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 نظریه های مشاوره و روان درمانی 

ت و انسان اس وم ماهیتمهم مفهعلوم انسانی موضوع همه شاخه های یکی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی در  

بدان  ست و اینثنا نینوان یکی از پرکاربرد ترین علوم انسانی از این قاعده مسته عو مشاوره هم ب روان درمانی

ه و ین دیدگاو تبی ک از نظریه پردازان مهم و صاحب نام روانشناسی و مشاوره ابتداء به تعریفسبب است که هری

 نمایند.رپا میبفهم خود از مفهوم ماهیت انسان پرداخته اند و مبتنی بر آن سایر سازه های نظریه خود را 

ز امعموال  ست واعایت شده الف رساختاری که تقریبا در تمام نظریه های روان درمانی و مشاوره با کمی اخت

 نماید. م و قالب زیر پیروی میفر
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 بررسی مفهوم ماهیت انسان

 ( در خصوص مفهوم ماهیت انسان یروانکاو هی) نظر دیفرو دگاهید 

نسان ذاتا نه خوب است و نه کند. به نظر او ا یم ریتصو یخنث یانسان را از نظر اخالق تیماه دیفرو .1

 شرور.

 دانست. ی)تکامل( م یجیرشد تدر ییانسان را ماحصل نها .2

 سمیارگان یها زشیها و انگ است که در آن کشش کیژولویزیف نیماش کیانسان از هر نظر در حکم  .3

 شوند. یظاهر م یآرزو و سوائق عاطف ،یفکر یندهایبه صورت فرا کیژولویب

 است. رتیو توام با بص یمنطق یدارد و هدف همه جانبه انسان رفتار یمنطق یلکردانسان اساسا عم .4

را دانش  یداد و خودآگاه یم کیژولویزی( جنبه فیاری)ناهش یدوگانه گرا بود و به ناخودآگاه کی دیفرو .5

 دانست. یم یمحدود شخص

ز دو جنس نر و ماده است. نه ا یبیترک یاست و هر فرد یدو جنس یانسان اصوال موجود دیبه نظر فرو  .6

 یم یو جنسدو را اهم  یو روان یروح اتیداند، بلکه از نظر خصوص یم یدو جنس فیزیولوژیکتنها انسان را از نظر 

 یدانگمر تیصوصز دو خا یکیبه غلبه  یبستگ د،یواز نظر فر نده،یزن بودن انسان در آ ایمرد بودن  ن،یداند. بنابرا

 او دارد. یزنانگ ای

کند و  یم یجبر یانسان را نف یداند و وجود اراده و آزاد یم یواپس زدگ جهیرا نت یتمدن بشر دیفرو .7

نسان ااست.  ینبر رواجانسان تابع اصل  یداند. از نظر روانکاو یم یاجتماع یتهایمحدود ای یاو را تابع عوامل جبر

لط طق او تسر منب یادیا آن لحظه تا حدود زت هناخودآگاه، ک یزیغر یروهاین لهیشود که به وس یم یتلق یموجود

 شود. یم تیداشته اند، هدا

رو، تسلط اصل  نیکشد. از ا یم یشود و جهل؛ انسان را به بردگ یم یباعث آزاد یآگاه دگاه،ید نیاز ا .8

شد، با شتری. هر چه دانش فرد از خودش بابدی شیانسان افزا یکه خودآگاه ابدی یکاهش م یزمان یجبر روان

 شود. یم شتریتر عمل کند ب یعقالن نکهیحتمال اا
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 ریغ یکرد که قوا یاحساس م یاست. و نانهیبدب دید کینسبت به انسان  دیوفر دیهم رفته د یرو .9

 یابر یندانچکان ام ،یآگاه هیبشر در مقابل آن جز در سا یعقالن یاست که قوا یدر ذات انسان آنقدر قو یعقالن

 ندارد. تیموفق

باشد، اما به نظر  یمشکل م اریدرک آن بس یاست و گاه یا دهیچیپ اریبس هینظر یروانکاو هینظر اگرچه .10

 (.60، صفحه  1977است. )آلن  یهفت نوع فرض اساس یانسان دارا تیرسد که درباره ماه یم

 شود. یم تیو تقو هیتغذ یزیو غر یستیز الیام لهیاست که به وس یبسته ا ینظام انرژ تیشخص .1

 تیو ممنوع یطیمح یها تیشوند. و با محدود یم تیهدا یستیز یبه سمت کاهش تنش ها الیام نیا .2

 .رندیگ یدر تضاد قرار م یاخالق یها

و اجتماع به  طیمح ز،یو متضاد غرا ریمتغ یبا خواسته ها زیآم تیبرخورد موفق قیاز طر یرشد روان .3

 .دیآ یوجود م

از آنکه شخص بتواند به  شیپ دیهر مرحله با یها یازمندیکند. ن یم عبور یثابت یرشد از مراحل تکامل .4

 شود. نیبرود، تام یمرحله بعد

کننده  نییاز عوامل تع یانسان ناش یاست. به عنوان مثال تمام رفتارها یانسان کامال جبر یها تیفعال .5

 کند. یعمل نمو آزادانه  ختهیخودانگ ای یباشند. انسان هرگز تصادف یم اریو ناهوش اریهوش

عوامل  کند. یعمل م ایپو یالگو کیو بر اساس  نیکننده رفتار است، طبق قوان نییعامل تع اریناهوش .6

 بر افکار و اعمال انسان دارد. یشتریب ریتاث ارینسبت به ناهوش اریموثر ناهوش

کنند مشکل است،  یمرقابت  گریکدیکه با  یا دهیچیپ یروهایمجموعه ن انیتعادل م یاز آنجا که برقرار .7

 .شود یمشکل م یعیبه حالت سالمت طب یابیدست نیشود و بنابرا یم یخنث یرشد بآسان
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 صوراتی از ماهیت انسان:ت

 نها حاکمیگری بر آهشیارانه اعمالمان را هدایت می کنیم، یا عوامل د ا ماآی –اراده آزاد / جبرگرایی  .1

 هستند؟

 ؟(تربیت) حیطم تاثیر تحت یا داریم قرار( طبیعت) وراثت تاثیر حتت بیشتر ما آیا  –طبیعت / تربیت  .2

 جربیاتت یا است شده تثبیت مان زندگی در اولیه رویدادهای توسط ما شخصیت آیا –گذشته / حال  .3

 گسالی ما می توانند بر آن اثر گذارند؟بزر

 دارند دوجو ای دهگستر شخصیت الگوهای یا است یگانه انسانی هر شخصیت آیا –یگانگی / عمومیت  .4

 گیرند؟ می بر در را اشخاص از زیادی تعداد که

ا میل ی شویم می تهبرانگیخ توازن از حالتی یا فیزیولوزیکی تعادل حفظ برای صرفا ما آیا –تعادل / رشد  .5

 به رشد و نمو، رفتار ما را شکل می دهد؟

 نه؟ یا هستیم خوب ذاتا ما آیا –خوشبینی / بدبینی  .6

ها کمک های آن هدیدگا ی که نظریه پردازان از ماهیت انسان ارائه داده اند به مقایسه معنادارتصورات گوناگون

 دازان درریه پرهایی هستند که نظ می کند. این برداشتها بی شباهت به نظریه های شخصی نیستند؛ آنها چارچوب

اهیت مرداز از ریه پاتی که تصور نظقالب آنها، خود و دیگران را می بینند و نظریه های خود را می سازند. موضوع

 انسان را روشن می کنند.

 

 از ماهيت انسان: (1856)تصور فروید

موضوع فروید در آن موضوعات شخصیت که تصور از ماهیت انسان را شرح می دهند،  فروید تصویری  

شخص زیر زمین تاریکی  خوشایند یا خوشبینانه به ما عرضه نمی کند، بلکه کامال بر عکس آن است. به نظر او، هر

از تعارض است که پیوسته نبردی در آن جریان دارد. انسانها با لحن بدبینانه ای توصیف شده اند، محکوم به مبارزه 

با نیروهای درونی مان هستیم، مبارزه ای که تقریبا همیشه محکوم به باختن آن هستیم. ما که محکوم به اضطراب 
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تکانه های تحریک کننده مان هستیم، دچار تنش و تعارض می شویم. ما بی  ، به جلوگیری از حداقل برخی از

 گون کردن ما هوشیار باقی می مانند دفاع می کنیم. ژوا وقفه از خودمان در برابر نیروهای نهاد که همیشه برای

در نظام فروید فقط یک هدف نهایی و ضروری در زندگی وجود دارد: کاهش دادن تنش، در مورد  

 که است یارث ساختاری شخصیت، بخش قدرتمندترین نهاد،. برگزید را وسط حد فروید تربیت، –طبیعت  موضوع

د این، بخشهای دارند. با وجو را گیویژ این رشد جنسی روانی مراحل که گونه همان دارد، یکیفیزیولوژ مبنای

 .شوند می آموخته کودک، –دیگر شخصیت ما در اوان کودکی، از تعاملهای والد 

با اینکه فروید عمومیت در ماهیت انسان را قبول داشت، زیرا که ما همگی مراحل روانی جنسی رشد را  

خصیت شی از پشت سر می گذاریم و توسط نیروهای نهاد یکسانی برانگیخته می شویم، ولی اظهار داشت که بخش

ی به ز شخصما محتوای آنها ابرای هر فرد بی نظیر است. من و فرامن در مورد همه یکسان عمل می کنند، ا

ی روان شخص دیگر فرق می کند، زیرا آنها از طریق تجربه شخصی شکل می گیرند. همچنین، در طول مراحل

 جنسی ، تیپ های منش متفاوتی می توانند پرورش یابند.

انجام در مورد موضوع اراده آزاد در برابر جبرگرایی، فروید دیدگاهی جبرگرا داشت: تقریبا هر چیز که  

ی درون ادیدننمی دهیم، فکر می کنیم و خواب می بینیم، توسط غرایز زندگی و مرگ، نیروهای دست نیافتنی و 

فته اند رت گرمان، از پیش تعیین شده اند. شخصیت بزرگسال ما توسط تعاملهایی که قبل از پنج سالگی ما صو

 خود نگه چنگال تجربه ها برای همیشه ما را درتعیین می شود، یعنی در زمانی که کنترل کمی داشته ایم. این 

 می دارند.

با این وجود، فروید همچنین معتقد بود افرادی که در معرض روان کاوی قرار می گیرند می توانند به  

 یشتر فردبهر چه »توانایی پرورش دادن اراده آزاد بیشتری دست یابند و مسئولیت انتخابهای خود را بپذیرند. 

ت ، . )سولنی«ذیردرا که ناهشیار بوده است هشیار کند، بیشتر می تواند مسئولیت زندگی خود را بپ بتواند آنچه

ی را ی جبرگرایبندها (. بنابراین، فروید پیشنهاد کرد که روان کاوی، توان آزاد کردن مردم از قید و66، ص  1992

 دارد.

یره و تار نقاشی شده است، دیدگاه شخصی وی تصویر کلی فروید از ماهیت انسان، که با این پرده های رنگ ت

را از انسانیت منعکس می سازد که به خاطر سن و سالمتی رو به کاهش او سیاه شده است. قضاوت وی در مورد 
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باشد . بنابر تجربه من ، « خوب»من در انسانها به طور کلی ، چیز کمی یافتم که »مردم، در مجموع خشن بود . 

 . ببینیم او شخصیت نظریه در توانیم می را خشن قضاوت این(. 61 – 62، ص  1963فروید، )« اغلب آنها آشغالند

 

 تصور یونگ از ماهيت انسان:

تصور یونگ از ماهیت انسان کامال با فروید فرق دارد. یونگ مانند فروید دیدگاهی جبرگرایانه نداشت، اما  

 ابتعیین شود.  ،الگوها ه تجربیات کودکی و توسط کهن او موافق بود که شخصیت ممکن است تا اندازه ای به وسیل

 گوی سایههن ال، در نظام یونگ امکان وجود اراده آزاد و خودانگیختگی هست، به طوری که دومی از کوجود این

 ناشی می گردد. 

 و تفرد سوی به حرکت. داشت قبول را دو این از ترکیبی یونگ ، تربیت –در مورد موضوع طبیعت  

 زندگی الزم و ایینه هدف. شوند آن مانع یا کنند کمک آن به توانند می تجربه و یادگیری اما است، فطری تعالی،

آن برانگیخته  پیوسته برای رسیدن به ولی رسیم می هدف این به ندرت به اینکه با. است خود به بخشیدن تحقق

 می شویم.

اما  ونگ فکر می کرد که آنها با نفوذ هستند،یونگ درباره اهمیت تجربیات کودکی با فروید مخالف بود. ی 

امیدها وما بیشترتحت تاثیرتجربه های میانسالی  سالگی شکل نمی دهند. 5شخصیت ما را به طول کامل در

 وانتظارات برای آینده قرار داریم.

به هایی  هر فردی یگانه است، اما فقط در طول مدت نیمه اول زندگی. هنگامی که در میانسالی پیشرفت 

 ه هیچکسوی تفرد صورت می گیرد، آنچه را که یونگ نوع همگانی شخصیت نامید پرورش می دهیم به طوری 

ند تیپ یک یا چ عنوان جداگانه ای در آن غالب نیست. بنابراین، یگانگی از بین می رود و دیگر نمی توانیم با جنبه

 روان شناختی خاص توصیف شویم.

کننده تری از فروید درباره ماهیت انسان داشت و خوشبینی او در دیدگاه یونگ تصور مثبت تر و امیدوار  

رشد شخصیت وی آشکار است. ما برای رشد و نمو برانگیخته می شویم، برای اینکه خودمان را بهبود بخشیم. 

ما  پیشرفت به گونه ای که فروید در نظر داشت در کودکی متوقف نمی شود، بلکه در طول زندگی ادامه می یابد،
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های موجود نسبت  همواره امید بهتر شدن را داریم. به اعتقاد یونگ، نوع انسان نیز به پیشرفت ادامه می دهد. نسل

 به اجداد بدوی ما پیشرفت قابل مالحظه ای را نشان می دهند.

یونگ به رغم خوشبینی اش، درباره خطری که می دید فرهنگ غرب با آن مواجه است، نگران بود. او  

خطر  جربی، درعلم ت وخطر را بیماری گسستگی نامید. با تاکید بسیار زیاد بر ماده گرایی )ماتریالیسم(، عقل این 

راث ما را یی که میلگوهادرک نکردن نیروهای ناهشیار قرار می گیریم. به اعتقاد وی ما باید اعتماد خود را به کهن ا

 وش بزنگی لت گواری یونگ درباره ماهیت انسان نوعی حابه وجود آورده اند از دست ندهیم. بنابراین در امیدو

 هشدار دیده می شود.

 تصور آدلر از ماهيت انسان:

نظام آدلر تصور امیدوار کننده و خوشایندی را از ماهیت انسان فراهم می آورد که نقطه مقابل دیدگاه  

یر سلطه زاینکه  مان بدانیم نه وشتبار فروید است . اگر خود را قادر به شکل دهی هشیارانه رشد و سرن اندوه

ا کننده ا ارضئنا برای حس ارزش شخصی می که کنترلی بر آنها نداریم، مطمنیروهای غریزی و تجربه های کودک

 تر خواهد بود.

تصور آدلر، تصوری خوشبینانه است: ما توسط نیروهای ناهشیار برانگیخته نمی شویم. ما برای شکل  

، بی نظیر زندگی بر ما تاثیر دارند و استفاده خالقانه از آنها برای ساختن یک سبکدهی نیروهای اجتماعی که 

دی و همانن مومیتعصاحب اراده آزاد هستیم. این یگانگی ، جنبه دیگری از تصور خوشایند آدلر است؛ نظام فروید 

 غم انگیزی را در ماهیت انسان ارائه داد.

ای ماهیت انسان فطری هستند، برای مثال، استعداد عالقه با اینکه در دیدگاه آدلر برخی از جنبه ه 

واهند حقق ختاجتماعی و تالش برای کمال، ولی این تجربه است که تعیین می کند چگونه این گرایشهای ارثی 

دهای ان رویداربانییافت. تاثیرات کودکی اهمیت دارند )مخصوصا ترتیب تولد و تعامل با والدین مان( ، اما ما ق

 نیستیم. در عوض، ما از آنها برای به وجود آوردن سبک زندگی خود استفاده می کنیم. کودکی 

آدلر هر شخص را به صورتی که برای رسیدن به کمال می کوشد می دید و بشر را نیز در شرایط  

ی مشابهی در نظر داشت؛ او در مورد پیشرفت اجتماعی خوشبین بود. او مجذوب سوسیالیسم بود، در کلینیک ها

 .راهنمایی مدرسه و اصالح زندان درگیر بود و اعتقاد خود به نیروی خالق فرد را بیان می کرد
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 تصور هورنای از ماهيت انسان:

همانند آلفرد آدلر، تصور هورنای از ماهیت انسان بسیار خوشبینانه تر از تصور فروید بود. یک دلیل برای  

یت در عموم ی ، محکوم به تعارض، اضطراب، روان رنجوری، وخوشبختی او این بود که ما توسط نیروهای زیست

ز هد، ادشخصیت نیستیم. از نظر هورنای، هر شخصی بی نظیر است. رفتار روان رنجور، هنگامی که رخ می 

 ای و سازد می دهآور بر را ایمنی به کودک نیاز کودک، –نیروهای اجتماعی در کودکی ناشی می شود. روابط والد 

 محبت، با ، ودکانک اگر. است رنجور روان رفتار آن پیامد باشد، شده ناکام نیاز این اگر. کند می مناکا را آن

 . اجتناب کنند توانند می ها تعارض و ها رونجوری روان از باشند، یافته پرورش اعتماد و پذیرش

ندگی است. هر یک از ما توان فطری برای خودشکوفایی را داریم و این هدف نهایی و ضروری در ز 

ط که از وه بلوها و استعدادهای درونی ما به صورت اجتناب ناپذیر و طبیعی شکوفا می شوند، مثل می توانائی

ر کودکی دمنیت ادرخت بلوط می روید. تنها چیزی که می تواند رشد ما را مسدود کند، جلوگیری از نیاز ما به 

 است.

داریم که هشیارانه شخصیت خود را شکل داده و تغییر  هورنای همچنین معتقد بود که ما استعداد آن را 

ام رد. هر کدگیمی دهیم. از آنجایی که ماهیت انسان انعطاف پذیر است، به اشکال تغییر ناپذیر در کودکی شکل ن

ا اهمیت بی کودکی به ها، تجربه های بزرگسال می توانند به اندازه تجراز ما استعداد رشدیافتن را داریم. بنابراین

 باشند.

چنان از استعداد ما برای رشد خود مطمئن بود که در کار درمانی خود و در زندگی خودش  هورنای آن 

وانایی ما برای ت( در حمایت از 1942بر خود کاوی تاکید داشت. او در کتاب خود با عنوان خودکاوی )هورنای ، 

اولی  ای ازدر برابر جبرگرایی ، هورن کمک به حل کردن مشکالت خودمان بحث می کند. در مورد اراده آزاد

 حمایت می کند. ما همگی می توانیم زندگی خود را شکل دهیم و به خودشکوفایی برسیم.
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 تصور فروم از ماهيت انسان:

فروم تصویر خوشبینانه را از ماهیت انسان ارائه داد. بر خالف فروید، او مردم را به صورتی که توسط  

 ما به وسیله پذیر به تعارض و اضطراب محکوم شده باشند نمی دید. بنابرنظر فروم،نیروهای زیستی تغییر نا

ا مل منش مور کاطهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه مان شکل می گیریم؛ با این حال، این نیروها به ویژگی

اکنش شد وکمی  را تعیین نمی کنند. ما عروسکهای خیمه شب بازی نیستیم که به نخ هایی که جامعه آنها را

و  اهیت خودمه آنها های روان شناختی داریم که به وسیل ها یا مکانیزمگیژن دهیم. بلکه ما مجموعه ای از وینشا

 جامعه مان را شکل می دهیم.

فروم معتقد بود که ما گرایشی فطری به رشد و نمو و تحقق بخشیدن به توانمان داریم. این تکلیف  

انی یم، ناتوا دارف نهایی و ضروری ما. ناتوانی در تبدیل شدن به آنچه توان شدنش راصلی ما در زندگی است، هد

ا در رومیت در دستیابی به گرایش خالق، موجب ناخشنودی و بیماری روانی می شود. اگر چه فروم یک نوع عم

هر  شخصیت معرفی کرد، یعنی ، نوعی منش اجتماعی مشترک درون یک فرهنگ معین، ضمنا معتقد بود که

د ر نمی کری تصوفردی بی همتا است. داشتن هویت به عنوان فردی بی همتا و یگانه، نیاز بنیادی انسان است. و

به  ی توانیمموریم که ما به صورت فطری یا خوبیم یا بد، بلکه به نظر او اگر در تحقق بخشیدن توانمان شکست بخ

 فردی شرور تبدیل شویم.

سرانجام به حالتی از توازن و یکپارچگی دست خواهد یافت، اما از  وی همچنان معتقد بود که بشریت 

یالیسم ن را سوسکه آ ناکامی های ما در رسیدن به آن تا به امروز، غمگین بود. او یک جامعه آرمانی را معرفی کرد

ان ابط انسومام رگی تژکه در آن عشق، برادری و اتحاد ویاشتراکی انسان گرا نامید و آن را به صورت جامعه ای 

ز بین مگی ااست توصیف کرد. گرایش خالق، غالب خواهد شد، و احساسهای تنهایی، بی معنایی و بیگانگی ، ه

 خواهند رفت.
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 تصور موری از ماهيت انسان:

، ولی تصور وی از ماهیت انسان چند جهت شبیه نظریه فروید است اگرچه نظریه شخصیت موری از 

از زاویه  است، ف نهایی و الزم در زندگی، که همانند دیدگاه فروید کاهش تنشکامال با او فرق دارد. حتی هد

ز کاهش ات که متفاوتی در نظر گرفته شده است. به نظر موری ، هدف ما حالت بدون تنش نیست بلکه ارضایی اس

 دادن تنش به دست می آید.

صیت به وسیله نیازهای ما و محیط درباره موضوع اراده آزاد در برابر جبرگرایی، موری معتقد بود که شخ 

ردی بی ف. هر تعیین می شود. او به مقداری اراده آزاد در قابلیت ما برای تغییر و رشد کردن اعتقاد داشت

 همتاست، اما شباهت هایی نیز در شخصیت همه ما وجود دارد.

که هر یک از آنها های ارثی و توسط محیط مان شکل می گیریم ویژگیموری باور داشت که ما به وسیله  

زیکی و فیزیولو روهایتاثیر تقریبا یکسانی دارند. ما نمی توانیم شخصیت انسان را درک کنیم، مگر اینکه تاثیر نی

 محرکهای موجود در محیط های فیزیکی ، اجتماعی ، و فرهنگی را بپذیریم.

صویری منفی و تحقیرآمیز از شناسی ای که ت نانظر موری درباره ماهیت انسان، خوشبینانه بود. او از رو 

 ن قادریمقل ماعماهیت انسان منعکس می کند، انتقاد کرد. او مدعی بود که با نیروهای عظیم خالقیت، تخیل و 

اگرچه موری  هر مشکلی را که با آن مواجه می شویم حل کنیم. همچنین، گرایش ما عمدتا به سوی آینده است.

ه کرد. عقدنتصور  قبول داشت، مردم را به صورت اسیران رویدادهای گذشتهاثر تجربیات کودکی بر رفتار جاری را 

مان حال زدهای های کودکی به صورت ناهشیار بر رشد ما تاثیر می گذارند، اما شخصیت همچنین به وسیله رویدا

 و آرزوهایمان برای آینده تعیین می شود. 

