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چكيده:

برنامۀدرسی،برنامۀدرسیشغلیویكتوریااستراليا،مشاغلوآموزشكارمحورانگلستان،كليدواژهها:
هدایتشغلی

 مطالعۀ تطبیقی برنامه های درسی 
هدایت شغلی به منظور ارائۀ رهنمودهایی 

برای نظام آموزش وپرورش ایران 

هدفازپژوهِشحاضرشناساییوبررسیبرنامههایدرسیهدایتشغلیدرکشورهایجهاناست.
روشپژوهْشتوصیفیوتحلیلمستنداتبارویکردتطبیقیاست.جامعۀآماریشاملبرنامۀدرسیهدایت
شغلیدرکشورهایجهانمیشودونمونۀموردبررسیبرنامۀدرسیمشاغلوآموزشکارمحوردرانگلستان
وبرنامۀدرسیشغلیدرویکتوریا،استرالیا،بودکهبهصورتهدفمندانتخابشدند.الگویمورداستفاده
روشتوافقوتفاوتجاناستوارتمیلبود.ابزارگردآوریاطالعاْتفیشبرداریوتجزیهوتحلیلاطالعات
بااســتفادهازروشتحلیلمحتوابود.همچنینبرایقضاوتدربارۀاعتباراسنادومدارکبهنقدبیرونی
ودرونیمنابعتوجهشــدهاست.نتایجتحلیلومقایسۀتفاوتوشباهتهایعناصراصلیبرنامۀدرسی
)هدف،زمان،محتوا،روشهاییاددهی-یادگیری-ارزشیابی(نشاندادجهتگیرِیهردوبرنامۀدرسی،
آموزشبارویکردشغلمحوریاستامابرنامۀدرسیمشاغلوآموزشکارمحوردرقیاسبابرنامۀدرسی
شغلیویکتوریااهدافوزماناجرایمتنوعوگستردهتریراشاملمیشود.نتایجبررسیعنصرمحتوادر
هردوبرنامۀدرســیحاکیازسهمرحلۀرشدفردی،اکتشافشغلیومدیریتشغلیبود.بررسیعناصر
راهبردهاییاددهی-یادگیریوارزشیابینشاندادآنچهدرهردوبرنامۀدرسیهدایتشغلیحائزاهمیت
اســتاستفادهازروشهاینوینوفعاالنهدرکنارروشهایسنتیاست.باتوجهبهیافتههایتحقیق،به
سیاستگذاراننظامآموزشیکشورایرانپیشنهادمیشودطراحیبرنامۀدرسیهدایتشغلیراباتوجه

بهویژگیهایعناصربرنامۀدرسیهدایتشغلیکشورهایموفقدردستورکارقراربدهند.

ï تاریخ پذیرش مقاله:99/12/16 ï تاریخ شروع بررسي99/5/10  ï تاریخ دریافت مقاله:99/3/6 
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 مقدمه
انتخاب هاِی شــغلی1 از مهم تریــن تصمیم گیری هایی اند که مردم در طــول زندگی اتخاذ می کنند 
)آتاناسو و وان اســبورک2، 2008: 157( زیرا این انتخاب ها پیامدهای بلندمدت در سبک زندگی افراد، 
رفاه عاطفی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و همچنین احساس بهره وری شخصی و مشارکت در جامعه 
دارند. بنابراین طبیعی اســت که افراد در مراحل گوناگون زندگی خود مشغول انتخابهای شغلی باشند 
)کمپبل و سلینی3، 1981؛ سوپر4، 1980(. عالوه براین، اگرچه تقریباً همة افراد انتخابهای شغلی دارند، 
بســیاری از افراد در این زمینه با مشــکل روبه رو می شــوند )امیر5 و همکاران، 2008؛ اوسیپو6، 1999؛ 

تینسلی7، 1992؛ راوندز و تینسلی8، 1984(.
مهم تریــن نهــاد اجتماعی که به انتخاب های صحیح شــغلِی افراد کمک شــایانی می کند نهاد 
آموزش وپرورش اســت. این نهاد مســئولیت مهمی در تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان بر عهده 
دارد. امروزه آموزش وپرورش بیشــتر به شکل رســمی و سازمان یافته 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 دیرینة آموزش وپــرورش را به کلی دگرگون کرد و در 
برنامه ها، محتوای درســی و روش های آموزش، تغییراِت بنیادیــن به وجود آورد که مهم ترین آن ها 
همگانی شدن آموزش وپرورش، طوالنی شــدن مدت تحصیل، شکل گیری رشته های متنوع تحصیلی 
و اجرای برنامه های مشــاوره و راهنمایی در مدارس بود )نویدی، 1396(؛ بنابراین، به منظور تحقق 
اهداف تعلیم وتربیت و رشــد شــخصیت کــودکان و نوجوانان باید از خدمات راهنمایی و مشــاوره 
بهخوبی اســتفاده کرد. تأثیر راهنمایی شــغلی9 در آموزش وپرورش افراد به حدی است که عده ای 
از صاحب نظــران آن را بهنوعی تعلیم وتربیت و برخی تســهیل کنندۀ جریان تعلیم وتربیت می دانند 

)ایزدی، 1394(. 
برنامة هدایِت شغلی سهم اصلی را در مدارس متوسطه، با فراهم کردن وسایل موردنیاز دانش آموزان، 
به منظور موفقیت در تحصیل، محل کار و زندگی روزمره دارد )وزارت آموزش انتاریو10، 2006(. ضرورت 
وجود این برنامه این اســت که بینشــی درخصوص دانش کار11، مهارت هــا و نگرش ها در دانش آموزان 
ایجــاد می کند )کالینس12، 2007(. به طورکلی، برنامه های هدایت شــغلی برای دســتیابی به دو هدف 
اجرا می شــوند: اول آنکه دانش آموزان بر اساس ویژگی های شــخصی )استعداد، توانش، عالقه و دانش( 
به مســیرهای تحصیلی هدایت شوند، به طوری که رشــتة تحصیلی هر فرد برازندۀ شخصیت وی باشد؛ 
و هدف دوم آنکه دانش آموزان بر مبنای نیازهای جامعه به رشــته های تحصیلی هدایت شوند، چنان که 
تربیت شدگان رشته های گوناگون ازلحاظ کّمی و کیفی بتوانند نیازهای جامعه به نیروی انسانی را برطرف 

سازند )نویدی، 1396(.
وزارت آموزش وپرورش ایران برای تحقق یافتن این دو هدف و هماهنگ ساختن برنامه های آموزشی 
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با ویژگی های فردی دانش آموزان و نیازهای جامعه، برنامه های هدایت تحصیلی را طراحی و اجرا کرده 
اســت و تجربه ای بیش از نیم قرن در اجرای برنامه های مذکور دارد. در طول این دوران، این برنامه ها 
دچار تغییر و تحوالت متعددی شده اند و متناسب با این تغییرات برنامه های هدایت تحصیلی-شغلی با 
روش ها و فرایندهای متفاوتی اجرا شــده اند. جدیدترین برنامة هدایت تحصیلی-شغلی بر مبنای تغییر 
ســاختار نظام آموزشی و استقرار نظام 6-3-3، طبق ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش )1390(، 

طراحی شده است. 
مطابق برنامة درســی ملی )1391(، دانش آموزان باید در پایــان دورۀ آموزش عمومی )پایة نهم( 
شاخه و رشتة تحصیلی خود را تعیین کنند. تعیین اولویت مسیرهای تحصیلی برای دانش آموز مستلزم 
بررسی های تشخیصی است. این بررســی ها با مدیریت مشاور تحصیلی انجام می شود و شامل اجرای 
آزمون های اســتعداد و رغبت، نظرخواهی از دانش آموز، ولی دانش آموز، دبیران و مطالعة شاخص های 
عملکرد تحصیلی در ســه ســال دورۀ متوسطة اول اســت. دانش آموز می تواند برای ورود به شاخه یا 
رشــتة تحصیلِی موردعالقه تا ســقف 100 امتیاز کســب کند. از مجموع آن امتیازها، 35 امتیاز به 
عملکرد تحصیلی قبلی )نمره های دروس ســه سال دورۀ متوسطة اول( و 65 امتیاز به نتیجة آزمون ها 
و نظرخواهی ها اختصاص یافته اســت. نمرۀ همة دروس در این امتیاز ســهم دارد، اما وزن هر درس 
در رشــته ها و شــاخه های تحصیلی یکسان نیست. ممکن اســت معدل دانش آموزی باال باشد اما در 
درس های مرتبط با رشــتة موردنظرش نمرۀ کمتری کســب کرده باشد. در مواد 96 تا 100 آیین نامة 
آموزشــی دورۀ متوسطة دوم آمده است که هدایت تحصیلی بر اســاس چهار عامل )استعداد، عالقه، 
نیاز و امکانات( کشــور انجام می شــود. از این چهار عامل دو عامل )استعداد و عالقه( به دانش آموز و 
دو عامِل دیگر )نیازهای شــغلی و امکانات کشــور( به جامعه مربوط است )زرافشان، 1395(. در اینجا 
»نیاز« به نیازهای شغلی جامعه در آینده و »امکانات« به امکانات و منابِع در دسترِس آموزش وپرورش 
اشــاره می کند. بنابراین تعیین رشتة تحصیلی به معنای انتخاب رشتة دانش آموز نیست، بلکه با توجه 
به نیازها و امکانات انجام می شــود. در نگاه کلی، این چهار عامل مناسب به نظر می رسند. باوجوداین، 
تعریف عملیاتی و روش های سنجش این متغیرها به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. »نیاز جامعه« چندان 
روشــن نیست. در غیاب شواهد عینی و مستند نمی توان نیازهای جامعه را تعیین کرد. درک شهودی 
و ادعای غیر مســتند مســئوالن آموزش وپرورش دربارۀ نیازهای جامعه قابل اتکا نیست. خالصه آنکه 
مهم ترین عنصر برنامة هدایت تحصیلی-شــغلِی نظام آموزشــِی ایران، مالک ها و ابزارهایی اســت که 
مشــاوران تحصیلی در اختیار دارند. مالک ها یا متغیرهای سهیم در هدایت تحصیلی دانش آموزان را 

می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:
1. عملکرد تحصیلی قبلی )ســوابق تحصیلی( در ســه سال دورۀ راهنمایی سابق یا دورۀ متوسطة 

اول فعلی.
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2. استعداد تحصیلی اختصاصی )برآوردشده ازجانب معلمان(.
3. هوش یا استعداد تحصیلی عمومی.

4. عالقهمندی به رشتة تحصیلی )رتبه بندی شده ازجانب دانش آموز(.
5. اولویت دادن به رشــتة تحصیلی یا مناسب بودن رشــتة تحصیلی )رتبه بندی شده ازجانب اولیای 

دانش آموز(.
6. رغبت تحصیل-شغلی.

7. نتیجة بررسی های مشاوره ای )امتیاز تخصیص یافتة مشاور تحصیلی(.
دربارۀ مناسب بودن و فایدۀ عملی مالک های هدایت تحصیلی، با توجه به تعریف عملیاتی و کیفیت و 
فرایند سنجش متغیرها، تردید جدی وجود دارد. بررسی های مشاوره ای بر داده های عینی و معتبر استوار 
نیســتند. ابزارها و روش های معرفی شده برای سنجش استعداد و رغبت تحصیلِی دانش آموزان نه تنها از 
ویژگی های مطلوب برخوردار نیستند، بلکه اندازه های حاصل از اجرای این ابزارها نیز قابل اعتماد نیستند؛ 
نه تنها دربارۀ مناسب بودن ابزارهای اندازه گیری استعداد و رغبت تحصیلی، بلکه دربارۀ مناسب بودن فرایند 
سنجش این متغیرها نیز تردید جدی وجود دارد. مشاوران بدون توجه به آمادگی ذهنی و روانی و صرفاً 
بر اساس سلیقه و حوصلة خود ساعتی را برای اجرای آزمون ها اختصاص می دهند. معموالً دانش آموزان 
دربارۀ چرایی، نحوه و نتیجة آزمون ها به اندازۀ کافی توجیه نیســتند. درنتیجه، ممکن اســت حتی آن 
را جدی نگیرند و نیمه کاره رها کنند. ســطح دانش، تخصص، و انگیزش معلمان برای کشــف استعداد 
دانش آموزان کافی نیست. همچنین معلمان، با توجه به کثرت دانش آموزان، زمان کافی در اختیار ندارند. 
معموالً معلمان برای رتبه بندی ســازۀ استعداد از همان نمره های درسی استفاده می کنند. دانش آموزان 
و اولیای آنان دربــارۀ هدایت تحصیلی اطالعات کافی ندارند و معموالً نمی توانند نتیجة انتخاب خود را 

