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گفتار اول

کار، شغل و حرفه



:تعریف کار

کاالتولیدبههکاستدائمینسبتافعالیتیکارشغلیراهنمائینظراز
نبرایوانجامدمیخدماتیا

 
.دشومیگرفتهنظردردستمزدیا



نفعیحاوکهاستانسانارادیفعالیتکار،فلسفیدیدگاهاز
.باشدعقالنی

روتثومالکسببرایایوسیلهعنوانبهکار،مادیدیدگاهاز
.است



نیازهایعرفوجامعهافرادبینهمکاری وسیلهکاراجتماعیدیدگاهاز
نان

 
.استا

استمعاشکسبمنظور بهخدماتیاکاالتولیدبرایایوسیله.

ردمشترکعاملتنهاوارزشهاجوهرکارمارکسیسمدیدگاهاز
.استکاالمبادالت



تقاضاوعرضهبینرابطهکاربازارقانونازکارداری سرمایهدیدگاهاز
.کندمیتبعیت

فردیگیزند اهدافبهرسیدنبرایایوسیلهکارمسیحیتدیدگاهازو
.استاجتماعیو

رزشابیکارافرادبرایاسالموواجباتازکردنکاراسالمدیدگاهاز

.نیستقائل



:تعریف شغل

تهایموقعیازگروهیازاستعبارتشغل،شغلیراهنمائینظراز
خاصشرایطواجدافرادکهکارگاهیا،ادارهموسسهیکدرمشابه
.دهندامانجرا محولهوظایفوکننداحرازرا موقعیتهااینتوانندمی



:تعریف حرفه

فردحرفهاستماهرانهساختنوصناعتمعنیبهحرفه
نانجامازفردواستاوشغلازفراتر

 
هبوبردمیلذتا

نترک
 
.نیستمایلا



علل کار کردن

مطلوبراهدرانرژی صرفبرایمناسبیوسیله.

اجتماعیروابطتحکیموبرقراری برایایوسیله.

ندکمیایفارا خودنقشوداردمیمحسوبجامعهازجزئیرا خودفرد.



کار کردن موجب شناخت توانای  ی و محدودیتها می شود.

کار کردن موجب استقالل می شود.

شوداز طریق کار کردن نیازمندی ها و خواسته های انسان تامین می.



:عوامل موثر بر اشتغال

تغییر در ارزشهای حاکم بر جامعه

تغییر در میزان ساعات کار

تغییر جامعه سنتی به صنعتی



گفتار دوم

راهنمائی تحصیلی و شغلی



شنای  یگ فتارایناصلیهدف
 
ورتضر ،تاریخچه،تعاریفباا

نبینرابطهکشفوشغلیوتحصیلیراهنمائی
 
.استدوا



:تعریف راهنمائی

منظمیتهایفعالسلسلهیکبوسیلهکهاستایکنندهکمکجریان
ودبیانجامانسانجنبههمهومتعادلرشدبهیافتهسازمانو

را فردبالقوههایتوانائیحداک ثرازبیشترگیری بهرهموجبات
موزش

 
وردفراهمپرورشودرا

 
.ا



یوکردنهمکاری معنیبهمشاوره
 
گومتخصصفردنظرورا

 
دررا اها

ومکیکجریانیمشاوره:پاترسننظربهاستخواستنکاری انجام
.استمشاور ومراجعبینتخصصی



:هدف از مشاوره

برقراری محیطی سرشار از امنیت.

مشاور نقش کمک دهنده و نه تحمیل کننده بر عهده دارد.

ول خود شناسی بیشتر و یادگیری تصمیم گیری مناسب و قب
.مسئولیت

از طریق مراجع می توانند مشکالتش را حل کند.



تفاوتهای راهنمائی با مشاوره

ازکییمشاورهداردمتنوعیومتعددفعالیتهایوخدماتراهنمائی
نهاستمهمترینوتریناساسی

 
.ا

براورهمشحالیکهدرداردرا مشکالتازپیشگیری جنبهراهنمائی
.داردتاکیدمشکالتحل



:تعریف راهنمائی تحصیلی

دانشبهکهاستمنظمیودهندهیاری جریانتحصیلیراهنمائی
موز 

 
شنای  یوتحصیلیرشتهودروسمناسبانتخابدرا

 
وانینقباا

موزشی
 
تادکنمیکمکتحصیلیمهارتهایومدرسهانضباطیوا

.کندکسبرا مطلوبسازگاری 



 ت استوجود راهنمائی تحصیلی در تمام مقاطع تحصیلی یک ضرور  .

 کنان زمانی راهنمائی تحصیلی موفق خواهد بود که از همکاری کار
.مدرسه و موسسات و نهادهای اجتماعی بهره گیری شود



:تاریخچه راهنمائی تحصیلی

 دو سپس برونر استفاده ش« کلی»توسط 1914اولین بار در سال  .
کسب هدفش کمک به دانشجویان برای انتخاب رشته تحصیلی و

.سازگاری بیشتر با محیط بود



کارتحصیلیراهنمائیمدارسشمسی1350سالماهمهرایراندر
غازرسمارا خود

 
موزاندانشتحصیلیراهنمائیامروکردندا

 
عهدهرا ا

.شدنددار



:تعریف راهنمائی شغلی

برتاشودیمکمکفردبهبدانوسیلهکهاستراهنمائیازدیگری نوع
امعهجشغلیامکاناتنیزومحدودیتهاوهااستعدادشناختاساس
.کندانتخابرا مناسبیشغلبتواند



داردمرحلهسهشغلیراهنمائینهضتگذاربنیانپارسونزفرانکبنظر:

فردیمحدودیتهایورغبت،توانائیهاکاملشناخت.

جامعهشغلیامکاناتومتعددمشاغلشناخت.

شغلیشرایطوفردیخصوصیاتبینمنطقیسازشقراری بر.



جام راهنمائی شغلی سه فعالیت مهم را ان
:می دهد

خلقواهرغبتوهاتوانای  یوتحلیلوتجزیهوشناختدررا مراجع
اغلمشبررسیوک تابمطالعهبهویتشویقطریقازخودخویو

.کندمییاری 



مقرراتاشتغال،فرصتهایمشاغل،خصوصياتبهمراجع
شناشغلیهایرشتهازهريكفرايندواستخدامی

 
.دشومیا



گیویژ بارا فردیخصوصیاتشغلیراهنمایکمکبامراجع
نبینرابطهتعیینازپسوکندمیمقایسهشغلیهای

 
،دوا

.ورزدمیمبادرتمناسبیشغلانتخاببه



:ضرورت راهنمائی شغلی

زمینهردمتخصصافرادوجودصنعتیبهسنتیجامعهتحولبرای
.استناپذیری اجتنابضرورتیکگونان

حدازیشبتعددوتنوعوتکنولوژی توسعهوعلمپیشرفتامروزه
.استکردهمشکلرا شغلیگیری تصمیموانتخاب،مشاغل



:تاریخچه راهنمائی شغلی

غازشاگردیاستادنظامباعامبطور ،شغلیراهنمائی
 
استدهگردیا

.