اهیت انسان است. ما می توانیم از طریق ما توانایی رشد و ترقی را داریم و این رشد جزء طبیعی م 

 توانایی های عقالنی و خالق مان تغییر کنیم و قادریم جامعه خود را نیز دوباره شکل دهیم.
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 تصور کتل از ماهيت انسان:

شخصیت چیزی است »تعریف کتل از شخصیت، دیدگاه او را به ماهیت انسان نشان می دهد، او نوشت  

 (.2، ص  1950)کتل، « را که شخص در یک موقعیت معین انجام خواهد داد می دهدکه امکان پیش بینی آنچه 

برای اینکه رفتار پیش بینی پذیر در نظر گرفته شود، باید قانونمند و منظم باشد. بدون انضباط و ثبات  

ا دقت ب واندتدر شخصیت، پیش بینی دشوار خواهد بود. برای مثال ، کتل اشاره نمود که معموال یک همسر می 

و  با ثبات ته اوزیادی آنچه را که همسر دیگر در موقعیتی معین انجام می دهد پیش بینی کند، زیرا رفتار گذش

ی پیش بین ا اینمنظم بوده است. بنابراین، تصور کتل از ماهیت انسان، خود انگیختگی کمی را قبول دارد، زیر

تل کدیدگاه  سد کهرآزاد در برابر جبرگرایی، به نظر می  پذیری را غیر ممکن می سازد. پس در مورد موضوع اراده

 بیشتر در جهت جبرگرایی است.

کتل هیچگونه هدف نهایی و ضروری که رفتار را تحت نفوذ خود قرار دهد فرض نکرد. سابق  

انی یا ی همگخودشکوفایی یا اشکال دیگر تحقق غایی که ما را به سوی خود بکشند وجود ندارد و نه تعارضها

ودکی را اوگی و کد نوبتعارضهای روانی جنسی غریزی که ما را به پیش برانند وجود دارد. با آنکه کتل تاثیر نیرومن

ندانی زودکی خاطر نشان کرد، ما از نوشته های کتل این برداشت را نمی کنیم که مردم توسط این نیروهای ک

 را تغییر دهند .شده اند و نمی توانند در مرحله بعدی رشد شخصیت نفوذ آنها 

کتل هم تاثیر طبیعت و هم تربیت را می پذیرد. برای مثال، صفات سرشتی، فطری هستند )همانگونه  

 وضعم کتل عمومیت، –ک ارگها هستند( و صفات محیط ساخته، آموخته می شوند. در مورد موضوع یگانگی 

 و شود یم مربوط کسی هر به فرهنگ دریک که دارد توجه مشترک صفات وجود به هم کند، می اتخاذ ا متوسطی

 .است فرد هر ویژگی که یگانه صفات به هم

دیدگاه شخصی کتل نسبت به ماهیت انسان روشن تر است. در سالهایی که او جوانتر بود، درباره توانایی  

انش ما در حل کردن مشکالتی که جامعه با آنها دست به گریبان است خوشبین بود. او پیش بینی کرد که ما د

بیشتر از محیط مان و کنترل بیشتر بر آن را کسب خواهیم کرد. او همچنین انتظار دیدن سطح عمومی افزایش 

را داشت « زندگی اشتراکی با محبت تر شهروندانی که به صورت خالق آن را اشغال کرده اند»هوش، همراه با رشد 
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برآورده نساخت و خوشبینی او ضعیف شده است.  ( . با این حال، واقعیت انتظارات کتل را88، ص  1974)کتل ، 

 او گفته است که ماهیت انسان و جامعه پس رفته اند.

 

 تصور مازلو از ماهيت انسان:

دیدگاه شخصیت مازلو، دیدگاهی انسان گرا و خوشبینانه است. تمرکز او به جای بیماری، بر سالمتی  

ها. او حدودیتماستعدادهای انسان است، نه بر ضعفها و روانی است، بر رشد است نه بر رکود، و بر قوت ها و 

 احساس اطمینان و حتی اعتماد زیادی به توانایی ما در شکل دهی زندگی و جامعه مان داشت.

مازلو همچنین به اراده آزاد اعتقاد داشت. از نظر او، همه ما توانایی آن را داریم که تصمیم بگیریم  

جود وا را به شکوف ازیم و استعدادمان را تحقق بخشیم. ما یا می توانیم یک خودچگونه نیازهایمان را برآورده س

سیم می ر آوریم یا جلوی این پیشرفت عالی را بگیریم. بنابراین ، ما مسئول سطح رشد شخصیتی که به آن

 هستیم.

نیازها را اگرچه نیازهای موجود در سلسله مراتب های مازلو فطری هستند، رفتارهایی که با آنها این  

متغیرهای  وراثت ومحیط، بنابراین،شخصیت به وسیله تعامل طبیعت وتربیت، موخته می شوند.آارضا می کنیم 

 شود.شخصی وموقعیتی تعیین می

به نظر می رسد که مازلو طرفدار یگانگی شخصیت انسان بود، اما این در نوشته های او آشکار نیست.  

خص خصی به شاز ش د، اما شیوه هایی که نیازها توسط آنها برآورده می شوندانگیزش و نیاز های ما همگانی هستن

، ا مشترکنده گیژیوچه افراد خودشکوفا در برخی از دیگر فرق می کنند، زیرا این رفتارها آموخته می شوند. اگر 

 رفتارهای آنها یکسان نیستند.

ردن از رشد بعدی را تشخیص داد، مازلو اهمیت تجربیات اوان کودکی در پرورش دادن یا جلوگیری ک 

اما باور نداشت که ما قربانیان این تجربیات باشیم. به نظر وی، ما برای اداره کردن زندگی و جامعه خود بیش از 

آنکه فکر می کنیم توانایی داریم، و اگر یاد بگیریم این کار را انجام دهیم، شادتر و سازنده تر خواهیم بود. عقیده 

ه عنوان هدف نهایی وضروری زندگی، منعکس کننده اعتقاد مازلو به این است که به شرط فراهم خود شکوفایی، ب

 برسیم. سب، می توانیم به سطح باالی کاربودن شرایط منا
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ها را نیز انکار  او معتقد بود که ماهیت فطری ما اساسا خوب، شایسته و مهربان است، اما وجود شرارت 

 شریه خوددر ن وخی افراد به قدری شرور هستند که نمی توان آنها را اصالح کرد نکرد. او اعتقاد داشت که بر

(. مازلو 631 ، ص 1979)مازلو، « در نهایت هیچ چیزی )درمورد آنها( کارساز نیست جز تیرباران کردن»نوشت 

رای بلو ازتصور می کرد که شرارت بخش ذاتی ماهیت انسان نیست، بلکه حاصل محیط نامناسب است. دلسوزی م

 داد عظیماستع بشریت در نوشته های او آشکار است، و خوشبینی او در این اعتقاد که هر یک از ما می توانیم

 انسانی خود را تحقق بخشیم بیان شده است.

 

 تصور راجرز از ماهيت انسان:

ینش د در برابر جبرگرایی، موضع راجرز روشن است. اشخاص کامل در آفرادر مورد موضوع اراده آز 

 ، ربیتت –ت خودشان آزادی انتخاب دارند، هیچ جنبه شخصیت برای آنها تعیین نمی شود. درباره موضوع طبیع

 شدن وفاشک فرایند است، فطری شکوفایی گرایش چه اگر. دانست می تر مهم را موقعیت یا محیط نقش راجرز

 ای اندازه تا تشخصی رشد بر کودکی بیاتتجر. زیستی نیروهای تا دارد قرار اجتماعی نیروهای تاثیر تحت بیشتر

ته ودکی بر ما رفهای موجود ما، از آنچه در ک د. احساسهستن مهمتر زندگی در بعدی تجربیات اما دارند، تاثیر

 است حیاتی تر هستند. 

های خاصی ویژگیراجرز مقداری عمومی را در شخصیت قبول داشت به طوری که اشخاص کامل در  

ت یها، فرصگژین ویریم که در شیوه های ابراز اوجود این، می توانیم از نوشته های او پی ببمشترک هستند. با  

 برای یگانگی وجود دارد. هدف نهایی و ضروری زندگی، شخص کامل شدن است. 

مسئولیت شناخت و پیشرفت قایل است، قاعدتا  رای افراد توانایی، انگیزش، نظریه پرداز شخصیتی که ب 

شد و طری به رایش فد خوشبینانه و مثبت می نگرد. راجرز باور داشت که ما اساسا ماهیت سالم و گرآنها را از دی

این  ود، هرگزدگی خشکوفا شدن داریم، برای اینکه تبدیل به فردی شویم که لیاقت آن را داریم. راجرز در طول زن

اه با گروهها، دیدگ کار کردن با افراد ودر اثر »سالگی در یک مصاحبه گفت،  85خوشبینی را از دست نداد. او در 

 (.118، ص 1987)راجرز ، « مثبت من درباره ماهیت انسان همواره تقویت شده است
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به نظر راجرز ما چه با خودمان یا با جامعه، محکوم به تعارض نیستیم. ما توسط نیروهای زیستی غریزی  

ش ما ویم. نگرنمی ش اول زندگی اتفاق افتاده اند کنترلهدایت نمی شویم یا به وسیله رویدادهایی که در پنج سال 

 ود را بهخنیای به سوی آینده است، پیش رونده است و نه پس رونده، به سوی رشد گرایش دارد و نه رکود. ما د

 الشچویای و شناخته شده، ج طور کامل و آزاد تجربه می کنیم، نه به صورت دفاعی، و به جای امنیت عادی

 هستیم.

ه اختالالت هیجانی رخ می دهند، ولی این ها موارد استثنایی هستند. از طریق درمان متمرکز بر البت 

بر این  ،شخص راجرز، مردم قادرند با به کارگیری منابع درونی، یعنی، میل فطری شان به سوی شکوفایی 

 مشکالت چیره شوند.

که  تار کنندرف یاینی می توانند به شیوه همن کامال آگاهم که افراد به خاطر داشتن حالت دفاعی و ترس درو

کی یین حال، . با ااست، ناپخته، پس رونده، ضداجتماعی رحمانه، به طرز وحشتناکی ویرانگر به طرز باورنکردنی بی

مثبت و  ای بسیاررایشهاز اجزای بسیار نشاط آور و نیروبخش تجربه من، کار کردن با اینگونه افراد و پی بردن به گ

 (.27 ، ص1961ه در همه ما وجود دارد. )راجرز، کگونه  است که در آنها وجود دارد، همان جهت داری

از این گذشته ، میل فطری به کامل شدن، جامعه را نیز بهره مند می سازد. زمانی که افراد بیشتری  

 دریک فرهنگ معین خود شکوفا شوند، پیشرفت اجتماعی به طور طبیعی به دنبال آن خواهد آمد.

 

 تصور کلی از ماهيت انسان:

نظریه شخصیت کلی ، تصویری خوشبینانه و حتی دلنشین از ماهیت انسان ارائه می دهد. کلی مردم را  

او اعتقاد  ینند.بموجوداتی منطقی می دانست که قادر به ساختن سازه هایی هستند که از طریق آنها دنیا را می 

ده آزاد برخوردار می (. دیدگاه او ما را از ارا1969ربانی آن )کلی ، داشت که ما خالق سرنوشت خود هستیم و نه ق

یمی و ای قددانست که توانایی برگزیدن جهت زندگی خود را داریم، و در صورت لزوم با اصالح کردن سازه ه

. مد نیستیمتعه ساختن سازه های جدید، می توانیم تغییر کنیم. ما به مسیر انتخاب شده در کودکی یا نوجوانی

 ازیم.سا را می ازه هجهت ما آشکارا به سوی آینده است، زیرا برای اینکه بتوانیم رویدادها را پیش بینی کنیم، س
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بنابراین، کلی رویدادهای گذشته را تنها عوامل تعیین کننده رفتار موجود نمی دانست، و مفهوم  

یم، دین نیسترد والطتجربیات جنسی اولیه، یا جبرگرایی تاریخی را قبول نداشت. ما زندانیان آموزش توالت رفتن، 

زهای ا یا نیاایق هسو نه به وسیله نیروهای غرایز زیستی یا ناهشیار محدود شده ایم. ما به هیچ فشاری از جانب 

ه به می دید کنیازی درونی نیاز نداریم، زیرا ما با این واقعیت ساده که زنده هستیم برانگیخته می شویم. کلی ن

 گری متوسل شود.تبیین دی

نکرد. اگر چه او درباره نقش  اعالم تربیت –کلی به صورت رسمی موضع خود را در مورد مسئله طبیعت  

ی ین نموراثت در شخصیت بحث نکرد، ولی خاطر نشان ساخت که ما به طور کامل توسط تاثیرات محیطی تعی

ین کارکرد براین، اد. بنارویدادهای زندگی قرار دارنشویم. ما با سازه هایی زندگی می کنیم که بر پایه تعبیرمان از 

ی مرد، اما رض نکعقالنی ما و نه خود وقایع است که بیشتر بر تاثیر می گذارد. کلی هدف نهایی یا الزمی را ف

بهتر  دادها راا رویتوانیم استنباط کنیم که هدف ما به وجود آوردن نظام سازه ای است که ما را قادر می سازد ت

 بینی کنیم.پیش 

درباره مسئله یگانگی در برابر عمومیت، کلی موضعی میانه رو داشت. اصل تبعی اشتراک می گوید، افراد  

از  وای فرد، ازه هیک فرهنگ، سازه های مشابهی را به وجود می آورند. اصل تبعی فردیت، بر یگانگی بسیاری از س

 ( تاکید می ورزد. selfاین رو بر خود )

 

 از ماهيت انسان:تصوراسكينر 

محصول یادگیری هستیم،  عمده طور به ما. است روشن تربیت –موضع اسکینر درباره مسئله طبیعت  

ودکی بیات ک. ممکن است برداشت کنیم که تجرژنتیکیبیشتر توسط متغیرهای بیرونی شکل می گیریم تا عوامل 

گیرند.  ی شکل میکودک یرا رفتارهای بنیادی ما درما مهمتر از آنهایی هستند که بعدا در بزرگسالی رخ داده اند، ز

است  وخته شدهکی آمبا این حال، این بدان معنی نیست که رفتار نمی تواند در بزرگسالی تعییر کند. آنچه در کود

ی کرد. راگیرفمی تواند یادگیری زدایی شود یا تغییر کند، و در هر سنی الگوهای رفتار جدیدی را می توان 

 های تغییر رفتار این ادعا را ثابت می کند. موفقیت شیوه
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همچنین از عقیده اسکینر می توان پی برد که رفتار توسط یادگیری شکل می گیرد و هر فرد بی نظیر  

ری دو نف وهمگی مخصوصا در کودکی تجربیات مختلفی داریم، هیچ است. چون ما توسط تجربه شکل می گیریم،

 دقیقا مثل هم رفتار نمی کنند.

سکینر موضوع هدف نهایی یا ضروری را مطرح نکرد. در نظام او اشاره ای به اینکه مجبور به غلبه کردن ا 

 ه باشیم،ته شدبر حقارت خود باشیم یا برای کاستن از اضطراب و تعارض و یا گرایش به خود شکوفایی برانگیخ

ر ارند. اگدر را رای اسکینر حکم تکفیوجود ندارد. چنین انگیزه هایی حالتهای درونی، ذهنی فرض می شوند که ب

ه امعه ایدباره جدراو در کار اسکینر اشاره ای به هدف زندگی یافت شود، در مناسبات اجتماعی است و نه فردی. 

ا رانس بقا رین شاعالم داشت که رفتار فرد باید به سوی نوعی جامعه هدایت شود که بیشت و آل انسانی بحث کرد

 دارد.

د مسئله اراده آزاد در برابر جبرگرایی ابهامی نشان نداد. از دید او، انسانها مانند ماشین ها اسکینر در مور 

رونی، ستی دهتقادات مربوط به به شیوه های قانونمند، منظم واز پیش تعیین شده عمل می کنند. او تمام اع

 کند، رد کرد. خودمختاری که جریان اعمال یا رفتار کردن آزادانه و خودانگیخته را تعیین می

سازی از نوشته های بسیار فنی اسکینر تا رمان محبوب او درباره جامعه آرمانی که بر پایه اصول شرطی  

وم، ه یک مفهوند. باست: تمام جنبه های رفتار توسط تقویت کننده ها کنترل می ش اینکنشگر قرار دارد، پیام او 

ورگو انروای زد، فرمبه خاطر اعمالشان بیهوده است. از این دیاین بدان معنی است که سرزنش یا تنبیه کردن مردم 

تومبیل شد، از اکا می یا دیکتاتوری که به مردم دستور کشتن هزاران نفر را می دهد، یا قاتلی که ده دوازده نفر ر

های  یوهشو به دبدون راننده ای که به قعر دره پرت می شود، نسبت به اعمالشان مسئولیت بیشتری ندارند. هر 

 قانونمند و قابل پیش بینی عمل می کنند که توسط متغیرهای بیرونی کنترل می شوند.

به این طریق به نظر می رسد که ما با مفهوم بدبینانه ای از افراد به عنوان آدم واره های درمانده و  

کینر یدگاه اسدکل  ا اینمنفعل روبرو باشیم که نمی توانند هیچ نقش فعالی در تعیین رفتار خود داشته باشند. ام

رل رونی کنتای بیرا نشان نمی دهد. اسکینر به رغم اعتقاد خود به اینکه رفتار توسط محرکها و تقویت کننده ه

 می شود، ما را به صورت قربانی نمی دید.
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ولیم. ئاگر چه ما به وسیله محیط مان کنترل می شویم، با این حال در طراحی آن محیط مس 

 نابراین،بتند. شهرها، کاالهای مصرفی، کارخانجات، و موسسات دولتی، نتیجه تولید انسان هس ساختمانهای ما،

مان  محیط در هما نیز همینطور هستند. ما هموارنظامهای اجتماعی، زبانها، آداب و رسوم، و سرگرمی های 

ان م به عنوهمان ه طور همزتغییراتی را ایجاد می کنیم که اغلب به سودمان هستند. وقتی این کار را می کنیم ب

رهنگ فکنترل کننده و هم کنترل شونده عمل می کنیم. ما فرهنگ کنترل را می سازیم و خود محصول آن 

 هستیم.

ممکن است ما عوامل آزادی نباشیم، اما اگر فقط کنترلهایی را که بر رفتار ما تاثیر می گذارند ترتیب  

آنچه من می  کنم. گی خود انجام دهیم... من سعی ندارم مردم را عوضدوباره دهیم، می توانیم کاری را برای زند

یورک ، بر در خواهم انجام دهم تغییر دادن دنیایی است که آنها در آن زندگی می کنند. )نقل شده از اسکین

 (.223و  16، ص 1993

اد تغییرات، توسط البته ممکن است دنیا در راه ایجاد تغییرات ما محدودیت هایی را اعمال کند. در ایج 

شد.  واهیمخموقعیت هایی که در گذشته برایمان تقویت مثبت فراهم کرده اند، هدایت و گاهی اوقات محدود 

در این  تیم وهنگامی که به تغییر محیط خود می پردازیم ، به دنبال فرصت های بیشتری برای تقویت مثبت هس

صورت  خص بهشبا یک تضاد مواجه می شویم، تصویری از  فرایند، رفتار خودمان را تغییر می دهیم. بنابراین

 ماشین که می تواند شرایط محیطی را که رفتار آن ماشین را هدایت می کند، تغییر دهد.

 

 تصور بندورا از ماهيت انسان:

موضع بندورا در مورد مسئله اراده آزاد در برابر جبرگرایی روشن است. رفتار هم توسط شخص از طریق  

فرایندهای شناختی، و هم توسط محیط از طریق رویدادهای محرک اجتماعی بیرونی کنترل می شود. او عملکرد 

مردم نه اشیای ناتوانی که توسط نیروهای محیطی کنترل شوند »این دیدگاه را جبر متقابل می نامد و می گوید 

محیط شان، عوامل تعیین کننده هستند و نه عوامل آزادی که بتوانند هر چه می خواهند بشوند. هم مردم  هم 

( . بندورا بعدها مفهوم تقابل سه عنصری را معرفی کرد که در آن، رفتار ، 7، ص 1977)بندورا، « متقابل یکدیگرند

 (1986عوامل شناختی، و متغیرهای محیطی یا موقعیتی با یکدیگر تعامل می کنند. )بندورا ، 
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ی است، ما در برابر این رویدادهای محرک بیرونی درمانده با اینکه رفتار ما تحت تاثیر نیروهای محیط 

 ستند. ماهیخته نیستیم. واکنشهای ما به محرکها، بر حسب پیش بینی ها و انتظارهای آموخته شده ما، خود انگ

عین مموقعیت  ای یکآثار احتمالی اعمالمان را مشاهده و تعبیر می کنیم و تعیین می نمائیم که چه رفتارهایی بر

ار اریم رفتظار داسب هستند. ما این رویدادها را به صورت نمادی رمزگردانی می کنیم و نشان می دهیم و انتمن

 رفتارمان را نبیه،تخاصی پاسخ خاصی را ایجاد خواهد کرد. بنابراین، ما برای به دست آوردن تقویت و اجتناب از 

 انتخاب می کنیم و آن را شکل می دهیم.

 دیدگاه عبارت اند از خوآگاهی، تقویت خود، و اشکال دیگر تنظیم درونی رفتار، مفاهیم ضمنی در این 

ه بکار را  ، اینتقویت به طور خودکار رفتار انسان را تغییر نمی دهد. هنگامی که تقویت موجب تغییری می شود

آن  وباره بهدردن کر این علت انجام می دهد که فرد از آنچه تقویت می شود آگاه است و همان پاداش را برای رفتا

ی کند. معامل صورت پیش بینی می کند. در جاتی از خود فرمانی، با رویدادهای محرک اجتماعی گذشته و حال ت

رات را ونه تاثیگاین  بنابراین، ما تحت تاثیر نیروهای بیرونی قرار داریم و به نوبه خود می توانیم مقدار و جهت

 هدایت کنیم.

ر، دیدگاه خوشبینانه ای را از ماهیت انسان نشان می دهد. بندورا اعتقاد دارد که مفهوم خود فرمانی رفتا 

د ادتهای بعر از افراد می توانند محیط های خودشان را به وجود آورند و رفتارهای نابهنجار را که قدری بیشت

 هستند، می توان با شیوه های تغییر رفتار عوض کرد.

های اساسی( زتاببا جز به) رفتارها اغلب که است معتقد دورابن تربیت، –در مورد موضوع طبیعت  

ون راثتی، چوامل ونتیکی نقش جزیی ایفا می کنند. با این حال بندورا قبول دارد که عژآموخته می شوند؛ عوامل 

، می کنند ریافتتیپ بدن، میزان پختگی و بلوغ جسمانی، و قیافه می توانند بر تقویت کننده هایی که افراد د

ی که ا کودکانبایسه مخصوصا در کودکی ، تاثیر بگذارند. برای مثال، کودکانی که بدقواره و ناجذاب هستند، در مق

 خوش ریخت و جذابند، تقویت متفاوتی دریافت می کنند.

بندورا اهمیت تجربه های کودکی را خاطر نشان کرد و گفت یادگیری کودکی شاید با نفوذتر از  

باشد. معیارهای عملکرد درونی ما که بر احساس کارآیی شخصی ما تاثیر می گذارند،  یادگیری در بزرگسالی

همواره با مجموعه رفتارهای خوب یا ایده آل ما، در کودکی ایجاد می شوند. با این حال، تجربه های کودکی می 



22 

 

ید جای آنها را بگیرند. توانند بعدها در زندگی یادگیری زدایی شوند و معیارهای عملکرد و رفتارهای ایده آل جد

 بنابراین، ما اسیر تقویتی که در سالهای اولیه دریافت کردیم نیستیم. 

از آنجایی که حداقل برخی از رفتارها از تجربه ناشی می شوند، ممکن است نتیجه گیری شود که بندورا  

ن زندگی تعیی یگانگی شخصیت را می پذیرد. همچنین ممکن است تصور شود که هدف نهایی و ضروری در

فظ افی حمعیارهای عملکرد واقع بینانه است به طوری که بتوانیم احساس کارآیی شخصی خود را در سطح ک

 کنیم.

 

 تصور راتر از ماهيت انسان:

در مورد مسئله اراده آزاد در برابر جبرگرایی، به نظر می رسد که راتر طرفدار انتخاب آزاد است خصوصا  

ت که وی وم اسی منبع کنترل درونی هستند. از تاکید راتر بر متغیرهای شناختی معلدر مورد افرادی که دارا

 ما ممکن است .ائیم اعتقاد دارد ما می توانیم تجربیاتمان را تنظیم و هدایت کنیم و رفتارهایمان را انتخاب نم

ع کنترل ارای منبدراد هیم. افتحت تاثیر متغیرهای بیرونی باشیم، اما می توانیم ماهیت و مقدار آن تاثیر را شکل د

های وسط نیرودند تبیرونی، احساس کنترل را درک نمی کنند. امکان اراده آزاد برای آنها وجود دارد، بلکه معتق

 بیرونی کنترل می شوند.