پیش بینی کنند )نویدی، 1396(.
نتایج پژوهش های گوناگون نیز درزمینة ارزیابی این برنامه ها حاکی از وضعیت نامطلوب و شکســت 
آن ها در هدایت متناســب و متعادل دانش آموزان به ســوی رشته های تحصیلی و نیازهای شغلی جامعه 
است )نویدی، 1396؛ حســینی، 1381؛ علیدوســت ابدی خواه، 1370(. در سال های اخیر، مشکالتی 
همچون گرایش اکثریت دانش آموزان به برخی رشته ها، مانند علوم تجربی، و اکراه برای ورود به رشته های 
فنی وحرفــه اْی هدایت تحصیلی را در نظام آموزش وپرورش ایران به بحران بدل کرده و پیامدهای منفی 
متعددی برای جامعه به همراه داشته است، ازجمله مهم ترین علل این مشکالت می توان به مساعدنبودن 
بافــت جامعه )اختالل های نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشــور ازجمله بیکاری، تورم، مشــاغل 
کاذب و غیره( و زمینة هدایت تحصیلی )مستقل بودن کار و تالش از رفاه شخصی و منزلت اجتماعی در 
افکار عمومی و نوجوانان(، مناســب نبودن زمان هدایت تحصیلی، کافی نبودن دانش و مهارت مشاوران، 
کافی نبودن منابع و امکانات نرم افزاری و ســخت افزاری )فضای فیزیکی و روانی مناسب، منابع اطالعاتی 
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کافی، زمان کافی، همکاری کارکنان واحد آموزشی، دانش آموزان و اولیای آنان(، مناسب نبودن مالک ها و 
فرایند هدایت تحصیلی )نویدی، 1396(، آزمون های پرهزینه و کم اثِر استعداد و رغبت سنجی در هدایت 
تحصیلی )رحیمی، 1397(، و به نبود و کمبود مشاور تمام وقت در دوره های تحصیلی )فوالدی، 1397( 

اشاره کرد. 
آنچه از مشــکالت و راهکارهای مذکور قابل تأمل اســت توجه به عوامــل بیرونی )مانند منابع، 
امکانات، دانش و مهارت مشــاوران و غیــره( و غفلت از عوامل درونــی )مهارت های برنامه ریزی و 
تصمیم گیری، خودشناســی، درک محیط و غیرۀ دانش آموزان( است. دلیل ضرورت توجه به عوامل 
درونی و در نظر گرفتن نقش محوری و اساســی برای آن در برنامه های هدایت شــغلی این است که 
دانش آموزان تصمیم گیرندۀ نهایِی مســیر تحصیلی-شــغلی آیندۀ خود هستند. تا زمانی که آن ها به 
دانش و مهارت های الزم در این زمینه مجهز نباشــند، هرچند از جانب عوامل بیرونی مشکلی وجود 
نداشــته باشد، نمی توان از اتخاذ تصمیم گیرِی درســِت آن ها اطمینان داشت. هدف از تصمیم گیری 
شــغلِی13 دانش آموزان یافتن جایگزینی است که به بهترین وجه با اهداف و ویژگی های فرد مطابقت 
داشــته باشد. بدین منظور، عالوه بر جمع آوری اطالعات شــغلی، دانش آموزان نیاز دارند ترجیح ها و 
قابلیت های خود را به صورت کاماًل شــفاف مشــخص کنند و توضیح دهنــد )پاتون و مک ماهون14، 

 .)243 :2014
در پژوهش های متعددی به بررســی تأثیر عوامل درونی در انتخاب ها و تصمیم گیری های شــغلی 
پرداخته شــده اســت. برای نمونه می توان به نتایج پژوهش وانگ15 و همکاران )2010( اشاره داشت. 
آن ها در پژوهشــی آزمایشــی، روی 17 تن از دانشجویان دانشگاه، نشــان دادند که مشاورۀ گروهِی 
مبتنی بر آموزش مهارت های بین فردی، آشــنایی با نگرش ها و سبک های رفتاری جدید و مهارت های 
تصمیم گیری باعث بهبود خود کارآمدی تصمیم گیری شــغلی می شــود. در پژوهشــی، گریر-رید و 
اِســکار16 )2010( با ارائة مشــاورۀ شــغلِی مبتنی بر رویکرد التقاطی بــه 82 دانش آموز با تمرکز بر 
مهارت های خودشناســی )شناســایی ارزش ها، توانمندی ها، رؤیاپردازی های شغلی، پیشرفت گرایی و 
غیره( و حل مســئله نشــان دادند آموزش این مهارتها خودکارآمدی شــغلِی دانش آموزان را افزایش 
داده اســت. صادقی و همکاران )1391( در پژوهِش خود به بررسی عوامل مؤثر در رشد مسیر شغلی 
دانش آموزاِن ســوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شــهر اصفهان پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد 
خودکارآمدی تصمیم گیری، حمایت خانواده، رغبت هنری و تصمیم نگرفتْن در رشــد مســیر شغلِی 
دانش آموزان تأثیر معنادار دارند. دراین بین تأثیر خودکارآمدی تصمیم گیری از ســایر عوامل بیشــتر 
اســت. نتایج پژوهش طالب زاده و همکاران )1385( نشــان داد گذراندن درس برنامه ریزی تحصیلِی 
شغلی در خودشناسی، شناخت رشته های تحصیلی و مشاغل و مهارت های برنامه ریزی و تصمیم گیری 

دانش آموزان سال دورۀ متوسطه تأثیر مثبت دارد.
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 عالوه بــر پژوهش های فوق، در راســتای اهمیــت و ضرورت توجه به عوامــل درونی در انتخاب ها 
و تصمیم گیری های شــغلی می تــوان از چارچوب نظریة نظام هــا )STF(17 درزمینة عوامل اثرگذار در 
انتخاب های شــغلی بهره گرفت. این چارچوب را اولین بار مک ماهون، در ســال 1992، به عنوان الگویی 
زمینه ای برای پاسخ گویی به تصمیم گیری شغلی در نوجوانان ارائه کرد. اصالح مجدد این الگو به انتشار 
نخســتین چارچوب نظریة نظام های توسعة شغلی در 1995 ازجانِب مک ماهون و پاتون منجر شد و در 
سال 1997 اولین نسخة کاربرد عملی آن ارائه شد. این چارچوب، عوامل اثرگذار در انتخاب های شغلی را 
ازنظر محتوا و فرایند توصیف می کند و موقعیِت این عوامل را در )و سراسر( سطوح نظام فردی18 و نظام 
زمینه ای19 نشان می دهد که درمجموع به عنوان نظام اجتماعی20 و نظام محیطی-اجتماعی21 مفهوم سازی 
شــده اســت؛ بنابراین، نظام اجتماعی در این چارچوب نمایندۀ میکرونظام22 و نظام محیطی-اجتماعی 
نمایندۀ اگزونظام23 و مزونظام24 اســت. این چارچوب بر تأثیــر فراوان نظام های خرد25 مانند گرایش ها، 
ارزش ها، تأثیرات فرهنگی و همچنین تأثیر نظام های بزرگ اجتماعی در انتخاب های شغلی تأکید دارد، 
اما درعین حال این نظام ها بیش از آنکه به عنوان نظام های مجزا شــناخته شــوند تأثیر عمیق هریک از 
نظام ها در دیگر نظام ها در نظر گرفته می شــود. چنین رویکردی مطابق با رویکرد رفت و برگشــتی26 
یا تعامل مکرر میان نظام هاســت. در ادامه نظام های این چارچوب و عوامل اثرگذار در هریک به صورت 

مختصر توضیح داده می شود )آتاناسو و وان اسبورک، 2008، ص. 160(.

 نظامفردی: فرد به منزلة موجودی فعال، مشــارکتی و منحصربه فرد تصور می شــود و در مرکز 
چارچــوب نظریة نظام ها قرار دارد. فرد ازنظر عناصر کاهش یافته و جداشــده )مثاًل، توانایی ها، و 
ویژگی ها( تعریف نمی شــود، بلکه  یک کل اســت. نظام فردی شامل مواردی همچون جنسیت، 
ارزش ها، تندرستی، گرایش جنسی، ناتوانی، توانایی، عالیق، اعتقادات، مهارت ها، شخصیت، دانش 

دنیای کار، سن، خودپنداره، ویژگی های جسمی، قومیت و استعدادها می شود.

 نظاماجتماعی: به روابط اجتماعی نزدیکی اطالق می شود که ازطریق آن فرد با نظام های افراد 
دیگر ارتباط برقرار می کند. نظام اجتماعی شــامل عوامل اثرگذار زیر اســت: خانواده، همساالن، 

گروه های اجتماعی، مؤسسات آموزشی، رسانه ها و محل کار.

 نظاممحیطی-اجتماعی: تأثیرات نظام محیطی-اجتماعی شامل مواردی مانند تصمیم گیری های 
سیاسی، روندهای تاریخی، بازار کار، موقعیت جغرافیایی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و جهانی شدن 
است. درحالی که این تأثیرات از نظام فردی فاصله دارد، برای زمینة نظام اجتماعی بسیار مهم است 

)آتاناسو و وان اسبورک، 2008، ص. 161(.

در شکل 1 محتوا و فرایند چارچوب نظریة نظام های انتخاب شغلی به همراه عوامل اثرگذار در هریک 
از نظام ها آمده است.
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شانس)احتمال(

 شکل 1.   چارچوب نظریۀ نظام های انتخاب شغل )پاتون و مک ماهون، نظریۀ سیستم ها و توسعۀ شغلی: ارتباط میان نظریه 
و عمل، 2014: 257( 

همان طور که اشاره شد، شکل 1 عوامل اثرگذار در نظام های فردی، اجتماعی و محیطی-اجتماعی و 
همچنین عوامل اثرگذار در فرایند چارچوب نظریة نظام ها را نشان می دهد. در خصوص محتوا و نظام های 
ســه گانه و مؤلفه های آن ها کمی پیش تر توضیح داده شــد. اما عوامل اثرگذار در فرایند شامِل رویکرد 
رفت و برگشــتی، تغییر در طول زمان27، و شــانس )احتمال(28 است. منظور از رویکرد رفت و برگشتی 
توجه به بســیاری از جنبه های عوامل اثرگذار ماننِد تعدد تأثیــرات، پویایی و غیرخطی بودن، متقابل و 
چندجهته بودن عوامل اثرگذار در زمان های گذشته، حال و آینده است. تأثیر عامل ها با گذشت زمان و در 
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تعامل با سایر تأثیرات در کِل نظام و زیرنظام ها تغییر می کند. تأثیرپذیری و تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر 
به منزلة ویژگِی نفوذپذیری نظام های باز معرفی می شود و در شکِل 1 این ویژگی با خط چین نشان داده 
شده است. مفهوم تأثیر تغییر در طول زمان، در درون رویکرد رفت و برگشتی و در مرکز چارچوب نظریة 
نظام هاست. تغییر متناوب در شــغل افراد به معنای غیرخطی بودن شغل شخص با گذشت زمان است. 
مفهوم غیرخطی بودن از ســازنده گرایاِن اجتماعی به منظور به چالش کشیدن مرحله محور بودن29مشاغل 
حمایت می کند. گنجاندن شانس، به منزلة ویژگی اصلی چارچوب نظریة نظام ها، بر پیش بینی پذیرنبودن 
عوامل اثرگذار موجود در هریک از نظام ها تأکید می کند و منبعی برای نشــان دادن آشفتگی طبیعی در 
شغل و زندگی یک فرد در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد که شانس یا پیش بینی پذیرنبودن جزء 

ویژگی ذاتی جهان کار پساصنعتی30 است. شانس با فلش تصادفی در شکل 1 نشان داده شده است.
نکتة مهم دیگِر این چارچوب این است که در مقاطع متفاوت زندگی و سنین گوناگون، عوامل اثرگذار 
در هریک از نظام ها تأثیرگذاری مساوی روی فرد و انتخاب شغلی او ندارند. مثاًل، در مقطعی که نوجوانان 
در حال ترک مدرسه اند همة عوامل تأثیرگذار در نظام تأثیرگذاری بر وی وجود دارند، اما برخی از آن ها 
در این مقطِع زمانی تأثیرگذارتر از ســایرین اند. برای این نوجوانان گذار از دبیرستان تا حد چشمگیری 
تحت تأثیِر سن، جنسیت، توانایی، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، خانواده، موقعیت جغرافیایی، بازار اشتغال 
و تصمیمگیری های سیاسی خواهد بود )پاتون و مک ماهون، 2014، ص. 267(. بنابراین باید در زمان و 
مقطع سنِی مناسب عوامل اثرگذاری که بیشترین سهم را در انتخاب شغل فرد دارند شناسایی و متناسب 
با آن ها افراد را راهنمایی و هدایت کرد. زمانی که دانش آموز در حال تحصیل در مدرسه است باید عوامل 
فردی یا درونی را بررسی کرد تا او دقیقاً با پتانسیل و ظرفیت های وجودی خود برای انتخاب شغل آینده 
آشــنا شود. به طورکلی، همان گونه که در بررســی چارچوب نظریة نظام ها مشخص شد، تا زمانی که به 
عوامل فردی، که در مرکز این چارچوب قرار دارند، توجه نشوند نمی توان با تکیة صرف بر عوامل محیطی 