موزشبرنامهکهاستمعتقدسیناعلیابو
 
نبایدمدرسهدرکودکا

 
قرا

.شودشاملرا زبانواشعاروورزش،شرعیات،



ومهمکارهایبهاشتغالزمینهدررا بابچنداسکندربنکیکاوس
داب

 
.استنگاشتهمشاغلصاحباناوصافوا



را دککوطبیعتبایدمعلمطوسیالدیننصیرخواجهبنظر
.کندکشفرا اواستعدادوبشناسد



همتبهشمسی1268سالدردولتیمدرسهاولینایراندر
مدبوجودامیرکبیر

 
.ا

کردکاربهشروعتهراندانشگاهشمسی1313سالدر.



زمونهاییرکسرابرترهبری تحتمتخصصانازگروهی
 
رمییهوشا

 
ا

لفا
 
رمیوا

 
هایجبههبهعازمسربازانهوشبهربدانوسیلهوتهیهرا بتاا
.کردندراتعییناولجهانیجنگ



 ت میالدی پاترسون در انستیتو ثب1920-1930در دهه سال
زمونهای استعداد مک

 
انیکی امور استخدامی مینوسوتا به تهیه ا

.اقدام کرد

 دمیالدی رغبت سنج استرانگ تهیه ش1927در حدود سال.



درلیشغراهنمائیتاریخچهدرعطفینقطهمیالدی1951سال
هاینظریهبعدبهسالایناززیراشودمیمحسوبجهان

.گردیدمطرح شغلانتخاب



میالدی1914سالدرباراولینبرایشغلیراهنمائیاصطالح
ناشیغلیشراهنمائیپیدایش.رفتبکاربروکسلدررسمیبطور 
عتیصنجوامعدرواستتکنولوژی واجتماعیپیشرفتهایاز

.استضرورتیکشغلیراهنمائیانجام



:مهمترین کار پارسونز

مینهز درکهبودایپراکندهفعالیتهایمجموعهبهدادهسازمان
.گرفتمیانجامشغلیراهنمائیخصوصاوراهنمائی

شغلانتخابهاینظریهشدنمطرح بخاطرمیالدی1951سال
.شدمحسوبجهانشغلیراهنمائیتاریخچهدرعطفینقطه



ی رابطه راهنمائی تحصیلی با راهنمائ
:شغلی

مریکادربرونرتوسطتحصیلیراهنمائی
 
.شدبنیانگذاری ا

شدمحسوبشغلیراهنمائیبرایمحکمیاساسوپایه.

تحصیلیوضعمبنایبربایدشغلیراهنمائیگونهپارسونزهربعقیده
.گیردانجامفرد



گفتار سوم

شغلیوتحصیلیاطالعات



اییلهوسکهشغلیوتحصیلیاطالعاتبررسیفصلاینهدف
واهدافسپس.استشغلیوتحصیلیراهنمائیانجامبرای

درلفمختافرادنقشوتحصیلیوشغلیاطالعاتارائهاصول
.شودمیدادهتوضیحاطالعاتگونهاینارائهوتهیه



ننقشوتحصیلیاطالعات
 
:ا

موزاندانشکهاطالعاتیمجموعه
 
هرشتانتخابجهتدررا ا

مینهز درموجودمشکالتحلنیزودرسیواحدهایوتحصیلی
.دهدیاری تحصیالت



دریستهایشیوهسازی متناسب،مطالعهصحیحعاداتکسب
...وعلمیامکاناتوشاگردانتوانای  یبامعلمان



ننقشوشغلیاطالعات
 
:ا

گاهیمجموعه
 
غلشانتخاببرایکهگیردمیبردررا های  یا
.دهدمییاری را فردمناسب



مراجعتهایمحدودیوهاتوانائیشناسائیبابایدشغلیاطالعاتارائه
کمکردرا فردونداردزیادیفایدهاينصورتغيردرزیراباشدهمراه
.دهدنمییاری صحیح



:اهداف اطالعات تحصیلی

استتوجهقابلزمینهدودر

هایهرشتزمینهدرتحصیلیمشکالتحلدرشدهارائهاطالعات
موزرا دانش...ودرسیواحدهای،تحصیلی

 
.دهدمییاری ا

برساندک فائیخودوگیری تصمیممرحلهبهرا فردبایدو.



شنای  یتحصیلیاطالعاتاهدافبررسیمنظور به
 
نظاماهدافباا

موزش
 
.استضروری تحصیلیمتعددمقاطعدرپرورشوا



موزشدوره
 
موزشاولین،ابتدای  یا

 
ناهدافاسترسمیا

 
ندعبارتا

 ،قانونبهاقدامروحیه،دیگرانباهمکاری روحیهایجاد:از
 
موزشا

...وکودکجسمپرورش،بهداشتیامور رعایتعملی



غ
 
از می شود و دوره راهنمائی تحصیلی پس از دوره دبیرستان ابتدای  ی ا

.سه سال به طول می انجامد



ناهداف
 
انشدگوناگوناستعدادهایپرورشوشناخت:ازعبارتندا
موزان

 
شنای  ی،پذیری مسئولیتوهمکاری روحیهایجادا

 
باضیبعا

...ومعنویواخالقیفضایل،دستیکارهای



موزشدوره
 
نمدتمتوسطها

 
ناهدافاستسالچهارا

 
پرورش:ا

شنای  ی،اخالقیفضائل
 
وهاداداستعشناخت،جامعهفرهنگباا

موزش،هارغبت
 
ماده،فنیمهارتهایا

 
موزاندانشساختنا

 
رایبا

اوقاتازاستفادهوجامعهدراشتغالیاودانشگاهیتحصیلادامه
.فراغت



:اهداف عمومی اطالعات شغلی

گاهاندن
 
شناا

 
.متعددمشاغلخصوصیاتبافردسازی ا

شغلانتخاببهفردتحریکبرایایوسیلهانگیزهایجاد.



،شناي  یشناسیخودمكاشفه
 
كشفمشاغل،بازارباوا

.شغلمناسبوصحيحانتخابوواقعيت

تغالاشتداوموشغلیمهارتهایافزایشبرای:اشتغالتداوم
میزموفقیت
 
.ا



عمقاطازیکهردرتحصیلیهایدورهدرشغلیاطالعاتاهداف
:تحصیلی

ابتدائیدورهدرشغلیاطالعاتاهداف



احساسویابندبیشتری تسلطمحیطبرکودکانهاپاکنظربه
 غالبناشناختهامور ازترسبروکنندبیشتری امنیت

 
باویندا

گاهعمالحیاتادامهوجامعهبقابرایاشتغالضرورت
 
.وندشا



 اهداف اطالعات شغلی در دوره
:راهنمائی تحصیلی

مختلفمشاغلدربارهایگستردهووسیعاطالعاتبایددورهایندر
ورندبدست
 
شنااشتغالشرایطباوا

 
رشتهبینارتباطبهبایدشوندا

.برندپ یگوناگونمشاغلباتحصیلیهای



متوسطهدورهدرشغلیاطالعاتاهداف:

موزاندانش
 
صیاتخصودربارهتری دقیقاطالعاتبایددورهایندرا
ورندبدستمشاغلنیزوخویش

 
تخدامیاسفرصتهایوامکاناتباوا

شنابخوبیجامعه
 
.شوندا



موز دانشبایداطالعاتاین
 
لشغانتخابواشتغالبهرا ا

نانوسازدعالقمند
 
یندهغلشبهنسبتتفاوتیبیحالتازرا ا

 
ا

.سازدخارج



شغلیوتحصیلیاطالعاتارائهاصول:

ازدسمیمشخصرا اوفعالیتهاینحوهوجهتوراهنماعملماهیت.
گاهیواطالعاتبهمناسبشغلوتحصیلیرشتهگزینش

 
وسیعیا

.داردنیاز



نبروعالوه
 
،دیتهامحدو،جامعهنیازهای،استعدادهابارهدربایدا

.دهدقرارفرداختیاردرموثقیاطالعاتنیزرغبتها،عالیق



زیرصولابرکهدبوخواهدمفیدزمانیشغلیوتحصیلیاطالعاتارائه
:باشدمتکی

مراجعهوقتبهتوجه

مراجعباحسنهرابطهایجاد

مادگیازاطمینان
 
مراجعها



شدهارائهاطالعاتبهدادنعینیت

اطالعاتدرکازاطمینان

مراجعهمکاری جلب

رغیبتشدهارائهاطالعاتارزیابیبهرا مراجعبایدهمچنینراهنما
.کند



نقش افراد مختلف در جمع آوری و ارائه
:اطالعات تحصیلی و شغلی

موز دانشنقش
 
موز دانش:ا

 
وری جمعدرا

 
غلیشوتحصیلیاطالعاتا

انجاماوراهنمای  یبرایتالشهاتمامواستدارعهدهرا نقشمهمترین
.گیردمی



وری جمعدرمشاور :راهنمانقش
 
بهغلیشوتحصیلیاطالعاتارائهوا

موز دانش
 
.تاوسباراهنمائیبرنامهسرپرستیوداردمهمینقشا

را الزممساعیاشتراکمختلفموسساتوافرادبین:مدیرنقش
وردمیبوجود

 
.ا



دانشیذهنقوایپرورشوتدریسمعلماصلیوظیفه:معلمنقش
موز 

 
موز دانشهمعاطفیمسائلدرواستا

 
اگردهدمییاری را ا

شنامشاورهوراهنمای  یفنونواصولبامعلم
 
تدریسکاردرباشدا

.بودخواهدترموفق



گفتار چهارم

مدارسدرشغلیوتحصیلیراهنمائیاجرایهایشیوه.



 ا در در این گ فتار شیوه های اجرای راهنمائی تحصیلی و شغلی ر
.مقاطع متعدد تحصیلی مورد بررسی قرار می دهیم

مکانات و راهنمائی تحصیلی و شغلی در مقاطع مختلف با توجه به ا
.موفقیت به دو صورت انفرادی و گروهی قابل اجرا است



:محاسن راهنمائی گروهی

میتری کوتاهزماندرواستصرفهبهمقرونزمانوهزینهنظراز
ارائهلبانداوطازک ثیری تعدادبهرا شغلیوتحصیلیاطالعاتتوان
.داد

چیزهایوندبشناسبهتررا یکدیگراعضاتااستمناسبیمکانگروه
.بپردازندنظرتبادلبهوبیاموزندرا جدیدی



:معایب راهنمائی گروهی

نطوریکهتوانندنمیگروهاعضایتمام
 
گروهیهجلسازشایدوبایدا

.کنداستفاده

 نیستپذیرامکانگروهدرعمالمواردوموضوعاتبرخیطرح.



:شیوه های اجرای راهنمائی تحصیلی

مسائلوتحصیالتبااستراهنمائیازنوعیکهتحصیلیراهنمائی
ن
 
موزانانشدبهکمکتحصیلیراهنمائیهدفکندمیپیداارتباطا

 
ا

رفطازمدرسهدرموردچندانجام،تحصیلدرموفقیتبرایاست
.داردضرورتمسئوالن



موزشیمقرراتوقوانینبیان
 
:ا

موزشیقوانینکهصورتیدر
 
موزاندانشبهانضباطیوا

 
.نشودتهگ فا

ناناز
 
نهارعایتانتظارتواننمیا

 
.داشترا ا



توجیهتههفنامبهسالهرماهمهراولهفتهکهدشومیپیشنهادلذا
.شودنامیده

موزش
 
موزاندانشبهتحصیلیمهارتهایا

 
.ا

نامهتوصیهور صدبهتحصیلیمشاور ،تحصیلیرشتهانتخاببهکمک
.کندمیاقدامتحصیلی



 متوسطهدورهبهورودبرایتحصیلینامهتوصیهصدور:

بتهایرغواستعدادشناخت،تحصیلیراهنمائیدورههدفهایازیکی
موزاندانش
 
نانراهنمائیوا

 
مناسبلیتحصیشاخهیارشتهانتخاببرایا

.باشدمیمتوسطهدورهبرای



دربارهکهاطالعاتیتمامازاستفادههدفاینبهرسیدنبرای
موز دانش
 
وری جمعا

 
دهگردیدرجتحصیلیپروندهدروشدها

.استضروری 

موزاندانشگروهاولین
 
1353خرداددرراهنمائیمدارسا

.گردیدندالتحصیلفارغشمسی



موزشعالیشورایجلسهپنجاهمینیکصدورایاساسبر
 
وا

راهنمائیسالهسهاتمامازبعد20/7/1354مورخپرورش
،دبیاتا،علومرشتهچهاردارایدبیرستاناولسالتحصیلی

.باشدمیروستای  یحرفوخدمات،صنعت



علوموکفیزیریاضیشاخهدوبهدبیرستاندومسالدرعلومرشته
.تجربی

قسیمتادبوفرهنگواجتماعیاقتصادشاخهدوبهادبیاترشته
.گردید



موزی دانشمصوبههمینبموجب
 
اوللساهایرشتهازیکیدرکها

سومسالیقبولکارنامهداشتنبرعالوهشودمیپذیرفتهجدیدنظام
موردرشتهاختصاصیدروسازیکهردراوماهخردادنمرهراهنمائی
.نباشدکمتردوازدهازعالقه



تجربیعلومبهریاضیاتدروسعلومرشتهبهورودبرای.

وانشاوامال،عربی،فارسیدستور وقرائتدروس،ادبیاترشتهبرای
.فارسی

اختشنوتجربیعلوموریاضیاتدروسصنعترشتهبهورودبرای
.فنوحرفه



موزاندانشهمه
 
دماتخرشتهدرتوانندمیراهنمائیسومقبولیا

.دهندادامهروستای  ی



موزاندانش
 
یولاندشدهقبولماهخرداددرکهراهنمائیسوما
خودعالقهموردتحصیلیرشتهانتخاببرایقبولینصابحدنمره
همدرسهماندرسالهمانماهشهریور درتوانندمینکردهاحراز
.دهندامتحانرا نظرمورددروس



بهمتوسطهدورهتحصیلیهایرشته1359-1360تحصیلیسالاز
.شدتقسیمدستهدو

 ریاضی،تجربیعلومیکنظری

 انسانیعلوم،ادبیاتدونظری



موزاندانش
 
1359-1360درسالدرکهراهنمای  یسومکالسا
یچهدرپذیرشبهمربوطضوابطولیشدندقبول1359ماهدرخرداد
موزشدرسیگروههاییابخشهاوشاخه

