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 مقدمه

 بدین .هستند کار بازار و آموزشی امنظ بین رابطی 1ایحرفه و فنی هایآموزش
 ارتباط کار بازار و اقتصاد میعمو روندهای با ایحرفه و فنی یهاآموزش ۀتوسع که

 احتمالی تأثیر سرعت و تکنولوژیک تحول اثرات قبال در خصوصبه و دارد تنگاتنگی
 جمعیت، ۀفزایند رشد .است حساس بسیار شود،می ایجاد آن اجتماعی پذیرش با که

 سطوح با کار جویای افراد ورود بیکاری، باالی میزان دانشجویان، تعداد افزایش
 یهاخوشه مرکزیت با بنیاندانش هایبنگاه ۀتوسع ضرورت کار، بازار به باال تحصیلی

 و کوچک کار و کسب هایبنگاه یهاشبکه ۀتوسع ،3آنکوباتورها و 2اوریفنّ رشد
 الگوهای تغییر ،(R&D) توسعه و تحقیق بر یمبتن مشاغل ، (SMEs)4 متوسط

 و صنایع شدن مکانیزه ،دورکار و شرکتی و موقتی کارکنان افزایش سازمانی،
 جدیدی تقاضاهای ... و اقتصادی هایفعالیت در زنان روزافزون مشارکت ،کارخانجات

 ت.اس دهکر ایجاد ایحرفه و فنی هایآموزش در ماهر انسانی نیروی آموزش برای را
 افزایش به خود ۀنوب به جدید هایتکنولوژی روزافزون پذیرش و شدن مکانیزه 

 شغلی هر در فردی یهامسئولیت و استقالل افزایش .انجامدمی تخصصی کار تقاضای
 اقسام و انواع با تا کندمی ایجاد دگرگونی شغلی، روابط به مربوط قراردادهای در

 ماهیت تکنولوژیک تحوالت ایجاد با ،بنابراین .شدبا داشته سازگاری شدهایجاد مشاغل
 مسیر ۀمشاور ۀمقول به عازمانه و عالمانه توجه امر این و است تغییر حال در مشاغل
 سازد.می ضروری پیش از بیش را شغلی

        

 

                                                                                                                   
1. Vocational - technical educations   
2. Technology Clusters 
3. Incubators 
4 . Development Of Clusters And Networks Of  SMEs 
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 -یکی از سیاستهای اشتغال در خصوص بازار کاار ، اراهاه خادمات مشااوره آموزشای      

به همراه کار آموزی در مراکز آموزش فنی و حرفاه ای اثارات   شغلی است که می تواند 

فراوانی برای کارجویان و ارتقاء بهره وری شاغلین داشته باشاد.  در حقیقات خادمات    

شاغلی ابازار مهمای بارای مباارزه باا بیکااری بلناد مادت اسات.             -مشاوره آموزشی 

فرینی بهتاار و کارآفرینااان و نیروهااای کااارمی تواننااد از ایاان خاادمات در جهاات کااارآ

، برخورداری از مهارتهای مورد نیااز باازار کاار بهاره مناد گردناد و در ایان صاورت         

سازگاری بین مشاغل موجود و نیاروی کاار را تيامین مای کناد.       ،خدمات اراهه شده 

از طریاق فاراهآ آوردن   ، تربیت حرفه ای انسانها باه منظاور ایجااد تخصا  در آنهاا      

 وره های کارآموزی محقق می گردد.تسهیالت و امکانات و ایجاد د

در این راه شناسایی امکانات جامعه و نیز توجه به تواناایی هاای افاراد حااهز اهمیات       

است ، با استفاده از خدمات راهنمایی و مشااوره شاغلی و حرفاه ای افاراد باه ساوی       

و  ماین ٴیادگیری مهارتهایی ترغیب و تشویق می گردند که نیاز بازار کار و جامعه را تا

 از طرفی با خصوصیات آنها سازگارباشد.

در راستای نو سازی آموزشهای فنای و حرفاه ای ا از سیاساتهای برناماه چهاارم             

توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( و بار اسااس پیشانهاد    

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشاور و تصاویب معاونات برناماه ریازی و نظاارت       

 1387هبردی نهاد ریاست جمهوری ، مدیریت مشاوره و هادایت آموزشای در ساال    را

سیس شد و متعاقب آن پس از انجام مطالعاات و بررسایهای کارشناسای مجموعاه     ٴتا

سیاستها ، اهداف و خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی در مراکز آموزش فنای و حرفاه   

 ای تدوین گردید.

جهات  ،ر ایجاد وحدت رویه و نیال باه الگاوی مناسابی     به منظو این شیوه نامه          

شناسایی عالقه و استعدادهای متقاضیان و ایجاد تناسب باین آنهاا باا دوره ی آموزشای     
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پاذیری  است و با رهگیری پیامدهای آموزشی بازخورد مناسب جهات افازایش اشاتغال   

و حرفاه  مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و مراکاز فنای   مهارت آموختگان 

 را  فراهآ می نماید. ای مناطق آزاد کشور 

 

 کریآ دالویز –محمدحسین حاجیلو                                               
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 1شغلی مسیر ۀمشاور به توجه ضرورت و راییچ
 ۀشیو تغییر باعث ایمالحظه قابل طوربه 1800 ۀده پایان در دنش صنعتی گسترش
 هآ چشمگیر طوریهب زندگی و کار یهامحیط .شد روزمره زندگی و کاری زندگی
 کار هاخانه در زنان و هاکارخانه در مردها .کرد تغییر مردان برای هآ و زنان برای
 جریان در .یافت کاهش جهتوقابل صورتیهب مشاغل کشاورزی، بخش در .کردندمی

 رشد با آن از پس و دش جوامع اصلی معيل بیکاری و افسردگی دوم، جهانی جنگ
 آموزش و شناخت ضرورت شغلی، یهارسته از بسیاری شدن تخصصی و صنایع
  .یافت ضرورت ،بودند مربوطه مشاغل با مرتبط هایقابلیت و هاویژگی واجد که افرادی
 تربیت طریق از انسانی ۀسرمای تشکیل در مهمی نقش یاحرفه و فنی هایآموزش
 این .کنندمی ایفا جهان مختلف کشورهای در کار بازار نیاز مورد ماهر نیروهای
 نیاز مورد کار نیروی تربیت دارعهده تنها نه توسعه حال در کشورهای در هاآموزش
 خوداشتغالی، زیبسترسا طریق از بلکه ،هستند کشورها این اقتصاد مختلف هایبخش

 مسیر در میانبری راه هاآموزش این عالوه، به .کنندمی کمک نیز بیکاری مشکل حل به
 این مندیبهره به توجه با سو یک از که چرا ؛روندمی شمار به نیز انسانی نیروی تربیت
 راه کالسیک هایآموزش ۀشدپذیرفته هایروش از استفاده و علمی مبانی از هاآموزش
 راه طریق این از وکند می جدا صرف عملی ۀتجرب مبنای بر یادگیری از ار خود

 دیدهآموزش در را توانایی این و کوتاه را فراگیری نوع این علمی غیر و درازمدت
 کند. هماهنگ آسانی به تکنولوژیکی تغییرات مقابل در را خود بتواند تا کنندمی فراهآ

 را امکان این ،عملی و نظری هایآموزش دنرک مأتو با هاآموزش این ،دیگر سوی از
 وباشد  داشته کار بازار نیازهای با بیشتری همسوییتا  کندمی فراهآ دیدهآموزش برای
 فراهآ اجتماعی -اقتصادی هایفعالیت در آنها جذب برای بیشتری امکان ،طریق این از
  .دشو

 برخوردار مدتمیان یا و مدتکوتاه در بازدهی مزیت از همچنین هاآموزش این
 ۀدور بودن طوالنی باال، ۀهزین دلیل به کالسیک هایآموزش کهحالی در .هستند

  عملیات از اندك مندیبهره ،نتیجه در و آنها در نظری هایآموزش زیاد سهآ آموزش،

                                                                                                                   
1. Career counseling 
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 مشکل دچار آن در جذب و کار بازار نیازهای با هماهنگی جهت از کارگاهی،
 جهانی و ملی یهاعرصه در گرفته صورت ۀعدید هایپژوهش و تحقیقات .هستند
 و مهارت از عالی سطوح آموختگاندانش از بسیاری یهاگروه که است این از حاکی
 ۀسرمای اگر حتی مواردی در و نیستند برخوردار کار بازار در جذب برای الزم یایکار
 ؛بود نخواهند اشتغالیخود حتی و آفرینی کار به قادر شود، گذاشته آنها دسترس در الزم
 و ندارد کار بازار مهارتی نیازهای با زیادی ارتباط آنها، یهاآموزش موارد اغلب در زیرا
 را تکنولوژیک تحوالت با همگام آموزشی، یهابرنامه اصالح و تغییر به الزام مهآ، این

 د.سازمی نمایان

 تمام گران و ینهپرهز بسیار مربوطه ایحرفه و فنی هایآموزش چون ،طرفی از
 اشتغال عدم دلیل به که شدهانجام یهاهزینه هدررفت کاهش منظورهب بنابراین، ؛شدمی
 ۀمشاور ۀمقول د،شومی تحمیل کشور به شانشغلی هدفِ نقاط در دیدهآموزش افراد
 کند.می پیدا استراتژیک و مهآ جایگاهی شغلی مسیر

 شغلی مسیر ۀمشاور شناسیواژه و چیستی
 آن در که است دوجانبه ۀرابط یک و گفتگو و نظر تبادل معنای به لغوی نظر از 1مشاوره

 و صالحیت با فردی برای را آنها و نیست خود رفتاری مشکالت حل به قادر راجعمُ
 کمک او از و سازدمی مطرح ،است مشاور همان که عملی و میعل تجربه دارای
 مسیر مشاوره یا شغل انتخاب تکامل مسیر ۀمشاور .ابدبی آنها برای حلیراه تا گیردمی

 یکپارچه تصویر تا کندمی کمک افراد به که است فرایندی 2سوپر دونالد ۀگفت به شغلی
 رشد و بپذیرند را آن آورند، دستبه کار دنیای در خود نقش و خود از کفایت با و

 فرد به شغلی مسیر ۀمشاور در 3زونکر دیدگاه از عبارتی، به .(1382آبادی، اشفیع دهند
 را خود استعداد و هاتوانایی د،شو ناهل 4خودآگاهی به خود زندگی در تا شودمی کمک

 را خود واقعی جایگاه و مقایسه خود راه سر بر موجود هایفرصت و واقعی دنیای با

                                                                                                                   
1.  Counseling 
2.  Donald super 
3.  Zunker   
4.  Self awareness 
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 ایعده که روست این از .نماید 1ریزیطرح جایگاه آن به رسیدن برای و کند  کشف
 انگلیسی لغات فرهنگ در Career اصطالح .اندکرده تعبیر زندگی مسیر را شغلی رمسی

 .است شده معنا «کندمی طی خود زندگی خالل در فرد هر که مسیری» به آکسفورد
Career تا و شودمی آغاز آن از قبل حتی و تولد بدو از که دارد تکاملی سیری به اشاره 

 یعنی ،«career is Life» 3تیدمن-میلر و 2تیدمن نظر به حتی و دارد ادامه عمر پایان
 معتقدند (1966ا میرواس و لها .(1390 همکاران، و اسمیعی است شغلی مسیر زندگی

 نقاط با ایحرفه فردهب منحصر یهادوره ،پذیریانعطاف نوع هر»4متغیر شغلی مسیر که
 را مساهل قبیل این و دیگر خط به کاری خط یک از حرکت و انحرافات ،فرود و اوج
 یافتهتعمیآ و آلایده شغلی ۀشیو بر آنکه از بیش تعریف این ،واقع در «گیرد.می بر در

 شبیه چیزی ،کندمی اشاره فرد هر برای شغلی فرد به منحصر ۀشیو به باشد، داشته اشاره
 انگشت. اثر

 بنیاد هاناییتوا و امتیازات در فردی هایتفاوت اصل مبنای بر شغلی مسیر ۀمشاور
 کمک افراد به شغلی و فردی یهادغدغه ۀزمین در شغلی مسیر مشاورین و شده
 شغلی مساهل بین ۀرابط ابتدایی، شغلی یهاانتخاب به رشته این تخصصی ۀزمین .کنندمی
 زندگی سبک حفظ و ایحرفه متعدد مساهل کاری، محیط تغییرات با سازگاری فردی، و

 یکدیگر از ایحرفه و فردی یهادغدغه مشاوره نوع این جریان رد .پردازدمی متعادل
 این تلفیق هآ، با مرتبط زندگی یهانقش ۀهم بهتر ارزیابی منظور به بلکه ،شودمین جدا
 و شغلی موضوعات بین ارتباط باید مشاورین .است الزم کارامد شغلی مسیر برای دو

 شغلی زندگی صحیح هایراه تا کنند مکک افراد به و بشناسند را زندگی یهانقش دیگر
 سازگار و مرتبط شغلی ۀرشت در هآ ،راجعمُ ردف صورتاین در .بیاموزند را اجتماعی و
 و شغلی رضایت باالی درجات به انطباق، این دلیل به هآ ،شودمی کارگرفتههب خود با
 در مهآ این به جهتو یقیناً .یابدمی دست شغلی مدیآکار و وریبهره افزایش آن تبع به

 کارآموختگان اشتغال» شاخ  افزایش ضمن تواندمی ایحرفه و فنی آموزش مراکز
 د.شو جامعه در پایدار زاییاشتغال به منجر «گذرانده هایآموزش اساس بر مراکز
 

                                                                                                                   
1. Planning  
2 .Tideman,D.V  
3. Miller-Tideman,A  
4. Protean career  
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  شغلی مسیر ۀمشاور ۀتاریخچ
 جنبش پدر به او از اغلب که 1پارسونز فرانک را شغلی مسیر ۀمشاور هایفعالیت اولین

 و «هدفمند هایفعالیت راهنمایی» ۀواژ با 1909 سال در شود،می یاد 2ایحرفه راهنمای
 اول جهانی جنگ خالل در .کرد آغاز 1908  سال در 3ستونبُ مشاغل ۀادار بنیادگذاری

 قراردادن و کردندمی شرکت جنگ در که افرادی استعدادیابی لزوم و (1914-1918ا
 در سربازی یا اافسری آنها برای مناسب شغل انتخاب و شانواقعی هجایگا در آنها

 این اول جهانی جنگ از بعد .رفت کار هب 5بتا میآر و 4آلفا میآر هایآزمون ارتش(
 شغلی انگیزش به شغل انتخاب از توجه و یافت راه صنایع به 1925 سال از هاآزمون
 داد. شکل را سازمانی و صنعتی شناسیروان و رفت

 19 قرن پایان از شغلی، هدایت و مشاغل با مرتبط سازیآزمون و ارزیابی جنبش
 شناخت و تشخی  برای را آن که کتل جیمز روانی آزمون ۀاراه با 1890 و میالدی
 بینه هوش هایآزمون با 1909 سال در آن دنبالهب و آغاز کرد، مطرح روانی هایتوانایی

 و یافتهنظام صورتهب بینه استنفورد هوش آزمون انتشار با 1916 سال در نیز و سیمون و
 در را عالیق و هارغبت 6استرانگ 1927 سال در .(1388 ازونکر، خورد کلید میعل

 بین ارتباط سنجش برای ییهانامهپرسش و کرد وارد شغل انتخاب در هوش کنار
 بینیپیش ۀزمین در هآ شناسانروان دوران همین در .ساخت مشاغل با عالیق و هارغبت
  جو و جست دنبال به ،7لها مثالً .داشتند ییهافعالیت شغلی موفقیت و آینده شغل
  8«استعداد» اصطالح ؛کند بینیپیش را افراد شغلی موفقیت بتواند که ماشینی کشف برای
  که  است آن از حاکی  وی آزمون   .ساخت آزمونی ارتباط این در و کرد مطرح را

 

                                                                                                                   
1. Frank parsons  
2. Vocation guidance  
3. Vocation byreau of boston  
4. Army alpha  
5. Army beta  
6. Strong  
7. Hall  
8. Aptitude  
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 جنگ شدن تمام با .شوند هماهنگ شغلی ملزومات با توانندمی انسانی یهاگیویژ
 بنام فردی بیکاران، شمار افزایش و آن از بعد هایبحران و (1939-1945ا دوم جهانی
 چه کار جویای افراد ببیند تا کرد آزمایش بیکاران روی را لها استعداد آزمون 1پترسون
 را خدماتی و صنعتی یهاشرکت نیاز ،همچنین .هندد انجام توانندمی را کارهایی
 و سر بیکاران اوضاع به تا آمد وجودهب شغلی مسیر ۀمشاور ،واقع در .کرد استعالم
 جایابی در ارزیابی کارگیریهب شغلی، ۀمشاور مقدماتی محور هرچند دهد، سامان
 نیاز و ارانبیک توانایی بین شد متوجه پترسون که زمانی (.منبع اهمان بود 2شغلی
 برای را بیکاران تا شد آن بر ،ندارد وجود همخوانی کار نیروی خواهان هایتکشر