و زمینه ای انتظار هدایت و انتخاب صحیح شغلی در دانش آموزان را داشت.
با توجه به آنچه در باب ضرورت انکارناپذیر توجه به عوامل درونی مطرح شــد، باید در جست وجوی 
ابزار یا برنامه ای بود که بتوان از رهگذر آن مؤلفه های عوامل مذکور را در برنامه های هدایت شــغلی وارد 
کرد. برنامه های درســی31 ازجمله مهم تریِن این ابزارها یا به تعبیری قلب تمامی برنامه هاِی آموزشی  اند. 
ازطریق تدوین برنامه های درســی هدایت شــغلی می توان تا حدوِد بسیاری مشکالِت موجود را در این 
زمینه مرتفع ســاخت. نهاد آموزش تگزاس32 )2004( هدف برنامه های درسی هدایت شغلی را یاری به 
همة دانش آموزان به سمِت پرورش مهارت های اساسی زندگی شان معرفی می کند و نُه حوزه را برای برنامة 
درسی مذکور مشخص می کند که شامِل رشد اعتمادبه نفس33، مهارت های تصمیم گیری، تعیین اهداف، 
برنامه ریزی و حل مســئله34، انگیزش موفقیت35، مهارتهای ارتباطی36، اثربخشی بین فردی37، اثربخشی 
بین فرهنگی38 و مسئولیت پذیری39 می شود. کشورهای گوناگونی این نوع برنامة درسی را در برنامه های 
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هدایت شغلی مدارس خود با عناوین متفاوتی اجرا می کنند، ازجمله می توان به برنامة درسی کشور چین 
در این زمینه با عنوان »آموزش برنامه ریزی زندگی و راهنمایی شــغلی در مدارس«40 اشــاره کرد. این 
آموزش در کمک به دانش آموزان در رشد دانش و مهارت های موردنیاز برای انتخاب عاقالنه، مدیریت گذر 
از یادگیری و انتقال به محل کار سهم مهمی دارد. برنامه ریزِی زندگی فرایندی مداوم و همیشگی برای 
تحقق شخصیت اســت که کانون توجه آن کل مراحل گوناگون در طول زندگی است. ازاین رو، آموزش 
برنامه ریزی زندگی صرفاً خدمات مشاوره ای و راهنمایی برای دانش آموزان نیست و متصل به عناصر برنامة 
درســی مدرسه است و ازطریق آن دانش آموزان دانش، مهارت و نگرش در انتخاب عاقالنه را با توجه به 

عالیق، توانایی ها و گرایش هایشان به دست می آورند )بیرو 41، 2014(.
نمونة دیگری  که می توان از آن نام برد برنامة درسی »شایستگی های مدیریت شغلی« 42 کشور نیوزلند 
اســت. شایستگی های مدیریِت شغلی شامل درک و فهم، مهارت و نگرش هایی است که دانش آموزان از 
آن ها برای توســعه و مدیریت شغلشان استفاده می کنند. این شایستگی ها افراد را برای درک بهتر خود، 
تصمیم گیری های آگاهانه دربارۀ گزینه های شغلی و تصمیم گیری مؤثر در شغل و جامعه مجهز می کنند. 
طبق پژوهش ها و عملکردهای بین المللِی اخیر، مجموعه ای از شایســتگی های مدیریت شغلی شناسایی 
شــده است که چارچوبی را برای طراحی برنامه های راهنمایی شغلی در مدارس فراهم می کنند )وزارت 
آموزش وپرورش کشور نیوزلند 43، 2009(. عالوه براین، برنامه های درسی متعدد دیگری با رسالت هدایت 
شغلی در کشورهای جهان وجود دارند، ازجمله برنامة راهنمایی شغلی واشینگتن )امریکا( 44، راهنمای 
برنامة درســی آموزش شــغلی و مهارت های زندگی و خانواده )امریکا( 45، راهنمای آموزش شغلی پایة 
دهم تا دوازدهم )بریتیش کلمبیا( 46، برنامة درســی راهنمایی و آموزش شغلی )وزارت آموزش وپرورش 

اونتاریو(47، راهنمای تحصیلی و شغلی )سنگاپور( 48.
طراحی و اجراِی این گونه برنامه ها در کشورهای مذکور اثر و پیامدهای مثبتی برای جوامع آن ها به 
همراه داشته است. برای  مثال، نتایج سازمان همکاری و توسعة اقتصادی49 )2019( از رتبه بندی کشورها 
در دو بخش موضوعی آموزش50 و شغل51 نشان می دهد کشورهایی که برنامه های درسی هدایت شغلی 
را طراحی و اجرا کرده اند )ماننِد نیوزلند، انگلســتان، و اســترالیا( درزمینة میزان اشتغال دانش آموزان 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 
کرده اند. هرچند عوامل گوناگونی می تواند در کســب این جایگاه مؤثر بوده باشد، قطعاً طراحی و اجرای 
صحیح برنامه های درسی مذکور سهمی اثرگذار در جهت دهی مسیر زندگی و آیندۀ شغلی دانش آموزان 

داشته است.
با توجه به مطالبی که ذکر شد و ازآنجایی که در ایران بر اساس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
)1390( و برنامة درســی ملی )1391( فرایند هدایت دانش آموزان در برنامه های تحصیلی و شــغلی 
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توسط مشاور تحصیلی و ازطریق اجرای آزمون های استعداد و رغبت، نظرخواهی از دانش آموز، والدین 
دانش آموز، دبیران و مطالعة شــاخص های عملکرد تحصیلی در سه ســال دورۀ متوسطة اول صورت 
می پذیرد )نویدی،1396( و برنامة درســی هدایت شغلی مشــابه آنچه در کشورهای جهان طراحی و 
اجرا می شود وجود ندارد، این پژوهش به چند دلیل حائز اهمیت است: اول، با توجه به ضرورت وجود 
برنامة درسی هدایت شغلی در نظام آموزشی و اینکه تاکنون در کشور پژوهشی در این زمینه صورت 
نگرفته اســت، اجرای این پژوهش بیش ازپیش ضروری اســت؛ دوم، از تجارب کشورهایی که در این 
زمینه موفق بوده اند می توان درزمینة طراحی برنامة درسی هدایت شغلی بهره برد؛ سوم، این پژوهش 
تطبیقی ضمن اینکه به شناســایی الگو های برنامه های درســی هدایت شغلی در کشورهای گوناگون 
منجر می شــود و امکان مقایســة این الگو هــا را با یکدیگر فراهم می کنــد، ازطریق توصیف و تحلیل 
و مقایســة عناصِر این برنامه ها در راســتای الگویی برای طراحی و اجرای برنامه های درســی هدایت 
شــغلِی بومی می تواند گام مؤثری بردارد. لذا، هدف این پژوهش مطالعة تطبیقی برنامه های درســی 
هدایت شــغلی در کشورهای انگلستان و استرالیا با توجه به عناصر اصلی برنامة درسی )هدف، محتوا، 

راهبردهای یاددهی-یادگیری-ارزشیابی-زمان( است.

 روش شناسی
پژوهش حاضر مطالعه ای 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 
این است که هرگاه دو یا چند نمونه از پدیده ای در حاِل بررسی تنها در یک عامل علّی از میان چندین 
عامل علِّی ممکن مشترک باشند، آنگاه آن عامل علّی که همة نمونه ها در آن مشترک اند علت پدیدۀ در 
حاِل بررسی خواهد بود. استدالل حاکم بر روش تفاوت نیز این است که هرگاه دو یا چند نمونه از میان 
چندین عامل علِّی ممکن با یکدیگر متفاوت باشند، آنگاه عامل علّی که همة نمونه ها در آن باهم اختالف 
دارند علت پدیدۀ در حاِل بررسی خواهد بود )معدن دار آرانی و کاکیا، 1394(. با توجه به هدف پژوهش، 
چارچوب انجمن راهنمایی و آموزش شغلی )ACEG( برای مشاغل و آموزش کارمحور کشور انگلستان52 
)2012( و چارچوب برنامة درســی شغلی ویکتوریا، در استرالیا، )VCC(53 )2012( به عنوان نمونه برای 
بررســی و تحلیل عناصر و مؤلفه های برنامة درسی انتخاب شــدند. معیارهای انتخاب این دو کشور در 
درجة اول، داشــتن چارچوب برنامة درسی مشــخص )ابعاد، عناصر، مؤلفه ها و غیره( در این کشورها و 
دسترسی به منابع و اسناد دســت اول است و در درجة دوم، میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری 
و توســعة اقتصادی )76/5( در دو بخش موضوعی آموزش و شــغل با جایگاه و میانگین مناسب کشور 
انگلستان )81/1( و استرالیا )77/3( درزمینة میزان اشتغال دانش آموزان با توجه به سطح تحصیلی باالتر 
از متوسطه )بدون در نظر گرفتن آموزش عالی( است. ابزار گردآوری اطالعات، فیش برداری ازطریق اسناد 
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گردآوری شده بود که ازطریق مراجعه به وبگاه های نظام های آموزشی کشورها، مبانی نظری و پژوهشی 
ازجمله کتاب ها، مقاالت علمی، گزارش های پژوهشی و اسناد قابل استناد ازطریق مطالعة کتابخانه ای و 
همچنین پایگاه های اطالعاتی به دست آمدند. تجزیه وتحلیل اطالعات به شیوۀ هدفمند بود، بدین معنی 
که منابع به صورت تفکیکی و به گونه ای انتخاب شدند که در راستای پاسخ گویی 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. ازاین رو بعد از تجزیه وتحلیل اسناد انتخاب شده، عناصر برنامه های درسی هدایت 
شغلی کشورهای موردنظر توصیف شدند و سپس جدول هایی با توجه به الگوی توافق و تفاوت استوارت 
میل تهیه و شباهت ها و تفاوت های آن ها بررسی شد. شایان ذکر است برای قضاوت دربارۀ اعتبار اسناد 
و مدارک به نقد بیرونی و درونی منابع توجه شــد. در نقد بیرونی، اصلی بودن منابع و در ارزیابی درونی، 
اهمیت و صحت محتوای اسناد ارزیابی شدند. برای افزایش اعتبار اسناد از منابع معتبر و اصیل استفاده 

شد.

 یافته ها
بررسی و تحلیل عناصر برنامه های درسِی ACEG و چارچوب برنامة درسی VCC نشان داد هریک 
از برنامه های درسی هدایت شغلی در عناصر خود موارد خاصی را با توجه به رویکرد و جهت گیری برنامة 
درســی مدنظر قرار می دهند که در برخی از این موارد میان دو برنامة درســی توافق و در برخی دیگر 
تفاوت هایی وجود داشت. در ادامه، ضمن معرفی خاستگاه طراحی برنامه های درسی در کشورهای مذکور، 
هریک از عناصر )اهداف، زمان، محتوا، راهبردهای یاددهی- یادگیری- ارزشــیابی( به صورت مجزا در هر 
دو برنامة درسی بررسی و همچنین، در قالب جداول، وجوه شباهت ها و تفاوت های هر دو برنامة درسی 

با توجه به عناصر تحلیل  می شوند.

چارچوب انجمن راهنمایی و آموزش شغلی )ACEG( برای مشاغل و آموزش کارمحور
انجمن ACEG از ســال 2006 فعالیت خود را با پشتیبانی از متخصصان آموزش شغلی در مدارس 
و دانشگاه های انگلیس و ولز آغاز کرد. این انجمن اطالعات الزم را در اختیار معلمان و سایر افراد درگیر 
درزمینة آموزش و راهنمایِی شغلی قرار می دهد. انجمِن مذکور همکاری خود را با مؤسسة توسعة شغلی 
)CDI(54 از سال 2013 با پشتیبانی از کسب وکارها ادامه داد و ازطریق ارتباط با سایر سازمان های ملِی 
مرتبط فعالیت می کند. ازجمله خدماتی که این انجمن به اعضای خود ارائه می دهد پشتیبانی از خدمات 
حرفه ای درزمینة پشــتیبانی از معلمان مشاغل و مشاوران، پشــتیبانی از پژوهش های مرتبط و انتشار 
طرح های مرتبط درزمینة سیاست گذاری هاست. در ادامه، عناصر برنامة درسی هدایت شغلی این انجمن 

)هدف، محتوا، راهبردهای یاددهی-یادگیری-ارزشیابی-زمان( ارائه می شود. 
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 اهداف 
این چارچوب از این باور ناشی می شود که شغل و یادگیری مرتبط با کار باید جزئی جدایی ناپذیر 
از برنامة درســی برای همة یادگیرندگان باشــد. آموزِش شغلی برای افراد و گروه ها بر یادگیری، 
تدریس و ارزیابِی شــغلی تمرکز دارد. این آموزْش یادگیرنــدگان را درزمینة درک و فهم خود، 
کسب اطالعات، و کشف فرصت ها توانمند می کند و باعث می شود یادگیرندگان مهارت های الزم 
را برای مدیریت شغل موردنظِر خود پرورش دهند. این چارچوب بر دانش، مهارت ها و نگرش هایی 
تمرکز دارد که کودکان و نوجوانان باید آن ها را به منظور موفقیت خود در مشاغل و زندگی کاری 
در حال حاضر و آینده کســب کنند. این موضوع در حوزه های اصلی و فرعی یادگیری که بیانگر 
»ایده های بزرگ« در مشــاغل و آموزش کارمحور است ســاختاریافته است. این ایده های بزرگ 
درک و توضیح ما را ازآنچه در شــغل و یادگیری کارمحور مؤثر اســت یا می تواند باشد منعکس 
می کند. هدِف این چارچوب کمک به افزایش کیفیت و بسط مشاغل و همچنین آموزش کارمحور 
برای کودکان و نوجوانان است. آموزش مشــاغل و کارمحوْر دربرگیرندۀ نگرانی های یکپارچه ای 
است که توجیه کنندۀ رشــد چارچوبی واحد و یکپارچه است. درکل اهداف این چارچوب در دو 

سؤال زیر خالصه می شود:
1.کودکان و نوجوانان در یادگیری مشاغل و آموزش کارمحور باید چه چیزی یاد بگیرند؟

2.چگونه می توانیم بروندادهای یادگیری مشاغل و آموزش کارمحور را برای همة کودکان و 
نوجوانان بهبود ببخشیم؟

 محتوا
ساختار محتوا، در سه حوزۀ اصلی، بیانگر »ایده های بزرگ« در مشاغل و آموزش کارمحور است 
و در چهار سطح سنی ساختاریافته است. حوزه های اصلی محتوا شامِل رشد خود ازطریق آموزش 
مشــاغل و کارمحور، کسب اطالعات درمورد مشاغل و دنیای کار و پرورش مهارت های مدیریت 

شغلی و اشتغال زایی خود می شود.

