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	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

وسركار خانم -حميدرضا غالمرضايي-آقايان مهدي اسماعيلي"كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين  " مرضيه رئيسي

  گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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   نامه تقدیم
  

 
  به پدر و مادر عزیزم کنم میکتاب حاضر را تقدیم    
  پدران و مادرانهمۀ و  

  کند! رهایشان نمی گاه هیچفرداي فرزند دغدغۀ آنان که 
  و همراهان خوب زندگی، همسر و فرزندان عزیزم

  »مهدي اسماعیلی«                                                                                     
  

  
  هاي امروزم براي نسل آینده، و دغدغه ها موفقیتهمۀ  
  معلمان بزرگوارم بوده است.همۀ مرهون تربیت پدر و مادر عزیز و  

  .شود این کتاب تقدیم به وجود نازنین ایشان می
  امیدان فرداي سرزمینمهمۀ به  شود میهمچنین تقدیم  

  دان ملت ایران فرزنهمۀ                                                          
  فرزندم مریمو                                                          

  »حمیدرضا غالمرضایی «                                                                             
  

  
 پیشکش به روح آسمانی پدرم  
 هاي مادرم مهربانی  
 ام همراهان همیشگی زندگی  
  همسر مهربانم -
  برادران و خواهران عزیزم -
  ام، گل نازم: علیرضا  و اسطوره زندگی -

  »مرضیه رئیسی«                                                                                                 
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 داستان تولد کتاب  
هاي گوناگون بسیار بدیهی و آشکار است. بر این اساس  معاصر نیاز جامعه به شغلپیشرفتۀ در نظام 

ها تا چه حد در تداوم حیات  یک از شغلهرو اهمیت  تأثیرسازان هر جامعه با  پیداست که آشنایی آینده
  پیشرفت مادي هر جامعه نقش دارد.و اجتماعی 

ها و  شغلدربارة ما، اطالعات اندکی جامعۀ شواهد به دست آمده گویاي این است که نوجوان در 
شغلی مطلوب را در قالب تنگ تحصیالت دانشگاهی داشتن در آیندة چگونگی انتخاب شغل دارند و 

کنند. همین باور غلط، مشکالت روحی،  معدود، از جمله مهندسی و پزشکی مجسم میرشتۀ چند 
  فرد به دنبال دارد.آیندة تحصیلی و  اجتماعی فراوانی در 

هاي  در مورد شناخت رشته رسانی اطالع برايهاي مکتوب و غیرمکتوب مدون  از طرفی با کمبود رسانه
اول با کمترین آگاهی و متوسطۀ دورة پس از اتمام  آموزان که دانش شود میتحصیلی، اغلب مشاهده 

کمبود ظرفیت  دلیل بهکه  شود میکنند و مواردي نیز مشاهده  تحقیق مبادرت به انتخاب رشته می
اي دیگر هدایت و  مندي، به رشته تعدادي از متقاضیان بدون آگاهی و عالقه  هعالقمورد رشتۀ نام در  ثبت
تحصیلی، افت تحصیلی و رشتۀ ترك تحصیل، تغییر  مانندشوند، که این مسئله مشکالتی را  نام می ثبت

آورد. بدیهی است چنین معضلی عالوه بر اینکه خسارات مادي و معنوي  عدم انگیزه پدید می
مواجه شدن با  دلیل بهمند و پرشور را  ن عالقهاکند، مدرس منابع ملی و انسانی وارد می بهناپذیري  جبران

عالقۀ و  کاراییسازد و  انتخاب شده نیست، منفعل میرشتۀ متناسب با ها  آن افرادي که عالقه و توانایی
  رود. ملی و منبع انسانی به هدر میسرمایۀ دهد. بدین ترتیب،  آنان را نیز کاهش می

چنین آنان، هم يآموزان و اولیا ه دانشگونه مشکالت و آگاهی دادن ب جلوگیري از بروز این منظور به
ی براي معرفی بهتر مشاغل و هاي نوی ، ضرورت دارد حرکتبراي متوقف کردن تدریجی روند فعلی

  ها انجام پذیرد. رشته
انتخاب رشته مسئلۀ هنرستان با  با توجه به اینکه اینجانب طی دوران تحصیلی خود و دوران تدریس در

آموزان را به  دانش شود میهایم بود که چگونه  دغدغه وجز مسئلهاز نزدیک ارتباط داشتم، همواره این 
ترین و  هاي مختلف به شکل صحیح و درستی هدایت تحصیلی کرد. بعد از بررسی، مناسب روش
  انتخاب کردم. -که کتاب بود - ترین رسانه را  آسان

فراوانی دارد، دانش و آگاهی در این زمینه به آنان کمک  تأثیرنوجوان آیندة انتخاب شغل در  هازآنجاک
استعداد پایۀ خود و بر عالقۀ تر عمل کنند و با توجه به رغبت و  خود عاقالنهرشتۀ کند تا در انتخاب  می

را   شغل مناسب خود کنند در آینده اي که در آن زندگی می ها و به تناسب نیازهاي جامعه و توانایی
  برگزینند.

در همین راستا سه ایده را در ذهنم طراحی کردم که خوشبختانه دو مورد آن اجرا شد و مورد سوم نیز 
  .استدر حال حاضر در روند طراحی و اجرا 
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مورد 
  اول

کودکان (سوم تا پنجم) ابتدایی با هدف ویژة 
  .ایجاد انگیزه و شناخت اولیه از مشاغل

  )1390در سال ( انتشار 

مورد 
  دوم

نوجوانان سال سوم راهنمایی (نظام آموزشی ویژة 
اي  وحرفه قبلی) و با هدف شناخت مشاغل فنی

  ها. مندان ورود به هنرستان عالقه براي
کرد تا نسبت به  این کتاب به نوجوانان کمک می

اطالعات اولیه  اي وحرفه فنیبرخی مشاغل 
  خود را به دست آورند. موردنیاز

  ) 1391( انتشار در سال 

مورد 
  سوم

نهم پایۀ ابتدایی تا  ششمپایۀ نوجوانان ویژة 
آموزان  اول) با هدف آمادگی این دانشمتوسطۀ (

هاي فنی و مهارتی در  از رشتهها  آن شناخت براي
  و خدمات. کشاورزيگروه: صنعت، هنر،  چهار

  در حال حاضر این مجموعه در حال تدوین است.

به سفارش انتشارات دیباگران (مجتمع فنی تهران)  که اکنون در حال مطالعه آن هستید،اما کتابی 
مهدي اسماعیلی : آقاي قدر گراننفر از فرهنگیان طراحی و تألیف شده است. دو همکار  سهتوسط 

خانم مرضیه رئیسی و  1مدیریتی هنرستان ماندگار صنعتی تهرانسابقۀ و مشاور ... با  شناس روان
مقطع ابتدایی در شهر فوالد مبارکه اصفهان افتخار دادند تا این اثر ارزشمند تجربۀ بااز معلمان  وانانی

گرامی و مشاور محترم) در هر کجاي ایران  يآموز عزیز، اولیا گرامی (دانش وطن هممتولد شود و شما 
  بتوانید به نحو مطلوبی از این اثر با راهنمایی و نظارت یک مشاور خوب استفاده کنید.

هاي این کتاب آن است که اگر به مشاور دسترسی نداشته باشید، به کمک  البته از ویژگی
شده، هدایت تحصیلی  ارائهتواي ها و مح نامه پرسش از طریقتوانید  یا معلم خود نیز می اولیا

  خود را به بهترین نحو ممکن و با خیال آسوده انجام دهید.
  
  سال قدمت. 112نخستین هنرستان صنعتی در ایران با  - 1

                                                             
  سال قدمت. 112نخستین هنرستان صنعتی در ایران با  - 1

  اند.  اخیراً ایشان و همکارانشان کتابی را در خصوص این هنرستان نگاشته
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  اند.  اخیراً ایشان و همکارانشان کتابی را در خصوص این هنرستان نگاشته

این اثر را مطالعه خواهید کرد. از ناشر محترم و دو همکار گرامی که  پدیدآورندگانمقدمۀ در ادامه 
و موفقیت در این اثر را پس از  کنم میند، صمیمانه سپاسگزاري دخود را در اختیار قرار دا ةتجربیات ارزند

درج  نامه سپاسدر بخش ها  آن که نامدانم  میلطف خدا، مرهون زحمات و محبت ایشان و تمام عزیزانی 
  .ه استشد

  سازان کشورم هستم. آیندههمۀ براي  افتخارآفرینیآرزومند 

  98 زمستان  - حمیدرضا غالمرضایی
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اولبخش  

  نامه سپاس
  

  خواهی داشت (داالیی الما) حسی از احترام به دیگران آوري، جاي  بهوقتی قدرشناسی را  
  

  سپاس
 نگارش این کتاب در ذهنمان هاي ارزشمندي که براي  ها و ایده از خداوند مهربان براي تمام موهبت

  تداعی کرد.
 هایشان. و حمایت  از پدر و مادرهایمان براي تمامی زحمات، لطف  
  جناب آقاي داریوش فرسایی، براي  ،(مجتمع فنی تهران)تهران از مدیر محترم انتشارات دیباگران

   .نشر این کتاب وحسن توجه و مساعدت در چاپ 
  سازي و نشر کتاب براي همکاري صمیمانه در تمام مراحل آمادهاز همکاران محترم این انتشارات ،

و خانم فرنوش عبدالهی براي  خصوصاً سرکار خانم زهرا خانیانی براي ویرایش دقیق محتواي کتاب
   آرایی کتاب. صفحه
 براي تهیه مقدمه  ل محترم انتشارات دیباگران تهراناز جناب آقاي دکتر سعید سعادت، مدیر عام

  تاب.اول این ک
 براي  ابوطالب سعادتی شامیر، مدیر و مؤسس آکادمی هوش ایران (ماهر)، آقاي دکتر  از جناب

  .کتابدوم مقدمۀ  ۀبررسی علمی و تهی
  سازنده، راهنمایی و  ، نقدنظر اعمالیا با استفاده کردیم  شان هبزرگوارانی که از مطالب ارزندهمۀ از

  این کتاب شدند.هاي معنوي خود، باعث بهبود مطالب  حمایت

  * آقایان
 حسن آقابابایی       بیانی فحمیدرضا شر   محمود امانی    
 احمدرضا دوراندیش      نژاد بهنام نیک     افشانرعلی ز    
 سیدمرتضی ناوندي     داوود بهرامسري     همایون صدوقی  
 علی کزلو       علیرضا احمدي     لطیف عیوضی    
 نیا کوروش امیري                 افشار بهمنی     زاده حسن عبداله    
 صالحی محمدرضا سید     سیدمحمد دلبري   بهنام دلشاد  
 محمد رحمانی       علی نوري     سعید راصد  
 رضا احمدي علی                         احمد احمدي     رضا مقدمی  
 مهدي مالکی  
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  ها * خانم
 سمانه محمدي              افسانه حسن بیگی      زاده دهقانمریم  
 معصومه نوروزي                         سهیال قهرمانی     نسرین عزیزي  

 مریم غالمرضایی               يمریم در     پور مینا گلبازخانی  
 علوي الهه              باش زهره قزل               فرشته منعمی مطلق  
 مریم عابدینی             يمریم انصار                         فاطمه صارمیان  

  

  سطوح تحصیلی براي هدایت ما در مسیر شکوفایی و پیشرفت همۀ از معلمان و اساتید عزیزمان در
  .زندگی
  را به ما  منشی بزرگعزیزانی که با سپاسگزاري و قدردانی در پندار، گفتار و رفتارشان همۀ و

  آموختند.

  اسماعیلی، حمیدرضا غالمرضایی، مرضیه رئیسیمهدي 
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  پدیدآورندگانمقدمۀ 
  

هاي ارزشمند هر ملت و سرزمینی، کودکان و نوجوانان آن هستند که  عظیم و سرمایه ذخایر
شده و با تخصص و مهارت معلم و مشاور  بها و عشق پدر و مادر غنی و گران با گرماي مهر

و با رشد، بلوغ و کمال الزم به جایگاه رفیع و واالي آفرینش  شوند میدانا کشف و پیراسته 
جایگزین که  غیرقابلنظیر و  پایان، بی هایی بی د شد. سرمایهنبهترین من خویش نائل خواه

مثل نفت و  ،ی و سرزمینینکا ذخایررا بدون داشتن  یافته توسعههاي  ها و دولت امروزه ملت
به کشورهاي پیشرفته و با میزان رفاه، خوشبختی و آفرینش علمی،  ،گاز و خاك و جنگل

ملی باال رسانده است. استفاده از این  ثروتانگیز و در نهایت  هنري و صنعتی شگفت
هاي عظیم منوط به کشف و تدارك بستر الزم براي رشد، بلوغ و تقویت استعداد،  سرمایه

  واهد بود.یک و در سن مناسب خهر مهارت، رغبت و تمایالت
ارزشمند براي آگاهی و مهارت، همراهی و همدلی والدین محترم و داوطلب  مجموعۀاین 

 فرایندسال نهم تهیه شده است و امید آن داریم که بستر و محتواي الزم تهیه شود تا این 
 تقویت صورت بهو  ابتداییدورة پایانی  هاي سالدر اول متوسطه  ةدور برگزاري در جاي به

حمایت کارشناسی مشاوران  همراه با ،مستمر خودارزیابیاي و تجربی و  مشاهده خودآگاهی
وري و مراکز استعدادیابی و تقویت مهارت براي کودکان و نوجوانان ناهاي علم و ف در پارك

  شود.  برگزار
و تنها مقدمات حضور  شود نمیتحصیلی و مشاوران مشاورة این مجموعه هرگز جایگزین 

 از خویش و خودارزیابیو  خودآگاهیبا تمرین تحصیلی و شغلی را مشاورة در اتاق داوطلب 
و  وگو گفتو موجب بلوغ و آمادگی الزم داوطلب براي کند  میبا کمک والدین فراهم  گاهی

  ها خواهد شد. و آگاهانه در برگزاري آزمون واقعیهاي  پاسخارائۀ تعامل با مشاور محترم و 
عدم دسترسی به مشاور و راهنمایی تحصیلی  در صورت معدود و محدودو البته در موارد 

  باشد. بهترکمک ارزشمندي براي داوطلب براي رسیدن به تصمیم  تواند می
ایم تا در آن  و کشف جایگاهی که براي آن آفریده شده هاي فردي از توانایی با آرزوي آگاهی
   افتخار باشیم. ۀبدرخشیم و مای

  مهدي اسماعیلی                                                      
  و مشاور) شناس روان –(مدیر  هنرستان                         
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ها و احساس نیاز به همخوانی بین  امروزه با گسترش مشاغل متعدد و تخصصی شدن حرفه

صنعتی، انتخاب شغل و  ها و مراکز ها، نهادها، شرکت توانایی فرد و نوع حرفه و نیاز سازمان
  حرفه باید با اهمیت و دقت بیشتري انجام شود.

، بنابراین شود میسپري ها  آن اي از اوقات افراد در محل کار و شغل بخش عمده که ازآنجایی
مند باشد، در غیر این صورت براي او نارضایتی شغلی  مهم است که فرد به شغل خود عالقه

زا در زندگی فرد است  مشکالت استرس ترین مهمیکی از  . عدم رضایت شغلیشود میایجاد 
هویت شاغل باید  دیگر عبارت به؛ منفی بگذارد تأثیرهاي زندگی او  بر سایر جنبه تواند میکه 

  با هویت شغل انطباق داشته باشد.
توانایی و  تأثیر تحتوابسته و  شود میاي که به او واگذار  فرد در شغل و حرفه کاراییبنابراین 

وري او را در  و بهره کاراییفرد به آن شغل است و عدم هماهنگی فرد با شغلش، عالقۀ 
  مسیر اهداف شغلی مؤسسه یا سازمان مربوطه پایین خواهد آورد. 

مشاورة کند،  اش کمک می هایی که به فرد در انتخاب صحیح شغل مورد عالقه یکی از راه
 صورت بهشغلی از ضروریات انتخاب رشته بوده، که ممکن است مشاورة شغلی است. 

هاي دیگري انجام شود.  ا به روشیگروهی، نمایش فیلم، بازدید حضوري از مشاغل گوناگون 
آموز  مندي دانش ها و عالقه ها، استعداد مشاوره به کمک ارزیابی و بررسی توانمندي قطعاً
  ک کند. او را براي انتخاب صحیح رشته کم تواند می
ه این شرایط در حالت مطلوب فراهم نباشد، کسب آگاهی راوممکن است هم که ازآنجاییاما 

  به فراگیران کمک کند.  تواند میمناسب نیز  هاي کتابمطالعۀ ها از طریق  و آشنایی با رشته
هاي آموزشی اطالعات شغلی و  آموزان به کمک مطالعه یا به کمک سایر رسانه چه دانشهر

دوم کسب کنند، دید منطقی و متوسطۀ دورة در آغاز  خصوص بهتري را  تحصیلی دقیق
آیندة رسیدن به شغل مناسب براي  منظور بهگیري صحیح  تري براي اتخاذ تصمیم اصولی

  د یافت.نخود خواه
اي و مهارتی آشنا  وحرفه هاي نظري، فنی را با شاخه دهمو  نهمپایۀ بان کتاب حاضر مخاط

خود و مشاوران آگاه  يآموزان به کمک این اثر و با راهنمایی اولیا کند. امید است دانش می
صحیحی را مبتنی بر توانمندي، رشتۀ و انتخاب  وندخود آشنا شعالقۀ مورد رشتۀ بتوانند با 

   نیاز کشور عزیزمان انجام دهند.عالقه و استعداد خود و 
  حمیدرضا غالمرضایی 

  (نویسنده، پژوهشگر و مدرس دانشگاه) 
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امروز بیکاري و عدم سازگاري با محیط شغلی جامعۀ هاي اجتماعی  آسیب ترین مهمیکی از 
و در نتیجه رها کردن شغل است. در مطالعات به عمل آمدة زیادي دیده شده است اگر 

تحصیلی خود اقدام رشتۀ آموزان در دورة تحصیلی خود با آگاهی نسبت به انتخاب  دانش
ب با استعدادها و اي متناس توانند حرفه شغلی می با استفاده از مشاورة آنپس از  ،کنند

بنده سالیان متمادي در  اینکه. با توجه به کنندخصوصیات شخصیتی خویش انتخاب 
 ترین مهم، یکی از هستمآموزان  به دانش رسانی خدمتکسوت مقدس آموزگاري مشغول 

و  کارآمدهاي  آموزان و تربیت انسان دانشجانبۀ  همهوظایف خود را ایجاد زمینه براي رشد 
دانم. در این راستا بر آن  ل براي ایفاي نقش در زندگی فردي و اجتماعی میسالم و مسئو

هدایت تحصیلی و شغلی زمینۀ کتابی در  تألیفدست به  قدر گرانشدم با همراهی دوستان 
و  اثرگذاردر نقش یک مشاور همراه  تواند میببرم. شایان ذکر است گاهی یک کتاب خوب 

مهم در انتخاب شغل هستند.  ۀمفید واقع شود. هدایت تحصیلی و هدایت شغلی دو مقول
خدمات راهنمایی و مشاوره به ارائۀ که طی آن با است ي فرایندهدایت تحصیلی 

هاي  ها و عالیق و ویژگی تا ضمن آشنایی با استعدادها و توانایی شود میآموزان کمک  دانش
جامعه را  موردنیازها و مشاغل  هاي تحصیلی، حرفه شتهها در ر شخصیتی خویش، شاخه

هاي تحصیلی مناسب و مورد عالقه خود  ها و رشته و بر مبناي آن با آگاهی، شاخه بشناسند
هاي  تا ضمن آشنایی با موقعیت شود میاي به فرد کمک  . در خدمات مشاورهکنندرا انتخاب 

هاي مختلف نسبت به  ط و موقعیتسازگاري عاطفی و روانی با شرای و گوناگون شغلی
هاي جسمی و ذهنی و روانی،  و ضمن شناخت ویژگی کندانتخاب شغل مناسب اقدام 

ود را بشناسد روي شغل منتخب خناسب هر شغل، موانع و مشکالت فرااخالقی و اجتماعی م
  چه بیشتر خویش بکوشد. هر و در جهت موفقیت

در  مؤثر هاي مؤلفهیک از عوامل و هر با در نظر گرفتن تواند میراهنمایی و مشاوره برنامۀ 
   :انتخاب رشته از جمله

 -4 ؛اي هاي مشــاوره نتایج آزمـون -3 ؛نتایج عملکرد تحصــیلی -2 ؛آموز نظر دانــش -1
هاي شخصیتی و  چنین ویژگیر مشاور و همظن - 6 ؛نظر والدین -5 ؛نــظر معــلمان

مناسب اقدام رشتۀ نسبت به اخذ تصمیم و انتخاب  د فردکنآموز، کمک  دانش شناختی روان
ن اسالم أالش . پیامبر عظیمقدم برداردخویش مناسب و بتواند در جهت رشد و تعالی  کند
   »رشد و کمال هدایت نشود. سوي بهکسی نیست که با دیگران مشورت کند و «فرماید:  می

 مرضیه رئیسی وانانی
)(آموزگار و پژوهشگر  
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  آقاي دکتر سعید سعادتمقدمۀ 
  

  
  تو ز چشم خویش پنهانی، اگر پیدا شوي

    در میان جان تو گنجی نهان آید پدید      
  عطارنیشابوري

  جهان را زیباتر و بهتر از آنی که از گذشتگان تحویل گرفتی، «       
  »به آیندگان تحویل بده.

  گابریل گارسیا مارکز
  

  
  

تالش دارد در زندگی از تو یک قهرمان بسازد. تـو بـا    »قهرمان هستیتو یک «آموز عزیز، کتاب  دانش
هاي آن در مسیر قهرمانی گام خواهی برداشت تا بتوانی بـا   مطالعه این کتاب و به کارگیري دستورالعمل

انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی، مسیر شغلی خـود را ترسـیم کنـی، کنتـرل زنـدگی موفـق و سرنوشـت        
  بگیري و مدیرعامل زندگی خود باشی. دلخواه خود را به دست

یافتنی نیست. به قـول شـوپنهاور، یـافتن خوشـبختی در درون      آسانی دست باید بدانی که خوشبختی به
دشوار و در بیرون ناممکن است. اگرچه رسیدن به جایگاه قهرمانی آسان نیست، ولی شدنی است. کـافی  

) خود خـارج شـوي. جـاده قهرمـان     Comfort Zone» (منطقه امن«است عزم خود را جزم کنی و از 
برانگیز، سر باالیی و پر از فراز و نشیب است. اما در عین حال این مسیر بسـیار   العبور، چالش شدن صعب

بخش خواهد بود و وقتی به جایگاه قهرمانی برسی، احساس خوشنودي و رضایت خواهی کـرد و بـا    الهام
  را داشت.خود خواهی گفت، ارزش تحمل این همه سختی 

تـرین   ، عـالی ترین انتخاب زندگی را به درستی انجام بدهی مهمکتاب حاضر تالش دارد به تو کمک کند 
تغییر را صورت دهی و بهترین تصمیم را در زندگی بگیري تا بتوانی تحولی عظیم همـراه بـا موفقیـت و    

  ».  یک قهرمان هستی«خشنودي در زندگی خود خلق کرده و احساس کنی که 
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ي رسیدن به این جایگاه، قبل از تعیین مسیر شغلی باید این توانایی را داشته باشی که دو گام بـزرگ  برا
   برداري:

: سه مؤلفه زیر را در زندگی خود شناسایی کنی و سپس فعـالیتی را پیـدا کنـی کـه فصـل      گام نخست
به بلوغ و انتخـاب رشـته   مشترك این سه مؤلفه باشد تا فرایند خودآگاهی و خودارزیابی را براي رسیدن 

  تحصیلی و مسیر شغلی هموار کنی:

 ): چیزهایی که در زندگی بیشترین اهمیت را دارند.Values( ها  ارزش .1
 آورند. ): چیزهایی که بیشترین شور و اشتیاق را در تو به وجود میInterests( عالیق .2
 دیگران هستند.هایی در تو که مورد تحسین  ): تواناییStrengths( ها توانمندي .3

وکار، الزم است با مشاغل آینده آشنا شـوي تـا    : با توجه به تغییرات شتابان حوزه شغل و کسبگام دوم
  هاي شخصی تو مطابقت دارد.  دریابی کدام شغل و جایگاه بیشتر از همه با ویژگی

ـ  اگر براساس این مؤلفه ه کـار کـردن   ها شغل خود را انتخاب کنی، در زندگی حتی یک روز هم مجبور ب
در مـورد    ،متوسـطه اول در پایـان سـال نهـم    نخواهی شد و همواره راضی و خوشنود خواهی بود. اگر در 

انتخاب مسیر شغلی تصمیم درست بگیري، این تصمیم پایه و اسـاس انتخـاب رشـته تحصـیلی، محـیط      
هاي تـو در  زندگی، روابط، سبک زندگی و مسیر رشد و یادگیري تو خواهد شـد و حتـی میـزان درآمـد    

  آینده نیز از همین انتخاب متأثر خواهد شد.
هـاي فنـی و    ها و نظام آموزشی رسمی، چه آموزش و پرورش، چه آموزش عالی، اغلب بر آموزش خانواده

شـود   نامیـده مـی  » هاي سخت مهارت«هاي محاسباتی و تخصصی، یعنی آنچه در کل  کاربردي و مهارت
را نیـز در خـود تقویـت کنـد، از قبیـل      » هـاي نـرم   مهارت«فردي تأکید دارند. اما ضروري است که هر 

گیري، کار تیمـی و   فردي، حل مسئله، تفکر نقادانه، قضاوت و تصمیم هاي بین هاي فردي، مهارت مهارت
دهد کنترل سرنوشت خویش را به دست بگیرند  آموزان توانایی می ها به دانش هوش هیجانی. این مهارت

  و پاسخگو در جامعه رشد کنند. عنوان فردي مسئول و به
کننـد، در بیشـتر    آمـوزان مـی   هایی که والدین یا اولیاي مدرسه و مشاوران تحصیلی بـراي دانـش   انتخاب

اي تحصـیلی را   شـان مسـیر یـا رشـته     ها هستند. زیرا وقتی والدین بـراي فرزنـدان   موارد بدترین انتخاب
نشـده، آرزوهـاي بربادرفتـه یـا      انـدازهاي بـرآورده   ها بر اساس اهـداف و چشـم   گزینند، این انتخاب برمی

آمـوزان در نظـر    هاي دانش شوند که خاص خودشان است و در آنها نیازها و ویژگی هایی انجام می ریسک
و  ارآفرینیکـ ، ریاضـی،  علـوم آموزان نباید صرفاً بر اساس نمره  گرفته نشده است. هدایت تحصیلی دانش

آمـوز   ها و تیپ شخصـیتی دانـش   ها، عالیق، توانمندي ها ممکن است با ارزش غیره باشد. زیرا این مهارت
کند همسو نباشند. در این صـورت وي   تواند یا آرزو می خواهد، می داند، می مغایر باشند یا با آنچه وي می

و غیرمتعهد تبـدیل خواهـد   دهد و به فردي غیرمسئول  اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست می
  شد که رضایت درونی را تجربه نخواهد کرد. 
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گوینـد. از   مـی » انقـالب صـنعتی چهـارم   «کنـیم کـه بـه آن     آموز عزیز، ما در دورانی زنـدگی مـی   دانش
هـاي گونـاگون علمـی،     هاي این دوران تغییر شتابانی است که در کلیه امـور زنـدگی و در جنبـه    ویژگی

    اند از: هاي این دوران عبارت سیاسی حاکم است. برخی از ویژگیفرهنگی، اقتصادي و 
 وکار، به منظور کسب مزیت رقابتی پایدار رحمانه در پی جهانی شدن اقتصاد و کسب رقابت بی .1
 هاي فرهنگی رغم تفاوت کمرنگ شدن مرزهاي جغرافیایی و پدید آمدن دهکده جهانی، به .2
ویـژه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و پیـدایش شـبکه        بـه هاي نوین،  رشد شتابان و فزاینده فناوري .3

 - Augmented Reality)، واقعیت افزوده (Social Mediasهاي اجتماعی ( جهانی اینترنت، رسانه
AR) واقعیت مجازي ،(Virtual Reality - VR  ) هـوش مصـنوعی ،(Artificial Intelligence - 
AI) اینترنت اشیا ،(Internet of Things - IOT ) آموزش الکترونیکـی ،(eLearning  و یـادگیري (

 )Machine Learningماشینی (
) Millennialsخصوص پس از ظهور نسل هـزاره (  ها، عالیق و نیازهاي جوامع، به تحول در خواست .4

 Z و  Yیا نسل 
 رحمانه کرده است. جمعیت جهان و کاهش منابع که رقابت جهانی را سهمگین و بی افزایش .5
اي که در دهه آینده صدها شغل از بین خواهد رفـت و صـدها شـغل     گونه شتابان مشاغل بهتغییرات  .6

 جدید به وجود خواهند آمد.