 مشاوره در مداخله بار اولین برای اینجا در .دهد آموزش نیازها آن در موجود مشاغل
 سال دو از بعد .گرفت انجام «کار بازار تقاضای اساس بر آموزیمهارت» و شغلی مسیر
 ۀعهد به کار بازار نیاز با کار جویای نیروهای دنکر هماهنگ و دادن آموزش ۀوظیف

 مراکز» کار ،مراکز این که شد سپرده 3«اشتغال و شغل جستجوی مراکز» نام هب مراکزی
 در پارسونز که بود این داشت پارسونز با پترسون که تفاوتی .دادندمی انجام را «کاریابی
 کرد.می کار جمعی صورت به پترسون و فردی ۀحیط
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2. Job placement   
3. Occupational and job search center  
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مروری بر مهم ترین نظرات مشاوره ی مسیر شغلی با تأکید بر 
 آموزش های فنی و حرفه ای

 افراد شغلی مسیر که اندگرفته شکل هدف این با شغلی مسیر ۀمشاور یهانظریه تمام
 رضایت خود زندگی از آنها زیاد، فردی هایتفاوت رغآبه که باشد شکلی به باید
 زندگی از رضایت شغلی، مسیر ۀمشاور در نهایی هدف ،دیگر عبارت به .شندبا داشته
 از مختلفی یهابندیتقسیآ .(1390همکاران، و اسمیعی است شغلی( رضایت دنبال ابه

 توسط شدهبندیطبقه ۀنظری 9 ،مثال عنوان به .است شده اراهه شغلی ۀمشاور نظریات
 اجتماعی، یادگیری مدار،صفت یهانظریه ۀطبق 5 در که  (2001ا 1فرتز و جلسو

 منظر از .(1388 ازونکر، اندشده بندیتقسیآ محیط در ور غوطه فرد و رشدی شناختی،
 تشریح ذیل شرح به توانمی را شغلی مسیر ۀمشاور نظریات و هادیدگاه ترینمهآ ،دیگر
 (1390 همکاران، و اسمیعی :کرد

  تیپ و خصیصه یهانظریه (الف
 مسیر طول در تناسب این .دارند خود محیط با فرد تناسب بر فراوانی تأکید هانظریه این

 رضایت و سازگاری آن حاصل که گیردمی صورت تدریج به افراد شغل انتخاب تکامل
 و فرد یهاویژگی ،عامل ا خصیصه ۀنظری اساس بر .است فرد شغلی مسیر در

 همخوان یکدیگر با ویژگی دو این سپس .شوند گرفته اندازه باید شغل یهاویژگی
 یهانظریه ۀهم اشتراك وجه .بیابد را خود مناسب اشتغال کنند کمک فرد به تا گردند
 کاری محیط با آن تطابق و شخصیت نوع تشخی  و گیری اندازه و سنجش دسته، این
 از: عبارتند نظریات این .است

 (1909ا 2پارسونز عامل – خصیصه ۀنظری

 .است عامل ـ خصیصه ۀنظری یک د،ش اراهه پارسونز فرانک توسط که دیدگاه این
 عامل ـ خصیصه و دارد اشاره محیط هایویژگی به عامل و فرد یهاویژگی به خصیصه،
 شخصیت، ۀمطالع ،نظریه این اساس بر .است او شغلی مسیر و فرد یهاویژگی سنجیدن

                                                                                                                   
1. Gelso & Fretts 
2. Parson's trait- factor theory 
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 تجهیزات و امکانات نیازها، ۀمطالع با همگام فرد رغبت و استعداد ها،توانایی ها،ارزش
 محیط در فرد چنانچه .گیرد قرار خود همانند محیط در فرد تا گیرد صورت باید محیط
 در خصوص به او انتخاب باشد، اششغلی مسیر در اگر یعنی گیرد، قرار خود با یکسان
اهد خو مستولی او زندگی بر آرامش و هماهنگی و رسید خواهد نتیجه به شغل ۀزمین
 مانند آید،می شمار به شغلی مسیر راهنمایی مدل یک بیشتر که نظریه این مروزها .شد
 در که است شغلی مسیر ۀمشاور مهآ یهانظریه جزء عامل، ـ خصیصه یهانظریه سایر

 دارند. هآ زیادی کارایی مشاوره

 (1978ا 1لوری واقعی یهارنگ ۀنظری

 فرض این بر آیدمی شماربه غلیش مسیر ۀمشاور برای ابزاری ،بیشتر که نظریه این
 فرد هر شخصیت و اوست شخصیت رنگ از ناشی فرد هر رفتار که است استوار
 در و شود تعریف نارنجی و طالیی سبز، آبی، یهاطیف در رنگ یک اساس بر تواندمی

 متفاوتی یهاانگیزه و نیازها ها،مهارت رفتار، خود شخصیت اساس بر افراد نهایت،
 خصوصیات و رنگ هر یهاویژگی براساس که است اعتقاد این بر نظریه ینا .دارند
 در افراد اگر و است متفاوت شغل انتخاب مسیر دارند؛ قرار رنگ آن در که افرادی
 و همخوانی آنها با که رسندمی ییهاشغل به گیرند قرار خود یهارنگ واقعی مسیر

 و نیازها ،هاتوانایی ،هالذت منبع ها،زشار دارای هارنگ این از کدام هر .دارد تناسب
 است. هاناکامی منبع

 (1985ا لندهاشناسی تیپ ۀنظری

 است: استوار ذیل مفروضات بر ،شد اراهه 2جان.ال.هالند توسط که نظریه این
 5تهوری ،4قراردادی ،3گراواقع تیپ شش از یکی افراد بیشتر شخصیت، 

 است.8جستجوگر یا و7هنری ،6اجتماعی

 متهورانه، قراردادی، گرایانه،واقع مسیرهای شامل شغلی مسیر نوع شش 
 دارد. وجود جستجوگرانه یا و هنرمندانه اجتماعی،
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8. Investigative  
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 هایتوانایی و هامهارت بتوانند آنجا در که هستند مسیری یا محیط دنبال به افراد 
 ولیقب قابل شکل به و کنند بیان را خود هایارزش و هانگرش کرده، تمرین را خود
 .کنند حل را خود مشکالت و ایفا را خود یهانقش

 با متناسب محیطی یابند؛ دست آرامش به توانندمی آن در افراد که مسیری 
 .(1376 اهالند، است شان شخصیت

 و سادگی علت به که است شغل انتخاب تکامل مسیر نظریات معدود از لندها ۀنظری
 و دارد گوناگون شرایط و مختلف یهافرهنگ در زیادی بسیار کاربرد ،بودن فهآ قابل
 روشن و واضح بسیار توانندمی ایرانی فرهنگ در کندمی پیشنهاد لندها که ییهاتیپ
 شناسیروان شغلی، مسیر ۀمشاور در نظریه پرکاربردترین را نظریه این .یابند نمونهر

 گام اولین ظریهن این .اندبرشمرده اخیر سال 30 در شغلی یهارغبت سنجش و شغلی
 به نظر .است هکرد فراهآ است 1شناسی تیپ که را شغل انتخاب تکاملی مسیر ۀمشاور
 مشاورین دشومی پیشنهاد  نوشتار، این در اختصارنویسی به الزام و نظریه این اهمیت
 با شغلی مسیر ۀمشاور کتاب 54 تا 47 صفحات به ایحرفه و فنی آموزش مراکز

 .کنند مراجعه زونکر .جی ورنون لیفأت نگر،جامع رویکرد

 (1991ا 3کوئیست الف و دیویس کاری 2سازگاری ۀنظری
 شکل 1991 سال در است 4سوتا مینه کاری سازگاری ۀنظری دیگرش نام که نظریه این

 اهمیت محیط و فرد همسانی و تطابق به زیاد بسیار لند،ها ۀنظری همچون و گرفت
 نظریه این دارد، کاربرد شغل انتخاب برای بیشتر لندها ۀینظر اینکه به توجه با و دهدمی
 این بنیادی یهافرض .گیردمی قرار استفاده مورد شغل انتخاب از بعد سازگاری برای
 هآ محیط و کنندمی محیط وارد را خود امکانات و هاتوانایی افراد که است این نظریه
 کاری محیط با افراد گفت توانمی ،رو ینا از .سازدمی مهیا فرد برای اناتکام سری یک

                                                                                                                   
1. Typology  
2. Work adjustment  
3. Dawis & lofquist's work adjustment theory  
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 شرایط باید فرد همخوانی، این به رسیدن برای و شوند هماهنگ و همخوان باید خود
 سازگاری به منجر این که دکن تأمین را فرد نیازهای باید هآ کار محیط و بپذیرد را شغل
 است3خشیبرضایت و 2مندیرضایت بعد دو دارای کاری سازگاری .شودمی 1کاری

 فرد از کار محیط رضایت بخشی،رضایت و کار محیط از فرد رضایت مندی،رضایت
 از که است ییهاکنندهتقویت و فرد یهاارزش است؛ مندیرضایت باعث آنچه .است
 الزم هایمهارت و فرد هایییتوانا ،است بخشیرضایت باعث آنچه و گیردمی محیط
 ثبات موجب شغلی بخشیرضایت و مندیرضایت .است شغل یک در کار انجام برای
 کند.می کمتر را فرد زندگی مسیر در تغییرشغل و رشته تغییر احتمال و شده شغلی

 (1962ا 4بریگز – مایرز شناسیتیپ ۀنظری
 ۀنظری یک شد، اراهه 6بریگز مادرش و 5مایرز توسط 1962 سال در که نظریه این
 کارکرد چهار با توانسته .است ناق  عامل ا خصیصه ۀنظری یک و عمیق شناسیتیپ
 متفاوتی هایاناییوت و هاارزش که برسد شخصیتی تیپ 16 به قطبی دو شناختیروان
 هآ نظریه این در .شودمی ختآ خاصی مشاغل به آنها از کدام هر شغلی مسیر و دارند
 برای .گیرد صورت محیط با فرد تطابق و شغل شناخت فرد، شناخت مرحله سه باید

  .شودمی استفاده لندها ۀنظری از بعد معموالً نظریه این ،افراد شخصیت درك سهولت

 (1993ا 7راندز و تریسی شناسیتیپ ۀنظری

 از: نداعبارت نظریه این زیربنایی یهافرض
 گیرند.می قرار رغبت ۀحیط 8 در خود تعاملی الگوی اساس بر افراد 

 روند.می پایین پرستیژ یا باال پرستیژ با مشاغلی دنبال به خود یهارغبت اساس بر افراد 

 ریاضیاتی محاسبات و فرمول از استفاده با رغبت، ۀحیط 8 در فرد هر جایگاه 
 د.شومی مشخ 

 ساختار از اثربخش و منعطف بسیار الگویی ۀاراه به زمین ۀکر از تمثیلی با نظریه این
 زد.پردامی شغلی مسیر خودکارامدی و هارغبت

                                                                                                                   
1. Minnesota work adjustement  
2. Satisfaction  
3. Satisfactory  
4. Myers-briggs's typology theory  
5. Myers  
6. Briggs 
7. Tracey & rounds's typology theory  
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        ۀمشاور برای نظریه و روش مدترینآکار و پویاترین که گفت توانمی کلی طور هب  
  و ایرانی ۀجامع فرهنگ با بتواند هآ که کشورمان آموزش مراکز در شغلی مسیر

 و مادی مالی، بسترهای با هآ باشد داشته سنخیت کشورمان اشتغال بازار مقتيیات
 دیدگاهی باشد، سازگار ایحرفه و فنی آموزش اکزمر در موجود انسانی نیروهای
 به عنایت به را افراد ۀهم بتوان نیز و بوده نگرکل و جانبههمه که است التقاطی

 گنجاند. آن در نحویهب را ... و مالی وضعیت سکونت، منطقه سن، جنسیت، تحصیالت،
 ارزشمند، یازمند،ن هوشمند، هدفمند، موجودی انسان اینکه باور با التقاطی، دیدگاه
 و اجتماعی گیری،تصمیآ و یادگیری باتوانایی سازگار، پیشرفت، روبه فرد، به منحصر

 از مملو ریزی،طرح و اکتشاف توانایی با خودآگاه، مد،اکار و خودآفرین فعال، سیستمی،
 جانبههمه موجودی کلی طورهب و فکری یهاسازه و دغدغه و نگرش و رغبت و آرزو
 ادامه مرگ تا و آغاز تولد از که است فرایندی شغلی مسیر که است دمعتق است،
 مهآ شغلی مسیر غنای و کیفیت اما .است حرکت در صد تا صفر از ،عبارتی به .یابدمی

 باید دارد؛ قرار که اشزندگی محور از اینقطه هر در فرد هر که صورت این به .است
 زمانی رضایت .کند تأمین است؛ رضایت همان که را اششغلی مسیر نهایی هدف
 محصول سازگاری و باشند داشته سازگاری مرحله هر در افراد که دشومی حاصل
  .است اشتغاالتش و فرد یا اش محیط و فرد بین هماهنگی و تناسب

 شغلی مسیر ۀمشاور در سنجش ابزارهای
 به منجر جع،مرا از کامل اطالعات وجود شغلی، مسیر ۀمشاور فرایند در که آنجا از

 در که ابزارهایی وجود ،دشومی مشاور و وی بهتر گیریتصمیآ و شغل کشف
 کمک اطالعات این پردازش و استخراج به هزینه کمترین و ممکن زمان ترینکوتاه
 در بیشتر چه هر مراجع که دشومی موجب ابزارها این وجود .است ضروری ،کنند
 این در .دهد قرار نظر مدّ را هاگزینه از بیشتری ۀدامن و دهکر مشارکت مشاوره فرایند
 لحاظ به که شده تهیه جهان سراسر در استاندارد آزمون و پرسشنامه هزاران ارتباط
 آنان از بسیاری و دارند زیادی اختالفات پذیریفرهنگ و سوگیری و پایایی و روایی
  .نیستند نقاط ایرس به تسرّی قابل و شده طراحی خاصی کشورهای و هافرهنگ برای
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 توانمی را شغلی مسیر ۀمشاور در استفاده مورد یهاآزمون و هانامهپرسش اهداف

 منطقی گیریتصمیآ برای فرد به کمک درصدد موارد این ۀهم ،کرد عنوان ذیل موارد در
 د:هستن

 مشاغل، ۀبار در مراجع باورهای آشکارسازی هدف با که شغلی: باورهای شناسایی
 اضطراب، میزان ناسازگار، رفتارهای شناسایی، موضوعات گیری،تصمیآ یهاسبک
 باورهای ۀپرسشنام شامل و شوند،می استفاده میتصمیبی علت و شکست از ترس
 .است ... و من شغلی موقعیت ۀپرسشنام شغلی، افکار ۀپرسشنام شغلی،

 تهیه متنوعی یهابسته در و زیاد بسیار آنها تعداد که تحصیلی: پیشرفت بررسی
 اند.شده

 افتراقی استعداد آزمون مانند ها:توانمندی و هاتخصص ،هامهارت شناسایی
(PAT)، عمومی استعداد هایآزمون (GATB)، فالنگان استعداد بندیطبقه هایآزمون 

(FACT) ، ارتش خدمات شغلی استعداد ۀمجموع (ASVB) است ... و. 