 زمان
پیچیدگی فزایندۀ بروندادهای یادگیری از ســطوح اول تا چهارِم )ابتدایی تا پس از متوسطه( 
آموزش کارمحور نشان دهندۀ تغییراتی است که کودکان و نوجوانان در هنگام رشد توانایی تفکر 
خود درزمینة دنیای کار و پیشــرفت شغلی شان دارند. مراحل )سطوح( اساسی توسعة شغلی در 
ســطوح سنی گوناگون و در چهار ســطح، که عبارت اند از سطح مقطع ابتدایی )7-11 سالگی(، 
سطح مقطع متوسطة اول )11-14 سالگی(، سطح مقطع متوسطة دوم )14-16 سالگی( و سطح 

چهارم بعد از متوسطه )16-18 سالگی(، سازمان دهی شده است.
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 راهبردهای یاددهی-یادگیری
روش های یاددهی-یادگیری متنوعی در برنامة درســی این چارچوب در نظر گرفته می شود، 
ازجمله نمونه کارهای یادگیری55، تدریس به روش سرپرستی، مربیگری و منتورینگ56، یادگیری 

اطالعات و ارتباطمحور57 و یادگیری پژوهشی )مبتنی بر گفتوگو، پروژه محور و مسئله محور(58.

 ارزشیابی
در برنامة درســی مشاغل و آموزش کارمحور، ارزشیابی برنامة درسی ازطریق مواردی همچون 
کاربرد دانش و مهارت در زمینه های آشنا ) مثاًل در زمینه های مدیریت شخصی، روابط بین فردی، 
برنامه ریزی(، انتقال دانش و مهارت به زمینه های گوناگون )مثاًل در زمینه های مدیریت شخصی، 
روابط بین فــردی، برنامه ریــزی(، دانش محتوایی )اصطالحــات، واژگان، اطالعــات( درزمینة 
پژوهش های شغلی و به کارگیری دانش و مهارت در زمینه های مناسب )کار، زندگی خانوادگی و 
سبک زندگی( و غیره انجام می گیرد. بدین منظور از ابزارهای متفاوتی ازجمله خودارزیابی، انواع 
کارت ها، پرسش نامه ها، آزمون های روان سنجی، پرسش نامه های سنجش عالقه مندی به شغل، و 

آزمونهای استعدادیابی استفاده می شود.

)VCC( چارچوب برنامۀ درسی شغلی ویکتوریا
این چارچوب با عنواِن مشــارکت ملی درزمینة پیشــرفت و گذار کودکان و نوجوانان به منزلة ابتکار 
عمل مشــترک دولت و ایالت های استرالیا تدوین شده اســت. چارچوب برنامة درسی شغلی ویکتوریا از 
مربیان مشــاغل برای کمک به جوانان در مواردی ازجمله درک و مدیریت توانایی مربوط به برنامه ریزی 
شغلی و یادگیری مداوم، پرورش دانش، مهارت ها، نگرش و رفتارها برای تصمیم گیری شغلی، به کارگیری 
یادگیری خود برای رســیدن به آرمان هــای تحصیلی و ایجاد انعطاف پذیــری در توانایی یادگیرندگان 

بهمنظور مدیریت تغییر در طول زندگی پشتیبانی می کند.

 اهداف 
چارچوب برنامة درســی ویکتوریا با هدف کمک به کودکان و نوجوانان استرالیا برای مدیریت 
شــغل خود در طول زندگی طراحی شــده است. برنامة درســی ویکتوریا چارچوبی برای برنامة 
آموزش شــغلی برای همة کودکان و جوانان از ســن 7 تا 12 سال فراهم می کند. همچنین، این 
برنامــه برای یادگیرندگان جوان ازطریق آموزش فنی وحرفــه ای )VET(59 و در بخش آموزش 
محلِی جامعة بزرگ ساالن فراهم می شود. این چارچوب از معلمان، مربیان و برنامه ریزان مشاغل 
درزمینة آماده سازی کودکان و نوجوانان پشتیبانی می کند تا بتوانند به طور موفقیت آمیز کودکان 

و نوجوانان را بهسمت تحصیالت باالتر، آموزش فنی یا اشتغال هدایت کنند. 
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 محتوا
در این برنامة درســی محتوا در چارچوب ســه مرحلة توسعة شغلی سازمان دهی می شود که 
عبارت اند از: پرورش فردی60، اکتشــاف شغلی61، و مدیریت شغلی62. محتوای برنامة اقداِم شغلی 
سند برنامه ریزی پویاست که متعلق به کودکان و نوجوانان است و آن ها برای یادگیری درزمینة 
پیشــرفت شغلی آن را مدیریت می کنند. این محتوا به کودکان و نوجوانان کمک می کند آگاهی 
و درک خــود را از تحصیل، آموزش فنی وحرفه ای و گزینه های شــغلِی الزم برای دورۀ تحصیلی 
ترجیحی شان پرورش دهند و مهارت ها، دانش، نگرش و رفتارها را نیز رشد دهند تا به طور مؤثر 

شغل و تغییر و تحوالت خود را در طول زندگی مدیریت کنند.

 زمان
تدوین برنامة اقدام شــغلی به منظور کمک بــه کودکان و نوجوانــان در تعیین اهداف خود، 
شفاف ســازی اقدامات الزم برای دســتیابی به این اهداف و متعهدشدن به شرکت در فعالیت ها 
برنامه ریزی شــده است. کودکان و نوجوانان مطابق با سن خود باید هر سال، از 7 تا 12 سالگی، 
برنامة اقدام شــغلی را ســپری کنند و در ضمِن آن در مراکز ارائه دهندۀ آموزش فنی و حرفه ای و 
بخش آموزش محلی بزرگ ساالن ثبت نام کنند. برنامة اقدام شغلی باید مداوم موردبازنگری قرار 
گیرد تا منعکس کنندۀ فعالیت های پیشــرفت شغلی انجام شده در طول سال باشد. حفظ برنامة 

اقدام شغلی یک فرایند است نه فعالیتی یک طرفه.

 راهبردهای یاددهی-یادگیری
در برنامة درسی هدایت شغلی ویکتوریا، متناسب با محتوا و زمان بندی فعالیت ها، در سال های 
تحصیلی، از روش های یاددهی-یادگیری متنوعی استفاده می شود.  مثاًل، در 7 سالگی و در مرحلة 
کاوش شــغلی و در راستای بروندادهای یادگیری رشــد فردی از روش هایی همچون مباحثه و 
تعامل، فرصت های تأمل به دانش آموزان دربارۀ عالیق، و توانمندی های معلم به منزلة تســهیلگر 
بحث و گفت وگــوی دانش آموزان درزمینة توانایی ها و نقاط قــوت و ضعف، فعالیتهای گروهی، 

مصاحبه و رزومة شغلی و غیره بهره گرفته می شود.

 ارزشیابی
در برنامة درســی شــغلی ویکتوریا از انواع ارزشیابی ها برای کسب اطمینان از میزان آگاهی و 
تسلط دانش آموزان و همچنین میزان تحقق اهداف برنامة درسی هدایت شغلی استفاده می شود. 
زمینه های ارزشــیابی شــامِل فعالیت های گروهی از ارائة توانمندی هــا در زمینه های گوناگون 
ازجمله کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات، تکمیل برنامه های اقدام شغلی، ارزیابی تحقق اهداف 
کوتاه مدت، شناســایی ســه نوع رفتارهای تبعیض آمیز در محیط کار و ارائة راه حل های ممکن 
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برای این رفتارها، و مهارت های آموخته شده در خارج از کالس می شود. بدین منظور از ابزارهای 
ارزشیابی مانند خودارزیابی، انواع کارت ها، پرسش نامه ها، آزمون های روان سنجی، پرسش نامه های 
ســنجش عالقه مندی به شغل، آزمون های استعدادیابی، آزمون های شفاهی، و تهیة گزارش های 

شغلی و ارائه استفاده می شود.

آموزش شغلی  و  راهنمایی  انجمن  چارچوب  درسی  برنامۀ  عناصر  تفاوت های  و  شباهتها  
)VCC( و برنامۀ درسی شغلی ویکتوریا )ACEG(

در این بخش به مقایســة هریک از عناصر در هر دو برنامة درسی هدایت شغلی پرداخته می شود تا 
ضمن ارائة وجوه شباهت و تفاوت ها، امکان تحلیل و بررسی دقیق تر هریک از عناصر به صورت مجزا فراهم 

شود و بر مبنای آن رهنمودهاِی مؤثرتری برای نظام آموزشی ایران از نتایج استنباط شود.

 اهداف 
در جدول زیر توافق و تفاوت هر دو برنامة درسی با توجه به عناصر جهت گیری )زمینه، رویکرد، 

منطق( و اهداف ارائه شده است.

 جدول 1.   توافق و تفاوت جهت گیری و اهداف برنامه های درسی هدایت شغلی                                                                                                                                  

عنوانبرنامۀدرسیهدایتشغلی
مشاغل
وآموزش

)ACEG(کارمحور

برنامۀدرسیشغلی
ویکتوریا
)VCC(

جهت گیری

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 مهارت های مدیریت شغلی و اشتغال زایی خود

-درک و مدیریت توانایی مربوط به برنامه ریزی شغلی و یادگیری مداوم

پرورش مهارت ها، نگرش دانش و رفتارها برای تصمیم گیری شغلی

-به کارگیری یادگیری خود برای رسیدن به آرمان های تحصیلی و شغلی
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عنوانبرنامۀدرسیهدایتشغلی
مشاغل
وآموزش

)ACEG(کارمحور

برنامۀدرسیشغلی
ویکتوریا
)VCC(

-رشد فردی و اجتماعی

مهارت هــای زندگی پایدار، امور مالی شــخصی، کارآفرینــی و مهارت های 
-اشتغال زایی

-رشد معنوی، اخالقی، اجتماعی و فرهنگی

اهداف

ایجاد انعطاف پذیری در توانایی یادگیرندگان به منظور مدیریت تغییر در طول 
-زندگی

تدوین و به روزرسانِی برنامة عملکرد شغلی ساالنه که منعکس کنندۀ افزایش 
یادگیری، و برنامه ریزی قبلی باشد و اقدامات آیندۀ یادگیرندگان را نیز مشخص 

کند
-

-آموزش بهداشت

-شهروند فعال

-یادگیری دانشگاهی، کاربردی و فنی وحرفه ای

مهارت های زندگی، به ویژه توسعة یادگیری مداوم

-یادگیری دربارۀ شغل و دنیای کار

نتایج جدول 1 نشــان می دهد جهت گیرِی هر دو برنامة درســی آموزش با رویکرد شغل محوری و 
همچنین نحوۀ مدیریت شغل در طول زندگی کودکان و نوجوانان همراه است؛ متناسب با این جهت گیری، 
در هر دو برنامة درسی اهدافی تدوین شده است. در برخی از این اهداف ازجمله پرورش مهارت ها، نگرش 
دانش و رفتارها برای تصمیم گیری شغلی و مهارت های زندگی، به ویژه توسعة یادگیری مداوم توافق وجود 
دارد اما در برخی دیگر از اهداف تفاوت وجود دارد؛ یعنی، اهداف در برنامة درسی شغلی ویکتوریا متناسب 
با رویکرِد برنامه بیشــتر بر آموزش و مدیریت شــغلی در طول زندگی افراد متمرکز است درحالی که در 

 جدول 1.   )ادامه( 
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برنامة درسی مشاغل و آموزش کارمحور عالوه بر کسب دانش و مهارت های شغلی بر مهارت های دیگری 
همچون رشــد اخالقی و اجتماعی، رشــد فردی و اجتماعی و کارآفرینی در اهداف برنامة درسی تأکید 
شده است. این اهداف موجب خواهد شد افراد درزمینة کسب شغل موفق تر عمل کنند زیرا امروزه دنیای 
متحول کســب وکارها و مشاغل نشــان می دهد افراد برای موفقیت در شغلشان عالوه بر کسب مهارت و 
دانش تخصصی باید به سایر مهارت ها )یادگیری مداوم، مدیریت تغییر و غیره( نیز مجهز باشند. بنابراین 
با توجه به مقایسة اهداف در هر دو برنامة درسی هدایت شغلی، می توان گفت که برنامة درسی مشاغل 
و آموزش کارمحور در مقایســه با برنامة درسی شــغلی ویکتوریا اهداف متنوع و گستردهتری را شامل 

می شود.

 محتوا
در جدول زیر توافق و تفاوت هر دو برنامة درسی با توجه به عنصر محتوا ارائه شده است.

