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 چکیده
مد نظر  شهیهم ،یو شغل یلیتحص طهیدر دو ح ژهیو به ،یزندگ ریتوجه به سازه استعداد در انتخاب مس

رشته  رسد یبه نظر م ،یو رفتار یتیوعه علوم تربمجم ریمختلف ز های رشته انمی در. است بوده نیمحقق
 رغمیدارد و عل ،یلو شغ یلیتحص ژهیو مختلف، به های که در حوزه یمهم و مؤثر گاهیجا رغمیمشاوره عل

علم از آن برخوردار است، در منابع خود چندان  دیو تول یپرداز هیکه در حوزه نظر ییو محتوا یعلم یغنا
 شود یمحسوب م یفیپژوهش ک کیپژوهش که  نیاستعداد نپرداخته است. ابه موضوع  میبه صورت مستق

را  "استعداد ییشناسا"موضوع  ،یزپژوهمضمون و سنت لیتحل یفیاست تا با استفاده از دو روش ک دهیکوش
کار با مراجعه به متون  نیقرار دهد. جهت ا یمورد رصد و بررس یدرمان مشاوره و روان های هیدر نظر
استعداد پرداخته شد.  ییشناسا یها در چگونگ مشاوره، به کشف و ثبت نقطه نظرات آنرشته  یتخصص

فراهم  نیشبکه مضام میو عمالً امکان ترس لیتحل «یزیکال» یا اطالعات به دست آمده به روش هفت مرحله
استعدادها  ییشناسا ندیاستفاده در فرا تیکه قابل ای مشاوره کیروش و تکن 18 ن،یشبکه مضام میشد. با ترس

برداشتن  یبرا تواند یم ازین شیو پ هیپژوهش پا کیعنوان  پژوهش، به نیا جی. نتادیگرد را داشت، مشخص
 مؤثر باشد. رانیاستعداد در ا ییجهت شناسا یالگو و روش بوم کی یراحط یعنی یگام بعد

 .ای مشاوره های روش برتر، استعداد، استعداد ییشناسا :ها کلیدواژه
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 مقدمه
در لغت، به معنای توانایی ذهنیی و فطیری بیرای انجیام دادن ییا فراگیرفتن  2چند استعداد هر

اما بر سر تعریف اصطالحی این سازه هنوز توافق  (،2391کاری، تعریف شده است )عمید، 
آمیوز بیا اسیتعداد، ( دانیش1003) 3گیاگنی زعم بیه(. 1008، 1فرانکلینندارد )جهانی وجود 

ان و مهارت باالتری در حیطه گسترده عملکرد و توانایی بیشیتری، آموزی است که تودانش
 ی و رهبیری داشیته باشید.جسیمان ، اجتمیاعی،تییخالق های ذهنی،حداقل در یکی از زمینه

 عنوان بیهکنید کیه اسیتعداد تعریف دیگیری از اسیتعداد دارد. او ااهیار میی)2889(2نگریترف
ک فعالیییت خالقانییه مهییم در قلمییرو توانییایی بییالقوه بییرای تولییید و یییا مشییارکت در ییی

 شود.ای از زمان تعریف میجستجوگری، نمایش و یا عمل در گستره
گییرد، محیی  و تربییت شیکل میی ریتیثثدر اینکه استعداد منشاء ژنتیکی دارد ییا تحیت 

دانید و معتقید اسیت هیا را زاده زمیین مییهای مختلفی وجود دارد. افالطیون انسیان دیدگاه
هیا برخیی از انسیان رو نییازاده است توس  زمین به انسان داده شیده اسیت. هرآنچه الزم بو

هیا را دارد. بیه دارای سرشت برتر هستند و برخی فروتر، چیرا کیه زمیین حکیم میادر انسیان
ای حکم نقره هستند و آنچیه فیراوان یافیت برخی استعداد برتر، همانند طال، داده است، عده

(. از 2391سییدیان، شیود )ود که توده میردم را شیامل مییششود آهن یا برنج نامیده میمی
ای که هر کس به کار و حرفه فاضله شود که در مدینهمفاهیم افالطون، این طور استنباط می

معتقد بود که استعداد یک مشخصیه  1(. ترمن2311موافق طبع اوست اشتغال دارد )تفضلی، 
 (.2881، 6گردد. )مونکس تعیین می از طریق انتقال موروثی ذاتاًو صفت واحد است که 

یابد، طریق اول وقتیی فیرد در ( معتقد است، استعداد به دو طریق بروز می1001) 1لومان
از بقییه  تر راحیتگیرد و شرای  مساوی با دیگران در مقابل یاد گرفتن یک تکلیف قرار می

وزش ببینید ییا آموزد. طریق دوم وقتی است که فرد بدون اینکیه حتیی آمیآن تکلیف را می
 دهد.تمرین زیادی انجام دهد توان انجام یک کار را نشان می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Aptitude 
2. Franklin,R.K 
3. Gagne,F 
4. Treffinger, D.J 
5. Terman, Lewis M. 
6. Moenks.F.J 
7. Lohman,D.F 
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بر این است که شرای   نظران صاحب دیتثکدرباره سن مناسب برای شناسایی استعدادها 
( معتقد است، 1001) 2سن ممکن فراهم شود. پیرتو نیتر نییپاو امکان این شناسایی باید از 

استعداد در سنین پایین ضروری است. کودکان با استعداد تالش برای شناسایی کودکان با 
در مدارس و در مقاطع تحصیلی اولیه، زمانی که توس  معلم یا والدین  معموالًو با هوش 

( 1000) 3(. آندرسون1003، 1شوند )راتیجلشوند، شناسایی میبرای ارزیابی ارجاع داده می
ها و د ولی به دلیل ماهیت تحولی تواناییبر این باور است که شناسایی باید زود شروع شو

 عالیق کودکان، آموزگاران باید از هرگونه برچسب زدن خودداری کنند.

وایفه شناسایی اسیتعدادها در سینین پیایین را صیاحب نظیران بیه منیابع متعیددی نسیبت 
ند شیوتوس  معلمان ابتدایی ارزیابی میی شان یکالسکودکان با استعداد با عملکرد  .اند داده

( بییه عمییل آمیید، معلمییین 2812) 1(. در یییک بررسییی کییه توسیی  جییاکوبز2881، 2)روهییر
والیدین  کیه یدرحیالرا شناسایی نمودنید،  زهوشیتدرصد از کودکان  2.3کودکستان فق  

درصد کودکان تیز هوش  62کودکان در همین گروه کودکستانی قادر به تشخیص درست 
یاری از کودکان برخوردار از قوه ادراک عیالی را، ( بس2882گاالکر )خود بودند. به اعتقاد 

توان تشخیص داد، بلکه کشف ایین کودکیان مسیتلزم توجیه از طریق مشاهده به آسانی نمی
( معتقدند، باید تالش 1021) 6کریشنا و اسکولین خاص معلمان، مدیران و روانشناسان است.

