


اداره کل امور تربیتی و مشاوره 



هدف راهنمایی شغلی در 

مدارس

سالگی عالقه بـه گفتگـو و    10معتقد است از سن ) 1954(ساندرسون 

جســـتجوي دربـــاره رشـــته تحصـــیلی و شـــغلی آغـــاز      

. می شود

. است ابتدایی چهارم از شغلی - تحصیلی جستجوي شروع پس
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ــاغل   آگـــاه1. ــام مشـ ــود تمـ ــوزان از ضـــرورت وجـ ــودن دانـــش آمـ ــروع                           نمـ شـ

.ادامه زندگی است براي 

شغل و تحصیل درباره کردن سوال و جستجو به عالقه2.

شغل و تحصیل درباره آموزان دانش کنجکاوي حس تحریک3.

مشاغل و تحصیلی هاي رشته درباره آموزان دانش اطالعات ي دامنه گسترش4.

شغلی–اهداف راهنمایی تحصیلی 

در دوره ابتدایی 



شغلی–اهداف راهنمایی تحصیلی 

راهنماییدر دوره  

شود تاکید ومشاغل تحصیلی هاي رشته شناخت و خودشناسی بر1.

  .شوند آشنا تري کامل طور به مشاغل گسترده دنیاي با2.

ــورد عالقــــه       3. ــیلی و مشــــاغل مــ ــاب رشــــته تحصــ ــین انتخــ بــ

.دانش آموزان رابطه صحیح و منطقی به وجود آید 

.شود شروع تري جدي طور به را شغلی - تحصیلی ریزي طرح4.



شغلی–اهداف راهنمایی تحصیلی 

دوره متوسطهدر  

 شغلی - تحصیلی هاي آزمون نتایج از تري دقیق اطالعات باید دوره این در .2

  در دسترس در هاي فرصت و متعدد مشاغل ، تحصیلی هاي رشته ، شده اجرا

 . گیرد قرار آموزان دانش اختیار

 با آموز دانش که موقعیتی و امکانات نمودن فراهم1.

  ریزي طرح تر دقیق و تر کامل شناسی شغل و خودشناسی

. کند می پیگیري را شغلی
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1- 

عام                )  توانایی فطري( -2

خاص          : مثل

 استعداد کالمی

 اعداداستعداد روابط

  انتقال استعداد سرعت

 انبساطقدرت حافظه و

احساسی که از توجه و عالقه زیاد  -3

. باشدنسبت به چیزي همراه 

عوامل مؤثر در طرح ریزي 

شغلی -تحصیلی 



 در کودکان و نوجوانان تغییر می کند و اعتبار علمی ندارد : رغبت بیان شده

 منبع و منشاء تصمیم گیري است  : رغبت نمایان شده.

 شغلی در دسترس فرد  -حتما ابتدا باید اطالعات تحصیلی : رغبت آزمون شدن
. باشد

 پاسخگویی فرد به جدولی از فهرست رشته هاي تحصیلی و  : رغبت فهرست شده
مشاغل    

چهار نوع رغبت از نظر سوپر



عوامل مؤثر در طرح ریزي 

شغلی -تحصیلی 

مجموعه ویژگی هاي بی همتا و ویژه فرد است  -4

.  مختص اوست و او را از دیگران جدا می کندکه 

5- 

 نداشتن اطالعات درباره رشته تحصیلی و شغل

 ندانستن ارزش هاي واقعی هررشته تحصیلی و شغل

تحمیل عقاید والدین و یا ایجاد رغبت هاي کاذب

 رغبت هاي بیان شده در سنین پایین

6- 

نظیر فرهنگ خانواده ، وضع جغرافیایی و طبقه اجتماعی 

منحصر خصوصیات و ها ارزش باورها، ، اعتقادات مجموعه : فرهنگ تعریف

به فرد که افراد یک جامعـه بـراي ادامـه زنـدگی و مقابلـه بـا       
مشکالت و سازش با محیط و نیز برقراري روابط با یکـدیگر بـه   

.کار می گیرند 



 شغلی و تحصیلی سازش

 به و گردد آماده آن براي ، کنند انتخاب را شغلی یا تحصیلی رشته که آموز دانش به کمک یعنی

.دهد ادامه آن به آمیزي موفقیت طور

  شغلی –تحصیلی سازش نبود

.داشت خواهد همراه به را شغل یا تحصیل از ترك و شود می آموز دانش پایین کارآیی باعث



11 شغلی -انگیزه هاي تحصیلی 

اعتبار -3

معنا و ارزش   -2

اقتصادي  -اجتماعی

تحصیلی و شغلی

نیاز به خود  -1

شکوفایی

توانایی و  -4

مهارت هاي  

شغلی -تحصیلی
xyنظریه  -6

نظریه برابري -5
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عوامل مؤثر بر موفقیت 