 ،(CTB)کودر شغلی رغبت یابیمینهز نظیر رغبت: سطوح یدیتأ و شناخت
 سنجش ۀپرسشنام ،(CPP) استرانگ رغبت ۀپرسشنام ،(SDS) خودفرمان جستجوی

 یابیزمینه ،(Wide range) هادیدگاه و رغبت وسیع ۀدامن آزمون ،(CAI) شغلی
 .(CISS) کمپل مهارت و رغبت

 ۀپرسشنام ،(CTB) کالیفرنیا شخصیت آزمون همچون شخصیت: متغیرهای کشف
 تیپ شاخ  ،(NCS) هاارزش و خو و خلق ۀپرسشنام ،(16PF) شخصیت عاملی 16
 . ... و بریگز -میرز

 ۀپرسشنام مطلوب، کاری محیط ۀبرنام ۀپرسشنام مانند :کار یهاارزش تعیین
 یابیزمینه ۀنامپرسش ،(HMCO) هاارزش مطالعه ۀپرسشنام ،(WVI)کاری یهاارزش
 . ... و هاارزش مقیاس ۀامپرسشن ،(SRA) فردی یهاارزش

 ۀپرسشنام شغلی، مسیر رشد ۀپرسشنام مانند شغلی: مسیر بلوغ متغیرهای کشف
 ۀپرسشنام ،(GVMT) شغلی مسیر بلوغ شناختی آزمون ،(CMI) شغلی بلوغ

 . .و.. برجسته یهاویژگی ۀپرسشنام بزرگساالن، شغلی مسیر یهادغدغه

 .(CACG) 1رایانه کمک به نماییراه از استفاده با ارزیابی کارگیریبه

                                                                                                                   
1. Computer-Assistec Career Guidance systems 
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 (CACGS) شغلی مسیر راهنمای ایرایانه یهانظام
 اخیر ۀده سه در گراییتخص  و اینترنت ،هادستگاه شدن خودکار جدید، فناوری
 انفجار ،میان این در .است کرده ایجاد شغلی مطالبات و ساختار در بسیاری تغییرات
 به اینترنت، در شغلی اطالعات از انبوهی و ایانهرای یهابرنامه شکل به شغلی اطالعاتِ

 به باید که اندشده روهروب شغلی اطالعات از زیادی حجآ با مشاوران خورد،می چشآ
 و ویراستاری سازماندهی، صرف که زمانی کهچرا ؛شوند سازماندهی مناسبی شکل
 یافته کاهش ده،گستر شغلی یهابرنامه افزایش با شودمی شغلی اطالعات بندیطبقه
 شناخت و مراجع برای سودمند اطالعات سازیآماده به موفق، شغلیِ مسیر مشاور .است

 را بازار تغییر هرگونه که اطالعاتی منابع جمله از دهدمی بها 1شغلی یهاصالحیت
 باعث افزارنرم و افزارسخت هاینظام سریع رشد .(1384 پور، ازندی کندمی منعکس

 به آسان دستیابی .شود تهیه گوناگون اهداف و مخاطبین برای جذابی یهامهبرنا تا شده
 سازدمی فراهآ قوی ابزاری مشاوران برای ایرایانه یهابرنامه طریق از جدید اطالعات

 و اینترنت طریق از ارزیابی یهاشیوه ایجاد .کنند رفع را مراجعان از بسیاری نیازهای تا
 پذیریانعطاف به زیادی حد تا شغلی مسیر راهنمایی برای جذاب افزارینرم یهانظام
 شغلی، مسیر راهنمایی ایرایانه یهانظام انواع ترینرایج .اندکرده کمک ریزیبرنامه در

 بانک به مستقیآ دستیابی اطالعات، یهانظام .هستند راهنمایی و اطالعات یهانظام
 به ،همچنین .کندمی فراهآ را غلیش یهاویژگی مانند موضوعی حوزه هر در هاداده

 شغل گذر یا کار به آموزیمهارت مرکز و مدرسه و دانشگاه از گذار اطالعات کاربران،
 شود:می یافت هانظام این بیشتر در زیر یهامؤلفه .دهدمی شغل به

 ،شغلی اطالعات -

 ،سربازی خدمت اطالعات -

 ،الیع آموزش در تکمیلی یهاموقعیت به مربوط اطالعات -

 ،تخصصی و ایحرفه و فنی آموزش مراکز و مدارس به مربوط اطالعات -

 ،مالی یهاکمک به مربوط اطالعات -

                                                                                                                   
1. Job qualification  
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 ،استرانگ رغبت یهانامهپرسش -

 ،گیریتصمیآ یهامهارت -

 ،(CIDS) جمله از شغلی کشف و محلی شغلی اطالعات یهافایل -

 ،عمومی استعداد هایآزمون و هاتوانمندی ارزیاب -

 ،کار یهاارزش رزیابیا ابزارهای -

 ،دانشگاه در تحصیلی موفقیت بینیپیش یهاروش -

و  جست هایآزمون به مربوط اطالعات و شغل جوی و جست راهبردهای -
 ،کننده خودهدایت جوی

 ،شغلی سوابق به مربوط اطالعات سازیآماده -

 ،شغلی ۀمصاحب به مربوط اطالعات -

 بزرگساالن. برای ییهاگزینه -
 یهانظام و دیسکاور یا آمریکا دانشجویی آزمونگری ۀبرنام ایایانهر نظام ادامه، در

 انجام یهاپژوهش اذعان به که پالس سیجی و سیجی متعامل اطالعات و راهنمایی
 به ،هستند شغلی مسیر ۀمشاور  افزارینرم و ایرایانه یهانظام کارآمدترین شده،

 شد: خواهند داده توضیح اختصار

 

 شغلی –هنمایی و مشاوره ی آموزشی اهمیت و ضرورت را

از آنجایی که شغل و حرفه ی فرد بخش عمده ای از زندگی او را به خود اختصااص    

می دهد و انسان ساعات زیادی از عمر خاود را در محال کاار باا حرفاه خاویش مای        

های فرد نباشد و یا استعداد  گذراند لذا در شرایطی که شغل پاسخگوی نیاز ها و رغبت

ثیر قارار خواهاد داد و   ٴرا برای آن شغل نداشته باشد تمام زندگی فرد را تحت تاالزم 

مای گاردد    ، باعث مشکالت اجتماعیضمن بروز نارضایتی شغلی و کاهش بهره وری 

عالوه بر آن بهره وری نیروی کار که یکی از شاخ  های ارتقااء بهاره وری در نظاام    

ل یا شااغل و بهاره وری وی بساتگی    اقتصادی کشور است تا حد زیادی به تناسب شغ

دارد.  بنابراین اهمیت هدایت و مشاوره آموزشی قبل از انتخاب حرفه در این است کاه  

اساتعدادها و محادودیتهای فارد و باا توجاه باه       ،عالیق ،مشاور پس از سنجش رغبتهاا 
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او را به سمت آموزشهای شغلی مرتبطای ساوق مای     ،امکانات و نیازهای شغلی جامعه

 بتواند در آن به موفقیت برسد . دهد که 

عالوه بر آن استفاده از خدمات  مشاوره در دوره های آموزش فنای و حرفاه ای           

موجب صرفه جویی در  هزینه ها می شود زیرا اگر انتخاب دوره ی آموزشی نا مناسب 

وقت و نیروی فرد به هدر رفته اسات. بعباارت دیگار     ،باشد در حقیقت سرمایه جامعه

اهش مشکالت شغلی ناشی از مهارت آموزی ایجاب می نماید که انتخااب مهاارت و   ک

دوره ی آموزشی  بر مبنای عالقه ، استعداد و شخصایت افاراد اساتوار شاده باشاد تاا       

 درزمان ورود به بازار کار با سرخوردگی های روانی و شغلی مواجه نشوند.

 شغلی –هدف راهنمایی و مشاوره ی آموزشی 

 شغلی عبارت است از :  -و بنیادی راهنمایی و مشاوره آموزشی هدف اصلی 

 آگاهی بخشی به منظور انتخاب صحیح دوره آموزشی و شغلی.  -1

ایجاد انگیزه درکارآموزان درجهت ارتقاء عالقه آنان باه منظورکماک باه نگهداشات      -2

 آنان درطول دوره آموزشی  

 افزایش کارایی و اثر بخشی در نظام آموزشی. -3

 ه زمانی انتظاربرای جایابی و کاریابی .کاهش فاصل -4

 ان اشتغال یافتها اشتغال پایدار(تثبیت و پایداری شغل برای مهارت آموختگ  -5

 افزایش بهره وری کار در جامعه.  -6
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 ی: تعاریف و مفاهیم کاربرد دومفصل 
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 کاربردیتعاریف / مفاهیم 

 ُمراجع 

شاغلی مراکاز آماوزش     -ه راهنمایان ومشاورین آموزشای  فردی است که با مراجعه ب  

با هدف اشتغال و یا 1ای خواستار دریافت خدمات  آموزشی / نیمه آموزشیفنی و حرفه

ارتقاء توانمندی های شغلی خود می باشد. در این شیوه نامه بعياً مراجعین باا عنااوین   

 ند.مهارت جو ، کارآموزان ویا مهارت آموختگان نیز خطاب می شو

 مشاور

مهارت و تجربه خود و دانسته هاای ضاروری از    وفردی است که با استفاده از دانش   

طای فراینادی پویاا و     ،ویژگیهای ُمراجاع، اطالعاات باازار کاار و ویژگیهاای مشااغل       

تخصاصی  مراجع را در تصامیآ گیاری صاحیح بمنظاور انتخااب و شارکت در  دوره       

و یا حل مشکالت آموزشی و شغلی یاری می  آموزشی و انتخاب حرفه یا شغل مناسب

 رساند.

 راهنمایی و هدایت

هدایت از نظر لغوی به معنای راهنمایی و ارشاد کردن است که بوسایله پناد گاویی ،      

سخنرانی و اطالع رسانی انجام می شود . هدایت فعالیتی است پویا و مستمر وساازمان  

می شود ضمن افزایش آگاهی و بصایرت  یافته که از طریق اراهه اطالعات به فرد کمک 

خود در زمینه های مختلاف تصامیآ هاای درسات و مناسابی اتخااذ کناد تاا از باروز          

                                                                                                                   
خدمات نیمه آموزشی : به آندسته از خدماتی گفته می شود که از طریق ارجاع  متقاضی واجد شرایط به  1.

ندسازی مط  اقدام به توانمشاهده و تجربه کوتاه مدت فرایند انجام کار در بنگاه اقتصادی و یا کارگاه آموزشی مرتب

  شغلی ایشان خواهد شد.



               …شیوه نامه اجرائی مشاوره و هدایت آموزشی 

         

 

29 

 

مشکالت در آینده پیشگیری به عمل آورد و از تواناییهای بالقوه اش حد اکثر استفاده را 

راهنمایی به اناواع مختلاف تقسایآ مای شاود : راهنماایی       ، ببرد .براساس نوع خدمات 

 .صیلی ، شغلی ، خانوادگی ، بهداشتی ، جسمی و روانیتح

 مشاوره

 ،مشاوره که یکی از روشهای راهنمایی و هدایت اسات در لغات باه معناای کنکااش       

همفکری و رایزنی اسات . مشااوره فعاالیتی تخصصای یاوراناه ،       ،مشورت  ،تبادل آرا 

آن مراجع در یک  است که درذهنی بین مراجع و مشاور  عاطفی و ، هدفدار ،حيوری 

جو مملو از تفاهآ و همدلی ، آزادانه و صادقانه به طرح مشکلش می پاردازد و پاس از   

 تجزیه و تحلیل مشکل و خاود شناسای بهتار و عمیقتار باا کماک او تصامیآ مناسابی         

 می گیرد و در نهایت به حل مشکل توفیق می یابد.

 راهنمایی و هدایت آموزشی 

منظآ و سازمان یافته ، علمی  ،خدمات و فعالیتهای یاورانهمجموعه ، راهنمایی آموزشی 

ای است که بدان وسیله مراجعان، مهاارت جویاان و کاارآموزان در زمیناه شناساایی و      

، اطالع از قوانین و مقررات آموزشی انيباطی ، شناساایی  انتخاب حرفه آموزی مناسب 

روش فردی یا گروهای کماک    حرفه ای بهتواناییها ، محدودیتها و آشنایی با مهارتهای 

می شود. اراهه این خدمات موجب انتخاب صحیح حرفه آموزی ، شغل یا حرفه، ارتقااء  

و سازگاری و افزایش کارآمدی در یادگیری و فراگیاری مهارتهاا و تواناایی هاای دوره     

 آموزشی می شود.
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 مشاوره ی آموزشی

ره ی حرفاه آماوزی و یاا    مراجع در زمینه ی انتخااب دو ، به منظور هدایت آموزشی   

مواجه ی فرد با مشکالتی در حین گذراندن دوره آموزشی ، باه مشااوره نیااز دارد. در    

، این حالت فرد متخصصی به نام مشاور پس از ایجاد رابطه حسنه با همکااری مراجاع   

علل بروز مشکل را مشخ  ساخته و با استفاده از شیوه های  ، طی مصا حبه و مشاوره

 راجع به حل آن می پردازد.با یاری مُ، ره مختلف مشاو

 راهنمایی و هدایت شغلی 

راهنمایی و هدایت شغلی جریان پیوسته ومداومی است که به مراجعان یا کارآموزان و  

، محادودیتها  رغبتهاا   ،مهارت آموختگان کمک می شود تا بر اساس شناخت استعدادها 

ی انتخاب کنند و پاس از گذرانادن دوره   بتوانند شغل مناسبو نیز نیازهای شغلی جامعه 

های آموزشی بطور موفقیت آمیز و رضاایت بخشای باه آن اشاتغال ورزناد. راهنماایی       

 شغلی شامل سه مرحله است:

 شناخت استعدادها ، رغبتها و محدودیتهای کارآموز. -1

 شناخت خصوصیات مشاغل و فرصتهای شغلی جامعه.   -2

یات فردی کارآموزان یا مهاارت آموختگاان باا    برقراری سازشی منطقی بین خصوص -3

 خصوصیات شغلی.

 مشاوره ی شغلی

مشاوره ی شغلی به عنوان یکی از روشهای هدایت شغلی ،  فعالیتی اسات پویاا باین      

راجع ا کسی که مشکل شغلی دارد ( و مشاوراکسی که در شناخت و حال مشاکالت   مُ

در جهات حال آن    ،شغلی شغلی تخص  و مهارت دارد ( که پس از تشخی  مشکل 
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کمک می شود . مشاور شغلی باید اطالعات کافی درباره ی بازار کاار مشااغل و شایوه    

های فرد شناسی داشته باشد. جریان مشاوره شغلی ممکن است باه ساازش مراجاع باا     

 شغل فعلی یا تغییر آن منجر شود و مراجع به اشتغال در شغل جدیدی بپردازد.

 راهنمایی و هدایت فردی

راهنمایی فردی جریانی است که در آن راهنما صرفاً با یک مراجع ساروکار دارد و باه    

 جمع آوری اطالعات و شناسایی او اقدام می کند.

 راهنمایی و هدایت گروهی

راهنمایی گروهی جریانی است که درآن راهنما باا تعادادی از افاراد بارای رسایدن باه       

فعالیات ساازمان یافتاه ای    ، نمایی گروهای  هدف یا اهداف معینی فعالیت می کنند. راه

است که از ایجاد مشکل پیشگیری می کند. تعداد شرکت کنندگان در راهنمایی گروهی 

نفر است. در راهنمایی گروهی ضارورت دارد از ابازار و وساایل متعاددی      16حداکثر 

 نظیر فیلآ، اسالید، بروشور شغلی استفاده شود تا یادگیری تسهیل شود.

 

 ی فردی مشاوره 

مشاوره ای است که تعداد مراجع فقط یاک نفار و مشاکل  او اختصاصای باشاد کاه         

مشاور در طی جلسه یا جلساتی فاردی و حياوری مراجاع را در حال مشاکل یااری       

 خواهد نمود.
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 مشاوره گروهی

مشاوره ای است که تعداد مراجع بیش از یک نفر و مشکالت آنها تا حدودی  مشاابه    

نفاره شاکل مای گیارد و باه       16شاوره گروهی در گروههای حاداکثر  یکدیگر باشد. م

بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع مورد اشکال می پردازد و تالش می کند کاه راه حال   

 مناسبی برای مشکل بیابد رهبری جلسات مشاوره گروهی نیاز به تخص  و تبحر دارد.

 مشاوره آموزشی الکترونیک :

، ماذاکره آنالیان یاا آفالیان باا مشااور      ونیکی شاامل  به مجموعه خدمات مشاوره الکتر

آشنایی با مراکز آماوزش  و  دریافت بسته های الکترونیکی اطالعات دوره های آموزشی

درخواسات ماذاکره حياوری باا     بصورت مجازی و ارسال الکترونیک  فنی و حرفه ای

آزماون هاای   رفه  و و همچنین درخواست حيور در کارگاه جهت آشنایی با ح مشاور

که از طریق پورتال سازمان به ثبت نام کننادگان   روانشناختی و رغبت شغلی الکترونیکی

شود .در انتهای شایوه   گفته می "مشاوره الکترونیک"دوره های آموزشی اراهه می گردد 

 مه نحوه اراهه خدمات مشاوره الکترونیک آمده است.نا

 موسسه ی کاریابی

موسسات غیر دولتی ا خصوصی ، تعاونی ( اسات کاه توساط اشاخاص ذیصاالح باا       

فرصتهای شاغلی در  شناسایی  اجتماعی برای تعاون، کار و رفاهکسب مجوز از وزارت 

، کاار ، کارفرمایاان   راهنمایی و مشاوره شغلی به جوینادگان   ،داخل و خارج از کشور

 تاسیس شده اند.