 
دراندهنکردکسبرا متوسطها

موزاندانشهمراهبه1359شهریورماهامتحانات
 
میشرکتتجدیدیا

.کنند



هسنتدترتیباینبهتحصیلیهایرشته1366سالاز:
موزشاول

 
لومعوریاضیتجربیعلوم:نظری شاخهدوداراری متوسطها
انسانی

1-انسانیوعلومریاضیوتجربیعلوم
2-موزش–کشاورزی -صنعت)ایوحرفهفنی

 
(بازرگانیا



شغلیراهنمای  یاجرایشیوهای:

1-موزشیفعالیتیبازدید
 
مدانشازگروهیاستتفریحی-ا

 
باوزانا

ایدهشتعیینقبلاززمانبهمعینیمکاندرمشخصاهدافتوجه
شخصیمریزی بابرنامهبودکهخواهدمفیدزمانیوکنندمیمراجعه
.گیردانجام



شودتوجهبایدموارداینبهبازدیدریزی برنامهدر:

نوطرح اهدافتعیینازپس-الف
 
مقدماتهتهیبهکنندگانبازدیدباا

.شودمبادرتکارانجام

سهموسومکانمسوالنبرایبازدیداهدافوازبرنامهنسخهیک-ب
نجاازبازدیدکهای

 
شودارسالقبالگیردمیانجاما

یاشودمعلومتاشودبررسیدقتبابازدیداتمامازبعد-ج
 
افاهدا

.نهیاشدهتامینبازدید



2-مشاغلمعرفی:

اتاطالعکهاستشغلیراهنمای  یموثروعینیروشهایازیکی
موز دانشتعدادزیادیدسترسدرکوتاهینسبتازماندررا ضروری 

 
ا

.گیردمیقرار

 داردنیازقبلیطراحیوریزی برنامهبهمشاغلمعرفیبرگزاری.



میزموفقیتتشکیلبرای
 
میارائهزیر هایتوصیهمشاغلمعرفیا

:شود

1-معرفیگزاری رببهمربوطفعالیتهایتمامکهاجرائیکمیتهتعیین
مدرسه،مدیرشامل.باشددارمیعهدهبررا مشاغل

موزاندانشمشاور،نماینده
 
ناولیایونمایندها

 
باشدمیا



2-موزانموجود،دانشامکاناتبراساسبایدکمیته
 
استارقر کهرا ا

اطالعبهبایدوکندمشخصجویندشرکتمشاغلمعرفیبرنامهدر
موزانیدانشکلیه

 
.برسددکر خواهندشرکتمشاغلمعرفیدرکها



3-موز دانشعالقهموردراکهشاغلیازبایدجدولیکمیته
 
جیحهایرت)ا

ازیکیرازیکندتهیهاستمشاغلبرنامهدرکنندهشرکت(شغلی
.استدربرنامهمشاغلارائهبرایمشاغلنوعتعییندرموثرعوامل



4-وبانصاحازدعوتبهاجرائی،کمیتهمشاغلجدولتهیهازپس
نمتخصصان
 
روزازقبلماهیکوحداقلکندمیاقداممشاغلا

.شودمیارسالدعوتنامهمراسمبرگزاری 



5-واویرتصواسالیدفیلمازحداالمکانمشاغلمعرفیجلساتدر
گیردمیقراراستفادهموردشغلانجامدرکهوسایلیونیزازابزار
موزاندانشیادگیری تاشوداستفاده

 
.شودبیشتروبهترا



6-موزاندانشاز
 
یدلبعمپذیرای  یشیرینیوچایباسخنرانانوا

 
وا

میزی تشکرنامه
 
.ودشفرستادهسخنرانانبرایکمیتهطرفازا



7-موزاندانشتوسطبرنامهاتمامازپس
 
ک تبیر بطو کنندهشرکتا

یندههایسالدرحاصلهاطالعاتاساسبرتاگیردقرارارزشیابیمورد
 
ا

.گردداقدامنواقصرفعبه



نکهبرای
 
مدترکارمشاغلمعرفیبرنامها

 
توصیهودشمفیدتروا

:گرددمی

شرکتیهکلاختیاردروتک ثیرطراحیازپسمشاغلبرنامهاوال
صاتمشخونامومحلوزمانبرنامهایندرگیردقرارکنندگان
.برسدهمهاطالعبهسخنرانان



امتمداردادامهمدرسهدرمشاغلبرنامهکهزمانیطولدرثانیا
غلشاطالعاتبهدستیابیاهمیتومشاغلشناختبرتالشها
.شودمتمرکز

ووالدینبهمشاغلمعرفیشناساندنزمینهدرالزمتبلیغاتثالثا
موزاندانش
 
.گیردانجاما



:ارائه واحد شناسائی مشاغل

3مدتبهخاصیشغلشناسائیبرایدانشگاهودبیرستاندورهدر
.پذیردمیانجامجلسهچندیایک

4شغلبارهدرتاشودمیخواستهفردازروشایندرنویسیمقاله
.کندتدوینایمقالهخاصی



:نمایشنامه-5

تاسشغلیراهنمائیهایروشازیکینمایشنامهونقشایفای
میعهدهربنمایشنامهدرافرادکههای  ینقشصحیحودقیقبررسی
اوهاییتوانای  نیزوشخصیتکشفوبهترشناختبهرا ماگیرند

.کندمیرهنمون



:اشتغال در ایام فراغت–6

ورند و ب
 
موزان از این طریق نه تنها پولی به دست می ا

 
ه تدریج دانش ا

صوصیات خود می توانند نیازهایشان را مرتفع سازند بلکه عمال با خ
شنا می شوند

 
نها نیزا

 
.مشاغل مورد نظر و نحوه اشتغال ا



گفتار پنجم

 انتخاب شغل



شنای  ی،گ فتاراینهدف
 
حوهن،شغلانتخابتعاریفباا

نانجام
 
اینبرایو.داردوجودزمینهایندرکهمشکالتیوا

وجیحتر ،انتخاب)واژهسهاینبینتفاوتبایدابتداکار
.گرددمشخص(انتظارات



:تعریف انتخاب

درهنوطوالنیدورهیکدرکهاستمستمری جریانشغلانتخاب
.پیونددمیبوقوعلحظهیک

وگیردقرارفرداختیاردرگزینهچندینکهشودمیدارمعنیزمانی
زادیهاگزینهدرانتخاب

 
گاهیوعملا

 
.باشدداشتها



خودشنگر بهتوجهبادانشمندانشغلانتخابمفاهیمدرباره
:اندداشتهابرازرا خودعقایدانسانبهنسبت

دانندمیتصادفیرا شغلانتخابایعده

نیرا شغلانتخابگروهی
 
دانندمیا

اننددمیتصمیماتوتالشهاسلسلهیکبرمتکیگروهی.