کارگیری اسیتعدادها اقیدام  و به کرد تا به چارچوبی که از طریق آن بتوان نسبت به شناسایی
( نیز معتقدند، در دنییای رقابیت در آینیده 1021) 1کرد دست یافت. ال، جی، ژو و زایونگ
تر اسیت.  ی اسیتعدادها داشیته باشید موفیقریکارگ بیههر کس توان بیشیتری بیرای کشیف و 

و اسیتفاده از روش انتخیاب  ریتیثث( در ییک تحقییق بیه بررسیی 1021) 9مارینویک و پیاول
جهت انتخاب و کارگزینی پرسنل پرداخته و نشان دادنید  8(CEQ) ریمدی توس  ریکارگ به

 20شود. به زعیم رودل، جکسیون و رابینسیون در این روش اغلب استعدادها نادیده گرفته می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Piirto, j 
2. Rotigel, J.V. 
3. Anderson, J.R 
4. Roher,J. C 
5.Jacobs,J.C 
6. Krishna,T. n & scullion, H 
7. La, H;Ge,Y, Zhao, H, Xiong,H 
8. Marinovic, I & Povel, P 
9. Chief Executive Officer(CEQ) 
10. Roedell, W.C & Robinson, H.B 
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ای بیه نیام اسیتعداد، برخیی از بهتیرین ( در طول شش دهه گذشیته، شناسیایی پدییده2890)
به خود مشغول کرده اسیت. توجیه بیه اسیتعداد در انتخیاب مسییر  شناسی ها را در روان ذهن

در دو حیطه تحصیلی و شغلی، همیشه مد نظر محققین بوده اسیت. برخیی از  ژهیو بهزندگی، 
 زعم بهاند. های خود به موضوع استعداد پرداختهدر حوزه مشاوره نیز در نظریه پردازان هینظر
مایی و مشاوره شغلی، راهنمیایی افیراد اسیت بیرای ( یکی از اهداف راهن2319آبادی ) شفیع
مشاغلی را انتخاب نمایند که توانایی و اسیتعداد انجیام آن را دارا هسیتند. وی معتقید  که آن

است پس از شناخت عالیق و کشف استعدادها، پرورش و راهنمایی فرد در مسیر صیحی  و 
ی، در اولیین مرحلیه از فراینید پدر مشیاوره شیغل عنوان بهیابد. پارسونز،  مناسب ضرورت می

هیای فیردی بیه شناسیایی اسیتعدادها نییز راهنمایی و مشاوره شغلی خود، در بررسی ویژگی
 میؤثربه تبیین عوامیل  2سوپر در مدل دروازه طاقدار (.2380سمیعی و همکاران، پردازد ) می

دادهای برتیر نییز پردازد. او در این مدل به دو عامل استعداد و استعبر مسیر انتخاب شغل می
( به مطالعیه رابطیه بیین اسیتعداد، رغبیت، 2818) 1و تیدمن اوهارا (.1006زونکر پردازد ) یم

این تحقیق نشان داد استعدادها  افتهی ها در نظریه گینزبرگ پرداختند.طبقه اجتماعی و ارزش
الگیوی  (.2386ی، آباد عی)شف ابندی یمبه موازات یکدیگر افزایش  های عمومی فردو ارزش

 دییتثکی نیز یک الگوی بومی مشاوره شغلی است کیه آباد عیشفچند محوری انتخاب شغل 
دارد ی ریگ میتصیمبر پنج مفهیوم بنییادی پوییایی، هدفمنیدی، خویشیتن پنیداری، نیازهیا و 

( در تبییین مفیاهیم نظرییه خیود، در 2386) یآباد عیشیف(. 2382رضوی قهفرخی و فکری، )
 طور بیهدیگیری کیه  . نظرییهپیردازد یمیبه موضوع استعداد هیم « یریگ میتصم»تبیین مفهوم 

 3(SCT) یاجتمیاع-، نظرییه مسییر شیغلی شیناختیپیردازد یمبه موضوع استعداد  میرمستقیغ
 2کارآمدی معرفیی شید. بنیدورانظریه خود عنوان به 2890 یاست. این نظریه در حدود دهه

هاسیت. اینکیه قابلییت دربیارهفیراد آمیدی، قضیاوت اکیاردهد که خودتوضی  می (1002)
های تحصییلی، کنند، بر انتخابها و استعدادهای خودشان را بررسی میچگونه افراد توانایی

عبدالحسیینی، نیلفروشیان، عابیدی و حسیینیان، اسیت ) میؤثرهیا مسیر شغلی و سایر انتخیاب
به عمییق بیا ( در پژوهشی کیفی، با انجیام ییازده مصیاح1028) یدوسینک راجی و  (.2381

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Archway Model 
2. Ohara, R.P. & Tideman, D. V 
3. Social-Cognitive Theory(SCT) 
4. Bandura, A 
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 ریتیثثوالیدین، معلمیین و همسیاالن و همچنیین  ریتیثثدانش آموزان با اسیتعداد، بیه بررسیی 
ی ایین ها افتیهآمیوزان بیا اسیتعداد پرداختنید. یجلسات مشاوره شغلی بر تصمیم شغلی دانش

آمیوزان ی شیغلی ایین دانیشریگ میتصمپژوهش نشان داد والدین و معلمین نقش مهمی در 
 ی ندارنید.ریگ میتصیمچنیدانی در ایین  ریتیثثساالن و جلسات مشاوره شیغلی دارند ولی هم
کمیی و کیفیی(، بیه ) یبییترک( در یک مطالعه موردی و با استفاده از روش 1028جاکوبز )
یابی فردی و شیغلی افیراد بیا اسیتعداد گرا بر هویتمشاوره فردی و شغلی سازه ریتثثبررسی 

روش مشاوره سازه گرا در هویت بخشی فردی و شغلی باال پرداخت. این پژوهش نشان داد 
 است. رگذاریتثثافراد با استعداد باال 

رسید های مختلف زیر مجموعه علوم تربیتی و علوم رفتیاری، بیه نظیر مییدر میان رشته 
تحصییلی و  ژهیو بیههیای مختلیف، ی که در حیوزهمؤثررشته مشاوره علیرغم جایگاه مهم و 

ی و تولید علیم از آن پرداز هینظرنای علمی و محتوایی که در حوزه و علیرغم غ شغلی، دارد
مستقیم به موضوع اسیتعداد نپرداختیه اسیت  صورت بهدر منابع خود چندان  برخوردار است،

سیازه اسیتعداد  دربارهکه حجم مطالعات صورت گرفته  شود یمتر این موضوع وقتی روشن
 مقایسه کنیم. 2ای چون رغبتسازه دربارهرا با حجم مطالعات صورت گرفته 

است تا با استفاده از دو  شود کوشیدهاین پژوهش که یک پژوهش کیفی محسوب می 
های را در نظریه "شناسایی استعداد"موضوع  3و سنتزپژوهی 1روش کیفی تحلیل مضمون