 

 

http://www.portaltvto.com/moshavere/mosh_offline_cn/inbox
http://www.portaltvto.com/moshavere/mosh_offline_cn/inbox
http://www.portaltvto.com/moshavere/baste_cn/select_kargah
http://ostan.portaltvto.com/
http://ostan.portaltvto.com/
http://ostan.portaltvto.com/
http://www.portaltvto.com/moshavere/mosh_darkhast_cn/mozakere
http://www.portaltvto.com/moshavere/mosh_darkhast_cn/mozakere
http://www.portaltvto.com/moshavere/mosh_darkhast_cn/mozakere
http://www.portaltvto.com/moshavere/mosh_general_cn/select_azmoon
http://www.portaltvto.com/moshavere/mosh_general_cn/select_azmoon
http://www.portaltvto.com/moshavere/mosh_general_cn/select_azmoon
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 رهگیری

رهگیری عبارت است از بررسی وضعیت اشتغال مهارت آموختگان پاس از طای یاک     

ماه از اتمام دوره آموزشی( دربازه های زمانی معینی از ساال.   6فاصله زمانی مشخ  ا 

 عبارتند از: در این بررسی معموال موارد مختلفی مورد توجه قرار می گیرند که اهآ آنها

 نرخ اشتغال مهارت آموختگان -

 بررسی فاصله زمانی میان تکمیل مهارت آموزی و کاریابی. -

 ثیر مهارت آموزی در سطح درآمد افراد.ٴتحقیق در مورد تا -

 ارتباط مهارت با شغل -

 در رهگیری این اقدامات مد نظر است :

 تماس تلفنی با مهارت آموختگان و ثبت نتایج.   -1

دعوت از مهارت آموختگان کارجو برای شارکت در دوره هاای ارتقااء مهاارت و      -2

 دوره های تکمیلی.

دعوت از مهارت آموختگان موفق در خود اشتغالی و اشتغالزایی بارای حياور در    -3

 مرکز آموزشی و مصاحبه با آنان
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 ماهه 6فاصله زمانی 

بی یاا کاریاابی  بارای یاک     مدت زمان انتظار معقول یا فرصت زمانی کافی برای جایا 

مهارت آموخته است که از این رهگذر نتایج آماری بدست آماده از هار مقطاع زماانی     

هاای زماانی مختلاف حتای  باه صاورت سااالنه را        قابلیت  تطبیق وتعمیآ را در دوره

 خواهد شد.

 زمان رهگیری

رت فرآیند رهگیری فعالیتی مستمر و تادریجی اسات یعنای برقاراری ارتبااط باا مهاا        

هفتگی یا ماهاناه حاداکثر بایاک     ،آموختگان وتکمیل پرسش نامه مربوطه، بطور روزانه

هفته تاخیر قابل انجام است ولی تکمیل فایل نرم افازاری وارساال گزارشاات تنظیمای     

شاود. لاذا زماان    آذر واسفند ماه هر سال انجاام مای   ،شهریور ،ماه یکبار در خرداد 3هر

آن با بازه زمانی مورد مطالعه بخاطر وجود فاصله زماانی   تنظیآ گزارشات و اعالم نتایج

 ماهه دارد. 6کاریابی  همواره تأخیر فاز 

 مفهوم کار و ویژگیهای آن 

نقش محوری دارد. الزم است « کار»چون در تعریف آموزش فنی و حرفه ای 

تعریفی نیز از کار ارایه شود. به هر نوع فعالیت فکری و جسمی کار گفته می شود 

به عبارت دیگر، هر گونه تالش انسانی خواه تالش ذهنی، جسمی و معنوی که به  .

 تولید کاالهای اقتصادی منتهای می شود کار نامیده می شود

(. در حال حاضر هر کوششی که نیازی را ارضا نماید یا 2223،ص1371افرهنگی،

یعت خارجی فایده ای را ایجاد می کند کار مولد به حساب می آید . با کار در طب
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انسان هآ خود و هآ طبیعت را تغییر می دهد. از نظر اقتصادی کار، کوشش انسانی 

 است که در جهت تولید هدایت می شود. در قرون اخیر به ویژه

پس از انقالب صنعتی کار ویژگی های جدید یافته و آن را از کار در دوران 

های متعددی شده کشاورزی متمایز کرده است . جوامع صنعتی دارای ویژگی 

است . مثل یکسان سازی ، تخصصی کاری و تمرکز بخشیدن به امور اجتماعی به 

ماعی پیدا کرده است و معیاری ویژه کار، به همین سبب ، کار بیش از پیش بعد اجت

در « کارکردن»منزلت اجتماعی شده است این ویژگی اجتماعی کار و اهمیت  برای

به ابعاد و تاثیرات اجتماعی کار در جامعه جلب جامعه نظر دولت مردان را نسبت 

 (260،ص1385کرده است قاسمی پویا ،

 

 فایده های آموزش فنی و حرفه ای

آموزش و تربیت حرفه ای از استعدادی برخوردار است که می تواند طیف گسترده 

نزدیک مانند  1ای از مقاصد مختلف را به ثمر برساند . از جمله پی آمدهای

، مهارت ها و پرورش شایستگی ها، پرورش شناختی، پرورش صالحیت شغلی

 2خصوصیات روانی اجتماعی، پذیرش در اجتماع، عيویت در گروهای تخصصی

و دست یابی به اطالعات ، با تمیز قاهل شدن بین منافعی که در دوره یادگیری 

حرفه ای توسط فرد به دست می آید با فایده های گسترده تری که در پی این 

ه حاصل می شود . می توان قلمرو این فایده ها را بهتر شناسایی کرد منافع دور

                                                                                                                   
1 . Outcomes 
2 . Professional 
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فردی در طول حرفه آموزی یا بالفاصله بعد از آن به دست می آید و از آن جمله 

است مهارتهای فنی که به عنوان هدفهای رسمی و معیارهای ارزشیابی نظام 

ای گسترده تر، پی آمدهایی آموزشی به کار گرفته می شوند . از سوی دیگر فایده ه

هستند که ممکن است در طول حیات به دست آیند و هر چند که به پی آمدهای 

نزدیک وابسته اند اما پدید آمدن آنها در فرآیندهای پیچیده و زمان بری صورت می 

گیرد این گونه پی آمدها از اهمیت گسترده تر فردی و نیز اجتماعی و سیاست 

برای اقتصاد یا رفاه عمومی و نیز مباحث اجتماعی و گذاری برخوردارند که 

سیاست گذاری و نیز برای خدمات عمومی به جز آموزش و پرورش از اهمیت 

 . (Feinstein,2009,p424)ویژه ای برخوردارند 
 

 انواع روابط نظام آموزش فنی و حرفه ای و بازار کار 

از یک سو روابط متقابل  هنگام بررسی رابطه برنامه درسی با محیط کار الزم است

برنامه درسی با زیر نظامهای مدیریت و راهبری، تأمین و تخصی  منابع مالی، شیوه 

های مدرسه داری و ارتباط آن با مدیریت  میانی و کالن و وظایف و نقش پذیرفته شده 

معلآ در نظام آموزش و پرورش مورد نظر باشد و از سوی دیگر روابط حاکآ بر مؤلفه 

ون محیط کار، مانند ظرفیت رقابت پذیری و نوآوری ، نوع وابستگی بنگاههای های در

تولیدی به دولت و رانت های موجود ، اندازه و حجآ فعالیته های بنگاهها و شیوه 

 مدیریت نیروی انسانی در آنها و ...

 شناسایی و تأثیر آنها بر روابط متقابل با برنامه ریزی درسی در آموزش فنی و حرفه ای

 ، بطور مناسب رصد شده و مورد ارزیابی قرار گیرد.
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-در میدان عمل ، و در طول زمان، هر کشوری به تناسب سطح توسعه یافتگی اقتصادی

اجتماعی و زمینه های تاریخی و فرهنگی ، و البته رویکرد کالن ساماندهی آموزش فنی 

بنگاه تولیدی -وهدمورد س -و حرفها ی بکار گرفته شده در آن کشور اآموزشگاه محور

–مدرسه مورد –یا با محوریت دوگانه بنگاه اقتصادی  -مورد ژاپن-محور

( بر دسته ای از این روابط تأکید بیش تری گذاشته 432-411، ص  1382آلمانالگو،

 است.

 جمعیت فعال اقتصادی

ساله و بیش تر ا حداقل سن تعیین شده( ، که در هفته ی تقویمی قبل از  10تمام افراد 

هفته آمارگیری ا هفته مرجع( طبق تعریف کار ، در تولید کاال و خدمات مشارکت 

داشته ا شاغل( و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند ابیکار( ، جمعیت فعال 

 .1اقتصادی محسوب می شوند

 شاغل

ساله و بیش تر که در طول هفته ی مرجع ، طبق تعریف کار ، حداقل یک  10تمام افراد 

ت کار کرده ویا بنا به دالیلی به طور موقت کارشان را ترك کرده باشند، شاغل ساع

محسوب می شوند. شاغالن به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود 

اشتغاالن می شوند. ترك موقت کار در هفته ی مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی برای 

                                                                                                                   
 مار ایران.گزارشات سالیانه مرکز آ 1
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رای خود اشتغاالن ، به عنوان اشتغال مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار ب

 محسوب می شود .

  

 افراد زیر نیز به لحاظ اهمیتی که در فعالیت اقتصادی کشور دارند ، شاغل محسوب 

 می شوند:

  افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعيای خانوار خود که با وی نسبت

 مزد(خویشاوندی دارند، کار می کنند ا کارکنان فامیلی بدون 

  کارآموزانی که در دوره ی کارآموزی فعالیتی در ارتباط با فعالیت موسسه ی محل

کارآموزی انجام می دهند ، یعنی مستقیما در تولید کاال یا خدمات سهیآ هستند ، 

 محسوب می شود. "کار"فعالیت آن ها 

 .محصالنی که در هفته ی مرجع مطابق تعریف، کار کرده اند 

  نیروهای مسلح به صورت کادر داهآ یا موقت خدمت می کنند ا تمام افرادی که در

نیروهای مسلح شامل پرسنل کادر ، درجه داران و سربازان وظیفه ی نیرو های 

 .نظامی و انتظامی (

 بیکار

 ساله و بیش تر اطالق می شود که: 10بیکار به تمام افراد 

خود اشتغالی آماده در هفته مرجع فاقد کار باشندا دارای اشتغال مزدبگیری یا  (1

 باشند(.

در هفته مرجع و یا هفته بعد از آن آماده برای کار باشند ابرای اشتغال مزدبگیری یا  (2

 خود اشتغالی آماده باشند(

در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن جویای کار باشندا اقدامات مشخصی را به  (3

 باشند (. منظور جستجوی اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی به عمل آورده
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افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی جویای کار 

 نبوده ، ولی فاقد کار و آماده برای کار بوده اند نیز بیکار محسوب می شوند.

 اشتغال ناقص

افراد دارای اشتغال ناق  شامل تمام شاغالنی است که در هفته مرجع ، حاضر در سر 

غایب  موقت از محل کار بوده ، به دالیل اقتصادی نظیر رکود کاری ، پیدا نکردن کار یا 

ساعت  44کار با ساعت کار بیش تر ، قرار داشتن در فصل غیر کاری و... کمتر از 

 کارکرده ، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده اند . 

  ها 1شاخص

 (تیفعال نرخ)یاقتصاد مشارکت نرخ

 و ساله 15 ایا شتریب و ساله 10( کاریب و شاغلا فعال تیجمع نسبت از است عبارت

 در ،ضرب(تر شیب و ساله 15 ایا تر شیب و ساله 10 کار، سن در تیجمع به( تر شیب

100 . 

 

 
 یکاریب نرخ

  . 100 در ضرب ،(کاریب و شاغلافعال تیجمع به کاریب تیجمع نسبت از است عبارت

                                                                                                                   
1.Index  

 نرخ مشارکت اقتصادی = 
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 (ساله 15-29 ایاساله، 15-24 تیجمع یارکیب نرخ

 15-24 فعال تیجمع به( ساله 29-15 ایا 15-24 کاریب تیجمع نسبت از است عبارت

 . 100 در ضرب ،(ساله 15-29 ایا ساله

 

 
 ناقص اشتغال سهم

 . 100 در ضرب شاغل، تیجمع به ناق  اشتغال یدارا تیجمع نسبت از است عبارت

 

 
 کارجو 

یرغآ آمادگی شغلی و احراز شرایط آن به علت کمبود فرصت شغلی،  کسی است که عل

ضعف مهارتی وآموزشی یا عدم  ،پایین بودن دستمزد ویا جایگاه شغل پیشنهادی

رغبت وعالقه به شغل پیشنهادی موفق به اشتغال مناسب نشده و از طروق ذیل 

 همچنان در  جستجوی کار یا ایجاد کسب وکاربوده است :

تماس با صاحبان کار یا ،یگیری در موسسات کاریابی دولتی وخصوصیثبت نام وپ

درج آگهی در روزنامه  یا مطالعه آگهی  ،کارفرمایان ، پرس وجو از دوستان وآشنایان

 جستجوی تامین منابع مالی برای شروع فعالیت خود اشتغالی یا،های استخدام 

  اشتغالزایی.

 نرخ بیکاری  =

 

 ساله 15-29ساله )یا  15-24نرخ بیکاری جمعیت  =(

 

 سهم اشتغال ناقص =
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 غیر کارجو 

 ه دالیل ذیل آمادگی وشرایط اشتغال را ندارد:کسی است که کارجو نبوده وب

 ،آگاهی نداشتن از روش های جستجوی کار،  بیماری و ناتوانی جسمی دایآ وموقت

اشتغال به خدمت مقدس سربازی ،مسولیت  ،بارداری، اشتغال به تحصیل یا آموزش

ی از عدم تمایل به کاروفعالیت و بی نیاز ،های شخصی ویا خانوادگی وخانه دار بودن 

 انجام کار به دلیل  داشتن درآمد یا اندوخته مالی. 

 

 وزاناندارد شایستگی بکارگیری خدمات مشاوره ای جهت کارآماست

و شاناخت   یآموزشا  تیخدمات مشاوره و هدا یریبکارگ یستگیشا یاستاندارد آموزش

 تیاراهاه خادمات مشااوره و هادا     یدر راساتا  یآموزش یمشاغل، رشته ها و حرفه ها

و  یساازمان آماوزش فنا    یآموزش یشرکت در دوره ها یکه متقاض یبه افراد یشآموز

 شود. یباشد اراهه م یم یحرفه ا

 

 استاندارد نحوه ارائه مشاوره آموزشی:

 ییبوده و شامل کارها یدر حوزه خدمات آموزش یاستاندارد یآموزش تیمشاوره و هدا

چشآ  یبازار کار و معرف مشاغل یبررس ،یو حرفه ا یچون شناخت سازمان آموزش فن
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استعدادها  یابیو ارز ییارتباط با کارآموز و انجام مصاحبه، شناسا یانداز مشاغل، برقرار

اصول مشااوره از   یریاشتغال مهارت آموختگان، بکارگ یریاراهه خدمات رهگ ق،یو عال

 باشد. یم یو گروه یاصول مشاوره فرد یریپورتال و بکارگ قیطر

 

 : استاندارد کاربینی

و  یچاون بررسا   ییو شاامل کارهاا   یاست در حوزه خدمات آموزش یستگیشا ینیکارب

و شاناخت ماواد،    یهاا، بررسا   تیکار و فعال انیجر یشناخت مشاغل مورد نظر، بررس

مورد نظار و نقاش آن در    یشغل گاه،یجا یآالت مربوط، بررس نیابزار و ماش زات،یتجه

شغل مورد نظار مانناد    یجانب مساهلو  موضوعات یریبکارگ ،یآن حوزه شغل تیماٌمور

 باشد. یکار م یدگیچیو پ ی،سختیاقتصاد ،یمنیا

 بسته های خدمات مشاوره ای :

به منظور پاسخگویی به نیازهای مشاوره ای گروههای هدف سازمان آموزش فنی و 

حرفه ای کشور در بخشهای مختلف از جمله کارآموزان آموزشگاههای آزاد، شاغلین 

ی اقتصادی اصنایع و صنوف و ...( و آموزشهای سیار و پادگان و زندان ، در بنگاهها

بسته های خدمات مشاوره ای خاص هر یک از گروههای هدف سازمان تهیه و تدوین 

و در اختیار آنها قرار می گیرد.در ضماهآ شیوه نامه ، این بسته های خدمات مشاوره ای 

 آورده شده است. 

