
  هادهندهسازماني پیشبراساس هرم ساخت شناختی و ارائهشغلی  –آموزشی  یتعنوان : مدل مشاوره و هدا

  داري کالمی دیوید آزوبل)ي یادگیري شناختی معنی(برگرفته از نظریه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : شرح الگوي پیشنهادي

هـاي  فعالیت دارم و تجـارب متعـدد زیـادي از فـراز و نشـیب     حقیر از بدو ایجاد ردیف شغلی مشاوره در این حوزه که با توجه به این

در طـی   ،مشـاوره در جلسـات   کـالن و ورود به وادي ها پرحرفی ،هابراي جلوگیري از به حاشیه رفتن ام، شخصاًداشتهفرایند مشاوره 

بـا رضـایت مراجـع بـه اتمـام      ي خـود را  ي جلسات مشـاوره همهپیشنهادي خودم استفاده نموده و تاکنون سالیان متوالی از الگوي 

محور کار تکمیـل هـرم   الهام گرفته شده است. در این الگو مبنا و داري آزوبل یادگیري شناختی معنی يام. این الگو از نظریهرسانده

آموزشـی و   مناسب یعالئق و تیپ شخصیتها، جامع نسبت به تواناییمراجع در جهت کسب اطالعات درست و  ساخت شناختی فرد

نـوك هـرم بـه    ي آموزشـی شـروع و در   با مشـاوره  شناختی هرم ساختگردد. ي مشاوره ارائه میجلسهشغلی در صورت شرکت در 

مناسـب در سـه گـام    اي هاي مشـاوره و استفاده از تکنیکها دهندهسازمانپیشي گردد. این فرایند با ارائهمیي شغلی ختم مشاوره

ي و در قاعـده ي آموزشـی  مشاورهدر شروع اطالعات جامع و کلی ي در این الگو، در واقع ارائه هادهندهسازمانشود. پیشخالصه می

نگـرش  که ایجاد یک خردي به اطالعات دقیق و سازي این اطالعات به سمت رأس هرم و رسیدن و روشن تداوم ،دهیسازمانهرم و 

  کند. پیدا میي شغلی ادامه ي مشاورهنماید و با ارائهفرد مراجع میشغلی جدید براي  و آموزشی

  

  

 اطالعات جدید
 کامال جرئی

 متناسب با مراجع

 تداومکاهش کلیت اطالعات و 
 مشاوره آموزشی

 جامع و کامال کلی اطالعات 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و پاسخ درست داده هاي مراجع به پرسش در این مرحله مشاور. 1
نماید و حس اعتماد و میاطالعات درست رفع  يابهامات وي را با ارائه

هاي خود کند، تا مراجع از خواستهدر ذهن مراجع ایجاد میاطمینان را 
اي فنی و حرفههاي کسب و براي شرکت در آموزشآگاهی الزم را 

 اعالم آمادگی نماید. 
ها و تصویر کارگاهي دربرگیرنده ،مرکزي بروشورهاي تبلیغاتی ارائه. 2

هاي آموزشی داده شدهرشته  
  هاي آموزشیکارگاه. بازدید از 3
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ي فرد رشته
آموزشی و 

کارگاهی خود را 
کند و انتخاب می
نام به براي ثبت

پذیرش  واحد
  د.شومعرفی می
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درخواست ارائه مشاوره 
  مراجعتوسط 

ي توصیفی که دربرگیرندهدهنده از نوع سازماني پیشگام اول : ارائه
ي مراجع کلی و استفاده از تکنیک مشاوره ولی کامالً ،جامعاطالعات 

به سخن ي بازدارنده و مشاورهطور فنون مستقیم و همینمحور یا غیر
.در آوردن  

ازدر اختیار قرار دادن پکیج کاملی محتواي این گام :   
در سطح سازمان و مرکزاي حرفههاي فنی معرفی آموزش. 1   
ها و مدارك ورود به کارگاه. شرایط 3هاي موجود معرفی کارگاه. 2

ي هاتوجه کامل به اظهارنظرها، ابهامات و پرسش. 4 نامالزم براي ثبت
قبلی خودشساخت شناختی فرد مراجع براساس   

 

شروع فرایند مشاوره 
 آموزشی

 هادهندهسازمانپیشارائه 
براي ساخت هرم 

 شناختی فرد

اي از نوع مقایسه هادهندهسازماني دوم از پیشمرحلهي گام دوم : ارائه
و استفاده از  ايفنی حرفه يهاآموزشجهت کاهش کلیت اطالعات 

و  کنندهي هدایتو فنون مشاوره مستقیم یا مشاوره محور تکنیک
ساخت شناختی مراجعدر جهت اصالح  آشکارسازي کننده  
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ورود مراجع به 
مشاوره دفتر  

قبل کارگاه فرد آگاهانه از 
آموزشی خود را انتخاب کرده 
.است و نیازي به مشاوره ندارد  

ناتوانی و عدم انتخاب 
توسط  آموزشی کارگاه

 فرد

نام معرفی به کارگاه و ثبت
براي  ي فرایندو ادامه

هاي شرکت در کالس
 آموزشی
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تردید در انتخاب رشته و کارگاه آموزشی در صورت 
شناختی سعی هاي روانآزمونمشاور با استفاده از 

آزمون کند توانایی و استعداد فرد را کشف کند. (می
ي فرد و با تشخیص رغبت و عالقه هوش گاردنر)
استفاده از کند تا با به فرد کمک می(آزمون هالند) 

در قبول و توانایی غالب مراجع شناخت هوش غالب 
هاي عالئق و رغبتو یادگیري و آشکار کردن  آموزش
ا براي فرد زشی مناسب ري آمومراجع، رشتهشغلی 

از  و لزوم با استفادهدر موارد خاص  معرفی نماید.
فرد را ) زز بریگمایریا (آزمون  )MBTIآزمون (

ي و مناسب را در ارائهراهنمایی الزم سنجش و 
  نماید.می اعالم هاي آینده به فردشغل
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ي ي مرحلهي شغلی و ارائهشروع مشاورهگام سوم : 
اي به فرد و از نوع مقایسه هادهندهسازمانسوم پیش

جزئی براي تکمیل ساخت  ي کامالً دقیق واشاره
مناسب هاي آموزشی انتخاب دورهشناختی مراجع براي 

مراحل زیر ي ي شغلی که دربرگیرندهآیندهو به تبع آن 
 است: 

با توانایی، عالقه و فرد در کارگاه مناسب نام ثبت. 1 
 تیپ شخصیتی 

یا گروهی در حین ي فردي اقتضایی . انجام مشاوره2
کارگاه در جهت با معرفی مربی  در صورت لزوم ،دوره

جدیدهاي و پاسخ به پرسشي شغلی تنویر آینده  
هاي کاریابی به کارآموزان. معرفی سایت3  

که پس از طی . معرفی افراد شاغل از کارآموزان مرکز 4
مشغول به کار شدند.دوره   

و مراکز کاریابی سطح . معرفی بانک اطالعات مشاغل 5
فعالیت براي هاي در ادامه معرفی حوزهشهرستان و 

داراي بازده در واقع، براساس طرح زود بازده و مشاغل 
نتایج رهگیري کارآموزان تکابو و در ادامه استفاده از 

کارآموزان و ي قبل در جهت تشویق و ایجاد انگیزه
هاآني شغلی تر براي آیندهبیشایجاد امید   
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