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 ها و الگوهای راهنماییمدل

 کتاب( 6)فصل  منبع: 

 مقدمه

 توان در سه گروه مورد بررسی قرار داد: های راهنمایی را بر حسب زمان پیدایش هر یک میترین مدلعمده

 مدل پارسونی .1 های اولیه راهنماییمدل

 راهنمایی معادل با تعلیم و تربیت .2

 

 های ثانویه راهنماییمدل

 به عنوان  توزیع و سازگاریراهنمایی  .3

 راهنمایی به عنوان  یک امر کلینیکی .4

 گیریراهنمایی به عنوان  یک امر تصمیم .5

 راهنمایی به عنوان  یک نظام انتخابی .6

 

 

 های جدید راهنماییمدل

 ای از خدماتراهنمایی به عنوان مجموعه .7

 راهنمایی مبتنی بر رشد .8

 مدارراهنمایی به عنوان دانش عمل هدف .9

 مایی به عنوان بازسازی اجتماعیراهن .10

 راهنمایی به عنوان رشد شخصی .11

 

 گردد:تشریح میهای راهنمایی ترین مبانی و اصول هر یک از مدلدر زیر مهم

 :مدل پارسونی .1

 ای مشتمل بر سه اقدام است:مطابق با این مدل راهنمایی حرفه

 ها، عالیق و خصوصیات فردتجزیه و تحلیل فرد: بررسی توانایی .1

 ها، امکانات، شرایط و خصوصیات هر شغلتجزیه و تحلیل شغل: بررسی فرصت .2

 مقایسه دو تحلیل فوق: بررسی ارتباط و تناسب فرد و شغل .3
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 در این مدل افزایش قدرت تجزیه و تحلیل و تشخیص توانایی فرد مقدم بر انتخاب است.

 راهنمایی معادل با تعلیم و تربیت .2

همان تعلیم و تربیت قلمداد شده است. در چارچوب این مدل بود که اصطالح مطابق با این مدل راهنمایی 

این مدل راهنمایی را از راهنمایی شغلی فراتر برده و  برای نخستین بار مطرح گردید. "راهنمایی تحصیلی"

  تری به آن داد.مفهوم وسیع

 راهنمایی به عنوان  توزیع و سازگاری .3

گردد؛ به عبارتی کمک در این مدل بر دو نقش عمده راهنمایی یعنی نقش توزیعی و نقش سازشی تاکید می 

و کمک به انتخاب رشته تحصیلی و شغل متناسب با  )نقش سازشی( به افراد برای سازش بهتر با محیط

 .)نقش توزیعی( ها و عالیق فردتوانایی

 راهنمایی به عنوان یک امر کلینیکی .4

باشد. این الگو بر های تحلیلی و تشخیصی میهای روانی، فنون و روشدر این مدل تاکید بر استفاده از آزمون

مراحل راهنمایی مطابق با این مدل عبارتند از: های راهنمایی یعنی مشاوره تاکید اساسی دارد. یکی از بخش

مشاور با کمک اطالعات تشخیصی که به دست آورده، پیگیری.  وبینی، مشاوره تحلیل، ترکیب، تشخیص، پیش

حل الت خود ایجاد کرده و بهترین راهکند تا آگاهی کافی از مشکهای مناسب به فرد کمک میبا ایجاد موقعیت

 رفع آن مساله را انتخاب نماید. 

 گیریراهنمایی به عنوان  یک امر تصمیم .5

 گیردهای قرار مینباید محدود به زمینه خاصی باشد. انسان همواره در موقعیت راهنماییمطابق با این دیدگاه 

د و راهنمایی بایستی او را که نیازهای او با یکدیگر تداخل دارن هاییگیری است؛ موقعیتیمکه ناچار به تصم

کمک به فرد در جریان انتخاب عبارتست از  گیری صحیح کمک کند. به عبارتی راهنماییان تصمیمیدر جر

گیری تنها در تحصیلی و شغلی؛ در چارچوب این دیدگاه تصمیم هاییژه در زمینهبه و های مختلفبین گزینه
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های ( وقتی بین گزینه2که بین افراد اختالف نظر وجود دارد؛ ( وقتی1یابد: ضرورت می بحرانی دو موقعیت

 مختلف و محتمل تفاوت وجود دارد. 