 جدول 2.   توافق و تفاوت محتوای برنامه های درسی هدایت شغلی                                                                                                                                  

عنوانبرنامۀدرسی
هدایتشغلی

مشاغلوآموزشکارمحور
)ACEG(

برنامۀدرسی
شغلیویکتوریا

)VCC(

برنامۀدرسی
شغلیویکتوریا

)VCC(

بروندادهاییادگیری

رشد خود ازطریق 
 آموزش مشاغل 

 و کارمحور
)رشد فردی(

خودآگاهی

خودمختاری

خودسازی به عنوان یادگیرنده

کسب اطالعات 
درمورد مشاغل و 

 دنیای کار 
)اکتشاف شغلی(

بررسی مشاغل و پیشرفت شغلی

بررسی کار و زندگی کاری

درک تجارت و صنعت

63)LMI( بررسی مشاغل و اطالعات مربوط به بازار کار

ارزش برابری و تنوع

یادگیری دربارۀ شیوه های کاری و محیط های ایمن



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

مطالعۀتطبیقیبرنامههایدرسیهدایتشغلیبهمنظورارائۀرهنمودهاییبراینظامآموزشوپرورشایران

ë شمارة 80
ë سال بیستم 

ë زمستان 1400
226

عنوانبرنامۀدرسی
هدایتشغلی

مشاغلوآموزشکارمحور
)ACEG(

برنامۀدرسی
شغلیویکتوریا

)VCC(

برنامۀدرسی
شغلیویکتوریا

)VCC(

بروندادهاییادگیری

پرورش مهارت های 
 مدیریت شغلی 

و اشتغال زایی خود 
)مدیریت شغلی(

حداکثر استفاده از اطالعات، مشــاوره و راهنمایی های شغلی 
64 )CIAG(

آماده سازی برای اشتغال زایی

نشان دادن ابتکار عمل و مشارکت اقتصادی

توسعة توانایی مالی شخصی

شناسایی گزینه های انتخاب و فرصت ها

برنامه ریزی و تصمیم گیری

بررسی برنامه ها و مصاحبه ها

مدیریت تغییرات و تحوالت

همان گونه که در جدول فوق مشــاهده می شــود، نتایج بررسی عنصر محتوا در هر دو برنامة درسی 
نشــان داد محتوای یادگیری در برنامه های درسی هدایت شغلی شامل سه مرحلة رشد فردی، اکتشاف 
شــغلی و مدیریت شــغلی می شــود. در مرحلة اول، جوانان خود و توانایی های خود را درک می کنند و 
پرورش می دهند و تجارب و دســتاوردهای خود را می ســازند؛ در مرحلــة دوم، فرصت های موجود در 
یادگیری و گزینه های شــغلی آینده را پیدا می کنند، آن ها را بررسی و درباره شان فکر و تأمل می کنند؛ 
و در مرحلة سوم، برنامه ها و فعالیت شغلی را تنظیم می کنند و انتخاب های زندگی، تغییرات و تحوالت 

آن ها را مدیریت میکنند. درکل، هر دو برنامة درسی در این عنصر مشترک اند.

 زمان
در جدول 3 توافق و تفاوت هر دو برنامة درسی با توجه به عنصر زمان ارائه شده است.
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 جدول 3.   توافق و تفاوت زمان برنامه های درسی هدایت شغلی                                                                                                                                  

توافقوتفاوتزمان
برنامههایدرسی
هدایتشغلی

مشاغلوآموزشکارمحور
)ACEG(

برنامۀدرسی
شغلیویکتوریا

)VCC(

برنامۀدرسی
شغلیویکتوریا

)VCC(

بروندادهاییادگیریسطوحسنی

سطحاول

-7 سالگی

-7-11 سالگی

-درک اهمیت تأثیر رفتار و نگرش در عملکرد شخصی

اســتفاده از مهارت های مؤثر اجتماعی و بین فردی در تعامل 
-با دیگران

درک مفهوم کلیشه ها، ســوگیری ها و رفتارهای تبعیض آمیز 
-درزمینة گزینه های شغلی و کاری

کشف اینکه انواع گوناگون مشاغل به چه مهارت ها و دانش های 
مختلفی نیاز دارند

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

کشــف انواع فرصت های شغلی، ازجمله کار با حقوق و بدون 
حقوق، کار داوطلبانه، خوداشــتغالی و دوره های بیکاری در سفر 

شغلی افراد
-

شناســایی مفاهیم اساســی فرایند ایجاد شغل با تهیة برنامة 
-اقدام شغلی که شامل تعیین هدف است

-کشف الزامات آموزش فنی وحرفه ای نقش های مختلف کاری

درک طیف وسیعی از منابع اطالعات شغلی ازطریق شبکه ها، 
اینترنت، تلویزیون و روزنامه ها که اطالعات شــغلی و صنعت را 

ارائه می دهند


-فعالیت های »گسترش/ افزایش مشارکت«

سطحدوم

-8 سالگی

-11-14 سالگی

-شناسایی باورها و نظام های ارزشی و تأثیر آن ها در خودپنداره
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توافقوتفاوتزمان
برنامههایدرسی
هدایتشغلی

مشاغلوآموزشکارمحور
)ACEG(

برنامۀدرسی
شغلیویکتوریا

)VCC(

برنامۀدرسی
شغلیویکتوریا

)VCC(

بروندادهاییادگیریسطوحسنی

سطحدوم

اســتفاده از نتایــج خودارزیابی برای شناســایی زمینه های 
-پیشرفت و توسعه، ایجاد آرمان ها و تصویری مثبت از خود

درک و تحلیل نحوۀ تأثیرگذاری خصوصیات شخصی )نگرش، 
عالیق، ارزش ها، باورها و رفتارها( در تصمیم گیری های شغلی

کشــف عادات یادگیــری و مهارت های مطالعه در راســتای 
-دستیابی به نتایج آموزش فنی وحرفه ای خوب

کشف و بررسی اهمیت انواع مهارت ها در محیط کار
درک اینکــه چگونه انواع گوناگون مشــاغل )با حقوق، بدون 
حقــوق، داوطلبانه، خوداشــتغالی و دوره های بیــکاری( باعث 

مشارکت در جامعه می شود
-

درک نحوۀ انتخاب و کشــف اینکه چطور می شود از تجارب 
تصمیم گیری دیگران آموخت

در  هــدف  تعییــن  و  مســئله  حــل  راهبردهــای  درک 
تصمیم گیری های شغلی و زندگی

سطحسوم

10-9-

-14-16 سالگی

 درک اینکه چگونه خصوصیات فردی )مانند عالیق، مهارت ها، 
ارزش ها، اعتقادات و ویژگی ها( در دســتیابی به اهداف شخصی، 

اجتماعی، آموزشی و حرفه ای سهم دارند


کاوش روش هایی برای ارتقای مهارت های ارتباطِی بین فردی 
-و گروهی، ازجمله مهارت های مصاحبة کاری موفقیت آمیز 

تشــخیص کلیشــه ها، تعصبات و رفتارهای تبعیض آمیز که 
-ممکن است فرصت ها را برای افراد در محیط کار محدود کند

9سطحسوم

درک اینکه چگونه عملکرد تحصیلِی گذشته، حال و آینده در 
انتخاب برنامه ها و دوره های آینده تأثیر دارد

کاوش و بررســی ابزارهــای جســت وجوی کار رایج )مانند 
برنامه های شــغلی، برگه ها، رزومه ها و نمونه کارها( برای یافتن و 

حفظ کار
-
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توافقوتفاوتزمان
برنامههایدرسی
هدایتشغلی

مشاغلوآموزشکارمحور
)ACEG(

برنامۀدرسی
شغلیویکتوریا

)VCC(

برنامۀدرسی
شغلیویکتوریا

)VCC(

بروندادهاییادگیریسطوحسنی

9سطحسوم

درک اینکه چگونه عملکرد تحصیلِی گذشته، حال و آینده در 
انتخاب برنامه ها و دوره های آینده تأثیر دارد.

کاوش و بررسی ابزارهای جست وجوی کار رایج )مانند برنامه های 
-شغلی، برگه ها، رزومه ها و نمونه کارها( برای یافتن و حفظ کار

-شکل گیری عالیق شغلی نسبتاً پایدار و طوالنی مدت

بررســی رابطــة کار و جامعه و اینکه چگونه پیشــرفت های 
-فناورانه در نقش های کاری در جامعه تأثیر می گذارد.

اســتفاده از منابــع اطالعات شــغلی برای یافتــن اطالعات 
دربارۀ روندهای شــغلی و صنعت، روند آمــوزش و آموزش های 

فنی وحرفه ای، روندهای اجتماعی و اقتصادی


درک اهمیت برنامه هــای انعطاف پذیر و تطبیق پذیر اقدامات 
-کوتاه مدت شغلی در فرایند ساخت شغل حرفه ای

بررســی نحوۀ دستیابی به اهداف شخصی ازطریق ترکیبی از 
-نقش های شغلی، اجتماعی و خانوادگی

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

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

بررســی مزایای شــخصی و حرفه ای ناشــی از شکل گیری 
خودپندارۀ مثبت و عواقب شکل گیری خودپندارۀ منفی

نشان دادن مهارت ها و نگرش هایی به یادگیری که در رسیدن 
-به اهداف زندگی و شغلی کمک می کند

-درک رابطة کار، اجتماع و اقتصاد

استفادۀ مؤثر از اطالعات شغلی در مدیریت برنامة اقدام شغلی خود

درک اهمیت طیف سناریوها برای انتخاب های شغلی آینده
بررسی اینکه با ایجاد و حفظ سبد شغلی خود، هر تصمیم گیری 

-یک تصمیم گیرِی شغلی است
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توافقوتفاوتزمان
برنامههایدرسی
هدایتشغلی

مشاغلوآموزشکارمحور
)ACEG(

برنامۀدرسی
شغلیویکتوریا

)VCC(

برنامۀدرسی
شغلیویکتوریا

)VCC(

بروندادهاییادگیریسطوحسنی

سطحچهارم

-11-12 سالگی

-16-18 سالگی

کشــف مهارت های ارتباطــی بین فــردی و ارتباطی گروهی، 
ازجمله کشف اهمیت و فواید توانایی تعامل با گروه های متنوعی از 

افراد در همة زمینه های زندگی
-

شناســایی نگرش ها، رفتارها و مهارت هایــی را که در غلبه بر 
-تعصب و کلیشه در محیط کار سهم دارند

شناسایی مهارت ها، دانش و نگرش های قابل انتقال که می تواند 
-الزامات انواع سهم های کاری و محیط های کاری را برآورده کند

کشــف اهمیت برنامه ریزی مجــدد و تنظیم دقیق گزینه های 
تحصیلی، آموزش های فنی وحرفه ای و کار در برنامة اقدام شــغلی 

خود
-

درگیرشــدن در برنامه ریزی و توســعة شغلی متناسب با روند 
-تغییر اقتصادی، اجتماعی و اشتغال

اســتفاده از منابع اطالعات شغلی در دسترس برای شناسایی 
فرصت های شــغلی که با مهارت، دانش و آرزوها تناســب دارد و 

ارزیابی قابلیت اطمینان اطالعات
-

توانمندی در اســتدالل انتزاعی به منظور درک شغل به منزلة 
-فرایندی پویا

آمادگی برای مصاحبه های انتخابی و نشــان دادن مهارت های 
سازماندهی، مذاکره، شبکه سازی و خودبازاریابی در سطح مناسب

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

می گذارد


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

شــروع تفکر نظام مند به منظور استفاده از تعامل پیچیده میان 
-خود، نقش، روابط و موقعیت برحسب انتخاب شغلی و پیشرفت
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بروندادهاییادگیریسطوحسنی

9سطحچهارم

شناســایی نحــوۀ تأثیرگــذاری دســتاوردهای تحصیلــی و 
آموزش هــای فنی وحرفه ای در گزینه های موجــود برای دوره ها، 

برنامه ها، آموزش در محل کار یا ورود به کار
-

یافتن و اســتفاده از اطالعات مربوط به تحصیل و آموزش های 
فنی وحرفه ای، 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 برنامه های شغلی ازجمله گزینه های مالی

درک و به کارگیری راهبرد های حل مســئله و تعیین هدف در 
تصمیم گیری های شغلی و زندگی