ن-شغلیانتظارات
 
رزوفردکهاستمشاغلیازگروها

 
یندهدرداردا

 
ا

نانجامبه
 
اینجادر.بپردازدا

هایشخواستهوامیالاساسبرونداردتوجهیواقعیتبهفرد
.شودمیمتصور خودبرایرا مشاغلی



شغلیترجیح:

میفردایبر تقدمواهمیتترتیببهمشاغلبندیدرجهازعبارتند
بهقهعالوداشتندوستصورتبهتوانمیرا شغلیترجیح.باشد
ندرکهکردتعریفکاری انجام

 
.شودیمکمتری توجهواقعیتبها



وجودیشغلهایترجیحوانتظاراتوانتخابمیانتفاوتهای  ی
.دارد

ترجیحزاترکلیوترجامعباشدهمراهواقعیتباکهانتخابی
.ارددضرورتترجیحوجودمناسبهایانتخابتمامبرایاست



ردانجامندنمیشغلانتخاببهشغلیهایترجیحتمام
ارددقوتمشاغلبارهدرپردازی رویاجنبهشغلیانتظارات
بینیاقعوبرشغلیانتظاراتوهاترجیحازبیششغلانتخاب
.استاستوار



انتظارا ت  

ترجیح   

انتخاب



:عوامل موثر در انتخاب شغل

مربوطفردخودبهعواملازایدسته

:شودمی

جسمانیوضع-1

استعداد-2

رغبت-3

اجتماعیوفردیامکانات-4



یازنمشخصیجسمانیخصوصیاتبهشغلهر:جسمانیوضع
.دارد

واشتغالادامهوشغلانتخابدرمهمعواملازیکیاستعداد
وناگونگهایزمینهدررا فردیادگیری میزانونحوه.استموفقیت

یندهدر
 
.استفطری وکندمیبینیپیشا



گرددمیتقسیمخاصوعامطبقهدوبهاستعداد.

کهشودمیناشیکلیعاملیکازانسانرفتارهایتمام:اسپیرمن
ن
 
نیز(S)خصوصیعاملبه.نامدمی(G)را عمومیعاملا

.استخاصاستعدادهمانکهکندمیاشاره



:انواع استعدادهای خاص

مکانیکیاستعداد

هنری استعداد

گری منشیاستعداد

کالمیاستعداد



زمونکاربرد
 
داداستعسنجشهایشیوهازیکیشدهاستانداردهایا
زمونهانتایجهاست

 
:کهبودخواهدمعتبرزمانیا

باشدشدهاستانداردجامعهبر-الف.

ناجرایدر-ب
 
.باشدشدهرعایتضروری نکاتا



رزویوخواستنوداشتنمیلمعنیبه:رغبت
 
میلرویازچیزی ا

حاصلطمحیبافردمیانتعاملاثربرواستگرفتنییادرغبتاست
.میابدتری بیشتوسعهرغبتهایشگرددمیتربالغفردچههرشودمی
را شرغبتهایتاشودکمکفردبهبایدمناسبشغلانتخاببرای

.بشناسد



چهار نوع رغبت وجود دارد:

1- رغبت بیان شده

2- رغبت نمایان شده

3-رغبت فهرست شده

4-زمون شده
 
رغبت ا



وجودبهترغبسنجشبرایایوسیلهکهبودکسیاولیناسترانگ
ورد

 
غلیشمقیاسهجدهمورددرعاملیتحلیلروشازاستفادهباوا

بترغترینکاربردپرازیکیکهرا (SVIB)استرانگرغبتسیاهه
.ساختهاستسنج



4-اقعو،فردشخصیتنظیرعواملی:اجتماعی–فردیامکانات
وغلیشراهنمائیدرنیزجامعهنیازهایومحیطیامکانات،نگری 

.دارندبسزای  یتاثیرشغلانتخاب



:مشکالت انتخاب شغل

شغلیایهترجیحونکردهانتخابرا شغلیهنوز فرد–انتخابعدم
.سازدمشخصتواند-نمیرا خود

وامکاناتباکردهانتخابکهرا شغلی–نامناسبانتخاب
.ندارداوهماهنگیشخصیتیخصوصیات



:دالیل عدم انتخاب شغل

استفردذهنیوعاطفیرشددراختالل.

استفردوابستگی.

گاهیواطالعاتفقدان
 
گاهوشغلیاطالعاتارائه،شغلیا

 
انیدنا

.افتدموثرمشکلاینرفعدرتواندمیفرد



:دالیل انتخاب نامناسب

نانجامبرایکافیاستعدادکهشودمیراغبشغلیانتخاببهفرد
 
ا

.ندارد

باشدنمیهماهنگشدهانتخابشغلبافرداستعداد.

نیستندجهتهمشغلانتخابدرفرداستعدادورغبت.



:نقش آموزش در اشتغال

موزش
 
غازبرایا

 
میزموفقیتادامهواشتغالا

 
نا

 
یچهوداردضرورتا

موزشبدونشغلی
 
میزموفقیتطور بها

 
تخابان.نیستاجراقابلا

.ددار دخالتایپیچیدهومتعددعواملگوناگونجوامعدرشغل



گفتار ششم

مشاغلبندیطبقه



شناگ فتاراینازهدف
 
ورتضر باشغلیراهنمائیساختنا

نهایادگیری ومشاغلبررسیکهمشاغلبندیطبقه
 
سانرا ا

 
ا

وفاهیمموهابندیطبقهانواعباگ فتارایندر.استکندمی
.باشدمیهابندیطبقهمعیارهای



:ضرورت و فواید طبقه بندی

ودخبهمربوططبقاتدردادنقرارومشابهمشاغلبندیدسته
.است

نفواید
 
رایطشتعیین،شغلهایمسئولیتووظایفتشریح:ا
ارز ،سازمانیاستخدامیمشخطتعیین،سازمانیهایپستاحراز
...وسایرودستمزدوحقوقعادالنهنظامایجادومشاغلیابی



:تعاریف و مفاهیم طبقه بندی

ودیتصجهتکهتحصیلیوتجربیهایتوانائیمجموع:مهارت
.استالزمشغلهروظایفانجام

ازیری جلوگوشغلهروظایفانجامقبالدرجوابگوی  ی:مسئولیت
...هازیان،،خطراتنظمدراختاللبروز



امانججهتجسمیوفکری تالشمیزانازعبارتند:کوشش
یمجسمیوفکری قوایخستگیموجبکهشغلهروظایف
.گردد

تعلیم،ارشادوکمک،رسیدگیونظارت:سرپرستی،
.کارتقسیم،هماهنگی



 ای جلوگیری از بروز حوادث و مخاطرات جسمی بر : ایمنی دیگران
.دیگران در حین انجام کار

 حدود مسئولیت در مورد نگهداری : مسئولیت مالی و دارای  ی ها ،
نترل کنترل ، دریافت پرداخت و استفاده از وجوه نقدی و انجام و ک

.عملیات مالی



:شرایط کار

 دلیل میزان نامطلوب بودن شرایط محیط کاری به: شرایط نامساعد
...عوامل ناراحت کننده نظیر دود و گرما ، سرما ، صدا 

 اب صدمات جسمی ناشی از وقوع حوادث اجتن: خطرات ناشی از کار
.ناپذیر در حین انجام کار نظیر جراحات ، نقص عضو



فصل اول

ایحرفهوشغلیراهنمای  یشناسائی

انگیزهایجادوسناسائی

شغلانتخاببرایفردبهکمک

موزشمراکزایجاد
 
مشاغلا

اسالمیوایرانیفرهنگهایفقط

ایحرفهوشغلیوراهنمای  یتعریف

ایحرفهوشغلیراهنمای  یضرورت



نکهبرای
 
طحساوالبایدشوندحلترسادهوترمناسبمشکالتاینا
وتجزیهرا فمختلمسائلبتوانندافرادبطوریکه.یابدافزونیعمومیدانش
نهاازوکنندتحلیل

