از توانمندیها و استعدادهایش بهره بگیرد و از کدامیک
چشم بپوشد .عالوهبر تصمیمگیری شغلی ،اهداف دیگری همچون پرورش مهارتها،
نگرش ،دانش و رفتارها برای مهارتهای زندگی ،رشــد اخالقی و اجتماعی ،رشــد
فردی و اجتماعی و کارآفرینی از اهداف مشــترک و متفاوت در هر دو برنامۀ درسی
هدایت شغلی بود .درکل ،هدف اصلی برنامههای درسی هدایت شغلی این است که
سطوح تحصیلی بتوانند آرمانهای
همۀ دانشآموزان صرفنظر از تواناییها ،عالیق و
ِ
شغلی و کسب نگرش مثبت را به کار و یادگیری درک کنند .ازآنجاییکه این اهداف
متنوع و گسترده در اجرایی طوالنیمدت تحقق مییابند ،با بررسی عنصر زمان اجرا
در برنامۀ درسی مشــاغل و آموزش کارمحور و برنامۀ درسی شغلی ویکتوریا نتیجه
گرفته شد که این برنامههای درســی در طول سالهای تحصیلی باید مستمر اجرا
شــوند و تداوم داشته باشند ،بهطوریکه از مقطع ابتدایی آغاز و تا مقطع متوسطه و
حتی پسازآن ادامه داشته باشند .ضرورت پوشش برنامۀ درسی هدایت شغلی در کل
سال تحصیلی را میتوان با جهتگیری رشدی دانشآموزان در سنین متفاوت تبیین
نمود .بهعبارتدیگر ،عامل مهمی که در طراحی مســیر زندگی شغلی دانشآموزان
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بسیار تأثیرگذار است ،توجه به مراحل سنی آنان است .برای نمونه ،جهتگیری شغلی
کودکان در سنین  9تا  13ســالگی بر اساس ارزشگذاری اجتماعی است .کودکان
از ســن  9سالگی (پایۀ چهارم) نشــانههای بیشتری را از طبقات اجتماعی اشخاص
تشخیص میدهند (طرز لباس پوشیدن ،گفتوگوکردن) و در سن  13سالگی (پایۀ
هشتم) ،مانند بزرگساالن ،بیشتر کارها را ازنظر ارزش و اعتبار رتبهبندی میکنند.
کودکان در این مرحله مشــاغل را از دو بُعد شــخصیتی و سطح ارزش و اعتبار نگاه
میکننــد .عالوهبرآن ،درمییابند که رابطۀ محکمــی میان درآمد ،تحصیالت و کار
وجود دارد و موقعیت یک پست در سلسلهمراتب کاری تأثیر میگذارد .بهعبارتدیگر،
کودکان میبینند که انتخاب مســیر شــغلی ،آنها را به رقابتی برای دســتیابی به
موقعیتی قابلاحترام در باالترین یا پایینترین رتبه وارد میکند .بنابراین در هریک
از سالهای تحصیلی و متناسب با ویژگی رشدی خاص هر دورۀ سنی باید محتوای
مناســب تدوین شــود .در برنامههای درسی هدایت شــغلی دانشآموزان ازطریق
محتوای ساختارمندی که در قالب سه مرحلۀ رشد فردی ،اکتشاف شغلی و مدیریت
شغلی ارائه میشود دانش ،نگرش و مهارتهای الزم را کسب میکنند .آنها ازطریق
این مراحل و خلق فعالیتهــای یادگیریِ گوناگون خود و تواناییهایِ خود را درک
میکنند ،آنها را پرورش میدهند ،تجارب و دســتاوردهای خود را میســازند ،و از
رهگذر این فعالیتها فرصتهای موجود در یادگیری و گزینههای شــغلی آینده را
پیدا میکنند .سپس آنها را بررسی و دربارهشان فکر میکنند و برنامهها و فعالیت
ن
شــغلی را تنظیم و انتخابهایشــان را در زندگی به همراه تغییــرات و تحوالت آ 
مدیریت میکنند .از دیگر نکات مثبت برنامۀ درســی شغلی ویکتوریا اتخاذ رویکرد
تلفیقی در طراحی برنامۀ درسی هدایت شغلی است .بهعبارتدیگر ،با تلفیق حوزهها
و بروندادهای یادگیری برنامۀ درســی هدایت شــغلی در برنامههای درسی عمومی
مدارس و همچنین با تلفیق صالحیتها و مهارتهای شــغلی با ســایر حیطهها و
قابلیتها در طول تجربۀآموزشی ،رابطۀ میان آنچه در مدرسه میآموزند و آنچه در
کار و زندگی روزمره اتفاق میافتد برایشان آشکار میشود.