ی مورد رصد و بررسی قرار دهد، با این هدف که از ارفیت این رشته درمان روانمشاوره و 
در کشور ایران، بهره گیرد. در ایران نیز  ژهیو بهها، در جهت شناسایی هرچه بهتر استعداد نیز
هاست چگونگی شناسایی استعدادها تبدیل به یک دغدغه جدی و ملی شده است. سال

سازمان استعدادهای درخشان،  سیتثس ایجاد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
هنری، -ورزشی -های مختلف علمین، برگزاری المپیادی بنیاد ملی نخبگاانداز راه

هایی از این دغدغه های متعددی همچون جشنواره خوارزمی، همه نشانهبرگزاری جشنواره
تواند برای برداشتن گام می ازین شیپیک  عنوان بهنتیجه این پژوهش باشد.مهم و ملی می

 باشد. مؤثرتعداد در ایران بعدی یعنی طراحی یک الگو و روش بومی جهت شناسایی اس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. intrest 
2. Thematic Analysis 
3. The Research Synthesis 
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 روش تحقیق

و  اسییت کییه در آن از دو روش، تحلیییل مضییمون اییین پییژوهش، یییک پییژوهش کیفییی
شیکلی از پیژوهش اسیت "سنتز پژوهیی" .پژوهش ترکیبی( استفاده شده است)سنتزپژوهی 

های مطالعات گوناگون و شاید پراکنده که حاصل آن دانش تلفیقی است، دانشی که دانسته
های خاص میدان عمل مرتب  باشند را گرد هیم آورد. دانیش موجیود توانند با نیازه میک را

ی مناسیب ریگ میتصیمبیرای اسیتفاده مسیتقیم در  معمیوالًهای منفرد در مطالعات و گزارش
با دانش تولید شده در دیگر مطالعات مربوطه، تلفیق شیده و مجموعیه  نیست. این دانش باید

ی مجیدد و ده سیازمانتناسب بیا نیازهیای کنیونی، میورد ارزییابی، دانش حاصل، در قالبی م
اگر بخواهیم این نوع دانش برای اتخیاذ تصیمیمات تربیتیی  گرید عبارت ؛ بهتفسیر قرار گیرد

عملی سودمند و متناسب باشد، باید بیه دانیش ترکییب شیده مبیدل گیردد. بیه ایین ترتییب، 
)شیورت،  "های پژوهش علمیی اسیتگونهترین ترین و پیچیدهمهم پژوهش تلفیقی یکی از

 (310، ص 2882
ای بیرای شناسییایی هیای مشیاورههیدف ایین پیژوهش بررسیی امکیان اسیتفاده از روش 

ی کیه درمیان روانهای مشیاوره و هایی از نظریهها و تکنیکدستیابی به روش هاست،استعداد
و نوجوانیان بهیره گرفیت.  در کودکیان ژهیو بیهها در فرایند شناسایی اسیتعدادها بتوان از آن

 هایی که از سیال ها، مقاالت و سایت جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از، تمامی کتاب
موضوع تبیین و شناسیایی سیازه اسیتعداد و همچنیین معرفیی و تبییین  به 1028تا سال  2861
 اند. درمانی پرداختههای مشاوره و رواننظریه

 منابع مکتوب مورد مراجعه

 ی افراد زیر مورد بررسی قرار گرفت:ها کتابپژوهش مقاالت و در این 

 (،1020) 1(، اسیییترنبرگ1000آندرسیییون )(، 1008) 2آمونسیییون، بولسیییبی و نیییایلز
(، سوانسون و 2898و  2896) 1(، تاننبام1003) 2تامسون (،1001(، پیرتو )2888) 3پروچاسکا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Amundson,N. E & Niles,J. H 
2. Sternberg, R 
3. Prochasca, J. O 
4. Thompson, R 
5. Tannenbaum, A. J 
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 2(، جیور  و کریسیتانی1002) 3سیادرلند ،(1006) 1زونکر (،1003) جلیرات(، 2888) 2فؤاد
، 2313) یآباد عیشیف(، 2881) 1(، شارف2380) انینیحس(، سمیعی؛ باغبان؛ عابدی و 2880)

(، 2380زاده ) قاسییم(، عابییدی، یوسییفی و 2382پرنیید )شییکوهی یکتییا و  (،2386و  2319
(، 2382) یعابیدو  هیا یملکی(، 2888گیاردنر )(، 2886) 6یکیور (،2366افروز )کامکار و 

 (1006) 1ک ماهون، ماری و پتون، وندیم

 روش اجرا
توجیه بیه اینکیه ثبیت  بیا بیود. زمان همها پیوسته و ی و تحلیل دادهآور جمعدر این پژوهش 

کلمیه بیه کلمیه  صورت به، متون باشد یمپژوهش کیفی الزمه کار محققین  درها فوری داده
و ثبیت گردیید. اطالعیات  ادداشیتی دقت بیهپیژوهش  سؤالخوانده شد و مطالب مرتب  با 

تحلیل شد. بدین منظیور میتن یادداشیت شیده  «9کالیزی»ی ا مرحله 1روش به  آمده دست به
 صیورت بهخوانده شد و عبارات مهم آن مشخص گردید و معنای هیر عبیارت مهیم  دقت به

جداگانیه یادداشیت  صیورت به هیای حاصیل از تحلییل اولییهکد یادداشت شد. در ادامه کد
طبقیه در آمید و  صورت بهمفهومی با یکدیگر مشابه بودند،  صورت بههایی که دگردید و ک

برای هر طبقه نامی در نظر گرفته شید. سیپس بیا ادغیام طبقیات مختلیف بیر اسیاس مفیاهیم 
 توصیف کاملی از سیازه صورت بهی ایجاد شد و در نهایت نتایج تر یکلهای مشترک، دسته
 همچنیین ،ی شیدده سازمانلب مضمون و زیر مضمون با هم ترکیب شد و در قا موردمطالعه

، 2882نقیل از شیورت، هیورد )برای اجرای پژوهش تلفیقی از روش هفیت مرحلیه تعیاملی 
 ( استفاده شد:311ص
( شناسیایی 3( باز نگری و تحلیل عناصیر مهیم. 1 یی منابع اطالعات دست اول.( شناسا2

( سینتز 2ی قبلیی. هیا لیتحلل از ی مفهیومی بیر اسیاس الگوهیای حاصیها دسیتهاطالعات یا 
بیه  ها دسیتهتحلیل مجدد/ ترکیب تا اعتبیار بخشیی  ( تداوم1اطالعات در هر دسته مفهومی. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Swanson & Fouad 
2. Zunker, V.G 
3. Sutherland, M. B 
4. George, R. L & Cristiani, T. S 
5. Sharf, R.S 
6. Corey, G 
7. MacMahon, M & Patton, W 
8. Colaizzi 
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ی متناسب برای کاربردهیای ها دستهدر  ها جمله( مرتب کردن 6ی نهایی. بند جمعپاالیش و 
 ( تفسیر مطالب ترکیبی1مورد نظر. 