نتایج جدول فوق درزمینة تحلیل عنصر زمان برنامة درســی هدایت شــغلی نشان داد هر دو برنامة 
درسی از سن 7 سالگی و در مقطع ابتدایی طراحی و اجرا می شوند؛ اما پایان برنامه های درسی متفاوت 
اســت. بدین صورت که در برنامة درسی مشاغل و آموزش کارمحور طول برنامه از دورۀ 7 تا 11 سالگی 
آغاز می شــود و تا بعد از مقطع متوسطه، یعنی از 16 تا 18 ســالگی، همچنان ادامه دارد. اما در برنامة 
درسی شغلی ویکتوریا برنامه از 7 سالگی آغاز می شود و تا 12 سالگی برنامة اقدام شغلی دنبال می شود. 
بنابراین در خصوص زمان اجرای برنامه های درسی می توان گفت برنامة درسی مشاغل و آموزش کارمحور 
دامنة گسترده تری دارد. در هریک از سطوح سنی، در هر دو برنامة درسی، بروندادهای یادگیری متنوعی 
موردنظر اســت که در برخی از این بروندادها میان دو برنامه توافق وجود دارد ماننِد کشــف اینکه انواع 
گوناگون مشاغل به چه مهارت ها و دانش های مختلفی نیاز دارند )در سطح اول(، اما در خصوص برخی 
دیگر از بروندادها تفاوت هایی وجود دارد. درکل، در برنامة درســی شغلی ویکتوریا بروندادهای یادگیری 
در قالب شــش مرحله طراحی و اجرا می شــوند. در مرحلة کشف65 )7 سالگی(، دانش آموزان نقاط قوت 
و اســتعدادهای خود را کشف می کنند. در مرحلة کاوش66 )8 سالگی(، دانش آموزان دنیای کار و جایگاه 
خود را در آن می کاوند. در مرحلة تمرکز67 )9 ســالگی(، دانش آموزان روی ارزش ها و عالیق خود تمرکز 
می کنند. در مرحلة برنامه ریزی68 )10 سالگی(، دانش آموزان از مهارت های تصمیم گیری برای برنامه ریزی 
یادگیری و شــغلی خود استفاده می کنند. در مرحلة تصمیم گیری69 )11 سالگی(، دانش آموزان درمورد 
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بهترین گزینه ها و فرصت هایشــان تصمیم می گیرند. در مرحلة آخر که کاربرد70 )12 ســالگی( اســت، 
جوانان مهارت و دانش خود را در یادگیری و برنامه ریزی شــغلی به کار می گیرند. هریک از این مراحل 
چندین اقدام یادگیری مختص به خود دارند که دانش آموزان در پایان هر سال تحصیلی ازطریق آن ها به 
بروندادهای یادگیری موردنظر در هر مرحله خواهند رسید. نکتة دیگر در برنامة درسی شغلی ویکتوریا 
این است که برنامة درسی هدایت شغلی به صورت تلفیقی با قابلیت های عمومی برنامه های درسی استرالیا 
طراحی و اجرا می شــود. ایــن قابلیتهای هفت گانه عبارت انــد از: درِک میان فرهنگی71، قابلیت فناوری 
اطالعــات و ارتباطات72، رفتــار اخالقی73، تفکر انتقادی و خالق74، تعداد )اعداد(75، توانایی شــخصی و 
اجتماعی76، و سواد77. برای نمونه، در مرحلة کشف، که در 7 سالگی اجرا می شود، درک مفهوم کلیشه ها، 
سوگیری ها و رفتارهای تبعیض آمیز با گزینه های شغلی و کاری ازطریق قابلیت های درک میان فرهنگی و 
همدلی78، یا درک طیف وسیعی از منابع اطالعات شغلی ازطریق شبکه ها، اینترنت، تلویزیون و روزنامه ها، 
که اطالعات شــغلی و صنعت را ارائه می دهند، با استفاده از قابلیت های بررسی و جست وجوی فناوری 

اطالعات و ارتباطات محقق می شود.
 اما در برنامة درسی مشاغل و آموزش کارمحور در سطوح سنی مراحل متفاوت تری دنبال می شود. در 
ســطح ســنِی 7 تا 11 سالگی به کودکان کمک می شود تا درمورد وظایف و مهارت هایی که یک شغل در 
واقعیت دارد فکر کنند. آن ها همچنین می توانند ظرفیت درک خود از میزان آموزش موردنیاز برای شغل های 
گوناگون را توسعه دهند. به همین دلیل است که هدف و فعالیتهای »گسترش/ افزایش مشارکت« برای این 
گروه سنی مناسب است. در سطح سنِی 11 تا 14 سالگی، دانش آموزان از فعالیت هایی بهره می گیرند که 
تأمالت شخصی را پشتیبانی می کنند و به آن ها کمک می کنند تا ازنظر شغلی روی آنچه باید ارائه دهند، 
و نه فقط آنچه می خواهند انجام دهند، تمرکز کنند. به عبارت دیگر، آن ها باید خود را ارائه دهندۀ مهارت ها و 
تخصص هایی بدانند که کارفرمایان می خواهند و نه فقط به عنوان مصرف کنندگان مشاغلی که به آن ها عالقه 
دارند. در سطح سنی 14 تا 16 سالگی، دانش آموزان می توانند ظرفیتشان را برای تأمل در خود79 و ارزیابی 
واقع بینانه از گزینه ها و فرصت هایشان توسعه دهند. شکل گیری عالیق شغلی نسبتاً پایدار و طوالنی مدت 
نیز از ویژگی هایی است که در این سنین پرورش می یابند و می توان با طراحی مناسب برنامه های آموزشی 
مشاغل و آموزش کارمحور آن را تسریع کرد. اگرچه در این مرحله درک آن ها از ظرفیت های خود واقعی تر 
می شود، آرزوهای خیالی برای بعضی ها همچنان یک مشکل محسوب می شود. جوانان در سطح سنی 16 تا 
18 سالگی و در این مرحله از رشد خود می توانند استدالل انتزاعی کنند تا نشان دهند که شغل را به منزلة 
فرایندی پویا درک می کنند. آن ها می توانند تفکر نظام مند را شــروع کنند تا از تعامل پیچیده میان خود، 
نقش، روابط و موقعیت برحسب انتخاب شغلی و پیشرفت استفاده کنند. در این برنامة درسی نیز هریک از 
این سطوح سنی چندین فعالیت های یادگیری مختص به خود دارند که دانش آموزان ازطریق آن ها، در پایان 

سطح به بروندادهای یادگیری موردنظر خواهند رسید.
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 راهبردهای یاددهی-یادگیری
در جــدول زیر توافق و تفاوت هر دو برنامة درســی با توجه به عنصر راهبردهای یاددهی-یادگیری 

ارائه شده است.

 جدول 4.   توافق و تفاوت عنصر راهبردهای یاددهی-یادگیری برنامه های درسی هدایت شغلی                                                                                                                                  

عنوانبرنامۀدرسیهدایتشغلی
مشاغلوآموزشکارمحور

)ACEG(

برنامۀدرسیشغلیویکتوریا
)VCC(

روشهاییاددهی-یادگیری

نمونه کارهای یادگیری80
-تدریس به روش سرپرستی، مربیگری و منتورینگ81

-یادگیری در خانه، تبادل دانش82 

-دعوت از سخنرانان کسب وکارها

یادگیری مشارکتی83

یادگیری فعال و تجربی84

اســتفاده از کاربرگ های اسمارت85 )توانایی ها، عالیق، تجارب، 
ارزش ها و غیره(

-

-شخصی سازی، پاسخ گویی به نیازهای فردی

-روش سخنرانی و توضیحی

فعالیت های گروهی

-روش های تسهیلگرانه

-یادگیری ضمنی و غیررسمی86

-طوفان مغزی87

تکیه بر تجربه و یادگیری قبلی دانش آموزان )تئوری یادگیری 
-سازنده گرا(

-پرسش و پاسخ
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عنوانبرنامۀدرسیهدایتشغلی
مشاغلوآموزشکارمحور

)ACEG(

برنامۀدرسیشغلیویکتوریا
)VCC(

روشهاییاددهی-یادگیری

-یادگیری اطالعات و ارتباط محور88

-استفاده از منابع و رسانه 

-بازدید از مراکز مشاغل

یادگیــری پژوهشــی )مبتنی بــر گفت وگــو، پروژه محور و 
مسئله محور(89

-تهیة برنامة اقدام شغلی

-سکوبندی یادگیری90

-کارت های جایزه برای توانایی های دانش آموزان

مباحثه و تعامل

91)TA( استفادۀ خوب از دستیاران تدریس-

نتایج جدول  4 نشــان می دهد در برنامه های درســی هدایت شغلی از انواع گوناگونی از راهبردهای 
یاددهی-یادگیری در راســتای تحقق اهداف اســتفاده می شــود. برخی از این راهبردها مانند یادگیری 
مشــارکتی، یادگیری های فعاالنة تجربی و پروژه ای در هر دو برنامة درســی به صورت مشــترک کاربرد 
دارند، اما در استفاده از سایر روش های یاددهی-یادگیری تفاوت دارند. در برنامة درسی شغلی ویکتوریا 
در راســتای هریک از مراحل و نتایج یادگیری ازجمله رشــد فردی، اکتشاف شغلی و مدیریت شغلی از 
روش هایی همچون اســتفاده از کاربرگ ها، دعوت از سخنرانان کســب وکارها و بازدید از مراکز مشاغل 
استفاده می شود. در برنامة درسی مشاغل و آموزش کارمحور نیز متناسب با محتوا از روش هایی همچون 
یادگیری اطالعات و ارتباط محور، سرپرســتی، مربیگری و منتورینگ و یادگیری ضمنی و غیررســمی 
اســتفاده می شــود. آنچه در هر دو برنامة درسی هدایت شغلی حائز اهمیت اســت تنوع و گستردگی 
راهبردهای یاددهی-یادگیری و اســتفاده از روش های نوین و فعاالنه در کنار روش های سنتی است که 

دستیابی به اهداف برنامه ها را سهل تر می نماید.

 جدول 4.   )ادامه( 
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 ارزشیابی
در جدول زیر توافق و تفاوت هر دو برنامة درسی با توجه به عنصر ارزشیابی ارائه شده است. 

 جدول 5.   توافق و تفاوت عنصر ارزشیابی برنامه های درسی هدایت شغلی                                                                                                                                  

عنوانبرنامۀدرسیهدایتشغلی
مشاغلوآموزشکارمحور

)ACEG(

برنامۀدرسیشغلیویکتوریا
)VCC(

ارزشیابی

خودارزیابی

انواع کارت ها

پرسش نامه ها

آزمون های روان سنجی

پرسش نامه های سنجش عالقه مندی به شغل

-آزمون های شفاهی 

-تهیة گزارش های شغلی و ارائه 

-پژوهش های میدانی

-روش های نظارتی و بازخوردی

-مطالعات و پژوهش های موردی

فعالیت های کالسی

-آزمون های برخط )آنالین(

همان گونه که در جدول فوق مشــاهده می شــود، در هر دو برنامة درسی هدایت شغلی از ابزارها و 
روش های متنوع ارزشیابی به منظور ســنجش میزان تحقق اهداف برنامة درسی هدایت شغلی استفاده 
می شــود که در اکثر روش های ارزشیابی میان دو برنامة درسی توافق وجود دارد، و صرفاً در چند مورد 
تفاوت هایی وجود دارد؛ اما آنچه همانند راهبردهای یاددهی-یادگیری در روش های ارزشیابی برنامه های 
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درسی هدایت شغلی مهم است تنوع و به کارگیری روش های ارزشیابی متناسب با تنوع اهداف و محتوای 
یادگیری است. منطق برنامة درسی حکم می کند هرقدر دامنة اهداف و تنوع محتوا افزایش پیدا می کند 
به همان میزان روش های یاددهی-یادگیری و درنهایت روش های ارزشیابی باید گسترده تر باشد تا بتوان 

به صورت دقیق در خصوص میزان موفقیت برنامه های درسی قضاوت کرد.

 بحث و نتیجه گیری   

توجه به عوامل درونی ازجمله آگاهی از توانایی ها، پتانسیل ها، عالیق، ویژگی ها، 
دانش و مهارت های شناخت صحیح از نیازهای جامعه و غیره از مسائل اصلی و حائز 
اهمیت در هدایت شغلی صحیح دانش آموزان است. غفلت از این عوامل و تکیة صرف 
بر عوامل بیرونی ماننِد منابع، امکانات، دانش و مهارت مشــاوران و استفادۀ صرف از 
آزمون های اســتعدادیابی و غیره آثار نامطلوبی خواهد داشت، همچون انتخاب های 
اشتباه که امکان دارد آیندۀ دانش آموزان را تحت الشعاع قرار دهد. بدیهی است تمرکز 
بر عوامل درونی نیازمند طراحی برنامة درسی منسجم، هدفمند و نظام مند است تا با 
اجرای آن گامی مؤثر در راستای هدایت شغلی با لحاظ کردن و در نظر گرفتن تمامی 
ابعاد و جنبه های اثرگذار بر آن برداشــته شــود زیرا باور بر این است که برنامه های 
درسی هدایت شغلی مهم ترین و اثرگذارترین کار در راستای توجه و تمرکز بر عوامل 
درونی انتخاب رشته و تصمیم گیری شــغلی در دانش آموزان اند. لذا ازآنجایی که در 
نظام آموزشی کشور ایران برنامة درسی هدایت شغلی مغفول است، به منظور تدوین 
دقیق تر برنامة درســی هدایت شغلی می توان از تجارب کشــورهایی که این نوع از 
برنامه های درســی را در نظام آموزشــی خود طراحی و اجرا کرده اند به نحو مؤثری 
اســتفاده کرد. بنابراین این پژوهش با هدف شناســایی و بررسی برنامه های درسی 
هدایت شــغلی موجود در جهان انجام شد. نتایج جست وجوها نشان داد برنامه های 
درسی هدایت شغلی گوناگونی در کشورهای مختلف جهان وجود دارد که با عناوین 
گوناگون طراحی و در حال اجرا هستند. بررسی اولیة این برنامه های درسی نشان داد 
هریک از آن ها اهداف و کارکردهای مشــترکی دارند، ازجمله کمک به دانش آموزان 
بــرای پرورش مهارت های یادگیــری و بین فردی، و توانمندســاختن دانش آموزان 
به منظور بررسی فرصت های شغلی و مسیرهای رسیدن به آن ها. در ادامه، به منظور 
بررســی دقیق تر ابعاد و ویژگی های این برنامه ها به تشریح و مقایسة عناصِر اهداف، 
محتوا، زمان، راهبردهــای یاددهی-یادگیری و ارزشــیابی در دو نوع از برنامه های 
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درسی هدایت شغلی مربوط به نظام آموزشی کشورهای انگلستان و استرالیا پرداخته 
شد. بررسی و تحلیل عناصر برنامة درسی مشاغل و آموزش کارمحور و برنامة درسی 
شــغلی ویکتوریا حاکی از تجارب ارزشمند کشــورهای انگلستان و استرالیا درزمینة 
طراحی و اجرای برنامه های درسی هدایت شغلی بود. در ادامه، خالصة نتایج بررسی 
و تحلیل هریک از عناصر برنامه های درســی در شــکل 2 آمده است، و در پایان بر 
اســاس تبیین هریک از آن ها پیشنهادهایی برای نظام آموزش وپرورش کشور ایران 

ارائه می شود.