نیاز این تغییـر، آمـوزش و یـادگیري     زیستن در چنین دورانی، مستلزم تغییر و تحول مداوم است و پیش
در مدرسـه، یـادگیري از    ) است که شامل یادگیريLifelong Learning – 3Lالعمر ( مستمر و مادام

یـادگیري  ، خانواده و دوستان، یادگیري از محیط، یادگیري از تجربیات خود و دیگران، یادگیري از رسانه
  طور کلی یادگیري در هر کجا، در هر زمان و به هر روش ممکن است. در فضاي مجازي و به

آمـوزان نخواهنـد بـود و     کنار دانشاز سوي دیگر، والدین، اولیاي مدرسه و مشاوران تحصیلی همواره در 
ها، نیازهـا و   کنند و متناسب با آن خواسته ها تغییر می زندگی با سرعتی شتابان در حال گذر است. نسل

جـاي اینکـه اولیـا و     در نتیجه بـه سبک زندگی هر نسل با نسل پیش از خود متفاوت خواهند بود. 
بهتـر اسـت فرصـت اندیشـیدن،      گیـري و انتخـاب کننـد،    مربیان براي نسل آینده تصمیم

ها را به آنها هدیه کننـد تـا    ها، شناخت عالیق و شناسایی توانمندي ورزي، کشف ارزش خرد
ترین تغییر و بهترین تدبیر را انجام دهند، موفقیت و خشـنودي   بتوانند بهترین انتخاب، عالی

فاده و تحسین همگان را در زندگی تجربه کنند و میراثی از خود بر جاي بگذارند که مورد است
تواننـد گـوهر    فرماید، ایـن افـراد مـی    طور که شاعر نامدار و عارف هفت شهر عشق می همان قرار گیرد.

وجودي خود را کشف کنند و بهترین نسخه خودشان را ارائه دهند، یا بـه قـول گابریـل گارسـیا مـارکز،      
  زیباتر و بهتر به آیندگان تحویل دهند. اند،  نویسنده کلمبیایی، جهانی را که از گذشتگان تحویل گرفته
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آموز عزیز را به سایر منـابعی   تو دانشمحترم، پژوهشگران، والدین گرامی و  ناروشامدر پایان کالم توجه 
    توانی براي تعیین مسیر شغلی خود از آنها کمک بگیري: کنم که می جلب می

  تألیف دکتر سعید سعادت، انتشارات دیباگران تهران » 1گیري  هنر اوج«کتاب 
  تألیف دکتر سعید سعادت، انتشارات دیباگران تهران» هرم سعادت: 2گیري  هنر اوج«کتاب 
  تست شناخت شخصیت ام.بی.تی.آيMBTI 
  تست شناخت سبک رفتاريDISC 
 سنجی شغلی هالند تست رغبت 
 سنجی شغلی ادگار شاین تست رغبت 

  سعید سعادت 
  کارآفرین برتر کشور در حوزه آموزش و مدیرعامل مجتمع فنی تهران 

  99فروردین 
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  یک استادمقدمۀ 
  

ترین امتیازات بشر نسبت به سایر موجودات برخورداري از هوش و استعداد  یکی از مهم
هاي نانوشته در موضوعات  درك قانون«پیشرفت است. بر اساس آخرین تعاریف، هوش یعنی 

رو افراد  ازاین» شوند. صورت رسمی و آکادمیک آموزش داده نمی مهم و کلیدي زندگی که به
هاي حساس  کنند و در زمان سرعت درك می بندي را به ین اولویتموفق کسانی هستند که ا

گیرند.  حال آنکه افرادي که باهوش نیستند  کنند و در آن کار نتیجه می اقدام به عمل می
که به یکی از  دهند. کتاب حاضر ازآنجایی علت موفقیت این افراد را تشخیص نمی

بی و انتخاب و هدایت و بلوغ مسیر یا هاي اصلی و مهم زندگی یعنی شغل و شغل اولویت
پردازد از نظر افراد باهوش و موفق بسیار داراي اهمیت است. این در حالی است  شغلی می

آموزان و  دهد دانش که تجارب انتخاب رشته و هدایت تحصیلی در کشور ما نشان می
هاي تحصیلی  دهند و با کمترین دانش در مورد رشته ها به این مهم کمتر اهمیت می خانواده

  سپارند.  ترین موضوع زندگی خود را به دیگران می و آیندة مشاغل، مسئولیت حساس
هاي شغلی ما در مدرسه  روشنی آگاه هستیم که انتخاب این در حالی است که همۀ ما به 

اي از هویت شغلی، خانوادگی و فرهنگی ماست، کما اینکه غفلت  کنندة قسمت عمده تعیین
ناپذیري براي ما در کل  هاي جبران م تمرکز کافی بر این موضوع خسارتتوجهی و عد و کم

سال تجربۀ اشتغال، مشاورة  18عنوان کسی که  رو بنده به زندگی خواهد داشت. ازاین
وپرورش را دارم به دالیل زیر خواندن کتاب  هدایت تحصیلی و انتخاب رشته در آموزش

ها، معلمان، مشاوران و مدیران محترم  اي آنه آموزان و خانواده حاضر را به تمامی دانش
نظر و  این کتاب را افراد صاحب -1کنم:  ها  پیشنهاد می وپرورش و حتی دانشگاه آموزش

وقت دارند؛ لذا اشراف  اند که خودشان در حوزة محتواي این کتاب فعالیت تمام آگاهی نوشته
وضوعات و محتوا را در نگارش کامل بر جزئیات و کلیات موضوعات دارند و کاربردي بودن م

موضوعات مطرح شده در این کتاب از مدل عمومی آموزش، که  -2اند؛  کتاب لحاظ کرده
شناسی تربیتی و آموزش دنیا است، تبعیت  تقریباً مدل استاندارد اکثر متخصصان روان

کند؛  به این معنی که در این کتاب ابتدا موضوعات پیش از آموزش مطرح شده و به  می
چرایی و ریشۀ موضوعات مهمی مثل چرا تحصیل و چرا اشتغال و... پرداخته شده است و 

اند که  سپس محتوا بیان شده و در گام سوم وارد مرحلۀ ارزیابی یا مرحلۀ پساآموزش شده
  آموز بسیار مهم است؛ تأکید این کتاب بر خودارزیابی و خوداظهاري دانش
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جانبه و  اي این کتاب به موضوعات، که نگاهی است همه نگاه فراشناختی و مشاوره - 3 

اي، نظري و کاربردي مثل تأکید بر مشاوره و  هاي مشاوره مبتنی بر لحاظ کردن جنبه
تحسین است و نشان از اشراف نویسندگان به کل موضوع  صحبت با افراد موفق، بسیار قابل

تواند به  کتاب است که میهاي مهم شخصیتی در این  نکتۀ بعد معرفی آزمون -4دارد؛ 
آموز از شخصیت خودش و تطبیق آن با رشته و تخصصی انتخابی کمک کند  شناخت دانش

و او را در مسیر یافتن عالقه و استعداد ذاتی خود و تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعفش 
 تواند نظیر است و می ها که در نوع خود کم هاي مهم هنرستان معرفی رشته - 5یاري کند؛ 

ها کمک کند تا با علم و آگاهی به  آموزان باشد و به آن راهنماي مناسبی براي دانش
هاي شغلی خود را  ها دانش بیشتري کسب کنند و انتخاب هاي موجود، در مورد رشته رشته

  هایشان را خودشان بپذیرند. با آگاهی کامل انجام دهند و مسئولیت انتخاب
س مهدي اسماعیلی، مدیر محترم هنرستان صنعتی در نهایت بنده از جناب آقاي مهند 

ترین و البته زیباترین هنرستان ایران و همکاران ایشان که  عنوان اولین و قدیمی تهران، به
ترین  عنوان غنی دغدغۀ موضوعات آموزشی و فنی و آیندة تحصیلی فرزندان این مرزوبوم به

نم. قطعاً حضور ایشان به غنا و اعتبار ک هاي کشور عزیزمان ایران را دارند تقدیر می سرمایه
عنوان مدیر گروه علوم تربیتی و مشاورة دانشگاه علوم و  کتاب حاضر افزوده است و بنده، به

هاي محترمشان خواندن این کتاب را قبل از  آموزان و خانواده تحقیقات تهران، به همۀ دانش
آموزان  کتاب قبل از رسیدن دانش کنم. خواندن رسیدن به پایۀ نهم و در پایۀ نهم توصیه می

مطالب کتاب را که دهد  ها و والدینشان می تر است، زیرا این فرصت را به آن به پایۀ نهم مهم
صورت تدریجی و در گذر زمان یاد بگیرند و فرصت فکر کردن در مورد مشاغل و  به

م بتوانند هاي مه موضوعات مختلف کتاب را داشته باشند تا در پایۀ نهم و سایر زمان
هاي دقیق و مبتنی بر آگاهی بگیرند. با آرزوي داشتن تفکر هوشمندانه در مورد  تصمیم

  هاي ماست. آینده و رسیدن به جایگاهی که باالترین حد شایستگی

  دکتر ابوطالب سعادتی شامیر
شناسی تربیتی و شخصیت دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، فوق دکتري  استادیار گروه روان

   شناسی و مدیر و مؤسس آکادمی هوش ایران (ماهر) روان
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  نامه میثاق
 اینکهو آگاه هستم،  توانایی هستنظیر و سرشار از  بی ش کهیخو من به وجود ارزشمند

جایگاه  این ام و براي نیل به و با هدفی بزرگ آفریده شده رسالتی واالبراي انجام 
 رشد و کمال، ترین سطح ممکن از ارزشمند نیازمند رشد و خودآگاهی هستم تا در عالی

  خالق جهان خویش باشم! ،و خوشبختی ،رفاه و آسایش
  جهانی که ساختۀ ذهن، اندیشه و دستان من است، نه والدین و گذشتگان من.

دست آیندگان  به است جهان را بهتر از آنکه از گذشتگان به من رسیده خواهم می
  بسپارم.

  من بر جهان خواهند بود. تأثیرفرزندان و عزیزان من شاهد 
  براي نیل به این هدف بزرگ باید بهترین خویش را بیافرینم.

 گونه آندر مسیر رشد تحصیلی، شغلی و سبک زندگی حداکثر تالش را خواهم کرد تا 
تخار جهان و سربلندي هستی، اف رزندگی کنم که دوست دارم و موجب رضایت آفریدگا

  خویش باشم.
بلوغ  فرایندپس به خود و حامیان خویش (پدر، مادر، مشاور و افراد مورد مشورت) در 

و با دقت تمام و  یکپارچگیتا در تمامیت و  دهم میمسیر تحصیلی و شغلی قول 
هاي توصیه شده در این کتاب راهنما و پاسخ به  صداقت کامل به مطالعه و انجام فعالیت

و در پایان، انتخاب خویش را اعالم و مسئولیت آن را  کنمها مشارکت  نامه پرسش
  و براي موفقیت در انجام آن حداکثر تالش خویش را خواهم کرد. پذیرم می

  

  آموز) (دانشخانوادگی  نام و نام
  ..................................................  

 امضا                                                                                    
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 سخنی با والدین محترم
  

  
انتخاب در زندگی انسان که  ترین اساسیو  ترین مهمگفت که  توان میبا اطمینان خاطر 

، همانا انتخاب ببیندزیربناي اولیه و بستر انتخاب سبک زندگی فرد را تدارك  تواند می
 تحصیلی است!رشتۀ شاخه و 

 متأثرآن تحصیالت تکمیلی، اشتغال، محل کار و زندگی و حتی ازدواج فرد  تبعزیرا به 
 خواهد شد!

ساختار  گیري شکلسن بلوغ و زمان است با  اینکه این انتخاب مقارن و هم تر مهمنکتۀ و 
 و خودپنداره نوجوان از خویشتن! نفس عزت

، این صورت در غیرو  نفس عزتپس هرگاه این مسیر درست پیموده شود، موجب تقویت 
و تمام  شود میخودپنداره غلط توسط نوجوان  گیري شکلو  نفس عزتموجب تخریب 

 قرار خواهد داد. تأثیر تحتدیگر زندگی او را  هاي انتخاب

راه نقشۀ که با مطالعه و همراهی این کتاب ارزشمند،  شود میمحترم توصیه  لذا به والدین
موفقیت و کشف استعدادهاي نوجوان در بستر انتخاب مسیر تحصیلی و شغلی او 

و با کمک این کتاب  رندلحظات انتخاب تنها نگذا ترین حیاتی، وي را در خواهد بود
ها و آرزوهاي برباد  غلط و انتخاب اشتباه ناشی از تجربیات شخصی، ترس ۀاحتمال مداخل

 د.نو مشاوري امین براي فرزند خویش باش دهندرفته خویش را کاهش 

و ما  انتخاب تنها و تنها حقِ داوطلب استداشته باشیم که  به خاطرمهم را نکتۀ و این 
 شایسته گیري تصمیملوغ الزم براي همگی نقش راهنما و حامی را داریم تا رساندنِ وي به ب

  !و درست
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   با  آنادامۀ تحصیلی، اعالم و پذیرش مسئولیت رشتۀ و در نهایت انتخاب شاخه و
 با خود نوجوان است. حداکثر تالش

 ،خودآگاهی، کشف استعداد فرایندو طراحی شده است تا  بینی پیشدر این کتاب مسیري  
ق و رغبت تحصیلی و شغلی نوجوان با انجام تکالیف فردي و با کمک والدین از طریق یعال

 بندي جمعربوطه ثبت و ـآمده در جداول م به دستپیموده شده و نتایج  ،نامه پرسشچند 
 . شود میاو  »تصمیم موقت«وفق به تنظیم و اعالم ـهایت مـو در ن ودش

تصمیم موقت خویش، به مشاور مراجعه  ۀدر این مرحله داوطلب با در دست داشتن برگ
و تحلیل  گیري اندازهو در حضور و با کمک وي با استفاده از ابزارهاي سنجش و  کند می

  رشته اقدام خواهد شد. نهایی و انتخاب بندي جمع، نسبت به ها دادهدرست 

پیمودن صحیح این مسیر، منجر به آن خواهد شد که ما فرزند خویش را تا 
لحظۀ و شاهد آن  ی کنیمهمراه شمناسبرشتۀ رسیدن به سکوي قهرمانی در 

 باشیم. پرافتخار

 »موقتتصمیم «با  توان میعدم دسترسی به مشاور مجرب  در صورتاست  گفتنی
منکر نقش اساسی و ارزشمند  توان نمیداوطلب اقدام به انتخاب رشته کرد، اما هرگز 

آمده توسط داوطلب و والدین  به دستو بررسی صحت نتایج   وتحلیل تجزیهن در امشاور
 شد!

مشاور  تأییدو  وتحلیل تجزیه، رؤیتبه  موقتتصمیم نتیجۀ تا  شود می مؤکد ۀتوصی رو ازاین
 مجرب رسانده شود.
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  سخنی با مشاوران ارجمند
  

 خودآگاهی فرایندآموزشی و کاربردي تالش شده است تا مجموعۀ گرامی، در این  همکار
وي و براي رسیدن به  يارتقا قابلیا  تر قوي هاي مهارت، فرديهاي  داوطلب از ویژگی

در ضمن سعی شده است به  .خودکارآمدي و بلوغ مسیر تحصیلی و شغلی کمک شود
همراهان و  عنوان بهداوطلب خانوادة  يتشریح و بیان نقش والدین، معلمان و مدیران و اعضا

یاوران وي براي رسیدن به این بلوغ و کمال الزم پرداخته شود، مبادا نقشی فراتر و بیش از 
رشتۀ  جاي داوطلب و براي وي انتخاب شاخه و هشده و ب متصوراین را براي خویش 

این انتخاب بهترین هم باشد موجب تضعیف و تخریب  که درصورتیزیرا  ،کنندتحصیلی 
و وابستگی شدید او به دیگران و عدم پذیرش  شود مینفس وي  خودپنداره و اعتمادبه

مسئولیت انتخاب خویش در آینده را در پی خواهد داشت و در آخر نقش کلیدي و 
ها خواهد  گیري این تالش و نتیجه اعتباربخشی، بندي جمعراهبردي شما مشاوران عزیز در 

در نهایت داوطلب حاصل خودآگاهی و مشارکت والدین و اطرافیان خویش را که با بود. 
» تصمیم موقت«اي با عنوان  مطالعه و انجام تکالیف این کتاب تهیه شده است، در برگه

ور و توسط شما مشاور گیري و اخذ تصمیم نهایی در حض نویسد و بررسی و نتیجه می
گیري استعداد، رغبت، هوش و تناسب رشته  هاي اندازه ها و آزمون محترم، و به کمک سنجه

ترین مسیر رشد  بهترین و مناسب فرایندتا تحصیلی با شخصیت داوطلب انجام خواهد شد 
  داوطلب فراهم آید. تحصیلی براي آفرینش بهترین منِ

و  آزمایی راستی، بندي جمعکه نقش مشاوران محترم در بررسی و  شود میدر پایان یادآور 
 کامالًبوده و  مؤثرو  مهمبه مسیر پیموده شده توسط داوطلب و والدین بسیار  اعتباربخشی

  مشاور محترم گرفته شود. تأییددر حضور و با ارزیابی و  تصمیم نهاییضروري است تا 
 طبع درستیالخواهد بود، که سبک زندگی و ب نوجوانانتخاب زندگی  ترین مهماین انتخاب 

در کل مسیر زندگی را در  اومیزان موفقیت، خوشبختی و خوشحالی  ،نادرستی انتخابیا 
  پی خواهد داشت.

 ،بلوغ ،و به رشد هستیدتصمیم زندگی کنار فرزندانمان  ترین بزرگدر مسیر انتخاب از اینکه 
  .مند و قدردان هستیم سپاس کنید میگیري ایشان کمک   خودکارآمدي تصمیم
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 من: یک پدر، یک مشاور و یک مدیر هستم  
  هاي یک مشاور) صحبت الي البه(از 

  وگو گفتمقدمۀ  

ام شد فراهم زندگیدغدغۀ وقتی پدر شدم تمام 
کردن بستر الزم براي تدارك بهترین سبک زندگی، 

هاي مناسب براي اخذ تصمیمات بهتر و انتخاب
 يفهمیدم که من چراغ جادو زودي بهفرزندانم. اما 

مأمور اجرایی کردن ها  آن برآورنده آرزوهاي ایشان و
  من نیستند!آرزوهاي معطل و بربادرفته 

پیدا کنند تا زندگی خود را برنامه پس باید فرصت
توانم در ریزي ایجاد و اجرایی کنند و من فقط می

رسیدن بلوغ و مهارت الزم براي این مسیر رشد، 
  اي باشم.حامی شایسته

متمادي کار تعلیم و تربیت نوجوانان، مسئولیت مدیریت یک هنرستان ماندگار را  هاي سالحاال پس از 
دوم متوسطه دورة هاي تحصیلی هدایت تحصیلی و شغلی براي نوجوانان از شاخه هاي همایشو در  رمدا

  .کنم میکدام با تیپ شخصیتی نوجوانان برایشان صحبت هر و تناسب
براي تحصیالت تکمیلی برگزیدم تا دستگیر و راهنماي فرزندانم و  را ی و مشاورهشناس روان زمانی

شدند و مهارت الزم و بلوغ و رو می هانتخاب زندگی خویش روب ترین بزرگنوجوانانی باشم که با 
سال  32تجربۀ اس نش یک پدر، مدیر و مشاور و روان عنوان بهامروز  ،خودکارآمدي کافی را نداشتند

گیري و موضوع بلوغ مسیر شغلی و خودکارآمدي تصمیمه سنی نوجوان ارتباط خود را با گرو
با شما به اشتراك  وگو گفتدر این  ،ام بودهتحصیلی نامه پایانکه موضوع  ،مسیر تحصیلی و شغلی

  .گذارم می
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  انتخاب زندگی  ترین مهم -1
به نظر من این انتخاب یعنی انتخاب مسیر تحصیلی و شغلی در متوسطۀ دوم و انتخاب شاخۀ تحصیلی 

کنیم مثل انتخاب  زندگی می در هاي مهمی ما انتخاب .در زندگی هر انسانی هست انتخاب ترین مهم
 ، انتخاب، انتخاب محل زندگی، انتخاب همسرانتخاب شغل ،که اولین انتخاب هست تحصیلیرشتۀ 

 ي زندگیها تمام انتخاب درم عرض کنم که هخوا با مردم. من می ک زندگی و انتخاب شیوة تعاملسب
تمام  چراکه ،ماناترین انتخاب، انتخاب مسیر تحصیلی و شغلی است تقریباًو  اثرگذارترین، ترین مهم

مثبت از انتخاب درست مسیر تحصیلی  متأثرتحصیلی یا رشتۀ هاي دیگر پس از انتخاب شاخه و  انتخاب
  . منفی از این انتخاب متأثریا  و شغلی هست

یعنی  ؛ام  هاي بناي سایر انتخاب  سنگ شود میکه اشاره کردم انتخاب مسیر تحصیلی و شغلی  طور همان
 زیاد احتمال بهگیرد و  مان قرار می ي انتخاب مسیر تحصیلیها سنگ بنا یا پایهروي  ،ما  انتخاب شغلی

و ها  آن مان. محیط زندگی و محیط کارمان روي انتخاب همسرمان روي سنگ مسیر تحصیلی و شغلی
از این انتخاب خواهد بود. در اکثر موارد ما  متأثرمان ناشی از این انتخاب و  به تبع آن سبک زندگی

یعنی انتخاب قبلی را  ؛ته باشیماي داش کنیم و انتخاب تازه تجدیدنظردر مورد انتخاب همسر  توانیم می
دردسر دارد، هزینه دارد ولی امکانش وجود دارد. در خیلی از موارد  .کنار بگذاریم و انتخاب جدید بکنیم

انتخاب مهم و  معموالًدردسرهایی که دارد تغییر دهیم و عوض کنیم اما  خاطر بهشغلمان را  توانیم میما 
آن با بلوغ و رسیدن ما به سن تکالیف قانونی و اجتماعی مثل   زمانی بزرگ مسیر تحصیلی به جهت هم

انتخاب در تمام بازگشت است و تأثیرات این  مسیري است که کمتر قابل معموالً و...سربازي، ازدواج، 
  .خواهد بودپایدار  مانا و عمر

روي  وپرورش ها و آموزش و توجهی که خانواده تمرکز برخالفخواهم یادآوري کنم که  براي همین می
که  شود می، توصیه کنند میها  بچه محاسباتیو ذهنی  هاي مهارتو افزایش  ت هوشتقوی سنجش و

و  فردي هاي مهارتو کشف  آموز بلوغ خودکارآمدي مسیر تحصیلی دانش بر ایجادوقت و توجه بیشتري 
شخصیت کودکان   پازل هاي تکه و قطعه قطعه  کردن تکهبا کامل و  گذاشته شود تربیت نخبگان مهارتی
هاي  هاي فنی و مهارتی، موزه رشد از طریق حضور در کارگاهو  خودآگاهیهاي  و نوجوان، در فرصت

هاي کارآفرینی  هاي هنري و فرهنگی و محیط پردیسفناوري، تاالرهاي بورس و بیمه و بازارهاي مالی و 
گیري مسیر تحصیلی و شغلی  مقدمات رسیدن به بلوغ الزم براي تصمیمصنعتی، کشاورزي و خدماتی 

انتخاب و اثرگذارترین انتخاب  ترین مهم کنم می تأکید مجدداًبنابراین  را بررسی و فراهم کنیم.
ن در احاکمیت، دولت، خانواده و مشاور حداکثريتوجه  لذا ،است» انتخاب رشته و شاخۀ تحصیلی«

با توجه به علوم  ،روش صحیح هدایت تحصیلی نوجوان اکنون و در عصر حاضر .دطلب را میاین زمینه 
کمک به کمال و بلوغ شخصیتی کودك و نوجوان از  ،شناختی و رفتاري و انسانی که ما در اختیار داریم

هاي جامع شخصیت و تشخیص تیپ  انجام تست و البتهبه بعد توسط والدین و مدارس  سالگی سه
مسیري که نوجوان در مسیر  سمت بهاست و هدایت  و نوجوانشخصیتی و گشتالت شخصیتی کودك 

متناسب با تیپ شخصیتی که رشتۀ ها و استعدادهاي خودش قرار بگیرد و انتخاب  پتانسیل کارگیري به
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طفی و احساسی کودك و نوجوان خواهد بود. یادگیري، هیجانی و عا ،هاي مهارتی اي از هوش مجموعه
استعداد و  بر اساسکند تا کودك و نوجوان انتخابی را انجام دهد که هم  این مسیر در واقع کمک می

آگاه  هایی از وجودش که نیاز به رشد و تقویت دارد اش باشد و هم به بخش متناسب با تیپ شخصیتی
  اشاره خواهیم کرد. شود میها انجام  ستچگونه این ت اینکهدر مباحث بعدي به . شود 

  تحصیلی بر سبک زندگیرشتۀ انتخاب  تأثیر -2
موضوعات اخالقی، اجتماعی و  فرد وهاي رفتاري  گیري نظرات، رفتار و جهت سبک زندگی به عالیق،

هاي نخستین رشد زیستی و  کدام از این موارد از دورههر گیري کند. شکل زندگی اشاره میاقتصادي 
گیري  دوم متوسطه به شکلدورة مقارن با تحصیل در  نوجوانی ومرحلۀ و در شده شناختی آغاز 

گیري خودپنداره با  زمانی در شکل . این همشود میخودپنداره فردي و بلوغ زیستی و اجتماعی منجر 
هرگاه مسیر مناسبی براي  .خواهد شد فرایندفراوان محیط بر این  تأثیرمحیط تحصیلی موجب 

خودپنداره فردي  نفس و کمالِ زمانی موجب تقویت عزت تحصیل انتخاب و طی شود، این هم
و اگر نامناسب انتخاب شود، به جهت تجربیات تلخ ناشی از عدم موفقیت در ارزیابی  شود می

 .نفس نوجوان خواهد شد پنداره و عزتخود امتحانات موجب تضعیف و تخریبعملکرد و 
از  متأثرو مسیر اقتصادي زندگی یکی دیگر از قطعات پازل سبک زندگی است که  انتخاب شغل

  .شود میتحصیالت متوسطه برگزیده 
شد. اما امروزه  در گذشته در بستر روابط فامیلی، خانوادگی و محلی انجام می انتخاب همسر و ازدواج

محل یا  از بسترهاي تحصیلی مثل دانشگاه متأثرهاي جوانان براي ازدواج  سهم بسیار بزرگی از انتخاب
  تحصیلی فرد بستگی دارد.رشتۀ اجتماعی بوده و تا حد زیادي به انتخاب   کار و فعالیت

وي محدود خانوادة و شهر محل تولد افراد و زندگی  هبه محل سنتیدگی در جوامع انتخاب محل زن
از آن  متأثر کامالًو  کار وياما امروزه محل سکونت و زندگی انسان متناسب با شغل و محل  ،شد می

  برگزیده خواهد شد.
فردي و  هاي مشغولی دلسایر  انتخاب نوع پوشش و مد لباس، موسیقی دلخواه، هنر مورد عالقه و

در خاطر خود به نوع پوشش، سبک تحصیلی خواهد بود. رشتۀ از انتخاب  متأثرخانوادگی نیز 
اي،  و چیدمان منزل یک ورزشکار حرفه )body languageمعاشرت و حتی زبان بدن (

! تمام بیندیشیددروس دینی و مدیر مالی یک شرکت  ۀسخنران انگیزشی، مهندس برق، طلب
تحصیلی آن افراد شاخۀ از انتخاب رشته و  متأثر کنید میتفاوت و گوناگونی که مشاهده 

  است.
از انتخاب مسیر تحصیلی و شغلی در ابتداي جوانی، پایان نوجوانی  متأثرمن سبک زندگی افراد  نظربه 

  از آن خواهد بود. متأثردهم و پایۀ و انتخاب رشته در 
انتخاب و اولین  ترین مهماز  متأثریک انسان پس از ورود به آغاز جوانی تماماً آیندة شاید بشود گفت 

وارد » توانم من می: «خودپندارهخوب شد با  نتیجه اگر که ،که خودش باید انجام دهد است انتخابی



 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهراندت را پیدا کنی / ون هستی ... اگر راه خاتو یک قهرم          86
 

نامطلوب و رسیدن به درك انتخاب غلط، ضمن پذیرش نتیجۀ و در صورت  شود میتجربیات بعدي 
رشتۀ مسئولیت کامل عواقب، تمام تالش خویش را براي جبران خواهد کرد تا با تغییر تصمیم و 

  .کندو موفقیت الزم را کسب  رددتحصیلی به مسیر درست بازگ

گیرد که  این خودپنداره در او شکل می ،رشته کنداما اگر معلم، مشاور یا پدر و مادر براي جوان انتخاب 
آگاه مطلق، عقل کل راهنماي همیشگی معلم، پدر یا مادر و مشاور  .دانستم نمیمن که بلد نبودم و 

و خواهد  گذارد میها  آنعهدة انتخاب را به  مسئولیتدانند و در طول زندگی همواره  می ها آناست. 
  »پس شما انتخاب کنید و به من اعالم و ابالغ کنید تا من تبعیت کنم. دانم نمیمن که « گفت:

 دائماً» برتر و من کهتر یتوی«، »توانم توانی و من نمی تو می«، »دانم نمیدانی و من  تو می« واره طرحاین 
 ،زندگی کند گونه اینتمام زندگی را  شود میماند و باعث  میخودپنداره  عنوان بهدر زندگی نوجوانی 

  مطلوب باشد!انتخاب نتیجۀ مشروط به آنکه 
انتخاب من نبود و شما  اینکه«: گوید میآموز  دانش دنباشد و نتیجه نداده باش درستحاال اگر انتخاب 

و نتیجه  »به من تحمیل کردید. پس چیزي که خودتان خراب کردید خودتان هم آن را درست کنید
هاي  ها و جبران ، اشتباهها انتخاب مسئولیتهایی که در طول زندگی باید همواره  خانواده شود می

  فرزندانشان را به دوش بکشند.