ی حاصیل از روش ها افتیهتحلیل مضیمون و ی در نهایت مضامین استخرا  شده از روش 
 ... دری و ترسییم شیدبند دستهمرتب،  2در قالب شبکه مضامین سنتز پژوهی جهت تبیین بهتر

ی، موردبررسیپایان جهت اعتبار سنجی، پژوهش توس  پنج تن از اسیاتید و مشیاوران خبیره 
 قرار گرفت. دییتثاصالح و 

 ها افتهی

را در دو دسیته  آمده دسیت بهروش و تکنییک  18ن پیژوهش، های اییجهت تبیین بهتر یافته
 کلی قرار دادیم:
 1گراهای اثباتها و روشالف( نظریه

هایی هستند که معتقدند رشد انسان در همه ابعیاد خیود حتیی در مسییر تحصییلی، روش
به کمک مشیاور و  مراجع کند.ی تبعیت مینیب شیپای، عینی و قابل شغلی از فرایندی مرحله

تواند به کشف موقعیت فعلی خیود و ترسییم مسییر های کمی سنجش میبا استفاده از روش
 آینده خود بپردازد.

 گرا(بافت) 3گرای ساختنها روشو  ها هینظرب( 
زندگی خود است. این  فرد منحصربههایی هستند که معتقدند هر انسانی خالق قصه روش

گیرد. نقش مشیاور در ت زندگی او شکل میقصه توس  خود فرد و در تعامل با محی  و باف
این رویکرد برقراری گفتگوی فعال با مراجیع و تعامیل بیا او در خلیق و پییرایش ایین قصیه 

 است. سنجش کمی در این رویکرد چندان مورد اعتنا نیست.
های تحلیل مضمون و سینتز پژوهیی در های حاصل از روشیافته 2در ادامه و در جدول 

گراییی کیه بیرای شناسیایی اسیتعداد، در قالیب روش ییا به رویکرد اثبیات ی متعلقها هینظر
 ی است آورده شده است.بردار بهرهتکنیک، قابل 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Thematic Network 
2. Positivism 
3. Constructivism 
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 گراییای شناسایی استعداد در رویکرد اثباتهای مشاوره: روش1جدول 

درشناساییاستعداداستفادهقابلوفنونهاروشنظریهردیف

2 
عامل  –نظریه خصیصه 
 زپارسون

 ی استعدادها آزمونمصاحبه و 

 سنجش عالیق هایآزمون ی هالندشناس پیتنظریه  1
 هاسنجش توانایی نظریه سازگاری دیویس 3
 بررسی جو خانواده و سبک ارتباط والد فرزندی نظریه رو 2

1 
نظریه شغلی یادگیری 
 اجتماعی کرامبولتز

 نقش وراثت، تجارب یادگیری، تقویت، الگوبرداری و ایفای

6 
نظریه محدودیت و سازش 

 گاتفردسون
 ی محی  توس  فردده سازمانی ارثی و خانوادگی، نوع ها یژگیو

 ایرؤتداعی آزاد، تفسیر  ی فرویدکاو رواننظریه  1

 آدلرنظریه فردی  9
، تحلیل خاطرات اولیه، تبیین اشتباهات اساسی، تحلیل شیوه ایرؤتفسیر 

 زندگی فرد

 مسیر تکامل شغلی، خویشتن پنداری شغلی، فرایند بلوغ شغلی نظریه رشدی سوپر 8
 های افتراقی استعدادآزمون نظریه گینزبرگ 20
 مراحل چهارگانه؛ اکتشاف، تبلور، انتخاب و آزمایش نظریه تیدمن و اوهارا 22

21 
نظریه شناختی اجتماعی 

 براون و ...
 «مدل انتخاب» لنت،« مدل رغبت»

23 
 الگوی چند محوری

 یآباد عیشف
 یریگ میتصممحور  محور خویشتن پنداری،

 نظریه شناخت درمانی بک 22
، ی شناختیها فیتحرهای کشف ها و پرسشنامهمقیاس ،بازبینی خود

ها، اسناد مجدد، برچسب بردن مطلق سؤالمعنای شخصی، زیر  شناخت
 هاها و قوتی، فهرست ضعفا مقولهها، مبارزه با تفکر دو زدن تحریف

21 
نظریه مراجع محوری 

 راجرز
مراجع، ارتباط همدالنه و  و شرطرابطه حسنه، پذیرش بدون قید 

 مخلصانه با مراجع

 «آگاهی»، «و تجربهآزمایش »، «تماس با محی » درمانی نظریه گشتالت 26
 کننده تیحمای ها قیتشوکردن، قاب گیری مجدد، مواجهه،  سؤال ی وجودیها درمان 21

ای قابیل هیای مشیاورهنشیان داده شیده اسیت، در بررسیی نظرییه 2که در جدول  طور همان
 ی برای شناساییبردار بهره

ی قیرار گرفیت. پیس از میرور موردبررسینظرییه  21گرایی،ها در رویکرد اثباتاستعداد
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هیای حاصیل از روش یافتیه 1گرایی، در ادامه، در جدول مربوط به رویکرد اثبات هاییافته
گرایی کیه بیرای شناسیایی اسیتعداد، در های متعلق به رویکرد ساختنی در نظریهسنتز پژوه

 ی است آورده شده است.بردار بهرهقالب روش یا تکنیک، قابل 

 گراییای شناسایی استعداد در رویکرد ساختنهای مشاوره: روش2جدول 

وفنونقابلاستفادهدرشناساییاستعدادهاروشنظریهردیف

2 
مندی مسیر سازه نظریه

 شغلی ساویکاس
و باز تعریف  لیتحل کشف، -موضوعات زندگی -داستان زندگی 

 فرایند انطباق پذیری -ی ذهنیها سازه

1 
نظریه درگیری فعال 

 آموندسون
 .ها یطراح، ها یبازیی، گو داستاننقشه ذهنی، 

3 
های نظریه سیستم

 ماهون و پتون مک
 «من»یرامون دنیای پ گام به گامترسیم 

2 
محور و  حل راهرویکرد 

 سازه گرای جودی میلر
 کردن، احترام به سکوت و صحبت کردن سؤالگوش دادن انتخابی، 

1 
رویکرد پویایی اجتماعی 

 تیمو اسپنگار
 تمرکز بر بافت و شرای  فرهنگی اجتماعی مراجع

 هفت صحنه زندگی رویکرد حکایی کوکران 6

ای قابیل هیای مشیاورهنشیان داده شیده اسیت، در بررسیی نظرییه 1ل که در جدو طور همان
ی قیرار موردبررسینظرییه  6ها در رویکرد ساختن گرایی،استعداد ی برای شناساییبردار بهره