توجه کمی داشت. عمدتا  ژنتیکیاز نظر راتر، قسمت اعظم رفتار آموخته می شود. بنابراین، او به عوامل  

ادگیری های ی است، نه طبیعت، تجربه ماست، نه وراثت مان که رفتار ما را هدایت می کند. تجربهاین تربیت 

ت ند؛ شخصیمی ک کودکی ما اهمیت دارند، اما آنها رفتار را در طول عمر تعیین نمی کنند. شخصیت تغییر و رشد

ک ما از ادرا دگیری اولیه بربه صورت الگویی که در کودکی ایجاد شده باشد ثابت نیست. اگر چه تجربیات یا

نی و های درو محیط رویدادهای بعدی تاثیر می گذارند، ولی ما قربانیان گذشته مان نیستیم. ما به طور مداوم به

 بند.بیرونی مان پاسخ می دهیم، و وقتی آنها تغییر می کنند، ادراک ما از آنها نیز تغییر می یا

ر عمومیت در مفهوم موقعیت روانی او منعکس است. هر یک از موضع راتر درباره مسئله یگانگی در براب 

ما دیدگاهی شخصی را درباره دنیا پرورش می دهیم، و محرکهای بیرونی را طبق ادراکمان از آنها تعبیر نموده و به 
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آنها واکنش می کنیم. پس نتیجه می گیریم که هر یک از ما در موقعیت روانی منحصر به فردی زندگی و عمل 

 کنیم.می 

راتر هدف زندگی نهایی یا الزمی چون خود شکوفایی را معرفی نکرد، ولی اعالم داشت که کل رفتار  

ی احساسها اب یاهدف گرا است. به جای اینکه به سوی حالتی ایده آل کشیده شویم یا مجبور به گریختن از اضطر

به  ثبت ومثر رسانیدن تقویت کحدا حقارت باشیم، برای رسیدن به هدفهای شخصی عمل می کنیم. ما برای به

 انهارت هشیحداقل رسانیدن تنبیه برانگیخته می شویم، و قادریم درباره نحوه رسیدن به این حالت تصمیما

 بگیریم.

نظام یادگیری اجتماعی راتر تصویر خوشبینانه ای از ماهیت انسان ارائه می دهد. ما قربانیان نافعال  

 ل دهیم.ود را شکنده خا تجربه های کودکی نیستیم، بلکه آزادیم تا رفتار موجود و آیرویدادهای بیرونی، وراثت ، ی

 

 نظریه ها و روش های مشاوره شغلی

و تربیت  م برای کمک شغلی به جواناناوایل قرن بیستدر  های فرانک پارسونزبا فعالیتراهنمایی و مشاوره 

ی ی ارایهزمینه ک تاسیس شد. اولین مرکز درصورت کالسیمعلمان برای خدمت در سمت مشاوره شغلی به

، 1909ای شغلی در بوستون آمریکا به سرپرستی پارسونز احداث شد. پارسونز در سال ی حرفهخدمات مشاوره

ب وی، سه عامل را برای انتخا .ب شغل به چاپ رساندای را با نام انتخای حرفهی مشاورهاولین کتاب در زمینه

 :ن کردی شغل عنواعاقالنه

 ه خودها و دیگر عوامل وابسته بها، عالیق، آمال، امکانات محدویتشناخت روشنی از خود، استعدادها، توانایی

های مختلف انداز رشتهها، بیمه، امکانات و چشمشناخت شرایط، امکانات، امکان موفقیت، مزایا، محدودیت

 شغلی

 ی این دو با یکدیگراستدالل صحیح در مورد رابطه

 نظریه. است هالند شخصیتی –ی شغلی ی مشاوره شغلی، نظریهز جمله نظریات مهم در زمینها

 جمله از کویستالف و داویس شغلی سازش ینظریه همچون هالند، کاری هایمحیط و شغلی هایشخصیت
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 اسیاس فرضیه این براساس محیط – شخص شناسیروان. آیدمی حساب به محیط –ر بودن شخص جو هاینظریه

 تاثیر محیط بر افراد یعنی دارد؛ وجود متقابل ارتباط کاریشان هایمحیط و افراد بین که است یافته رشد

  افراد بر نیز محیط و گذارندمی

سال توسط هالند  50ی همخوانی شغل و شخصیت است که حدود گیری شغلی هالند، نظریهی تصمیمنظریه

گیرد. ها مورد استفاده قرار میها، بازار کار و دیگر محیطگاهدر مدارس، دانشاکنون نیز کار رفته و همو دیگران به

قرار  رد تاییدیی موهمچنین سودمندی و اعتبار آن در کشورهای آمریکایی، اروپایی، آسیایی، استرالیایی و آفریقا

 .و اصل استوار نموده استی خود را بر مبنای دگرفته است. هالند، نظریه

 .آیداب میو حرفه به نوع شخصیت فرد بستگی دارد و راهی برای ابراز وجود فرد به حس انتخاب شغل -

 .رز تلقی و گرایش فرد داردطی مستقیمی با نتخاب شغل و حرفه رابطها -

بینی یشهای زیاد در علومی همچون آمار، هنوز هم بهترین راه برای پوی معتقد است که با وجود پیشرفت

های شغلی ها و گرایشتوان رغبتمورد ترجیحات شغلی اوست و لذا از طریق مصاحبه میشغل فرد، پرسش در 

 .دست آوردفرد را به

تواند نقش مهمی در انتخاب شغل و های پنجاه ساله خود نشان داد که شخصیت فرد میهالند، در بررسی

توان از نظر شخصیتی در یکی معه را میاس این نظریه، افراد جاای او داشته باشد. براسرفهحطورکلی در زندگی به

 بندی کرد. براساس نظریه هالند، ازگرا، جستجوگر، هنری، اجتماعی، متهور و قراردادی طبقهاز شش تیپ واقع

ها و کار گیرند و نگرشهای خود را بهها و تواناییکنند که بتوانند در آن مهارتآنجا که افراد در محیطی رشد می

های قراردادی به دنبال های هنری و تیپهای هنری به دنبال محیطا نشان دهند، تیپهای خود رارزش

ز توانیم برخی اهای قراردادی هستند. حال اگر، الگوی شخصیتی یک فرد و الگوی محیطی او را بدانیم، میمحیط

 .بینی کنیمها را پیشگونه جور شدننتایج این

ن ه و از ایدر زیر آمده است، جواب داد است که به سه سوال اساسی کهی خود به دنبال این هالند، در نظریه

 .دهداش را شرح طریق نظریه

بخش منجر ای رضایتای مثبت همچون تصمیمات حرفهها به نتایج حرفهکدام خصوصیات افراد و محیط

 شود؟می
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 شود؟جر میمن ای در فضای زندگیها به تغییر یا ثبات حرفهخصوصیات افراد و محیط کدام

 ؟ها هستندرسانند، کدامها را در ارتباط با عالئق شغلی آنها یاری میهایی که انسانمؤثرترین شیوه

 :این نظریه دارای مفروضاتی است که هالند آنها را بدین شیوه توضیح داده است

ها به د. این تیپبندی کرتوان به نسبت تشابهاتشان به یکی از شش تیپ شخصیتی تقسیمبیشتر افراد را می

ند و آیند ولی باید دانست که افراد یک تیپ، خالص نیستعنوان مدلی مناسب برای توصیف فرد به حساب می

 .ها غلبه بیشتری داردز چند تیپ باشند، ولی یکی از تیپتوانند تلفیقی امی

مدل غالب افرادی  شوند. نوع مدل محیط براساسبندی میها نیز طبق این نظریه به شش مدل طبقهمحیط

شوند، محیطی را ایجاد گردد. افرادی که در یک محیط دور هم جمع میسازند، تعیین میکه آن محیط را می

 .کننده تیپ شخصیتی آنان استکنند که منعکسمی

های جور بودن شخص و محیط است. افراد به دنبال پیدا کردن ی هالند، مرکز ثقل نظریهسومین فرضیه

 .ندهای خود را به اجرا بگذارند و قبول مسؤولیت کنها و تواناییهستند که به آنها اجازه دهد مهارتهایی محیط

کند. اگر ما تیپ ی تعامل بین شخصیت و محیط اشاره میگیری رفتار به وسیلهچهارمین فرضیه، به شکل

صدی تحتمالی مانند انتخاب شغل، اایج هایمان، درباره نتکارگیری دانستهتوانیم با بهشخصیتی فرد را بدانیم، می

 .هایی نماییمبینیشغلی، موفقیت و رضایت شغلی پیش

 :کندشان فرض میهای شغلیهای افراد و محیطهالند، چهار ساختار را برای توصیف ارتباط بین تیپ

یک  کند. همخوانی، به جور شدنی هالند ایفا مینقش محوری را در نظریه :(Congruence)همخوانی

رد دن همان فگردد. برای مثال، کار کردن یک فرد متهور در محیط تهوری در مقایسه با کار کرفرد با محیط برمی

 .در محیط جستجوگر از همخوانی باالتری برخوردار است

شود. زمانی که بین آنچه که فرد به میزان شناسایی عالیق فرد مربوط می :(Differentiation)تمایز

 .اندی آن است که عالیق به خوبی از هم متمایز شدهدهندهندارد، تفاوت روشنی برقرار باشد؛ نشاندوست دارد و 

 ق هنری وانعکاسی از همبستگی درونی عالیق فرد است. مثال یک فرد با عالی :(Consistency)همسانی

 .نری و قراردادی خواهد بودهتر از یک فرد با عالیق جستجوگر، همسان
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فراهم  این مفهوم، برآوردی از وضوح و ثبات هویت یک شخص یا هویت یک محیط را :(Identity)هویت

کند. هویت شخصی، یعنی داشتن تصویری روشن و ثابت از اهداف، عالیق و استعدادهای فردی. هویت می

 فواصل در های روشن و متشکل دارد کهمحیطی، زمانی وجود دارد که محیط یا سازمانی با اهداف، وظایف، پاداش

 .ماندطوالنی ثابت می

 .شوداز این چهار ساختار، عالوه بر توصیف افراد برای توصیف محیط نیز استفاده می

 :باشندبه شرح آنها پرداخته است، به قرار ذیل می 1970شش نوع شخصیتی که هالند در سال 

بینی در امور، ت در کار، واقعتوان جدیگیرند، میگرا: از خصوصیات افرادی که در این طبقه قرار میواقع

ه با بین، چنانچهای مکانیکی، تفکر عملی، قدرت جسمانی، عالقه و هماهنگی در کارها را نام برد. فرد واقعمهارت

کند. این افراد بیشتر به مشاغلی که نیازمند های عملی برای مشکالت جستجو میحلمشکلی مواجه شود، راه

های عالقه به فعالیتها و بیسایل و ماشیناین افراد عالقمند به کار با و. ورندآهای فنی است، روی میمهارت

جو، سرسخت و آموزشی و درمانی هستند. از نظر صفات شخصیتی، این افراد اهل عمل، خودمحور، صرفه

 .اتیل خدمغیراجتماعی هستند. مشاغل مناسب این افراد عبارتند از مشاغل فنی، کشاورزی و بعضی از مشاغ

، از افراد دهی، قدرت و استدالل است. این طبقهجستجوگر: از خصوصیات بارز افراد این طبقه تفکر، سازمان

ورزند و از ی خود مبادرت میهای آیندهروابط اجتماعی را زیاد دوست ندارند. گاه به رویاپردازی در مورد پیشرفت

ط و و محتارونده، کمر. این افراد خالق، مستقل، پیشبرندانجام مشاغل پیچیده که نیاز به تفکر دارد، لذت می

عالقه به شناسی و بیهای ریاضی، فیزیک، شیمی، زیستباشند. عالقمند به پژوهش و کارهای علمی در زمینهمی

گر، پیچیده، های متهورانه هستند. این افراد دارای این صفات شخصیتی هستند: کنجکاو، دقیق، تحلیلفعالیت

رخی از ی، پزشکی و بمنتقد و خوددار. مشاغل مناسب این افراد عبارتند از: مشاغل علمی و پژوهشگیر، کناره

 .مشاغل مهندسی

باشند و نقش معلمی یا های اجتماعی میاجتماعی: افرادی که جزء این طبقه هستند، دارای رغبت

هستند و قراردادهای اجتماعی را هایی مسئول و بشردوست دهند. این افراد انساندرمانگری را ترجیح میروان

یافته خوششان های سازمانپذیرند. در عین حال از حل عقالنی مسائل گریزانند و از کارهای بدنی و فعالیتمی

عالقه به امور فنی و ماشینی هستند. روحیه همکاری، آید. این گروه عالقمند به امور آموزشی و درمانی و بینمی
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باشد. همچنین پذیری و صمیمیت از جمله صفات شخصیتی این گروه میمسئولیتمعاشرتی بودن، شکیبایی، 

 .مشاغل مناسب این گروه عبارتند از: مشاغل مربوط به تعلیم و تربیت، رفاه اجتماعی و موضوعات اخالقی

ش قادر اند و به خوبی به کنترل خویقراردادی: این عده احترام خاصی برای حفظ قوانین و مقررات قایل

های جسمانی تن در های پیچیده گریزانند و به فعالیتباشند. دوستدار نظم و ترتیب بوده و از موقعیتیم

نظمی و امور هنری ها عالقمندبوده و به بیدهند. به امور دفتری، تنظیم اطالعات نوشتاری و پردازش دادهنمی

 جو، دوراندیش ویع، منظم، صرفهعالقمند نیستند. صفات شخصیتی این گروه عبارت است از: محتاط، مط

 .باشدگری، حسابداری و بایگانی میشناس. مشاغل مناسب این گروه، مشاغل اداری و منشیوظیفه

ش هایشان نقعالیتفتهوری: افراد نوع تهوری در گویایی بسیار مهارت دارند. ماجراجو و اجتماعی هستند. در 

 ور مالی وکوشند تا رهبر باشند و در امیت بوده و همواره میغالبی بر عهده دارند. در جستجوی قدرت و موقع

های رهبری، مدیریت، سیاسی و کسب درآمد کنند. عالقمند به فعالیتتجاری نظایر آنها مهارت کسب می

باشند. جو میطلب و سلطهعالقه به امور پژوهشی هستند. ماجراجو، باانرژی، مطمئن به خود، هیجاناقتصادی و بی

 .مناسب این گروه عبارت است از: مشاغل مدیریتی، تجارت و فروشندگی مشاغل

برقرار  ای با دیگرانهنری: افراد این طبقه در شناسایی و بیان خصوصیات خود مهارت دارند. روابط حسنه

رل خود اند. کمتر به کنتنموده و در عین حال از نظم و ترتیب به دوراند. در روابط خود با دیگران حساس

از صفات  کنند. این عده به صفات زنانه بیشپردازند و به سادگی در مورد عواطف و احساسات خود گفتگو میمی

نجام انمایند. نسبت به ی آثار هنری اقدام میمردانه گرایش دارند و به مبارزه با مشکالت محیطی از طریق ارایه

پرداز، های شخصیتی عاطفی، ابرازگر، خیالژگیالقمند هستند. از ویهای پیچیده و ابتکاری و هنری عفعالیت

، طلبی برخوردارند. مشاغل مناسب این گروه عبارت است از: مشاغل هنری، موسیقی، ادبیاتگرا و استقاللآرمان

 بازیگری و مترجمی

 :ته باشدتواند کاربردهای زیر را داشی هالند میطورکلی، نظریهبه

 .طوری که عمال قابل استفاده باشدترین صورت ممکن بهساده ای بهی اطالعات شغلی و حرفهارائه

 .توصیف جریان انتخاب شغل و ارتباط آن با نوع شخصیت فرد

 ها و امکاناتی برای خودشناسی و شناخت نیازهای محیطیفراهم آوردن فرصت
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درخور توجه است.  ای مدارس نیزی شغلی و حرفهی راهنمایی و مشاورهبندی شغلی هالند، برای برنامهطبقه

های الزم برای احراز شغل را از قبل ای مدارس با توجه به شش نوع تیپ شخصیت، مهارتمشاوران شغلی و حرفه

ایی آورند، آنها را در مسیر مناسبی راهنمآموزان به دست میتعیین کرده و سپس با توجه به شناختی که از دانش

 کنندمی

، ترین مشاغل آمریکا است. آنها در نظامی که کد حروف)و، ج، هتداولشغل از م 500بندی شامل این طبقه

 .انددهد، مرتب شدهالف، م، ق( را مورد استفاده قرار می

 .مل مشاغل مهارتی، فنی و بعضی از مشاغل خدماتیگرایانه)و( شامشاغل واقع

 .مشاغل جستجوگرانه)ج( شامل مشاغل علمی و بعضی از مشاغل فنی

 .شامل مشاغل هنری، موسیقی و ادبیات مشاغل هنری)ه(

 .مشاغل اجتماعی)الف( شامل مشاغل مربوط به تعلیم و تربیت و رفاه اجتماعی

 .مشاغل متهورانه)م( شامل مشاغل مدیریت و مشاغل فروشندگی

 .گریمشاغل قراردادی)ق( شامل مشاغل اداری و منشی

 این فروش مدیر برای( ق – فال –نی کد)م کنند. برای مثال معکدهای سه حرفی، مشاغل را توصیف می

 از کمتر و تماعیاج مشاغل افراد به کمتر حدی تا متهورانه، مشاغل افراد به همه از بیش فروش مدیران که، است

 .شاغل قراردادی شباهت دارندم افراد به آن

 .باشند تر خواهند بود که تطابق بیشتری با این کدها داشتهطبعا افرادی در این مشاغل موفق

 

 گینزبرگ

نتخاب ست واامفاهیم بنیادی:به اعتقادگینزبرگ وهمکارانش جریان رشدانسان فرآیندی پیوسته وتکاملی   

 شغل نیزمانندرشدفرآیندمی باشد.
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انات وامکبین انتظارات  انتخاب شغل فرآیندی است که درطی دوره معینی انجام ودراین دوره فرد

ه سه مرحل این دوره قابل بازگشت نیست این سیرتکاملی آورد.یودمافق بوجووخصوصیات فردی سازش و ت

 دارد:

 مرحله رویائی-1

 Fantasy periodسالگی(11)قبل ازسن 

 خودرا رغبت زیبا درضمن کودک الگیس 5-4  درسنین .وخیال بافی است ابررؤی متکی انتخاب مرحله دراین

 مقایسه گساالنبزر خودرابا کودکان.برد می لذت زیازبا کودک.دارد می ابراز آشکارا مشاغل برخی به نسبت

 کودک ارتحق براحساس غلبه روش بزرگساالن با همانندسازی .یابند خودراحقیرمی جسمانی ضعف علته وب

 باارزش مشاغل نیز آشنا می گردد. آن ازطریق که است

 ن زماندیده گرفتنا عدم توجه به توانایی واستعداد، انکارواقعیات، ازعالئم مهم مرحله رویایی:

 مرحله رویایی پایه واساس رسیدن به مرحله آزمایشی است.

 Interestسالگی(18-11مرحله آزمایشی)-2

 د.ل می ورزهااشتغا دراینده بدان ل یافتن مشاغلی می رودکه احتماالًبه دنبا ه خودکاوی می پردازد،ب نوجوان

 این مرحله چهاردوره دارد:

 محرک اصلی ادامه شغل بردن به لزوم کار،لذت حاصل ازاشتغال سالگی،پی12و11شروع رغبت:-الف

الحیت خودباشغل موردنظروازمایش توانایی انجام آن وجایگزینی سال،سنجش ص14-12شامل صالحیت:-ب

 رغبت جدید درصورت عدم صالحیت.

ال،دوره ی اختصاصی،خدمت به جامعه،بررسی تفاوت درارزش های زندگی براساس س16تا15ارزش:-ج

 غال.اشت

قدمات دآوری اطالعات وبررسی دقیق،مسال،انتخاب واقع بینانه،آزمودن مهارت وتوانایی،گر18تا17 انتقال:-د

 ازدواج

 Realistic periodسالگی(24-18مرحله واقع بینی)-3

 مکاشفه:بدووروددانشگاه ،هدف های شغلی محدودتر،درصددجامه عمل پوشاندن به رغبت های شغلی-الف
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 تحصیلی، غبت های خوددر شغل معین وانتخاب رشتهتبلور:تثبیت ر-ب

 تعیین:آخرین حدانتخاب شغل وانتخاب نهایی شغل وحرفه

 :عبارتنداز که دارند دخالت مناسب شغل درانتخاب چهارعامل وهمکارانش ینزبرگنظرگ به

ن وانایی فردجهت به تعویق انداختت-3شدباتوجه به زمان رتکامل مناسب -2سی وسنجش واقعیت ربر-1

 وانایی فردبه قبول وسازش باطرح ریزی شغلیت-4احساس لذت وخوشی 

ت شخصیت لذ و شخصیت کارجو :یعنی دوطبقه به اشتغال ازنظر شخصیت وهمکارانش ینزبرگنظرگ به

 جوتقسیم می شود.

 Ginzberg گینزبرگ نظریه ارزشیابی

 درنظریه نارسانا موارد

 نظریه ای ایجادنموده اند؟ محققان چگونه فقط براساس مصاحبه باگروهی خاص

 باتوجه به محدودبودن افرادگروه مصاحبه شونده آیامی توان نظریه گینزبرگ راتعمیم داد؟

 .ستااشته گینزبرگ درایجادنظریه اش فقط نوجوانان راموردبررسی قرارداده وبه افرادمسن ترتوجه ند

 .ستفه ای موردتوجه بوده ادراین نظریه تصمیم گیری های تحصیلی بیش ازتصمیم گیری شغلی وحر

نتخاب جیح،ادرنظریه به ترجیح های شغلی وحرفه ای افراداهمیت فراوان قائل شده بدون آنکه تفاوت تر

 .واشتغال مشخص گردیده باشد

 .نظریه گینزبرگ فاقداطالعات وداده های آماری است

 .نداده قرارنداده هیچگونه آزمونی رابرای تعیین خصوصیات فردی حتی توانایی ذهنی مورداستفا

 .ستموردانتقادقرارگرفته ا“تأکیدبرمفهوم برگشت ناپذیری فرآیندانتخاب شغل وحرفه نیزشدیدا

 ( به نکات زیراشاره می کند: 1971گینزبرگ ضمن تجدیدنظردرعقایدش)

 نه می یابدوایزسنین اولیه آغازودرتمام عمرادامفردا وحرفه شغل انتخاب یعنی.فرآینداست شغل انتخاب-1

 فرآینددرهرلحظه زمانی قابل بررسی ومطالعه است.



31 

 

 راازدرجه عقیده نای درتجدیدنظرش ولی بازگشت گذشته به توان نمی شغل معتقدبوددرانتخاب گینزبرگ -2

رادراافزایش هرلحظه آگاهی های اف توان می صحیح وتربیت تعلیم ازطریق ومعتقداست دانسته اعتبارساقط

 ری نمود.وآنهارادرمسیرمناسب تری رهب

 جریان یک بخش ترضای“کامال شغل یافتن.بندد وتکثیررابکارمی افزونی واژه سازش جای به گینزبرگ -3

 زطریقراا داردنیازهایش سعی واشتغال فعالیت ادامه ازطریق دهدانسان می نشان تحقیق.است مداوم

 ربرامکانات موجودونیزتشخیص محدودیت هابه نحوبهتری ارضاءنماید.کا

 گینزبرگ ریهکاربردنظ

 فرددرهرمرحله تربیت ونحوه وحرفه شغل انتخاب باجریان مشاوران آشنایی

 ومتوسطه ابتدایی بادوره وآزمایشی رویایی مرحله بودن مصادف

 ت کافی به کودکان درمرحله رویایی ونوجوانان درمرحله آزمایشیاطالعا دادن

 .مناسب طریق به راجعم به مطروحه های ودوره مراحل خصوصیات به مشاورباتوجه کمک

 

 Donaldsuper(1957)سوپر نظریه 

 مفاهیم بنیادی:سوپردرارائه نظریه اش به شدت تحت تأثیرخویشتن پنداری قرارگرفته است.