مدیر مدرسه،  منِوظیفۀ مشاور،  منِوظیفۀ معلم،  منِوظیفۀ که  کنم می تأکیدبراي همین 
ست که به نوجوان کمک کنند در اخانواده در این وظیفۀ حاکمیت و وظیفۀ جامعه، وظیفۀ 

انتخاب  ترین مهمگیري مسیر تحصیل و شغلی که  رسیدن به بلوغ و خودکارآمدي در تصمیم
از  متأثراز این انتخاب و  متأثرهاي مهم دیگر زندگی او  زندگی نوجوان است و تمام انتخاب

ه این تجربه را و پس از آن هموارکند  است که از خودش درك می اي واره طرحخودپنداره و 
  کند! زندگی می

  چگونه و کجا؟ بلوغ و خودکارآمدي مسیر تحصیلی در نوجوان -3
مقطع  درها باشد  ها و بچه موضوعی که براي عنوان کتاب انتخاب شده و شاید دغدغۀ همۀ خانواده

گیري مسیر شغلی و  عنوان هدایت تحصیلی و شغلی و خودکارآمدي تصمیم و بامتوسطۀ اول به دوم 
و من  شود چون هدایت توسط دیگران انجام می ،انجام خواهد شدتحصیلی توسط داوطلب یا نوجوان 

کمک کنیم تا او داریم  وظیفهست که ما حق دخالت در انتخاب نوجوان را نداریم و ما تنها اتصورم این 
بخشی از  !دحتی اگر نادرست باش دانتخاب کن .دانتخاب درست را انجام بده و دسبه بلوغ الزم بر

 ۀست و توصیاو غلط هاي درست  هاي انتخاب وسال پذیرش مسئولیت این سن هاي مهارتآموزش 
بستر  و ودگیري مسیر تحصیلی و شغلی کار بش که روي موضوع خودکارآمدي تصمیم ستانخستم این 

 و ها با مالقات ،ها با بازي ،با بازدیدها ،دابتدایی شروع شده باشدورة  از و این خودکارآمدي باید از کودکی
اماکن  سایر و آموزشی (بازار ومختلف زیستی، اجتماعی و فرهنگی  هاي مکانها در  گري با مشاهده

 هاي فناوري فضاهاي ها و پارك موزه، هاي صنعتی و خدماتی، مؤسسات فرهنگی، هنري کارگاه ،اقتصادي
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هاي مناسبی هستند براي رساندن نوجوان به این بلوغ و قرارگیري در  فرصت ها ایننظامی)  و ورزشی
  .زندگیتمام هر فرد در  انتخاب زندگی ترین بزرگانجام ۀ آستان

  اهمیت و نقش والدین در موضوع هدایت تحصیلی -4
نوجوان که والدین باید به آن توجه کنند، رشتۀ هدایت تحصیلی و انتخاب  دربارةبسیار مهم نکتۀ 

ی نوجوان است. این مهم از این وجه یتواحد بودن تیپ شخص و یگانگی ،فردي هاي تفاوتموضوع 
کنند.  با فرزندان اقوام مقایسه مییا  والدین فرزندانشان را با سایر فرزندان معموالًست که ا توجه قابل

، از جنس طلبکاري که کاش تو هم گذارند میدوش آنان روي  بارهاي سنگین احساسی و عاطفیگاهی 
شدي یا یک  شدي، ورزشکاري می شدي، فوتبالیست می شدي، نقاش می شدي، مهندس می دکتر می

 توجه قابلات. از چند وجه این مطالب  مثل خواهرت، مثل برادرت، مثل پسرخاله یا دخترخاله گر صنعت
گیري  شکلزمان است با بلوغ و  که هم ،مقایسه کردن در سن نوجوانی اینکهار مهم است. یکی و بسی

 اندازة بهکافی خوب نیستم، من  اندازة بهمن  که: شود میاین  باعث تلقین و پذیرش ،نوجوان خودپنداره
  پی خواهد داشت! را درهاي بالقوه و استعدادهاي نوجوان  و تخریب توانایی ،دیگران دانا و توانا نیستم

رسانی است. قیاس کردن کار  مقایسه کردن کار اشتباه، غلط و آسیب در هر صورت اینکهدیگر نکتۀ 
کنیم،  ها را با دیگران مقایسه می . وقتی آدمشود میبسیار زشتی است که باعث رنجیده شدن افراد 

اگر یعنی  ؛کنیم یتیم می متنفر و، کنیم بدبین مقایسه می با اورا نسبت به فردي که ها  آن اینکهنخست 
و دیگر اینکه کنیم،  محرومش میها  آن داشتندوست است، از  و...خواهر، برادر، پسردایی، پسرعمه 

  دهیم. و حس ناشایست بودن را به فرزندمان می بد بودنحس 

حاالتی که شما را به  راستی بهیعنی  »قد خلقکم اطواراو « :فرماید می نوح ةسور 14 ۀآی در وندخدا
مثل هم  اثرانگشتآفریدم که از اول خلقت تاکنون دو نفر را شبیه همدیگر نیافریده است. دو  گوناگون

کدام از ما یک رسالت منظور شده که هر ایمان شبیه همدیگر نیست. برايه ه چشمیننیست، دو شکل قر
یک  توانم مییم. شاید اگر برادرمان یک پزشک خوب شده است، من ا هبراي آن ویژه و خاص آفریده شد

یا شاید هم یک پزشک خوب بشوم، اما  ،فوتبالیست خوب بشوم یا یک هنرمند یا یک مهندس خوب
چون او چنان شده تو نیز باید چنین شوي وجود ندارد.  اینکهو اصراري مبنی بر  درخواستهیچ باید و 

سعی کنید ویژگی شخصیتی، نبوغ الدین را به این نکته جلب کنم که خواهم توجه و براي همین می
خاص و واحد و معجزة فردي فرزندتان را کشف کنید و دنبال این نباشید که او را مثل 

کسی بشود، فقط هر دیگران، شبیه دیگران یا جاي دیگران جا بزنید، چون فرزند تو شبیه
شود. ولی در عوض همواره  قت مثل آن نمیو شبیه آن است، جعل آن و تقلب آن است و هیچ

ها و  عمري را، انرژي را، هزینه اینکه جاي بهماند، براي همین  خودش بشود محروم می اینکهاز 
موفق و شبیه  هاي آدمرا مثل  فرزندانتانهاي زندگی خودتان را صرف این کنید که  سرمایه
بهترین ها  آن کمک کنید کهها  آن ، تالش کنید و بهدربیاوریدهاي موفق از آب  آن آدم

سکوي خودشان را پیدا کنند و بر «خودشان را کشف کنند و قهرمان زندگی خودشان بشوند، 
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هاي  شاید سکوي قهرمانی من در رشته ».اوج رتبۀ اول سکوي قهرمانی خودشان بایستند
انسانی و ارتباطی باشد،  باشد، شاید در علوم تجربی و شناختی باشد، شاید در علوم منطقیمحاسباتی و 

هاي بدنی، عصبی  افزار باشم. شاید در فعالیت شاید در کارهاي مهارتی باشد و من یک نابغۀ دست
پیدا کنم تا قهرمان  اعضالنی و هیجانات زیستی باشد و من یک ورزشکار خوب باشم. من باید خودم ر

خود را مالقات بکنم. همچنین وقتی که به یک مشاور  ،سکوي موفقیتروي  زندگی خودم را بیافرینم و
د یخواه را می که کدام هوش، استعداد یا مهارت دآگاه باشیباید  شود میمراجعه  شناس روانیا 

گیري  ها اندازه انواع هوش را، انواع استعداد را و انواع شخصیت را در انسان ه؟! امروزگیري کنید اندازه
هاي  گیري باالیی دارد ممکن است این هوش یادگیري در عرصۀ فعالیتکنند و کسی که هوش یاد می

و خلوت و پژوهش، ممکن است در  گرایی دروناجتماعی کارکرد داشته باشد، ممکن است در فضاي 
زیست کارکرد  حمایت از حیوانات و مراتع و حفظ محیط یا  محیطی زیستفردي یا در عرصۀ  روابط بین

 هاي چندگانه هوش موردي، هوش سنجش جاي بهمؤکد بر این دارم که  ۀتوصیداشته باشد. براي همین 
انواع هوش  اینکه سمت بهکند  گاردنر شما را هدایت می ۀهاي هوش چندگان تست مثالً .کنیدبررسی را 

این باشید که  دنبال  بهکنید،  اش تحلیل ماعی و یادگیري و زیستیرا در فرزندتان با کارکردهاي اجت
واحد در  صورت بهرا، رفتارهایی که  اش تکرارشوندهاش را و رفتارهاي  شخصیت او را و تیپ شخصیتی

دهد بشناسید و او را در موقعیت خودش کمک کنید تا رشد بکند و  شرایط متفاوت از خودش بروز می
  بکند. به جهان تقدیم در عین کمال و موفقیت و بازآفرینی، کشفبهترین خودش را 

  والدین و مربیان در هدایت تحصیلی نوجوانانوظیفۀ رسالت و  -5
وپرورش براي انتخاب  آموزان و مربیان مدرسه، مشاور، مدیر و آموزش دانش يوظیفۀ والدین و اولیا

  شاخه و رشتۀ تحصیلی و هدایت تحصیلی نوجوان چیست؟
 شود میاز این عزیزان نیست و در برخی از موارد  کدام هیچگفت انتخاب رشته، وظیفۀ  ودش مطلقاً می

بدترین انتخاب باشد که در مباحث بعدي توضیح داده خواهد  تواند می این عزیزانرشتۀ گفت انتخاب 
  این عزیزان چیست؟وظیفۀ شد. اما 

وظیفۀ والدین و مربیان کمک به بلوغ و خودکارآمدي کودك و نوجوان است تا رسیدن به جایگاهی که 
 خودآگاهیاز  ،آگاهی این افتد. بتواند این انتخاب را به شایستگی انجام دهد. این بلوغ با آگاهی اتفاق می

حصیلی و هاي ت ها و شاخه و سپس به آگاهی از رشته شود میآموز و داوطلب به خودش شروع  دانش
هاي  گیرید، بخش ست می، شما وقتی تنیفتادهبلوغ اتفاق آگاهی، رشد و وقتی کند.  شغلی ادامه پیدا می

و انجام هر تست و مصاحبه و  کنید میگیري  آموز و داوطلبتان را اندازه کشف نشده وجود دانش
حاال قبل از  !بآموز باشد. خ اید ظلم در حق دانشتشخیصی قبل از کمک به بلوغ و رسش کامل ش

آموز، نوجوان، داوطلب، ما  دانش خودآگاهیشناسی و پرداختن به  تست و مصاحبۀ تشخیصی و شخصیت
ما باید براي کودك و نوجوان خودمان فرصت دانش،  ؟این رسش انجام دهیمبراي  اچه کارهایی رباید 

انداز نسبت به موضوعات اقتصادي، اجتماعی و خدماتی و  تجربه، ایجاد درك، ایجاد نگرش و ایجاد چشم
خرید کتب مناسبی که به زبان متناسب با  بکنیم. چگونه؟! فراهمرا  هاي شغلی و زندگی فرصت
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یکی از  دهد توضیح میهاي تحصیلی و شغلی را  ها و رشته سال کودك و نوجوان شاخهو سن
هاي شغلی، تحصیلی، خدماتی و  اما کافی نیست. مراجعه به اماکنی که در آن فرصت ،راهکارهاست

مثل  ،هاي مهم و بسیار بزرگ است یکی از فرصت شود میارائه ها  آن هاي اجتماعی در موضوعات فعالیت
ها،  فروشی هاي فرهنگی، کتاب محلآموز به  رفتن به ورزشگاه، رفتن به بازار، رفتن همراه دانش

          ها،  ها، مراکز فرهنگی و هنري، کنسرت و چاپ روزنامه تولید محتواو محل  ها فروشی روزنامه
، محل تجمع اصناف خاص مثل تعمیرکاران خودرو ها کارخانهها،  موزه، تئاتر، سینما، پارك، سالن نمایش

البسه و  تولیدکنندگان، صنعتی تولیدکنندگانلوازم الکترونیک،  ی وقو لوازم خودرو، تعمیرکاران بر
خاك، چوب،  مختلف، آب،  مواد و عناصررفتن به طبیعت، درك و تجربه و لمس جهان هستی،  ،پوشاك

آنچه در پیرامون ما بارة وگو کردن در سنگ، کوه، حیوانات و حشرات و توجه، تمرکز و اندیشیدن و گفت
در  آنچهدر جهان هستی وجود دارد. صحبت کردن از احساسات با کودك و نوجوان از هیجانات و 

 و ما نیاز دارد، مشاهده، تجربه و نوجوانکودك  آنچهکند.  کند و به مغزش خطور می ذهنش عبور می
هاي  درك زیستن در جهانی است که از اصالت و واقعیت و اهمیت واالیی برخوردار است. بیش از کالس

ساختۀ ذهن بشر  در بعضی مواردهاي ذهنی و مغزي که  بعضی از فعالیت کنندة کسلتمرین و تکرار و 
فرصت بگذارد و است خداوند  ةآفرید که لهاي یادگیري واقعی و اصی بهتر است در فرصتباشد  می

ها به  این و...تفاوت حیوانات  ،ها تفاوت رستنی ،ها اقلیم، وهوا آبتجربه کند. تجربۀ طبیعت و تفاوت 
 قطعه قطعههاي وجودي و  دهد تا حفره کودك و نوجوان دانش، درك، شناخت، بینش و نگرشی را می

صفحۀ شخصیتی و صفحۀ  ،در آینۀ جهان هستی و پیرامون خودش .پازل شخصیت خودش را ببیند
جوان نواز  توانیم میاین کمال و بلوغ اتفاق افتاد،  اینکهکامل کند و بعد از  اپازل شخصیتی خودش ر

پتانسیل  عالقه، رغبت، ها از این بخش یک کدامم در یوگو کنیم و ببین تست بگیریم، مصاحبه کنیم، گفت
دهد. در  بیشتري نشان می ياثرگذارو  اثرپذیريارد. ابراز و بروز هیجانی و فعالیت و و مهارت بیشتري د

  ها تمایل به مشارکت، حضور و انجام کاري را دارد.  از این بخش یک کدام
هاي  کامل از مجموع توانمندي نقشههاي مختلف باید بررسی شود و یک طرح کامل، یک  هوش از جنبه

هیجانات  شود مینوجوان تشخیص داده شود و وقتی که این تشخیص به آگاهی و اطالع نوجوان رسانده 
اش مشاهده و مطالعه شود و پس از این آگاهی درك و شناخت  ظهورهاي هیجانی و احساسی و و بروز

 .»کار کنمه چ خواهم میدانم که  من می« :کند که و اعالم می شود میاش روشن  نوجوان چراغ آگاهی
هاي سکوي  براي طی یک مسیر منتهی به پلهو آغازي  ستااین لحظه، لحظۀ تولد یک قهرمان 

انتخاب و  ،گري که پس از خودآگاهی و خود تحلیل جو جنگقهرمانی توسط یک قهرمان 
کند و بهترین اثر را بر جهان  پذیري و تالش و ممارست، بهترین خودش را به جهان هدیه می مسئولیت

  گذارد. می
ست در تمام این ابودن در کنار نوجوان  ،وظیفۀ ما بودن، همراه بودن و در تمامیت بودن و در هر لحظه

انتخاب مسیر تحصیلی و شغلی که گام اول تا زمان  ،شروع بشود سالگی سهبعد از  بهتر استمسیر، که 
ابتدایی دورة کودك در آغاز  شخصیتیمناسب با پتانسیل و تیپ  هاي برنامه فوقانتخاب  تواند میآن 
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علمی، هنري، مهارتی برنامۀ  فوقهاي مختلف  آنکه کودك را مشغول انجام فعالیت جاي به .باشد
تقویت وي،  هاي قابل گیر کنیم، با تشخیص نقاط قوت و بخش کرده و او را درمانده و زمین کننده خسته
  .یمکنهاي متناسب را انتخاب و فرصت لذت از موفقیت را به او هدیه  کالس

  هاي مختلف هدایت تحصیلی مسیرها و روش -6
پیشرفت انسان و رشد بستر  درتحصیلی و شغلی یا انواع انتخاب شاخه و رشتۀ تحصیلی  هدایت مسیر

 آنچه بر اساسدانش و تکنولوژي تغییر کرده است. در گذشته چندان انتخابی وجود نداشت و نوجوان 
اتی روري بود و اگر کارهاي خدممپاگر کشاورزي بود، اگر صنعت بود، اگر دا دادند... انجام می والدینش

 هرگونهو شناختی و رشدي مانع از  ،هاي اجتماعی در واقع محدودیت .داد شغل پدر را ادامه می ،بود
شغل، پیشه و مسیر زندگی و سبک زندگی پدران بودند. با  دهندگان ادامهشد و فرزندان  انتخابی می

 دهندگان ادامهولی کماکان فرزندان  ،تر شد ها مقداري گسترده این انتخاب ،امع انسانیوصنعتی شدن ج
شد به اقلیم و  حداکثر اقوام و تبار خودشان بودند. در نهایت حق انتخاب محدود مییا  راه پدران

یکی  به کرد  کردند و ممکن بود کسی که در کنار ساحل دریا زندگی می اي که در آن زندگی می منطقه
 مثالًخدمات دریانوردي بپردازد یا یا  غواصییا  از مشاغل مرتبط با کارهاي دریانوردي و ماهیگیري

حق انتخاب از محدودة پدر و خانواده  حاال، خدمات تهیه و تعمیر و نگهداري شناورها، اما توربافی
اجتماعی و با توجه به اقلیمی که در آن زندگی  تر بزرگگسترش پیدا کرده بود به محدودة یک سیستم 

در  ،دوم ةقبل از هزارورود به عصر ارتباطات و  بشر وداد. با پیشرفت  کرد به خودش اجازة انتخاب می می
روي  هاي تحصیلی و شغلی پیش اوج صنعتی شدن و توسعۀ صنعت، حاال دیگر انواع مختلفی از رشته

مراکز ها و  و امکان دسترسی به اطالعات، ارتباطات، مسافرت، تحصیل در دانشگاه قرار گرفتنوجوان 
نوجوان رشتۀ داد. این امر باعث شد که انتخاب  قرار می اوروي  هاي بیشتري را پیش فرصتآموزش عالی 

شوند  افراد آماده می انتخابدر این سبک  .هدایت شود اشتغالو  موضوع نیازهاي بازار کار سمت بهکمی 
 خدمات و کشاورزي تربیت بشوند،جامعه، بازار، صنعت و  موردنیازهاي  تا براي مشاغل مناسب و پست

عشق و عالقۀ کافی به آن کار نداشتند. اوج افسردگی، خستگی، یا  انمنديچند شاید پتانسیل، توهر
 عنوان بهها  ناکارآمدي و احساس ناخرسندي از زندگی وقتی در جهان صنعتی پیش آمد که انسان

شدند و  سازي محصوالت به کار برده می ابزارهایی براي پیشبرد اهداف اجتماعی و صنعتی و تجاري
 راحال خوشی لذا  ،کردند تحمل میرا آن فقط  و هدوست نداشتآن را زمانی را که در محیط کار بودند 

القیت، عمر، کاهش خ منجر به خستگی، کاهش طول معموالًها  کردند. این نوع هدایت تجربه نمی
تغییر مسیرهایی  شد. میپس از جوانی و میانسالی  افراد،گیر چشم تغییر مسیرهاي گاهیالبته نوآوري و 

و با توسعۀ علوم انسانی و  مرور بهشد. اما  هاي چشمگیر افراد خودآگاه می که منجر به شکوفایی خالقیت
تر در  هاي قوي ها و نهادینه شدن موضوع تشخیص بخش فردي در انسان هاي تفاوتشناختی و درك 

ضروري، حق انتخاب  هاي تفاوتتشخیص  برايو ایجاد بستري شان  مهارتی و شناختی هاي تفاوت ،ها آن
خودآگاهی در جوامع رشدیافته پدید آمد که همراه با این  سمت بهبیشتري همراه با راهنمایی و هدایت 

اي از کمال و آگاهی و  مختلف طراحی، برگزار و اجرا شد تا انسان را به نقطه هاي آزمونو  ها تست فرایند
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دومبخش  

د. و به او این رساش به بلوغ و کمال ب انتخاب مسیر تحصیلی، شغلی و سبک زندگیبا که  ،رشد برساند
ش را در کمال خرسندي، خوشحالی و یو واحد خو یگانهحق را بدهد که آگاهانه انتخاب کند تا زندگی 

رو  ها را در پیش اي از این تست هدي بر جهان هستی انتخاب کند و بیافریند. امروزه طیف گستراثرگذار
فردي را که در مسیر کودکی و نوجوانی به آگاهی و کمال و بلوغ رسیده ها  بر اساس آنداریم تا بتوانیم 

 اوکه جاي  بنا نیست، اما یمکنهمراهی و مشایعت  شایسته خابو او را تا آستان انت کرده ارزیابیاست 
خانوادگی و اقتصادي، گاهی افراد  ،اجتماعی موارد خاصهاي ضرورت و  تصمیم بگیریم. البته در زمان

کنند که ناشی از  و عالیقشان می ها و تواناییحتی متعارض و برخالف استعدادها  مدتی کوتاههاي  انتخاب
 عنوان بهوقتی آنتوان دو سنت اگزوپري  مثالًهاي زیستی، خانوادگی و اجتماعی و جهانی است؛  ضرورت

کند و در جنگ جهانی وظیفۀ اجتماعی الزم را کسب  هاي مهارت شود مییک خلبان جنگنده مجبور 
هاي ضروري و مسئوالنه تعارضی   گذارد انجام دهد. اما این انتخاب اش می که جامعه و کشورش به عهده

احساسی و عاطفی  هنرمند، انسانی اینکههاي این فرد براي  هاي بنیادین و استعدادها و توانایی با انتخاب
  .کند بشود، ایجاد نمیشمند شازده کوچولو کتاب ارزبین و خالق  نویسندة نازك و

  هاي موجود) براي هدایت تحصیلی گیري (تست استفاده از ابزارهاي سنجش و اندازه -7
 MBTIهاي شخصیت  هاي مختلف  خود گزارشگر یا (سلف ریپورت) االن موجود هست؛ از تست تست

کدامش هر هاي مختلف که ن و تستاد و هوش، از گاردنر گرفته تا ریوهاي استعد با پیشینۀ قوي، تست
. اما شود میدهد انتخاب و اجرا  تشخیص را انجام می فرایندان و مشاوري که شناس روانبه تشخیص 

یعنی  ؛ددهانجام آن را متخصص  يباید فرد حتماًها این است که  مهم در استفاده از تستنکتۀ 
هایی که در فضاي مجازي و در اینترنت در موتورهاي  تست معموالًو مشاور تحصیلی.  شناس روان

تشخیص استعدادها و  جاي بهکه  هستندرو  ، با این خطر و خطا روبهشود میوجوگر انجام  جست
 هماندهد. نقاب  هاي ما را تشخیص می یا نقاب ، پرسونا)یا همان خود حقیقی(تشخیص تیپ شخصیتی 

والدین و مربیان و  تأییدبه نمایش بگذاریم تا مورد است که ما یا یاد گرفتیم از خودمان  خودنمایشی
. وقتی که یک فرد عادي در زنیم می صورت بهآنچه هستیم  رویت هایی که از ترس نقابیا  خانواده باشیم

کند ولو این تست استاندارد و  هاي یک تست می فضاي مجازي اقدام به پاسخگویی به پرسش
خواهد خود برتر و  هایی است که می دهد پاسخ هایی که می ، پاسخMBTIشده باشد، مثل  اعتباربخشی

امکان  ،کند برگزار مییک مشاور این تست را یا  اسنش ، اما وقتی یک روانبهتري از خودش ارائه کند
  کند. کاهش پیدا می ااین خط

تفاوت  کند تا می، پایایی و روایی تست کمک اعتباربخشیبه  با داوطلبشناس یا مشاور  روان ۀمصاحب
هاي آگاه و ناآگاه،  و تشخیص بدهد نقاب ،»و من اصیل خود«با » ها یا نقاب ژپرسونا«قائل شود بین 

افتد و آسیب  اش. این اتفاق فقط در اتاق مشاوره می هشیار و ناهشیار داوطلب را با خود اصیل و واقعی
 غیرمتخصصفرد هایی که  هاي سلف ریپورت یا خودگزارشگر در فضاي مجازي، یا تست ناشی از تست

کند، کمتر از  را از طریق یک اپلیکیشن به شما ابالغ می اش گیرد و نتیجه در زمان کوتاهی از شما می
  نیست. ناآگاه هاي والدین و مربیان ب آسیب انتخا
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و مشاور متخصص در یکی از  شناس روانمعجزه بکند که  مفید باشد و حتی تواند میزمانی یک تست 
بین «و بتواند باشد شناسی داشته  شخصیت مهارتو مشاور  شناس روانو  دهدانجام آن را مراکز معتبر 

را آگاه کند  داوطلبتفاوت قائل شود و این دو را جداگانه ببیند و » ، من اصیلخود«یا » پرسونا یا نقاب
ها  آن آگاه شویم و آگاهانه به نقابوقتی  اما ؛رسان باشند توانند مضر و آسیب که گاهی می یهای به نقاب

هاي اجتماعی داشته باشیم.  در عرصهمک کنند تا من کارآمد و بهتري توانند به ما ک را انتخاب کنیم می
رغم استعداد و مهارت فردي،  خانوادگی و علی تأییدبراي مثال وقتی فردي به جهت توجه اجتماعی و 

گیرد وقتی به نقاب فوتبالیست  مطلوب نمینتیجۀ کند و  براي موفقیت در تیم فوتبال تالش می ها سال
و قهرمان شطرنج شود و  کنددیگر ورزشی که در آن موفق است رجوع رشتۀ خود آگاه شد شاید به 

گذاري  سرمایهقهرمانی روي بخش ضعیف خود البته به تقویت مهارت فوتبال نیز بپردازد ولی براي 
  کند! نمی

  باشد! نندهدلسردکحواسمان به مشاوران دلسوز ولی  -8
هایی که توسط والدین انجام  انتخابگاهی خواهم به این موضوع بپردازم که چرا  در این بخش می

بدترین انتخاب و بدترین اتفاق  تواند می ،اساننش یا حتی مدیر، معاون و مشاور مدارس یا روان شود می
دهند  براي نوجوان یا داوطلب ما باشد. دقت کنید وقتی والدین براي فرزندانشان انتخابی انجام می

خودشان،  بربادرفتهخودشان، آرزوهاي  رهپندا هایشان براي آن انتخاب تجربیات زیستی و خود دلیل
 تواند میهاي خودشان  ترسم ها یا من می استمخو ها، من می توانم هایشان، من نمی دردهایشان، ترس

  باشد.
خواهد و آرزو دارد متفاوت باشد و در  و می تواند میداند یا  نوجوان ما می آنچهها ممکن است با  همۀ این

 ه يخودپندارنفس و  گیري عزت شکل با اش مانیز همبا لحاظ کردن موضوع  ها این صورت این انتخاب
  نوجوان خواهد زد.ضربۀ مهلکی به نوجوان 
  زا هستند!؟ ها آسیب کردم که عموماً این انتخاب تأکیداما چرا 

هاي خودشان را  والدین سایه معموالًکند که  می تأییدی یادگیري این نظر را شناس روانتجربه و موضوع 
پذیر کودکان و نوجوانانی  طلب و مسئولیت کوش، کمال گیر و سخت یعنی والدین سخت ؛کنند تربیت می

و کوشی  الزم بوده از سخت آنچههر  چراکهها چندان موفق نیستند،  کنند که در این زمینه را تربیت می
این  خواهی در پدر و مادر بوده و این حاشیۀ امن باعث شده که کودکان و نوجوانانی که در و کمال دقت

تالش  اینکهامن و وجود آرامش نیاز چندانی پیدا نکنند براي  سار سایهشوند در این  ها تربیت می خانواده
ر گیر، کمتر هدفمند، کمت هاي سهل انجام بدهند، یا خانواده مواردو تقالي بیشتري براي رسیدن به این 

کنند که انگیزة کافی براي جبران  مند فرزندانی را تربیت می هاي کمتر بهره خانواده و مستعد
خودشان دارند و  هاي محدودیتها و  محرومیت تأمینکافی براي  انگیزةهاي خودشان دارند،  نداشته

شوند. این قصه که از آتش خاکستر  کوش، هدفمند، پرتالش و جنگجویی می هاي سخت ها آدم این
ها  در خانواده هاي آدلر) عقدهنظریۀ قدرت (ی شناس روانو از خاکستر آتش، تعبیر عامیانۀ  یدآ درمی
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پذیري در کنار خودش  اجتماعی و مسئولیت هاي مهارتاست، حاال وقتی یک خانوادة با پتانسیل باالي 
و توانم  می خودش و حتی با رفتارهاي آزاردهندة ناشی از من هاي فداکاريهاي خودش و با  و با حمایت

که  شود میکافی قوي هستم، تو هم باید قوي شوي موجب تعارض رفتاري نوجوان خودش  قدر به من
که اگر والدین براي فرزندشان انتخاب کنند،  شود میخواهم باشم، باعث  گونه که تو هستی نمی من این

هایی که  هاي خودشان انجام داده باشند، انتخاب ها و ترس آرزوها، توانایی بر اساساین انتخاب را 
، ها خوانده درسنخواهد بود. گاهی ما  ،متفاوت استها  آن که با ،مناسب فرزندشان گاه هیچ

 آنکه از وضعیت امروز خودمان آگاهانه دلیل بهو... ها، خردمندها  ، ثروتمندها، فقیرها، غنیها کرده تحصیل
دهیم به نسل آینده که تو مثل من نباش،  اآگاهانه راضی نیستیم، وضعیت خودمان را تعمیم مینیا 

ي، یا نه من وبش کسیبدانیم دلیل عدم موفقیت خودمان چه بوده است. تو درس بخوان تا  اینکهبدون 
که درس خواندم چی شدم. تو برو یک مهارت کسب کن. تو تالش بیشتري بکن، شاید به جایی برسی. 