 گرفت.
ی حاصیل از روش ها افتیه، مضامین استخرا  شده از روش تحلیل مضیمون و یدر ادامه 

ی و بند دسیتهمرتیب،  قالیب شیبکه مضیامینو در  2بهتیر درشیکل  سنتز پژوهی جهت تبیین
 ترسیم شد.
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 شناسایی استعدادها ای مناسب برای: شبکه مضامین فنون مشاوره1شکل 




روشهاوتکنیکهای

استفادهایقابلمشاوره

 درشناساییاستعداد

سبک 

 دهیسازمان

دررویکرد

 اثباتگرایی

 اصالح نگرش

 

تجارب 

 یادگیری

 تقویت

 الگو برداری 

فهرست 

اطالعات 

 شغلی

 سنجش عالیق

 

سنجش 

 هاتوانایی

سبک فرزند 

 پروری

 جو زندگی

دررویکرد

 ساختنگرایی

 نقشه اهداف

 هاتحلیل نقش

ماموریت 

 زندگی

فصل های 

 زندگی

خویشتن 

 پنداری شغلی

مدل رغبت و 

 انتخاب

های تکنیک

 شناختی 
تکنیک های 

 وجودی

ژنوگرام مسیر 

 زندگی

 آزمون

 تداعی آزاد

 ایفای نقش

 

تحلیل خاطرات 

 اولیه

 تفسیر رویا

 

مرتب کردن 

 کارت ها

 مصاحبه

 خ  زندگی
 تجسم آینده

 پرده ترسیم
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 یریگجهینتبحثو

منیدی سنتزپژوهی و تحلیل مضمون، با هدف بهرهاین پژوهش، با استفاده از دو روش کیفی 
تحلییل  هییتجزبررسیی و  ها، بیهای جهت شناسایی استعدادهای مشاورهها و تکنیکاز روش

 استخرا  پژوهش موضوع به مربوط نظرات ی پرداخت، از هر نظریه نقطها مشاورهنظریه  13
هفیت مرحلیه » های،روش از فادهاست با مکتوب، منابع ازآمده  دست به یمحتوا و هاداده شد.

 اتمیام از. پیس شید کدگیذاری و لیوتحل هیتجز ،«کالیزی ایمرحله هفت» و« تعاملی هورد
 .شید فراهم مضامین شبکه و ترسیم ها دادهی بند طبقهی و ساز مرتب امکانعمالً  کدگذاری،

اینیید ای کییه قابلیییت اسییتفاده در فرمشییاوره روش و تکنیییک 18مضییامین،  شییبکه ترسیییم بییا
هییای رویکییرد هییا و تکنیییکشناسییایی اسییتعداد را داشییت مشییخص و در دو طبقییه، روش

 ی گردید.بند دستهگرایی های رویکرد ساختنها و تکنیکیی و روشگرا اثبات
هیای هیا و تکنییکروش گیرا،های پژوهش، در ذیل رویکردهیای اثبیاتدر بخش یافته

ی بیود عنیوان گردیید. در ایین بخیش بردار رهبهقابل  هفده نظریه که در شناسایی استعدادها
 گیرد.قرار می موردبحثی هر نظریه به تفکیک ها کیتکنو  ها روش

 عامل پارسونز –نظریه خصیصه -2
ای است که از طریق فنون با توجه به اینکه در این نظریه استعداد یکی از پنج خصیصه

ای شناسایی استعداد افراد کمک توان براز این فنون می شود.مصاحبه و آزمون سنجیده می
 گرفت.

 ی هالندشناس پیتنظریه -1
هیای شیناخته شیده و فعلییت یافتیه و نشیانه اسیتعداد هیا ییتواناها و با توجه به اینکه، مهارت

با استفاده از نظریه هالند و همچنیین ابزارهیای  باشد یمهای پنهان گاهی نشانه استعداد عالیق
توان تا حدی بیه شناسیایی سنجند میهای فرد را میمهارت عالیق، تجارب و که آنسنجش 
های تا حدی به شناسایی استعداد و از طریق سه کد اول عالیق فرد های بارز و پنهاناستعداد

 برتر او اقدام کرد.

 نظریه سازگاری شغلی دیویس و الف کوئیست-3
همیان  درواقیعهیا کیه توانیایی ها و توجه بیه ایین نکتیهاین نظریه بر توانایی دیتثکبا توجه به 
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هیای تیوان بیه اسیتعدادهای فیرد مییی فعلیت یافته هستند؛ از مسیر کشف تواناییاستعدادها
توانند میا را در دسیتیابی بیه . این نظریه در کنار نظریه هالند میافتی دستفعلیت یافته او نیز 

 های بارز و پنهان مراجع یاری دهند.استعداد

 دینی رونظریه تربیت وال-2

فرزندی قائل  –با توجه به اهمیتی که این نظریه برای دو عامل وراثت و سبک ارتباطی والد 
است اگر بخواهیم از این نظریه در الگوی شناسایی استفاده کنیم باید جهت کشف اسیتعداد 

تمرکیز  ها آنی والدین، فضای حاکم بر خانه و سبک فرزند پروری ها یژگیومطالعه  فرد بر
 م.نمایی

 یادگیری اجتماعی کرامبولتز نظریه شغلی-1

. از اینکه کرامبولتز معتقد است استعداد یک پدییده ارثیی و ژنتیکیی اسیت، از طرییق 2
فهرسیتی از  توان یم از نظر ارثی() رگذاریتثثمطالعه شرای  والدین و خویشاوندان نزدیک و 

 ی احتمالی کودک تهیه کرد.استعدادها

رسید کیه در آن او  میی ت، وقتی فرد در یک زمینه به مهارت وکرامبولتز معتقد اس .1
ی قیرار گییرد. ریادگزمینه هم استعداد ذاتی و ژنتیکی داشته باشد و هم در معرض تجارب ی

بیا توجیه بیه  افیراد هیایاین استفاده را کرد که برای شناسایی اسیتعداد توان یماز این گزاره 
 متعدد و متنوع قرار داد. های یادگیریعیتها را در موقها باید آنتنوع استعداد

از  هیای ذاتیی و اسیتفادهگییری از اسیتعدادچگونگی بهیره»این گفته کرامبولتز که  . از3
در  «دارد های محیطی تا حد زیادی بستگی بیه نیوع نگیرش فیرد بیه خیود و محیی موقعیت

مراجع نسبت به خیود  توان کرد که اصالح نگرشفرایند شناسایی استعداد این استفاده را می
 یاری دهد. شیاستعدادهاتواند وی را در شناسایی و شکوفایی و محی  می

در فراینید  تیوان یمی «ایفیای نقیش -الگوبرداری –تقویت »کرامبولتز . از فنون مشاوره 2
 نیز بهره برد. استعدادهاشناسایی 

 نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون-6

و  هیای آن در والیدیندارد. پس از طریق وراثت و نشیانه. استعداد بیشتر ریشه ژنتیکی 2
 توان برخی از استعدادهای فرد را حدس زد.خویشاوندان نسبی نزدیک، می
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ایین توانیایی را  هیا آنمنفعیل نیسیتند،  با محیی  . طبق نظر گاتفردسون افراد در ارتباط1
 دهی محیی  توسی دارند که محی  را بر اساس ژنتیک خود سازماندهی کنند. نیوع سیازمان

 های ژنتیکی او به ما بدهد.استعداد دربارهاطالعاتی  تواند یمفرد 

 ی فرویدکاو رواننظریه  -1
هیای فیرد در اثیر برخیورد که ممکن است برخی از عالییق و اسیتعداد فرض شیپبا این 

سرکوب گشته و به ناخودآگیاه رفتیه باشید، بیا  یروابطشارزشی فراخود و یا الگوهای غل  
تیوان میی اییرؤتفسییر  ی ماننید تیداعی آزاد و ییاکیاو روانهای برخی از تکنیک فاده ازاست

هیایش را به سط  هوشیار ذهن آورد و فرد را نسبت بیه ایین بخیش از اسیتعداد ها آن مجدداً
 آگاه کرد.

 نظریه روانشناسی فردی آدلر -9
، تحلیل خاطرات اولیه اهایرؤای این نظریه همچون تفسیر ی از فنون مشاورهاز برخبا استفاده 
هیای وی به شیوه زندگی او کیه در بردارنیده اسیتعداد توان یمبنیادین فرد  اشتباهاتو تبیین 
 دست پیدا کرد. باشد یمنیز 

 نظریه رشدی سوپر -8
هیا رسد از نظریه رشدی سوپر، موارد ذییل در ارتبیاط بیا شییوه شناسیایی اسیتعدادبه نظر می

 ی باشد:بردار بهرهو  استفاده قابل
شود کیه وی بیین سیه سیازه هیوش، فهمیده می گونه نیا. از مدل آرک یا قوس سوپر 2

در مسییر تکامیل شیغلی ها  آناستعداد و استعداد برتر تمایز قائل بوده است و برای شناسایی 
هیای و در نهاییت اسیتعداد اسیتعدادهانیز ترتیب قائل است. بدین گونه که ابتدا هوش سپس 

 شود.برتر شناسایی می خاص یا

-بیه کشیف و شناسیایی اسیتعداد جاًیتدری خویشتن پنداری، فرد ریگ شکل. در فرایند 1

شود. از آنجایی که شکل گیری خویشتن پنداری و متعاقب آن، خویشتن های خود نائل می
ها نیز امری آنی نبوده و طی ییک فراینید پنداری شغلی، یک فرایند است، شناسایی استعداد

 افتد.زمان اتفاق می مرور هبو 

از تولیید آغییاز و  گیییری خویشییتن پنییداریفراینیید شییکل هرچنیید. سییوپر معتقیید اسییت 3
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ی اجتمیاعی ریادگیی براثیراین سازه  رشد عمومی تا مرگ تداوم خواهد داشت اما موازات به
رسید. از ایین بخیش دییدگاه سیوپر و از مراحیل مسییر تا آخر نوجوانی به تثبیت نسیبی میی

برداشت کرد  گونه نیا استعدادهاشناسایی  در رابطه با فرایند توان یم انتخاب شغل اورشدی 
ی اهیایرؤهیا و توان از بیدو تولید و از نیوع بیازیها را می( فرایند شناسایی استعدادالف که:

سالگی قضیاوت  21کودکانه آغاز کرد. ب( بهتر است تا قبل از دوره نوجوانی یعنی حدود 
احتمیال  رغمیی ( عل های برتر فرد نداشته باشییم.استعداد ژهیو بهها و ستعدادقطعی در مورد ا

توان در دوره نوجیوانی های جدید به اقتضای تجارب جدید، میتغییر عالیق و بروز استعداد
ی اساسیی از جملیه انتخیاب مسییر هیا یریگ میتصیمها و عالیق ابراز شیده جهیت به استعداد

 تحصیلی و شغلی اعتماد کرد.

ای است که در تعامل عوامل درونیی از جملیه . با توجه به اینکه خویشتن پنداری سازه2
 میؤثرگییرد مداخلیه هوش و استعداد و محی  اجتماعی از جمله خانواده و مدرسه شکل می

گییری خویشیتن پنیداری را هیا و شیکلتواند فرایند شناسیایی اسیتعدادمحی  می در شرای 
 تسهیل نماید.

ی و ایفیای نقیش کیه سیوپر در همانندسیاز ،صیتشیخ مکاشیفه، چهارگانیهل . از مراح1
تیوان در فراینید کشیف و شناسیایی کند، میفرایند تحقق خویشتن پنداری شغلی مطرح می

 استعداد نیز بهره برد.

 نظریه گینز برگ -20

پیردازد. وی علییرغم گینزبرگ از طریق آزمون استعداد به سنجش و شناسایی اسیتعداد میی
های افتراقی استعداد، معتقد اسیت هنیوز هییز آزمیونی کیه آزمون ژهیو بهتفاده از آزمون اس

بتوان برای هدایت تحصیلی و انتخاب شغل با ضریب اعتماد باال از آن استفاده کیرد سیاخته 
 نشده است.

 ی تیدمن و اوهاراریگ میتصمنظریه -22
ز مراحل چهارگانه اکتشاف، تبلیور، ا ی تیدمن و اوهارا،ریگ میتصمرسد در نظریه به نظر می

الگیویی بیرای  عنوان بیهانتخاب و آزمایش که در بخش قبیل از اشیتغال آورده اسیت بتیوان 
 ها نیز استفاده کرد.شناسایی استعداد
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 ، هکت و بتزبراون اجتماعی لنت، –نظریه شناختی -21
« مدل رغبت»اشد از تواند نشانه استعداد ببا پذیرش این فرض که رغبت می رسد یمبه نظر 

« مدل انتخاب»های بارز و پنهان فرد استفاده کرد. همچنین از لنت بتوان در شناسایی استعداد
عدم  ایو ی پایین آمدکار هایی که در اثر احساس خودلنت بتوان برای شناسایی استعداد

 کرد.تحقق نتایج مورد انتظار، از دایره توجه و انتخاب فرد خار  شده است استفاده 

 یآباد عیشفالگوی چند محوری  -23
 انییاز می، در فرایند رشدی انتخاب شغل، آباد عیشفرسد در الگوی چند محوری به نظر می

در انتخاب شغل، محور خویشتن پنداری، محوری اسیت کیه از طرییق آن  مؤثرچهار محور 
ی بیر گذار هیاسیرمبیه هنگیام و  مداخلیه شیود. خودآگاهی استعدادهانسبت به  تواند یمفرد 

ی، نگیرش و آباد عیشیفی خویشتن پنداری )که اهم آن از نگیاه ریگ شکلدر  مؤثرمتغیرهای 
اجتمیاعی  -، نگرش کارکنان مدرسه و عالییق شخصییقطاران همی طرز تلقعقاید والدین، 
ی ییک خویشیتن پنیداری مثبیت و آگیاهی ریگ شیکلمنجر بیه  تواند یمباشد( خود فرد می