نتایج بررسی راهبردهای یاددهی-یادگیری در برنامههای درسی هدایت شغلی
نشــان داد ،در راستای سایر عناصر برنامههای درســی هدایت شغلی از راهبردها و
فرصتهای متنوع و جامعی کمک گرفته میشود .بهرهگیری از راهبردهای یاددهی-
یادگیری نوین همچون دعوت از ســخنرانان کسبوکارها ،یادگیری فعال و تجربی،
روشهــای تســهیلگرانه ،یادگیری اطالعــات و ارتباطمحور ،یادگیری پژوهشــی،
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ضمــن اینکه تحقق اهــداف و محتوای موردنظر را ممکنتر میســازد ،یادگیری را
برای دانشآموزان جذابتر و همچنین آموزش را برای معلم ارزشــمندتر مینماید.
درنهایت ،بررسی روشهای ارزشیابی در برنامههای درسی مشاغل و آموزش کارمحور
و برنامۀ درســی شــغلی ویکتوریا همانند راهبردهــای یاددهی-یادگیری حاکیاز
روشهای ارزشــیابی متنوع همچون پرسشنامههای سنجش عالقهمندی به شغل،
تهیۀ گزارشهای شــغلی ،پژوهشهای میدانی و فعالیتهای کالســی بود .استفادۀ
روشهای ارزشیابی متفاوت ضمن اینکه سنجشپذیری و میزان یادگیری کسبشدۀ
دانشآموزان را تحقق میبخشد ،خو ِد این روشها جنبۀ یادگیری دارند و فرصتهای
یادگیری جدید و جذابی را برای دانشآموزان به ارمغان میآورند.
درکل ،نتایج بررسی و تحلیل برنامههای هدایت شغلی در دو کشور انگلستان و
استرالیا نشان داد طراحی و اجرای برنامههای درسی هدایت شغلی در نظام آموزشی
ضرورتی انکارناپذیر دارد زیرا نتایج و پیامدهای برنامۀ درســی هدایت شغلی باعث
خواهد شــد تا دانشآموزان ضمن کشف نقاط قوت و استعدادهای خود و همچنین
دنیــای کار و جایــگاه خــود در آن ،روی ارزشها و عالیق خــود تمرکز کنند و از
مهارتهای تصمیمگیری برای برنامهریزی یادگیری و شغلی استفاده کنند .همچنین
مهارت ،دانش و نگرش خود را در یادگیری و برنامهریزی شغلی بهکار گیرند و انتخاب
دقیق و مناسبی برای شغل خود داشته باشند .در پایان با توجه به نتایج این پژوهش
تطبیقی ،پیشــنهادهایی برای نظام آموزشوپرورش کشــور ایران بهطور اعم و نظام
برنامهریزی درسی بهطور اخص ارائه میشود:
دانــش ،صالحیتها و مهارتهای موردنیاز دانشآموزان برای موفقیت در انتخاب
شــغلی آینده شناسایی شود و برنامۀ درسی هدایت شغلی بر اساس آنها طراحی
شود.