ها و  کنی. این جمالت جمالتی هستند که ناشی از عواطف، احساسات، ترس کافی تالش نمی اندازة بهتو 
 کنم می هراي همین توصیآرزوهاي ماست و شاید کاربرد منطقی و درستی براي نسل بعد نداشته باشد. ب

 اندیشیدن را، بهها  آن به ،براي فرزندان اندیشه کردن جاي بهگیري براي نسل آینده،  تصمیم جاي بهکه 
بلوغ و کمال را هدیه بدهید تا خودشان در فرصت انتخاب، بهترین انتخاب ها  آن خردمندي را، بهها  آن

ما همواره انتخاب  بنا نیستما همواره بیندیشیم،  نیستبنا ما همواره باشیم،  بنا نیسترا انجام بدهند. 
ما همواره خردمند، توانمند، دانا و قدرتمند در کنار فرزندانمان باشیم. ما وظیفه داریم  بنا نیستکنیم، 

 فرزندانمانتا خردمندي را، اندیشیدن را، توانمندي و قدرتمند شدن را و درست اندیشیدن را به 
  دشان زندگی را زندگی کنند. خوها  آن بیاموزیم تا
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 نگاه به افق دانشگاه  
  دیگرانتجربۀ اهمیت 

به فرزند شما در انتخاب درست کمک کند، استفاده از تجربیات  تواند میترین کارهایی که  از اساسی
  .شغلی آن استآیندة ها و  تحقیق در مورد رشتهمرحلۀ دیگران در 

با نظارت شما  حتماً) و و...شرایطی براي فرزندانتان فراهم سازید تا او با دیگران (دوست، آشنا، غریبه 
 صحبت کند.

را بهتر بشناسید و متوجه  موردنظررشتۀ ي مربوط به ها شغلکمک کند که  تواند میصحبت با دیگران 
بارة اشتباه خود در احتماالًاز آن تصورات  تر مهمها و شرایطی دارد و  مدنظر، ویژگیۀ شوید که رشت

 .کنار بگذاریدرا  موردنظررشتۀ شغلی آیندة 

رشتۀ ریاضی دارد و به رشتۀ گر فرزندتان تمایل به اکسی. فرضاًَ هر اما نه با ،با دیگران صحبت کنید
مند است شاید به نظر برسد که صحبت کردن با  خاصی مانند مهندسی برق یا مکانیک عالقه

اما این تصور درست  ،تر انتخاب کند به او کمک کند تا آگاهانه تواند میبرق یا مکانیک رشتۀ دانشجویان 
 .نیست

هایی وجود دارد و در  ریاضی چه شغلرشتۀ شاید دانشجویان بتوانند به شما کمک کنند تا بدانید که در 
مشاورة برق، رشتۀ توانید از یک دانشجوي  نمی مطمئناًچه مسیرهایی هست اما ها  آن خاصرشتۀ 

 .مهندسی برق بگیریدرشتۀ شغلی آیندة افزار یا حتی  مهندسی نرمرشتۀ مناسبی براي 

هاي خود  جوي که در آن قرار دارند، اغلب در پی دفاع از انتخاب دلیل بهخاص، رشتۀ دانشجویان یک 
رشتۀ شغلی آیندة توانند تصویر درستی از  خود، نمیرشتۀ کاري در تجربۀ کمبود  دلیل بههستند و 

ها و  را به شما بدهند. در واقع وقتی که شما از یک دانشجوي مهندسی مکانیک در مورد خوبی موردنظر
مهندسی مکانیک رشتۀ پرسید، با دالیل خاص آن شخص براي انتخاب  انیک میهاي مهندسی مک بدي

 .شوید و نه چیزي بیشتر مواجه می
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رشتۀ زمینۀ التحصیالنی که چه در  صحبت کنید. فارغ موردنظررشتۀ التحصیالن  سعی کنید با فارغ
یار خوبی را به شما توانند دید بس هاي دیگر... می تحصیلی خود مشغول به کار هستند و چه در زمینه

  .فرزندانتان کمک کنندرشتۀ بهتر براي انتخاب   بدهند و شما را در گرفتن تصمیم
  
  

  
  
  
  

  

  ؟…رشته مهم است یا!  
  اولویت (فرزند شما) در انتخاب رشته چیست؟ 

کنند که در  خویش به ما توصیه میۀ در این مورد، اطرافیان اغلب نظرهاي متفاوتی با توجه به تجرب
خواهید تصمیم درست را خودتان بگیرید  باشد، اما اگر می کننده کمک تواند میبعضی مواقع این نظرات 

مورد تحقیق کنید. البته مطمئن  در اینمانی نشوید، بهتر است کمی ینزدیک دچار پشة و در آیند
  بسیار مفید باشد.  تواند میباشید نظرات یک مشاور آگاه در این زمینه 

 یک سؤال مهم 

 صددرصديپاسخ قطعی و  توان نمی سؤالتحصیلی مهم است یا دانشگاه؟ در مقابل جواب این رشتۀ 
ها و  ، تصمیمی که با توجه به اولویتبگیرد) آموز دانشباید خود داوطلب (را زیرا تصمیم نهایی  ،داد

خواهند  بهترین تصمیم باشد. برخی  می دتوان میخود گرفته شود، ة نگرش شخص از زندگی و آیند
دانشجو شوند و تنها قصد گرفتن مدرك دارند و برایشان شغل و بازار کار مهم نیست یا بعضی دیگر به 

کدام هر . براياند و بسیاري دیگر براي تحصیل و یافتن شغل مناسب در تالشهستند فکر بورسیه شدن 
ها و اهداف  متفاوت است. پس بهتر است قبل از انتخاب به اولویتها نیز  ها نوع انتخاب از این دیدگاه

 .خود از تحصیل پی ببرید

خواهید کجا  خواهید؟ در آینده می خود را روي کاغذ بنویسید. از خود چه میة توانید دورنماي آیند می
ن از اهمیت یا تحصیالت و شغل برایتا کنید میباشید و چه نوع زندگی داشته باشید؟ خیلی آرمانی فکر 

 . و...کمی برخوردار است؟ 

ها را براي شما تعیین کند. چندین معیار و مالك  اولویت تواند میها  آن و پاسخ به سؤاالت گونه اینطرح 
  .در انتخاب نهایی خود دقت کنیدها  آن کنیم تا با در نظر گرفتن ها بیان می براي تعیین اولویت
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 :خالصه شود تواند میمهم در چند خط  سؤالبهترین توصیه براي جواب به این 

 .هاي زندگی خود را بهتر بشناسید اولویت

 .به اهداف خود دقت کنید

 .عالیق خود را در نظر بگیرید

 .خود را کسب کنیدۀ هاي رشتنیاز پیشبراي موفقیت تمام 

 عالقه و استعداد 

آموزان درك  بیشتر دانش متأسفانهاما  ،شود میعالقه و استعداد اولویت اول انتخاب افراد محسوب 
اند یا تمایلی به کشف ندارند، یا  را کشف نکردهها  آن یا ،درستی از عالیق و استعدادهاي خودشان ندارند

ها داراي استعداد و هوش و  انسانۀ استعدادي ندارند. باید گفت هم اصالًکنند  بعضی دیگر احساس می
هاي ذاتی و رفتاري خویش  این ویژگیدربارة رشته به تحقیق عالقه هستند و بهتر است قبل از انتخاب 

 هاي مهارتخویش را پیدا کنید. براي افرادي که از عالیق و  سؤاالتبپردازید تا بتوانید جواب بسیاري از 
خود مطمئن هستند، انتخاب بسیار آسان است. از ابزارهاي موجود براي پی بردن به استعداد و عالیق 

د و راه نها نجات ده شما را از این سردرگمی دنتوان میهاي استعدادیابی  خود استفاده کنید. تست
  .انتخاب را هموار سازند

 شغلی و بازار کارآیندة  

ل و موقعیت اجتماعی خوبی شوید به این اولویت دقت کنید. براي خواهید در آینده صاحب شغ اگر می
برخوردار است. اگر جزو چنین  زیاديبسیاري از اشخاص داشتن درآمد باال و شغل مناسب از اهمیت 

برتر به ۀ اي بهتر باشید. رشت برتر با آیندهۀ جاي دانشگاه برتر به فکر رشت هافرادي هستید بهتر است ب
هایی باشید  رشته دنبال  به صرفاًهاي معروف و پرطرفدار باشید، خیر  که دنبال رشتهاین منظور نیست 

جدید صاحب  هاي مهارتدانید با تالش و کوشش و کسب  که در ایران بازار کار مناسبی دارند و می
عالقه دارید از افراد معتبر و ها  آن بهرا که هایی  شوید. بازار کار رشته میشغل و درآمد مناسب در آینده 

 .توانید از نظرات مشاوران نیز بهره  ببرید کنید. می وجو پرسفعال در این زمینه 

 موقعیت و شرایط زندگی 

خیلی مهم  خصوصدر این  گیري تصمیمدر  تواند میدر برخی موارد شرایط اقتصادي و مالی خانواده 
هاي تحصیل را  نظر او را تغییر دهد. براي شخصی که هزینه تواند میباشد، و شرایط زندگی شخص نیز 

ۀ هاي دولتی بسیار مهم و در اولویت هستند. در این حالت فرد باید رشت تواند پرداخت کند، دانشگاه نمی
هاي دولتی بدون شهریه انتخاب کند تا بتواند به تحصیل ادامه دهد.  خود را در میان دانشگاهۀ مورد عالق

متوسط در دانشگاه بهتر باشد تا بتواند از پس ۀ این حالت مجبور به انتخاب یک رشت ممکن است در
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ة هاي تحصیل برآید. پس بهتر است قبل از انتخاب نهایی به شرایط زندگی و وضعیت مالی خانواد هزینه
 .خود دقت کنید

به اهداف فرد  کامالًتواند بدهد و این انتخاب  جواب قاطعی در این مورد نمی کس هیچگوییم  باز هم می
و  ها مهارتبستگی دارد. موفقیت یک فرد در تحصیل و شغل، به عالقه، پشتکار و تالش او در کسب 

 .تالش او در جهت کسب تجربه بستگی دارد

  ؟! دانشگاه است یا تر مهمرشته  

. تحصیل استاز اهداف خود  تر مهمهاي اطرافیان بسیار  و ظاهر زندگی و حرف دورنمابراي برخی افراد 
بدهد، اما این ظاهر تنها براي یک یا دو ها  آن ظاهر جذابی به تحصیالت تواند میدر یک دانشگاه معروف 

باید دقت کنید تحصیل در یک . شود میجذاب باشد و بعد از آن براي شخص عادي  تواند میترم 
اي که در آن  تهدهد اما زندگی و کار با رش دانشگاه فقط چند سال از عمرتان را تشکیل می

  اید، براي یک عمر با شماست. تحصیل کرده
هاي دنیا در بهترین  از بهترین رشته وخالی خشکگذراندن واحدهاي درسی و گرفتن یک مدرك 

عمر او  بسا چهداشته باشد، که  تأثیريتواند در موفقیت فرد  ها بدون مهارت، عالقه و هدف نمی دانشگاه
مهارت هستند و مطمئن باشید هنگام استخدام قبل  افراد با دنبال  بهان نیز دهد. کارفرمای را نیز هدر می
 .کنند هاي شما دقت می و تخصص ها مهارتو لعاب شما، به  پررنگۀ دانشگاه شما یا رشتۀ از بررسی رتب

را با عشق و عالقه و انگیزه  شغلشاناي و با مهارت نیاز دارد تا  دنیاي امروز ما به افراد متخصص و حرفه
  دنبال کنند.

  
  
  
  
  

  

 ؟ها چشمی هم و نیازهاي جامعه یا چشم 

 فرارسیدنبا نزدیک شدن به پایان سال تحصیلی و  هرسالهها  آن هاي و خانواده نهمپایۀ ان آموز دانش
زیرا  ،کنند میرا تجربه  هایی سردرگمیو  ها نگرانیگیري در مورد انتخاب رشته، تردیدها،  زمان تصمیم

ان در آینده است. آموز دانشتحصیلی یکی از دالیل موفقیت تحصیلی و شغلی رشتۀ انتخاب درست 
، عدم شناخت کاردانشو  اي حرفهو نظري، فنی هاي در حوزههاي تحصیلی  و رشته ها شاخهتنوع و تعدد 
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ناقص و محدود بر تردیدها و شرایط  رسانی اطالعو  ها رشتهیک از این هر شغلیآیندة  و کافیصحیح 
پس از پایان امتحانات  گیرند میتصمیم  ها خانوادهبسیاري از  که نحوي به ،نابسامان موجود افزوده است

 .کنندبا مراجعه به مشاوران و با کمک آنان فرزند خود را راهنمایی و هدایت 

دانش تا چه اندازه با نیازهاي کارو  اي حرفهو هاي نظري، فنی ان در شاخهآموز دانشرشتۀ انتخاب  :سؤال
در  ها چشمی وهم چشمان تا چه اندازه به این موضوع توجه دارند؟ نقش آموز دانشجامعه تناسب دارد و 

 ان تا چه اندازه است؟آموز دانشرشتۀ انتخاب 

 انتخاب رشته 

هوشی، نمرات  ةاز جمله میزان بهر آموز دانشخود  هاي ویژگیدرست باید رشتۀ براي یک انتخاب 
زمینۀ تحصیلی او، تعیین نقاط قوت و ضعف او در دروس مختلف، بررسی عالیق و استعدادهاي او در 

روحیۀ با دادن اطالعات فراوان و ایجاد  توانند می. والدین در این زمینه شودها و مشاغل بررسی  رشته
رشتۀ قوي در فرزند خود این توانایی را در او به وجود بیاورند تا بتواند بهترین  نفس اعتمادبهعالی و 

 .خود را انتخاب کندعالقۀ مورد 

و در نتیجه  دانشگاهیرشتۀ انتخاب مقدمۀ دبیرستان یا هنرستان، دورة تحصیلی در رشتۀ انتخاب 
روحی و  ،شخصیتی هاي ویژگیرا برگزید که با تمام  اي رشتهانتخاب شغل است. به همین دلیل باید 

کار، رضایت  او را از نظر درآمد و بازارآیندة و باشد فرد مطابقت داشته  هاي فرصتهمچنین امکانات و 
  .کند تأمینشغلی، محیط کاري مناسب و... 

 در انتخاب رشته مؤثرعوامل  

 ؛ها آنمطالعۀ به دروس تخصصی آن رشته و تمایل به  آموز دانشعالقۀ  -

باید  اي رشتهکس براي موفقیت در هر هر :تحصیلیرشتۀ دارا بودن استعداد و توانایی تحصیل در آن  -
 تواند میي که آموز دانششخصیتی و جسمی آن رشته را داشته باشد.  ی،استعداد و توانایی ذهنی، روح

 ؛خوب یا یک کشاورز موفق شود، دلیلی ندارد که یک پزشک یا مهندس ناموفق باشد دان موسیقییک 

باید تاحدي امکانات تحصیلی و مالی را در نظر  آموز دانشدارا بودن امکانات و شرایط اجتماعی:  -
  .بگیرد

 هدایت تحصیلی حاکم بر نظام آموزش متوسطه ۀنام شیوهنگاهی به  

 ترین مناسبآموزان باید به  : هدایت دانشکند  متوسطه بیان میدورة تحصیلی در  ۀنام هدایت 96مادة 
وي و به تناسب امکانات و نیازهاي کشور صورت عالقۀ تحصیلی، بر اساس استعداد و رشتۀ شاخه یا 

آموزان مورد توجه واقع شود که  پذیرد. طبق تعریف فوق چند مسئله باید در هدایت تحصیلی دانش
 :از عبارت است

 ؛آموزان شناخت استعدادهاي دانش -1
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 ؛آموزان ق دانشیشناخت عال -2

 ؛شناخت امکانات موجود در منطقه و کشور -3

 ؛ها آناعالم نیازهاي شغلی کشور و شناخت  -4

  .فوق بند 4تحصیلی مطلوب بر اساس  هاي رشتهآموزان به  هدایت دانش -5

 انآموز دانشتحصیلی رشتۀ در انتخاب  ها چشمی همو نقش چشم 

 خود  هاي توانمنديان بدون توجه به نیازها و آموز دانشو  ها خانواده: بسیاري از نظر یک کارشناس
که  زنند میدست به انتخاب رشته  چشمی همو و اینکه از زندگی خود چه انتظاري دارند؛ از روي چشم

تحصیلی رشتۀ در انتخاب  ها خانوادههم کم نیست. بسیاري از  ها انتخاب گونه اینتعداد  متأسفانه
اینکه فالن رشته پرستیژ  خاطر بههم فقط  ها خانوادهکنند. بسیاري از  فرزندان خود مدگرایانه عمل می

د بدون اینکه نرشته تحصیل کن در آنتا  کنند میاجتماعی باالتري دارد فرزندان خود را مجبور 
اساسی مواجه  هاي چالشفرزند خود را در نظر بگیرند و فرزندان خود را در آینده با  هاي توانمندي

در زمان ازدواج  قطعاًانتخاب کند  درستی بهخود را عالقۀ مورد رشتۀ ي نتواند آموز دانش. وقتی سازند می
راوانی مشکالت ف نیز دچارصورت در زندگی اجتماعی خود  در ایننیز انتخاب درستی نخواهد داشت و 

  .خواهد شد و این سیکل معیوب ادامه خواهد یافت
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  میسر تحصیلی) خودآگاهی(  راهنقشۀ  
 مقدمه  

 کمک یک مشاوربهتر است از  درهرصورتبراي شما یا فرزندتان چه رشته مهم باشد چه دانشگاه 
  .راه مطلع شویدنقشۀ از بهره بگیرید و قبل از رفتن نزد مشاور 

مسیر تحصیلی او  خودآگاهی فرایندسري تست و آزمون در  انجام یک در این بخش شما با فرزندتان با
  خواهید رسید. تصمیم موقت) به یک انتخاب و 4و در نهایت (در انتهاي بخش  دارید برمیگام 

 1از راهنمایی و کمک یک مشاور زبده توانید میبعد از اینکه انتخاب و تصمیم موقت خود را انجام دادید 
و محتواي این بخش به شما کمک  ها نامه پرسشنیز بهره بگیرید. اگر مشاور نیز در اختیار نداشتید، 

فرزندتان از  خوداظهاريو  خودآگاهی بر اساسو مطلوبی را  درستخواهند کرد تا انتخاب نسبتاً 
 خودش، انجام دهید.

  :آورید  می به دست ها توانید با شناخت نسبی که از خود و رشته در این بخش مینکته
  انتخاب اولیه (موقت) مناسبی را انجام دهید.

 شناسی (لذت انتخاب درست) و رشته خودشناسی 

به یک اندازه  ها انتخابۀ اما اهمیت هم ،انسان در طول زندگی خویش همواره در حال انتخاب است
 تأثیرمهم در تعیین سرنوشت افراد  هاي انتخابهستند!  اهمیت کمنیست؛ برخی بسیار مهم و برخی 

 متوسطه است.ة تحصیلی در دورۀ مهم انتخاب رشت هاي انتخاببسزایی دارند. یکی از 

متوسطه با انتخاب رشته در دانشگاه ة اهمیت انتخاب رشته بدان جهت است که انتخاب رشته در دور
و اگر بخواهد با دیپلم  کند یمدانشگاهی فرد را براي انتخاب شغل خاصی آماده ۀ و رشت استمرتبط 

                                                             
   مطالعه فرمایید. 82تا  79توانید در صفحات  مشخصات و ویژگی یک مشاورة خوب را می - 1
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زیادي دارد و در واقع  تأثیرهاي مختلف بر زندگی وي  مشغول به کار شود، شغل او نیز از جنبه
 ».انتخاب رشته، انتخاب راه زندگی است«

زیرا  ،دکنخود را انتخاب ۀ و معیارهاي صحیح، رشت ها مالكمهم این است که فرد آگاهانه و بر اساس 
، لذت از زندگی، موقعیت درآمدانتخاب درست موفقیت تحصیلی، رضایت شغلی، پیشرفت در کار، کسب 

دارد و در مقابل انتخاب نادرست به افت تحصیلی،  به دنبالاجتماعی و شکوفایی استعدادهاي فرد را 
عمر، عدم رضایت شغلی و سرخوردگی فرد  بهاي گرانۀ شکوفا نشدن استعدادهاي فرد، هدر دادن سرمای

 .شود میمنجر 

؛ شاید شوند مینادرست در سال دوم یا سوم مجبور به تغییر رشته ۀ انتخاب رشت دلیل بهبرخی افراد 
تحصیلی خود رضایت نداشته ۀ باشد اما دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد هم بوده که از رشت آور تعجب

در آزمون سراسري شرکت کند و در  مجدداًانشگاه تصمیم گرفته سال تحصیل در د 6تا  5و پس از 
 !تحصیل دهد و این یعنی هدر دادن عمرۀ دیگري ادامۀ رشت

 ي انتخاب رشتهها مالك 

  در انتخاب رشته باید به دو اصل اساسی توجه داشت:
  ؛الف) شناخت خود

  هاي تحصیلی. ب) شناخت رشته
آن موفقیت ۀ زمان مورد توجه قرار گیرد نتیج هم طور بهتحصیلی این دو اصل ۀ اگر در انتخاب رشت

تحصیلی و در نهایت رضایت شغلی خواهد بود که این امر در زندگی هر فردي بسیار مهم است. در 
انتهاي همین بخش . در مکنی میجداگانه بررسی  صورت بهیک از اصول اساسی انتخاب رشته را هر اینجا

آموز عزیز (با راهنمایی و نظارت والدین  به شما دانش اند که شده ارائههایی  ها و تمرین تست چهارم
هاي تحصیلی اطالعات بیشتر و بهتري  کنند تا در مورد شناخت خود و شناخت رشته گرامی کمک می

  کسب کنید.

 الف) شناخت خود

 ۀ یکی از عوامل مهم در انتخاب رشته، شناخت رغبت و عالق خود:ۀ شناخت رغبت و عالق
. رغبت به معناي میل و اراده است و عالقه یعنی به دل دوست داشتن! رغبت باال به یک استآموز  دانش

. براي مشخص شدن این موضوع از شود میتحصیلی باعث پشتکار، جدیت، و لذت بردن از زندگی ۀ رشت
 .آید سنج به عمل می ان آزمون رغبتآموز دانش
  که فرد را براي انجام  اي بالقوهتوانایی «نظر یعنی استعداد از یک  خود: استعدادهايشناخت

تحصیلی متناسب با استعداد فرد باشد، امکان رشد و شکوفایی ۀ اگر رشت» .کند میدادن کار آماده 
خواهد داشت. براي  به دنبالو موفقیت تحصیلی و شغلی را  شود میي نهفته فرد فراهم استعدادها
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خرده آزمون  یازدهتشخیص استعداد تحصیلی که شامل  آزموننیز ان آموز دانشمشخص شدن استعداد 
 گیرد.  میانجام  شود می
 :تحصیلی مورد ۀ مرتبط با رشت هاي درسدر  آموز دانشاینکه  شناخت سوابق تحصیلی خود

. سوابق کند میي فرد براي انتخاب رشته کمک ها تواناییخود چه نمراتی کسب کرده به شناخت ۀ عالق
در انتخاب رشته  مسئلهو این  دهد میمختلف نشان  هاي درسرا در  آموز دانشتوانایی تحصیلی در واقع 

 .مهم است
  یعنی آنچه در تحصیل و شغل آینده براي شما اهمیت دارد.  ها ارزش خود: هاي ارزششناخت

شما کدام است؟ درآمد،  هاي ارزشهدف شما از انتخاب رشته و در نهایت انتخاب شغل چیست؟ 
 !؟ها اینیا ترکیبی از  ...، موقعیت اجتماعی ومسئولیتشهرت، خدمت، استقالل در کار، امنیت کار، 

 :تیپ شخصیتی افراد در ارتباط با نوع مشاغل مهم است. جان  شناخت تیپ شخصیتی خود
گر، هنري، اجتماعی، متهور وجو جستگرا،  افراد را در یکی از شش تیپ واقع توان میهالند معتقد است 
ي خاصی پیشنهاد ها شغلشخصیتی  هاي تیپکدام از این هر بندي کرد. وي براي و قراردادي طبقه

 دهند میگرا اشخاصی هستند که توانایی بدنی و مکانیکی دارند، ترجیح  تیپ واقع مثال عنوان بهکند.  می
ي مناسب این تیپ ها شغلد و در فضاي باز باشند. حیوانات کار کنن و ها، ابزارها، گیاهان ماشین ،با اشیا

، صنعت و کشاورزي، خدمات گري نظامی، ورزشکاري، افزار سخت –ساخت و تولید، کامپیوتر–مکانیک 
 .است ...حفاظتی و

 »کسی را بهر کاري ساختند/ میل آن را در دلش انداختند.هر: «و سرانجام اینکه به تعبیر مولوي

  تحصیلی هاي رشتهو  ها شاخهب) شناخت 

مختلف یک شناخت نسبی داشته  هاي رشتهنسبت به  دبای شخصاًتحصیلی، داوطلب ۀ براي انتخاب رشت
و با مشورت  مسئوالنهتحصیلی حق مسلّم هر فرد است ولی از این حق باید آگاهانه، ۀ باشد. انتخاب رشت

خود در ذهن ة هر فردي شغل یا مشاغل خاصی را براي آیند طورمعمول به. کنداز دیگران استفاده 
باید با  کند میکه فرد انتخاب  اي رشتهبنابراین  ...و وکالت؛ یکی مهندسی، یکی پزشکی، یکی پروراند می

 .همسویی داشته باشد اش عالقهشغل مورد 

 :اساسی پاسخ داد سؤالتحصیلی، باید به چند ۀ شناخت رشت خصوصدر 

؟ آیا این کند میلی بحث ئچه موضوع و چه مسادربارة ماهیت رشته چیست؟ یعنی اینکه این رشته 
 ؟استوي ۀ رشته مورد عالق

ها را دارد؟ سوابق  براي تحصیل در این رشته چیست؟ آیا او این توانایی موردنیازي علمی ها توانایی
 ؟است ها تواناییاین کنندة تأییدتحصیلی وي 

انجام  تواند میچه کارهایی  التحصیلی فارغاین رشته چیست؟ یعنی فرد پس از  التحصیالن فارغتوانایی 
و تیپ شخصیتی وي با  ها ارزشاست؟  مند عالقه ها آنانجام دهد و به  تواند میدهد؟ آیا او این کارها را 

  این رشته هماهنگی دارد؟
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کار هست یا در  جا همهچگونه است؟ گسترده یا محدود است؟ در » نسبی طور به«بازار کار این رشته 
کار کرد؟ فرد تا  توان میاندکی ۀ زیاد دارد یا با سرمایۀ مناطق خاصی باید کار کرد؟ آیا نیاز به سرمای

کار کرد؟  توان میخصوصی هم  طور بهدولتی است یا  صرفاًمستقل کار کند؟  طور به تواند میچه اندازه 
 مشغول به کار شد؟ توان میبه هر دو شکل یا 

 تحصیل دهد؟ۀ ادام تواند میو  خواهد میتحصیل در این رشته چگونه است؟ تا چه مقطعی ادامۀ شرایط 

یک نوع » رشته«و » خود«بتواند بین  آموز دانشتحصیلی آن است که ۀ بهترین راه انتخاب رشت
را تحصیلی ۀ هاي رشت یعنی خود را بشناسد (شناخت خود) و در کنار آن ویژگی ؛کندهماهنگی برقرار 

تحصیلی با عالقه، استعداد، سوابق ۀ که آیا شاخه و رشت کندهم بشناسد (شناخت رشته) و بررسی 
هاي  هاي شخصی و ویژگی یا نه؟! شناخت ویژگی استو تیپ شخصیتی وي هماهنگ  ها ارزشتحصیلی، 

 :از اند عبارتخواهد داشت که  به دنبالهنگی بین این دو اصل مهم، نتایج ارزشمندي رشته و ایجاد هما

  .رضایت شغلی -2 ؛موفقیت تحصیلی -1
بیشتر شما از خودتان خواهیم  شناخت به خوداظهاريهاي  نامه پرسشدر همین بخش از کتاب از طریق 

  پرداخت.