گییری، در ی خویش شود. همچنین در محور تصمیمها ارزشتعدادها و درست از عالیق، اس
و  تر قییدق، تر قییعمی فردی خود بیه شیناخت ها یژگیوبخش تحلیل، فرد با ارزیابی مجدد 

 .ابدی یمتری از استعدادهای خویش دست عملیاتی

 نظریه شناخت درمانی بک-22
هیای شیناختی تحرییف ریتیثثتحت های فرد با این احتمال که ممکن است برخی از استعداد

هایی چون مصیاحبه، برای فرد مهم شده باشد با استفاده از روش ازحد شیبنادیده انگاشته یا 
هیای شیناختی و های کشف تحریفها و پرسشنامهگیری از فکر، مقیاسبازبینی خود، نمونه

هیا، ن مطلیقبیرد سؤالهایی چون شناخت معنای شخصی، زیر همچنین با استفاده از تکنیک
هیا و ای، فهرسیت ضیعفها، مبیارزه بیا تفکیر دو مقولیهاسناد مجدد، برچسب زدن تحریف

های فکری خیود و به فرد کمک کرد تا با شناخت تحریف توانمی شناختی و مرورها قوت
-عالیق و اسیتعداد دربارهی شناختی خویش به ادراک و عملکرد بهتری ها واره طرحاصالح 

 د.های خود دست یاب
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 ی راجرزمحور مراجعنظریه -21
از تجیارب مسیدود شیده،  متیثثرهای فرد ممکن است که برخی از استعداد فرض شیپبا این 

-مبتنی بر شکل عمدتاًای راجرز که مشاوره نادیده گرفته شده باشد از طریق روش و الگوی

انه با مراجع مراجع و ارتباط همدالنه و مخلص و شرطگیری رابطه حسنه و پذیرش بدون قید 
وی را در شرایطی قرار داد که بتوانید فیارغ از شیرای  ارزشیمندی تحمیلیی،  توان یماست، 

 خود را بازیابی کند.

 نظریه گشتالت درمانی-26
و آزمیایش »، «تمیاس بیا محیی »، شیفابخشگشتالت درمانی بر سیه معییار  دیتثکبا توجه به 
هیایی کیه در فیرد بیه استعداد ژهیو بهها، شاید بتوان جهت کشف استعداد« آگاهی»و « تجربه

تیوجهی قرارگرفتیه اسیت، از علت انسداد تجارب و قطع رابطه با محی ، مورد غفلیت و بیی
 این نظریه کمک گرفت.

 وجودی هایدرمان-21
رسد با استفاده از رویکرد وجودی بتوان به کسانی که به علت ریسک باال یا ترس به نظر می

ی ویژه خود را از دایره انتخاب خیویش استعدادهای مسیر، برخی از هااز مشکالت و سختی
کیردن، قیاب گییری مجیدد و  سیؤالی هیا کیتکناز  اسیتفاده کنند کمک کیرد.خار  می
فرد را در شیناخت و بیاور اسیتعدادهای خیود  تواند یم، کننده تیحمای ها قیتشومواجهه و 
 یاری رساند.

هیای حاصیل از روش سینتز یافتیه گرایی،د اثباتمربوط به رویکر یها افتهپس از مرور ی
گرایی کیه بیرای شناسیایی اسیتعداد، در قالیب متعلق به رویکرد ساختن پژوهی، شش نظریه

 گیرد.و بررسی قرار می موردبحثی است، بردار بهرهروش یا تکنیک، قابل 

 مندی مسیر شغلی ساویکاسنظریه سازه-2

 سیر شغلی ساویکاس، از طریق داستان زندگی هر فیردم مندیرسد در نظریه سازهبه نظر می
هیای وی کیه در واقیع نمیود و توا نیایی به تجارب توان یمهای ذهنی او و دسترسی به سازه

های پنهیان او باشید از استعداد متثثرها و عالیق او که ممکن است استعدادهای بارز، دغدغه
و  هیا رغبتی ذهنیی ها جنبیه دست پیدا کرد. همچنین موضیوعات زنیدگی نییز کیه معیرف
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فراینید "هیا تلقیی شیود. توانید منبیع خیوبی بیرای کشیف اسیتعدادهای فرد است میتوانایی
هیای خیود سال به باال جهیت شناسیایی اسیتعداد 21ساویکاس نیز برای افراد  "یریپذ انطباق
دغدغه پیدا نسبت به آینده شغلی خود  نکهیازا پساین فرایند فرد  در ی است.بردار بهرهقابل 

هیای خیود کرد؛ در صدد کنجکیاوی در منیابع درونیی و بیرونیی، جهیت پیگییری دغدغیه
ی خود ها دغدغههای مرتب  با . در کنجکاوی درونی، فرد قادر خواهد بود استعداددیآ یبرم

 را در خود کشف و فعال کند.

 نظریه درگیری فعال آموندسون -1
ازهای جدید، نیازمند درگیری فعاالنه مشیاور و فرایند کمک به مراجع برای دیدن چشم اند

، تیومم صیورت بهی سینتی و سیازه گیرا ها وهیشیبا استفاده از  مراجع است. در درگیری فعال
 .ردیگ یمی مشاور و مراجع در مرکزیت فرایند مشاوره قرار ها دگاهیدمفهوم معنی سازی از 

ی مراجیع نییز کیارایی دارد هااستعدادکه جهت شناسایی  مورداستفادهی ها کیتکنی از برخ
هیا. مشیاور و مراجیع در ییک ها و طراحیییی، بازیگو داستانعبارت است از: نقشه ذهنی، 

مضیامین میرتب  و  ،هیا یطراحیو  ها یباز، ها داستانارتباط درگیرانه و دیالوگ فعال، از دل 
 کنند.ی مراجع را کشف میاستعدادهامعرف 

 ن و وندی پتونها، ماری مک ماهونظریه سیستم -3
گیرنید کیه بیه چیه ای، افیراد ییاد مییدر نظر این رویکرد، در فرایند مشاوره شغلی و حرفیه

عواملی برای حرکت به سمت آینده ترجی  داده شده، نیاز دارند. از جملیه ایین عوامیل کیه 
 کییتکن .باشید یمینظریه به آن اشاره کرده است استعدادهای متناسیب بیا آینیده ترجیحیی 

عوامل متعدد در  ریتثثو تعیین وزن « من»دنیای پیرامون  گام به گامن رویکرد، ترسیم اصلی ای
 وضعیت فعلی و آینده ترجیحی من است.