 
وراهنمائیایهبرنامهبهثانیا.نمایندگیری نتیجها

یشتری بتوجهصنعتیهایکارگاهدرومدارسدرایحرفهوشغلیمشاوره
.گرددمبذول



:تعریف راهنمایی شغلی و حرفه ای

تمامربثانیا.استمداوموپیوستهجریانیاوالساندرسون،نظراز
.داردتاکیدفردشناسای  یوشخصیتهایجنبه



ایرانایحرفهوشغلیمشاورهوراهنمائیبرنامهاصلیهدفهای
اکزمر ایجادشغلانتخاببرایفردبهکمکانگیزهایجاد
موزش

 
.شودهتوجبایدایرانیاصیلفرهنگحفظبهمشاغلا



ر تعریف راهنمائی شغلی حرفه ای از نظ
:سوپر

قرارمراجعاختیاردرمختلفمشاغلدربارهضروری والزماطالعات
وری اطالعاتاساسبروگیردمی

 
ایفهحر وشغلیمشاورهشدهگردا

.پذیردمیانجام



:از دیدگاه سوپر

یندهایحرفهوشغلیمشاورهنیزوراهنمائی
 
دورایداواستنگرا

.ایحرفهدومشناسیخوداولباشدمیبعد



شناسیجامعهوصنعتیروانشناسباایحرفهوشغلیراهنمائی
.داردمشترکیوجوهمواردبرخیدرمشاغل



روانشناسی صنعتی                 جامعه شناسی مشاغل

راهنمائی شغل وحرفه ای



روانشناسیواجتماعیروانشناسیتاثیرتحتصنعتیروانشناسی
ایجادهایروشمطالعهبهواستتجربیروانشناسیواخالقی
ئیمیزانتعیینوکارگراندرانگیزه

 
کارگربینبطروااثربرکهکارا

.پردازدمیشودمیحاصلکارمحیطبا



بینطروابمطالعهوبررسیبهبیشترمشاغلفعلیجامعهدر
.کندمیاقدامصنعتیجامعهوانسان



:ضرورت راهنمائی شغلی

صنعتیجامعهبهسنتیجامعهتبدیل

موزاندانششغلیمشکالتازدیاد
 
ا

نوجواناندرشغلیانتظاراتوهاترجیحشناسائی

شغلینیازهایوفردیخصوصیاتکاملشناسائیبرای.



بینردایوحرفهشغلیمسائللینمکومیلتونتحقیقاساسبر
موزاندانش
 
ایحرفهوشغلیمشکالتازتررایجوبیشتردبیرستانیا

.استراهنمای  یوابتدای  یکالسهایسطوحدر



موزاندانششغلیمشکالت
 
:دبیرستانیا

شغلانتخابدرشک

شغلانتخابعدم

مناسبناانتخاب



تاریخچه راهنمائی شغلی و
:حرفه ای

ارسونزپفرانککارباایحرفهوشغلیراهنمائیمیالدی1909سال
غازبستندرایحرفهوشغلیراهنمائیپدر

 
.گردیدا



ه به عقیده پارسونز انتخاب شغل به چ
:عواملی بستگی دارد

ستردفمحدودیتهاینیزوهارغبتوهاتوانائیازکاملشناسائی.

گاهیومتعددمشاغلشناسائی
 
رضایتوموفقیتبهکهعواملیازا

.شود-میمنجرشغلی

بهکهشغلیشرایطوشخصیخصوصیاتبینمنطقیسازشایجاد
.انجامدمیشغلیرضایت



ندرکهعاملیاولینمیالدی1917سال
 
موفقیتبرایزمانا

.بودرادافهوشبهربردنباال،کردجلبرا متخصصاننظرشغلی



شرایطوشخصیتیخصوصیاتبینمنطقیسازشبهپاترسون
ازعمالمشاورهجریاندرولینبودمعتقدشغلانتخابدرشغلی
.کردمیاستفادهنظریهاین



مییفااایحرفهوشغلیراهنمائیپیشرفتدرمهمینقش1927سال
.کند

غازرغبتگیری اندازهبرایاولیهتحقیقات
 
.شدگیری پ یوا

شدشروعاسترانگشغلیپرسشنامهتهیه.

یندهمشاغلدررا فردشغلیموفقیتبتواندتاساختماشینیهال
 
اشا

.کندبینیپیش



طحسبودنپایینوبیکاری بحرانشیوعاثربر1913سال
برایایچارهراهتایافتماموریتایمؤسسه،کارگرانزندگی

.کندپیدابیکاری ازحاصلبسامانینا



مدنایلزیرهدفهایبهپاترسونطرح ایندر
 
.ا

زمونبوسیله
 
افراداستعدادهایکاملشناسائیمتعددهایا

.بیکار

موزشبرایمناسبهایبرنامهاجرایوتهیه
 
.بیکارانا

نشاغلینکهمشاغلیشناسائی
 
تری بیشموفقیتازرا ا

.سازدبرخوردار



مریکادرکاریابیواشتغالمرکزمیالدی1933سال
 
تارفتگشکلا

یدبوجودکارگرتقاضاوعرضهبینتعادل
 
.ا



وتهیهدرعواملتحلیلروشازاستفادهبامیالدی1941سال
زمونهانتایجبررسی

 
بینییشپبرایتری معینوتردقیقمعیارهایا

.شدمعینشغلیموفقیت



1951حرفهیکانتخابعنوانتحتگینزبرکک تابمیالدی
شاورهموراهنمائیاصولومبانیپیشرفتدرتاثیرچندین
.گذاردجایبرایحرفهوشغلی

شغلینظرهایبیان.

شغلیانتخاببودنتکامل.



فصل دوم

ایحرفهوشغلیاطالعاتکاربرد:

نمشاور وراهنمامهموظایفازیکی
 
مایدنکمکمراجعبهکهاستا

یماتتصمشخصی،خصوصیاتبهتوجهباوبشناسدرا خودتا
.بگیردمختلفهایزمینهدرمناسب



 روشهایوفنونازاطالعبرعالوهایحرفهوشغلیمشاور
واشدبدارا نیزرا صحیحقضاوتوتشخیصقوهبایدمشاوره
دررا ایحرفهشغلیاطالعاتچگونهوموقعچهکهبداند

.دهدقرارمراجعدسترس



ز اصول ارائه اطالعات شغلی و حرفه ای ا
:نظر تایلر

مراجعدقتبهکاملتوجه

حسنهرابطهایجاد

مراجعاحساساتبهتوجه



اصول ارائه اطالعات شغلی و حرفه ای از
:نظر شوستروم و برومر

مناسبزماندراطالعاتارائه

اطالعاتعینیت

مشاغلوحرفپیشنهاد

اطالعاتدرکازاطمینان



هدفهای ارائه اطالعات شغلی و حرفه ای
:از نظر بری فیلد

گاهاندن
 
ا

دادنسازش

انگیزهایجاد



ی هدفهای ارائه اطالعات شغلی و حرفه ا
:از دیدگاه بائروروئبر

مکاشفه

گاهاندن
 
ا

 ایجاد انگیزه

ادامه اشتغال



:یروشهای ارائه اطالعات شغلی و حرفه ا

رساندمیحداقلبهرا خودفعالیتمشاور -مستقیمغیر.