 می دومشخصمتعد های ازدوره راترکیبی زندگی که بوهلرقرارگرفته عقایدرشد تحت اش سوپردرایجادنظریه

 .داند

 (سال14تولدتا)رشد مرحله-1: تندازبوهلرعبار متعددزندگی های دوره

 سال تاآخرعمر(65فول)ا-4(سال65تا25)ابقاء-3(سال24تا15)مکاشفه-2

 درمسیرتکاملی انتخاب شغل وحرفه دخالت دارند: عواملی که به نظرسوپرمستقیماً

لیه عواملی راشامل می شودکه نقش فردرادرمحیط معین می کند.مثل معلم،مهندس عوامل نقشی:ک-1

 توجه به ارزش اجتماعی نقش هرشغل به انتخاب آن می پردازد.و..فردبا

  فردی نظیرهوش،توانایی خاص،رغبت هاوارزش هاجزءعوامل فردیست. کلیه خصوصیاتعوامل فردی: -2
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ه عرضه وتقاضا،میزان دستمزدوحقوق اقتصادی،رابط-تی:زمینه های خانوادگی،وضع اجتماعیعوامل موقعی -3

 رمی گیرند.درزمره عوامل موقعیتی قرا

            

اری تن پندبه نظرسوپرچهارمرحله مکاشفه، تشخیص، همانندسازی، وایفای نقش درفرآیندرشدوتکامل خویش

 وجوددارند؛این مراحل به شکل زیزقابل توجیه هستند:

 تواقعیا به باتوجه مرورزمان به.است پنداری خویشتن پذیری درشکل مرحله اولین:مکاشفه-1

 جربیات به تکامل هستی خودمی پردازد.ت قمحیطی،فردازطری

 به یگرانباد مقایسه ضمن بزرگساالن.برخورداراست خاصی ازاهمیت پنداری خویشتن درتکوین:تشخیص-2

 خاص های گیری تصمیم موجب تشخیصی شوند،چنین می مؤفق فردی وخصوصیات امکانات تشخیص

 .گردد می وتحصیلی شغلی های درزمینه

خاصی برخورداراست.کودکان درسنین معین ضمن  ن خویشتن پنداری ازاهمیتهمانندسازی:درتکوی-3

 ه کارهایعام ب همانندسازی باوالدین به نقش خوددرفرهنگ جامعه پی می برند.همانندسازی انسان ازکارهای

 خاص صورت می پذیرد.

دسازی می شود.کسی که باشغلی یافردی همانن ایجادمی همانندسازی ازطریق نقش ایفای:نقش ایفای-4

 کند،دوست داردکه به انجام آن شغل بپردازدونقش فردموردعالقه خودراایفاکند

 :ای وحرفه شغلی بلوغ های ویژگی

 برای ونقشه طرح تهیه-4       مع آوری وتجزیه وتحلیل اطالعاتج-3غبت به انتخابر-2بول مسؤلیتق-1    

 تمام منابع موجوداستفاده از-5فعالیتو عمل

 سوپر وحرفه شغل تخابان مسیرتکاملی

 (سالگی14تا تولد) رشد مرحله-الف

 سال(:نیازهای اولیه قالب،کودک درعالم رؤیا وخیال10-4ویایی)ر-1

 فرداست. مسیرتالش کننده تعیین وآرزوها ها رغبت(:سال12-11)رغبت-2

 .نهاآ برمبنای شغل وانتخاب ها وتوانایی نیازها به توجه(:سال14-13)صالحیت-3
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 (سالگی24-15)شفهمکا مرحله-ب

 سال(:انتخاب شغلی بطورآزمایشی انجام می شود.17-15زمایشی)آ-1

 های آموزشی دوره وگذرندن واقعیت به توجه(:سال21-18)انتقال-2

 سال(:یافتن شغل موردعالقه واشتغال آزمایشی24-22وشش)ک-3

 (سالگی44-25)ایجاد مرحله-ج

 یتسال(:سعی وکوشش برمبنای تغییریاتثب30-25وشش)ک-1

 سال(:تثبیت شغل،دوره خالقیت وابتکار44-31ثبیت)ت-2

 سالگی(65-45)ابقاء مرحله-د

 ها مهارت وتکمیل ابقاءشغل

 (باال به سالگی65)افول مرحله-ه

 .نیازدارد کمتری توانایی به که دیگری شغل جایگزینی(:سال70-65)تقلیل-1

 اراحتیسال به باال(:برای بعضی خوشحالی وبرای بعضی ن71ازنشستگی)ب-2

 ه های تکاملی شغلی سوپررشت

وثبات درترجیح های شغلی،طرح ریزی واینده نگری درباره مشاغل ترجیح  سال(:شناخت18-14تبلور:)-1

 داده شده.

 باپندارومفهوم که یمشاغل آینده،گزینش شغل درباره گیری تصمیم به نزدیکی(:سال20-18)تعیین-2

 .خودسازگارتراست

وزش باتوجه به پندارومفهوم خودانجام،اجرابرتبلوروتعیین استواراست،انجام آم سال(:انتخاب24-21اجرا)-3

 شغلی وحرفه ای

 .پردازد یم آن تثبیت به شغلی تناسب شغل،درصورت درانتخاب قضاوت(:سال35-25)تثبیت-4

 ای شغلیه وتوانایی ها مهرت تکمیل(:بعد به سال35)تحکیم-5

 سوپر عملکردمشاوردرنظریه ی ونحوه نظریه خالصه

 .افرادازنظرتوانایی ها،رغبت ها،وشخصیت باهم تفاوت دارند
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 .دباتوجه به تفاوت های فردی هرانسان برای احرازیک گروه ازمشاغل خاص آمادگی بیشتری دار

 .انجام هردسته ازمشاغل به خصوصیات فردی وروانی خاصی نیازدارد

 .خویشتن پنداریش باشدفردبه انتخاب شغل وحرفه ای می پردازدکه سازگارومتناسب با

ی مدامه اانتخاب شغل وحرفه فرآیندمداومی است که درطول زندگی ازتولدتامرگ به موازات رشدعمومی 

 .یابد

ی م وتربیت اولیه، وخصوصیات شخصیتی درپیدایش خویشتن پنداراقتصادی،تعلی-عوامل فردی،اجتماعی

 .ودرنتیجه درتعیین مسیرتکامل انتخاب شغل وحرفه مؤثرند

زندکه لی بپردازمشاغطریق ارائه تعلیم وتربیت صحیح وایجادآمادگی می توان افرادراراهنمایی کردتابه احرااز

 .احتمال مؤفقیت درانجام آنها بیشتراست

ه رنتیجدمسیرتکاملی انتخاب شغل وحرفه باخویشتن پنداری فردرابطه مستقیم دارد. خویشتن پنداری 

 ادبرنامهق ایجراثرتعلیم وتربیت شکل می گیرد.لذا می توان ازطریتعامل بین عوامل زیستی ومحیطی ونیزب

های خاص به تقویت خویشتن پنداری مثبت درافراداقدام نمودودرنتیجه انتخاب شغل وحرفه 

 .رادرمسیرمناسبی رهبری نمود

ب نتخااکامل ازطریق ایجادواجرای برنامه های مشاوره درمدارس می توان دانش آموزان رادرمسیرمناسب ت

 .شغل وحرفه قرارداد

ار سازگ رضایت شغلی بارضایت کلی درزندگی ارتباط مستقیم دارد.هرگاه فردی شغلی راانتخاب کندکه

 .باخویشتن پنداریش باشدتاحدودزیادی نیزاززندگیش راضی خواهدبود

 سوپر کاربردنظریه

 پنداری ویشتندرخ تغییر هب توان می خاص وآموزشی تربیتی های باایجادبرنامه محیطی تغییرعوامل ازطریق

 .نمود اقدام دلخواه درجهت

 ماهیت-2ای وحرفه وفرآیندرشدشغلی ماهیت-1:باشد زیرسروکارداشته بایدباعوامل ای وحرفه شغلی هربرنامه

 یتوترب کاردرتعلیم ومفهوم
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 لیشغ تحول اهدر که عواملی کلیه اکتشاف-1:زیررادرنظرگیرد عملی بایدنکات ای وحرفه شغلی هربرنامه

 مختلف مشاغل به اشتغال برای که هایی مهارت انواع وبررسی مطالعه-2.رسد نظرمی به ضروری ای وحرفه

آشنایی -4رد.تی راازآنها کسب کاطالعا توان می ضروری درمواقع که بامنابعی آشنایی-3.هستند الزم

 بافرآیندبرنامه ریزی شغلی وحرفه ای.

 .پنداری خویشتن وتوسعه درپرورش ها خانواده توجه

 .دهد پاسخ یگرم به آن کندوبه توجه مراجع احساسات باافرادمرددمشاوربایدبه ای وحرفه شغلی درمشاوره

بیشتری  کندتاخویشتن پنداری راروشن سازدودرمحدوده مراحل رشدبه خودکاوی می کمک مراجع مشاوربه

 بپردازد.

 ومراجع داختهپر مراجع شغلی سنجش وبه فراتررفته غیرمستقیم بایدازکاربردروش ای وحرفه شغلی درمشاوره

 .نماید اقدام کاروفعالیت به فراغت کردتادرزمان راتشویق

 نطریه رو در انتخاب حرفه

 رو نظریه

یازهای نه تا ک معتقد است که ارضای نیازها، محرّک مهمی در انتخاب حرفه به شمار می رود، به طوریرو 

 ضایِ آن،ای اراوّلیه ارضا نشوند، نیازهای عالی تر، ظاهر نمی شوند و در نتیجه، حرکت و جنبشی هم بر

ش ن، نقصورت نمی گیرد. وی معتقد است که شرایط تربیت خانوادگی و چگونگی رابطه کودک با والدی

ه تقسیم ه دو دسترا ب و از این نظر، افراد عمده ای در رشد نیازها و در آینده، در انتخاب شغل، بازی می کند

 .می کند: گروهی که به مردم عالقه مندند و گروهی که به اشیا عالقه مندند

 AnnaRoe(1956)نظریه رو

و حرفه  شغلی مفاهیم بنیادی:هر فردی با توجه به سازمان نیازها و شیوه ی زندگی،یک سلسله ترجیح های

 .ای را برای خود معین می نماید

 .آورد و با اعتقاد به مکتب روانکاوی فروید انرژی روانی را اساس و محرک نیازها به شمار میر

 .رو از دو نظریه مهم شخصیت)مور فی،مزلو(در ایجاد نظریه ا ش استفاده کرده است

http://moshavere100.blogfa.com/post/23
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 :نظریه رو از سه قسمت مهم تشکیل شده است

ودکی ه زمان کقد است تجارب اولیمعت فی در زمینه مفهوم انرژی روانی بهره گرفته واز نظریه مور -1

 .در انتخاب شغل فرد تأثیر می گذارداحتماال ً

 (به1954و)ه نظر مزلبتسلسل نیازها  از نظریه نیازها که توسط مزلو بیان شده بهره برداری گردیده است. -2

نیاز به م و درک،ه فهبیاز شرح زیرند:نیازهای جسمانی،نیاز به امنیت،نیاز به مهم بودن و استقالل،نیاز به آگاهی،ن

 زیبایی و نیاز به تحقق خود

 شد سلسلهسومین قسمت تشکیل دهنده نظریه تأثیر عوامل ژنتیکی در تصمیم گیری ها و تکامل و ر-3

 .نیازهاست

  

 :رودارای دوسطح است نظریه          •

شکل منها ملی درباره آتمام عبارات وجمالت عمومی راشامل می گرددکه انجام تحقیق وتجربه ع سطح اول

 .وگاهی محال است

ه بیات دوریرتجرنظریه به روش ها والگوهای توسعه ورشد توانایی ها ونیازهای اساسی ونحوه ی تأث سطح دوم

 :دراین مورد سه فرضیه رامی توان ارائه کرد.کودکی مربوط می شود

 .نیازهایی که بطورمعمول ارضاء می شوندمحرک های ناآگاه نخواهندشد-1

 .هند رفتنیازهای عالی تردرسلسله مراتب نیازهای مزلواگرفقط به ندرت ارضاء شوند ازبین خوا-2

 .دهند گردینیازهایی که پس از تأخیری طوالنی ارضاء شوند،تحت شرایط خاص محرک های ناآگاه خوا-3

ریه وم نظدح آنچه که نظریه رو راازنظریه های شخصیت وسایرنظریه های انتخاب شغل مستثنی می سازدسط

 .می باشد

 AnnaRoe کاربرد نظریه رو          

سایی باشنا مشاورازطریق مصاحبه وگفتگوویابااستفاده ازآزمون های متعدد نیازهای فردراشناسایی،سپس

 .ی دهدمشاغل گوناگون مراجع رابسوی یکی ازمشاغل که نیازهایش رابه نحواحسن برآورده می سازدسوق م



37 

 

 ای مراجعصحیح ودقیق درموردمشاغل مختلف دراختیارمراجع قرارمی دهدوارضای نیازهمشاوراطالعات       

 .قتصادی موجودبررسی می کندا-راباتوجه به اوضاع اجتماعی

 نظریه آنا رو

دان شت دانشمن( یک روان شناس بالینی است، مطالعاتی را در باره تاریخچه زندگی و سر گذ 1956)  "رو 

 م از اینر کدالوم انسانی و محققان دیگر بعمل آورد. وی مشاهده کرد که سرگذشت هعلوم ریاضی و فیزیکی و ع

 یت افرادوع شخصنهای زمان کودکی وتفاوت در دانشمندان با یکدیگر تفاوت دارد. این تفاوت به تجارب و آموزش

مان زز تجارب ازها سازمان نیازهای هر فرد با دیگران متفاوت است. سازمان نیا« رو »شود. به نظر مربوط می

 .شودکودکی و عوامل ارثی ناشی می

 شخص میمهر فردی با توجه به سازمان نیازها و شیوه زندگی یک سلسله ترجیحات شغلی را برای خود 

-انوادهرد که در خها است، افرادی کار خواهند کدر مشاغلی که گرایش بیشتر به سوی انسان« رو » کند. به نظر 

به سوی  یکی کهمحبت، دوستی و حمایت تربیت شده باشند. در حالی که دانشمندان علوم فیز هایهایی با زمینه

ط ست. شرایان حاکم اند که شرایط سردی بر آهایی تربیت شدهمشاغل انسانی گرایش ندارند، احتماالً در خانواده

 .( 89کند ) همان: های شغلی را مشخص میتربیت خانوادگی نوع فعالیت

نند شند. ماآورند که با اشخاص در تماس باکسانی که دوست دار مردمند، به مشاغلی رو می معتقد است

نند که کتخاب مشاغل هنری و خدماتی، و کسانی که از مردم روی گردانند ممکن است مشاغلی علمی و فنی را ان

 .( 398: 1373نیاز چندانی با تماس با مردم نداشته باشند ) شریفی، 

 

 نظریه گستره زندگی محدودیت و سازش گاتفردسون

 مفاهیم کلیدی

وانایی اجزاء مختلفی مانند ظاهر،ت .دمنظور تصویری است که هر فرد از خود دار : خودپنداره

 .ها،شخصیت،جنسیت، ارزش ها و جایگاه اجتماعی را شامل می شود

http://jafarhashemlou.blogfa.com/post/1192
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 ر ذهن خود ابعادمنظور از نقشه شناختی این است که نوجوانان و بزرگساالن د : شتغاالتنقشه شناختی ا

ین اهند. اصلی یک حرفه بخصوص مردانه یا زنانه بودن، سطح پرستیژ اشتغال و حوزه کاری را تشخیص می د

 .نقشه شناختی شامل سه بعد جنسیت، سطح پرستیز و حیطه کاری است

ت ارد. به عبارنه های قابل قبولی است که در نقشه شناختی هر فرد وجود دمنظور گزی : فضای اجتماعی

 .دیگر فضای اجتماعی یعنی اینکه فرد در کجا با جامعه اش متناسب می باشد

 .دفرایندی است که بوسیله آن فرد در محیط، دامنه تصمیمات خود را کم می کن : محدودیت

 .د تا با واقعیت خارجی وفق پیدا کننددر فرایند سازش آرزوها تعدیل می شون : سازش

 .ردایگاه قرار گیمنظور آرزوها، مسیر یا شرایطی است که فرد دوست دارد در آن ج : آرزوهای مسیر شغلی

ه ر شغلی خود بیعنی اینکه افراد محصول منفعل وراثت و محیط خود نیستند، بلکه در مسی : خودآفرینی

 .صورت بسیار فعال خالق خود هستند

 نظریه شرح

رشد  اعی بهنظریه گاتفردسون جزء آن دسته از نظریه های انتخاب شغل است که چشم اندازی زیستی اجتم

 روانشناسی هوش، روانشناسی مفاهیم از ترکیبی و آیزنگ نظریه از برخاسته نظریه این. دارد شغل انتخاب –

فاوت تماعی، الف طبقاتی، پرستیژ اجتاسی تفاوت های فردی و مبانی جامعه شناسی مانند اختروانشن شناختی،

 .های جنسیتی، نقش های جنسیتی و فضای اجتماعی است

یه های ف نظربراساس این نظریه وراثت و محیط هر دو در تجربیات آدمی دخالت دارند. این نظریه بر خال

د ربیات خود تجیجااجتماعی که معتقدند افراد یادگیرنده های منفعلی از محیط شان هستند، معتقد است ما در ا

ل دادن تار و شکوی رفرمشارکت فعال داریم. آنچه این نظریه را از سایر نظریه ها متفاوت می کند، تاثیر ژنتیک بر 

ت که طی اسویژگی ها و صفات فردی افراد است. طبق گفته گاتفردسون آرزوهای مسیر شغلی، موقعیت یا شرای

د خود دار رد ازن آرزوها تالشی در جهت تحقق خود و تصویری که ففرد دوست دارد در آن جایگاه قرار گیرد. ای

ه اند، در قع بینانای وامی باشد. زمانی که آرزوها با آگاهی از موانع، امکانات و فرصت ها شکل گرفته باشند، آرزوه

 .غیر این صورت آرزوهای ایده آل نامیده می شوند
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با  ن آرزوهاسند. ایرنند و از ایده آل به واقع بینانه می کآرزوهای مسیر شغلی در روند رشد کودک تغییر می

دند. جر می گررد منتغییر خودپنداره فرد تغییر می کنند و هرگاه آرزوها با خورپنداره متناسب شوند به رضایت ف

در  اصلی لذا آنچه منجر به انتخاب شغل در زندگی می شود، آرزوهای مسیر شغلی است. در این نظریه نقش

گیری رشد شغلی محدود سازی مشاغل بر اساس مضمون خاص هر سن است، در واقع محدودسازی تصمیم 

 .ی کندتر م آرزوهای مسیر شغلی، فرآیندی است که به وسیله آن فرد در محیط دامنه تصمیم های خود را تنگ

ب وی انتخابرر ردبچه ها با خود اجتماعی شان محدود سازی را آغاز می کنند. خود اجتماعی، میزان تاثیر ف

ا بی که های شغلی اش با در نظر گرفتن امکانات و محدودیت های محیطی می باشد. در محدود سازی مشاغل

نواع از ا فضای اجتماعی تناسب ندارند، از ذهن دور می شوند. فضای اجتماعی همان گزینه های قابل قبول

یند ک فرآدود سازی آرزوهای مسیر شغلی یمشاغلی است که در نقشه شناختی هر فرد وجود دارد. در ضمن مح

 :مرحله صورت می پذیرد. این مراحل عبارتند از 4ناآگاهانه است. این فرآیند محدود سازی طی 

 :مرحله اول

سالگی است،  5 تا 3جهت گیری رشد در این مرحله بر اساس متغیر اندازه و قدرت می باشد. این مرحله از 

وند و رش می ا در پی دارد و بچه ها از تفکر جادویی به سمت تفکر حسی پیپیوسته شدن فرآیند فکری کودک ر

با رشد  قعی وبه ثبات شیء می رسند. در واقع آرزوهای شغلی آنها از آرزوهای تخیلی به آرزوهای عینی و وا

 .شناخت خود، از یک حالت خیالی یا مفاهیم مبهم درباره آینده به قدرت و اندازه می رسند

کار  ارد کهی در این مرحله زمانی است که کودکان متوجه شوند یک دنیای بزرگسالی وجود دموفقیت رشد

اب انتخ کردن در یک شغل، قسمتی از آن است و آنها هم بزودی بزرگسالی خواهند شد که بایستی شغلی را

 .نمایند

 مرحله دوم

دن یکپارچه ش ستند، همزمان باسالگی است، در این مرحله کودکان معموالً در پایه دبستان ه 8تا  6از 

قه ا سخت طبسان یفکرشان تفاوت ها و تمایزات ساده را متوجه می شوند و می توانند چیزها را به خوب یا بد، آ

 .بندی کنند. در این مرحله سه دسته از اشتغاالت توجه بچه ها را به خود جلب می کند
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و  آنها سر کرر بامندگی(. دسته دوم، اشتغاالتی که دسته اول، اشتغاالتی که بسیار عینی باشند)مانند فروش

د پزشکی )ماننکار داشته باشند)مانند معلمی(. دسته سوم، اشتغاالتی که مستلزم پوشیدن لباس مخصوصی باشند

ها انند. آنمی د و پرستاری(. کودکان در این مرحله جنسیت خود را جنس برتر و رفتارهای خود را مناسب با جنس

 بیعت وشغل هایی می روند که با جنس خودشان تناسب دارد. می توان گفت جنسیت ناشی از طبیشتر سراغ 

ی توان رو م تربیت به محدود سازی فعالیت های هدفمند فرد در مسیر آرزوهای شغلی او کمک می کند. از این

 .گفت که نقش آرزوهای مسیر شغلی از این مرحله خود را نشان می دهد

 :مرحله سوم

ینجا نقش سالگی است. جهت گیری رشد شغلی بر اساس ارزش های اجتماعی است. در ا 21تا  9ن بین سنی

تشان چه صمیماتهم قطاران، خانواده و جامعه مشخص تر می شود، نظر دوستان و دیگران و اینکه درباره شغل و 

 .فکر می کنند مهم می شود

ژ پرستی و کودکان مشاغل را هم از نظر در این مرحله همچنین مفهوم پرستیژ اجتماعی مطرح می شود

ود مد وجاجتماعی طبقه بندی می کنند و هم متوجه می شوند که رابطه ی محکمی بین تحصیالت، شغل و درآ

ا محدود یست ردارد. زمانی این مرحله را به خوبی پشت سر می گذارند که مشاغلی که هماهنگ با جنسیت شان ن

 .نموده و کنار گذارده باشند

 :ه چهارممرحل

له قبل سه مرح سالگی به بعد مبتنی بر خود منحصر به فرد است. با نوجوانی همراه است و بر خالف 24از 

القه، یر های عز متغرشد مسیر انتخاب شغل، آگاهانه و هوشیارانه است. در این مرحله نوجوانان بر اساس ترکیبی ا

ته ا را داشعیارهی را انتخاب می کنند که همه ی این مرغبت، توانایی، استعداد، ارزش های خود و خانواده شغل

 .باشد. این شغل به احتمال زیاد با خودپنداره ی نوجوان هماهنگی خواهد داشت

بعد از محدود سازی کودکان و نوجوانان وارد مرحله سازش می شوند. سازش یعنی اینکه فرد فکر می کند 

ش است. در نظریه گاتفردسون زمانی فرد به سازش رسیده یک شغل چقدر برای او در دسترس و یا قابل پذیر

است که دیگر نتواند گزینه های شغلی بیشتری را کشف کند. با طی کردن این فرآیند فرد به انتخاب خوبی می 

 .رسد اما این انتخاب لزوماً بهترین انتخاب او نمی باشد
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د تد که فرمی اف ازش مقدماتی، زمانی اتفاقبر اساس این نظریه، سازش بر دو نوع مقدماتی و تجربی است. س

یگر عبارت د ت. بهمتوجه می شود شغلی را که به آن عالقه بسیار زیادی داشته است، قابل دستیابی یا واقعی نیس

زش ت. ساسازش مقدماتی پاسخی به درک عدم دستیابی است، از این رو فرد در این نوع سازش غیر فعال اس

د ی می دانیافتننبا کارکردن و مواجه شدن با تجربیات محیطی، آرزوهای خود را دست  تجربی، زمانی است که فرد

 .و آنها را اصالح می نماید. در اینجا فرد فعاالنه با آرزوهای خود برخورد می نماید

ر ده افراد ن نظریدر فرآیند سازش آرزوها تعدیل می شوند تا با واقعیت خارجی وفق پیدا کنند. بر اساس ای

د متوسط حف در تی که اختالفی در حیطه ی رغبت هایشان باشد، نمی توانند سازش نمایند. البته اگر اختالصور

انی د را قربای خوباشد، آنها پرستیژ را فدای کلیشه های جنسیتی می کنند و در مورد اختالفات بزرگتر، رغبت ه