  
  
  
  
  

 هشدار 

  کاهش خطاي راهبردي در مسیر انتخاب رشته منظور بهنکات مهم  

گیرانه داوطلب (دختر / پسر) ناشی از موفقیت یا عدم موفقیت والدین، در شغلی وس از انتخابپرهیز  -1
  ؛که مشغول به انجام آن هستند

تمرکز و توجه به حمایت خانوادگی و اجتماعی از رغبت تحصیلی و شغلی داوطلب (مثل شغل  -2
  ؛یا فرصت اشتغال اقلیمی و اجتماعی) مرتبط خانوادگی

احساسی و عاطفی نوجوان ناشی از رویدادهاي فردي و اجتماعی و تغییرات  فرازوفرودهايتوجه به  -3
   ؛بلوغآستانۀ هورمونی در 
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دختر براي  والدینتوجه به این بند در زمان افسردگی قبل از پریود براي دختران و دوران پس از سوگ 
  ) انجام شود.شناس روانمشاور و  از طریق حتماًات شود و تست در مقاطع مختلف (و پسر باید مراعو 
توانند به داوطلب کمک کنند تا بین استعداد و رغبت خویش، با امیال و  گاهی والدین و مشاور می -4

شاید ترس از فقر یا  .ندا با هم اشتباه برداشت (تصور) نکرها  آن و ودش قائلهاي خوش تفاوت  ترس
استعدادي در این زمینه  که درصورتیو قدرت را در داوطلب تقویت کرده باشد،  ثروتکسی، میل به  بی

 نداشته و فردي هنرمند و صاحب ذوق و سلیقه باشد.

  .)Selfخود من اصیل واقعی (        فرد صاحب ذوق هنري و سلیقه
والدین است براي رهایی  وپرداخته ساختهپرسونا (نقاب)      و قدرت در داوطلب           ثروتتمایل به 

  خود و دیگران. تأییدد رهاي مو ها و ایفاي نقش از ترس
هاي  ، گام نخست رشد و موفقیتخودآگاهیگذاري روي این  در مسیر رشد آگاهی از خویش و سرمایه

  فردي و اجتماعی خواهد بود.
هاي نقشی  منجر به برداشتن نقاب تواند میرشد در خویش  ابلها و نقاط ق آنگاه آگاهی از نیازها، ترس

گذاري و  که مبتنی بر سرمایه ،ها تضمین رشد و پیشرفت و موفقیت ما شود. آگاهی از نقاب برايمناسب 
پذیري  و ناآگاهی از آن خطاي شناختی و آسیبشود  میموجب موفقیت  ،توجه و تمرین روي آن است

خواهد شد و در نهایت  1ها سایهروي  گیري تصمیمآگاهانه موجب نا. نقاب داشتخواهد را در پی از آن 
  .شود میشکست، افسردگی و درماندگی داوطلب  باعث

  
  
  
  
  

 

 ضروري انتخاب رشته و هدایت تحصیلیمقدمۀ  خودآگاهی  
  (انجام همراه با والدین) فردي خودآگاهیتمرین  

ق شامل آن یتوصیف عالیق و آرزوهاي خود بپردازد. عالنخست از نوجوان (فرزندمان) بخواهیم تا به 
دارد. سپس از وي بخواهیم تا بگوید آخرین ها  آن دسته از رفتار و اعمالی است که او تمایل به انجام

                                                             
1  . shadow 
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باري که به تجربه چنین رفتاري را داشته چه زمانی بوده و در کل چه رتبه و رکوردي یا موفقیتی در 
  آن داشته است؟

ت و دستاوردي در این زمینه وجود دارد، یعنی نوجوان به خویشتن و استعداد خود آگاه است اگر موفقی
کند! ولی هرگاه تجربه و تالش و در نتیجه موفقیتی گزارش نشود بدان  و در مورد آن صحبت می

تعداد اس الزاماًبودن وجود دارد و نه  گونه آنمعناست که تنها تمایل به چنین رفتاري و نمایش و ادعاي 
از  متأثرنامند که ناشی از تأثیرات بیرونی است و نه  می نقاب یا پرسوناانجام آن، که این حالت را 

و  شود میوي پرسیده  يق و آرزوهایوقتی از نوجوان در مورد عال مثالًاستعداد و توانایی درونی نوجوان. 
اي از چند سال بازي و  ساله رزومه 15اگر یک نوجوان  دوست دارم فوتبالیست شوم!گوید  می

گفت استعداد  توان میچند مسابقه را هم دارد تجربۀ اي  تمرین دارد و در یک تیم ثابت محلی یا منطقه
اما  ؛در او وجود دارد» هوش عصبی عضالنی«و هیجانی ناشی از  تهوريهاي بدنی،  و رغبت به فعالیت
اختن به ورزش و حضور در تمرین مستمر و عضویت در تیم و کسب موفقیت اي از پرد وقتی هیچ سابقه

این ... جور نشد که بروم ویا  مدرسه اجازه ندادیا  هایی مثل خانواده موافق نبودند وجود ندارد و به بهانه
بودن را زده و انگیزه و استعداد درونی براي  گونه اینیعنی نوجوان نقاب  ؛مورد نشان از نقاب است

دیگر باشد مثل ثروت،   هاي یقاناشی از امیال و س تواند مینقاب  ۀپرداختن به آن وجود ندارد. ریش
دریافت نیازهاي اولیه دیگر مثل یا  کند را در پشت این نقاب دنبال میها  آن شهرت و قدرت که نوجوان

  از مقایسه با دیگران. اشیدرد ن(تشویق) و کاهش  توجه جلب
که تمایل  شود میو واقعیت سر بر خواهد آورد. پس آگاه  افتد فرومیزودي  وقتی این نقاب دیده شود به

را در بستر دیگري  ثروتشهرت و  تواند میبه شهرت یا ثروت در پشت نقاب فوتبالیست وجود دارد و 
  سخنران انگیزشی و هیجانی!یا  آن است پیدا کند، مثل بازیگري، هنر مستعدکه 

در تمام انواع اظهار عالقه و تمایل نوجوان  تواند میاین تمرین و سبک کشف منِ واقعی و خودآگاهی 
  .شوداستفاده 

  دیگرنکتۀ  

خرابی یک یا  با یک موقعیت از کار افتادن همواجهتجربۀ با نوجوان بررسی کنیم که اگر  توان می
قبل از والدین اقدام به دخالت و بررسی میزان و دالیل او ماشین پیش آید آیا  پنچريمکانیسم مثل 

  !دهد میص را متخص کار سرویساز دور پیشنهاد تماس با یا  کند خرابی و تعمیر و اصالح مکانیسم می
و  افزاري دست ۀزمین توان میدر صورت مداخله و احترام به آغاز عملیات تعمیر توسط داوطلب نخست 

هاي اجرایی و  رشتهیا  کاردانشاي و  حرفه و هاي فنی ي دستی نوجوان را براي ورود به شاخهارآمدکخود
هاي نظري و  پیشنهاد رشته شود مینوع دوم انجام  ۀکرد و اگر مداخل تأییدعملیاتی ریاضی و تجربی 

همچون تجربی و  یهای و منطقی در رشته پردازي نظریهذهنی مثل علوم انسانی و بخش تئوري و 
  !شود میریاضی توصیه 
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مچهاربخش  

  بندي جمع 

که به اهداف و آرزوهاي خود رسیده باشد و گام  رسد مینوجوان زمانی به حس رضایت و ارزشمندي 
ت تضعیف باشد! موضوعی که این روزها به شدداشته  رؤیانخست براي این مسیر آن است که هدف و 

هاي  و آرزو هم ندارند و این ناشی از حمایت رؤیاهدف، حتی  تنها نهشده و ما با نسلی مواجه هستیم که 
موفقیت ها  آن کنند و فقط از می تأمیندریغ والدینی است که مثل چراغ جادو نیازهاي فرزندان را  بی

  خواهند! تحصیلی می

باید اي براي رشد و پیشرفت و رسیدن به اهداف وجود نداشته باشد، چرا نوجوان  ق یا انگیزهیوقتی سا
  تالش کند؟ ،است تر بزرگهاي  موفقیتمقدمۀ که  ،تحصیل و کسب دانش براي آن

هاي سن بلوغ و وظایف والدین به ایشان آموخته شود تا  شرایط و ویژگی شود میپس توصیه 
فرزندان، از مسیر رسیدن  رؤیاهايتمام نیازها و  تأمینجاي  هو ب فرابگیرندالزم را  هاي مهارت

  !و در مسیر توانمندسازي آنان گام بردارند کنندبه اهداف و آرزوهاي آنان حمایت 
خویش را بنویسد.  بلندمدتو  مدت میان، مدت کوتاهاز نوجوان خواست تا اهداف  توان میدر یک تمرین 

خوب دیپلم بگیرم، این نمرة با  خواهم می مثالًباشد.  گیري اندازه قابلهدف باید داراي زمان و کمیت 
  م یک هدف است.والتحصیل ش فارغ 19خواهم در خرداد با معدل باالتر از  هدف نیست! اما می

تدوین و براي نیل به آن  کلیسازي اهداف، یک هدف  گانه و با ترکیب و کوتاه پس از تدوین اهداف سه
  کند. عملیاتی تدوین میبرنامۀ راه و نقشۀ 

  مثال  

  مدت کوتاه/ هدف 1399سال 
  دبیرستان ریاضی 18با معدل  99قبولی خرداد 

  موفقیت در سطح یک کالس آموزش گیتار آموزشگاه

     مدت میان/ هدف 1404سال 
  رقمی مهندسی کامپیوتر سهرتبۀ کبیر  پذیرش دانشگاه امیر

  عضویت در گروه موسیقی و اجراي کنسرت در سطح ملی

     بلندمدت/ هدف 1414سال 
مدیر شرکت کارآفرینی کامپیوتر و طراح سیستم با درآمد ساالنه 

  میلیون تومان 200تا  150

  هاي انفرادي و اشتراکی در سطح ملی اجراي کنسرت
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  :عنوان هدف بزرگ 

  ثروت و کارآفرینی – اي حرفهموسیقی  –رشد و تحصیل  
پرسی براي رسیدن به هدف بزرگ آیا درست  حاال براي سبک زندگی امروز و هر روزت از خودت می

هاي دیگري براي رسیدن  ها و برنامه ؟ یا اینکه الزم است سبک زندگی متفاوت و تمرینکنم میزندگی 
  به این اهداف داشته باشم!

مطالعاتی، تفریحی و سرگرمی روزانه و  برنامۀحاال نوجوان با همراهی مشاور به طرح و تدوین و اجراي 
تازه  هر گام! و با دارد برمیهاي عملی در مسیر دستیابی به هدف بزرگ  و گام پردازد میروي خود  پیش

  و هدف بزرگ خود را دنبال خواهد کرد! شود میاو افزوده  خودباورينفس و  به اعتمادبه
 رؤیاپردازيآن مسیر مناسب ندارد، تنها و تنها  تبعانداز روشنی از هدف و به  وقتی چشم که درصورتی

والدین با این مضمون که تو لیاقت موفقیت را داري، موجب پایۀ اساس و  هاي بی و تشویق کند می
مطلوب نتیجۀ رسیدن به اهداف، و عدم دریافت لحظۀ با  هطلبکاري او از جهان شده و در هنگام مواجه

  .شود میو در خود ویران  کند میتگی احساس ناشایس ،شود می دچار درماندگی
، حتی ، پس سرعت دویدن موجب رسیدن نخواهد شدروم میبه کجا  دانم نمیحواسمان باشد: وقتی که 

  از هدف دورتر کند!ا رمشاید 

  گذاري هدفپس نخست: 

  راهنقشۀ ترسیم  : سپس
  اجراي نقشه با حداکثر تالشو بعد 

  راه و حداکثر تالش ۀمرور نقشو دوباره 

  جشن پیروزي براي حداکثر تالش و رسیدن به بخشی از اهداف، هر گامو در 
  و در پایان جشن بزرگ براي رسیدن به هدف بزرگ زندگی!
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 ام فرديو  نقاط قوت  ها مهارتاز  خودارزیابی:  3نامۀ  پرسش  
و استفاده از آن در زندگی شخصی و شغلی بسیار حائز اهمیت است. شما با  مهارتدرك درست از 

تحصیلی و ۀ اي در حیط توانید به یک شخص قدرتمند و حرفه خود می فرد منحصربه هاي مهارتدرك 
 را جدي بگیرید.  ها مهارتشغلی خود تبدیل شوید. پس موضوع شناخت صحیح 

با مطرح کردن چندین سؤال اساسی خود را به  هایمان مهارتبراي پی بردن و شناسایی  توانیم میما 
هایمان برداریم، زیرا درك درست  قدمی در راه شناخت مهارتها  آن وتحلیل تجزیهچالش بکشیم و با 

 هاي مهارتمهارت و استفاده از آن در زندگی شخصی و شغلی بسیار حائز اهمیت است. شما با درك 
 ۀاي در حیطۀ تحصیلی و در آینده حیط یک شخص قدرتمند و حرفه توانید به فرد خود می منحصربه

را جدي بگیرید. ما در این مطلب  ها مهارتشغلی خود تبدیل شوید. پس موضوع شناخت صحیح 
 .خود کمک کنیم هاي مهارتشما در درك و یافتن  بهسؤال مهم و اساسی  9خواهیم با مطرح کردن  می

 نقاط قوت من چیست؟ ترین مهم )1

هایی که در  . یعنی مهارتشود مینقاط قوت هر شخص بیشتر به استعدادهاي درونی و هوش او مربوط 
ذات شما وجود دارند. شما باید براي پاسخ به این سؤال استعدادهاي خود را کشف کنید تا بتوانید با 

 را به نقاط قوت تبدیل کنید.ها  آن پرورش و کسب مهارت در جهت این استعدادها،

 و...ها  ها، موفقیت ها، پیشرفت شامل مواردي همچون استعدادها، توانمندي تواند میقوت در افراد  نقاط
کند تا اعتماد و خودباوري بیشتري نسبت به خود داشته  باشد. شناسایی نقاط مثبت به شما کمک می

  .باشید
، ممکن است فردي تشخیص دهد که ذهن بسیار قدرتمندي در اعمال ریاضی دارد و این مثال عنوان به

، کسب مدال طال در المپیاد ریاضی یا قدرت محاسبات مثال عنوان بهآورد.  را از تجارب گذشته به یاد می
 .سریع

  :نقاط قوت خود را نام ببرید ترین مهم* حاال 
............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................... 
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 برم؟ از انجام چه کارهایی لذت می )2

یا از انجام  ببریمکدام از ما از انجام بعضی کارها لذت هر شود میهاي شخصیتی متفاوت باعث  تیپ
 .بعضی دیگر ناراضی باشیم

میزان استرس شما را کاهش دهد و به شما احساس ارزشمند بودن  تواند میلذت بردن از انجام یک کار 
در پاسخ دادن به این سؤال مهم کمک فراوانی  تواند میو نوع آن  1را القا کند. شناخت تیپ شخصیتی

مسیر موفقیت  تواند میبکند. لذت بردن از انجام کارها در زندگی شغلی و تحصیلی بسیار مهم است و 
رضایت و لذت از زندگی شخصی و شغلی  دنبال  بهها  فرد را تعیین کند، زیرا در نهایت همۀ ما انسان

  .هستیم
  برید نام ببرید: لذت میها  آن که از انجامرا کارهایی  ترین مهم* حاال 

............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................... 

 بندم؟ مرتب به کار می طور بههایی را  چه مهارت )3

هایی هستند که یا در لیست استعدادهاي  برید در واقع مهارت هایی که بیشتر از آن بهره می مهارت
در اید و  را کسب کرده و پرورش دادهها  آن هایی هستند که شما جزو مهارتیا  درونی شما قرار دارند

برید و در نهایت موفق به حل مسائل خود  بهره میها  آن حل مشکالت و مسائل زندگی روزمرة خود از
 .شوید می

در واقع تنها استفاده از مهارت کافی نیست، بلکه گرفتن نتیجۀ مثبت از آن نیز بسیار مهم است. براي 
برید و در نهایت  حل مسئله بهره می هاي مهارتهاي دوستانه از  مثال شما هر روز با شرکت در بحث

 طور بهیافته هستید که   توانید افراد را با نظرات خود متقاعد کنید پس شما داراي یک مهارت پرورش می
  گیرید. و نتیجۀ مثبت می برید میمرتب از آن بهره 

  نام ببرید: کنید میاستفاده ها  آن که دارید و بیشتر ازرا هایی  مهارت ترین مهم* حاال 
............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................... 

 ام؟ هایی موفق به دریافت جایزه شده در چه زمینه )4

 .فرد شما دارد پاسخ به این سؤال ارتباط تنگاتنگی با استعدادهاي منحصربه

نفر اول تا سوم، انتخاب شوید و بهتر  عنوان بهاید مابین چندین نفر  اي شما توانسته وقتی در یک مقوله
از دیگران از پس آن برآیید، یعنی شما در این زمینه استعداد یا مهارت دارید. براي مثال در یک مسابقۀ 

                                                             
  بیشتر آشنا خواهید شد. 268تا  235صفحات  ،بخش ششم شخصیتی درهاي  با تیپ - 1
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بیانگر وجود استعداد  تواند یماید جزو نفرات اول باشید. این امر  و توانسته اید طراحی شرکت کرده
 صورت بههاي رفتاري شما  آن توانایی هشما باشد. با درك این سؤال و پاسخ ب هاي مهارتطراحی در بین 

  .دشون  واضح مشخص می
  اید نام ببرید: * حاال مواردي را که موفق به دریافت جایزه و تشویق شده

............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................... 

 کند؟ زده می را هیجانمانجام چه کارهایی  )5

اي که به آن عالقه داشته و استعداد انجام آن را نیز داشته باشند  ها در زمینه در واقع باید گفت انسان
و  شود میشوند. این امر سبب رضایت و خوشحالی فرد از انجام آن فعالیت  زده می براي انجام آن هیجان

مهارت فرد در انجام یک کار کند. پس باید گفت تطابق عالقه و استعداد و  او را در کارهایش موفق می
  .آورد خاص براي او حس هیجان و رضایت و در نهایت موفقیت را به ارمغان می

  :را نام ببریدها  آن کند؟ برخی از می زده هیجان* انجام چه کارهایی شما را 
............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................... 

 آورم؟ می به دستدر انجام چه کارهایی بهترین نتایج را  )6

به بهترین نتیجه را از انجام یک کار دریافت کند که در آن کار مهارت کافی  تواند مییک شخص زمانی 
آورده باشد، یا استعداد انجام آن فعالیت خاص در او وجود داشته باشد. پاسخ به این سؤال شما را  دست

  .رو خواهد کرد هو استعدادهایتان روب ها مهارتبا 
  :گیرید؟ چند نمونه را نام ببرید بهترین نتیجه را می معموالً* در انجام دادن چه کارهایی 

............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................... 

 دستاوردهاي من چیست؟ ترین بزرگ )7

هاي موفقیت اوست. موفقیت فرد نیز از استعداد و هوش و  دستاوردهاي یک شخص همان زمینه
 .گیرد او سرچشمه می هاي مهارت

اید و این  شوید، یعنی توانایی انجام آن را بیشتر از سایرین داشته در واقع وقتی موفق به انجام کاري می
 تأثیرکند. باید گفت توانایی انجام یک کار روي عالقۀ فرد نیز  امر نقاط قوت شما را مشخص می

اید به موفقیت برسید، حس رضایت و  گذارد. وقتی شما توانایی انجام کاري را دارید و توانسته می
  .در شما عالقه ایجاد کند تواند میخشنودي 
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  اید؟ چند مورد را نام ببرید: * تا حاال در انجام چه کارهایی موفق شده
............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................... 

 تر هستم؟ قوي هایی فعالیتدر انجام چه  )8

اندکی فکر کنید در میان دوستان و آشنایان در انجام کدام فعالیت یا یادگیري چه هنر و علمی بهتر 
؟ این یعنی شما از استعداد فراگیریداید با هزینه و زمان کمتري نسبت به بقیه آن را  اید و توانسته بوده

اید، که شما را در  را کسب کرده اید و مهارت کافی براي انجام آن کار باالیی در آن زمینه برخوردار بوده
  .تر کرده است مقابل دیگران قوي

  :اید نام ببرید قوي بودهها  آن که در انجامرا  هایی فعالیت* چند مورد از 
............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................... 

 ؟دهم تر انجام می یا سریع کنم میچه چیزهایی را زودتر از دیگران پیدا  )9

 تر از سریعحل یا حل یک مسئله یا هر کار دیگري  در میان یک جمع چندین نفره در پیدا کردن یک راه
اید. آیا این براي شما جاي سؤال نیست که در این زمینه با بقیه متفاوت  عمل کرده و موفق شدهها  آن

 هاي مهارتشما در این حالت باید به وجود  ،رفتار کنم؟ درست استها  آن ام بهتر از هستم و توانسته
  .تالش کنیدها  آن شرمربوط به آن زمینه در خود پی ببرید و در پرو

  :دهید ارائه حل راه اي مسئلهاید براي حل  * حاال چند مورد را نام ببرید که توانسته
............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................... 

 :خواهید خودتان را بیشتر بشناسید؟ آیا شما می نکته 

 .زندگی، تحصیل و شغل نیاز به شناخت درست از خود دارید شما براي موفقیت در

 چگونه است، زندگی شادتري دارند.ها  آن دانند که نگاه دیگران به شناسند و می افرادي که خود را می
تر بوده و  اي بهتري دارند. باهوش کنند. ارتباطات شخصی و حرفه تري می هاي هوشمندانه انتخابها  آن

نفس باالتري برخوردارند و در  تر بوده و از اعتمادبه کنند. خالق تري انتخاب می هاي هوشمندانه شغل
 .کنند تر عمل می برقراري ارتباط با دیگران موفق

هاي فیزیکی و روحی و استفاده از نتایج  و ویژگی ها مهارتشناسایی نقاط قوت و ضعف، استعدادها، 
طورکلی خودآگاهی  کمک فراوانی خواهد کرد. به خودشناسی به ما در طول زندگی و رسیدن به موفقیت
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به موفقیت شما در انتخاب رشته کمک کند. پس پاسخ  تواند میعاملی است که  ترین مهمو خودشناسی 
 .به این سؤال را جدي بگیرید

قدم به خودشناسی و شناخت  به در نهایت باید گفت شما با پاسخ به سؤاالت باال قدم
که این شناخت در طول  دیشو میخود در جهت انتخاب بهتر رشته نزدیک  هاي مهارت

  .زیادي دارد تأثیرتحصیل و آیندة شغلی شما 
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  .)4نامۀ  پرسش(ثبت نتایج حاصل از  هستم گونه ایندر نگاه نخست من 
  مورد ( باال، یا باالي متوسط) را یادداشت کنید. 3حداکثر

اي  هاي حرفه رغبت  ي برترها توانایی
  بیشتر

هاي  خصوصیت
  شخصی بارز

 هاي موفقیت
  تحصیلی باالتر

1................ (  1................ (  1................ (  1................ (  
2................ (  2................ (  2................ (  2................ (  
3................ (  3................ (  3................ (  3.... (............  
بنویسید به ترتیب فراوانی که در جدول بیشترین فراوانی را در آن داشتید، تیپ شخصیتی ) سه 5

  .)5نامۀ  پرسش(ثبت نتایج حاصل از 
1................ (  2................ (  3................ (  

 

 

 
 
 

 اظهاري خانواده و خود  
 مشارکت والدین انجام دهید. را با 12تا  6هاي  نامه توجه : پرسش 

 فردي هاي مهارتدرك :  6شمارة نامۀ  پرسش  
برنامه و سایر تجارب و شناخت  فوق هاي فعالیتبا خود صادق باشید و با تعمق و توجه به نمرات درسی، 

  یر پاسخ دهید.هاي ز پرسش به خود

رفتار تشخیصی براي هر   مهارت
  مهارت

کمتر از  
متوسط 

  رشد) (قابل
یش از  ب  متوسط

  عالی  متوسط

 خوبی بهخوانید؟ آیا  آیا سریع می  خواندن
          فهمید؟ آموزان دیگر می دانش

  افزاري دست

توانید چیزهایی را تعمیر  می
  کنید؟

کار  هایتان دستتوانید با  می
  کنید؟
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رفتار تشخیصی براي هر   مهارت
  مهارت

کمتر از  
متوسط 

  رشد) (قابل
بیش از    متوسط

  عالی  متوسط

علمی 
  پژوهشی

آیا دربارة چرایی و علت امور به 
اي که هستند مطالبی  شیوه

  کنید؟ خوانید یا تحقیق می می
        

نوشتن و 
  ثبت گزارش

طور کتبی، نظر  توانید به آیا می
  خوبی ابراز کنید؟ خود را به

  مقاله، نامه یا گزارش بنویسید؟
        

وگو و  گفت
ارتباط 
  کالمی

گران آیا مسائل را براي دی
کنید  دهید؟ سعی می توضیح می

ها  ها را تشویق کنید؟ با آن آن
  کنید؟ بحث می

        

درك 
  موسیقی

آیا در سرود خواندن یا نواختن 
یک وسیلۀ موسیقی مهارت 

  دارید؟
        

درك 
هاي   هنري

زیبا و 
  تجسمی

          کنید؟ آیا نقاشی یا طراحی می

مهارت 
ریاضی و 

  عددي

 آیا در ریاضی نسبتاً خوب
توانید با اعداد و  هستید؟ می

  ارقام کار کنید؟
        

مهارت 
مستندسازي 

و بایگانی 
  اطالعات

هاي تایپی را  توانید غلط می
ها را  مشخص کنید یا پرونده

  بایگانی کنید؟
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رفتار تشخیصی براي هر   مهارت
  مهارت

کمتر از  
متوسط 

  رشد) (قابل
بیش از    متوسط

  عالی  متوسط

هماهنگی 
حسی 

  کتیحر

آیا در ورزشی که دوست دارید 
  نسبتاً چابکید؟

راحتی به کار  اعضاي بدنتان را به
  گیرید؟ می

        

مهارت در 
سرعت 

  گیري تصمیم
  

توانید کارها  اگر مجبور باشید می
          را سریع انجام دهید؟

مهارت در 
سرعت انجام 

  کار

در انجام کارهاي فردي و 
          اجتماعی سرعت مناسبی دارید؟

هارت درك م
کافی از 

احساسات 
خود و 
  دیگران

به احساسات و هیجانات خود و 
          دیگران آگاه هستید؟

          بندي جمع  

  زیر را تکمیل کنید.، موارد باالبا توجه به جدول 
هایی  کار بگیرید؟ یا با گذراندن دورهه دیگري را دوست دارید در شغل خود ب هاي تواناییچه 

  خود ایجاد کنید؟ چند مورد را نام ببرید: هاي جدیدي در توانایی
............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 
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  کاري که به دقت، سرعت و چابکی نیاز داشته باشد توانایی جسمی: -22
  فرهنگی و تفریحیامکانات  رفاه: -23
  ساعات انجام کار زمان: -24
  رفتارها و برخوردهاي اخالقی مناسب اخالق: -25

 ششها  آن اید در نظر بگیرید و از میان خیلی مهم عالمت زده عنوان بهکه را هایی  آن دسته از ارزش
  یادداشت کنید.به ترتیب اولویت ارزش خیلی مهم را انتخاب و 

1-  ------------------  2-  ---------------------  3-  ----------------  
4-  ------------------  5-  ---------------------  6 -  ----------------  
  
  

  
  

 رغبت شغلی با توجه به ویژگی خودآگاهی:  10شمارة نامۀ  پرسش         
  محل کار

  

 هاي هدفمقاصد و  زنید که به شما در شناخت بیشتر در این تمرین به آزمون کوچکی دست می
  مختلف کمک خواهد کرد. هاي کاري محل

دقت ه محیط کاري است. هر ستون را ب 10ستون وجود دارد و هر ستون شامل  5 صفحه بعددر جدول 
هاي کاري را  هاي خود، اگر مجبور باشید این محیط اولویت بر اساسمطالعه کنید و سپس سعی کنید 

بدهید، به انتخاب دوم نمرة  10. به اولین انتخاب مطلوب خود نمرة نمره بدهیدها  آن انتخاب کنید، به
ستون این کار را انجام دهید  5یک از هر بدهید. براي 1و به آخرین انتخاب خود نمرة  و... 9
  -در سمت چپ نام محل کار   -10تا  1مندي از  اول هر ستون را به ترتیب عالقه دیگر عبارت به(

  .دهی کنید)  نمره
، Aیعنی جمع ردیف  ؛افقی جمع بزنید صورت بههایتان را  ، حاال نمرهها ستونگذاري همۀ  ز نمرهپس ا

نمرات هر سطر  دیگر عبارت بهجمع هر ردیف افقی را در ستون جمع نمره قرار دهید ( و... Bجمع ردیف 
  .سمت راست جدول ثبت کنید) –و در جمع نمرات  بندي جمعرا 
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ویژگی
 

هاي محل کار
  

آزما
یشگاهی پژوهشی

  

هنري 
– 

تفریحی 
 - 

ورزشی
  

علمی 
 - 

پژوهشی
  

درمانی 
- 

بهداشتی
  

مالی 
- 

تجاري
  

اداري 
- 

بازرگانی
  

تولیدي
 - 

صنعتی
  

حمل
 

ونقل و 
جابه
جا 

یی
  

زیست
 

محیطی
  

امنیتی
- 

انتظامی
  

میزان 
نمرة 

باالتر اولویت محل شغلی شما و 
نمرة 

کمتر اولویت پایانی شماست
.  