عهدهبرخودشرا جلسهفعالیتازچشمگیری مقدارمشاور -مستقیم
.دارد



:نقش افراد در اطالعات شغلی و حرفه ای

چیست؟ای-حرفهوشخصیاطالعاتنقشمهمترین

ماده
 
.باشدمیهدفشوخودشناسائیبرایفردکردنا



نقش افراد مختلف در تدوین و ارائه 
:اطالعات شغلی و حرفه ای

نظاممراجعهتوقعاتوقبلیهایزمینهشناسائی-مشاور معلم
موزشی

 
.علمیتوانائیا
معلم
کامپیوتر
موز دانش

 
ا



:یروشهای کسب اطالعات شغلی و حرفه ا

روش استفسار

روش بازدید

روش مطالعه



به نظر تایلر اطالعات و دانش مشاور 
ر شغلی و حرفه ای باید در زمینه های زی

:باشد
 اسدبشنبخوبیرا ای-حرفهوشغلیمتعددیهاینظریهمشاور.

بشناسدجهانیسطحوجامعهدررا کارگرنیرویوکاربازار.

گاهشغلینیازهایوجامعهمشاغلنوعاز
 
.باشدا



:وسایل آموزش اطالعات شغلی و حرفه ای

مشاغلخالصۀ

(اطالعاتارائهوسیلهکاملترین)مشاغلفرهنگ

مدرسهایحرفهوشغلینشریه

بصری وسمعیوسایل



در ایجاد مرکز ارائه اطالعات شغلی و 
جه حرفه ای ، مدرسه باید به اصول زیر تو

:کرد
مشقخطوهدفتعیین.

الزموسایلوابزارتهیه.

 دهدمیاختصاصشغلیارائهبهرا ساعاتیووظایفشرح.

موز دانشدسترسدررا مناسبیایحرفهوشغلیاطالعات
 
.دادارقر ا



فصل سوم

شغلیمشاورهوراهنمائیدرکار



یاحرفهوشغلیراهنمائیدیدگاهازکار
واالکتولیدبهکهاستدائمیفعالیتی

آنقبالدروشودمیمنجرخدماتی
.گرددمیدریافتدستمزدی

استهمیشگیودائمی.

انجامدمیخدماتیاوکاالتولیدبه.

نبرایدستمزدی
 
.استنگرفتهنظردرا



میتغالاشبدانعمرسرتاسردرفردکهاستکارهای  یرشته:حرفه
.ورزد

ادارهوکارگاهموسسهیکدرمشابهموقعیتهایازگروهی:شغل
میاحرازفردبوسیلهکهفعالیتیوتکالیفوظایفمجموعهموقعیت

.شود



:علل کار کردن از نظر می ننجر

مطلوبراهدرانرژی صرفبرایایوسیله.

دیگرانبااجتماعیروابطایجادبرایایوسیله.

کندمیمحسوبخودجامعهازجزئیرا خودفرد.

وامهارتهوتوانای  یارزشیابیبهدیگرانباخودمقایسهضمن
.بردمیپ یمحدودیتهایش



:عوامل متغیر در اشتغال

کارکناننوعتغییر

کارساعاتمیزاندرتغییر

اقتصادنوع

کارنوع



فصل چهارم

راهنمائی و مشاوره شغلی در مدارس



ه ضرورت راهنمائی و مشاوره شغلی و حرف
:ای در مدارس

یالت راهنمائی و مشاوره شغلی و حرفه ای از زمانی که شروع تحص
ن ادامه پیدا می کند

 
موزشگاه تا پایان ا

 
.ا
پیچیده تر شدن انتخاب از بین مشاغل متنوع و گوناگون.
موزان در مقاطع مختلف بای

 
د در بعلت ترک تحصیل کردن دانش ا

.تمام مقاطع راهنمائی و مشاوره و شغلی انجام شود



هدفهای راهنمائی و مشاوره شغلی و 
:حرفه ای در مدارس

شاغلممورددرگ فتگووبحثبهرغبتوعالقهسالگیدهسناز
یدمیبوجودمختلف

 
ازیاحرفهوشغلیمشاورهوراهنمائیلذا.ا

.گیردمیبخودتری فعالشکلابتدائیچهارمکالس



شودیماستفادهدانشگاهیاودبیرستاندرشناسائیواحدارائه.



ی روشهای گروهی راهنمائی و مشاوره شغل
:و حرفه ای در مدارس

مشاغلشناسائیواحدارائه

موسساتازبازدید

مشاغلمعرفیبرنامه

بازی ونمایشنامه



روشهای انفرادی راهنمائی و مشاوره 
:شغلی و حرفه ای در مدارس

خواندنیمواد

مقالهنوشتن

فراغتایامدراشتغال



فصل پنجم

طرح ریزی شغلی و حرفه ای



عوامل که در طرح ریزی شغلی اهمیت 
:دارد

توانای  ی ذهنی

استعداد

زمون
 
ن نمایان شده و فهرست شده و بیان شده و ا

 
شده رغبت،انواع ا

.است

شخصیت توجه به واقعیت است.

عوامل محیطی

توجه به واقعیت



درکهاستتسلسلیوگروهیابعاددارایاستعداداستمعتقدورنون
دوجوخصوصیعواملپائینسطوحدروعمومیعواملباالسطوح
زمونتهیهجهتکاراساسبعدهانظریهاین.دارند

 
کهرفتگقرارهائیا

.باشندمیاستعدادهانوعوابعادکنندهتعیین



فصل ششم

نمشکالتوشغلانتخاب
 
ا



:مفاهیم انتخاب شغل

انتخاببودناصولییاتصادفی

گاهانه
 
گاهانهنایاا

 
انتخاببودنا

انتخاببودنعاطفییاعقالنی

انتخاببودنترکیبییاسازش

نی
 
انتخاببودنتکاملییاا



تعاریف انتخاب شغل

شودمشخصومعینشغلیانتظاراتترجیحوانتخابروابطباید.

یندهدرکاری اشتغالامکان:انتخاب
 
ا

کاری بهعالقهوداشتندوست:ترجیح

رزوی:انتظارات
 
یندهدرکاری انجاما

 
کاا



سنجش انتخاب شغل

مصاحبه.

سئواالت باز.

پرسشنامه.



ابعاد انتخاب شغل

شناسائی.

منفیومثبتداردشکلدوکهایحرفهپنداری خویشتن.

استقالل.



:مشکالت انتخاب شغل

کهباشدمیفردروانیوضعزائیدهمشکالتویلیامسونبندیتقسیم
.گذاردمیتاثیرهمهاانساناجتماعیروابطدر

انتخابعدم.

مشکوکانتخاب.

معقولناانتخاب.



تخاب تقسیم بندی بوردین در مشکالت ان
:شغل

وابستگی

کمبود اطالعات

دلهره



انتخاب تقسیم بندی رابینسون در مشکالت
:شغل

سازشیمشکالت

مهارتیبیمشکالت

تصمیمیبیمشکالت



فصل هفتم

تع

ر

ی

ف

میزموفقیتاشتغال
 
کاربها



ریهنظوپویای  یرولنعاملخصیصهشاملکهشغلیسازش
.شودمیرشدی

عقلیوی سازگار میزانپاسخ،–محرکنظریهکهشغلیانگیزش
نشاملاستداللی

 
.شودمیا

وانیرو تعریفوروانیغیرتعریفحالتسهشغلیموفقیت
.استعمومیتعریف

استیشغلموفقیتدرمهمبسیارعواملازیکیشغلیرضایت.