 .پرستیژ یا کلیشه های جنسیتی می کنند

د ان باینده ی نقش فعال خود در ساخت مسیر انتخاب شغل می باشد. کودکخودآفرینی، افزایش پیش رو

ر عیین مسیته در بتوانند خود را از محیط جدا کرده و تاثیر خویش را بر محیط ببینند و به این باور برسند ک

 .شغلی خویش به شکل فعالی دخالت دارند

 مشاوره شغلی 

قيت جه به سه عامل سازش انگيزش و در نهایت موفشاوره شغلی و تاثير آن در انتخاب شغل با توم 

 شغلی

 دبعاا متما دیبا آن ایجرا در که ستا میاومد و وستهیپ نایجر شغلی ورهمشا و ییهنمارا نسورساند نظر به

 ییهنمارا .دشو سیربر قایقد ننساا یهاینانگر و تحساسا،ا ها زتلقیطر،شدر هنحوو دشو دیتاک دفر دیجوو

دد و گرده مان آآ دادن منجاا ایبر،کند بنتخاا را مناسبی شغل تا ستا دفر به کمک سونزرپا نکانظرفر به شغلی

 .ورزد لشتغاا آن به یزیمآ تیموفقر به طو

 

 :دارد مرحله سه هیدگاد ینازاشغلی مشاوره 

 د،فر یتهایودمحدو غبتهار ،هایینااشناخت تو 

 جامعه شغلی یها فرصت و مشاغل تایشناخت خصوص، 

 شغلی تایخصوص و دیفر تایخصوص نیمنطقی بزش سااری برقر 
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وره مشا نایباشدجر شتهدا کافی تطالعاا شناسیدفر یها هویش و مشاغل زاربا رهبادر دیبا شغلیوره مشا

 یجدید شغل در لشتغاا به جعامر و بینجامد آن تغییر یا فعلی شغل با جعامر زشسا به ستا ممکن شغلی

 تا ستا شغلیری گازسا در دموجو نعامو فعر و شغلی تمشکال حل و ییشناسا شغلیوره مشا از فهد. دازدبپر

 ( دیباا شفیع) برسد شغلی یتری و رضاگازسا به دفر سیلهو ینبد

 از نگاه دید کوم الوی مشاوره شغلی اساسا دارای چهار ویژگی است :

 دخو شخصیتی تیپو ناییهااتو،شها،ارز عالیق رهبادر یشترگاهی هرچه بآکسب اد درفراکمک به 

 دشو می یشغل یطهح در نهاآ بیشتر گاهیآ باعث که منابعی و زانموآ نشدا ینمناسب بط باتبر قراری ار

 پیت و قیعال ،هایینااتو ، شهاارز با که مشاغلی بنتخاا رهبادر یریگ میتصم به زانموآ نشدا بیترغ 

 نددار تطابق ها آن تییشخص

  گیندز در که را تیومتفا ینقشها و ندریبگ ارقر لشتغاا ریمسدر نند به شکل فعالی اتا بتواد فراکمک به 

 نندک فایا خوبی به نددار هعهد به

 دنکر هار و جامعه زیابا نو شغل مناسب ب نتخازان در اموآنش ت دامشکالون فزش روز ابا توجه به گستروزه مرا

 در ای حرفه و شغلی ییهنمارا به زنیا که ستا آن موید ها آن نشد رکا زاربا وارد و رسهمد و درس سکال

 .ستا ردارخوبر خاصی یتهما از زانموآ نشدا ای حرفه  وغلی ـمسائل ش سیربر و ستا ضروری و زمال ارسمد

 

 ننظر جامعه شناسااز 

 کشف نمیا یندرا.آورد می دجوو به دفر ایبر را  کالتیـمش که دگیر می ارقر سیربر ردمو مانیز ضوعمو یک

. کند کمک شغلباـنتخا در دـناتو می نناآ یها قبتور القهع به دنکر توجه  زانموآ نشدا یها ادستعدا

 دعملکر ی هنحوو هیندآ  ینکها بر وهعال شغل شتناند و مناسب شغل دننکر انتخاب سیربر یتهما و ضرورت

 وضعیت و حیهرو با متناسب شغل شتناند. هدد می ارقر تاثیر تحت را عجتماوا جامعه در را زانوـمآ نشدا

و در دراز مدت این آسیب باعث مرگ زود رس می  کند می وارد بدن های تباف به یزیکیف سیبآ دفر جسمانی

 یالاوـس هـب پاسخ و مناسب شغل بنتخاا یطهح در شغلی ی ورهمشا و ییهنمارا و کمک ستارا نیشود . درا

ب کنم؟چه شغلی با روحیات من سازگار است ؟در انتخاب چه شغلی نتخاا غلیـش هـچ هـنکیا راـک ضیمتقا

موفق تر می شوم ؟ باعث میشود فرد با انتخاب شغل متناسب با عالقه و تواناییهای خود بیشترین سازگاری را 

 داشته باشد

 

 

 اهمیت مشاوره شغلی

ن نسااتی ربه عباو هد دمی صختصاا دخو به را او ندگیز از ای همدع بخش که یینجاد از آحرفه فرو شغل 

 نیچن. دارد ییابسز تیهما ،ندرامیگذ شیخو حرفه ریگدر و شیخو رکا محل در را دخو قتو از دیایت زساعا

http://s-hasht.ir/%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d9%87%d8%af%d9%81%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%ba%d9%84-%d8%af/
http://s-hasht.ir/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%ba%d9%84/
http://s-hasht.ir/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa/
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 هداخو شغلی تیارض معد به ،باشد شتهاند نیاهمخو دفر قیعال و هایینااتو و طیاشر با چنانچه گرا طییاشر

 ستا دفر ندگیز در زا رسستا تمشکال نیمهمتر از کیی شغلی تیارض معد هددمی ننشا تقایتحق. دینجاما

 شغل به که را دیفر دیکن ضفر لمثا انعنو به هدد ارقر ریتأث تحت را او ندگیز گرید یجنبهها ندامیتو که

 دیفر از شتریب مسلما او خستگی ارد،ند دیمف ربطو را آن منجاا ایبر زمال یهایینااتو ای ستین عالقمند دخو

 دیشد خستگی و سسترا از ایمنهدا با اول دفر. هددمی منجاا را شغل آن کامل تلذ و تیرضا با که دبو هداخو

 دبو هداخو دوم دفر از تر یینپا ندگیز مختلف یجنبهها برابر در او متومقا و تحمل انزیم و دمیشو لمنز وارد

 میکند تلقی بخشواکامر را دخو شغل که

 

 شغلی زشسا ضرورت و یتهما

 زشسا.ابدی می نایپااز رضایت آن پس و  دشو می زغاآ زاینوز ست که با برری اگازسااز واژه برگرفته زش سا

 یهارایمع از کیی.دشو می بمحسو لشتغاا مهادا و شغلیرضایت  در موثر ملاعو از کیی انبعنو شغلی

 ییرآکا دفر کهدشو می باعث شغلی زشسا دنبو. ستا ریکایب هدیپد ننادداقتصاا هدگاید از شغلی ریگازناسا

 اریزکند می پوچی سحساا نیهمچن رکایبد کند. فرک تررش را ل کامح ریایبساردمودر و.باشد شتهاند را زمال

 جامعهو دفر سالمت ایبر شغلی زشسا شیافزا به  کمکو ریکایب کاهش.ستین دارمعنا دنکر رکا ونبد ندگیز

 .ستاریناپذ رنکاا ضرورت کی

 از:ندرت اشغلی عبازش سادر مل موثر اعو

 که انگرید با نمدرآکنار،کا محل کییزیف ،وضعیتشغل با متناسب رفتار ی هویش،پوشش ی هنحو، تیموق

  ( دیباا عیشف) نجامدا می شغلی رموا هماهنگی و شرفتیپ

 

 شغلیزش ساوره مشا

 ورهمشا، بطروا نیا سیربردر.کند می تمرکزم شغلی هگایجاو دیفر نیبط بروابه وره مشا،شغلیزش ساوره مشادر

 فرهنگیو دیقتصاا ساخت،و نشد جتماعیی،اریگدایرینظ ندگیز در گر خلهامد ملاعو اتثرا دیجع باامر و

 که ستا پرسش نیا به پاسخ ایبر ای سهیمقا ابییارز شغلیورمشا ی فهیظو نیل،اونیبنابر. بشناسد را جامعه

 منجار،اکا از بتیغل مثا انبعنو شغلی دعملکر جعامر گرمشکل؟استا ردامو امکد از ناشی شغلی زشسا معد

 ارقر سیربر ردمو را نمازسا با او تعامل و جعامر شخصی ملاعو مجموعه ابتدا دیباورمشا.باشد  دخو فیظاو ادنند

 و دستمزد انزیم رتاثی سپس و شغلی یها یینااتو دیبا ابتدا شغل نهیمز در دفر تمشکال سیربر ایبر. هدد

 شاغل یها فرصت و شغلی یها فهد دیبا نکنارکا شغلی رضایتینا نهیمز در. دریگ می ارقر توجه ردمو قحقو

 .  گرفت بهره نیز گروهی و فردی مشاوره از تواند می مشکل نوع و تیماه نشد مشخص از پس. دشو دیتاک

 

 شغلی شنگیزا یتهموره شغلی وامشا

http://s-hasht.ir/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa/
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 ندگیز نندراگذ ایبر نسانیا هر که معنی نیبد.ستا جتماعیا و دیفر ندگیز در ریناپذب جتنااشتغال ضرورتی ا

 او شغل و نباشد عالقمند شغلش به ننساا گرا. ستا ضروروی لشتغاا مهادا ایبر شغلی شزینگاکند رکا دیبا اش

 یها برنامه مهم و صلیا یها فهد از کیی و. دهدبواخو ممکن ریحتی غر وآو ماللت لشتغاا مهادا نینگیزاندبر را

 شغل بنتخاا ایبر دفر.ستا ستدر بنتخاا ایبر هزینگا دجایا و مشاغل ییشناسا انریا شغلی ورمشا و ییهنمارا

 هزینگد اجایا لدیف یبر نظر به دشو ییهنماار مناسب و حیرصحمسی ودر بشناسد را ادشستعدا و یینااتو دیبا

 و کند بنتخاا را مناسبی شغل ندابتو جعامر که ریبطو ستا شغلی تطالعاا هیارا مهم یها فهد از کیی شغلی

 می دخو رسرکا قتورید تا برخی اچر که افتیدر انتو می شغلی شزینگا شناخت با.هدد مهادا آن به عالقه با

 را ادفرا که ملیاعو.نددار عجله رکا طیمحک تر ایبر ریکا ساعت نایپا ضمح به گرید ای هعد که لحا در مانند

 ستا شغلی شزینگا نهما هدد می قسو شغلی نگوناگو یها رفتار به

 

 شغلی یها یتموفقوره شغلی و مشا

 عنو گرفتن نظر در با ننداتو می ادفرا همه که ستا معا جهت آن از. دارد صخا و معا ممفهو دو شغلی تیموفق

 بر که غلیش تیموفق.کنند نایب شغل آن رادر دخو تیموفق انزیمد،خوی ی هاژگیو و شغل یها ژگییو و شغل

 علمی یها هدگاید از را آن انصاحبنظر که ستا صخا معنا نیا به دارد دیتاک یمدرآکا و دعملکر جنبه دو

 یقو رایبس بعمن شغلی تیموفق( لفا(  آبادی عیشف) ستا وتمتفا امعو هدگاید با که کنند می فیتعر وتمتفا

 که گفت انتو یم ظلحا نیبد.دارد ریتاث شغلی تیموفق در متقابالً زین شغلی شزینگا و ستا شغلی شزینگای ابر

 بر مهمی ریتاث دعملکر و یمدرآکا عامل دو.ستا دموجو متقابل بطهرا شغلی تیموفق با شغلی شزینگا نیب

 فیتعر لصومحو کاال یشتریب دیولت ایبر ورین ای نماز نیکمتر فصر معنی به یمدراکا.نددار شغلی تیموفق

 دبررکا به که ینسانا بطروا نشدا از یریگ هبهر با هازاین و ها ستهاخو به نهاتمندیارض ابیی ستد.ستا هشد

 ( چی قلم موزشیآ فرهنگی کانون) دار رایبس تیهما ستا ارستوا ننساا منزلتو نشا به امحترا قالب در اردمو

 سه عامل در موفقیت شغلی که اهمیت دارند :

 تعهد و مسئولیت پذیری

 ارتباط شغلی

 اعتبار شغلی

 قیطر از.دزسا می ممکن را شغلی فیظاو و ها رتمها منجاا و ستا یریگدای سساا ی،ریپذ تیلومسؤو تعهد 

 و تهرش هندهد ننشا شغلی رعتباا.دشو می مشخص رکا طیمح با ندگیز نیب بطهرا چگونگی شغلی طتباار

 به هک ستا کسی تنها اریز ستا《دفردخو》شغلی تیموفق در عامل نیست. مهمترا شغل جتماعیا تیمقبول

 .کند کمک آن حل به نداتو می و شناسد می را مشکل خوبی

 :ازتدرعبا شغلی یتموفقی هاک مال

 رانهمکا به دعتماا و دنبو دعتماا قابل، انگرید با طتبا،اربلند همت، دنبو ،آرام سخت طیاتحمل شر،نظم 

 دایز و باال مددرآ و دنبو دشا،نظر رظهاا در رتجسا،

http://s-hasht.ir/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%ba%d9%84/
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 شغلی موفقیت یها ریامعی های طبقه بند

سته ددو کلی  حالت در. اردند دجوو شغلی تیموفق یها رایمع یبند طبقه ایبر یریگافرو مشخص ک مال

 ،و تمعلوما ،ها رتمها رینظ ملیاعو سبتنا. دکر ظلحا یبند طبقه در انتو می را تیجامع و تناسب عنییمل اعو

 تیموفق زهحو رد دیعملکر مهم و موثر  یها مؤلفه متما که نیا عنیی تیجامع و دریگ برمی در را ها یینااتو

ساخته ح طرمرا سطح ع، و نون،ماد زبعااشغلی ی هارایمع یبند طبقه ایبر تزیاکر. شوند ظلحا دیبا شغلی

 یهارایمع.دکر میتقس یینها و ،متوسط ،نیآ به را نماز او. ددیدگردشنهایپ کیانداثر توسط نماز تیهماست.ا

 نداتو می ایآ ندابد هداخو می و دشو می رکا زاربا وارد دفر که شوند می حمطر هنگامی شغلی تیموفق نیآ

 شغلی تیموفق در لشتغاا ضمن که ستا دیمتعد یهارایمع شاملع،نو عنیی گرید  یبند طبقه د؟شو امستخدا

 زدهبا و تیفیک و تیکم، نمازسا شیزموآ یها برنامه در شرکت شغلی تبهر: ازتندرعبا هارایمع نیا وثرندم

 شغلی شرفتیپ و تیموفقر،کا

 

 شغلی موفقیت یبند طبقه مسو ریامع

 و شعب وفاترد ادتعد رینظ شغلی تیموفق در سطح زیتاکر هدیست.به عقارفته گ ارقر توجه ردکمترمو، سطح عنیی

 هیارا سطح باشد تر موفقو تر قیال ادفرا دارای نمازسا رقد هر. ستا نمازسا به هشدارگذوا یهارکا انزیم

روش و  کند می ادیپ تقاار نمازسا سطح آن ازاتمو به وابدی می شیافزا نمازسا از ونریب و درون به آن تخدما

 جامعه شرفتیپ باعث تنهای در و شغلی رضایت باعث داردو شغل بنتخاا در ساسیا نقش شغلیوره مشا سیربر

 تثباا یستارا در. کنند بنتخاا را مخصوصی ندگیز سبک ننداتو می مناسب شغل بنتخاا از پسادفرا و.دشو می

 یها سهرمد از کیی در.  میداد منجاا نما مقاله نشد هشیوپژ ایبر جهت نیهمرا در  شییماآز نمایها گفته

 یتاهد به غبتر نموآز ها آن از و میدکر بنتخاا فیدتصا رتصو به را نفر 100 زموآ نشدا 300 نیب از لتیدو

 که ادیفرا سپس میداد ورهمشا را نهاآ ، نشا قیعال و ها آن دعملکر به توجه با تینها در و.  مگرفتی تحصیلی

 ونددبو دهنکر شرکت غبتر و تحصیلی یتاهد نموآز درکه ادی فراا ب سهیمقا در نددبو  کرده شرکت نموآز

 و ناقص تطالعاا هم نهاآ که ستنداخو می کمک انگرید از شتهر بنتخاا ایبر و گمدرسر ،نددبو هنشد ورهمشا

 ورهمشا و کتشر ها نموآز در که ادیفرا مقابل در. شدند می گمدرسر شتریبو ند دادها می آن ه ب ای دههویب

 .نددکر ادیپ را دخو عالقه ردمو شتهر و ندداد منجاا انگرید خالتد ونبد و حترا یریگ میتصم نددبو هشد
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http://s-hasht.ir/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%b4%d8%aa/
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 روش ها و فنون مشاوره

ه بن زمینه آر قی داصوال تفهیم و تفاهم بر سر مفاهیم و مباحث، در هر زمینه ای مبنای ارتباطات صحیح و منط

 د، کامالیی دارست مفهوم مشاوره چیست؟ و با مفاهیم مشابه دیگر چه تفاوت هاباید دان حساب می آید. اینک

مومی و عفاهیم مبدیهی و روشن است و پیش از آنکه خود را بر سر مفاهیم درگیر اختالف نظر کنیم، باید بر 

 .مورد اتفاق همه توقف کنیم و از برداشت های خاص پرهیز نماییم
 

 

 مفهوم مشاوره

ون وال بدم اصطالحی و رایج خود فرآیندی فراتر از شور و مشورت ساده ای است که معممشاوره به مفهو

 الحی خودوم اصطهیچگونه تعهد و الزامی نسبت به عناصر و لوازم مشاوره صورت می پذیرد ... مشاوره در مفه

ی مشکل نم یا یک صرفا به معنای مشورت دادن به مراجع و اظهارنظر راهنمایانه برای او در مورد یک مسئله و

گیرد... -می ا دربرباشد، مشاوره درواقع یک جریان است و فرآیندی است که سرمرحله آغازین، میانی و پایانی ر

مایی اهنحد ر مر، دردر حالی که یک مشورت دهی ساده، غالبا به دلیل عدم برخورداری از رابطه ای پایدار و مست

ه نتیجه ردازند کپارتباطاتی هماهنگ به نوعی تعامل و همکاری می در مشاوره براساس  معنا و مفهوم می یابد.

 .آن تقویت، تکمیل، تغییر، تصحیح جنبه های رفتاری و شناختی مخاطبان خواهد بود
 

 :چنانچه در روایات اسالمی و کالم ائمه معصومین علیهم السالم آمده است
 

 نیفراد با تجربه شایسته ترین کسا، ا« افضل من شاورت ذوالتجارب»امام علی )علیه السالم(: 

 .می باشند که تو با آنان به مشورت می پردازی
 

ندان و خردم.« خیر من شاورت ، ذوالنهی و العلم و اولوالتجارب و الحزم»و یا درجای دیگری می فرمایند: 

 .ینکصاحبان دانش و افراد باتجربه و دور اندیش بهترین کسانی هستند که تو با آنان مشورت می 
 

 

 عناصر مهم در مفهوم شناسی مشاوره

ت ی و اهمیش کلیدصاحب نظرات فنون مشاوره معتقدند که در ارتباط با مفهوم شناسی مشاوره، عناصر زیر از نق

 :حیاتی برخوردار می باشند
 

 ارتباط صمیمانه، یاورانه، قاطعانه، عمیق و پایدار مشاور با مراجع یا مخاطبان
 

 الت مخاطبان با ارایه راه حل های مناسبشرکت مشاور در حل مشک
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توانند به خود به جای مخاطبان و مراجع تصمیم نگرفتن و ایجاد زمینه های الزم برای مراجع یا مخاطبان ک

 .آگاهانه و از روی اختیار و با اقدامات فعال تصمیم بگیرند
 

های -دیشها و انان دهی گرایشهز سامدادن بینش به مخاطبان مورد مشورت با اطالع رسانی مفید و ضروری و نی

 نآنا
 

یز گذار و نتأثیر وارایه رهنمودها و توصیه های الزم با ارایه راهکارهای نویدبخش و اخطارهای بجا و مناسب 

 .توصیه های عملیاتی مناسب که موجب ایجاد تحول در مخاطبان گردد
 

 .گردد رمستقیم که موجب هدایت آناننظارت بر عملکردهای مخاطبان مورد مشورت به طور مستقیم و غی
 

 مشاور خود را درقبال مراجع یا مخاطبان متعهد بداند هم از نظر روحی و هم از نظر عملی
 

 ز افراط واه دور ایجاد ارتباط مناسب، برای باال بردن میزان اعتماد به نفس مخاطبان و برخورد منطقی و ب 

 .تفریط همراه با محبت و صمیمیت
 

 

 وره در خانوادهاهمیت مشا

شاوره و تهای مباید توجه داشت که خانواده به عنوان مهمترین کانون اجتماعی، قادر است نقش ها و مسئولی

ا از یای الزم هالحیت صراهنمایی را بخوبی ایفا کند البته به شرط آنکه والدین و سپس مشاوران خانواده، از همه 

 .دبزرگ برخوردار باشن دانش و بینش متناسب برای انجام این مسئولیت
 

انواع  ه یکی ازادگی کدر مورد ضرورت راهنمایی و مشاوره، در خانواده باید توجه کرد که از طریق راهنمایی خانو

مین می نان تأآراهنمایی است، روابط سالم و متعادل بین اعضای خانواده برقرار می شود و آرامش و آسایش 

روابط بین  ی شود،متعدادی فرزند که روابطی بین آنان حاکم است تشکیل  گردد. معموال خانواده از زن و مرد و

واده عضای خاناتمام  زن و مرد، پدر و بچه ها، مادر و بچه ها و بچه ها با یکدیگر ممکن است مختل گردد و برای

لم و رابطه سا وعادل تمشکالتی بوجود آورد. از طریق راهنمایی خانواده با ارایه روشهای تربیتی صحیح به ایجاد 

 .سازنده بین اعضای خانواده اقدام می شود
 

م دادن ر انجااسالم اساس ترقی و رشد و تکامل در کلیه شوؤن زندگی را در چگونگی تشکیل خانوادها و بهت

ن است قرآ د قائلروابط و وظایف مخصوص اعضای خانواده ها می داند و اسالم برای این امر ضروری، اهدافی چن

 رده و ازوند شمت همسران و ایجاد رشته موّدت و دوستی بین زن و مرد را از نشانه های شناخت خداکریم خلق

و  کامل فردسل و تجمله فواید ازدواج را، آرامش روحی و جسمی، ارضای غریزه و ایجاد دوستی و عالقه، بقای ن

 .جامعه می خواند
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رمنزل ا به سرده و فرد را و سپس جامعه انسانی مشاوره یکی از راه کارهای مهمی است که می تواند خانوا

 .مقصود هدایت کند
 

 چنانچه در قرآن کریم می فرماید
 

 م از گردی، مردای پیامبر! رحمت خدا تو را با خلق مهربان وخوش خوی گردانید و اگر تند خو و سخت دل بود

مرزش ها طلب آبر آن ن درگذر و از خداتو متفرق می شدند پس چون امت به نادانی درباره تو بد می کنند، از آنا

 ...کن و در کارها با آنها مشورت کن
 

نها در آکارهای  ارند وو در آیه ای دیگر می فرماید: کسانی که ندای خدای را اجابت نموده و نماز را به پا می د

 .میان خود براساس مشورت است
 

همیت لیل بر ادن خود شورا را قرار داده است که ای قابل توجه است که خداوند کریم پس از مسأله ایمان و نماز،

ت و در ل شده اسکه نازمسأله است که مؤمنان باید در کارهایشان با یکدیگر مشاوره نمایند و اینکه این آیه در م

داره امکه هنوز حکومت اسالمی تشکیل نشده بود، استفاده می شود که لزوم مشاوره مخصوص حکومت و 

 .امور از فردی و اجتماعی، حکومتی و غیره را دربر می گیردمملکت نیست و همه 
 

ا روش با مبادا یند، تدر حقیقت می توان گفت: پدر و مادر در پرورش، تربیت، تحصیل و ... فرزند باید مشورت نما