راهبردهایزمان
یادگیری یاددهیـ

روشهای
رویکرداهدافمحتواارزشیابی

وجهتگیری

18-7سالگی

 روش های ارزشیابی متنوع و 
فعال )همچون خودارزیابی، 
سنجش  پرســش نامه های 
عالقه منــدی بــه شــغل، 
تهیه گزارش های شــغلی و 
ارائــه پژوهش های میدانی، 

فعالیت های کالسی(.

 روش های ارزشیابی متنوع و 
فعال )همچون خودارزیابی، 
سنجش  پرســش نامه های 
عالقه منــدی بــه شــغل، 
تهیه گزارش های شــغلی و 
ارائــه پژوهش های میدانی، 

فعالیت های کالسی(.

 پرورش مهارت ها، نگرش 
برای  رفتارها  و  دانــش 

تصمیم گیری شغلی.
زندگــی  مهارت هــای   

مــداوم،  )یادگیــری 
مدیریت تغییر و غیره(.

 رشد اخالقی و اجتماعی

 رشد فردی و اجتماعی 

 کارآفرینی

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

طول زندگی.

 رشد فردی 

 اکتشاف شغلی 
 مدیریت شغلی

 شکل 2.   خالصۀ نتایج بررسی شده و تحلیل عناصر برنامه های درسی هدایت شغلی                        
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همان طور که در شکل فوق مشــاهده می شود، با بررسی رویکرد و جهت گیری 
برنامه های درســی هدایت شــغلی نتیجه می گیریم در این برنامه ها تمام تالش این 
است که دانش آموزان به توانایی و صالحیت هایی دست پیدا کنند که با آن ها بتوانند 
آیندۀ شــغلی خود را با توجه به نیازهــای جامعه و غیره پیش بینی کنند. به عبارت 
بهتر، مهم ترین رویکرد در فرایند برنامه ریزی درســی هدایت شغلی پاسخ به این دو 
ســؤال اســت که دانش آموزان، دربارۀ خود چه می دانند و نیازها و خواسته هایشان 
چیســت،. آنگاه باید این اطالعات با دنیای کار تطبیق داده شوند. مزیت این کار این 
خواهد بود که فرد می تواند در همان شغلی آموزش ببیند که واقعاً به آن عالقه دارد 
و شور و هیجان خاصی نسبت به آن احساس می کند. بنابراین مهم ترین صالحیتی 
که در اهداف برنامه های درسی هدایت شغلی وجود دارد ایجاد مهارت تصمیم گیری 
شــغلی در دانش آموزان اســت زیرا در هر دو برنامة درسی هدایت شغلی اعتقاد بر 
این است که تصمیم گیری شغلی مناســب امر مهمی برای افراد محسوب می شود. 
دانش آموز با تصمیم گیری شــغلی عالوه بر اینکه شــغلی را انتخاب می کند، سبک 
زندگی مخصوصی را نیز انتخاب می کنــد زیرا زمانی که دانش آموز تصمیمی اتخاذ 
می کنــد انتخاب های آیندۀ او تحت تأثیر قرار می گیرند. درنتیجه، انتخاب شــغل تا 
حد بســیاری آیندۀ فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین انتخاب شــغل تعیین 
می کند که فرد از کدام یک از توانمندی ها و استعدادهایش بهره بگیرد و از کدام یک 
چشم بپوشد. عالوه بر تصمیم گیری شغلی، اهداف دیگری همچون پرورش مهارت ها، 
نگرش، دانش و رفتارها برای مهارت های زندگی، رشــد اخالقی و اجتماعی، رشــد 
فردی و اجتماعی و کارآفرینی از اهداف مشــترک و متفاوت در هر دو برنامة درسی 
هدایت شغلی بود. درکل، هدف اصلی برنامه های درسی هدایت شغلی این است که 
همة دانش آموزان صرف نظر از توانایی ها، عالیق و سطوِح تحصیلی بتوانند آرمان های 
شغلی و کسب نگرش مثبت را به کار و یادگیری درک کنند. ازآنجایی که این اهداف 
متنوع و گسترده در اجرایی طوالنی مدت تحقق می یابند، با بررسی عنصر زمان اجرا 
در برنامة درسی مشــاغل و آموزش کارمحور و برنامة درسی شغلی ویکتوریا نتیجه 
گرفته شد که این برنامه های درســی در طول سال های تحصیلی باید مستمر اجرا 
شــوند و تداوم داشته باشند، به طوری که از مقطع ابتدایی آغاز و تا مقطع متوسطه و 
حتی پس ازآن ادامه داشته باشند. ضرورت پوشش برنامة درسی هدایت شغلی در کل 
سال تحصیلی را می توان با جهت گیری رشدی دانش آموزان در سنین متفاوت تبیین 
نمود. به عبارت دیگر، عامل مهمی که در طراحی مســیر زندگی شغلی دانش آموزان 
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بسیار تأثیرگذار است، توجه به مراحل سنی آنان است. برای نمونه، جهت گیری شغلی 
کودکان در سنین 9 تا 13 ســالگی بر اساس ارزش گذاری اجتماعی است. کودکان 
از ســن 9 سالگی )پایة چهارم( نشــانه های بیشتری را از طبقات اجتماعی اشخاص 
تشخیص می دهند )طرز لباس پوشیدن، گفت وگوکردن( و در سن 13 سالگی )پایة 
هشتم(، مانند بزرگ ساالن، بیشتر کارها را ازنظر ارزش و اعتبار رتبه بندی می کنند. 
کودکان در این مرحله مشــاغل را از دو بُعد شــخصیتی و سطح ارزش و اعتبار نگاه 
می کننــد. عالوه برآن، درمی یابند که رابطة محکمــی میان درآمد، تحصیالت و کار 
وجود دارد و موقعیت یک پست در سلسله مراتب کاری تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر، 
کودکان می بینند که انتخاب مســیر شــغلی، آن ها را به رقابتی برای دســتیابی به 
موقعیتی قابل احترام در باالترین یا پایین ترین رتبه وارد می کند. بنابراین در هریک 
از سال های تحصیلی و متناسب با ویژگی رشدی خاص هر دورۀ سنی باید محتوای 
مناســب تدوین شــود. در برنامه های درسی هدایت شــغلی دانش آموزان ازطریق 
محتوای ساختارمندی که در قالب سه مرحلة رشد فردی، اکتشاف شغلی و مدیریت 
شغلی ارائه می شود دانش، نگرش و مهارت های الزم را کسب می کنند. آن ها ازطریق 
این مراحل و خلق فعالیت هــای یادگیرِی گوناگون خود و توانایی هاِی خود را درک 
می کنند، آن ها را پرورش می دهند، تجارب و دســتاوردهای خود را می ســازند، و از 
رهگذر این فعالیت ها فرصت های موجود در یادگیری و گزینه های شــغلی آینده را 
پیدا می کنند. سپس آن ها را بررسی و درباره شان فکر می کنند و برنامه ها و فعالیت 
شــغلی را تنظیم و انتخاب هایشــان را در زندگی به همراه تغییــرات و تحوالت آن  
مدیریت می کنند. از دیگر نکات مثبت برنامة درســی شغلی ویکتوریا اتخاذ رویکرد 
تلفیقی در طراحی برنامة درسی هدایت شغلی است. به عبارت دیگر، با تلفیق حوزه ها 
و بروندادهای یادگیری برنامة درســی هدایت شــغلی در برنامه های درسی عمومی 
مدارس و همچنین با تلفیق صالحیت ها و مهارت های شــغلی با ســایر حیطه ها و 
قابلیت ها در طول تجربة  آموزشی، رابطة میان آنچه در مدرسه می آموزند و آنچه در 

کار و زندگی روزمره اتفاق می افتد برایشان آشکار می شود.
نتایج بررسی راهبردهای یاددهی-یادگیری در برنامه های درسی هدایت شغلی 
نشــان داد، در راستای سایر عناصر برنامه های درســی هدایت شغلی از راهبردها و 
فرصت های متنوع و جامعی کمک گرفته می شود. بهره گیری از راهبردهای یاددهی-
یادگیری نوین همچون دعوت از ســخنرانان کسب وکارها، یادگیری فعال و تجربی، 
روش هــای تســهیلگرانه، یادگیری اطالعــات و ارتباط محور، یادگیری پژوهشــی، 
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ضمــن اینکه تحقق اهــداف و محتوای موردنظر را ممکن تر می ســازد، یادگیری را 
برای دانش آموزان جذاب تر و همچنین آموزش را برای معلم ارزشــمندتر می نماید. 
درنهایت، بررسی روش های ارزشیابی در برنامه های درسی مشاغل و آموزش کارمحور 
و برنامة درســی شــغلی ویکتوریا همانند راهبردهــای یاددهی-یادگیری حاکی از 
روش های ارزشــیابی متنوع همچون پرسش نامه های سنجش عالقه مندی به شغل، 
تهیة گزارش های شــغلی، پژوهش های میدانی و فعالیت های کالســی بود. استفادۀ 
روش های ارزشیابی متفاوت ضمن اینکه سنجش پذیری و میزان یادگیری کسب شدۀ 
دانش آموزان را تحقق می بخشد، خوِد این روش ها جنبة یادگیری دارند و فرصت های 

یادگیری جدید و جذابی را برای دانش آموزان به ارمغان می آورند.
درکل، نتایج بررسی و تحلیل برنامه های هدایت شغلی در دو کشور انگلستان و 
استرالیا نشان داد طراحی و اجرای برنامه های درسی هدایت شغلی در نظام آموزشی 
ضرورتی انکارناپذیر دارد زیرا نتایج و پیامدهای برنامة درســی هدایت شغلی باعث 
خواهد شــد تا دانش آموزان ضمن کشف نقاط قوت و استعدادهای خود و همچنین 
دنیــای کار و جایــگاه خــود در آن، روی ارزش ها و عالیق خــود تمرکز کنند و از 
مهارت های تصمیم گیری برای برنامه ریزی یادگیری و شغلی استفاده کنند. همچنین 
مهارت، دانش و نگرش خود را در یادگیری و برنامه ریزی شغلی به کار گیرند و انتخاب 
دقیق و مناسبی برای شغل خود داشته باشند. در پایان با توجه به نتایج این پژوهش 
تطبیقی، پیشــنهاد هایی برای نظام آموزش وپرورش کشــور ایران به طور اعم و نظام 

برنامه ریزی درسی به طور اخص ارائه می شود:
 دانــش، صالحیت ها و مهارت های موردنیاز دانش آموزان برای موفقیت در انتخاب 
شــغلی آینده شناسایی شود و برنامة درسی هدایت شغلی بر اساس آن ها طراحی 

شود.
 با توجه به اهداف اصلی برنامه های درسی هدایت شغلی )توسعة دانش و مهارت های 
مدیریت و تصمیم گیری شغلی(، پیشنهاد می شود ضمن اینکه از محتوای متناسب 
با این رویکرد )تنوری و عملی( اســتفاده می شــود، بســتر الزم برای به کارگیری 
راهبردهای یاددهی-یادگیری و همچنین روش های ارزشیابی متنوع و نوین فراهم 

شود.
 برنامة درســی هدایت شغلی با رویکرد استمرار و پیوستگی از مقطع ابتدایی تا 

دبیرستان طراحی شود.
 برنامة درسی هدایت شغلی متناسب با ویژگی های رشدی دانش آموزان در هر سن 
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طراحی شود و در هر مقطع تحصیلی دانش، نگرش، مهارت و ارزش های موردنظر 
با آن سن و مقطع تحصیلی تطابق داشته باشد )برای مثال، مرحلة »جهت گیری92 
شــغلی باهدف فراهم سازی مهارت های تصمیم گیری، خودآگاهی و دانش شغل« 
برای مقطع ابتدایی ازطریق واردکردن مفاهیم شغلی در همة جنبه های آموزشی با 

استفاده از بحث ها و گروه های کوچک، بازیها، پروژه ها، نمایش های کوتاه و غیره(.
 در طراحی برنامه های درســی هدایت شــغلی از رویکرد تلفیقی شغلی استفاده 
شود زیرا این برنامه ها نه تنها باید با عنوان برنامة 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 به عنوان امری مهم حفظ شوند 
و امکان تحقق اهداف برنامة درســی هدایت شغلی در دانش آموزان با صحت و 