  A B  C  D  E  F  G  H  I  J  

                      

1  

واحد تحقیق
مرکز ورزشی  
آزمایشگاه  
بیمارستان  
فروشگاه   

زنجیره
اي 

  

ک
بان

شرکت   
مهندسی

فرودگاه  
جنگل  
  

جایگاه گارد 
ساحلی

  

                      

مرکز   2
هواشناسی

  

تئاتر
مدرسه  

  

ک
عین

 
سازي

بنگاه معامالت   
امالك

  

ادار
 ة

دولتی
کارگاه صنعتی  

بندر کشتیرانی  
پارك طبیعی  
  

شایستگاه 
آت

 
نشانی

  

                      

3  

آزمایشگاه
  

هتل
- 

رستوران
  

موزه
  

شیرخوارگاه
  

عتیقه
 

فروشی
شرکت بیمه  
آشپزخانه  
ایستگاه راه  

 
آهن

  

مزرعه
زندان  
  

                      

4  
پارك علوم 

طبیعی
مرکز تفریحی  

مرکز مشاوره  
ک   

دندانکلینی
 

پزشکی
  

بازار
  

دفترخان
 ۀ

رسمیاسناد 
  

محل ساختمانی
  

دفتر حمل
 

ونقل
  

شرکت ن
 ما

 
ومنظره
 

سازي
سازمان امنیت  
  

                      

5  

رصدخانه
آتلیه هنري  

  

دانشگاه
  

ک بهداشتی
کلینی

فروشگاه اتومبیل  
شرکت ساختمانی  
  

کارگاه کشتی
 

سازي
ترمینال مسافربري  
  

 باغ
ش

وح
س  

ادارة پلی
  

جمع 
نمرات
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  ي شغلی دیگرها شاخه) ارتباط رشته با سایر د
  تحصیلادامۀ نحوة درسی و برنامۀ ) مشخصات ه
  براي انتخاب رشته  هایی توصیه) راهنمایی و و
  مندي عالقهمیزان  -1
  چگونگی آشنایی با محتواي آموزشی رشته -2
  اولیه براي انتخاب رشته نیازهاي پیشاز احر -3

  اشتغال و ورود به بازار کارنحوة ) ز
  از مشاغل مرتبط با رشته هایی نمونهآشنایی با  -1
  )المللی بین و ، خصوصی، تعاونی، دولتیخوداشتغالیبازار کار ( -2

  دهد. ارائهبه جامعه  دتوان می آموخته دانشخدماتی که   -3
به سایت مراجعه  توانید می اي حرفهو فنیشاخۀ  هاي رشتهدر خصوص  تر کاملبراي دریافت اطالعات 

این کتاب وجود  ۀضمیم لینکدر  اي حرفهو فنی هاي رشتهکنید. همچنین اطالعات مختصري از برخی 
 مطالعه فرمایید. اي وحرفه هاي فنی معرفی برخی از رشتهپوشۀ را در ها  آن توانید دارد. می

  شما جدي است!  هنرستان تصمیماگر براي ورود به  
  
  
  
  
  
  

  پیشنهاد 

پیوست)  لینک(یا در  233صفحۀ ابتدا نمودار  عالیبراي اطالع از روند پیشرفت تحصیلی تا سطح  -1
  مطالعه کنید. را

آشنایی با پوشۀ کتاب  ۀضمیم لینکاي (در  وحرفه فنیرشتۀ اطالعات مربوط به هر مطالعۀ پس از  -2
  اي) جدول زیر را پر کنید. وحرفه فنی هاي رشته
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پس  شود می، به شما پیشنهاد نمطلوب و دلخواه در انتخاب رشتۀ هنرستانتیجۀ  دست آوردنبراي به 
و سپس به  کنیدرا با دقت (با مداد) پر  خودارزیابی برگ نموناطالعات مربوط به هر رشته، مطالعۀ از 

کنیم این مسئله را  می تأکیدقت در انتخاب رشته، اطمینان از صحت و د منظور بهخود امتیاز بدهید، لذا 
خودارزیابی، ممکن است در انتخاب رشته با  برگ نمونرعایت کنید، زیرا در صورت اشتباه پر کردن 

  اشکال و خطا  مواجه شوید.

  1اي وحرفه هاي فنی براي رشته خودارزیابینامۀ  پرسش 

  نامۀ خودارزیابی) برگ پرسش راهنماي پر کردن (نمون 

هـاي   ضـمیمۀ کتـاب در مـورد رشـته     لینـک  برگ ارزیـابی را زمـانی پـر کنیـد کـه محتـواي       نمون -1
  ها، اطالعات جامع دارید. اید و نسبت به شناخت رشته طور کامل مطالعه کرده اي را به وحرفه فنی

هر  بدون توجه به امتیازات تعیین شده پس از مشورت با پدر و مادر و با صداقت صددرصد در مقابل -2
 سؤال با توجه به معیارهاي تعیین شده (کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد) در هـر مربـع سـفید عالمـت     

  بزنید و خود را ارزیابی کنید.
را بـه  » خودارزیـابی «اید با هم جمع کنید و امتیاز کل  زده هایی را که عالمت امتیاز هریک از مربع -3

  که:  دست آورید درصورتی
باشد، تصمیم موقت شما در انتخاب رشته کامالً درست و  100تا  75دست آمده بین امتیازات به  -3-1

  منطقی است.
باید نسبت به انتخاب موقت رشتۀ خویش بیشتر فکر  باشد،  75تا  50امتیازات به دست آمده بین  -3-2

  گیري کمک بگیرید. کنید و از والدین و مشاور براي تصمیم
هـا بـراي    شود با مطالعۀ شرایط سایر رشـته  باشد توصیه می 50تا  30ن امتیازات به دست آمده بی -3-3

ضـمیمۀ کتـاب)،    لینـک هاي معرفی شده در  اي خود، (با توجه به رشته وحرفه انتخاب موقت رشتۀ فنی
  حتماً تجدیدنظر کنید.

  
  
  

  
  

                                                             
  ).1391مدرسه (انتشارات تهران:  اي، وحرفه راهنماي انتخاب رشته فنیبرگرفته و با اندکی تغییر از کتاب  - 1



 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهراندت را پیدا کنی / ون هستی ... اگر راه خاتو یک قهرم          210
 

رسی، شغلی و هاي تحصیلی پس از آنکه با محتواي د یک از رشتههر توانید براي را می نامه پرسش* این 
 ، پر کنید.شوید میکاري آن آشنا آیندة 

  هنرستانیرشتۀ خودارزیابی براي انتخاب نامۀ  پرسش برگ نمون

خیلی   ها پرسش  ردیف
  کم  متوسط  زیاد  زیاد

خصوصیات فردي شما تا چه حد براي ورود به   1
    3    5    8    10  این رشته انطباق دارد؟

تا چه حد  میزان خالقیت، ابتکار و نوآوري شما  2
    1    3    4    5  با محتواي رشته متناسب است؟

3  
هایی که براي انتخاب رشته  راهنمایی و توصیه

به شما شده است تا چه حد در تصمیم شما 
  دارد؟ تأثیر

5    4    3    1    

تاکنون چه میزان به موضوعات این رشته   4
    3    5    8    10  اید؟ پرداخته

5  
 هاي مهارتل ها و حداق تا چه اندازه به توانایی

کسب شده در این رشته براي اشتغال اعتماد 
  دارید؟

5    4    3    1    

6  
شما به دروس  مندي عالقهمیزان شناخت و 

تا چه حدي  ساله سهدورة  تخصصیاصلی و 
  است؟

5    4    3    1    

التحصیالن این رشته مشورت  آیا با یکی از فارغ  7
    1    3    4    5  اید؟ کرده

، در محل موردنظرشتۀ رآیا هنرستان موفق در   8
    3    5    8    10  و شهر شما وجود دارد؟

تا چه حد حمایت خانوادگی براي تحصیل در   9
    1    3    4    5  این رشته براي شما فراهم است؟
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خیلی   ها پرسش  ردیف
  زیاد

              

تا چه حد فرصت کار عملی در این زمینه براي   10
    1    3    4    5  شما فراهم است؟

حمایت اجتماعی براي تحصیل در تا چه حد   11
    1    3    4    5  این رشته براي شما فراهم است؟

تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی ادامۀ آیا   12
    1    3    4    5  اید؟ را براي خودتان هدف قرار داده

هاي مشاغل مرتبط با رشته تا چه حد  نمونه  13
    3    5    8    10  مورد عالقه و رضایت شما است؟

هاي  رود به بازار کار تا چه حد به شغلبراي و  14
    1    3    4    5  دولتی متکی هستید؟

 خوداشتغالیبراي ورود به بازار کار تا چه حد به   15
    1    3    4    5  عالقه دارید؟

براي ورود به بازار کار تا چه اندازه به بازار بخش   16
    1    3    4    5  خصوصی متکی هستید؟

  ...........................................جمع..........................  
جمع 

 هر
  ستون

..................  ..................  ..................  .................  

  
  
  
  
  
  

خیلی 
 زیاد

 کم متوسط زیاد
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  علوم تجربیرشتۀ  
  ؟شود میعلوم تجربی به چه علومی اطالق  

هاي هستی و کشف فعل خداوند است. آموزش  جربی حاصل کوشش انسان براي درك واقعیتعلم ت
سازي  علوم تجربی از یک سو، در ایجاد بصیرت و بینش عمیق نسبت به درك دنیاي اطراف و زمینه

براي تعظیم خالق متعال از طریق عظمت خلقت ضرورت دارد، و از سوي دیگر با عنایت به وابستگی 
نماید. علوم  هاي علمی فناورانه ضروري می وردهآها و فر عاد گوناگون زندگی انسان به یافتهاب روزافزون

گیرد.  ها تجربه، آزمایش و شکل می مبناي مشاهدات انسان اي از علوم است که بر تجربی شامل گستره
ها  آزمایش که این محاسبات در کنار استگیري و محاسبات  این شاخه همانند علوم ریاضی داراي اندازه

  دهیم. هاي مختلف علوم تجربی را توضیح می اند. در این بخش شاخه هاي تجربی و تحلیل
هاي مادي طبیعت  بررسی ویژگیها  آن هایی هستند که موضوع علوم تجربی همان علوم طبیعی و دانش

کوشند تا  ی. در علوم طبیعی دانشمندان ماستاست. به این معنا علوم طبیعی از علوم انسانی متمایز 
  هاي طبیعی توضیح دهند. فرایند بر اساسبا روش علمی و را هاي طبیعی  پدیده

آید. آزمون این علوم در هر  تجربه و مشاهده و از راه آزمون به دست می بر اساس معموالً علوم تجربی
در غیر  راکهچ؛ شود مشابه و مشخص حاصل نتیجۀ باشد و  تجربه و تکرار  مکان و زمان مشابه، باید قابل

هایی  فرضیه دنبال  بهها  پذیري از خواص این علم است). آزمون (ابطال شود میها ابطال  این صورت یافته
 د و براي آن است که معلوم شود فرضیه درست است یا نه؟نگیر که شخص در ذهن دارد، صورت می

  هاي اصلی علوم تجربی شاخه 

 و نجوم شناسی زیستشناسی،  فیزیک، زمینشیمی،  مانندي اصلی ها علوم تجربی از شاخه
در این علم در  چراکهگیرد،  است. گاهی ریاضیات نیز در حوزة علوم تجربی قرار میتشکیل شده 

  کند. نقش مؤثري ایفا می وتحلیل تجزیه

 فیزیک  
. فیزیک همواره در پی آن است که رفتار طبیعت استهدف اصلی علم فیزیک بررسی و تحلیل طبیعت 

  بینی کند. رایط گوناگون درك و پیشرا در ش
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 شیمی  
رسیدند.  زیرا از مخلوط چند ماده به مادة دیگري می ،نامیدند اگري مییدر گذشته این علم را کیم

شیمی علم مطالعۀ ساختار، خواص، ترکیبات و تغییر شکل مواد است. این علم مربوط به عناصر 
  .شود میها  آن کنش میان ها و برهم مولکولها،  که شامل اتم استشیمیایی و ترکیبات شیمیایی 

 شناسی زمین  
شناسی دانشی است که ماهیت سیارة زمین، تاریخ آن، ساختمان پوستۀ آن، اجزاي درون، انواع  زمین
، مزبورکند. این علم دربارة مواد سازندة زمین، نیروهاي مؤثر بر مواد  ها را بررسی می ها و فسیل سنگ

هاي  که در دوره جانورانیسیاره، سرگذشت آن و همچنین گیاهان و  هاي پوستۀ پراکندگی سنگ
  کند. می وگو گفتاند  شناسی وجود داشته گوناگون زمین

 شناسی زیست  
ها  جاندار زنده است. این دانش به بررسی ویژگیمطالعۀ شناسی از علوم طبیعی و دانش مربوط به  زیست

محیط پیرامونشان  با با یکدیگر و انجاندار کنش برهمیز ها و ن ، چگونگی پیدایش گونهجاندارانو رفتار 
بندي بسیاري از مباحث و  شناسی شامل موضوعات وسیعی است که داراي تقسیم پردازد. زیست می

  ست.اهاي مختلف  رشته

  علوم تجربیرشتۀ معرفی  

ان در آموز است که دانش دوممتوسطۀ دورة هاي نظري در  تحصیلی علوم تجربی یکی از شاخهرشتۀ 
توانند آن را انتخاب کنند. این رشته یکی از پرطرفدارترین  سال نهم و براي ورود به سال دهم می

 دوم) است.متوسطۀ هاي شاخۀ نظري در دبیرستان ( رشته

ر بمند به کشف اصول و قوانین حاکم  کند. افراد عالقه علوم طبیعی و تجربی صحبت می  این رشته دربارة
توانند پس از اخذ مدرك  آموزان این رشته می د این رشته را انتخاب کنند. دانشتوانن جهان هستی می

هاي آزمایشی در مقاطع باالتر (دانشگاهی) نیز به تحصیالت خود ادامه  دیپلم با شرکت در یکی از گروه
  .دهند

علوم «رشتۀ مند به تحصیل در  آموزان عالقه دانش موردنیازهاي  و ضرورت  ویژگی  

  »تجربی
 هاي عالم هستی مند به کسب و کشف دانستنی هعالق  

اي از  که مستلزم داشتن پاره، دانش بشريزمینۀ هر مفهوم و موضوع جدید در دربارة عالقه به یادگیري 
فیزیک، شیمی،  یعنی چهار زمینۀ اصلی علوم تجربیریاضی و اطالعات دربارة اصول و قوانین 

خواهد در این رشته تحصیل کند دانستن اصول و  می کهبراي کسی  .است شناسی شناسی و زمین زیست
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 .ضروري استالزم و  و روش اکتشافی شناسی شناسی و زمین قوانین بنیادي فیزیک، شیمی، زیست
  بندي کرد: صورت زیر نیز تقسیم توان به علوم تجربی را می

ییرات مواد و به بحث دربارة ماده، انرژي، تغ ، بیشترکه شامل فیزیک و شیمی است علوم فیزیکی
  پردازد. ماده و انرژي می هاي کنش برهم

  دهد. موجودات زنده را مورد بحث قرار می علوم زیستی

  اختصاص دارد. و...، علوم نجوم غیرزندهبه بررسی محیط  علوم زمین

  از: اند عبارتآموزان  ضروري براي دانش هاي مهارتاز جمله  ●
سازي، برقراري ارتباط،  ها، فرضیه عات، تفسیر یافتهآوري اطال گیري، جمع مشاهده کردن، اندازه

 هاي مهارتبه  توان میرا  ها مهارتیک از این هر بینی کردن، کاربرد ابزار و طراحی تحقیق. البته پیش
بندي و  هایی چون: مقایسه، طبقه به مهارت توان میرا » مهارت مشاهده«، مثالًتر تقسیم کرد.  کوچک

  ه کرد.آوري اطالعات تجزی  جمع

 آموزان  هاي ضروري براي دانش فردي و نگرش هاي ویژگی  
، گویی راست، درستکاري و پذیري مسئولیتو تمایل به همکاري گروهی، صبر، حوصله،   عالقه

پذیري در اندیشیدن، دوري از  نفس، انعطاف ، احترام به عقاید دیگران، اعتمادبهمسئوالنهگیري  تصمیم
مندي به کار و تالش، حساسیت نسبت به حفظ  یري، کنجکاوي، عالقهتعصب نابجا، تمایل به یادگ

جویی در مصرف ماده و انرژي و دارا بودن تفکر نقاد  زیست، میل به صرفه بهداشت جسم و حفظ محیط
  دهند. علوم تجربی را تشکیل میرشتۀ مهم نگرشی براي موفقیت در  هاي هدفو خالق، 

پذیر و  ریسک شخصیتیو فعال،  وجوش پرجنبشاخه داراي ذهنی  مند به این است افراد عالقه گفتنی* 
  کارهاي گروهی هستند.ارائۀ هیجان و با قابلیت با 

 علوم تجربی شوند؟رشتۀ آموزانی بهتر است وارد  چه دانش  
اول باشد که از طریق متوسطۀ آموزان  عمده ممکن است در دانش طور بهها  ها و توانایی سري ویژگی یک

  به وجود آمده باشد. نهمو هفتم، هشتم هاي  ر پایهدرس علوم د
 توانیم میپنهان هم باشند) را  نهمپایۀ آموز  ها (که بعضی ممکن است در دانش ها و توانایی این ویژگی

  بندي کنیم. طبقه نگرشیو تی مهار، یدانش هدفدر سه 
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 دانشی صورت بههاي کسب شده  و توانایی ها ویژگی  
شناسی و  هاي چهارگانۀ علوم تجربی (فیزیک، شیمی، زمین وري علوم، در زمینهقوانین اصلی و ضر -1

  ؛داند شناسی) را می زیست

  ؛با بعضی کاربردهاي مهم علم در زندگی آشنا است -2
  ؛اندازي به آینده و گذشته علم دارد چشم -3
هاي  زمین، پدیده اصلی علوم، همچون ماده، انرژي، موجودات زنده، مفاهیمدرك نسبتاً صحیحی از  -4

  طبیعی و... دارد.

 یمهارت صورت بههاي کسب شده  ها و توانایی ویژگی  
علم  کارگیري بهنیازمند ها  آن را که حل مسئلهتعدادي  تواند مینظر در محیط اطراف خود  با دقت -1

  ؛است، تشخیص دهد و شناسایی کند
  ؛ارائه دهد حل راه، فکر کند و مسئلههنگام مواجه شدن با یک  تواند می -2
  ؛کند وتحلیل تجزیهموضوعی را از نظر علمی  تواند می -3

  ؛بینی کند ها را پیش به کمک شواهد علمی، نتایج بعضی پدیده تواند می -4
  ؛بیان کند خوبی بهمقصود خود را  تواند می -5
  ؛آشنا استها  آن با آمار و ارقام و نمودار و این قبیل عالئم و چگونگی تفسیر - 6
اي از مفاهیم  پاره تواند میگیري و...)  یادگیري (مشاهده، اندازه هاي مهارت کارگیري بهاز طریق  -7

  ؛ها، مشارکت فعال داشته باشد دهی آن مفهوم تولید و شکل فرایندعلمی را خودش کشف کند یا در 
و چگونگی کنترل با لزوم  ویژه بهتفکر منطقی، علمی و نقاد،  هاي مهارت کارگیري بهضمن توانایی  -8

  آشنا است.ها  آن هاي مربوط به گیري هاي علمی و نتیجه متغیرها، هنگام انجام آزمایش

 نگرشی صورت بههاي کسب شده  و توانایی ها ویژگی  
هاي هستی و کشف فعل  ایجاد این نگرش که علم تجربی حاصل کوشش انسان براي درك واقعیت* 

  خداوند است.
ها، از خود کنجکاوي نشان  در محیط اطراف او وجود دارد و علت بروز آن هایی که در مورد پدیده -1

  ؛آورد هاي کسب اطالعات علمی را فراهم می وجو و تفکر، زمینه دهد و با جست می
  ؛پی بردهاي طبیعت، به وجود ناظم آن  مندي موجود در پدیده از مشاهدة نظام -2
  ؛ي علمی بیابد اخوانده است، کاربرده  آنچهکند براي  سعی می -3
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هاي  هاي گوناگون در زمینه هاي علمی و استفاده از رسانه هاي علمی، تماشاي فیلم به مطالعۀ نشریه -4
  ؛دهد علمی عالقه نشان می

بهینه از ماده و انرژي و هدر ندادن وقت و منابع مالی توجه استفادة جویی،  به مسائلی از قبیل صرفه -5
  ؛دارد

هاي یک  فراهم آوردن زمینه منظور بهوشش در جهت کسب علم و فناوري به ضرورت تالش و ک - 6
  ؛کند، اعتقاد پیدا کرده است اي که در آن زندگی می زندگی بهتر براي خود و جامعه

براي زندگی  موردنیازخت ابزار و وسایل اهاي ذوقی، هنري و مهارتی، مانند س به انجام بعضی فعالیت -7
  ؛دهد از خود عالقه نشان می و...و پرورش گل و سبزي (در باغچه یا گلدان)  هاي علمی یا انجام آزمایش

توجه پیدا کرده و در حفظ آن  محیطی زیستبه بهداشت فردي و عمومی و همچنین، مسائل  -8
  کوشد. می

  تجربیرشتۀ دیدگاه به دروس  

شناسی،  یک، زمینشناسی، فیز تجربی باید در دروس زیسترشتۀ هایتان در  لآ براي رسیدن به ایده
تجربی در ارتباط رشتۀ هاي دانشگاهی  داراي دید نسبتاً مناسبی باشید. اکثر رشتهو ریاضی شیمی 

ژنتیک به درك  مانندهاي علوم پایه  با این دروس هستند. براي مثال رشته غیرمستقیممستقیم یا 
حفظیات نامید، اما از نظر شتۀ رتجربی را رشتۀ  توان نمیمناسبی از ریاضی، زیست و شیمی نیاز دارند. 

از نظر درك  که درحالی ،طلبد ریاضی مهارت کمتري را میرشتۀ درك ریاضی و مفاهیم نسبت به 
  ریاضی کنجکاوي بیشتري را نیاز دارد.رشتۀ ها نسبت به  طبیعی و کنجکاوي نسبت به پدیده هاي پدیده

  شرایط ورودي و دروس این رشته در طول تحصیل در دبیرستان 

ها و برخی اطالعات مفید  برگ ، نموندروس این رشته، جدول یالزم براي دروس تخصصنمرة حد نصاب 
راهنماي هدایت تحصیلی و « ۀپیوست و داخل پوش لینکآموزان عزیز در  دیگر براي والدین و دانش

   شده است. ارائه) 19صفحۀ و  11تا  4صفحات (در » دهمپایۀ نام  ثبت

  اهتحصیل در دانشگادامۀ  

کنند  داشته باشند که اکثر افرادي که این رشته را انتخاب می کافیآموزان باید به این نکته توجه  دانش
. استها در این زمینه محدود  مند هستند، اما باید توجه داشت که ظرفیت دانشگاه به پزشکی عالقه

  .شوند اشتی مشغول به کار میدانشگاهی این گروه نیز در مراکز درمانی و بهد التحصیالن فارغبسیاري از 
د، یهست... و ، علوم تغذیه، پرستاري، ماماییدبیري خوبی همچونهاي  مند به گرایش همچنین اگر عالقه

بیشتر  .و از این طریق وارد این رشته شوید بدهیدکنکور تجربی  کنید،تجربی تحصیل ۀ باید در رشت
تجربی پایه و اساس رشتۀ  اخص هستند.دانشمندان جهان در یکی از چهار گرایش علوم تجربی ش
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شناسی، فیزیک و  ، شیمی، زمینشناسی زیستهاي ارزشمند دیگري همچون:  تحصیل در رشته
 .استاین علوم مجموعۀ زیرهاي  گرایش

هاي  توانند در رشته کننده در این گروه آزمایشی پس از قبولی در کنکور می آموزان شرکت دانش
  تحصیل کنند.... ، کشاورزي، منابع طبیعی ومهندسی همچون: شیمی، پزشکی

  پزشکی نیستند.ة هاي تجربی مربوط به حوز تمام رشته
 سمت بهو بیشتر  شود میوش تغییرات فراوانی رشته دستخ هرساله نوع سؤاالت این اینکهبا توجه به 

کنکور ۀ جلسبهتر است براي قبولی در این رشته با نوع سؤاالت و تعداد آن در  ،درو مفهومی شدن می
   .مناسبی براي موفقیت داشته باشیدۀ آشنا شوید تا بتوانید برنام

آموزان این  زیاد شده است، بنابراین دانش شدت به اخیر هاي سالتجربی در رشتۀ استقبال از  که ازآنجایی
  رشته رقابت بیشتري را در کنکور سراسري شاهد خواهند بود.