 .و عمل کج، فرزندانشان از راه صحیح منحرف شوند
 

 :ودندعلیه و آله( نقل شده است که فرم اهمیت مشورت به قدری است که از پیامبر اکرم )صلی اهلل

ین س روی زمیرد، پاگر فرمانروایان شما از نیکان و ثروتمندان بخشنده باشند و کارهایتان با مشورت انجام گ

ورا تان با ش، امورزیستن بهتر از درون آن است و هرگاه فرمان روایانتان، اشراف شما و ثروتمندان بخیل بوده

 .وضعی، درون خاک و مُردن برای شما برتر از زندگی روی خاک است انجام نگیرد، در چنین

 .ر و استوارتر از مشورت کردن نیستت-و در جای دیگر می فرمایند: هیچ پشتوانه ای با وثوق
 

 ویژگیهای مشاور

 از سالمت روانی و جسمانی برخوردار باشد 

 باهوش و دارای استدالل و درک و فهم مطالب باشد 

 القمند به انسانها و حل مشکالتشان باشدع           

 انعطاف پذیر باشد           

 صمیمی، رازدار و مهربان باشد           

ی و ات شغلآگاه به زمینه های مختلف مشاوره، روان شناسی، تعلیم و تربیت، جامعه شناسی، امکان

 باشد تحصیلی و خانوادگی
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 متقّی و خوشنام باشد

 .ه جدیدترین مطالب علمی دسترسی داشته باشدعالقمند به مطالعه و ب

 .مجرّب در ایجاد رابطه و انتقادپذیر باشد           

 

 روشهای راهنمایی و مشاوره

ار به ه اختصببرخی صاحب نظران در یک تقسیم بندی کلی، روشهای مزبور را به سه دسته تقسیم می کنند که 

 :آنها پرداخته می شود
 

ه ور است که، مشاه روش متمرکز به مشاور نیز نامیده می شود... در این روش گردانندروش مستقیم، این روش ب

ی مد تقدیم ه افرابمعلومات و تجارب تخصصی اش را به عنوان منبع یاری دهنده، در راه اتخاذ تصمیم عاقالنه، 

 .کند

اره اد دربگفتگوی آزروش غیرمستقیم: در این روش مشاور به مشورت شونده یاری می دهد تا پس از بحث و 

 پس از مشکل به کسب بینش و خودشناسی برسد و سرانجام خودش راهنمایی را برای حل مشکل پیشنهاد و

 .بررسی جوانب آن به انجامش می پردازد
 

 نوع مشکالتتاز آنجا که هیچیک از روشهای مستقیم و غیرمستقیم به علت تفاوتهای فردی و  :روش انتخابی

ر برد ور به کاد، مشای برای حل مشکالت همه افراد نمی توانند مفید واقع شوند و کافی نیستنانسانها، به تنهای

طا صورت یش و خروش انتخابی اقدام می کند. طرفداران این روش معتقدند: انتخاب روش نباید بر مبنای آزما

، زیرا لوب برسدجه مطم به نتیگیرد. بدین طریق که مثال، مشاور روشها را یکی پس از دیگری بکار بندد تا سرانجا

رک دیچیده و نیز پ تفاوتهای فردی زیاد، و افراد خیلی پیچیده می باشند و جامعه ای که در آن زندگی می کنند

 .داقع شوومشکالتشان بسیار دشوار و بدین علت هیچ روشی به تنهایی نمی تواند برای همه افراد مفید 

اری می د را ییت حاصل شود، باید نسبت به وسایل و ابزاری که فرطبیعی است که برای اینکه در کاری موفق

ی مایی نیز راهنم کند که سریعتر به اهداف موردنظر برسد، آگاهی پیدا نمود. هر علمی روشی دارد و مشاوره و

 .تواند روشهای خاص به خود داشته باشد تا در انجام اهداف آن توفیق حاصل شود
 

، مستقیممی با توجه به تفاوتهای فردی و مقتضیات زمان از هرسه روشی )در راهنمایی و مشاوره اسال

توان -نمی یچ گاهغیرمستقیم و انتخابی( استفاده شده است. با توجه به این که انسان موجودی پیچیده است. ه

 بر مان وضیات زروشهای واحدی را برای همه مراجعان به کار گرفت. اسالم با توجه به تفاوتهای فردی و مقت

 .می کند مبنای نیازهای مراجع از روش مناسب و خاص خودش استفاده
 

 :تروشهایی که از منابع و متون اسالمی در راهنمایی و مشاوره پرداخت می شود به شرح زیر اس
 

صص، ریخی قموعظه و نصیحت، تلقینی به نفس اعطای بینش، محاسبه نفس، اسوه حسنه، تزکیه، عبرت های تا

 .تبشیر و انذار و سایر روشهای دیگری که ممکن است بکار رفته باشد ضرب المثل ها،
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 ختصار بهه به اکبرخی دیگر از صاحب نظران فنون مشاوره و راهنمایی، روشهای کاملتری را پیشنهاد می کنند 

لب ج مباحث ینگونهآنها اشاره شده و دسترسی به توضیحات بیشتر را به منابع موردنظر از سوی عالقمندان به ا

 .می کنیم
 

 شیوه ها و فنون مشاوره
 

 :شيوه هدایت کننده

یح گفتن ا و صردر این شیوه مشاوره به راهنمایی گفتاری مراجعی )مشورت شوندگان( می پردازد که از آشکار

ند کدایت می هجع را ابایی ندارد و در مقام بیان مشکل خود خیلی راحت به نظر می رسد... در این جا مشاور مرا

داوم، تلفی مثل نون مختفمراجع اوال هر چیزی را نگوید و ثانیا آنچه را الزم به نظرمی رسد اظهار نماید و از تا 

 .تکرار، رهنمود مجدد، گذار استفاده می نماید
 

 

 :شيوه بازدارنده

نون ز فد و ااری کنمشاور از شیوه بازدارنده برای بازداشتن مراجع از کتمان کاری و یا پنهان کاری بهره برد

صرار اونده، شمناسبی بهره می گیرد مثل: بازگشانی تاریخچه مشکل، بازگشایی تاریخچه زندگی شخصی مشورت 

 .بر حضور، تشویق، بیم دهی
 

 

 :شيوه آشكارسازی

ی ویی او مبهام گااین شیوه آشکارسازی تالشی در جهت رفع ابهامات گفتاری و رفتاری مراجع و یا جلوگیری از 

 :نون مختلفی بهره می گیرندباشد. و از ف
 

 ابیمتن تمرکز بر واژگان کلیدی، و الگویی یا پژواک، گریز، تصریح، تشویق، بیم دهی، نشانه ی
 

 

 :شيوه به سخن درآوردن

 زامشاور باید  زنند، چنانچه مشورت شوندگان یا مراجع، به هر دلیلی سکوت اختیار کنند و از اظهار مطالب سرباز

اند. برانگیز ن گفتندن استفاده کند و یا به کارگیری فنون و روشهای مناسب، آنان را به سخشیوه به حرف درآور

 :مشاوران در این روش از فنون گوناگونی بهره می گیرند
 

 فن واکاوی و کاوش و انعکاس، نقاشی و تصویر خوانی، گزارش خوانی، خاطره گویی
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 فنون و روشهای مشاوره در اسالم

نونی که ترین فها بطور مفصل در آثار صاحب نظران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، مهماین فنون و روش

 :در علوم جدید و اسالم به آنها پرداخته شده است عبارتند از

غاز ندگان نقطه آسالم کردن و ایجاد پیوند عاطفی و اجتماعی و تعظیم و تکریم مشورت شو :سالم و مصافحه.

ی، یعنی ه کالمست... شاید این همه تأکیدی که بر حفظ عادت مطلوب و رفتار پسندیدروابط سالم و انسانی ا

نشین ر و دلتقدم در سالم شده است، مهمترین دلیلش ایجاد آمادگی ذهنی برای شروع کالمی سودمند و مؤث

 .است

 .داحترام گذاشتن به مردم یکی از برنامه های مهم اسالمی به حساب می آی :احترام گذاشتن 

م هوش و ن باید تماعملی فعال و ارادی است که به دقت و توجه نیاز دارد ... در هنگام گوش داد :گوش دادن 

 .حواس بکار گرفته شود تا مشکل به خوبی شناسایی شود

خود  ا مشکل از آنیعنی مشاور چنان در دنیای درونی مشورت شونده نفوذ پیدا می کند که گوی :همدلی کردن .

ود شوصیه می تاوران همواره مسلمانان را به تفاهم و همدلی توصیه می کنند و به راهنمایان و مش اوست و اسالم

 .با مشورت شوندگان همفکر، هم راز، همزبان و مأنوس گردند
 

 :هم سازی
 

نچه که بین آ ومشاور خوب کسی است که در جریان روان درمانی از هماهنگی و همسازی درونی برخوردار باشد 

کتفا به ن خود اآنچه که می گوید اختالفی وجود نداشته باشد... شارع مقدس اسالم در تعلیم گروندگاهست و 

عمل  سالم، بهن به ابیان کلیات عقلی و قوانینی عمومی نکرده است، بلکه مسلمانان را از همان ابتدای تشرّفشا

 ...واداشته، آن گاه به بیان لفظی پرداخته است
 

 :پذیرش 
 

 ی هایش سازگارمراجع را به مثابه یک انسان، آن طور که هست، خوب باید با تمام مشکالت و نا مشاور باید

 .بپذیرد

 

 :کاهش اضطراب در جلسه مشاوره
 

ان را دهندگ مشاور کارآزموده در جریان مشاوره از طریق برقراری رابطه حسنه مشاوره ای، اضطراب مشورت

 .د می کنداعتما اوره، جلسه مشاوره را امن می شمارد و به مشاورکاهش می دهد و با برقراری رابطه حسنه مش

  

 :انعكاس گفتار و احساسات
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ه ب، او را وندگانشمشاور باید در جریان مشاوره از طریق انعکاس به موقع و درست گفته ها و احساسات مراجعه 

 ثل آیینهامعه مت و دانا در جبحث بیشتر و عمیق تر و جستجوی راه حل مناسب تشویق کند ... افراد با فضیل

 .هستند که زیبایی ها و زشتی ها را ارایه می کنند و حقایق را آشکارمی سازند
 

 :تغيير ادراک
 

هند... تغییر د سانی راانبیاء الهی آمده اند تا ادراک و قوه فهم جامعه انبراساس این روش است که می توان گفت 

قع وح او وارمسیر  هی شد، دیگر ترس برایش معنا ندارد، اصال حسد درزیرا وقتی بینش انسان، مبدل به بینش ال

 .نمی شود، چون او به جایی رسیده که دیگر جز خدا نمی بیند
 

 مصاحبه شغلی
ت و ت مشکالمشاوران مصاحبه شغلی را وسیله ای برای گزینش و استخدام متقاضیان و نیز روشی برای شناخ

اصلی  ه محورآموزان آموزش های فنی و حرفه ای در مصاحبه شغلی با سناسازگاری های شغلی می دانند. کار

نا خواهند شد. همچنین اصول نیازسنجی آش -3شغل سنجی  -2فرد سنجی  -1مصاحبه که عبارت است از 

 علمی مشاوره در مصاحبه شغلی کاربرد داشته و حائز اهمیت می باشد.

 

 محورهای مصاحبه شغلی

 برای ن مثال روش مصاحبهی باید بتواند بااستفاده از شیوه های مناسب به عنوامشاور شغل :فرد سنجی -الف

ید. ام نماشناخت ویژگی های فردی مانند خصوصیات جسمانی، ذهنی، فرهنگی، روانی، اجتماعی،شخصیتی اقد

جع ای مراهمشاور با استفاده از روش مصاحبه می تواند از شناخت استعداد، رغبت، امکانات و محدودیت 

که از  ی باشدم آزمون ها)کارآموز/دانش آموز..( بهره گیرد. روش دیگر شناخت ویژگی های فردی استفاده از 

ز نظر ن ها اشیوه های عینی محسوب می شود و قضاوت آزمونگر نقشی در تعبیر و تفسیر نتایج ندارد. آزمو

ال در پورت ن طور که اشاره شدنوع استعداد، رغبت، معلومات، و شخصیت تقسیم می شوند. هما 4موضوع به 

زان و سایر برای استفاده کارآمو MBTIسازمان آزمون هوش گاردنر، رغبت استرانگ، شخصیت هالند و آزمون 

 جوامع هدف سازمان آموزش فنی و حرفه ای قرار داده شده است.

به محیط به تعداد تیپ های شخصیتی، محیط های شغلی وجود دارد و هر تیپ شخصیتی  شغل سنجی: -ب

شغلی خاصی نیاز دارد که با آن تیپ سازگار و هماهنگ باشد. همان طور که در بند خالصه مشاغل ذکر شد 

مسئولیت های شغلی،  کافی درباره تعریف، وظایف و مشاور شغلی باید با مشاغل مختلف آشنا باشد واطالعات

دوره های آموزشی ضروری برای و  احراز شغل، مدارک تحصیلیخصوصیات جسمی و توانایی های الزم برای 

احراز شغل، مدت دوره آموزش و محل آن وهزینه های احتمالی، شرایط محیط کار و محل احتمالی استخدام و 

وسایل کار، حقوق و مزایا و شرایط ارتقای شغل، روابط انسانی حاکم بر محیط کار، آینده نگری مشاغل داشته 
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عات را با مشاهده و مصاحبه با شاغلين و مطالعه فرهنگ عناوین مشاور شغلی می تواند این اطالباشد. 

شغلی بدست آورد. همچنين ميتواند این اطالعات را از طریق بروشور های شغلی و خالصه مشاغل، 

طرح تكاپو، مراکز کاریابی، سامانه ها و رسانه ها و صنایع کسب کند و سپس جهت تصميم گيری 

 .مناسب در اختيار مراجع قراردهد

د ذیل رند. در نیازسنجی شغلی به موارفرهنگ و نگرش افراد نقش مهمی در نحوه اشتغال دا نيازسنجی: -ج

 توجه می شود:

 چه مشاغلی برای زنان یا مردان مناسب هستند؟ -

 چه مشاغلی پردرآمد/ کم درآمد یا دارای موقعیت اجتماعی باال یا پایین است؟ -

 ارائه می شود؟چه مقدار شغل برای متقاضیان استخدام  -

 ود؟بواهد خبا توجه به برنامه های توسعه کشور در طی سال های آینده وضعیت اشتغال و مشاغل چگونه  -

ریق از طهد. قرارد مشاور شغلی باید با نیازهای جامعه آشنا باشد تا بتواند اطالعات درستی در اختیار مراجع

عه لی جامرد فوق الذکر می توان نيازهای شغمصاحبه با صاحبان مشاغل، اخبار، طرح تكاپو و سایر موا

 را به روز نماید.

 شرایط مصاحبه شغلی

 و آشنایی با ناگون،شرایط مشاور: رعایت اصول اخالقی، داشتن مهارت الزم برای ارایه مشاوره به جمعیت های گو

و  یط مراجعه شراه بسایر موارد که در بخش ادبیات و سوابق پیشین و مشاوره نوین ذکر شد. در این زمینه توج

 .شرایط محیطی نیز مورد اهمیت است

 

 این بخش تعاریف

 شدن سازگار یبرا فرد به که است تخصصی و ماهرانه فعالیت یک( 2008) همکاران و لیونگ عقیده به: مشاوره

 های حیطه سایر و شغلی، ارتباطی، رفتاری، عاطفی، شناختی، روان مسائل حل و مدیریت زندگی تغییرات با

 می یشگیریپ مشکالت با مواجهه هنگام خطرناک و حاد شرایط وقوع از و دهد می یاری زندگی برانگیز چالش

 کند.

 برای که دارد دانشجویان و مدارس آموزاندانش به اختصاص مشاوره از نوع این: تحصيلی/ آموزشی مشاوره

 اطالع دانشگاهی، درسی رشته انتخاب اندبیرست دوره در تحصیلی رشته انتخاب زمینه در آنها راهنمایی و کمک

 ممکن آنها برای تحصیل محیط در که مشکلی و مسئله هر یا و دانشگاه یا مدرسه قوانین و شرایط و مقررات از
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 1398 رشد،) است تحصیلی در مدارس مشاوران عهده به مشکالت یا مسائل نوع این به و دارد بیاید پیش است

.) 

 به را فردی یچه و دارد عهده بر شغل انتخاب در را افراد راهنمایی و مشورتی شنق که شخصی:  شغلی مشاوره

 پیشنهاد اضیمتق به را مشاغلی یا و شغل تواند می مشاور حال عین در. کند نمی مجبور معینی شغل انتخاب

 واناییت اشدب هماهنگ و سازگار فرد جسمی و روانی خصوصیات و امکانات و ها استعداد با که حرفه یک.کند

 (.1383دارد )شفیع آبادی، نیاز ذهنی توانمندی از معینی میزان به شغل هر احراز ذهنی

 به مختلف شغلی تکالیف انجام. دارد بسیار ضرورت اشتغال و آمادگی انتخاب برای هوش یا ذهنی توانایی

 جای به توانمی ار اناییتو کلمه( 1962) کرایتز و سوپر اعتقاد به دارد نیاز استعداد از مشخصی میزان حداقل

 فرد که است یتبحر میزان مهارت. هستند متفاوت هم با استعداد و مهارت دیگر سوی از بست کار به استعداد

 یادگیری به هک است فرد فکری توانایی و استعداد که حالی در باشد آموخته کاری آمیز موفقیت انجام برای

 در گوناگون های زمینه در را فرد یادگیری میزان و نوع تعداد سازدمی تسهیل و تسریع را آن و کندمی کمک

 روابط کالمی، درک از عبارتند استعداد دهنده تشکیل عوامل (1938)  ترستون نظر از کند،می بینی پیش آینده

 استنباط و حافظه قدرت کالم، روانی انتقال، سرعت فضایی، تجسم اعداد،

 حل راه کی قطعی انتخاب و موجود های حل ازراه نتایج وارزیابی یبین ،پیش بررسی فرآیند :گيری تصميم

 .گویند می گیری تصمیم را هدف به رسیدن برای

 باشند.  می اش آینده شغل از فرد توقعات همان کاری ارزشهای :کاری ارزشهای

 میزان به اشاره "شغلی-تحصيلی استعدادیابی" عبارتی به یا "شغلی تناسب" ،"شغلی سازگاری" عبارات

 آن باشد، التربا درجه این چه هر که معنی این به. دارند خاص شغل با کارجو یک تناسب و همخوانی درجه یا

 برخوردار شغل صدیت برای بیشتری شایستگی و توانایی از و کرده نقش ایفای شغل آن در تواندمی بهتر فرد

 .گرددمی بمحسو شغل آن در استخدام برای بهتری کاندیدای نتیجه در و است

 طرز و احساسات ی،درون یا روانی عوامل. است غیرروانی و روانی عوامل از ایمجموعه و ترکیب شغلی سازگاری

 تیپ مثال برای نمایند،می مشخص کارش با را فرد رابطه و گیرندمی بر در را شغل به نسبت فرد تلقی

 در که گردندمی شامل را وسایلی و ابزار روانی رغی عوامل مقابل در. کاری هایارزش و شغلی تمایالت شخصیتی،

 .فرد نیذه و جسمی هایتوانایی و هامهارت دانش، مانند دادند، قرار فرد خود وجود از بیرون

 افزایش موجب تا باشد داشته سازگاری فرد هایویژگی با باید شغل که معناست این به شاغل و شغل تناسب

 سازمان یک در شاغل افراد قدر هر. شود سازمان در او کارایی و وریبهره یشافزا نتیجه در و فرد شغلی رضایت



55 

 

 مفیدتر خود اهداف به رسیدن در سازمان برای اندازه همان به باشند، داشته بیشتری رضایت خود شغل از

 .بود خواهند

 

 شغلی مشاوره فرآیند

 :گیردمی صورت اساسی مرحله سه در پارسونز نظر طبق بر شغلی مشاوره

 ، جسمانی واناییهایت تمام ویژگیها این فردی؛ محدودیتهای و رغبتها ، استعدادها ، تواناییها کامل . شناسایی1

 .گیردمی بر در را فرد اجتماعی و روانی و جسمانی محدودیتهای و روانی

 این در. گردندمی شغلی رضایت و موفقیت به منجر که عواملی به نسبت آگاهی و متعدد مشاغل شناسایی .2

 مورد ها محدودیت سایر و اجتماعی مالی، مختلف های جنبه از مشاغل از یک هر مختلف های ویژگی راستا

 مسأله مثل. رندگی قرار توجه مورد باید که دارند را خود خاص ویژگیهای مشاغل برخی. گیرند می قرار بررسی

 باستان یتهایفعال انجام برای طوالنی هایمدت برای زندگی محل از بودن دور و پرستاری شغل برای کاری شب

 . ... و شناسی

. انجامدمی شغلی رضایت و موفقیت به که شغلی شرایط و شخصی خصوصیات بین منطقی سازش . ایجاد3 

 دو این بین رچقد و دارد؟ نیاز را فردی ویژگیهای چه دارد؟ محدودیتهایی چه و ویژگیها چه نظر مورد شغل

 داده پاسخ هاآن به شغلی مشاوره جریان در که هستند سؤاالتی دارد، وجود همخوانی و هماهنگی ویژگی دسته

 .شودمی

 

 شغلی مشاوره به اقدام زمان

 تالش لیک ریزیهای برنامه صورت به آن به شدید نیاز احساس و شغلی مشاوره یافتن گسترش به توجه با

 برای رسمی زمان والپایه نهم معم. شود برداشته شغلی راهنمایی اولیه گامهای تحصیل دوران همان از شودمی

 تهیه ، سیکال فعالیتهای صورت به که است مختلف هایحرفه و مشاغل با آموزان دانش سازی آشنا شروع

 اطالعات ارائه با شودمی تالش و گیردمی انجام اردوها برگزاری و مختلف مشاغل از بازدید ، شغلی بروشورهای

 انتخاب به خود استعدادهای و توان گرفتن نظر در همچنین و مختلف مشاغل مورد در آموزان دانش به کافی

 .بپردازند تحصیلی رشته

 بویژه و مختلف آزمونهای اجرای همچنین و هامشاوره و هامصاحبه از معموال آموزان دانش به بیشتر کمک برای 

 نمرات و سال طول در آموز دانش تحصیلی تفعالی گرفتن نظر در با مشاور. شودمی استفاده سنج رغبت آزمون

 با که آینده در خود شغل انتخاب برای را گام اولین ، او توانایی های دیگر و عالیق و سنج رغبت آزمون در او
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 راهنمایی ارائه رسمی آغاز مرحله ، مرحله این البته. داردمی بر دارد نزدیکی ارتباط وی تحصیلی رشته انتخاب

 باب در نهادها سایر و خانواده خود، پیرامون و جامعه از اطالعاتی فرد مرحله این از قبل عموالم. است فرد شغلی

 .است کرده کسب مختلف مشاغل

 آرمان هایی و دافاه گرفتن نظر در با خود شاغلین و کارمندان انتخاب برای نیز مؤسسات و مراکز دیگر سوی از 

 و تواناییها سیبرر با خود استخدامی هایمصاحبه در آنهاست مشاغل نیاز مورد که ویژگیهایی و دارند که

 و باشد نزدیکتر آنها اهداف به بقیه از بیشتر آنها خصایص که پردازدمی افرادی گزینش به فرد استعدادهای

 مد مشاغل مامیت در روانی سالمت اینکه با مثال عنوان به. باشد داشته نظر مورد مشاغل با بیشتری همخوانی

 زمان مثال. دارد لکام ضرورت خلبانی چون مشاغلی در روانی ویژگیهای یکسری بودن دارا اما باشد،یم نظر

 .روانی آرامش حفظ و استرس بودن پایین ، سریع واکنش

 

 شغلی تحصيلی استعدادیابی شغلی، سازگاری سنجش

 نتیجه در و رسدمی دح ترینباال به شغلی رضایت باشد، متناسب هم با هاآن شغل نوع و افراد هایویژگی اگر

 .کندمی پیدا تنزل میزان، ترینپایین به کارکنان جاییجابه

 مجموع در که دارند هاییویژگی و صفات افراد از یک هر. اندمتفاوت یکدیگر با جهات بسیاری از اشخاص

 طوربه نفر دو گاههیچ اما د،دارن هم با هاییشباهت اشخاص بعضی هرچند. دهدمی تشکیل را هاآن هایویژگی