دقت صورت پذیرد.
 از منابع موجود در جامعه و ارتباط با مؤسســات و ســایر مراکز جامعه به منظور 
غنای فعالیت ها و پشتیبانی از برنامه های درسی هدایت شغلی و همچنین ایجاد 

روابط پایدار میان مدارس و مراکز جامعه استفاده شود.
 به منظور اجرای دقیق برنامه های درسی هدایت شغلی پیشنهاد می شود معلم-
مشاور تربیت شود زیرا در کنار وظیفة مشاوره، اجرای برنامه های درسی هدایت 
شــغلی به دانش، مهارت و تخصص ویژۀ معلم نیاز اســت. او با طراحی و اجرای 
دقیق فعالیت های یادگیری و کاربســت روش های تدریس مانند سرپرســتی، 
مربیگری و منتورینگ، یادگیری اطالعات و ارتباط محور و یادگیری پژوهشــی 

می تواند صالحیت های موردنظر را در دانش آموزان ایجاد کند. 
 در طراحی برنامه های درســی هدایت شــغلی از رویکرد اطالعات مداری پرهیز 
و از رویکرد مبتنی بر شایستگی اســتفاده شود زیرا دانش آموزان باید توانایی و 
صالحیت هایی داشته باشند که آیندۀ شغلی خود را با توجه به عالیق، استعدادها 
و نیازهای جامعه پیش بینی کنند. بنابراین صرفاً طراحی و اجرای واحد درســی 
با عنوان »برنامه ریزی تحصیلی و شــغلی« و بــا اکتفاکردن به ارائة اطالعات به 

دانش آموزان نمی توان اهداف این برنامه ها را محقق ساخت.
در پایان، شــایان ذکر اســت طراحی و اجرای صحیح برنامه های درسی هدایت 
شــغلی دانش آموزان با توجه به گســتردگی دامنة اهداف و فعالیت های آن نیازمند 
مشــارکت و حمایت تمام ذی نفعان برنامه ازجمله والدین، مدیران، معلمان، مراکز و 

مؤسسات جامعه است.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

REFERENCESمنابع

ë شمارة 80
ë سال بیستم 

ë زمستان 1400
242

ایزدی، علی اصغر. )1394(. خدمات راهنمایی و مشاوره در مدارس. رشد آموزش مشاور مدرسه،10)4(، 43-40.
برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی ایران. )1391(. شورای عالی آموزش وپرورش. قابل بازیابی از: 

https://mebtedaei.yazdedu.ir/documents/110271/0/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85
%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D9%84%DB%8C%2B%20
%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF.pdf?version=1.0&t=1467084820547

پیراســته، ســیده مرجان. )1394(. نقش مشاوره ای کارکنان مدرسه در ســالمت روان دانش آموزان. نشریة سالمت و تندرستی در 
مدارس، 1)2(، 54-49.

حســینی، ســید مهدی. )خردادماه، 1381(. طرح نظام مشاوره و راهنمایي در مقاطع مختلف تحصیلي. در زینت اثباتی )ویراستار(،  
مجموعه مقاالت همایش ملي مهندسي اصالحات در آموزش وپرورش )صص. 211-224(، پژوهشکده تعلیم و تربیت.

رحیمی، روح اهلل. )1397(. چالش های عمدۀ خدمات راهنمایی و مشاوره در دورۀ اول متوسطه. رشد آموزش مشاور مدرسه، 14)2(، 
.36-30

زرافشان، علی. )1395(. هدایت تحصیلی دانش آموزان چگونه انجام می شود؟ رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش، 43، 27-22.

.https://sccr.ir/Files/6609.pdf :سند تحول بنیادین آموزش وپرورش. )1390(. شورای عالی انقالب فرهنگی. قابل بازیابی از

صادقی، احمد.، باغبان، ایران.، بهرامی، فاطمه.، احمدی، ســید احمد. و مولوی، حســین. )1391(. بررسی عوامل مؤثر بر رشد مسیر 
شغلی دانش آموزان سوم راهنمایی تا پیش دانشگاهی شهر اصفهان. دستاوردهای روان شناختی )علوم تربیتی و روان شناسی(، 4)1(، 

.18-1

طالــب زاده، محســن.، عارفی، محبوبه و عدالت جو، علی. )1385(. بررســی تأثیــر گذراندن درس برنامه ریزی تحصیلی شــغلی بر 
خودشناســی، شناخت رشته های تحصیلی و مشاغل و مهارت های برنامه ریزی و تصمیم گیری دانش آموزان سال دورۀ دوم متوسطه. 

پژوهشنامة تربیتی، 2)4(، 118-91.

معدن دار آرانی، عباس و کاکیا، لیدا. )1394 (. آموزش وپرورش تطبیقی چشم اندازهای نوین )چاپ دوم(. انتشارات آییژ.

علیدوست ابدی خواه، محمدعلی. )1370(. تحقیق دربارۀ مالک ها و ضوابط هدایت تحصیلی، محاسبه و تعیین همبستگی بین نمرات 
دروس توصیه نامة تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان رشــته های مختلف متوسطة نظری، فنی وحرفه ای شهر تهران و بررسی 
عالیق تحصیلی و شــغلی و عوامل مؤثر در انتخاب رشــتة تحصیلی دانش آموزان )طرح پژوهشی(. وزارت آموزش وپرورش، معاونت 

آموزشی، دفتر آموزش ابتدایی و راهنمایی.

فوالدی، عزت اله. )1397(. نظام راهنمایی و مشــاوره در آموزش وپرورش: نگاهی تحلیلی به هدایت تحصیلی. رشــد آموزش مشاور 
مدرسه، 14)2(، 53-46.

نویــدی، احد. )1396(. هدایت تحصیلی در نظام آموزش وپرورش ایــران: تجارب عملی و چالش های پایدار. تعلیم و تربیت، 34)1(، 
.34-9

Amir, T., Gati, I., & Kleiman, T. (2008). Understanding and interpreting career decision-making difficulties. Journal of 
Career Assessment, 16(3), 281-309.

Athanasou, J. A., & Van Esbroeck, R. (2008). International handbook of career guidance (pp. 695-709). Springer.

Bureau, E. (2014). Guide on life planning education and career guidance for secondary schools. https://lifeplanning.edb.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

مطالعۀتطبیقیبرنامههایدرسیهدایتشغلیبهمنظورارائۀرهنمودهاییبراینظامآموزشوپرورشایران

243
 ë 80 شمارة
 ë سال بیستم
ë 1400 زمستان 

gov.hk/uploads/page/attachments/Guide%20on%20LPE%20and%20CG_06092021%20%28EN-Final%29_v1.pdf.

Campbell, R. E., & Cellini, J. V. (1981). A diagnostic taxonomy of adult career problems. Journal of CareerBehavior, 19(2), 
175-190.

Career Development Institute (CDI). (2012). Association for Careers Education and Guidance (ACEG) framework for 
careers and work-related education. http://www.cegnet.co.uk/uploads/resources/ACEG-Framework-final.pdf.

Career Guidance Washington. (2016). Navigating College & Career Readiness for All Students. Washington State 
Office of Superintendent of Public Instruction. https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/ossi/k12supports/
careercollegereadiness/pubdocs/handbookcareerguidancewashington.pdf.

Collins, G.R (2007) Christian counselling (3rd edition.) Thomas Nelson Publishers.

Department of Education Victorian (DEV). (2012). Aligning the Australian Curriculum with the Victorian Careers 
Curriculum Framework. https://education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/teachingresources/careers/carframe/
auscurricmapping.pdf.

Grier-Reed, T. L., & Skaar, N. R. (2010). An outcome study of career decision self-efficacy and indecision in an 
undergraduate constructivist career course. The Career Development Quarterly, 59(1), 42-53.

McMahon, M. L. (1992). Examining the context of adolescent career decision making. Australian Journal of Career 
Development, 1(1), 13-18.

McMahon, M., & Patton, W. (1995). Development of a Systems Theory of Career Development: a brief overview. Australian 
Journal of Career Development, 4(2), 15-20.

Ministry of Education. (2009). Career education and guidance in New Zealand schools. https://nzcurriculum.tki.org.nz/
Curriculum-resources/Career-education.

Ministry of Education British Columbia. (2018). Career Education 10-12 Guide. https://curriculum.gov.bc.ca/sites/
curriculum.gov.bc.ca/files/curriculum/career-education/en_career-education_10-12_career-education-guide.pdf  .

Ministry of Education Ontario. (2006). Guidance and Career Education Curriculum. http://www.edu.gov.on.ca/eng/
curriculum/secondary/guidance910currb.pdf.

Ministry of Education Singapore. (2012). Educational and Career Guidance. https://apcda.wildapricot.org/resources/
Documents/2016Conference/261_Overview_ECG%20in%20Sg%20Schs.pdf  .

Osipow, S. H. (1999). Assessing career indecision. Journal of Careerbehavior, 55(1), 147-154.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). Education at a Glance 2019 OECD Indicators. 
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f8d7880d-en.pdf?expires=1584018862&id=id&accname=guest&checksum=8AC
632693AB0C738352654CA6C6E99F5

Patton, W., & McMahon, M. (2014). Career development and systems theory: Connecting theory and practice (Vol. 2). 
Springer.

Patton, W., & McMahon, M. (Eds.). (1997). Career development in practice: A systems theory perspective. New Hobsons 
Press.

Rounds, J.B., Jr., & Tinsley, H.E.A. (1984). Diagnosis and treatment of vocational problems. In S. Brown & R. Lent (Eds.), 
Handbook of Counseling Psychology (pp. 137-177). Wiley.

Roosevelt Public School. (2009). career education and family and life skill curriculum guide. http://www.rps1.org/assets/
careereducationcurr.pdf.  

Super, D. E. (1980). A life-span, life-space approach to career development. Journal of Careerbehavior, 16(3), 282-298.

Tinsley, H. E. (1992). Career decision making and career indecision. Journal of CareerBehavior, 41, 209-211.

Texas Education Agency, Austin. (2004). A Model Developmental Guidance and Counseling Program for Texas Public 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

مطالعۀتطبیقیبرنامههایدرسیهدایتشغلیبهمنظورارائۀرهنمودهاییبراینظامآموزشوپرورشایران

ë شمارة 80
ë سال بیستم 

ë زمستان 1400
244

1. Career-related choices
2. Athanasou & Van Esbroeck
3. Campbell & Cellini
4. Super
5. Amir
6. Osipow
7. Tinsley
8.Rounds & Tinsley-  
9. educational and career guidance
10.  Ministry of Education Ontario
11. working knowledge
12. Collins
13. career-decision-making
14. Patton & McMahon
15.Wang 
16. Grier-Reed & Skaar
17. The Systems Theory Framework
18. individual system
19. contextual system
20. social system
21. environmental-societal system
22. microsystem
23. exosystem
24. mesosystem
25. macrosystem
26. recursiveness
27. change over time
28. chance
29. stage-based
30. post-industrial
31. curricula
32. Texas Education Agency
33. Self-confidence Development
34. Decision-making, Goal-setting, 

Planning, and Problem-solving Skills
35. Motivation to Achieve
36. Communication Skills
37. Interpersonal Effectiveness
38. Cross-cultural Effectiveness

پینوشتها.....................................................................................
39. Responsible Behavior
40. Life Planning Education and Career 

Guidance in School
41. Bureau
42. Career management competencies
43. Ministry of Education New Zealand 

(www.education.govt.nz) (2009)
44. Career Guidance Washington 

(2010)
45. career education and family and life 

skill curriculum guide (2009)
46.  Ministry of Education British 

Columbia (2018)
47. Guidance and Career Education 

Curriculum (2006)
48. Educational and Career Guidance 

(Singapore, 2012)
49. Education
50. Job
51. Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD, 
2019) 

52. Association for Careers Education 
and Guidance (ACEG)  framework 
for careers curriculum and work-
related education

53.the Australian Curriculum with 
the Victorian Careers Curriculum 
Framework 

54. Career Development Institute 
(CDI)

55. Portfolio learning
56. Tutoring, coaching and mentoring
57. Information and communication-

based learning
58. Enquiry learning (dialogic, project-

based, problem-based)
59. Vocational education and training
60. Self development

61. Career exploration
62. Career management
63. Investigating jobs and labour 

market information (LMI)
64. Making the most of careers 

information, advice and guidance 
(CIAG)

65.  Discover
66.  Explore
67.  Focus
68.  Plan
69. Decide
70.  Apply
71. Intercultural understanding
72.ICT capability-  
73.ethical behavior-  
74.critical and creative thinking-  
75. numeracy
76. sonal and social capability
77. literacy
78. Empathy
79. self-reflection
80. Portfolio learning
81. Tutoring, coaching and mentoring
82. home-school learning, knowledge 

exchange
83. Co-operative learning
84. Active and Experiential learning
85. smarts
86. Incidental and informal learning
87. brainstorm
88. Information and communication-

based learning
89. Enquiry learning (dialogic, project-

based, problem-based)
90. scaffolding learning
91.good use of teaching assistants 

(TAs)
92. orientation

Schools. A Guide for Program Development Pre-K-12Th Grade. Texas Education Agency.

Wang, J. L., Zhang, D. J., & Shao, J. J. (2010). Group training on the improvement of college students' career decision-making 
self-efficacy. Health, 2(06), 551-556.