 

 از ارائه خدمات مشاوره  مد  حاصلنحوه دریافت درآ

مبنی بر دریافت هزینه مشااوره   94با توجه به الزام قانونی مندرج در الیحه بودجه سال 

احق مشاوره( در ازای اراهه خدمات مشاوره ای متقاضیان دوره هاای آموزشای فنای و    

 26حرفه ای به استثنا دانش آموزان فنی و حرفه ای و کاارودانش و باا توجاه باه مااده      
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قاانون محاسابات    (37) ادر اجارای مااده  26مادها 94سال  بط اجرایی قانون بودجهضوا

منادرج در   های اجرایی موظفند گزارش عملکارد مناابع عماومی   عمومی کشور، دستگاه

( قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا پانزدهآ ماه بعد،باه ساازمان   5جدول شماره ا

از کلیه ثبت ناام   94( ، مقرر گردید از ابتدای سال .داری کل کشور ارسال نمایندو خزانه

 30000شدگان قطعی مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و آموزشاگاههای آزاد مبلا    

ریال با بت اراهه خدمات مشاوره از متقاضیان آموزشهای فنی و حرفه ای دریافات و باه   

 حساب خزانه داری کل کشور واریز گردد . 

 آموزشی الزامات مشاوره هدایت

 .شناخت بازار کار  -1

 .شناخت اطلس مشاغل بومی و غیر بومی -2

 .آشناهی با تحلیل آزمونهای رغبت شغلی و روانشناختی -3

 .آشناهی با تیپ های شخصیتی -4

 .شناساهی عالهآ و نشانه های بازار اشتغال  -5

 .ی انجام مکانیزم و فرآیند های مشاوره گروهیتوانای -6

 .های مشاوره فردیی انجام مکانیزم و فرآیند توانای -7

 .شغلی-ی اجرای تکنیکهای مشاوره هدایت آموزشیتوانای -8

 .ی اجرای فرآیند های مشاوره الکترونیکایتوان -9

 .ی با راهنمای دوره های آموزشیآشنای -10
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شغلی و  –بررسی و تحلیل پیامدهای حاصل از مشاوره و هدایت آموزشی  -11

ویان از شغلی توسط مهارت ج ثیر آن در احراز شرایطٴارزیابی تا

 .آموزشیمراکز

 .بررسی و تحلیل وضعیت کمی و کیفی اشتغال مهارت آموختگان -12

برقراری ارتباط با سایر سازمانها و دستگاههای اجرایی استان جهت اطالع از  -13

 فرصتهای شغلی استان و شناخت بازار کار و توزیع اطالعات مربوط.

شغلی وجلب توجیه وآشنا نمودن مربیان با خدمات راهنمایی ومشاوره  -14

 مشارکت آنان در چارچوب وظایف مرتبط.

 شیآموزفرایند ارائه خدمات مشاوره و هدایت 

 الففف: مشففاوره الکترونیکففی توسففط متقاضففی آمففوزش هففای فنففی و      

به سامانه تخصصی مشاوره  www.portaltvto.comحرفه ای از طریق آدرس

 .الکترونیکی

 ب: مشاوره حضوری به کمک کارشناس مشاوره هدایت آموزشی
خدمات مشاوره ای که به عموم متقاضیان افاارغ از اینکاه مایال باه ثبات ناام در دوره       

 آموزشی هستند یا نه ( اراهه می شود.

مراجعه متقاضی به واحد مشاوره و دریافت فرم اعالم نیاز به مشاوره ثبت  -1

 آموزشی: در سامانه تخصصی مشاوره هدایت

(را 1متقاضی آموزش پس از مراجعه  به واحد مشاوره  فارم اعاالم نیااز مشااوره افارم      

 دریافت نموده و  یکی از مراحل زیر را طی می کند:
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پس از تکمیل فرم اعالم نیاز به مشاوره : در این فرم  خدمات مشاوره ای قابل اراهاه باه   

ها را به عناوان نیااز مشااوره ای خاود     متقاضی ذکر شده و متقاضی میتواند تعدادی از آن

 درخواست نماید.این خدمات عبارتند از:

 دریافت بسته اطالعات دوره های آموزشی 

 مذاکره با مشاور 

 حيور درکارگاه جهت آشنایی با حرفه و محیط کارگاهی و شرایط کارآموزی 

 انجام تست های مشاوره 

احل مشاوره حيوری ، بازدید از کارگاه مشاور مرکز تاریخ و ساعت انجام هریک از مر

( مشاخ  و باه    1، انجام تستهای مشاوره را در جدول مربوطاه ا قسامت الاف فارم     

متقاضی اعالم می نماید. با تکمیل این فرم ، مراحل مشاوره حيوری مطابق درخواست 

 متقاضی به او اراهه خواهد شد.
 

 اجرای مشاوره حضوری ) مشاوره پیش از آموزش ( -2

اکره با مشاور: متقاضی مشاوره ،در تاریخ و زمان مشخ  شده ادرجدول قسامت  مذ

(، به مشااور مرکاز مراجعاه مینمایاد . در ابتادای مشااوره ،گفتگاو پیراماون         1الف فرم 

وضعیت متقاضی صورت می پذیرد.این گفتگو شاامل:انگیزه انتخااب حرفاه آموزشای،     

دی، وضاعیت تحصایلی،مهارتی،   شجره شغلی و خانوادگی فرد، وضعیت ماالی و اقتصاا  

ورزشاای،هنری، وضااعیت روحاای و جساامانیابیناهی ،شاانواهی و حرکتاای ( متقاضاای   

میباشد.الزم به تاکید است که مواردی نظیر وضعیت خانواده و... صرفا بر اسااس تمایال   

 متقاضی قابل گفتگوست.
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ت ، بخاش  پس از گفتگوی اولیه که معموال با اراهه اطالعات از سوی متقاضی همراه اس

دوم گفتگو با اراهه اطالعات از سوی کارشناس مشاور ، انجاام میپاذیرد. درایان بخاش     

 شود: حداقل درخصوص موارد ذیل بحث می

   حرفه های آموزشی متناسب با شرایط متقاضی 

   شرایط احراز براساس استاندارد آموزشی اتحصیلی،جسمانی( ، حرفه های مارتبط و

 محتوای دوره ها

 رکار شهرستان وچشآ اندازشغلی حرفه هااطالعات بازا 

 امکانات مورد نیاز راه اندازی کسب و کار 

درپایان مذاکره مشاور و متقاضی،مشاور آنچه را الزم میداند در کاادر یادداشات مشااور    

 ثبت می نماید.2قسمت الف فرم 

  منظاور   2انجام تستهای مشاوره: پس از اجرا، نتایج حاصله در جدول قسمت به فارم

 ی گردد.م

    بازدید متقاضی مشاوره ازکارگاه: با هماهنگی مربی و تعیاین وقات قبلی،متقاضای در

 کارگاه حيور یافته و حسب تقاضا و نیاز، از یک یا چند خدمت ذیل بهره مند میگردد:

 مالقات و مذاکره با مربی 

 گفتگو با کارآموزان 

   بازدید از نحوه انجام کار توسط کارآموزان 

 وه اراهه آموزش توسط مربیآشنایی با نح 

 بازدید کلی از کارگاه 

توجه: در تکمیل فرمهای عملکرد؛ بهره گیری هرمتقاضی از یک یا چند ماورد از ماوارد   

مربوط به بازدید از کارگاه فقط یکبار در ستون بازدیداز کارگاه به شمارش میاید. یعنای  

ایل باشد با کاارآموزان گفتگاو   اگر متقاضی بخواهد با مربی مذاکره کند یا عالوه بر آن م
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کرده و نحوه ی آموزش را هآ ببیند در تمام حاالت و برای کل خدمات ارایه شده فقاط  

 شود. یک عملکرد بازدید از کارگاه شمرده می

 

 پس از دریافت خدمات مشاوره ای

    پس از اراهه خدمات مشاوره ای مورد نیاز متقاضی ، در صورتیکه متقاضی مایال باه

در دوره های مهارت آموزی باشد، براساس خدمات مشااوره ای دریاافتی   ثبت نام 

اعالم  1حرفه مورد نظر خود را به ترتیب اولویت در  قسمت ب  از فرم  3حداکثر 

 نماید. نموده و اميا می

نکته: بخش مشاوره به دانش آموزان با وجود اینکه به عنوان خدمات مشاوره عمومی به 

اطر ارزش و محتوای خاص خود باه صاورت جداگاناه و    صورت طرح می باشد، به خ

 باعنوان فرهنگ سازی آموزش فنی و حرفه ای و... طراحی شده است.

 ج: مشاوره اختصاصی امشاوره به کارآموزان(:
به مجموعه ای از خدمات مشاوره ای گفته میشود که صرفا به کاارآموزان اکساانی کاه     

اند( اراهه می گاردد .مشااوره اختصاصای     وارد دوره های آموزش فنی و حرفه ای شده

 شامل سه بخش زیر میباشد:

 مشاوره گروهی شروع دوره آموزشی اافتتاحیه(  -1

 گروهی(       -مشاوره حین آموزش موردیافردی -2

 مشاوره گروهی پایان دوره آموزشیااختتامیه( -3

 مراحل انجام مشاوره و هدایت آموزشی

 مشاوره گروهی شروع دوره آموزشی .1
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مشاوره گروهی در شروع دوره آموزشای ،آشانا کاردن کاارآموزان باا فياای       هدف از 

کارآموزی مرکز و کارگاه و آشنا نمودن آنها با وظایف و حقوقشان میباشد.بخشی از این 

آشنایی توسط کارشناس مشاور و بخش دیگر آن توسط مربی ممکن میشاود. منظاور از   

 باشند . وره آموزشی دریک کارگاه میگروه در این شیوه نامه ، گروهی از کارآموزان د

 

حداقل خدمات مشاوره ای که توسط کارشناس مشاور مرکاز در شاروع دوره     :1-1

 شود: اراهه می

 الف( معرفی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور                           

 معرفی مرکز آموزشی (ب

                 تشریح قوانین و مقررات انيباطی مرکز                       (ج

 د( آشنایی با نحوه استفاده ازخدمات واحد مشاوره مرکز

ح( تشریح مزایای مهارت آموزی: اینکه پس از کسب مهارت به چه مشااغل صانعتی و   

صنفی میتوان دست یافت و چه مجوزهای قانونی بارای ایجااد کساب و کاار و یاا راه      

 اندازی واحد تولیدی یا خدماتی میتوان اخذ نمود

:حداقل خدمات مشاوره ای مورد انتظارکه توسط مربی کارگاه در شروع دوره اراهه 1-2

 میشود:

 الف(  قوانین ومقررات کارگاه

 الزام رعایت نکات ایمنی ،حفاظت فنی و بهداشت در کارگاه (ب

 چشآ انداز شغلی حرفه مربوطه (ج

 مسیر ارتقاء مهارت

 مسیر ارتقا تحصیلی و آموزشی

 ثبت میشود . 3هی شروع دوره در فرم گزارش جلسات مشاوره گرو

 فردی(        -مشاوره حین آموزش موردیاگروهی .2
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مشاوره حین آموزش موردی بصورت فردی وگروهی صاورت میپاذیرد.و حاداقل ساه     

 شود: جنبه زیر را شامل می

 

 

       بررسی مشکالتی که در روند آموزش اختالل ایجاد  نماوده و بار کیفیات آماوزش اثار 

 می گذارد

 مشاوره در موارد پیش بینی نشده و موردی اراهه 

 شغلی کارآموزان در صاورت نیااز باه تشاخی  کارشاناس      -جنبه مشاوره آموزشی

 مشاور و یا مربی

 موردی:  -: مشاوره حین آموزش گروهی 2-1

درصورتیکه هر یک از موارد سه گانه فوق ا یا مواردی از این دست ( جنبه اثر بر گروه 

ر بپذیرد، جلسه مشاوره گروهی برگزار خواهد شد . مشاوره داشته یا از گروه تاثی

گروهی معموال بنا به درخواست  رهیس مرکز، مربی دوره ، گروه کارآموزان و یا ارشد 

کارآموزان کارگاه انجام میشود اما در هر صورت باید به تایید رهیس مرکز برسد.گزارش 

 .( ثبت میشود 4موردی درا فرم –جلسات مشاوره گروهی 

 موردی: -: مشاوره حین آموزش فردی 2-2

 موردی حین دوره  معموال در موارد ذیل صورت می پذیرد:-مشاوره  فردی

 .هر گونه مورد فردی که در روند آموزش فرد و یا گروه کارآموزان تاثیر گذار باشد 

 پاسخگوهی به ابهامات و سواالت فرد کارآموز در موارد فردی مربوط به او 

 ی چون ترك دوره آموزشی ، تغییرحرفه و ...بررسی موارد 



 tvtoر مناطق آزاد کشور و مراکزد                                                   

 

  بررسی مشکالت کارآموزان در خارج از مرکز در صورتیکه بر عملکرد و نحوه

 حيور آنها در مرکز تاثیر گذارد.

 : جلسات فردی معموال به درخواست  مربی یاکارآموزصورت می پذیرد.1نکته

 ی  مشاورکامال: درمواردیکه شرح کامل اطالعات جلسات فردی به تشخ2نکته

محرمانه باشد ،دسترسی به این اطالعات برای دیگران حسب تشخی  رهیس مرکز و 

 بر اساس نظر مشاور مرکز بصورت طبقه بندی خواهد بود. 

  بدیهی است به تعداد جلسات فردی برگزارشده برای هرکارآموز در طول یک

 (تکمیل می گردد.5دوره آموزشی افرم 

 ره آموزشیمشاوره گروهی پایان دو .3

پایانی دوره برگزار می گردد.عمدتا جنبه شغلی داشته اماا رویکارد    %20این مشاوره در 

ارتقای حرفه ای یا تحصیلی را نیز خواهد داشت. همچنین به معرفی فرصتهای احتمالی 

 شغلی که از سوی بنگاههای اقتصادی به مراکز سفارش شده اند می پردازد.

 شاور انجام می گیرد :اقداماتی که توسط کارشناس م

معرفی سایتهای اطالع رسانی شغلی، کاریابی وکارآفرینی 

 اراهه نقطه نظرات و یا دعوت از مهارت آموختگان موفق و کارآفرین دوره های قبل 

مهارتهای کاریابی   ،معرفی منابع شغلی 

   راهنمایی جهت تهیه تقاضانامه کار 

 های رهگیریلی، تکمیل فرمتوجیه کارآموزان در خصوص رهگیری شغ 

 ثبت میشود . 6موردی در فرم –گزارش جلسات مشاوره گروهی 

 

 های مشاورهبسته های مشاوره ای و فرم 
 شغلی )ویژه صنایع و صنوف( –ارائه خدمات مشاوره و هدایت آموزشی  -
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 بسته ارائه خدمات مشاوره هدایت آموزشی ویژه کارآموزان آموزشگاههای آزاد-

 ائه خدمات مشاوره و هدایت آموزشی ویژه دوره های آموزشی در زندان بسته ار-

 

 

 شغلی )ویژه صنایع و صنوف( –ارائه خدمات مشاوره و هدایت آموزشی 
 شغلی گروهی : –الف : اجرای مشاوره و هدایت آموزشی 

های شغلی و چشآ اناداز  ها ، مسیر ارتقاء شغلی و زیر مجموعهمعرفی رشته ، حرفه -1

 وسط مربیشغلی ت

 اجرای مشاوره و هدایت شغلی توسط کارشناس مشاور -2

 های مخت  شاغلین توسط کارشناس مشاور یا مربیتشریح آزمون -3

شاغلی توساط مربای ،     –توضیح : در صورت اجرای جلسه مشاوره و هدایت آموزشی 

 های مربیان مدنظر قرار گیرد.های تشویقی در ارزشیابیاهرم

 تصاصی برای هر فرد در صورت نیاز ت شغلی اخب : اجرای مشاوره و هدای

 های مخت  شاغلین :اجرای آزمون -1

آزمون فرسودگی شغلی ا سنجش فرسودگی شغلی افرادی که با فشارکاری و کسالت و   -1-1

 خستگی روبرو هستند.
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آزمون درگیری شغلی ا سنجش میزان صرف وقت توسط فرد شااغل کاه نشاان دهناده      -1-2

 باشد.میمقدار رغبت و عالقه به شغل 

آزمون پذیرش تغییر شغل ا راهنمای مسائولین یاک بنگااه اقتصاادی در تعیاین        -1-3