 .نیستند هم شبیه کامل

 کار روند در مؤثر فردی هایویژگی تمامی گرددمی تالش آن طی که است فرآیندی شغلی تحصیلی استعدادیابی

 او به هانآ اساس بر( شغل به دستیابی تحصیلی مسیر و) فرد با متناسب مشاغل و گردیده شناسایی فرد یک

 گردد. پیشنهاد

 آموزانهدایت شغلی دانش در سمدار نقش

 هایکمک بر عالوه دارد، مشاوره زمینه در که تخصصی و اطالعات با و مدرسه در خود حضور با مدرسه مشاور

 چند هر. باشد داشته آموزاندانش شغلی مشاوره در موثری نقش تواندمی هازمینه سایر در توجه شایان

 صدد در اما نیستند، شغل انتخاب یا و شغل جستجوی در حال انهم در مدرسه در تحصیل حال در آموزاندانش

 این در اول گام که است روشن و. کنند ریزیپی را خود نظر مورد مشاغل به رسیدن به الزم مراحل که هستند

 منابع ارائه یا و اطالعات ارائه با شغلی مشاور که آنهاست هایویژگی و شرایط و گوناگون مشاغل با آشنایی جهت

 و ریزی طرح شیوه این بر عالوه و باشد آنها برای خوبی راهنمای تواندمی نظر مورد هایزمینه در الزم کتب و

ها و شیوه به توانمی را مفیدی اطالعات هفته مشاغل در. دهد ارائه را مشاغل این به رسیدن برای ریزیبرنامه



57 

 

 کمترین. داد قرار آموزاندانش اختیار در ت مدارسامکانا و هاگوناگون با همراهی مربیان، سیاست راهبردهای

 برای را آینده شغل به توجه اهمیت که هست هاییتراکت از استفاده مدارس در مشاغل هفته برگزاری نقش

 و شغل انتخاب لزوم به نسبت خویش مسئولیت متوجه را آنها طریق این به و سازندمی خاطرنشان آموزاندانش

 هایکمک توانندمی شغلی مشاوره برای کالسی ساعات از استفاده معلمان با .نمایدیم مختلف مشاغل شناخت

 مشاورین اختیار در خود تحصیلی رشته مورد در را اطالعاتی توانندمی. باشند داشته زمینه این در توجهی قابل

 نیاز مطمئنا که دهند اختصاص امر این به را خود کالسی ساعات زمان از بخشی همکاری، صورت در و دهند قرار

 استفاده.  است معلمان و مدارس مشاوران مستلزم هاییبرنامه چنین. داشت نخواهد زیادی زمان مدت صرف به

 به فعاالنه را آموزاندانش که گیردمی انجام مختلف هایزمینه در اطالعات کسب برای تحقیقاتی هایطرح از

. کرد استفاده توانمی شیوه این از نیز مشاغل معرفی و مشاغل اختشن زمینه در. دارندمی وا یادگیری و آموزش

 این. شوندمی گمارده... و زندگی هایمهارت درسی، ریزی برنامه چون دروسی تدریس برای اغلب مشاورین

 زمان مدت در. بگذارد اجرا به را شغلی مشاوره ، گروهی صورت به تواندمی مشاور که است زمانی بهترین ساعات

 از مدرسه اعضای کلیه الزم است. دهد قرار خود مشاوره پوشش تحت را آموزاندانش از بیشتری تعداد وتاهتریک

 هایبرنامه همخوانی عدم. باشند داشته را الزم همکاری زمینه این در مشاورین و معلمان معاون، مدیر، جمله

 .     آورد خواهد وجودب امر این اجرای راستای در را مشکالتی ، معلمان و مدیر مشاور،

 فرزندان شغلی هدایت در والدین نقش

 نقش آنان موفقیت و فرزندان زندگی مهم های گیری تصمیم در والدین که این به توجه با شرایط، این در

 ویزگی و خود زندانفر استعدادهای و ها ویژگی از کافی اطالعات والدین که رسد می نظر به الزم دارند، بسزایی

 گیری صمیمت و فرزندان به خود نظرات تحمیل بدون و نمایند کسب مشاغل و تحصیلی های رشته ایطشر و ها

 های فعالیت حِ صحی اجرای با. باشند خود فرزندان تحصیلی رشته انتخاب برای دلسوزی راهنمای آنان، جای به

 الزم زمینه و ردهب پی خود یها محدودیت و ها توانایی به آموزان دانش شغلـی، و تحصیـلی مشاوره و راهنمایی

 رشته نتخابا در معقوالنه گیری تصمیم و مشاغل و ها رشته شرایط و ها ویژگی از آگاهی و خودشناسی برای

 اجرای و تاس ای حرفه و شغلی راهنمایی برای ای مقدمه تحصیلی راهنمایی. آید می فراهم شغل و تحصیلی

 مشاوره و اییراهنم. است جوانان و نوجوانان توسط شغل صحیح انتخاب برای محکمی پایه مدارس، در آن دقیق

 برای زمال روانی خصایص مختلف، های حرفه مورد در جامعی و صحیح اطالعات فرد که شود می موجب شغلی

 .       آورد دست به نیاز مورد انسانی نیروی و کار بازار وضع آنها، از یک هر احراز

 تجارب گذاشتن اختیار در و آنان عالیق و استعدادها کشف و فرزندان های آگاهی افزایش زمینه در والدین  

 به شغل یا تحصیلی رشته انتخاب مورد در نباید هرگز ولی باشند، خود فرزندان راهنمای باید سودمند، و مفید

 توانایی دمور در جامعی و صحیح اطالعات باید والدین فرزندان، صحیح راهنمایی برای. بگیرند تصمیم آنان جای
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 نیاز و مشاغل و تحصیلی های رشته شرایط و ها ویژگی آنان، روحیات و عالیق فرزندان، های محدودیت و ها

 واستعداد توانایی از باالتر که اهدافی کردن دنبال به فرزندان دادن جهت و ترغیب. نمایند کسب کار، بازار آینده

 که دهد می قرار مسیری در و کند می منحرف باشند، موفق آن در توانند می که مسیری از را فرزندان آنهاست،

 و آرزوها والدین نباید .شود می ها آن نفس به اعتـماد کاهـش موجب و شده سرخورده موفقیت، عدم علت به

 متفاوت والدین با فرزندان عالیق و استعداد که بسا چه نمایند، تحمیل فرزندان به را خود نشده برآورده اهداف

 است، بزرگی ظلم فرزندان، به خانوادگی رسم و سنت عنوان به شغل یا تحصیلی رشته کردن تحمیل  -. باشد

 رشته انتخاب برای فرزندان راهنمایی در. باشند نداشته کافی عالقه و استعداد زمینه آن در است ممکن چون

 ها، رغبت و عالیق: قبیل از ا،معیاره کلیه به توجه بلکه داشت، توجه مالک یک به تنها نباید شغل، یا تحصیلی

 ضروری کار بازار و خانوادگی شرایط و امکانات و آنها شخصیتی و روحی های ویژگی ها، محدودیت و استعدادها

 .است

 ای حرفه و فنی آموزش مراکز و  مدرسه مشاورین سازی توانمند 

 تراز نمرۀ و امهکارن براساس رفاًص نباید کنکور مقطع در رشته انتخاب که رسانده است  اثبات به علمی اصول

 رشتهانتخاب دخو کنکور رتبه به باتوجه فقط و اساس همین بر که دانشجویی هزاران هرساله زیرا گیرد صورت

 استعدادیابی هایآزمون از استفاده با توانمی زیادی حد تا را چالش این. دهندمی رشته تغییر یا انصراف اند،کرده

 نمود حبه حضوری برطرفتوام با مصا( آموزاندانش وش و استعدادیابی، رغبت و شخصیته هایآزمون) ترکیبی

ز طریق مشاورین مدارس و مراکزآموزش فنی و حرفه ای ا .گرفت را تصمیم بهترین علمی اصول براساس و

آموزان  ه دانشبآشنایی با این آزمون های ترکیبی و به روزسازی اطالعات می توانند در مرحله تصمیم گیری 

جام نه به انقاطعا وبیشترین راهنمایی را بنمایند و دانش آموزان مسئولیت تصمیمات خود را به عهده می گیرند 

 هب  یازدهم و دهم هایپایه آموزاندانش استعدادیابی هایآزمون آن  بپردازند. مشاورین توانمند از طریق مجموعه

 در که ذاتی متنوع استعدادهای و شخصیتی ساختار به بردن پی ضمن تا نمایندمی کمک عزیزان از دسته این

 اندکرده انتخاب که یراه از بتوانند و شده آشنا خود گانۀ هشت برتر هایهوش عملکرد با قراردارد، وجودشان

 از. نمایند گیریتصمیم ممکن زمان بهترین در دارند، رشته تغییر به نیاز چنانچه حتی و کرده حاصل اطمینان

 که دهدمی نشان سنی گروه این به تحصیلی مقطع این در استعدادیابی های آزمون نتایج از استفاده دیگر، سوی

. داشت خواهند تریباال موفقیت امکان و داشته بیشتری عالقه و رغبت توانایی، آمادگی، هاییرشته چه برای

 اینکه تا نماید، ارائه وی به فرد تیشخصی شناسیتیپ مورد در مفیدی اطالعات تواندمی استعدادیابی همچنین

 در خودسازی یت،درنها و خودآگاهی خودشناسی، نوعی به تواندمی چگونه و چیست او شخصی ترجیحات بداند

 .یابد دست موفقیت مسیر
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 :مشاغل و معرفی فرصتهای شغلی بانك

 بچه طبقه، کتافه ای کشوراز طریق سامانه اشتغال بازار کار، بانک اطالعات مشاغل سازمان آموزش فنی و حر

ند می توان مدارس بندی استاندارد مشاغل، استانداردهای آموزشی کارآموزی  و آدرس های ذیل مشاوران مراکز و

فتی عات دریاز اطالدانش آموزان را در دریافت اطالعات جامع مشاغل راهنمایی نمایند. همچنین با بهره گیری ا

ی شود توصیه م شاورانهای شغلی بالفعل و بالقوه آگاهی خواهند یافت. به م از کاریابی ها و طرح تکاپو از فرصت

 جهت انتخاب مناسب شغل، نتایج حاصل از رهگیری دوره های آموزشی را نیز بررسی نمایند.

http://rpc.irantvto.ir/ 

https://ishoql.com/ 

https://www.e-estekhdam.com/)سایت ای استخدام ( 

https://ishtap.ir/ 

https://www.listeh.com/ 

https://tehranways.ir/jobs/category)گروه بندی مشاغل ویژه تهران ( 

http://demo.idealms.ir/onet/)بانک جامع اطالعات مشاغل (  

 

 شناختیروان هایآزمون بندیطبقه

 آزمون های روانی  

معاصر است. بعضی اطالعات  روانشناسی در رزیابیو ا آزمون های روانی، یکی از ابزارهای مهم پژوهش

آید. با استفاده از های فرد، از طریق آزمون روانی به دست میشناختی درباره ماهیت مشکالت و ناتواناییروان

شناسان ها به روانمونگیری کرد. آزها و دستاوردها را اندازهها، نگرشها، رغبتتوان انواع تواناییها میآزمون

هم بخورد یا آنکه نظم عادی زندگی آنها بهدست آورند بی های وسیعی درباره افراد بهکنند تا دادهکمک می

کند نیازی به وسایل پیچیده آزمایشگاهی باشد. هر آزمون اصوال موقعیت همسانی را به گروهی از افراد عرضه می

، اضطراب و هوش هایی وجود دارد)مثال از لحاظی آن موقعیت، تفاوتهاکه بین آنها از لحاظ برخی ویژگی

  .های آزمون را مربوط به تفاوت بین افراد دانستتوان تفاوت نمرههای حرکتی(. با تحلیل نتایج حاصل میمهارت

کار ای از رفتار یا خصایص آدمی بهگیری نمونهای است عینی و استاندارد شده که برای اندازهآزمون روانی، وسیله

آن است که روش اجرا، نمره دادن و تعبیر و تفسیر نتایج آزمون بر ” عینی“ظور از رود. در این تعریف، منمی

تاثیر است. برای هر آزمون گیرد و قضاوت و نظر شخصی در آنها بیاساس قواعدی معین و مشخص صورت می

https://ishoql.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-
https://www.e-estekhdam.com/
https://ishtap.ir/
https://tehranways.ir/jobs/category
http://demo.idealms.ir/onet/
https://bornaandishan.ir/
https://bornaandishan.ir/downloads/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%88%da%a9%d8%b3%d9%84%d8%b1-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://bornaandishan.ir/downloads/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%88%da%a9%d8%b3%d9%84%d8%b1-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/
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ها و روش های شفاهی و نحوه ارائه مثالدستورالعمل خاصی در مورد نحوه اجرا، طول مدت آزمایش، دستورالعمل

ای از افراد معناست که آزمون قبال در مورد گروه نمونهبدین” استانداردشده“شود. اصطالح ها تهیه میتفسیر نمره

های آماری مورد تجزیه و های مربوط به آن از راه روشمورد نظر در بوته آزمایش گذاشته شده و نتایج پژوهش

های خام آزمون عالوه دارای هنجارهایی است که نمرهن شده است. بهتحلیل قرار گرفته و روایی و اعتبار آن تعیی

آن است که در هر آزمون، ” ای از رفتار یا خصایصنمونه“شوند. مقصود از بر مبنای آنها تعبیر و تفسیر می

گیری قرار های کوچکی از رفتار یا خصایص فرد که به دقت انتخاب شده است مورد مشاهده و اندازهنمونه

هایی از توانایی وی را تواند نمونهگیری استعداد ریاضی یک فرد میشناس برای اندازهعنوان مثال روانگیرد. بهمی

 .در حل مسایل، محاسبات کمٌی و یا استدالل ریاضی مورد مطالعه قرار دهد

 های روانیکاربرد آزمون

ها، های بالینی و کلینیک، در موقعیتهای آموزشی، راهنمایی تحصیلی و شغلیهای روانی در موقعیتآزمون

های مختلف مورد استفاده شناسان بالینی و سایر متخصصان برای هدفتوسط معلمان، مشاوران راهنمایی، روان

 :ها را به شرح زیر مطرح کرده استرد استفاده از آزمون، مواکرونباخ .گیردقرار می

های افراد که پایه گیری توانایی پیشرفت تحصیلی و سایر ویژگیها برای اندازهبینی: آزمونالف. پیش

بینی باید بینی کرد و پیشگیری باید بتوان میزان موفقیت را پیشرود. برای تصمیمکار میگیری است بهتصمیم

 .های کمّی و معتبر و دقیق باشدادهبراساس د

 .روندکار میها برای گزینش یا رد بعضی از افراد بهها، آزمونب. گزینش: در برخی از مؤسسات و سازمان

های مختلف براساس تقسیمات بندی و یا قرار دادن افراد در گروهبندی عبارتست از گروهبندی: طبقهج. طبقه

س چه داده شود و یا براسا ن است که معلوم شود فرد خاص در چه گروهی جایبندی، مستلزم آمنطقی. طبقه

های روانی، بندی شامل شناخت انواع بیماریهایی از طبقهروشی مورد آموزش و یا درمان قرار گیرد. نمونه

 .های تخصصی استهای درسی مدارس و یا گزینش افراد برای انواع حرفهانتخاب برنامه

ها، تدابیر درمانی و مانند ها، روشها را به منظور قضاوت و ارزشیابی در مورد برنامهضی آزموند. ارزشیابی: بع

 .برندکار میاینها به

 های روانیمالحظات اخالقی و اجتماعی در کاربرد آزمون

 های روانی باید توسط افراد متخصص صورت بگیرد که عالوه بر تحصیالت الزم در زمینهاستفاده از آزمون

های عملی الزم را زیر نظر متخصصان این آزمایی نیز هستند و کارآموزیشناسی، دارای تخصص در روانروان

ها نیز تأیید شده باشد. به زمینه با موفقیت گذرانده و صالحیت آنان در مورد اجرا و تعبیر و تفسیر نتایج آزمون

https://stats.idre.ucla.edu/spss/faq/what-does-cronbachs-alpha-mean/
https://stats.idre.ucla.edu/spss/faq/what-does-cronbachs-alpha-mean/
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ای روانی در بعضی کشورها ضوابطی تعیین شده ههای نابجا از آزمونهمین دلیل برای پیشگیری از استفاده

کننده آزمون، همچنین رعایت اصول اخالقی و است. این ضوابط در دو زمینه صالحیت علمی و تجربی مصرف

 .ها مطرح استانسانی در استفاده از آزمون

برد هر طبقه را رده و کاربندی ککنند، طبقههایی را که تهیه و استاندارد میدر مورد اول، برخی از ناشران، آزمون

ها را زمونکارگیری این آبه گروه خاصی از متخصصان اختصاص داده و با توجه به صالحیت علمی آنان اجازه به

های شغلی و بعضی های مهارتهای پیشرفت تحصیلی و آزمونها مانند آزموندهند. چنانکه بعضی از آزمونمی

آزمایی باشند، شناسی و رواناهی در رشته روانحداقل تحصیالت دانشگهای هوش را افرادی که دارای از آزمون

 .کار ببرندتوانند بهمی

کار ببرند که عالوه بر توانند بههایی که جنبه بالینی دارند را تنها متخصصانی میهای شخصیت و آزموناما آزمون

صول عایت اده باشند. در مورد رصالحیت علمی، تجارب عملی را نیز زیر نظر متخصصان کارآزموده کسب کر

ا اجرای بها، باید به حریم خصوصی و زندگی شخصی افراد احترام گذاشته شود. اخالقی در استفاده از آزمون

شناس در گیرد. روانشناس قرار میای از خصایص شخصیتی آزمودنی در اختیار روانها، پارهبرخی آزمون

بهبود  باید جز در راه کمک به آزمودنی ونسنگینی بر عهده دارد و داشتن این اطالعات وظیفه محرمانه نگه

 .زندگی وی از آنها استفاده کند

 

 آزمون سنجش تناسب شغلی

ل او شغ و فرد شخصیت تناسب میزان سنجش جهت ضروری موارد از کیآزمون سنجش تناسب شغلی ی

 و صنعتی یشگرا با روانشناسان به ویژه روانشناسان، و مشاورین فعالیت های حیطه مهمترین از یکی  است.

 گوناگون های سازمان در مختلف مشاغل یتصد برای روانشناختی های صالحیت دارای افراد سازمانی،گزینش

ورهای مختلف دنیا البته در کش .ارا باشندد نظر مورد شغل در را بخشی اثر و کارایی باالترین که نحوی به است

 ی نمایندکمک م سامانه های گوناگون الکترونیکی به عنوان یک ابزار تشخیصی مناسب به روانشناسان مشاوران

 .غل و شغل را به درستی و با دقت بیشتری بسنجندتا میزان تناسب میان شا

مینه، زر این چرا که مؤسسات داخلی فعال د ه استخالء وجود چنین ابزاری در کشور ما به خوبی مشهود بود

 استفاده بومی غیر های آزمون از ،…ها وبدون لحاظ نمودن مباحث اقتضائی، تفاوت در هنجاریابی آزمون

 .نماید می مخدوش را حاصل نتایج امر این و ندارد ما کشور اسالمی ایرانی فرهنگ با تناسبی که نمایندمی

 در مصاحبه های مشاور  مورد سنجش تناسب شغلی هایحيطه

https://javanmoshaver.ir/consultants/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c/
https://javanmoshaver.ir/consultants/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c/
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 ه گیری ابل اندازق: با استفاده از تست های رغبت سنج مانند تست هالند یا استرانگ هاعالیق و رغبت

 می باشد.

 سنج استرانگ پرسشنامه رغبت

. ما باشداسترانگ با تفسیر کامل، می تواند راهنمای جامعی برای انتخاب مسیر شغلی و تحصیلی شتست 

 ند.مناسب فرد استفاده می کن انتخاب رشته بسیاری از مشاوران از این تست برای

سیر م ریزی برنامه هرگونه از قبل استرانگ تست از استفاده با توانند می کنکوری ها، دانش آموزان و دانشجویان

 هدف مندی برای موفقیت خود ترسیم نمایند.

 استرانگ کاربردهای تست رغبت سنج 

زیادی  هش هایاین تست به منظور مشاوره تحصیلی و شغلی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. پژو

 :نمود استفاده زیر موارد برای توان می استرانگ تست از در این زمینه استفاده شده است.

 رشته تخابان 

 شغل انتخاب 

 آموزان دانش به تحصیلی مشاوره 

 کارکنان به شغلی مشاوره 

  

و آزمون های هوش و استعداد  MBTI تست با استفاده از این تست در کنار آزمونهای شخصیت مانند

می توانیم تصمیم بهتری در رابطه با آینده حرفه ای خود بگیریم. همخوان بودن شغل با  تست گاردنر مانند

 .میبهترین عملکرد را در زندگی شغلی مان داشته باش مویژگی های ما باعث می شود تا بتوانی

 مکک توان می شغل انتخاب  انتخاب رشته تحصیلی و در نهایت در این آزمون به دو نوع از دغدغه ها یعنی

 و موارد ذیل مشخص می شود:. نمود

 داده( و اشیا با کار  قطب ترجیح کار با افراد در برابر قطب ترجیح) قطب کاری 

 (قطب آکادمیک در برابر قطب عملی ) مقیاس محیط یادگیری

 (هدایت شدن توسط افراد باالتر قطب هدایت دیگران دربرابرقطب) مقیاس سبک رهبری

 (قطب شانس دربرابر قطب امنیت ) مقیاس ریسک پذیری

https://esanj.ir/myers-briggs-type-indicator-mbti
https://esanj.ir/myers-briggs-type-indicator-mbti
https://esanj.ir/multiple-intelligences-inventory
https://esanj.ir/multiple-intelligences-inventory
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به صورت  قطب کارکردن به عنوان عضوی از یک گروه در برابر قطب کار کردن)  مقیاس جهت گیری گروهی

 (انفرادی

 فهم در ادافرتوسط استرانگ ساخته شد. هدف از ساخت این پرسشنامه کمک به  1927این پرسشنامه در سال 

. ستا کنند می راحتی احساس آنها در احتماالً که مشاغلی انواع انتخاب و همچنین شغلی های رغبت

 107  ...( دارایو خلبان ، ،جراح معلم)مشاغل بخش 6 در است ماده 291 دارای آن نسخه جدیدترین

 وسایل تعمیر زی،آشپ)ها فعالیت م،آیت 45 دارای...( و قانون شناسی، زیست ، ریاضی)موضوعی های زمینه  ماده،

 29 دارای...( و ردنک بازی بسکتبال رفتن، اردو) تفریحی های فعالیت ماده، 84 دارای...( و گیاه و گل پرورش ،

ژگی های شما )کار ماده و در نهایت وی 16شمندان و...( دارای دان ، ورزشکاران نظامی، افسران) افراد ماده،

و...(  ام دهمیح میدهم ، دوست دارم به عنوان عضوی از یک مجموعه کارم را انجانفرادی را به گروهی ترج

 فاوت، عالقه منددرجه ای لیکرت)بسیار عالقه مندم، عالقه مندم، بی ت 5ماده است. پاسخ ها در طیف  9دارای

 ذیل سبک5نیستم، اصال عالقه مند نیستم( تدوین شده اند. مقیاس های سبک فردی این پرسشنامه شامل 

 است که به شکل دوقطبی بودن تبیین شده است. 

 فعالیت های مورد عالقه 

 نقاط قوت کاری

 ویژگی های شخصی

 محیط های کاری مناسب

 اوقات فراغت و سرگرمی

 

 بااستفاده از تست های شخصیت مانند  :های فردی )شخصيت(ویژگیMBTI  قابل اندازه گیری می-

 باشد.

 دنر ست گارتبا استفاده از تست های استعداد سنجی و هوش مانند  د:و هوش و استعدا توانایی ذهنی

 قابل اندازه گیری می باشد.

 با استفاده از مصاحبه های مشاوره ای قابل سنجش می باشد. :های کاریارزش 

 ایت ی و رضبا استفاده از پرسشنامه های شغلی مانندرفتارهای شغلی، انگیزش شغل :رفتارهای شغلی

 در این زمینه به مراجع کمک کرد.شغلی می توان 
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 نار ا در کر: با استفاده از منابع تخصصی در زمینه ی شغل مربوطه می توان دانش شغلی دانش شغلی

 دانش تجربی افزایش داد.