با توجه به اهداف اصلی برنامههای درسی هدایت شغلی (توسعۀ دانش و مهارتهای
مدیریت و تصمیمگیری شغلی) ،پیشنهاد میشود ضمن اینکه از محتوای متناسب
با این رویکرد (تنوری و عملی) اســتفاده میشــود ،بســتر الزم برای بهکارگیری
راهبردهای یاددهی-یادگیری و همچنین روشهای ارزشیابی متنوع و نوین فراهم
شود.
برنامۀ درســی هدایت شغلی با رویکرد استمرار و پیوستگی از مقطع ابتدایی تا
دبیرستان طراحی شود.
برنامۀ درسی هدایت شغلی متناسب با ویژگیهای رشدی دانشآموزان در هر سن
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طراحی شود و در هر مقطع تحصیلی دانش ،نگرش ،مهارت و ارزشهای موردنظر
92
با آن سن و مقطع تحصیلی تطابق داشته باشد (برای مثال ،مرحلۀ «جهتگیری
شــغلی باهدف فراهمسازی مهارتهای تصمیمگیری ،خودآگاهی و دانش شغل»
برای مقطع ابتدایی ازطریق واردکردن مفاهیم شغلی در همۀ جنبههای آموزشی با
استفاده از بحثها و گروههای کوچک ،بازیها ،پروژهها ،نمایشهای کوتاه و غیره).
در طراحی برنامههای درســی هدایت شــغلی از رویکرد تلفیقی شغلی استفاده
شود زیرا این برنامهها نهتنها باید با عنوان برنامۀ درسی مجزا و در قالب موضوعی
تعریف شــوند ،بلکه باید ازطریق تلفیق در سایر موضوعات و محتواهای درسی
استمرار این موضوع در کل طول سال تحصیلی بهعنوان امری مهم حفظ شوند
و امکان تحقق اهداف برنامۀ درســی هدایت شغلی در دانشآموزان با صحت و
دقت صورت پذیرد.
از منابع موجود در جامعه و ارتباط با مؤسســات و ســایر مراکز جامعه بهمنظور
غنای فعالیتها و پشتیبانی از برنامههای درسی هدایت شغلی و همچنین ایجاد
روابط پایدار میان مدارس و مراکز جامعه استفاده شود.
بهمنظور اجرای دقیق برنامههای درسی هدایت شغلی پیشنهاد میشود معلم-
مشاور تربیت شود زیرا در کنار وظیفۀ مشاوره ،اجرای برنامههای درسی هدایت
شــغلی به دانش ،مهارت و تخصص ویژۀ معلم نیاز اســت .او با طراحی و اجرای
دقیق فعالیتهای یادگیری و کاربســت روشهای تدریس مانند سرپرســتی،
مربیگری و منتورینگ ،یادگیری اطالعات و ارتباطمحور و یادگیری پژوهشــی
میتواند صالحیتهای موردنظر را در دانشآموزان ایجاد کند.
در طراحی برنامههای درســی هدایت شــغلی از رویکرد اطالعاتمداری پرهیز
و از رویکرد مبتنی بر شایستگی اســتفاده شود زیرا دانشآموزان باید توانایی و
صالحیتهایی داشته باشند که آیندۀ شغلی خود را با توجه به عالیق ،استعدادها
و نیازهای جامعه پیشبینی کنند .بنابراین صرفاً طراحی و اجرای واحد درســی
با عنوان «برنامهریزی تحصیلی و شــغلی» و بــا اکتفاکردن به ارائۀ اطالعات به
دانشآموزان نمیتوان اهداف این برنامهها را محقق ساخت.
در پایان ،شــایان ذکر اســت طراحی و اجرای صحیح برنامههای درسی هدایت
شــغلی دانشآموزان با توجه به گســتردگی دامنۀ اهداف و فعالیتهای آن نیازمند
مشــارکت و حمایت تمام ذینفعان برنامه ازجمله والدین ،مدیران ،معلمان ،مراکز و
مؤسسات جامعه است.
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