 میزان پذیرش تغییر شغل

آزمون غنی سازی شغل ا راهنمای مسئولین یک بنگاه اقتصادی در تعیین میازان    -1-4

 غنی سازی مشاغل

آزمون مسیر پیشرفت شغلی ا تعیین موضوع و شاخصی که شغل افراد بایاد دارا    -1-5

 پیشرفت و ترقی فرد در آن شغل محقق گردد. باشد تا

هاای زیسات محیطای ا کااهش مصارف        ج : اراهه دوره های آموزشی : کاهش آالینده

روانشناختی صنعتیامشااوره عماومی بصاورت عکاس ،      –انرژی در واحدهای صنعتی

 فیلآ و جزوه و... (
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 زشگاههای آزادبسته ارائه خدمات مشاوره هدایت آموزشی ویژه کارآموزان آمو

 مشاوره الکترونیکی در پورتال سازمان -1

معرفی موردی کارآموزان آموزشگاههای آزاد جهت مشااوره باه مراکاز و ادارات کلابادو      -2

 پایان دوره( –حین آموزش  –ورود 

 –برگزاری کارگاه مشاوره و اخالق حرفه ای بارای مربیاان و مادیران آموزشاگاههای آزاد      -3

 1کل ، منتخب و مشاوران افتخاریکارشناسان مشاوره اداره 

همکاری و تمهیادات الزم جهات شارکت نماودن آموزشاگاههای آزاد در نمایشاگاههای        -4

 المللیاستانی ، ملی و بین

برگزاری کارگاه مشاوره آموزشی در اولین و آخارین جلساه شاروع دوره مربوطاه توساط       -5

 آموزشگاه آزاد2مربی

زاد جهت درج نام آنها در کتاب کاارآموزان  معرفی مهارت آموختگان موفق آموزشگاههای آ -6

 موفق

 بارگزاری تست سنجش رغبت شغلی برای کارآموزان در پورتال مشاوره الکترونیک -7

 ای برای آموزشگاههای آزاد توسط مشاوران استانتهیه جزوه مشاوره -8

 ماهه پس از قبولی در آزمون 6رهگیری الکترونیکی کلیه مهارت آموختگان  -9

 تحلیل شغلی : -10

 اساهی معیارهای الزم برای موفقیت کارآهی در حرفه / شغل مورد نظرشن -10-1

 KSA)1شناساهی ا -10-2

                                                                                                                   
دانشجویان سال آخر دانشگاههای دولتی و آزاد سراسر کشور در رشته مشاوره و هدایت آموزشی ، تمهیدات ستادی و استانی .1

 تهیه شدهصورت پذیرد. طبق استاندارد 
 .  توجیه مربیان توسط کارشناسان مشاوره استان2
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 وظایف شغلی ، تواناهیهای مورد نیاز ، قابلیتهای مورد نیاز -10-10-2

 

ویفژه دوره هفای آموزشفی در     بسته ارائه خدمات مشاوره و هدایت آموزشی

 زندان 

 زندان . ترجیحاً کارشناسان مرد. حيور کارشناس مشاوره اداره کل در اول دوره در -

 اختصاص جلسه اول توسط مربی به موضوعات مشاوره. -

هاای آموزشای باه    در اختیار قرار دادن بروشورها و لوح هاای فشارده معرفای دوره    -

 زندانیان حسب رشته درخواستی.

 برگزاری دوره های مشاوره عمومی برای زندانیان. -

 کدام از زندانیان در صورت نیاز.برگزاری دوره مشاوره اختصاصی برای هر  -

 اراهه فیلآ معرفی رشته ها و حرفه های آموزشی. -

معرفی افراد موفق در سازمان آموزش فنی و حرفه ای ترجیحاً افراد زندانی موفاق و   -

 تجربه ی آنها توسط مشاور اداره کل / مسئول آموزش در زندان ها و ایشان .

 
 

 

 

 

                                                                                                                   
1 KSA: Knowledge, Skills, Abilities . 
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 الکترونیکمشاوره 
ام از طریق پورتاال و بصاورت اینترنتای باشاد طبیعتااً دسترسای باه        چنانچه ثبت ن

اطالعات اولیه آموزشی از جمله انواع خدمات مشااوره ای کاه مراجعاه کنناده باا      

 توجه به نیاز خود از خدمات فهرست شده زیر انتخاب می نماید:

 درخواست مذاکره حيوری با مشاور .1

 مذاکره آفالین با مشاور .2

 .حيور در کارگاه جهت آشنایی با حرفه ها .3

 .دریافت بسته اطالعات دوره های آموزشی .4

 .آزمون های روانشناختی و رغبت شغلی .5

 .آشنایی با مراکز آموزش فنی و حرفه ای .6

 

بساته اطالعاات دوره   دریافات  ، مذاکره آفالین با مشاوراز گزینه های فوق گزینه های: 

میتواند بادون دریافات هزیناه     آشنایی با مراکز آموزش فنی و حرفه ایو  های آموزشی

،حيور در کارگاه جهت  ری با مشاوردرخواست مذاکره حيواراهه گردد و گزینه های 

باا دریافات هزیناه انجاام      آزمون های روانشناختی و رغبات شاغلی  آشنایی با حرفه  و 

 نیزفراهآ خواهدشد. Online پذیرد.درآینده ای نزدیک امکان مشاوره 

http://www.portaltvto.com/moshavere/mosh_darkhast_cn/mozakere
http://www.portaltvto.com/moshavere/mosh_offline_cn/inbox
http://www.portaltvto.com/moshavere/mosh_hozor_cn/check_karbar
http://www.portaltvto.com/moshavere/baste_cn/select_kargah
http://www.portaltvto.com/moshavere/mosh_general_cn/select_azmoon
http://ostan.portaltvto.com/
http://www.portaltvto.com/moshavere/mosh_offline_cn/inbox
http://www.portaltvto.com/moshavere/mosh_offline_cn/inbox
http://www.portaltvto.com/moshavere/baste_cn/select_kargah
http://www.portaltvto.com/moshavere/baste_cn/select_kargah
http://ostan.portaltvto.com/
http://ostan.portaltvto.com/
http://www.portaltvto.com/moshavere/mosh_darkhast_cn/mozakere
http://www.portaltvto.com/moshavere/mosh_general_cn/select_azmoon
http://www.portaltvto.com/moshavere/mosh_general_cn/select_azmoon
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رای هر متقاضی دارای اهمیت است انتخاب رشته و حرفه آموزشی برای دستیابی آنچه ب

به آینده شغلی متناسب با استعداد و عالقه فارد باا امکاان درآماد و باازار کاار مناساب        

میباشد .برای دستیابی به این مهآ فرد متقاضی باید ابتدا با دوره های آموزشای و مراکاز   

این امر هآ میتواند با اساتفاده ازاطالعاات پورتاال و    آموزش فنی و حرفه ای آشناشود ،

همچنین حيور در کارگاه و مصاحبه با مربی مربوطه صورت گیرد و حداکثر سه گزینه 

از مجموع حرفه ها را برای خود انتخااب نمایاد . باا بهاره گیاری از نتاایج آزمونهاای        

صاورت  سنجش رغبات و اساتعداد شاغلی و آزمونهاای ارزیاابی شخصایت مشااوره ب       

الکترونیک  و نهایتا مذاکره حيوری با مشاور از میان سه حرفه ،به انتخاب یاک حرفاه   

 آموزشی جهت ثبت نام برسد.

انجام آزمونهای سنجش رغبت و استعداد شغلی و آزمونهای ارزیابی شخصیت مشااوره  

 بصورت الکترونیک:

در تستهای سنجش رغبت شغلی و چاک لیسات هاای ارزیاابی شخصایت در پورتاال       

دسترس متقاضی میباشد.نتایج تستهای انجام شده به مشاور ارسال و در یک بازه زماانی  

، پاسخ و نتایج ارزیابی انجام شده توسط مشاور برای متقاضای قابال دسترسای خواهاد     

 بود.  

: متقاضای میتواناد از طریاق پورتاال ساواالت خاود را       Olineارتباط با مشاوربصورت 

ر یک بازه زمانی مشاخ  پاساخ را از مشااور دریافات     و دOffline مطرح و بصورت

 نماید.
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فرم های فرایندهای انجام مشاوره در دپارتمان مشاوره / دفتر 
 مشاوره هدایت آموزشی

 
 1فرم 

    نام و نام خانوادگی:.....................................  کد ملی:..........................    جنسیت:             

 تاریخ مراجعه:.....

 email:   : شماره تلفن ثابت: ...............شماره تلفن همراه 

ای  مراحل زیر متقاضی گرامی : لطفا برای آشنایی با مسیرهای آموزشی شغلی و حرفه

 را طی نماهید:

 الف: لطفاً نیازهای مشاوره ای خودرا درقالب موارد ذیل مشخ  نماهید :

 طالعات دوره های آموزشیدریافت بسته ا انجام تست های مشاوره 

             حيور درکارگاه جهت آشنایی با حرفه                                                             مذاکره با مشاور 
 این  قسمت توسط مشاور تکمیل میشود

 ساعت تاریخ نوع مشاوره

   مذاکره با مشاور

   مربوط انجام تستهای

   حيور در کارگاه
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.........................................................................................................................................
........................................... 

 
 شود این قسمت پس از دریافت خدمات مشاوره ای تکمیل می

ای اراهه شده به شما  امطابق فرم شماره ب: متقاضی گرامی، با توجه به خدمات مشاوره

ای هستید، لطفا نام (، و در صورتیکه مایل به گذراندن دوره آموزش فنی و حرفه2

 حرفه آموزشی مورد انتخاب خود را به ترتیب اولویت در جدول ذیل بنویسید:3

حرفه 

 آموزشی
1- 2- 3- 

کد 

 ندارداستا
   

    

 امياء متقاضی:   نام و                
 
 

                                                                               
 امياء کارشناس مشاوره:نام و                                                                     
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 2فرم
 ه با کارشناس مشاور:االف : مذاکر

 ( گفتگوپیرامون وضعیت متقاضی ا بر اساس تمایل متقاضی( حداقل شامل موارد ذیل:1
وضعیت خانوادگی، تحصیلی ،مهارتی ، -انگیزه انتخاب آموزشهای فنی و حرفه ای 

 شغلی ،جسمی و...    
 ( اراهه اطالعات به متقاضی حداقل شامل موارد ذیل:2

های حرفه –جسمانی و...(  -ستاندارد آموزشی  اتحصیلیشرایط احراز بر اساس ا
امکانات   -محتوای دوره  -اطالعات بازار کار شهرستان  -انداز شغلی چشآ -مرتبط

 اندازی شغل و ...مورد نیاز راه
 

 

 

 ب: نتیجه  انجام تستهای مشاوره:

 

 حيوردرکارگاه :

                       مالقات و مذاکره  با مربی                          گفتگو با کارآموزان  بازدید از نحوه

بازدید کلی از  آشنایی با نحوه اراهه آموزش توسط مربیانجام کار توسط کارآموزان
 کارگاه                                  

حرفه 3ای اراهه شده به شما، حداکثر متقاضی گرامی، با توجه به خدمات مشاوره
 شی را به ترتیب اولویت در جدول ذیل بنویسید:آموز

 -3 -2 -1 حرفه آموزشی

.باشآهای آموزشی نمیای  در حال حاضر مایل به ثبت نام در دورهاینجانب ضمن دریافت خدمات مشاوره  

:امياء کارشناس مشاوره نام وامياء متقاضی:                           

 یاداشت مشاور با توجه به سئوالت متقاضی: ............

 ............................نام تست:.....................نتیجه................... -1

 نام تست:.....................نتیجه...............................................-2
. 
. 
. 
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        3فرم   

 ع دوره آموزشی                                               مشاوره گروهی شرو

 تاریخ جلسه:      ی آموزشی:عنوان دوره

ساعت شروع جلسه:                                                         تعداد کارآموزان 

 حاضر در جلسه:

محل برگزاری                  ساعت خاتمه جلسه:                                       

 جلسه:
 الف(اقدامات انجام شده و اراهه اطالعات و راهنمایی توسط کارشناس مشاور:

 ای کشور                      معرفی سازمان آموزش فنی و حرفه 

   معرفی مرکز آموزشی 

                              تشریح قوانین و مقررات انيباطی مرکز 

   ه از مزایای مهارت آموزی استفاد 

 مندی از امکانات و تسهیالت مرکزنحوه بهره 

     آشنایی با نحوه استفاده ازخدمات واحد مشاوره مرکز            

 ب( اقدامات انجام شده و اراهه اطالعات و راهنمایی توسط مربی:

 قوانین ومقررات کارگاه 

  کارگاهالزام رعایت نکات ایمنی ،حفاظت فنی و بهداشت در 

  چشآ انداز شغلی حرفه مربوطه 

               مسیر ارتقاء مهارت 

 امياء کارشناس مشاور:     امياء مربی:

 

  بدیهی است منظور از گروه ، تعداد کارآموزان هر دوره آموزشی در یک کارگاه

 می باشد.
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 4 فرم   
 مشاوره گروهی حین آموزش موردی 

 

 لسه:    تاریخ ج      موضوع تشکیل جلسه:

محل برگزاری جلسه:                                                                            تعداد 

 کارآموزان گروه:

 مشاوره گروهی به درخواست: 

  گروه کارآموزان یا ارشد هر کارگاه مربی دوره رهیس مرکز 

 اميای رهیس مرکز:      اميای درخواست کننده:

  

 مشاور:کارشناس اميای  نام و                                          

 

 دلیل درخواست:

 یادداشت مشاور:
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 5فرم 

 مشاوره فردی حین دوره آموزشی موردی                                                            

ونام تاریخ جلسه:                                                                        نام 

 خانوادگی کارآموز:

 عنوان دوره ی آموزشی: 

 والدین   مربی دوره   رهیس مرکز   کارآموز   مشاوره فردی به درخواست: 

 اميای درخواست کننده:

 

 

 اميای کارشناس مشاوره :                                                    

 

 

 

 

 

 موضوع مراجعه:

 پیشنهادمشاور:

 خیر             بلی   معرفی مراجعه کننده به مرکز مشاوره:

              خانواده              بالینی  شغلی         تحصیلی        اوره :ارجاع به مرکز مش
 

 سایر موارد:
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 نکته: 

ت رهیس مرکز، مربی، کارآموز ایا والدین جلسات فردی معموال به درخواس -1

 پذیرد.کارآموز(صورت می

ممکن است برخی موارد مطرح شده از سوی کارآموز، در جلسات فردی محرمانه  -2

باشد ،این موارد با تشخی  رهیس مرکز احسب نظر کارشناس مشاور( از طبقه 

 بندی محرمانه متناسبی برخوردار خواهند شد.
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 6فرم 

 مشاوره گروهی پایان دوره آموزشی                  

 گردد.(درصد طول دوره آموزشی تکمیل می 80ااین فرم پس از گذراندن 

                          عنوان دوره آموزشی:                                                      

                              در جلسه:                                     تاریخ برگزاری جلسه:     تعداد کارآموزان حاضر

 حداقل اقدامات انجام شده توسط مشاور:                محل برگزاری جلسه:

  معرفیاطلس مشاغل بومی و غیر بومی شهرستان و استان 

 

معرفی سایتهای اطالع رسانی شغلی،کاریابی وکارآفرینی 

 قطه نظرات و یا دعوت ازمهارت آموختگان موفق و کارآفرین دوره های قبلاراهه ن 

مهارتهای کاریابی ،معرفی منابع شغلی 

  راهنمایی جهت تهیه تقاضانامه کار 

 های رهگیریتوجیه کارآموزان در خصوص رهگیری شغلی، تکمیل فرم 

 دیگر اقدامات:

 اس مشاورهکارشن اميای نام و                            

 

  بدیهی است منظور از گروه ، تعداد کارآموزان هر دوره آموزشی در یک کارگاه می

 باشد.
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 سوم :  آزمون های شغلیفصل      
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 آزمون تصمیمات شغلی
لیستی از عباراتی در ارتباط با تصمیمات تحصیلی و شغلی شما آمده است. هر عبارت 

. اگر شما با عبارت به طور کامل یا نسبتا موافق هستید، حرف ص را در را بخوانید 

جای خالی قرار دهید و اگر به طور کامل یا نسبتا با عبارت مطرح شده مخالف هستید 

 حرف غ را در جای خالی قرار دهید.

 

 غلط صحیح سئواالت ردیف

1 
من در مورد چگونگی تامین هزینه های تحصیلی خود تصمیآ 

 رده ام.گیری ک
  

2 
من هنوز تصمیآ نگرفته ام که چه زمانی می خواهآ روی پای خود 

 بایستآ.
  

3 
من هنوز تصمیآ نگرفته ام که آیا می خواهآ برای پیشرفت حرفه 

 ای ام به دانشگاه یا یک موسسه فنی بروم.
  

   من هنوز تصمیآ نگرفته ام که کجا مشغول به کار شوم. 4

   جآ هیچ تصوری ندارم.در مورد زمان ازدوا 5

   هنوز تصمیآ نگرفته ام که آیا به نیروی ارتش ملحق شوم یا نه؟ 6

7 
هنوز تصمیآ نگرفته ام که چه زمانی به صورت تمام وقت به 

 سرکار خواهآ رفت.
  