 تجربیرشتۀ بازار کار    

قرار  چراکه ،هاي مربوط  به رشته انتخابی خود در دبیرستان داشته باشید کاملی از شغل باید آشنایی
 .و جذب بازار کار شویدکنید خود را انتخاب آیندة است با این رشته شغل 

هاي  رشته ،اي وحرفه هاي فنی هاي ریاضی و فیزیک، علوم انسانی و رشته تجربی نیز مانند رشتهرشتۀ 
شده این است که  تجربی ایجادرشتۀ ها از  خانوادهدر بین  اغلبولی تصوري که ارد دانشگاهی متنوعی د

 !شود میختم (پزشکی، داروسازي و...) به دکتر شدن  حتماًتجربی رشتۀ عاقبت تحصیل در 

، اما شود میها محسوب  و جزو پردرآمدترین رشته است که االن بازار کار پزشکی عالی است درست
اگر عالقه به  چراکه ،تجربی را انتخاب کنیدرشتۀ سال نهم، رشتۀ این دلیل در انتخاب   به صرفاًنباید 

 .در این رشته موفق نخواهید بود مطمئناًاین رشته نداشته باشید 

است،  پزشکیرشتۀ قبولی در  ها در کنکور سراسري با توجه به اینکه پزشکی جزو پرطرفدارترین رشته
پس براي موفقیت و  .رقباي زیادي دارید چراکه ر مسیر سختی بگذاریدآسان نیست و باید قدم د اصالً

  انتخابی خود را با دقت و تحقیق کافی انتخاب کنید.ۀ داشتن رضایت از زندگی باید رشت
آموزان باهوش و  سال پیش رشتۀ ریاضی از محبوبیت باالیی برخوردار بود و تمامی دانش 6یا  5حدود 
کردند، این روزها هم تب رشتۀ تجربی باال گرفته  رشته سوق پیدا می این سمت بهخوان مدارس  درس

  آموزان تمایل دارند در این رشته درس بخوانند. است و اغلب دانش

اگر  .گیرد استعدادیابی و انتخاب رشته صورت می فرایندها از  آگاهی ناکافی خانواده دلیل بهاین اتفاق 
به موفقیت برسد، دلیل بر این نیست که شما نیز در آن حوزه  فردي در آشنایان نزدیک یا دور نتوانسته

  توانید موفق شوید. نمی
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، مریم میرزاخانی، دکتر حسابی، مثال عنوان بهاند.  هاي گوناگونی بوده از حوزه و گرایش معموالًنوابغ دنیا 
خود نابغه کدام در علم مخصوص به هر که ،، شکسپیر، پیکاسو و بتهوونسینا، سعدي ارسطو، ابوعلی

  اند. بوده
 درستی بهتصمیم بگیرید،  درستی بهرا بشناسید،  عالیقتاندهد که شما خودتان و  موفقیت زمانی رخ می
   را پیش بگیرید. درستانتخاب کنید و مسیر 

از همه استعداد و  تر مهمکافی و ۀ شما باید از عالق  باید بدانید براي قبولی و تحصیل در این رشته
تنها موفق  رو برخوردار باشید، در غیر این صورت نه م براي مقابله با مسائل و مشکالت پیشتوانایی الز

  .راه از انتخاب خود پشیمان شویدۀ نخواهید شد، بلکه ممکن است در نیم

  پیشنهاد 

ها و مؤسسات آموزش عالی را  ریزي براي ادامۀ تحصیل در دانشگاه که از اکنون قصد برنامه درصورتی
زیر را  PDFپیوست در ضمیمۀ کتاب مراجعه کرده و محتویات دو فایل  لینک توانید به دارید می

  است). 1398عنوان نمونه و مربوط به سال تحصیلی  مطالعه و بررسی کنید (دو فایل زیر فقط به
  ها؛ نام و شرکت در آزمون سراسري ورود به دانشگاه راهنماي ثبت -1
  دفترچۀ انتخاب رشته. -2
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لینک کتاب* 

* 
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 شناسی هالند شخصیت هاي تیپانواع  

و قراردادي قرار  گر، هنري، اجتماعی، متهوروجو جستگرا،  در تست هالند افراد در تیپ شخصیتی واقع
هاي  هالند افراد در تعامل با محیط زندگی خود و با توجه به ویژگینظریۀ گیرند. با توجه به  می

هاي  دهند. در تست هالند هر تیپ شخصیتی ویژگی شخصیتی خود برخی از مشاغل را ترجیح می
 .شود  پیشنهاد می به اومشاغل خاصی نیز  ها آن دنبال  بهخاصی دارد و 

  گروجو جستتیپ  -1
  هالندنظریۀ  بر اساستیپ من 

است. اگر مایل هستی با تیپ  گروجو جستتیپ من 
بیشتر آشنا شوي محتواي جدول زیر را  گروجو جست

  دقیق مطالعه کن.

  گروجو جستخصوصیات بارز تیپ  
ستدالل را و قدرت ا دهی سازمانتفکر، توان  میگیرند  از خصوصیات بارز افرادي که در این طبقه قرار می

تحصیلی در رشتۀ نام برد. این طبقه از افراد روابط اجتماعی را زیاد دوست ندارند، کمتر به تغییر 
 انجامورزند و از  خود مبادرت میآیندة هاي  در مورد پیشرفت رؤیاپردازيپردازند، گاه به  دانشگاه می

محتاط و رو  ، مستقل، پیشرونده، کمبرند. این افراد خالق مشاغل پیچیده که نیاز به تفکر دارد لذت می
  .هستند

گاه
ک ن

در ی
ن 

ت م
صفا

  
 توانایی علمی و پژوهشی  هاي من توانایی

 گرایانه، تکنیکال و تخصصی، علوم و فن بیان تحلیل هاي مهارت  رشد من قابل هاي مهارت

 مسائل طرفی در حل معضالت، ثبت علم جدید، فهم یا حل پایداري و بی  من رؤیاهايها و  آرمان

فردي و  هاي مهارت
  سبک خودکارآمدي من

یا ابتکار و استفاده از  اندیشی چارهگرایانه براي  هاي فکري یا تحلیل فعالیت
 علم

 رشد، توسعه یا کسب علم  هاي من دغدغه

 گیر، متفکر کناره  نظر دیگران در مورد من

 یهاي بازاریاب متقاعد کردن دیگران با فعالیت  هاي من اجتناب

هاي پژوهشی،  گر، باهوش، دیرباور، درگیر با ابهامات و داراي قابلیت تحلیل  ارزیابی من از خودم
 فردي ضعف در روابط میان
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 توانایی علمی و پژوهشی  من هاي توانایی  

ات
صف

 
 در من

ک
ی

 
گاه

ن
  

ها عالقه  به این فعالیت
 جتماعیهاي طبیعی و ا بینی یا کنترل پدیده کاوشگري، فهم و پیش  دارم

  
  

 هایی از مشاغل  نمونه
مرتبط با تیپ 

  وجوگر جست
  
  

 هاي  شاخه و رشته
تحصیلی پیشنهادي 

  براي این تیپ

دان، داروساز،  پزشک، ریاضی پزشک، فیزیکدان، جراح، شیمیدان، دندان
اي، مهندسی هوافضا، اقتصادان، مهندس طراح سیستم،  علوم و فنون هسته

شناس، نویسندة مقاالت علمی،  تشناس، زیس پزشک، زمین دام
شناس،  افزار کامپیوتر، جامعه شناس، مهندس نرم شناس، ستاره جامعه

ریز کامپیوتر،  مهندس (عمران، الکترونیک، ژنتیک و...)، مهندس و برنامه
شناس، استاد دانشگاه، بیولوژیک،  پزشک، روان پژوهشگر آزاد، روان

  هندس برق قدرتمیکروبیولوژي، بیوشیمی، علم جغرافیا، م
ها بپردازد و مستلزم  هر نوع رشتۀ تحصیلی و شغلی که به داده خالصه:

  پژوهش و تحقیق مداوم باشد.
 اي وحرفه بدنی و فنی صنعتی، کشاورزي، دانشجوي افسري ارتش، تربیت

در مورد تیپ 
بیشتر  وجوگر جست

 بدانیم

هایی منجر  وجوگر به ترجیح فعالیت تجربیات و وراثت خاص یک فرد جست
هاي  اي، نمادي و منظم پدیده خالق مشاهده شود که پیامد آن بررسی می

ها، و  منظور فهم و کنترل این پدیده شناختی و فرهنگی به فیزیکی، زیست
هاي ترغیبی، اجتماعی و تکراري است. این تمایالت  اجتناب از فعالیت

محاسباتی و هاي علمی و  رفتاري به نوبۀ خود منتهی به اکتساب صالحیت
ها،  شود. رشد این الگوي فعالیت کننده می هاي ترغیب کمبودي در قابلیت

آورد که  وجوگرانه فردي را به وجود می ها و عالیق جست صالحیت
  دهد: رفتارهاي زیر را از خود نشان می

دهد تا در آن  وجوگرانه را ترجیح می هاي جست مشاغل یا موقعیت - 1
هایی که  هاي مرجح مبادرت ورزد و از فعالیت یتها بتواند به فعال موقعیت

  مقتضی مشاغل متهورانه است دوري کند؛
هاي دیگر وجود دارد از  براي حل مشکالتی که در کار و محیط - 2

  کند؛ وجوگرانه استفاده می هاي جست صالحیت
هاي علمی و ریاضی و  خود را فردي محقق، روشنفکر، داراي توانایی - 3

  پندارد؛ ري میفاقد توانایی رهب
  شود. براي علم ارزش قائل می - 4

ها،  ها، صالحیت وجوگر داراي این ترجیح ازآنجاکه شخص جست
  هاي زیر است: هاست، مستعد ویژگی ها و ارزش خودادراکی

نگر،  گر، مستقل، منطقی، هشیار، روشنفکر، خوددار، منتقد، درون تحلیل
  قیق و غیرمحبوبگیر، پیچیده، بدبین، فروتن، کنجکاو، د کناره
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  ) تیپ شخصیتی من کدام است؟MBTIبریگز ( -مایرزنظریۀ  طبق
  از: اند عبارتتیپ شخصیتی است که  چهارکه قبالً اشاره شد این نظریه متشکل از  طور همان

  فکري، منطقی / احساسی، عاطفی -3    گرا / برون گرا درون -1

  گر اتمام ،گر گرا / قضاوتفراینددر پذیرش،  -4  شمی، شهودي / حسی، تجربی – 2
  

  ؟ »گرا برون«هستم یا » گرا درون«من      
  

    گرا گرا / درون ویژگی افراد برون
  »الف«                                                             

دوست دارید به مسائل دنیاي بیرونی بپردازید و  کند: به دنیاي ذهنی افراد اشاره می
تعامل با مردم، حوادث) یا به دنیاي درونی و ذهنی خودتان (همانند  بیندیشید (همانند

  عقاید و عواطف خود)؟
توانید بگویید  در مورد خود می کنید میدر جدول زیر، کنار تمام جمالتی که فکر 

  ) بگذارید.عالمت (

I گرا درون  E گرا برون  

 خوددار

  پرهیز از جاهاي شلوغ
  تک به هاي تک مند به مالقات عالقه

اشتیاق و احساسات خود را کمتر بروز 
  دهید. می

  .دارید افکارتان را براي خود نگه می
هاي  سرگرم کردن دوستان صمیمی در مکان

 دنج

 معاشرتی

  پرانرژي
  .آورید خویش را بلند بر زیان میافکار 

  .معاشرت گروهی را دوست دارید
  .کنید میپروا صحبت  رك و بی

 .برید از تعامل با دیگران لذت می

  )؟ .............Eگرا ( ) هستید یا برونIگرا ( به نظر خودتان و نظر پدر و مادرتان، آیا شما درون
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  ؟ »شمی، شهودي«هستم یا » حسی، تجربی«من 
  

             ویژگی افراد حسی، تجربی / شمی، شهودي 
  »ب«                                                 

هاي زندگی شخصی اشاره  توجه افراد به رویدادها، خبرها و تجربهنحوة به 
دوست دارید بیشتر به شواهد عینی، جزئیات و واقعیات توجه کنید یا مایلید   کند: می
ها، رویدادها و مردم متمرکز  فاهیم کلی و غیرعینی، احتماالت و روابط میان ایدهبر م

  شوید؟
توانید بگویید  در مورد خود می کنید میدر جدول زیر، کنار تمام جمالتی که فکر 

  ) بگذارید.عالمت (

N ی، شهوديشم  S حسی، تجربی  

  .اندیشید عاقالنه می
  .کاري بزرگ هستید دنبال  به

  .ستیدنوآور ه
  کنید. میها را بررسی  گزینه
  .برید هاي جدید لذت می از ایده

 د.گرا هستی آینده

  .مبتنی بر واقعیات هستید
  .کنید میکار  از روي تجارب

  .اهل عمل هستید
  .کنید میبدون تظاهر کار 

  .دهید به جزئیات اهمیت می
 .کنید میکم اشتباه 

) هستید یا حسی، تجربی Nشمی، شهودي ( به نظر خودتان و نظر پدر و مادرتان، آیا شما
)S............. ؟(  
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  ؟ »احساسی، عاطفی«هستم یا » فکري، منطقی«من   
  

           / احساسی، عاطفی یویژگی افراد فکري، منطق
  »ج«                                                   

ت دارید تصمیمات خود را مبتنی بر دوس کند: گیري افراد اشاره می به روش تصمیم
نظرات، عواطف و  بر اساسبگیرید، یا مایلید تصمیمات شما  غیرشخصیهاي  تحلیل

  احساسات شخصی باشد؟

توانید بگویید  در مورد خود می کنید میدر جدول زیر، کنار تمام جمالتی که فکر 
   ) بگذارید.عالمت (

F احساسی، عاطفی  T یفکري، منطق  

  شریف
  مدار هرابط

  هنگاسازگار و هم
هاي  ارزش بر اساسگیري  مبناي تصمیم

  فردي
  دلسوز

 وفادار و حامی

  منطقی
  معقول
  هدفمند

  گر تحلیل
  منصف

 دانش وجوي جستدر 

 ی) هستید یا فکري، منطقFبه نظر خودتان و نظر پدر و مادرتان، آیا شما احساسی، عاطفی (
)T............. ؟(  
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  ؟ »گر گرا، اتمام قضاوت«هستم یا » گرا فرایندش، ردر پذی«من   
  

                گر گرا، اتمام گرا / قضاوتفرایندویژگی افراد در پذیرش، 
  »د«                                     

دوست دارید مطابق یک  کند: به شیوه و سبک انجام امور و کارها اشاره می
دهید اول  دي شده کار کنید، یا ترجیح میبن چارچوب مشخص، با برنامه و زمان

توانید) بررسی کنید و بعد به انجام امور خود  هاي مختلف را (تا آنجایی که می گزینه
  بپردازید؟

توانید بگویید  در مورد خود می کنید میزیر، کنار تمام جمالتی که فکر  جدولدر 
  ) بگذارید.عالمت (

P  ،گرافراینددر پذیرش  J گر امتمگرا، ا قضاوت 

  پذیر انعطاف
  خودانگیخته

  .کنید میها را بررسی  تمام گزینه
  پذیر تطبیق

  لذت از تنوع
ها (موارد، مسائل) را آزاد  دوست دارید گزینه

 .بگذارید

  مصمم
  برنامهبا

  یافته سازمان
  هدفمند

  داراي مقاصد مشخص
 عجول

گرا،  ) هستید یا قضاوتPگرا (فرایندبه نظر خودتان و نظر پدر و مادرتان، آیا شما در پذیرش، 
  )؟ .............J( گر اتمام
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  در قسمت زیر مجدد عالمت بزنید. ،کردید یادداشت هاي الف، ب، ج و د، اکنون آنچه در جدول

)Eگرا            ) برون
  

)N     ی، شهوديشم (
  

)F      احساسی، عاطفی (
  

)Jگرا        گرا، اتمام ) قضاوت
  

)Iگرا            ن) درو
  

)S      حسی، تجربی (
  

)Tی) فکري، منطق           
  

)P ،گرا      فرایند) در پذیرش
 

  خواهد بود.» ESFJ«را عالمت گذاشته باشید، تیپ شما  Jو  Fو  Sو  E: فرضاً اگر شما مثال

  د داشت.یزیر را خواه شخصیتیتیپ  16شما یکی از  طورکلی به
  

1) ISTP 2) ISFP  3) INFP  4) INTP  

 گرا درون -1

  حسی، تجربی -2
  فکري، منطقی -3

در پذیرش،  -4
 گرافرایند

 گرا درون -1

  حسی، تجربی -2
  احساسی، عاطفی -3

در پذیرش،  -4
 گرافرایند

 گرا درون -1

  شمی، شهودي -2
  احساسی، عاطفی -3

در پذیرش،  -4
 گرافرایند

 گرا درون -1

  شمی، شهودي -2
  فکري، منطقی -3

در پذیرش،  -4
 گرافرایند

  

5) ESTJ 6) ESFJ  7) ENFJ  8) ENTJ  

 گرا برون -1

  حسی، تجربی -2
  فکري، منطقی -3

 گر گرا، اتمام قضاوت -4

 گرا برون -1

  حسی، تجربی -2
  احساسی، عاطفی -3
 گر گرا، اتمام قضاوت -4

 گرا برون -1

  شمی، شهودي -2
  احساسی، عاطفی -3
 گر گرا، اتمام قضاوت -4

 گرا برون -1

  شمی، شهودي -2
  فکري، منطقی -3

 گر گرا، اتمام قضاوت -4
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9) ISTJ 10) ISFJ  11) INFJ  12) INTJ  

 گرا درون -1

  حسی، تجربی -2
  فکري، منطقی -3

 گر گرا، اتمام قضاوت -4

 گرا درون -1

  حسی، تجربی -2
  فکري، منطقی -3

 گر گرا، اتمام قضاوت -4

 گرا درون -1

  یحسی، تجرب -2
  فکري، منطقی -3

 گر گرا، اتمام قضاوت -4

 گرا درون -1

  حسی، تجربی -2
  فکري، منطقی -3

 گر گرا، اتمام قضاوت -4

  

13) ESTP 14) ESFP  15) ENFP  16) ENTP  

 گرا برون -1

  حسی، تجربی -2
  فکري، منطقی -3

در پذیرش،  -4
 گرافرایند

 گرا برون -1

  حسی، تجربی -2
  احساسی، عاطفی -3

پذیرش، در  -4
 گرافرایند

 گرا برون -1

  شمی، شهودي -2
  احساسی، عاطفی -3

در پذیرش،  -4
 گرافرایند

 گرا برون -1

  شمی، شهودي -2
  فکري، منطقی -3

در پذیرش،  -4
 گرافرایند

 

است، محیط  ISTPاگر تیپ شخصیتی شما  - 1
هاي زیر را خواهد  کار ترجیحی شما ویژگی

 داشت:
 ها  گرا که از فرصت ملمحیط کاري شامل افراد ع

  کنند. استفاده می
 اي دارند. محیطی که گرایش به کار پروژه  
  محیطی بدون قوانین دست و پاگیر، محیط مروج

  استقالل.
  محیطی که در آن مشکالت آنی براي حل کردن

  وجود داشته باشد.
  محیطی که امکان دستیابی به تجربیات مختلف را

  ایجاد کند.

  1تولیدو گاهدانشتجربیات 
 ISTP ی افرادي با تیپ شخصیت

گرا و نامنظم که عاشق کارهاي سخت و  افرادي عمل
نشان دهد  تواند میپیچیده هستند، همین موضوع 
 .شوند اقتصاد میۀ که چرا چنین افرادي عاشق رشت

دانشگاه « ةهاي معرفی شد رشته  از جمله
 :براي این نوع تیپ شخصیتی» تولیدو

ت مالی، قانون و اجتماع، اندیشه، بیولوژي، مدیری
  ریاضیات و شناسی، اقتصاد، تئاتر زمین

 

                                                             
هاي شخصیتی  اش را براساس تیپ هاي ارائه شده متحدة آمریکا واقع شده است)، رشته دانشگاه تولیدو (که در اوهایو ایالت - 1
)MBTIپردازیم.  می دانشگاه تولیدوبندي کرده است که در ادامه به معرفی این لیست از  ) دانشجویان دسته 
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است، محیط  ISFPاگر تیپ شخصیتی شما  -2
هاي زیر را خواهد  کار ترجیحی شما ویژگی

 داشت:
  محیطی شامل افراد با روحیه که از کار لذت

  برند. می
  محیطی که امکان ایجاد فضاي خصوصی داشته

  باشد.
  داراي افراد سازگارمحیطی  
 .محیطی که از نظر هنري جذاب باشد  
  محیطی شامل همکاران مؤدب  
 محیطی مردمی  

  تولیدو  دانشگاهتجربیات 
 ISFP ی افرادي با تیپ شخصیت

افرادي آرام، مهربان و بسیار حساس هستند که باعث 
و پرستار خوبی شوند. اما ویژگی  شناس روان شود می

رو هستند و  که اغلب تک استاین بد این افراد 
 .اي به عضویت در یک تیم خاص ندارند عالقه

دانشگاه «ة هاي معرفی شد رشته  از جمله
 :براي این نوع تیپ شخصیتی» تولیدو
، قانون و اجتماع، بدنی تربیتی، شناس روانهنر، 

  پرستاري و هاي خارجی اندیشه، زبان

است،  INFPاگر تیپ شخصیتی شما  - 3
هاي زیر را  ترجیحی شما ویژگیمحیط کار 

 خواهد داشت:
 هاي  محیطی شامل افراد متعهد که به ارزش

  .گذارند میدیگران احترام 
 فضاي سرشار از همکاري  
 پذیر محیطی انعطاف  
 بوروکراتیکمحیطی غیر  
 محیطی آرام و ساکت  
  زمانی براي تفکر است.محیطی که ایجادکنندة  

  شگاه تولیدو نتجربیات دا
 INFP ی افرادي با تیپ شخصیت

ها و باورهاي  گرا که به شدت روي ارزش افرادي آرمان
مند درك و کمک به  خود متعصب هستند. عالقه

دیگران هستند. افراد بسیار وفادار هستند و از کمک 
 .برند به دیگران لذت می

دانشگاه تولیدو ة هاي معرفی شد رشته  از جمله
 :براي این نوع تیپ شخصیتی

هاي خارجی،  مدیریت، تاریخ، مهندسی پزشکی، زبان
  مددکاري اجتماعی و ی، مذهبشناس روانموسیقی، 

است،  INTPاگر تیپ شخصیتی شما  -4
هاي زیر را  محیط کار ترجیحی شما ویژگی

 خواهد داشت:
 مند به حل مسائل  محیطی شامل افراد عالقه

  پیچیده
 محیطی خلوت  
  لاستقالدهندة  پرورشمحیط  
 پذیر محیطی انعطاف  
 محیطی آرام  
 محیطی غیرتشکیالتی  
 نهد محیطی که تصمیمات شخصی را ارج می.  

  تولیدو  دانشگاهتجربیات 
 INTP ی افرادي با تیپ شخصیت

افرادي با این تیپ شخصیتی که اغلب با عنوان 
ها  شوند، عاشق تنهایی، ایده متفکران نیز شناخته می

افرادي  معموالًها  آن ند.هاي جدید هست و تئوري
کار هستند که تمایل دارند،  ساکت، متفکر و محافظه
و حل مشکالت  وتحلیل تجزیهبیشتر زمان خود را به 

 .اختصاص دهند
دانشگاه تولیدو  ةهاي معرفی شد رشته  از جمله

 :براي این نوع تیپ شخصیتی
هاي اطالعاتی، حقوق  پژوهی، شیمی، سیستم آینده

 فیزیک و ، مدیریت مالی، تاریخکیفري، اقتصاد
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است،  ESTJاگر تیپ شخصیتی شما  - 5
هاي زیر را  محیط کار ترجیحی شما ویژگی

 :خواهد داشت
  و حساس به  کوش سختمحیطی متشکل از افراد

  انجام صحیح کارها
 گرا محیطی وظیفه  
  یافته سازمانمحیطی  
 بینی است پیش محیطی که قابل.  
 کاراییر محیطی متمرکز ب  
 نهد محیطی که رسیدن به اهداف را ارج می.  

  تولیدو  دانشگاهتجربیات 
 ESTJ ی افرادي با تیپ شخصیت

پذیر، وفادار  افرادي مسئولیتESTJ ی تیپ شخصیت
ها پایبند هستند و  کوش هستند که به سنت و سخت

 .ها دارند بسیاري به ایجاد نظم در سیستمۀ عالق
دانشگاه تولیدو ة ی شدهاي معرف رشته  از جمله

 :براي این نوع تیپ شخصیتی
مهندسی مکانیک، روابط عمومی، موسیقی، 

 و حسابداري، مدیریت مالی، علوم سیاسی
  پزشکی دندان

است،  ESFJاگر تیپ شخصیتی شما  - 6
هاي زیر را  محیط کار ترجیحی شما ویژگی

 خواهد داشت:
 شناس، یاور و مردمی  محیطی شامل افراد وظیفه

  .کنند که به دیگران کمک می
 هاي هدفمند محیطی شامل افراد و سیستم  
   یافته سازمانمحیطی  
 محیطی دوستانه  
 محیطی داراي افراد قدردان  
  بااحساسمحیطی داراي افراد  
  کند عینی عمل می شواهد بر اساسمحیطی که.  