 راهنمایی به عنوان  یک نظام انتخابی .6

افراد برای خودشناسی و حل مساله نیاز به راهنمایی و کسب اطالعات در خصوص خود بر اساس این دیدگاه 

های فرد روش و محیط اطراف دارند. در اینجا مشاور آزاد است تا با توجه به نوع مساله و عالئق و ویژگی

اده برای انتخاب نماید. تشخیص مشکل و مساله فرد در انتخاب روش مورد استف مناسبی را برای کمک به او

ها و فنون مشاوره آگاهی کامل داشته باشد. مشاور بایستی از تمامی روش کمک به او بسیار حائز اهمیت است.

با توجه به این دیدگاه استفاده از یک روش برای حل تمامی مسائل انسانی صحیح نبوده و  بایستی با توجه به 

راهنمایی بر اساس این ناسبی را انتخاب نمود. های ممکن برای کمک به فرد روش مشرایط از میان روش

( کمک به فرد در جهت 3( شناخت موقعیت و امکانات و 2( شناخت فرد؛ 1دیدگاه مشتمل بر موارد زیر است: 

 انتخاب مناسب از طریق مشاوره

 ای از خدماتراهنمایی به عنوان مجموعه .7

گردد؛ بلکه شامل گیری و انتخاب محدود نمیمطابق با این مدل راهنمایی تنها به مشاوره و کمک به تصیم

این الگو های بالقوه افراد است. ای مفصل و خدماتی مشروح در جهت کمک به رشد استعدادها و تواناییبرنامه

در فرایند آموزش و پرورش را در  درگیرداند و تمامی افراد مسئولیت کمک به فرد را منحصر به مشاور نمی

 داند. ای خاص میوظیفه این میان دارای نقش و

 راهنمایی مبتنی بر رشد .8

مدنظر است. راهنمایی باید به فرد در شناخت  مدل تسهیل رشد افراد و دستیابی به باالترین سطح رشددر این 

از دوران کودکی  فرایندی مستمر است که خود و محیط و انطباق بهتر با آن کمک نماید. در نتیجه راهنمایی

یابد و رشد و تکامل همه جانبه فرد در گذر زمان مورد تاکید است. آغاز شده و تا اواخر تحصیل فرد ادامه می

که مشکالتی خاص را در زمانی خاص مورد توجه  ،ها مثل مدل توزیع و سازگاریمدل به عبارتی بر خالف سایر
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رشد وسیع و همه جانبه ابعاد وجودی انسان در طول زندگی با اهمیت به نقش خود بر دهند، این مدل قرار می

 تاکید دارد.

 مدارهدف عملِ راهنمایی به عنوان دانشِ .9

افراد بایستی بتوانند اهداف خود دار شود. شود تا مسئولیت زندگی خود را عهدهدر این مدل به فرد کمک می

مستلزم بررسی و تحلیل تجارب فرد در محیط را با حداقل مداخله دیگران انتخاب نماید. در نتیجه راهنمایی 

 اطراف و استفاده از آن تجارب برای کمک به فرد است. 

 راهنمایی به عنوان بازسازی اجتماعی     .10

های اجتماعی صورت گیرد و با تاکید بر رشد فردی بایستی افراد ها و سنتراهنمایی بایستی بر اساس ارزش

در این مدل تاکید زیادی بر روابط و تعامالت انسانی ی یاری رساند. را در چارچوب تعامل با محیط اجتماع

 گیرد. صورت می

 راهنمایی به عنوان رشد شخصی     .11

ا رشد بهدایت فرد بر عهده دارند. معلم  بنا بر این مدل معلم و مشاوره دو نقش متفاوت و تکمیلی در جریان

های شخصی و عاطفی فرد. این دو دارای رشد جنبه های ذهنی و فکری فرد سر و کار دارد و مشاور باجنبه

و کمکی در نظام  ایحاشیهروند. به عبارتی مشاوران افرادی و مکمل یکدیگر به شمار می بوده اهمیت مساوی

 گردند. آموزان محسوب میآموزش و پرورش نیستند، بلکه در کنار معلم مسئول اصلی رشد شخصی دانش

  

 پیروز و پاینده باشید

 