:نظریه های رضایت شغلی

دی می کنندبروفی نظریه های رضایت شغلی را بدین شرح تقسیم بن:

نظریه نیازها

نظریه انتظارات

نظریه نقش



:مسائل حل شده در رضایت شغلی

استماندهجواببالشغلیرضایتزمینهدرسوالهااینکراتیزبنظر.

یا
 
دارد؟جودوارتباطیشغلیرضایتبازندگیدرکلیرضایتبینا

یا
 
شد؟قائلحداک ثری شغلیرضایتبرایتوانمیا



یا رضایت شغلی از روزی تا روز دیگر در حال تغییر و تحو
 
ل ا

است؟

گاهانه؟
 
گاهانه انجام می گیرد یا نا ا

 
یا رضایت شغلی ا

 
ا



:سنجش رضایت شغلی

باشدزیرخصوصیاتدارایبایدپرسشنامههرروتوبریفیلدنظربه:
کندگیری اندازهمشخصدیدگاهاز.
باشدروشنوواضحسواالت.
زمونبین

 
.باشدالزمهمکاری کنندهاجراوشوندها

باشدمتغییرپرسشنامه.
سانیبهپرسشنامه

 
.شودتقسیموگذاری نمرها



از ارتباط رضایت شغلی با سایر عوامل
:نظر روم

رابطهسوانحوتصادفمیزانوغیبتواستعفاوشغلیرضایتبین
.داردوجودمنفی

داردوجودمثبترابطهکارائیمیزانوشغلیرضایتبین.



فصل هشتم

مبهم می از پیچیدگی ها و نکات. نظریه اطالعات را نظام می بخشد: نظریه
.کاهد



:تقسیم بندی کرایتز

حرفهوشغلانتخابروانیغیرهاینظریه.

حرفهوشغلانتخابروانیهاینظریه.

وحرفهشغلانتخابعمومیهاینظریه.



:طبقه بندی اوسیپو

عامل-خصیصههاینظریه

شناسیجامعههاینظریه

پنداری خویشتنهاینظریه

شخصیتیهاینظریه



فصل نهم

دورهطیدرکهاستفرایندیشغلانتخاب:گینزبرگهاینظریه
اناتامکوانتظاراتبینفرددورهایندرومیپذیردانجاممعینی

وردمیبوجودتوافقوسازشفردیوخصوصیات
 
لقابدورهاین.ا

.نیستبازگشت



مرحلهسهلشغانتخابتکاملیسیرهمکارانشوگینزبرگعقیدهبه
.دارد

(سالگی11سنازقبل)رویای  یمرحلۀ

زمایشیمرحلۀ
 
(سالگی11-18)ا

(سالگی24-18)بینیواقعمرحلۀ



:مرحلۀ رویائی

بازی ضمنککود وباشدمیوخیالبافیرویابرمتکیانتخابیهرگونه
بایکندمتقلیدرا نقشهای  یپردازدومیمشاغلیانتخاببههایش
کهای  یروشهازیکی.میشودبیشترواقعیتبهتوجهسنافزایش
بازی ساهمانندکندغلبهخودحقارتاحساسبرتواندمیکودک

.استبزرگساالن



:مرحلۀ آزمایشی

شاغلیمدنبالوبهمیپردازندکاویخودبهنوجوانانمرحلۀایندر
یندهدرکهروندمی

 
چهارهبدورهاین.ورزیدخواهنداشتغالبدانهاا

:میشودتقسیمدوره

رغبت

صالحیت

ارزش

انتقال



:مرحلۀ واقع بینی

موزش ش
 
ثیر تعلیم وتربیت ودوره های ا

 
غلی فرد به شدت تحت تا
ی در این مرحله عوامل جسمانی وزیست. وحرفه اییقرار می گیرد
.ونداین دوره به چندین دوره تقسیم میش. دخالت چندانی ندارند

مکاشفه
 تبلور
تعیین



از نظر دیویس و همکارش:

ل واقعی هرچه هوشبر باالتر باشد ترجیهای فرد به انتخاب شغ
ورد تایید قرار نتیجه این بررسی نظریه گنیزبرک را م. نزدیک تر است

.دارد



را نیزبرگگنظریهدیدگاهازشغلانتخابباسنرابطه:توکسی
.استنکردهتایید



:ارزشیابی نظریه گنیزبرگ

ولیهشدفراواناستفادهرشدروانشناسیتصویرازنظریهایندر
.استگنگبسیارتعاریف

نکردهتوجهمسنافرادبهوکردهبررسیرا نوجوانان.

ایحرفهوشغلیگیری تصمیمازبیشتحصیلیهایگیری تصمیم

.بودهتوجهمورد



دونبشدهقائلفراواناهمیتافرادایحرفهوشغلیهایترجیح
نکه

 
.شودمشخصاشتغالوانتخابترجیحبینتفاوتا

ماری هایدادهواطالعاتفاقد
 
.استا

زمونیهیچگونه
 
قرارهنیذتوانای  یفردیخصوصیاتتعیینبرایرا ا

.استنداده

استگرفتهقرارانتقادموردشدیداناپذیری برگشتمفهوم.



کاربرد نظریه گنیزبرگ

شنا می سازد
 
.مشاوران را با جریان انتخاب شغل و حرفه ا

نحوه تربیت و پرورش فرد را در هر مرحله تعیین می کند.
زمایشی

 
و واقع به کودکان در مرحله رویائی و به نوجوانان در مراحل ا

.بینی اطالعات کافی داده می شود
جع بشتابدباید با شناسائی عوامل الزم به طریق مناسبی به کمک مرا.



فصل دهم

تکاملییرمسبهواستشغلانتخابنظریهترینکاملسوپرنظریه
توجهغلشانتخابازبیشترایحرفهوشغلیبلوغوشغلانتخاب
.دارد



وشغلابانتختکاملیمسیردرمستقیمازیرعواملسوپرنظریهبه
.دارنددخالتحرفه

نقشعوامل

فردیعوامل

موقعیتیعوامل



خویشتن پنداری

درخودشدربارهانسانتصوراتمجموعهوتیدمناوهارا نظراز
.مختلفهایزمینهوموقعیتها

نمایدیمرشدمحیطیعواملوانسانبینتعاملاثربرسوپرنظراز
.یابدمیتکاملو



خویشتن پنداری

بهکهاستفردوتصوراتاعتقاداتتمامهمکارانشوسوپرنظربه
املیتکمسیردریاوداردارتباطوحرفهوشغلانتخاببانوعی

.گذاردمیاثرحرفهوشغلانتخاب



ظر خویشتن پنداری شغلی و حرفه ای از ن
فیلد و همکارانش

بهانانسحرفهوشغلانتخابتکاملمسیربررسیدرمعتقدند
یندهفردیخصوصیاتنظیرعواملی

 
وقعاتتووانتظاراتنگری،ا

.نمایدمیتوجهزندگیهدفهای