 

 از دیگر موارد آزمون های شغلی می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

ت رضای پرسشنامه ،یزش شغلی لوداهل و کیچنرپرسشنامه انگ ،پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام

، غلیپرسشنامه عملکرد ش، پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ، شغلی اسمیت، کندال و هالین

 پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام، پرسشنامه انگیزش شغلی رایت

 را هاآزمون کاربرد ها،بندیطبقه این، وجود با. دارد همپوشی یکدیگر با موارد از بسیاری در  هاآزمون بندیطبقه

به  که است کرده تقسیم اساسی طبقۀ پنج به را شناختیروان هایآزمون ،(2003) 1هوگان. کنندمی تسهیل

 ذیل می باشد:     شرح

 آزمون های توانایی ذهنی

 آزمون های پيشرفت تحصيلی

 شخصيت هایآزمون

 هاارزش و هانگرش عالیق، هایآزمون

 شناختیروان عصب هایآزمون

 

 2ذهنی توانایی هایآزمون-1 

 5خالق تفکر و 4فضایی تجسم حافظه، مانند 3شناختی کارکردهای از وسیعی دامنۀ برگیرندۀ در ذهنی توانایی

 ارزیابی به مربوط هایآزمون و هوش هایآزمون. است شناخت حیطۀ در اساسی مفاهیم از یکی نیز هوش. است

: شوندمی تقسیم دسته دو به هوش هایآزمون. دارند قرار ذهنی توانایی هایآزمون طبقۀ در ها،یتوانای سایر

 ،9بینه هوش مقیاس و 8وکسلر بزرگساالن هوش مقیاس.  7گروهی هوش هایآزمون و 6انفرادی هوش هایآزمون

                                           
1 Hogan 
2 mental ability tests 
3 cognitive functions 
4 spatial visualization 
5 creative thinking 
6 individually administered intelligence tests 
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 شناسانروان سوی از هامونآز این. آیندمی شماربه هوش انفرادی هایآزمون ترینکاربردی و مشهورترین از

 شده تالش هاآزمون این هایسؤالماده ساخت در. شوندمی اجرا جداگانه طوربه فرد هر مورد در دیدهآموزش

 .شود ارزیابی ذهنی توانایی مختلف هایحیطه تا است

 در موارد بیشتر در آزمون این. است هوش گروهی هایآزمون از یکی نیز 10لنون – اُتیس مدرسۀ توانایی آزمون

 نیز 11تحصیلی ارزیابی آزمون. کندمی ارزیابی را تحصیلی امور با مرتبط ذهنی هایتوانایی و شودمی اجرا مدرسه

 .شودمی استفاده دانشگاه در موفقیت بینیپیش برای که است گروهی هایآزمون از دیگر یکی

 را ذهنی کارکردهای از مختلفی هایجنبه که دارند وجود بسیاری ذهنی هایتوانایی هایآزمون اینها، بر عالوه

 در فضایی تجسم و خالق فکرت واژگان، کمی، استدالل حافظه، هایآزمون مانند هاییآزمون. کنندمی ارزیابی

 عمومی هایآزمون از ستفادها با ذهنی کارکردهای موارد اغلب در. گیرندمی قرار ذهنی توانایی هایآزمون حیطۀ

ن های هوشی جهت آزموبرای مثال می توان آزمون های هوشی را نام برد.   .شوندمی ارزیابی هنیذ توانایی

 از  تلفنین مخس. این آزمون در  فاده می شودبررسی توانایی های ذهنی و میزان ظرفیت آموخته های فرد است

 به فرد هوش ریبض و ،کالمی عملی های توانایی از کلی ارزیابی یک که باشد، می اجرا قابل باال به سالگی 4

 اعم مختلف ایه زمینه در را فرد ضعف و قوت نقاط جزیی صورت به تواند می آزمون این نتایج. آید می حساب

رار مورد ارزیابی ق حرکتی و...( -دیداری– راکیاد هماهنگی ، ریزی برنامه قدرت تمرکز، ، توجه ، استدالل)  از

میت که سن در حال رشد عملکردهای شناختی و ذهنی است ،اه دهد. شناخت این موارد درسنین کودکی

ی و ذهن باالیی دارد و تشخیص و درمان به موقع دراین سنین باعث بهبود عملکردی در فرآیند آموزشی

 د.گرد می  کودک

که  یو چه فرد ر واقع این آزمون ها یک نقشه راه برای عملکرد هر فردی می باشند، چه افراد در دامنه نرمالد -

 ضعف و یا قوت در عملکرد های شناختی داشته باشد.

یند تا واقعی که مشکلی در عملکرد شناختی فرد وجود دارد، این آزمون ها مشکل را دقیقا مشخص می نمام -

 رویم .ببتوان با تاکید بر رفع آن و با کمترین هزینه و سریعترین زمان ممکن به سمت رفع آن پیش 

 را فرد ضعف و قوت نقاط ها آزمون این مکک با توان می بر ارتقا عملکرد فرد می باشد، در مواردی که تصمیم  -

 . نماییم فردی های عملکرد ارتقا و بهبود به کمک شناختی، صحیح های روش با و نماییم مشخص

                                                                                                                                          
7 group administered intelligence tests 
8 Wechsler Adult Intelligence Scale 
9 Binet Intelligence scale 
1 0 Otis – Lennon School Ability Test 
1 1 Scholastic Assessment Test 
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 مک به تشخیص افتراقی در مشکالت مختلف، به طور مثال تفکیک مشکل کم هوشی از بیش فعالی و یاک -

 الل یادگیری .اخت

 شخص نمودن حیطه استعداد فرد و یا زمینه هایی که یک فرد توانایی پیشرفت در آن را ندارد.م -

 در این راستا می توان به آزمون های ذیل اشاره کرد:

ون آزم، کانآزمون هوشی وکسلر کود، آزمون هوش آندره ری، مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان پیش دبستانی

کان با نارسایی هنجاریابی آزمون هوش ویلیامز برای کود، ساله 6تا  4آزمون هوشی سانتوچی  ،هوشی دمینوها

 پرسشنامه آزمون خالقیت تورنس، بینایی

 12تحصيلی پيشرفت هایآزمون-2

 در افراد مهارت یا دانش سطح ارزیابی برای که هستند هاییآزمون ترینرایج از تحصیلی، پیشرفت هایآزمون

 هایآزمون و 13ساختهمعلم هایآزمون عمده، دستۀ دو به هاآزمون این. اندشده طراحی خاص ایحیطه

 که شوندمی ارائه هاییمجموعه صورت به تحصیلی پیشرفت هایآزمون اغلب. شوندمی تقسیم  14استاندارد

 آزمون و 16یتانمتروپول پیشرفت هایآزمون ،15استنفورد پیشرفت آزمون. کنندمی ارزیابی را مختلف هایحیطه

 خواندن، چون مختلفی سطوح که اندتحصیلی پیشرفت ارزیابی هایابزار ترینمهم از ، 17آیوا اساسی هایمهارت

 هاآزمون از دیگری گروه ،18موضوعیتک هایآزمون. کنندمی ارزیابی را اجتماعی علوم و زبان علوم، ریاضیات،

 حیطه این سنجند؛می را حیطه یک فقط هاآزمون این. دارند کاربرد نیز تحصیلی پیشرفت حیطۀ در که هستند

 .باشد هندسه یا زبان شناسی،روان است در حوزه های مختلف مانند ممکن

 طبقۀ در نیز روندمی کاربه گروهی صالحیت تعیین و گواهینامه صدور هدف با که هاآزمون از ایدسته

 هایآزمون. معلمان و پرستاران ورودی آزمون خلبانان، انتخاب آزمون مانند گیرند،می قرار پیشرفت هایآزمون

 هدف با بیشتر هاآزمون این. شوندمی اجرا انفرادی طوربه که هستند هاییآزمون ، 19انفرادی تحصیلی پیشرفت

  .روندمی کاربه یادگیری هایناتوانی تشخیص

 ود.شمهارت های تحصیلی تقسیم می  نیز در این زمینه به استعداد یابی و آزمون های استعدادسنجی

 یابی: استعداد ای مشاوره های آزمون مزایای

                                           
1 2  achievement tests 
1 3  teacher – made tests 
1 4 standardized tests 
1 5 Stanford Achievement Test 
1 6 Metropolitan Achievement Tests 
1 7 Iowa Test of Basic Skills 
1 8 single subject tests 
1 9 individualized achievement tests 
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 شخصیتی هایویژگی به نسبت الزم هایآگاهی کسب :1

 اکتسابی و ذاتی استعدادهای شناخت :2

 هوشی هایجنبه برترین از اطالع :3

 شخصیت شناسیتیپ به راجع مفید اطالعات ارائه :4

 فردی عالئق و استعدادها با متناسب تحصیلی و شغلی مسیرهای ارائه :5

 آزمون های تحصیلی ذیل نیز ازجمله موارد تست های تحصیلی کاربردی می باشند:

اس پرسشنامه مقی، لی و شغلی هالندصیتست رغبت سنج تح،  پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور

 یلیگاری تحصپرسشنامه ساز، گیزش تحصیلیپرسشنامه استاندارد ان، خودکارآمدی تحصیلی مورگان و همکاران

 

 شخصيت هایآزمون-3

یا در   هاآزمون این. اندشده طراحی انسان شخصیت مورد در اطالعات آوریجمع هدف با شخصیت هایآزمون

هستند یا اینکه در دسته ی سایر رویکردها    21فرافکن هاییا روش ، 20شخصیت عینی هایقالب آزمون

 روشن تر شدن مطلب توضیحات ذیل را مطالعه فرمایید:قراردارند. برای 

 گذارینمره زیرا گیرد،می قرار آزمونگر تاثیر تحت کمتر که است ایگونه به عینی هایآزمون گذارینمره روش

 شخصیت سیاهۀ. است مشابه هایشکل یا غلط /صحیح صورت به هاآزمون این به پاسخ. است عینی آنها

 از 23 بک افسردگی و سیاهۀ  FFI-NEOرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتیوپ 22چندوجهی مینه سوتا 

 .آیندمی شماربه شخصیت هایآزمون

 این بر فرض ها،روش این در. است مواجه ساده نسبتبه و 24ساختارنایافته تکالیفی با آزمودنی فرافکن، روش در

 آزمون فرافکن، ابزارهای مشهورترین از یکی. کنندمی یفرافکن را خود هایانگیزه و نیازها ها،آزمودنی که است

. است شده ترسیم مبهمی اشکال آن روی بر که است هاییکارت شامل آزمون این. است 25رورشاخ جوهر لکۀ

 هایروش از نیز جمله تکمیل و نقاشی هایآزمون. دارد بیان کند،می مشاهده شکل در را آنچه باید آزمودنی

 .شوندمی محسوب فرافکن

                                           
2 0 objective personality tests 
2 1 projective techniques 
2 2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
2 3 Beck Depression Inventory 
2 4 unstructured task 
2 5 Rorschach 
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 هاارزش و هانگرش عالیق، هایآزمون-4

 کاربرد هادبیرستان در هاآزمون این. است طبقه این در ارزیابی مفاهیم ترینمهم از ،26شغلی عالیق هایاندازه

 و 27استرانگ عالقۀ سیاهه. دهندمی یاری آموزاندانش شغلی عالیق شناسایی در را ما زیرا دارند، بسیاری

 شغلی، عالیق بر عالوه. شوندمی محسوب شغلی هایآزمون از هایینمونه ،28کودر شغلی قۀعال یابیزمینه

 .گیرندمی قرار طبقه این در نیز هاارزش و هانگرش سنجش به مربوط هایآزمون

 

 29شناختیروان عصب هایآزمون-5 

 مغز، ویژهبه اعصاب یستمس دهایکارکر مورد در اطالعات آوریجمع منظوربه شناختیروان عصب هایآزمون

 را آنها زا بسیاری زیرا گیرند،مین قرار جداگانه ایطبقه در هاآزمون این متخصصان، برخی نظربه. اندشده طراحی

 - روانی هماهنگی دسی،هن اشکال حافظه، هایآزمون آنها بیشتر در چراکه داد، جای طبقات سایر در توانمی

 .رددا وجود انتزاعی تفکر و حرکتی

 

 روش ترینکاربردی و ترینرایج واقع در که است گرفته صورت هاآزمون محتوای اساس بر گفتهپیش بندیطبقه

 .شودمی اشاره آنها از برخی هب که دارند وجود هاآزمون بندیطبقه برای نیز دیگری هایروش این، وجود با. است

 30مدادی – کاغذ مقابل در عملكردی هایآزمون-6 

 پردازد،می آزمایشی انجام ای محصول، یک کردن سرهم مانند هاییفعالیت به شونده،آزمون عملکردی، مونآز در

 هایآزمون هایپرسش. دهدمی پاسخ هاپرسش از ایمجموعه به آزمودنی مدادی، - کاغذ آزمون در کهدرحالی

 .ندشومی مطرح غلط /صحیح و ایگزینه چند مانند اشکالی به مدادی - کاغذ

 

 31قدرت مقابل در سرعت هایآزمون-7 

 از است عبارت فرد نمرۀ. است آزمون به دهیپاسخ در آزمودنی سرعت بررسی سرعت، هایآزمون اصلی هدف

 معمول طوربه قدرت آزمون. کندمی تکمیل معین زمانی مدت در شوندهآزمون که تکالیفی یا هاپرسش تعداد

                                           
2 6 vocational interest measures 
2 7 Strong Interest Inventory 
2 8 Kuder Occupational Interest survey 
2 9 neuropsychological tests 
3 0 paper – pencil versus performance tests 
3 1 speed versus power tests 
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 از بیش فرد توانایی یا دانش بر قدرت هایآزمون در. ندارد زمانی محدودیت و است آزمون مواد با چالش مستلزم

 .گیرد قرار توجه مورد نیز زمان عامل است ممکن قدرت هایآزمون برخی در البته. شودمی تأکید او سرعت

 

 گروهی مقابل در انفرادی هایآزمون-8 

. است انفرادی هوش، هایآزمون بیشتر. شوندمی اجرا فرد یک مورد در و زمان یک در انفرادی هایآزمون

 مورد در همزمان گروهی آزمون. کندمی ثبت را او پاسخ و دهدمی ارائه فرد به را تکلیف یا پرسش هر آزمونگر

 لیو کرد، اجرا نیز انفرادی طوربه توانمی را گروهی هایآزمون این، وجود با. شودمی اجرا افراد از تعدادی

 .شوندنمی برده کاربه گروهی طوربه رادیانف هایآزمون

 

 32نوعی عملكرد مقابل در عملكرد حداکثر -9

 ردف عملکرد اغلب که توانایی و پیشرفت هایآزمون مانند کنند،می ارزیابی را فرد عملکرد حداکثر هاآزمون گاهی

 نگرش، یا عالقه شخصیت، هایآزمون مانند هاآزمون از برخی کهدرحالی سنجند،می آن شکل بهترین در را

 افراد گراییبرون چگونگی شخصیت، هایآزمون در مثال برای. کنندمی ارزیابی را هاآزمودنی نوعی عملکرد

 .گیردنمی قرار توجه مورد گراییبرون در فرد توانایی و است موردنظر

 

 بندی از نظر عملكردطبقه-10

ها از بندی آزمونطبقهپوشانده و با هم تداخل دارند. دیگر را ها جامع و مانع نیستند بلکه یکبندیاین طبقه

عنوان هبع شده است. تکنیک مورد قبول واقروان  هایجنبه بنیادی دارد و تقریبا در همه کتاب لحاظ عملكرد،

 این به توجه با. گیردمی اندازه را فرد …ستعداد، رغبت، شخصیت و اگویند که فالن آزمون هوش، مثال، می

 :دیکدیگرن از مستقل ای،اندازه تا که شوندمی تقسیم گروه دو به هاآزمون دیدگاه

 های کارآیی یا بازدهآزمونالف. 

 های شخصيت یا کيفیآزمونب. 

های شخصیت به آزمون .شودهای کارآیی، بازده شخص به صورت کمّی نشان داده میبه وسیله نتایج آزمون

پردازند. در داخل هر یک از گیری( رفتار میناصر غیرشناختی)غیرقابل اندازههای کیفی و عتعیین منش، جنبه

                                           
3 2 maximum versus typical performance 
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این دو گروه، برحسب فنون اتخاذشده، برحسب بخش مورد مطالعه و برحسب مفهومی که از ساخت شخصیت در 

وان ها وجود دارد. ممکن است که یک آزمون کارآیی در عین حال به عنشود، انواع متعدد آزموننظر گرفته می

کند و کار رود. در این حالت نتیجه عددی آزمون، سطح بازده آزمودنی را مشخص مییک آزمون شخصیت نیز به

کند. در آزمون کارآیی فقط بازده فرد رفتار در جریان آزمایش و شیوه حل مسأله، شخصیت او را منعکس می

نتایج به صورت کمّی درآیند، شیوه  مورد نظر است، در حالی که در آزمون شخصیت، حتی اگر الزم باشد که

 .بودن مورد توجه است

کنند: طور کلی به دو گروه بزرگ تقسیم میزیاد است بهرا که امروزه تعدادشان بسیار  شخصیت هایآزمون

 .های فرافکنو آزمونهای عینی آزمون

آسانی ها را بهنامههای شخصیت، هدف اصلی عینیت است. این پرسشنامهر پرسشهمان طورکه ذکر شد د

ؤاالت سناپذیر آنها، یعنی ر آنها را ارزیابی نمود. لیکن ساخت انعطافگذاری کرد و پایائی و اعتباتوان نمرهمی

شود، آزادی بیان را به شدت محدود ها پاسخ داده میمشخصی که به هر یک از آنها با انتخاب یکی از گزینه

سی شود و شرایطی ربرشود قسمت خصوصی شخصیت می های فرافکن سعیکند. در مقایسه با آنها در آزمونمی

شود تا ه میهای خود درآمیزد. در یک آزمون فرافکن محرک مبهمی ارائفراهم آید که فرد تا حد زیادی با پاسخ

ی سخ خاصشخص هر طور که میل دارد به آن پاسخ دهد. از لحاظ نظری، چون محرک مبهم است و مستلزم پا

های فرافکن تخیل شخص را کند. آزموننیست لذا فرد شخصیت خود را در محرک ارائه شده فرافکنی می

. دهدمی دستبه خود های تخیلی خویش اطالعاتی دربارهانگیزند و فرض بر این است که شخص با فرآوردهبرمی

 موضوع می باشد.یافت و آزمون اندر آزمون رورشاخو ذکر شد، انداده فراوان قرار گرفتهاستف مورد که آزمون دو

کلی  های فرافکن، بر مفهومکنند. آزمونیمصورت جداگانه برآورد های عینی، عناصر شخصیت را بهآزمون

های او را یادداشت دهند، واکنشکنند و فرد را در یک موقعیت مبهم قرار میروان تکیه می سالمت و یکپارچگی

 .کنندو سپس تفسیر می

 

 کاربرد شيوه نظر ازبندی طبقه-11

های گروهی های فردی و آزمونی روانی به دو دسته آزمونهاآزمون از لحاظ شيوه کاربرد،بندی در طبقه

های کالمی و توان دو نوع آزمون را نام برد: آزمونشوند. از نظر ماهیت یا محتوای ظاهری نیز میتقسیم می

ان گفتاری و نوشتاری اندازه بکند توانایی آزمودنی را در زهای غیرکالمی یا عملی. گروه اول سعی میآزمون

های عملی های ملموس و واقعیتکه البته بیشتر درک کالم مطرح است نه طرز بیان آن. گروه دوم تواناییبگیرد 

شود که دو نوع هوش یا دو نوع سازگاری وجود دارد: بندی به این شکل توجیه میگیرد. این تقسیمکار میرا به

https://bornaandishan.ir/downloads/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa/
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هایی که زبان گفتاری و زبان بردن آزمون کارعالوه، در بعضی موارد بهانتزاعی و ملموس، کالمی و عملی. به

سوادها مورد ها و بیپذیر نیست. زمانی که کودکان خردسال، نابهنجارها، کر و اللنوشتاری را اندازه بگیرند امکان

ها الزاما های الزم برای مشاغل فنی مورد نظر است، آزمونگیری تواناییگیرند و زمانی که اندازهآزمون قرار می

 .عملی باشندباید 

 بندی از نظر هدف عملیطبقه-12

بینی. های پیشهای تشخیصی و آزمونها را به دو گروه تقسیم کرد: آزمونتوان آزموناز لحاظ هدف عملی، می

ند عمل آید، مانشونده را تعیین کند تا اقداماتی در مورد او بههدف گروه اول این است که حالت فعلی آزمایش

عمل به بینی کم و بیش درازمدتی را در مورد افراددرمانی. هدف گروه دوم این است که پیشاتخاذ یک شیوه 

های راهنمایی تحصیلی که در پایان دوره دبیرستان یا دوره های راهنمایی شغلی، آزمونآورد؛ مثال آزمون

رد بلکه بر اساس کاربرد آنها گیها انجام نمیبندی براساس ماهیت مواد آزمونشوند. این تقسیمراهنمایی اجرا می

ک یگیرد. هر آزمونی الزاما یک آزمون تشخیصی است، اما این تشخیص، در بعضی موارد، ارزش انجام می

 .بینی را داردپیش

  زکاری دانش آمو ارزش های توجه به

 ای عده تند،سه بیشتر آمد در دنبال به برخی. می باشند اش آینده شغل از فرد توقعات همان کاری ارزش های

 تر مهم رایشانب کار شرایط که معتقدند  هم گروهی و دانند می بیشتری اهمیت حائز را شغل اجتماعی جایگاه

و  رح تکاپوار ) طکمشاور ضمن اینکه اطالعات الزم درخصوص عالیق، استعداد، توانایی و نیازهای بازار   .است

 ر اختیارز را دفه ای ( و ویژگی های شخصیتی دانش آموکاریابی ها، نتایج رهگیری دوره های آموزش فنی وحر

 دارتاستقالل، اق کار، شغلی، شرایط اجتماعی، امنیت وی قرار می دهد، ارزش های کاری او نظیر درآمد، جایگاه

 بسا چه .دارد رقرا دوم رتبه در شخصیتی تیپ از پس کاری، ارزشهای وی را نیز مد نظر قرار می دهند. اهمیت

 نیز خویش شغل از و شده فعالیت به مشغول خود شخصیتی تیپ و عالیق با متناسب هایی رشته در که کسانی

 آمد در از که فردی ثالم عنوان به ندارند، را مذکور شغل ذاتی های ویژگی با آمدن کنار توانایی اما برند می لذت

 کند تحمل ار آنها تواند نمی وی که است همراه زیادی جسمی مخاطرات با وی شغل ویا نیست راضی خود شغل

 .شوند می خود شغل به نسبت میلی بی و دلزدگی دچار دلیل همین به و

 گیری درست دانش آموز تصمیم کمک به

 ویا چیز چند یا دو بین وانتخاب قضاوت گیری تصمیم دهد، می تشکیل را اززندگی مهّمی بخش گیری تصمیم

 می انجام باشد که ومسئولیتی هرمقام با خود واجتماع کار ومحیط شخصی درزندگی هرکس که است حل راه

 شادی موجب و سنجیده درست گیری تصمیم. است افراد پذیری ومسئولیت رشد نشانه گیری تصمیم. دهد
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 دهد می افزایش اورا نفس به واعتماد وسازگاری شده و خود باوری درفرد موفقیت ، اعتماد به نفس ،احساس

 را خانواده واعضای فرد روانی وبهداشت گذاشته اثرمثبت دراطرافیانش ،بلکه گیرنده تصمیمدر تنها نه حاالت واین

 می افراد وروانی عقلی،عاطفی،اجتماعی رشد شناختن برای مهمی هنروشاخصه گیری تصمیم .کند می تامین

 آنان برای راندیگ دهند اجازه که دارد وجود بیشتری ،احتمال باشند نرسیده رشدی چنین به که ،کسانی باشد

و سایر مواردی  فرد شخصیتی و شغلی اطالعات کنند.  همان طور که ذکر گردید مشاور باکمک گیری تصمیم

 و اصالح به دقیق و عالمانه ای مداخله دانش آموز در هر مرحله از تصمیم گیری با نیاز مقتضای به که ذکر شد

 .پردازدمی  فرد گیری تصمیم در اطرافیان و خانواده نقش بهبود
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