   هنوز تصمیآ نگرفته ام که برای کارکردن دوست دارم به کجا بروم. 8

9 
ه زمینه ای می خواهآ متخص  هنوز تصمیآ نگرفته ام که در چ

 شوم.
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 غلط صحیح سئواالت ردیف

 

 

10 
مطمئن نیستآ که آیا باید به طور همزمان هآ به مدرسه بروم و هآ 

 مشغول به کار شوم.
  

11 
هنوز تصمیآ نگرفته ام که باید مشغول به کار تمام وقت شوم یا به 

 ادامه تحصیل بپردازم.
  

   .هنوز تصمیآ نگرفته ام که چه شغلی را دوست دارم 12

13 
هنوز مطمئن نیستآ که آیا می خواهآ در حرفه خود بیشتر با افراد 

 سرو کار داشته باشآ یا اشیاء.
  

14 
من در مورد زندگی خود تصمیآ گرفته ام. سال آینده نیز تصمیآ 

 من عوض نخواهد شد.
  

   من عمال هیچ تصمیمی در مورد آینده ندارم. 15

   ط به آینده ام را اتخاذ کرده ام.من اکثر تصمیمات ضروری مربو 16

17 
من در مورد دوره های منتخب سال آینده خود تصمیآ گیری 

 نکرده ام.
  

   برنامه های شغلی خودم را تا این لحظه نامعلوم می دانآ. 18

   برنامه های شغلی خودم را تا این لحظه بسیار نامعلوم می دانآ. 19

20 
شغلی ام برای بقیه عمرم تصمیآ من در مورد زمینه های عمومی 

 گیری کرده ام.
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 نمره دهی

 پاسخ های صحیح خود را با یکدیگر جمع کنید تا نمره نهایی خود را بیابید:

 

 

 دكص نمره

15 85 

13 70 

11 50 

9 30 

7 15 

 

 غ .11 ص .1

 غ .12 غ .2

 غ .13 غ .3

 ص .14 غ .4

 غ .15 غ .5

 ص .16 غ .6

 غ .17 غ .7

 غ .18 غ .8

 غ .19 غ .9

 ص .20 غ .10
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نمره باال نشان دهنده سطح با اهمیت تر تصمیآ گیری است. برای مثال اگر شما     

درصد از جوانان به اندازه شما  70گرفته باشید به این معناست که  70نمره صدکی 

 تصمیآ گیری های حرفه ای نکرده اند.

 آزمون ترس از موفقیت

نامه تعدادی عبارت خواهید یافت که نگرش فردی شما را اندازه گیری در این پرسش        

می کند. هیچ پاسخ صحیح یا غلطی وجود ندارد. با استفاده از مقیاس های زیر به تمامی 

 موارد پاسخ دهید.

 

 مخالف = شدیدا7ً

 = مخالف6

 = تا حدودی مخالف5

 = نامعلوم4

 = تا حدودی موافق3

 = موافق2

 موافق = شدیدا1ً
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 سؤاالت
شدیداً 

 موافق
 موافق

تقریباً 

 موافق

تقریباً 

 مخالف
 مخالف

شدیداً 

 فلمخا

از سایر افراد انتظار دارم تا  -1

استعدادهای نهایی مرا کامال 

 تحسین کنند.

      

هزینه موفقیت غالبا بیشتر از  -2

 پاداش آن است.

      

در برابر هر برنده ای چندین  -3

 وجود دارد.بازنده ناراحت 

      

تنها روشی که من می توانآ  -4

ارزش خود را به اثبات برسانآ، 

برنده شدن در یک بازی یا 

خوب انجام دادن یک وظیفه 

 محوله است.

      

من از اینکه به دوستانآ  -5

بگویآ که کاری را خیلی خوب 

 انجام داده ام لذت می برم.

      

بازی کردن خیلی مهآ تر از  -6

 نده شدن در همان بازی است.بر

      

زمانی که سعی می کنآ تا  -7

کاری را بهتر از دیگران انجام 
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 سؤاالت
شدیداً 

 موافق
 موافق

تقریباً 

 موافق

تقریباً 

 مخالف
 مخالف

شدیداً 

 فلمخا

دهآ ممکن است بسیاری از 

 دوستانآ را از دست بدهآ.

در یک مسابقه بدون توجه  -8

به چگونگی برد فقط برای 

 پیروزی تالش می کنآ.

      

فردی که در صدر قرار دارد  -9

ء باید تالشی مداوم برای ارتقا

 داشته باشد.

      

من فقط زمانی خوشحال  -10

هستآ که کارهایآ را بهتر از 

 دیگران انجام دهآ.

      

تصور میکنآ که موفقیت  -11

در فرهنگ ما از اهمیت بسیاری 

 برخوردار است.

      

هر فردبمنظور موفقیت  -12

بایستی در زندگی خود از 

 سرگرمی دست بردارد.

      

هزینه موفقیت، مسئولیت    -13

 طاقت فرسا می باشد.

      

موفقیت بر احترام حکآ می  -14

 کند.
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 سؤاالت
شدیداً 

 موافق
 موافق

تقریباً 

 موافق

تقریباً 

 مخالف
 مخالف

شدیداً 

 فلمخا

زمانی که دیگران از کار من  -15

تعریف می کنند، شرمسار می 

 شوم. 

      

یک فرد موفق در نظر  -16

دیگران کناره گیر و مغرور می 

 باشد.

      

زمانی که در صدر قرار  -17

دارید، هر فردی به شما مراجعه 

 می کند.

      

رفتار مردم پس از موفقیت  -18

 بسیار بدتر است.

      

زمانی که با فردی دیگر در  -19

حال رقابت هستآ اگر ببازم 

 احساس بهتری دارم.

 

      

زمانی که در صدر هستید  -20

هرکسی رفیق شماست، هیچ 

 فردی دوست شما نیست.

      

      انی که شما بهترین زم -21
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 سؤاالت
شدیداً 

 موافق
 موافق

تقریباً 

 موافق

تقریباً 

 مخالف
 مخالف

شدیداً 

 فلمخا

هستید تمامی درها به روی شما 

 باز است.

 

 

حتی زمانی که وظایفآ را  -22

به نحو احسن انجام می دهآ، 

بعيی مواقع اگر ببازم احساس 

 بهتری نسبت به زمان برد دارم.

      

معتقدم که افراد موفق  -23

 اغلب ناراحت و تنها هستند.

      

موفق،   پاداش یک رقابت -24

عظیآ تر از پاداش هایی است 

که در نتیجه همکاری بدست می 

 آید.

      

زمانی که در صدر هستآ  -25

مسئولیت سبب می شود که 

 احساس ناراحتی داشته باشآ.
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 سؤاالت
شدیداً 

 موافق
 موافق

تقریباً 

 موافق

تقریباً 

 مخالف
 مخالف

شدیداً 

 فلمخا

این موضوع برای من بسیار  -26

اهمیت دارد که تمامی کارهایی 

را که متعهد می شوم به نحو 

  احسن انجام دهآ.

      

عقیده دارم که نسبت به  -27

اکثر افرادی که میشناسآ موفق 

 تر هستآ.

      

 نمره دهی 

قبل از نمره دهی به آزمون ترس از موفقیت، پاسخ های خود در موارد زیر را     

 معکوس نماهید:

. پس از معکوس نمودن این موارد، پاسخهای خود را  27،26،24،21،17،14،10،8،5،4،1

 دیگر جمع کنید، تا نمره خود را به دست آورید.با هم
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 معیارها

 درصد زن مرد

126 122 85 

119 115 70 

111 107 50 

103 99 30 

96 92 15 
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 شغل جرأتمندانهبررسی جستجوی آزمون 

 

فهرست زیر جهت تهیه اطالعاتی پیرامون روشی که شما در آن به جستجوی شغل     

ردازید طراحی شده است. خود را در هر کدام از موقعیتهای شغل یابی زیر تصور می پ

نموده، و مشخ  نماهید تا چه اندازه به حالتی که انتخاب می کنید شباهت دارید. 

لی نبوده اید، خود را در موقعیت مشابه قرار داده و غچنانچه تا به حال در جستجوی ش

 ز کلید زیر به سواالت جواب دهید.سواالت را پاسخ دهید. با استفاده ا

 خیلی بعید است -1

 بعید است -2

 تا حدودی بعید است -3

 تا حدودی ممکن است -4

 ممکن است -5

 دارداحتمال قوی  -6
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 سؤاالت

خیلی 

بعید 

 است

د بعی

 است

تا 

حدودی 

بعید 

 است

تا 

حدودی 

ممکن 

 است

ممکن 

 است

 

احتمال 

قوی 

 دارد

ی هنگامی که از من خواسته م -1

شود تجارب کاری ام را بیان کنآ، 

 تنها راجع به کارهایی صحبت 

می کنآ که برای آنها دستمزد 

 .دریافت نموده ام

      

در مورد یک  یچنانچه شخص -2

پست خالی عالی صحبت می کند، 

اطالعات بیشتر  گرفتنبه  یعالقه ا

در این مورد نخواهآ داشت مگر 

 .اینکه آن شخ  را بشناسآ

      

اگر با کارفرمایی برخورد کنآ که  -3

هیچ پست خالی برای من نداشته 

ایان مباشد از او در مورد کارفر

دیگری که ممکن است شغلی برای 

 .من داشته باشند سوال می کنآ

      

توانمندیهایآ را کآ اهمیت جلوه  -4

می دهآ تا کارفرما مرا بیش ازآنچه 

 .هستآ در نظر نگیرد
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 سؤاالت

خیلی 

بعید 

 است

د بعی

 است

تا 

حدودی 

بعید 

 است

تا 

حدودی 

ممکن 

 است

ممکن 

 است

 

احتمال 

قوی 

 دارد

می دهآ به موسسات  ترجیح -5

کاریابی مراجعه کنآ تا اینکه مستقیما 

 .با خود کارفرما در تماس باشآ

      

قبل از مصاحبه با یکی از پرسنل  -6

آن سازمان صحبت خواهآ کرد و 

اطالعاتی راجع به سازمان کسب 

 .خواهآ کرد

      

مصاحبه  یهنگامی که برای شغل -7

سواالت برخی دارم، در پرسیدن 

 .نگ می کنآدر

      

از تماس تلفنی یا حيوری با -8

کارفرمایان فعال اجتناب می کنآ 

زیرا احساس می کنآ برای صحبت 

 رند.با من بسیار مشغله دا
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 سؤاالت

خیلی 

بعید 

 است

د بعی

 است

تا 

حدودی 

بعید 

 است

تا 

حدودی 

ممکن 

 است

ممکن 

 است

 

احتمال 

قوی 

 دارد

اگر در یک مصاحبه، مصاحبه گر  -9

بر سر قرار حاضر شود؛ خیلی دیر 

یا آنجا را ترك خواهآ کرد و یا 

ریزی برای قرار دیگری برنامه 

 .خواهآ نمود

     

 

 

 

 

 

 

من عقیده دارم که یک مشاور  -10

شغلی با تجربه بهتر از من می داند 

 .که چه شغلی را باید انتخاب کنآ

      

چنانچه منشی یک کارفرمای  -11

فعال به دلیل مشغله زیاد به من 

اجازه مالقات با کارفرما را ندهد، 

آنجا منتظر می مانآ تا بتوانآ با 

 .فرما صحبت کنآکار

      

شغل مورد عالقه ام واقعا  نیافت -12

 .خوش شانسی است
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 سؤاالت

خیلی 

بعید 

 است

د بعی

 است

تا 

حدودی 

بعید 

 است

تا 

حدودی 

ممکن 

 است

ممکن 

 است

 

احتمال 

قوی 

 دارد

ترجیح می دهآ مستقیما با  -13

شخصی که قرار است برایش کار 

کنآ صحبت کنآ تا اینکه با واحد 

 صحبت کنآ. پرسنلی آن سازمان

      

مایلی به درخواست توصیه ت-14

ن گروه نامه از جانب اساتید یا مدیرا

 .ندارم

      

نخواهآ  برای یک شغل مناسب -15

بود مگر اینکه تمامی صالحیت های 

فهرست شده در شرح وظایف 

 .شغلی را دارا باشآ

      

، چنانچه در یک مصاحبه -16

از  م،چندان رضایت بخش پاسخ نداد

کارفرما برای دومین مصاحبه 

 .درخواست می کنآ
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 سؤاالت

خیلی 

بعید 

 است

د بعی

 است

تا 

حدودی 

بعید 

 است

تا 

حدودی 

ممکن 

 است

ممکن 

 است

 

احتمال 

قوی 

 دارد

با سازمانی تماس  تمایلی ندارم -17

بگیرم که پستی خالی برای من 

 .ندارد

      

چنانچه موفق به کسب یک  -18

موقعیت شغلی نشدم، با کارفرما 

تماس خواهآ گرفت و از او خواهآ 

پرسید که چگونه می توانآ برای یک 

موقعیت مشابه شانسآ را افزایش 

 .دهآ

      

احساس خوبی ندارم از  -19

راهنمایی شغلی دوستانآ درخواست 

 .کنآ

      

با وضعیتی که بازارکار فعلی  -20

دارد، بهتر است هر شغلی را که می 

 .دست و پا کنآ آتوان
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 سؤاالت

خیلی 

بعید 

 است

د بعی

 است

تا 

حدودی 

بعید 

 است

تا 

حدودی 

ممکن 

 است

ممکن 

 است

 

احتمال 

قوی 

 دارد

در صورتیکه احساس کنآ  -21

شایستگی احراز شغلی را دارم و 

متصدی امور پرسنلی به من اجازه 

ندهد، با شخ  کارفرمایی مصاحبه 

کار کنآ که قرار است برای آن 

 .مستقیما صحبت خواهآ کرد

      

ترجیح می دهآ با مسئولین  -22

به دانشگاهها یا که استخدامی 

نمایشگاههای شغلی می آیند 

مصاحبه داشته باشآ تا مصاحبه 

 .مستقیآ با خود کارفرمایان

      

چنانچه مصاحبه گری بگوید:  -23

در صورتیکه پست خالی داشته 

گیرم. با  باشیآ با شما تماس می

خود فکر می کنآ هیچ کار دیگری 

 .نیست که بتوانآ انجام دهآ
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 سؤاالت

خیلی 

بعید 

 است

د بعی

 است

تا 

حدودی 

بعید 

 است

تا 

حدودی 

ممکن 

 است

ممکن 

 است

 

احتمال 

قوی 

 دارد

قبل از اینکه تصمیآ به انتخاب  -24 

شغل مورد نظرم بگیرم، پستهای 

 .خالی مرتبط  را بررسی خواهآ کرد

      

برای کسب اطالعاتی پیرامون  -25

زمینه های شغلی مورد عالقه ام 

س با شخ  حاضر به برقراری تما

 .یا اشخاصی که نمی شناسآ، نیستآ
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 نمره دهی

.  21و18و16و13و9و6و3ربوط به سواالت زیر را با هآ جمع کنید: م نمرات    

 نمراتداده می شوند. برای بدست آوردن  نمرهسواالت باقیمانده به صورت معکوس 

مده را با هآ جمع کآ کنید. اعداد بدست آ 7 ازمربوط به این سواالت، عدد خود را 

کلی را با جمع کردن اعداد بدست آمده مربوط به گروه سواالت مشخ   نمرۀکنید و 

، 1،2،4شده اند به شرح زیر می باشد: نمره دهینماهید. سواالتی که به صورت معکوس 

25،24،23،22،20،19،17،15،14،12،11،10،8،7،5 . 