 جودی میلر گرا،محور در مشاوره شغلی سازه حل راهرویکرد -2
محور سازه نگر است و در آن مشاور مراجع را تشویق  حل راهمیلر، معتقد است رویکرد 

ائل مهم خود را توضی  دهد، منعکس کند، معناسازی کند و تفسیر نماید. ، مسکند یم
خود را بر اساس  دار یمعنتا اهداف شخصی  کنند یمهمچنین مشاوران از مراجعان دعوت 
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ی خود دارند ها تیموقع، دستاوردها، منابع، نقاط قوت و ها یستگیشاتصور مثبتی که از 
 ی اوست(.عدادهااستیکی از نقاط قوت هر فرد، بسازند )

کند با اسیتفاده از برخیی از فنیون بیه کشیف در این رویکرد مشاور به مراجع کمک می
ها و نقاط قوت بپردازد. بیا توجیه بیه های مهم شرای  خود از قبیل منابع، موفقیتمجدد جنبه

-باشد، به نظر مینیل به موفقیت استعدادهای او می هر کس برای اینکه یکی از منابع درونی

 سیؤالها و فنون این نظرییه از قبییل، گیوش دادن انتخیابی، رسد با استفاده از برخی از روش
کردن، احترام به سکوت و صحبت کردن بتوان مراجع را ترغیب بیه کشیف اسیتعدادهایش 

 کرد.

 رویکرد پویایی اجتماعی، تیمو اسپنگار/کاربست سازه نگر خرد-1
اجتماعی است کیه طیی آن مشیاور و مراجیع بیا  در این رویکرد، فرایند مشاوره یک فرایند

 صیورت بهیابند که مراجع از طریق آن بتواند زنیدگی خیود را مشارکت هم راه جدیدی می
 میؤثرادامه دهد. این رویکرد نقش بافت و شرای  فرهنگی فرد را در خلق معنا بسیار  معنادار
شناسایی و  ایی برایو کلیشه ب ثابتتوان از قالبافت می ریتثثاین نظریه بر  دیتثک از داند.می

 .ها خار  شدی استعدادگذار ارزش

 رویکرد حکایی کوکران -6
کوکران در نظریه خود هفت صحنه را در مشاوره مسیر شغلی توصییف و در آن از دییدگاه 

سیاخت -1مسیئله شرح دقیق یک -2از:  اند عبارتهفت صحنه  نیا کند.حکایی استفاده می
سیاخت  -2برگزییدن حکاییت آینیده() ندهیآپی بردن به داستان  -3 یزندگیک تاریخچه 

تبلور ییک تصیمیم. کیوکران در  -1نقش نمایش یک  -6تغییر ساختار زندگی  -1واقعیت 
ی  صیحنه در دوکنید. هر صحنه جهت درگیر کردن هرچه بیشتر مراجع از فنونی استفاده می

نید. در صیحنه سیوم مراجیع بیه خلیق کنگاه می اش یزندگاول، مراجع به معنای موجود در 
پردازد و در سیه صیحنه بعیدی بیا همفکیری مشیاور بیه فصل جدید داستان زندگی خود می
در صیحنه هفیتم بیه ییک تصیمیم و  تیدرنهاپردازد و اصالح و تکمیل قصه آینده خود می

ه هایی که بیه خلیق و تحقیق آینیددر صحنه ژهیو بهها رسد. در اغلب این صحنهنقطه عزم می
های اصلی مورد گفتگو و میورد جسیتجو تواند از سازهشود سازه استعداد میفرد مربوط می

 باشد.
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خالصییه، اگییر بخییواهیم بییا یییک نگییاه کییاربردی و اجمییالی، بییه چگییونگی  صییورت به 
از این پژوهش، بیرای شناسیایی و  آمده دست بههای ها و تکنیکی مشاور از روشبردار بهره

پردازیم باید بگوییم، برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای کودکیان ها بشکوفایی استعداد
هیای و بیرای شناسیایی و شیکوفایی اسیتعداد گرا اثبیاتهای ها و تکنیکبهتر است از روش

هیای های سازه گرا و بخشی از روشها و تکنیکافراد باالی دوازده سال بهتر است از روش
 ناختی است استفاده کنیم.اثبات گرا که مبتنی بر نگاه پدیدار ش

بیه بررسیی  ماًیمسیتقو  مشخصیاًبا توجه به اینکه، در پیشینه پژوهش، هییز پژوهشیی کیه 
ها پرداخته باشد، های مشاوره برای کمک به مراجع جهت کشف استعدادهای نظریهارفیت

 هیای ایین پیژوهش بیایافت نشد، در عمل، پژوهشگر با محدودیت عدم امکان مقایسه یافتیه
های مشابه مواجه شد. محدودیت دیگری که تیا حیدی پژوهشیگر را های سایر پژوهشیافته

کشیاند، ایین بیود کیه اسیتفاده از روش کیاری و احتییاط مییدر برخی از مواقع به مالحظیه
دهید، بیه برداشیت سنتزپژوهی و اجازه برداشت و فهم آزادی که این روش به پژوهشگر می

 ور خالق نظریه منجر نشود.یا فهمی مغایر و دور از منظ
برهیه، هیدایت تحصییلی و  در دوآمیوزان میا را هاست دانیشیکی از مشکالتی که سال

هیای هیا در تشیخیص اسیتعدادانتخاب رشته دانشگاهی با خود درگیر کرده است مشکل آن
ییابی و اسیتعداد مؤسسیاتی بیا عنیوان رقیانونیغخود است. رویش صدها موسسیه قیانونی و 

های این پژوهش افتهی ها، همه حکایت از وجود خالء در این زمینه دارد.مردم از آناستقبال 
موضیوع  نییدر اتیر نشان داد رشته مشیاوره از ارفییت و غنیای خیوبی جهیت ورود جیدی

-در انتخیاب« سازه استعداد»شود، با توجه به اهمیت و نقش برخوردار است، لذا پیشنهاد می

تری نسبت به ش شغلی و مدرسه رشته مشاوره، اهتمام جدیهای تحصیلی و شغلی، دو گرای
 و چگونگی شناسایی آن به خر  دهند.« سازه استعداد»تبیین 

های ، ضروری است مشاوران مستقر در مدارس ما برای تشخیص استعدادرسد یمبه نظر 
هیایی آشینا هیا و تکنییکبیا روش کاغذی،-ی اتکا به یک آزمون مدادجا بهآموزان، دانش

 توانید یمی این پژوهش ها افتهشوند که فرایند خود اکتشافی دانش آموزان را تسهیل کند. ی
 یک نقطه آغاز برای این مهم تلقی شود.

با توجه به ضرورت لحاظ کردن اقتضائات فرهنگیی هیر جامعیه در انتخیاب ییا طراحیی 
اسیتفاده از  هیای بعیدی بیاشود در پیژوهشها، پیشنهاد مییک الگو جهت شناسایی استعداد
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های این پژوهش و همچنیین مید نظیر قیرار دادن اقتضیائات فرهنگیی اجتمیاعی جامعیه یافته
 ایران، الگویی بومی جهت شناسایی استعداد در ایران طراحی شود.
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