شغلی -تحصیلی 

پذیري مسئولیت تعهد و  -1

شغلی –ارتباط تحصیلی  -2

شغلی –اعتبار تحصیلی  -3



:شغلی  -رضایت تحصیلی

. نوعی سازگاري عاطفی فرد با تحصیل و شرایط ادامه آن است 

شغلی –رضایت تحصیلی 
:چند بعدی است 

روانی 

اجتماعی

جسمانی



مراحل رشدي انتخاب شاخه،رشته و شغل

از نگاه گینزبرگ



مرحله آزمایشی  

دوره  4شامل 
:می باشد

 سالگی 12 تا 11 از : رغبت -الف 
 امیال آرزو،: شامل و شود می شروع

. است شده بیان رغبت و

 شروع سالگی 14تا12 از  : صالحیت -ب
  را خود ناتوانی یا توانایی. شود می

. گیرد می نظر در شغل یا رشته براي

  شروع سالگی 16 تا 15 از  : ارزش -ج
 به خدمت دیدگاه با که شود می

. است همراه جامعه

  شروع سالگی 18 تا 17 از :انتقال -د
 گیري تصمیم مبناي و شود می

 رشته انتخاب واقعی و عینی

.باشد می شغلی و تحصیلی



مراحل رشدي انتخاب رشته و شغل

از دیدگاه سوپر



مراحل رشدي انتخاب رشته و شغل

از دیدگاه سوپر

در این مرحله از طریق خود آزمایی ، ایفاي نقش ، و شناخت رشته 

تحصیلی  و شغلی از طریق انجام فعالیت هایی در مدرسه و کارگاه ها 

.صورت می گیرد



مراحل رشدي انتخاب رشته و شاخه تحصیلی

از دیدگاه گاتفردسون

) سالگی 3-5( توانایی و اندازه اساس بر گیري جهت -1

)6-8( جنسیت اساس بر گیري جهت -2

)9-13( اجتماعی هاي ارزش اساس بر گیري جهت -3

 )بعد به سالگی 14( بودن فرد به منحصر اساس بر گیري جهت -4

که انتخاب درست بر اساس ارزش ها ، توانایی ها، نیازهاي 
. خودشان، جامعه و خانواده از این دوره شروع می شود 



مراحل رشدي انتخاب رشته و شاخه تحصیلی

از دیدگاه اریکسون



 سیستم  نبودن برخوردار( متوسطه دوره اول و ابتدایی پایه در مشاور نبود - 1
) تحصیلی هدایت در فرایندي روش از ایران پرورش و آموزش

 هاي رغبت گیري شکل خصوص در جامعه و مدرسه محیطی شرایط نبوده آماده - 2
  آموزان دانش شده نمایان

مراکز و موسسات یادگیري محیطی براي اکتساب و شناخت اولیه و در حد نبود  -3
قبول براي ورود به شاخه ها و رشته هاي تحصیلی و شغلی 

سیستم آموزشی ایرانی که از یک سیستم آموزشی حافظه محوري،  تئوریک نوع  -4
و غیرمنعطف در برنامه درسی برخوردار است 

نبودن معلمان از مهارت هاي مشاوره اي و روان شناختی پایه آشنا  -5



 آشنا جهت در تحصیلی و شغلی هاي بازدید انجام براي کافی بودجه نداشتن -6
تحصیلی هاي رشته و ها شاخه با آموزان دانش سازي

  شخصیت و  ارزش رغبت، ها، توانایی استعداد،  به گذاشتن احترام - 7
  شغلی - تحصیلی گیري تصمیم در آموزان دانش

آگاه بودن از این نکته که انتخاب صحیح رشته ، شاخه و شغل از یک طیف  -8

.سال و با یک شیب مالیم باید اتفاق بیافتد  20تا  14سنی 

برخوردار نبودن مدارس فنی و حرفه اي و کاردانش از تنوع رشته ها و گروه ها  -9

در تمام مدارس



 و نظري شاخه فقط یعنی باشد، مدنظر نهم سال پایان در آموز دانش عام استعداد
کاردانش و فنی

بعد از یک سال تحصیلی در درون شاخه دانش آموزان بتوانند با توجه به نظرات مشاور، 

آشنایی کافی با رشته ها و گروه هاي درون شاخه ، بازدید شغلی از موسسات و مراکز 

مرتبط با شاخه ، نتایج آموزن استعداد ، رغبت ، ارزش ها و توانایی ها که از یک ضریب 

اطمینان بیشتري برخوردار است و علی الخصوص مقایسه خود دانش آموز با همساالن 

و محتواي ارائه شده به یک روش اقناعی در انتخاب رشته در شاخه نظري و تفکیک 

.بپردازدشاخه و رشته در فنی و کار دانش 

در هدایت تحصیلی تمامی موارد از جمله محدودیت هاي محیط تحصیلی، امکانات و 

.نیازهاي کشور نیز با تشکیل کمیته هدایت تحصیلی از ستاد تا صف لحاظ خواهد شد 