 معیارها 

 صدك نمرات

90 15 

98 30 

106 50 

116 70 

124 85 

 

باال نشانگر پشتکار و سماجت بیشتر در یافتن شغل مورد نظر است. به عنوان  نمرات    

درصد افراد در   70درصد باشد، این بدان معناست که  70شما  نمره صدکیمثال اگر 

جستجوی شغل نسبت به شما از پشتکار کمتری برخوردارند. جهت کسب اطالعات 

یرانه شغل از کتاب برآورد و ارزیابی در مشاوره صفحات بیشتر به مبحث بررسی پیگ

 نوشته بیکر مراجعه کنید. 48تا  43
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 شخصی در مصاحبه های شغلی خوداظهاریفرم 

 

تصور کنید که در یک مصاحبه شغلی قرار دارید و شما و مصاحبه گر تنها دو فرد     

ه تفکراتی که ممکن حاضر در آن مکان هستید. سواالت موجود در این پرسشنامه مشاب

است شما در طول یک مصاحبه شغلی داشته باشید، طراحی گردیده است. دو سوال 

 انتخاب نماهید: هموجود در هر تست را مطالعه نموده و پاسخ صحیح را از کلید مربوط

 

 ؟یکباروقت  ند: چالف

 ؟کبار به ذهنتان خطور می کندند وقت یدر طول یک مصاحبه شغلی این فکر چیعنی 

  هرگز -1

  به ندرت -2

  گاهی اوقات -3

  اغلب -4

  همیشه -5
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 مفید یا مزاحآ؟: ب

و این فکر تا چه اندازه می تواند بدین معنی که آیا این فکر به ذهنتان ظهور کرده است، 

 شما مفید یا مزاحآ باشد؟مصاحبه برای 

  اصال -1

  کمی -2

  تا حدودی -3

  زیاد -4

  خیلی زیاد -5

 

 

ر؟چند وقت یکبا ؟مفید یا مزاحآ سؤال  

   ؟تحقیر می شوم. 1

من واقعا صالحیتهای الزم برای این  .2

 شغل را دارم

  

من معموال بهتر از سایرین عمل می  .3

کنآ، بنابراین شانس بیشتری برای استخدام 

 .دارم
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ر؟چند وقت یکبا ؟مفید یا مزاحآ سؤال  

نمی توانآ در مورد چیزی برای گفتن  .4

 فکر کنآ؟

  

حس می کنآ آمادگی کامل برای این  .5

 .دارمرا مصاحبه 

  

بعد از اتمام مصاحبه، احساس می کنآ  .6

 .به بهترین نحو به سواالت پاسخ داده ام

  

در این شغل بسیار خوشحال خواهآ  .7

 .بود

  

در این شغل بسیار خوب عمل خواهآ  .8

 .کرد

  

   .نمی توانآ خود را کامال بروز دهآ .9

   .تاثیر خوبی بر افراد می گذارم .10

هنگامی که به دیگر متقاضیان می  .11

 .دیشآ، احساس شایستگی کمتری می کنآان

  

اعتماد به نفس باالیی دارم و مطمئن  .12

 .رفتار می کنآ

  

می ترسآ که برای هیچ شغلی استخدام  .13

 .مدش

  

امروز واقعا بهترین ها را به نمایش می  .14

 .گذارم
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ر؟چند وقت یکبا ؟مفید یا مزاحآ سؤال  

 گویابه گونه ای رفتار نمی کنآ که  .15

زمینه شغل مورد نظرم  دراطالعات کافی 

 .دارم

  

مصاحبه کننده از قبل راجع به تمامی  .16

 .صحبتها و سواالتش فکر کرده است

  

مشتاقآ افرادی که آنجا کار می کنند را  .17

 .ببینآ

  

 جهتاین شغل برای من فرصت خوبی  .18

 .پیشرفت ایجاد می کند

  

من و مصاحبه کننده طرز فکر مشابهی  .19

 .داریآ

  

   چند وقت یکبار؟ -الف  .20

   مفید یا مزاحآ؟  -ب .21

کاش تجربه بیشتری در زمینه مصاحبه  .22

 .داشتآ

  

   .صدایآ می لرزد .23

مردم مرا "مصاحبه کننده از عبارت  .24

 .خوشش نمی آید "دوست دارند

  

   .همه مطالب را اشتباه بیان می کنآ .25

   .این مصاحبه خوب پیش نمی رود .26
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ر؟چند وقت یکبا ؟مفید یا مزاحآ سؤال  

مصاحبه گر از صالحیت های من راضی  .27

 .است

  

   .زیر فشار له می شوم .28

که  آنگونهی ترسآ آنها بعدا بفهمند م .29

 .ادعا کرده ام با کفایت نیستآ

  

   .خودم را به خوبی بروز می دهآ .30

عصبی هستآ و مصاحبه گر این را  .31

 .فهمیده است

  

دارم به خوبی سواالت مصاحبه گر را  .32

 .پاسخ می دهآ

  

من خود حقیقی ام را نشان خواهآ داد و  .33

 همین کافی است.

  

جالب و هیجان انگیز به این مصاحبه  .34

 نظر می رسد.

  

انتظار دارم مصاحبه گر از من خوشش  .35

 بیاد.

  

نمی دانآ این شخ  از من چه می  .36

 خواهد.

  

   من واقعا از پس این شغل بر می آیآ. .37

 

هر چه مصاجبه پیش می رود، اوضاع  .38

 بهتر می شود.
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ر؟چند وقت یکبا ؟مفید یا مزاحآ سؤال  

اینطور به نظر می رسد که انگار نمی  .39

 وعی صحبت می کنآ.دانآ در مورد چه موض

  

نمی توانآ بگویآ قبل از اتمام مصاحبه  .40

 چه می خواهآ.

  

   آینده نوید بخش به نظر می رسد. .41

سواالتی را که قصد داشتآ بپرسآ  .42

 فراموش کردم.

  

   این شغل به شخصی چون من نیاز دارد. .43

من نمی توانآ به یک سوال مهآ پاسخ  .44

 دهآ.

  

ه انجام در صورتی که کارها را احمقان .45

دهآ این شغل برای من گران تمام خواهد 

 شد.

  

   من از صالحیت کافی برخوردار نیستآ. .46

این مصاحبه برای من بسیار پرتنش  .47

 است.

  

من قصد ندارم این شغل را بدست  .48

 آورم.

  

این همان چیزی است که من می خواهآ  .49

 داد.طرز برخوردم نیز آن را نشان خواهد 
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 نمره دهی

آزمون دو مقیاس دارد: مقیاس خوداظهاریهای منفی و مقیاس خود اظهاری های این     

مثبت. شما برای هر کدام از این مقیاس ها می توانید دو نمره کسب نماهید. یک نمره 

برای ارزیابی تعداد دفعات خود اظهاریهااچند وقت یکبار(. و نمره دیگر برای ارزیابی 

 4(. اولین مرحله در نمره دهی این آزمون یافتن این تاثیر خود اظهاریهاامفید یا مزاحآ

نمره است. سواالتی که منعکس کننده خود اظهاری های مثبت و منفی هستند در زیر 

 فهرست شده اند.

 

 خود اظهاری های مثبت خود اظهاری های منفی

1 2 

4 3 

9 5 

11 6 

13 7 

15 8 

16 10 

20 12 

21 14 

22 17 

23 18 

24 19 

26 25 

27 28 
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 خود اظهاری های مثبت خود اظهاری های منفی

29 30 

34 31 

37 32 

38 33 

40 35 

42 36 

43 39 

44 41 

45 47 

46 49 

48 50 

برای به دست آوردن نمره نهایی در مقیاس خوداظهاری منفی، تعداد دفعات خود     

گویی را در نمره ارزیابی تاثیر خوداظهاری ضرب کنبد، این روش را برای سواالت 

 کرار کنید. خوداظهاری مثبت نیز ت
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 معیارها

 
 صدك منفی مثبت

400 270 85 

360 235 70 

320 200 50 

280 165 30 

240 130 15 

 

نمرات باال نشان می دهد که خوداظهاری های شما به جا و به مورد بوده است. به     

درصد باشد، این بدان  70عنوان مثال اگر نمره صدکی شما در خوداظهاری مثبت 

 درصد افراد نسبت به شما خوداظهاری مثبت کمتری دارند. 70که معناست 

ارزیابی شناختی استرس های اجتماعی در مصاحبه "برای اطالعات بیشتر به مبحث      

، از مجله روانشناسی مشاوره  "های شغلی: مبحث خوداظهاری در مصاحبه های شغلی

 مراجعه نماهید. 190تا  95، صفحات 1986

 

 

 

 

 



               …شیوه نامه اجرائی مشاوره و هدایت آموزشی 

         

 

95 

 

 ول خود اظهاری مصاحبه شغلیدرباره جد

مصاحبه شغلی، شیوه ای بسیار گسترده است که جهت گزینش از میان کارجویان،     

درصد از کارفرمایان از  95استفاده می شود. تحقیقات نشان داده است که بیش از 

مصاحبه به عنوان بخش اصلی فرآیند گزینش استفاده می کنند. به عالوه کارفرمایان 

یگاه شغلی با پنج تا بیست کارجو مصاحبه می کنند. الزم به گفتن نیست که برای هرجا

اگر می خواهید شانس خود را برای بدست آوردن یک شغل افزایش دهید، باید در 

طول مصاحبه، نهایت تالش خود را بکار گیرید. جدول خود اظهاری مصاحبه شغلی که 

دارد تا افرادی را شناسایی کند که توسط دکتر ریچارد هیمبرگ تهیه شده است. در نظر 

اضطراب و ارتباط برقرار کردن منفی با خودشان در طول مصاحبه توانایی آنها در 

نمایش دادن بهترین جوانب وجودشان را مختل می سازد. اگر نمره شما در مقیاس خود 

ی اظهاری منفی باالتر از صدك پانزدهآ باشد و یا اگر نمره شما در مقیاس خود اظهار

مثبت حداقل صدك هشتاد و پنجآ نباشد، باید بر روی مواردی که در طول مصاحبه 

 شغلی می خواهید به خودتان بگوهید کار کنید.

قبل از اینکه در مورد ایده هایی خاص برای تغییر دادن مذاکره با خودتان صحبت     

ن بیان کنآ. اول کنیآ اجازه دهید که سخنانی اطمینان دهنده در مورد مصاحبه ها برایتا

این که محققان دریافته اند که مصاحبه شونده مصاحبه را با یک سرافرازی مثبت شروع 

می کند. بنابراین فردی که با شما مصاحبه می کند قبل از اینکه شما را مالقات کند 

احساس مطلوبی نسبت به شما خواهد داشت. این مساله باعث شگفتی نمی باشد. با 

عیت متقاعد کننده برای شما بوجود آمده است که شما برای شغلی این وجود یک موق

که برای مصاحبه اش دعوت شده اید صالحیت الزم را دارا هستید. بنابراین وظیفه شما 
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آسان خواهد بود. شما نباید در مورد ایجاد احساس خوب، نگران باشید. تمام کاری که 

 ست آوردید در خود نگه دارید.باید انجام دهید این است که سرافرازی را که بد

دومین نکته ای که باید در نظر داشته باشید این موضوع است که کارفرمایان غالبا     

مصاحبه را به عنوان فرصتی جهت ترغیب نمودن کارجو به کار برای شرکت نگاه می 

 کنند. البته این موضوع برای مواردی صحت دارد که نیاز شدیدی به متقاضی کار دارند،

همانند مشاغل فنی و یا مشاغل مربوط به پردازش اطالعات، بنابراین به جای تمرکز بر 

روی عملکرد خودتان، بایستی به خاطر داشته باشید که فردی که با شما مصاحبه می 

 کند احتماال به ایجاد یک حس مطلوب نسبت به شرکت نیز عالقمند است. 

ن موفق مصاحبه های طوالنی مدت داشته محققان همچنان آموخته اند که کارجویا    

اند و تمایل دارند تا بر مصاحبه تسلط داشته باشند. بنابراین برای باال بردن شانس خود 

جهت دریافت پیشنهاد شغل در انتهای مصاحبه باید همانند یک فرد حاضر جواب و 

 مطمئن که از پرسشها واهمه ای ندارد عمل کنید. 

دهید و تمام نکات مربوط به شرکت را فرا بگیرید. دقیقا  تکالیف خود را انجام    

دریابید که آنها به دنبال چه نوع فردی هستند و آماده شوید تا شواهد الزم جهت اینکه 

شما مناسب چنین شغلی هستید را در اختیار آنها قرار دهید. همچنین از پرسیدن در 

برای تصدی یک پست مورد موضوعاتی که ممکن است بر روی تصمیآ گیری شما 

تاثیر بگذارد پرهیز ننماهید. اگر چه شما می خواهید نسبت به این موضوع دقیق باشید، 

هرگز این حس را دچار آسیب نمی کند که به خدمات شما نیاز می باشد و همچنین 

 شما چندین گزینه جهت انتخاب پیش رو دارید.

دهد، تفکرات شما در طول زمان  همانگونه که موارد مربوط به آزمون نیز نشان می    

مصاحبه می تواند بر برداشتی که ایجاد می کنید تاثیر بگذارد. اگر شما تفکرات انتقاد 

کننده از خود داشته باشید ممکن است سریع دلسرد و عصبی شوید و نهایتا اعتماد به 

 نفس خود را از دست دهید.
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ر شما حاکآ شوند، شما آرام، مطمئن از سوی دیگر اگر اجازه دهید که افکار مثبت ب    

و توانا به نظر می رسید. روانشناسان آموخته اند که افکار همان عادات و رفتارهای 

روزمره هستند. اگر شما به جویدن ناخن عادت داشته باشید می توانید عادت بد فکر 

کردن در مورد خودتان به گونه ای منفی را هآ داشته باشید. در حقیقت، همیشه 

ارتباطی بین تواناهی های افراد و روشی که آنها در مورد خود فکر می کنند وجود 

 ندارد.

به عنوان مثال ما همگی افرادی را می شناسیآ که علیرغآ محدودیتهای عقالنی ایده      

های بسیاری برای خود دارند. از طرف دیگر افرادی را نیز می شناسیآ که شایسته و 

توانند به نکته ای مثبت در مورد خودشان فکر کنند. در حالیکه ما توانا هستند ولی نمی 

پس از اولین مالقات با افراد در می یابیآ که آنها خود را بزرگ نشان داده اند، اینگونه 

افراد نسبت به افراد شایسته، توانا و افتاده، تصور بهتری ایجاد می کنند. نتیجۀ 

 ورات بستگی فراوانی دارد.مصاحبات شغلی به اولین برداشت ها و تص

اگر ذهن شما در طول مصاحبه با افکار منفی مشغول شده باشد، خود را مجبور به     

توقف آن کنید و افکار مثبت تری جایگزین آن نماهید. به عنوان مثال اگر شما دریافتید 

من آنچه را که نمی دانآ باید در موردش  "که مشغول فکر کردن به این موضوع هستید

 مطرح  37همانگونه که سوال شماره  "صحبت کنآ دوست داشته باشآ

می کند، خود را مجبور به داشتن تفکری مثبت تر نماهید. مثل من شغلی خوب و 

متناسب با صالحیتهای خود خواهآ داشت. به خاطر داشته باشید که اگر شما از آن 

ستولی شود، در حقیقت یک دسته افرادی باشید که اجازه می دهند افکار منفی بر آنها م

قاضی خشن برای خود هستید. در حالیکه شما فکر می کنید که به نظر می  رسد شما 
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نمی دانید که در مورد چه موضوعی صحبت می کنید، اگر مصاحبه کننده متوجه 

 برداشت شما نشود شانس آورده اید.

عملکردتان صحیح همچنین به خاطر داشته باشید حتی اگر ارزیابی منفی شما از      

باشد، می تواند مانع عملکرد شما در زمان باقی مانده از مصاحبه شود. اگر دریافتید که 

دارای افکار منفی هستید حتی اگر بر صحت آن شک دارید خود را مجبور کنید که 

خوداظهاری مثبتی داشته باشید. اگر شما بتوانید خودتان را مجبور به تصور این موضوع 

اراهه خود به عنوان فردی شایسته و  "من تاثیری خوب ایجاد خواهآ کرد "نماهید که 

 توانا را برای شما آسان تر می کند.

ایجاد تغییر اصال کار آسانی نیست. شما نمی توانید انتظار داشته باشید که این     

مطالب را بخوانید و سپس با یک مجموعه از خود اظهاری کامال جدید به مصاحبه 

وید. اگر شما قصد دارید که روش فکر کردن خود را تغییر دهید، باید به بعدی بر

سختی تمرین کنید. با افراد خانواده خود و دوستانتان آغاز کنید. از آنها بخواهید که 

نقش مصاحبه کننده شغلی را برایتان ایفاء کنند. خود اظهاری مثبت خود را در مورد 

نتان گسترش دهید. مادامیکه پافشاری کنید، در رفتارهای متقابل با دوستان و همکارا

تغییر روش ارزیابی خودتان موفق خواهید بود. و زمانی که شما می توانید نسبت به 

خودتان همانگونه که سزاوار هستید مثبت بیاندیشید شما آماده خواهید بود تا مصاحبه 

 شغلی بعدی را با موفقیت پشت سر گذارید.
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 شایستگی   آموزش هااندارد است

 

استاندارد آموزش شایستگی با عنوان بکارگیری خدمات مشاوره و هدایت  (1
 ساعت 5به مدت  آموزشی

 ساعت 32به مدت  نیاستاندارد آموزش شایستگی با عنوان کاربی  (2

 50به مدت  استاندارد آموزش شایستگی با عنوان مشاوره و هدایت آموزشی (3
 ساعت
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