  تولیدو  دانشگاهتجربیات 
 ESFJ ی افرادي با تیپ شخصیت

مهربان، خونگرم، اجتماعی و محبوب هستند  افرادي
 سمت بهرا ها  آن هاي شخصیتی، که این ویژگی

ی سوق شناس روانپرستاري و  همچونهایی  رشته
 .دهد می

دانشگاه تولیدو  ةهاي معرفی شد رشته  از جمله
 :براي این نوع تیپ شخصیتی

ی، بازاریابی، پرستاري، فیزیک، مذهب، شناس روان
  پاتولوژي و شناسی ی، زبانمددکاري اجتماع

است،  ENFJاگر تیپ شخصیتی شما  -7
هاي زیر را  محیط کار ترجیحی شما ویژگی

 :خواهد داشت
  محیطی شامل افرادي که به تغییرات براي بهبود

  .دیگران توجه دارند
 گرا محیطی مردم  
  و اجتماعی کننده حمایتمحیطی  
  هماهنگیروحیۀ محیطی داراي  
 وق در جهت خودابرازيمحیطی مش  
 محیطی جاافتاده  
 محیطی مرتب و منظم  

  تولیدو  دانشگاهتجربیات 
 ENFJ ی افرادي با تیپ شخصیت

را با عنوان قهرمانان ها  آن افرادي که تیپ شخصیتی
شناسیم، رهبرانی هستند که به تمایالت و  نیز می
دهند و  هاي زیردستان خود بسیار اهمیت می خواسته

 .شوند ه رهبرانی محبوب تبدیل میخود نیز ب
دانشگاه تولیدو  ةهاي معرفی شد رشته  از جمله

 :براي این نوع تیپ شخصیتی
ی، مدیریت، بازاریابی، روابط شناس روانارتباطات، 

 هاي خارجی زبان و عمومی، شهرسازي
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است،  ENTJاگر تیپ شخصیتی شما  -8
هاي زیر را  محیط کار ترجیحی شما ویژگی

 د داشت:خواه
 مند به حل  گرا و عالقه محیطی شامل افراد نتیجه

  مسائل پیچیده
 گرا محیطی هدف  
 محیطی داراي سیستم و افراد کارآمد  
  نرم کردن وپنجه دستمحیطی مساعد براي  
 محیطی مشوق قاطعیت  
 محیطی داراي افرادي با افکار قاطع  
  ساختاریافتهمحیطی  

  تولیدو  دانشگاهتجربیات 
 ENTJ ی افرادي با تیپ شخصیت

اي که توانایی عجیبی در رهبري و  افراد با اراده
شوند،  مدیریت دارند. این افراد مدیران قدرتمندي می

در کنترل و هدایت مردم بسیار ها  آن توانایی چراکه
 .باالست

دانشگاه تولیدو  ةهاي معرفی شد رشته  از جمله
 :براي این نوع تیپ شخصیتی

المللی،  وکارهاي بین یري، مدیریت، کسباقتصاد، دب
  شناسی جامعه و شناسی علوم سیاسی، انسان

است، محیط  ISTJاگر تیپ شخصیتی شما  -9
هاي زیر را خواهد  کار ترجیحی شما ویژگی

 داشت:
 کوش  محیطی شامل افرادي سخت  
 محیط کاري متمرکز بر شواهد عینی  
  نهد میرا ارج  قدم ثابتمحیط کاري که افراد.  
  (سازمانی) ساختاریافتهمحیط  
 محیط منظم  
 کاري پیوسته با فضایی آرام و اختصاصی  

  تولیدو  دانشگاهتجربیات 
 ISTJ ی افرادي با تیپ شخصیت

چی نیز خوانده  این تیپ شخصیتی که با عنوان تدارکات
 است اعتماد قابلپذیر و  ، نمایانگر افرادي مسئولیتشود می

العاده باشند.  فوق مالیة این افراد در حوز شود میکه باعث 
محور هستند و از خارج  نین این افراد بسیار قانونهمچ

 آید و همین امر نیز از ها خوششان نمی شدن از چارچوب
 .آورد ها را به بار می دان بهترین حقوقها  آن

دانشگاه تولیدو  ةهاي معرفی شد رشته  از جمله
 :براي این نوع تیپ شخصیتی

ابداري، بیولوژي، حقوق کیفري، مدیریت مالی، حس
مهندسی  و شناسی، مهندسی پزشکی ، زمینبدنی تربیت
  عمران

است، محیط  ISFJاگر تیپ شخصیتی شما  -10
هاي زیر را خواهد  کار ترجیحی شما ویژگی

 داشت:
 شناس که کارهایی با  محیطی شامل افراد وظیفه

  .دهند ساختار مناسب انجام می
 ساختاریافته کامالً محیطی  
 محیطی آرام و ساکت  
 محیطی کارآمد  
  محیطی که امکان تنهایی و آرامش را فراهم

  .آورد می
 گرا محیطی وظیفه  

  شگاه تولیدو نتجربیات دا
اغلب، افرادي  ISFJ افراد با تیپ شخصیتی
هاي  نیازها و خواسته راياحساساتی هستند که ب

رو،  ند، ازهمیندیگران اهمیت بسیاري قائل هست
ی و شناس روانهاي  بهترین گزینه براي رشته

 .شوند مددکاري اجتماعی محسوب می
دانشگاه تولیدو  ةهاي معرفی شد رشته  از جمله

 :براي این نوع تیپ شخصیتی
ی، مدیریت مالی، تاریخ، شناس روانحقوق کیفري، 

 مددکاري اجتماعیو  مهندسی پزشکی، دین و مذهب
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است،  INFJشخصیتی شما اگر تیپ  - 11
هاي زیر را  محیط کار ترجیحی شما ویژگی

 :خواهد داشت
  محیطی شامل افرادي که بر کمال مطلوب انسانی

  .متمرکزند
 خالقیت ةمحیطی به وجود آورند  
 محیطی هماهنگ  
 محیطی آرام  
 محیطی داراي احساسات شخصی  
 محیطی که فضایی براي تفکر داشته باشد.  
  یافته سازمانمحیطی  

  تولیدو  دانشگاهتجربیات 
 INFJ ی افرادي با تیپ شخصیت

این تیپ شخصیتی که با عنوان حامی نیز افراد 
دوست و  گرا، نظم آل ، افرادي ایدهدنشو میشناخته 

برقراري  دنبال  بههدفمند هستند. این افراد اغلب 
در زندگی خود هستند و در هر  مؤثرارتباطات سالم و 

 گردند. میهدف و غایت آن کار  دنبال  بهکاري 
دانشگاه تولیدو ة هاي معرفی شد رشته  از جمله

 :براي این نوع تیپ شخصیتی
ی، زبـــان، بازاریــابی، شناس روانهنر، ارتباطات، 

  شهرسازي و شناسی پرســتاري، فیزیک، جامعه
است،  INTJاگر تیپ شخصیتی شما  -12

زیر را هاي  محیط کار ترجیحی شما ویژگی
 خواهد داشت:

  هاي انداز چشممحیطی شامل افراد قاطع که به
  .دور توجه دارند

  محیطی داراي فضایی براي تفکر  
 محیطی کارآمد و کارا  
 محیطی با افراد پربار و کاري  
 محیطی مشوق خودمختاري  
 محیطی داراي فضایی براي نوآوري  
 گرا محیطی وظیفه  

   تولیدو دانشگاهتجربیات 
 INTJ ی افرادي با تیپ شخصیت

هستند و  وتحلیل تجزیهاین تیپ شخصیتی عاشق 
توانایی قدرتمندي که در طراحی  دلیل به

توانند بهترین گزینه  هاي خوب دارند، می استراتژي
چنین قدرت وکار باشند. هم کسب براي مدیریت

را به ریاضیدانانی قوي و مدیران ها  آن تحلیل باال
 .کند ل میتبدی مؤثرمالی 

دانشگاه تولیدو  ةهاي معرفی شد رشته  از جمله
 :براي این نوع تیپ شخصیتی

ی، مــدیریــت مــالی، شناس روانبیوشیــمی، 
 شناسی، شهرسازي، محیط زیست ریــاضیات، جامعه

  وکار مدیریت کسب و
است،  ESTPاگر تیپ شخصیتی شما  - 13

هاي زیر را  محیط کار ترجیحی شما ویژگی
 د داشت:خواه
 گرا که  محیطی شامل افراد سرزنده و نتیجه

  .نهند تجربیات جدید را ارج می
 محیطی فاقد بوروکراسی  
 محیطی که زمانی براي تفریح دارد.  
 کند پذیري در کار ایجاد می محیطی که انعطاف.  
 فنون محیطی مبتنی بر  
 محیطی با ظاهري جذاب  
  استمحیطی که برآورنده نیازهاي آنی.  

  تولیدو  دانشگاهتجربیات 
 ESTP ی افرادي با تیپ شخصیت

و  پذیر و مبتکر هستند، قوانین ها افرادي عجول، ریسک این
 سریعاًکنند  و تالش می گذارند میها را زیر پا  ارچوبچ

تغییرات الزم را در زندگی خود ایفا کنند، به همین دلیل 
خود را در  سریعاًپذیر هستند و  انعطاف کامالًاست که 

 .دهند مسیر درست قرار می

دانشگاه تولیدو  ةهاي معرفی شد رشته  از جمله
 :براي این نوع تیپ شخصیتی

هاي اطالعاتی، مهندسی  هنر، بیولوژي، سیستم
  تئاتر و پزشکی، محیط زیست
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است،  ESFPاگر تیپ شخصیتی شما  -14
هاي زیر را  محیط کار ترجیحی شما ویژگی

 خواهد داشت:
 گیر که   طی متشکل از افراد پرانرژي و آسانمحی

  .بر واقعیت متمرکز هستند
 محیطی سرزنده  
 گرا محیطی عمل  
 پذیر ل افراد انعطافممحیطی شا  
 محیطی با هماهنگی  
 محیطی جذاب  

  تولیدو  دانشگاهتجربیات 
 ESFP ی افرادي با تیپ شخصیت

افرادي هستند که تفریح، سرگرمی و شادي  معموالً 
بین  هاست. این افراد واقع هدف زندگی آن ترین مهم

هاي جدید در زندگی خود  تجربه دنبال  بههستند و 
را ها  آن ارتباطی و حس همدلی هاي مهارتهستند. 

هاي مددکاري اجتماعی  به بهترین گزینه براي رشته
 .کند و پرستاري تبدیل می

دانشگاه تولیدو ة هاي معرفی شد رشته  از جمله
 :این نوع تیپ شخصیتیبراي 
شــناسی،  ، زمیــنبدنی تربیتی، شناس روان

  مددکاري اجتماعی و شناسی پرســتاري، زبان
است،  ENFPاگر تیپ شخصیتی شما  -15

هاي زیر را  محیط کار ترجیحی شما ویژگی
 خواهد داشت:

  انسانی  امکاناتمحیطی شامل افراد خالقی که به
  .توجه دارند

 محیطی رنگارنگ  
 محیطی که داراي فضایی مشارکتی باشد.  
 محیطی که داراي تنوع و رقابت باشد.  
 گرا محیطی ایده  
 محیطی دور از فشار و تحمیل  

  تولیدو  دانشگاهتجربیات 
 ENFP ی افرادي با تیپ شخصیت

افرادي که داراي این تیپ شخصیتی هستند، اغلب به 
که در  شود میدارند و همین باعث   پردازي عالقه ایده

تر عمل کنند.  هنر و بازاریابی موفق همچونهایی  رشته
هاست که باعث  آنۀ مشربی از استعدادهاي برجست خوش

وافري ۀ ارتباطات عالق همچونهایی  به رشته شود می
 .داشته باشند

دانشگاه تولیدو ة هاي معرفی شد رشته  از جمله
 :براي این نوع تیپ شخصیتی

ی، آموزش ابتدایی، بازاریابی، شناسی، هنر، شیم انسان
  شناسی جامعه و هاي خارجی، ارتباطات زبان

است،  ENTPاگر تیپ شخصیتی شما  -16
هاي زیر را  محیط کار ترجیحی شما ویژگی

 خواهد داشت:
 ها  محیطی که براي حل مسائل پیچیده روي نمونه

  .کند کار می
 پذیر که با مشکالت مبارزه  محیطی انعطاف

  .کند می
 مند به تغییر محیطی عالقه  
  شامل افراد الیق و شایسته  
 نهد پذیري را ارج می که ریسک یمحیط.  
 محیطی مشوق خودمختاري  
 محیطی بدون بوروکراسی  

  تولیدو  دانشگاهتجربیات 
 ENTP ی افرادي با تیپ شخصیت

به عمل و اجرا نیز عالقه  استثنائاافرادي خالق و مبتکر که 
کارهایی که توانایی انجام آن را دارند، بسیار ة دارند. گستر

ست. از کارهاي روتین و تکراري متنفر هستند و زیاد ا
هاي جدید و  که عاشق تکنولوژي شود میهمین باعث 

 .هاي جدید شوند رشته

دانشگاه تولیدو  ةهاي معرفی شد رشته  از جمله
 :براي این نوع تیپ شخصیتی
وق کیفري، مدیریت فناوري اطالعات، ارتباطات، حق

  تاریخ و مالی، مهندسی مکانیک، تکنولوژي، بازاریابی
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 گام زیر چهارایی توسط مشاور در نه  و تحلیل خوداظهاري  
  ام. تصمیم نهایی من و خانواده و اخذ نامه پرسش 12نتایج  بر اساسنسبی اولیه  خودآگاهی

ول
م ا

گا
  

  .مشاور برسانید رؤیترا به  2و  1 ةهاي تهیه شد لیست چک
  نظر مشاور را یادداشت کنید.

........................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  
  

دوم
ام 

گ
  

  .کنید وگو گفتها  با مشاور در خصوص آشنایی بیشتر با رشته
  با مشاور را یادداشت کنید. وگو گفتنتیجۀ 

......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  
  

وم
م س

گا
  

و زیر نظر و با حضور مشاور  مجدداًو هوش گاردنر را  MBTIهاي: هالند،  تست
  .انجام دهید

  هاي فوق را اینجا یادداشت کنید. تستنتیجۀ 
.......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  
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ارم
چه

ام 
گ

  

  .یادداشت کنید را هاي مشاور مبتنی بر توصیه» تصمیم نهایی خود«
  :تحصیلیرشتۀ و شاخه  در موردام  تصمیم نهایی من و خانواده

.......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
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 تصمیم نهایی( ۀاعالم و ثبت تصمیم نهایی داوطلب در برگ(  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 به نام خدا
کنم که با اینجانب ................................. فرزند ............................ اعالم می  

مطالعۀ کتاب و منابع در دسترس، همراهی و مساعدت پدر و مادرم و مشــورت  
هاي شخـصیت و استعداد تحصیلی توسط مشاور مجرب و بــرگزاري آزمــون

گیري مسیر تحصیلی در مقطع متوسـطۀ به مرحلۀ بلوغ و خودکــارآمدي تصمیم
ام و شــاخۀ............................. و رشــتۀ ............................  دوم دسـت یافته

ویش را براي کسب ام و زیـن پس تــمام تالش خرا بـراي تحصیل برگزیده
حداکثر موفقیت در این مسیر تا فتـح سـکوي قـهرمانی و آفرینش بهترین خویش 

 فراهم خواهم کرد.
 

 نام: .............................        
 نام خانوادگی: .............................           

 و تاریخ: امضا                
 

 

 

 



 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهراندت را پیدا کنی / ون هستی ... اگر راه خاتو یک قهرم          280
 

  
 

 

  
 

 دوممتوسطۀ خوب در مقطع  ۀمعیارهاي انتخاب مدرس  
پس در آغاز باید شاخه و  ،انتخابی داوطلب انتخاب شودرشتۀ تحصیلی و شاخۀ مدرسه باید متناسب با 

سازي  هاي متناسب هاي قبل و انجام تست تحصیلی فرزندمان را با انجام موارد ذکر شده در بخشرشتۀ 
  ا تیپ شخصیتی فرزند انتخاب کرده باشیم.تحصیلی برشتۀ شاخه و 

یا  ها دبیرستاناقدام به بررسی فاکتورهاي ذیل در بین  موردنظررشتۀ سپس متناسب با شاخه و 
   .ما هستند موردنظررشتۀ شاخه و دهندة  ارائهکه کنیم  هایی هنرستان

ست مالك بدیهی ا. اخیر هاي سالالف) احراز بیشترین موفقیت علمی توسط فراگیران در 
  ، نهایی و کنکور خواهد بود.هماهنگتعیین میزان موفقیت ارزشیابی امتحانات 

مالك تشخیص این بخش . التحصیالن آموزان و فارغ ب) کسب حداکثري رشد تربیتی دانش
  قبل است. هاي سالآموزان  میدانی و گزارش مردمی والدین دانش  ةمشاهد

محوریت تقویت نظام شناختی، احساسی، عاطفی و  با شایسته و هدفمندبرنامۀ  فوقارائۀ ج) 
آموز و والدین، تقویت  فردي دانش هاي مهارتآموزان در طول سال تحصیلی، توجه به  اجتماعی دانش

کارآمدي و مهارت خود ،احساسی مسئولیت ،همزیستی اجتماعی ،زیست محیط ،دوستی نوع هاي مهارت
  لتحصیالن سنوات قبل احراز خواهد شد.ا و گزارش فارغ تأییدمدیریتی که با اخذ خود

عوامل اجرایی و آموزشی از مدیر تا  همۀد) باال بودن معدل یا میانگین سطح سواد دانشگاهی 
مهارت تخصصی عوامل مطلوب نبوده و یا  موفقیت یا باال بودن موردي سطح سواد .نیروهاي خدماتی
این یکپارچگی موجب  .بسیار مفیدتر خواهد بودعوامل از صدر تا ذیل،  همۀ قبول قابلمعدل یا میانگین 

  پایداري نظام اجرایی مدرسه خواهد بود.

رقابت سالم و کسب  ۀدر سای آموزان هـ) حاکمیت فضاي آرامش، پایداري و امنیت روانی دانش
محور و تحلیل نگرش  هاي رتبه محور، مسابقههاي فرد . پرهیز از رقابتهاي تحصیلی و مهارتی موفقیت

  خواهد بود. تأمل قابلبازنده به نوجوانان در فضاي رقابتی بسیار مهم و  -  برنده
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 يامناها و نظرات والدین از طریق انجمن اولیا و مربیان و هیئت  ) باال بودن ضریب نفوذ ایدهو
  مدرسه

بدون نیاز به سرویس ویژه و با اولویت استفاده از  آموز به مدرسه ) دسترسی آسان و ارزان دانشز
  تقویت نظام شناختی و اجتماعی منظور بهعمومی  ۀیل نقلیوسا

دن این هزینه و وباال ب. مصوب با اقتصاد خانواده ۀشهرییا  برنامه فوقهزینۀ ) تناسب میزان ح
رابطۀ پروري در بستر فرزندرابطۀ ایجاد فشار به والدین موجب احساس گناه در فرزندان و تخریب 

هیچ رابطۀ . یادمان نرود که شود میآموز)  گزاف) و بدهکار (دانشنۀ هزیکنندة  تأمینطلبکار (والدین 
آموزشی فرزندان باید سهم هزینۀ طلبکار و بدهکاري در جهان با یکدیگر خوب نیست. میزان سهم 

  معقولی از سبد اقتصاد خانواده باشد تا احساس گناه و بدهکار به نوجوان تحمیل نکند.
و شاهد یافت  امنایی هیئت، غیردولتیین تمام انواع دبیرستان دولتی، و خوب در ب  هاي موفق دبیرستان

یک محیط تجربۀ آماري باالتر است تا فرصت جامعۀ در شرایط برابر اولویت با مدارس با  ، اماشود می
  با جامعه به نوجوان داده شود. طراز همتربیتی مشابه و 

تجهیزات کارگاهی  تأمینباالي هزینۀ ش به جهت اي و کاردان وحرفه هاي فنی * البته در مورد هنرستان
لذا باید در بین  ،بسیار محدود و معدود خواهد بود غیردولتیهاي  و فنی احتمال یافتن هنرستان

  .کنیدهاي دولتی اقدام به بررسی و انتخاب بهترین گزینه  هنرستان
موارد ضروري  توان میل ذیل گفت که به کمک جدو توان می اختصار بهبا شناخت موارد فوق و  بنابراین
و سپس  کردیک دبیرستان یا هنرستان خوب را بررسی و تحلیل  قبول قابلاحراز شرایط  برايو الزم 

  انتخابی شایسته داشت!

 معیارهاي انتخاب محل تحصیل براي فرزندتان 

  دهید. خود اهمیتمعیار زیر در انتخاب محل تحصیل فرزند  10به 

سنجش شما شیوة   ندبیرستا  هنرستان  معیارها
  والدین

  مدیریت مدرسه - 1

 -داراي تحصیالت مرتبط
تدریس و معاونت سابقۀ 

تعلیم و فلسفۀ آشنا به  –
  تربیت

 -تحصیالت مرتبط
سابقۀ  - تدریسسابقۀ 

فلسفۀ معاونت و آشنا به 
  تعلیم و تربیت

  میدانی

  سایت مدرسه

  آموزان و از دانشوج پرس  میزان تخصص و مهارت  میزان تخصص و مهارت  معلمان -2
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  دبیرستان  هنرستان  معیارها
شیوة سنجش شما 

  والدین

فضا و امکانات  - 3
  آموزشی

هاي  ها و آزمایشگاه کارگاه
  فضاي ورزشی -تخصصی

آزمایشگاه و فضاي 
  بررسی سایت مدرسه  ورزشی

توجه به رشد فردي   سیستم ارزشیابی -4
  آموز دانش

متمرکز به رشد فردي 
  میدانی وجوي پرس  آموز دانش

زمان آموزشی و  - 5
  برنامه هاي فوق فعالیت

هاي  توجه به آموزش
  غیررسمی

هاي  توجه به آموزش
  بررسی برنامۀ مدرسه  غیررسمی

مشاور خوب و  - 6
سطح انتظارات 

  مدرسه

استفاده از دانش و 
  مهارت مشاور خوب

استفاده از دانش و 
  بررسی و مطالعۀ میدانی  مهارت مشاور خوب

آموزش توجه به  -7
هاي فردي و  مهارت

  اجتماعی

هاي فردي و  آیا به مهارت
  پردازد؟ اجتماعی می

ها فردي و  آیا به مهارت
  آموزان مصاحبه با دانش  پردازد؟ اجتماعی می

نزدیکی به محل  -8
  سکونت

دسترسی وسایل نقلیۀ 
  امن و عمومی به مدرسه

دسترسی وسایل نقلیۀ 
  امن و عمومی به مدرسه

بررسی حضوري و 
  میدانی

هاي  توان پرداخت هزینه  شهریۀ مدرسه -9
  هنرستان

هاي  توان پرداخت هزینه
  دبیرستان

وگو با مسئوالن  گفت
  مدرسه

نامۀ  مطالعۀ میثاق -10
  مدرسه

نامه بر  تمرکز میثاق
  انسان و کمال انسانی

نامه بر  تمرکز میثاق
  مطالعه در سایت مدرسه  انسان و کمال انسانی
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  براي کسب اطالعات بیشتر رسانی اطالعمنابع 
  

https://hamkelasi.ir/  کالسی                                                                               هم  

https://karafarini.mcls.gov.ir/   وزارت کار                                        کارآفرینیاطالعات  
https://foundationed.ir/        کارآفرینی                                                     توسعۀ بنیاد  
https://karafarini.mcls.gov.ir/fa/karafarinan/etelaatkarafarini     اطالعات کارآفرینی 

                                              /https://www.karafariniomid.ir                                              ی امیدصندوق کارآفرین
https://www.mcls.gov.ir/                                                            وزارت تعاون           

                                                 /https://www.mcls.gov.ir                                                   ت کار و امور اجتماعیوزار
http://www.pnu.ac.ir                                                                  دانشگاه پیام نور       
https://www.msrt.ir/fa وزارت علوم و تحقیقات                                                               
http://yscpr.blogfa.com/ جوان                                                        پژوهان دانشباشگاه   
http://irost.org/                                                         علمی و صنعتی ایران    هاي پژوهش 

http://tvoccd.oerp.ir/                                             اي               حرفه فنی تألیفدفتر    
http://www.irceo.net/                                                         سازمان نظام مهندسی        

   https://pa.m.wikipedia.org                                     فیزیک    و ریاضی مطالعات مؤسسه
   https://irandoc.ac.ir                                        نظري       علمی مدارك و اطالعات مرکز
  WWW.roshd.ac.ir                                                                رشد    رسانی اطالع شبکه

 WWW.nodet.net                                         ستعدادهاي درخشان     ا پرورش ملی سازمان

  https://www.uost.ac.ir                                                               فیزیک  وزشآم مرکز
    http://www.iies.org/Default.aspx?sr=1440 انرژي              المللی بین مطالعات مؤسسه 
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                                   /https://www.ict.gov.ir                                        اطالعات      ت و فناوري وزارت ارتباطا
  WWW.magiran.com                                     ایران                     نشریات اطالعات بانک

  WWW.fehrest.com                                          مشاغل)         بندي دسته (لیست فهرست
https://www.epd.ir/ رسانیپیوند             اطالع                                                     ۀشبک   
http://www.mcth.ir/                                             سازمان میراث فرهنگی                     

http://irannationalmuseum.ir/fa/                           ان                             ایرملی موزة  
    WWW.nli.ir                                                       اسالمی             جمهوري ملی ۀکتابخان
  /https://www.ical.ir                                           مجلس         اسناد مرکز و موزه ۀکتابخان
       WWW.iranweblist.com                                           ایران            هاي سایت وب لیست

   http://www.pcoiran.com             جمهوري اسالمی ایرانمشاورة ی و شناس روانسازمان نظام 
   http://www.iranpa.org                                           ان ایران               شناس روانانجمن 

                                                     http://www.irancounseling.ir رانایمشاورة ن انجم
   http://www.iranpa.org                                     ی اجتماعی و شخصیتشناس روانانجمن 

   https://www.uast.ac.ir                                         ربرديگاه اینترنتی دانشگاه علمی کاوب
   https://www.amar.org.ir                                               گاه اینترنتی مرکز آمار ایرانوب
                                                          wwws.sanjesh.org اینترنتی سازمان سنجش گاهوب
      tvoccd.oerp.ir ش       اي و کاردان وحرفه هاي فنی آموزي ریزي و تألیف گاه اینترنتی دفتر برنامهوب
     https://msrt.ir                                            م، تحقیقات و فناوريولگاه اینترنتی وزارت عوب
    https://www.medu.ir                                        وپرورش آموزش ۀتخانرگاه اینترنتی وزاوب
    https://www.aftabir.com                   ریزي و تألیف کتاب درسی اینترنتی دفتر برنامهگاه وب
   chap.sch.ir                                                                  گاه اینترنتی دفتر چاپ و توزیعوب
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  منابع و مآخذ
  ها ها و مقاله کتاب 

 هاي تحصیلی متوازن رشتهتوسعۀ مجموعه مقاالت همایش ملی ). 1396احمدي، محمد (
  ، قم: یاس بخشایش.متوسطهآموزش 

هاي  هاي دانشگاهی و زمینه راهنماي کامل رشته). 1384اسکندري، حسین و مقصودي، حامد (
  ابد.، تهران: عشغلی
  ، مشهد: تمرین.کلیات راهنمایی و مشاوره). 1389پور، حمید ( اصغري

شمارة ، مهارت، »اي و شغلی ضرورت هدایت و راهنمایی تحصیلی، حرفه). «1383ایزدي، صمد (
  .18 -25، صص ودو سی

مهشید صفري، ترجمۀ ، هاي درس هاي چندگانه در کالس هوش). 1390آرمسترانگ، توماس (
  تهران: مدرسه.

تهران: یادواره  ،منبع شناسی کدام تیپ شخصی، کدام رشته و کدام شغل). 1392بابلی، عزیزاهللا (
  کتاب.

  .99 – 98سال تحصیلی  – اي شهر تهران وحرفه هاي فنی بانک اطالعاتی هنرستان
  سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

  .1391اسفند  – درسی ملی جمهوري اسالمی ایرانبرنامۀ 
اید،  شغل مناسب شما، کاري که براي آن ساخته شده). 1384تیگر، باربارا ( و بارون تیگر، پال

  داغی و حسین رحیم منفرد، تهران: نقش و نگار. مهدي قراچهترجمۀ ، انجام دهید
، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد شغلیمشاورة مبانی راهنمایی و ). 1391حسینی، سیدمهدي (

  اسالمی.
  هاي درسی ایران. ، تهران: چاپ و نشر کتابریزي تحصیلی و شغلی برنامه). 1390( پور، طیبه زندي

ویکم،  ، سال بیستتربیت، »تحصیلیرشتۀ عوامل مؤثر در انتخاب ). «1385سرمدي، غالمعلی (
  .14 -11نهم، صص شمارة 

، مرجان فرجی، چاپ دومترجمۀ ، آمادگی شغلیبرنامۀ ). 1383سوکی نیک، دایان و همکاران (
  تهران: رشد.

، هاي انتخاب شغل اي و نظریه شغلی و حرفهمشاورة راهنمایی و ). 1388، عبداهللا (آبادي شفیع
  تهران: رشد.
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تهران:  )،تحصیلی و شغلی (مفاهیم و کاربردهامشاورة راهنمایی و ). 1390، عبداهللا (آبادي شفیع
  سمت.
، هاي انتخاب شغل اي و نظریه حرفه شغلی ومشاورة راهنمایی و ). 1371آبادي، عبداهللا ( شفیع

  تهران: رشد.
، هاي انتخاب شغل اي و نظریه شغلی و حرفهمشاورة راهنمایی و ). 1384آبادي، عبداهللا ( شفیع

  چاپ چهاردهم، تهران: رشد.
متوسطه ایران و نقش مشاوران در این دورة راهنمایی و مشاوره در ). «1381صافی، احمد (

  چهارم.شمارة ، و تربیتتعلیم فصلنامه ، »دوره
آموزان نظام  بررسی عوامل مؤثر بر هدایت شخصی و شغلی دانش). 1395زاري، ملیحه ( طالع

  نامه کارشناسی ارشد، گرمسار: دانشگاه آزاد اسالمی. ، پایانوپرورش آموزشمتوسطۀ جدید 
  نگار. ، تهران: نقش وتحصیلی و شغلرشتۀ انتخاب آگاهانه ). 1390عابدي تجریشی، شیده (

مورد رشتۀ اي (با  وحرفه فنیرشتۀ راهنمایی انتخاب ). 1391غالمرضایی، حمیدرضا و دیگران (
  تهران: مدرسه.اي آشنا شوید)،  وحرفه فنیشاخۀ خود در عالقۀ 

  نژاد، تهران: فراروان. بهرام قاسمیترجمۀ  هاي چندگانه، هوش). 1391فلیتهم، مایک (
آموزان  هدایت تحصیلی دانش براياحی الگوهاي مناسب طر). «1385دوست، نوروزعلی ( کرم

  .122 -99دوم، صص شمارة وششم،  ، سال سیی و علوم تربیتیشناس روان، فصلنامه »متوسطهدورة 
الگوي  بر اساسراهنمایی جیبی شخصیت شناسی (). 1384کریز هرش، ساندرا و کومرو، جین. م (

  گروه نوبانگ اندیشه، تهران: نوبانگ اندیشه.ترجمه و تلخیص بریگز)،  –شناسی مایرز  شخصیت
تحصیلی در انتخاب  ةهدایت شغلی و مشاور تأثیربررسی میزان ). «1395کریمی، ابوبکر (

  .پنجمین همایش ملی مهار آموزي و اشتغال، »رشته
  ریزي و تألیف کتب درسی. دفتر برنامه – تحصیلی دوم متوسطهدورة کلیات و اصول حاکم بر 

نظري از متوسطۀ دورة آموزان  بررسی رضایت دانش). «1392یه و اخوان تفتی، مهناز (مرادي، انس
شمارة ، سال نهم، ی تربیتیشناس روان، فصلنامه »خویش و عوامل مؤثر بر آنرشتۀ انتخاب 

  .138 -121وسوم، صص  بیست
  چاپ بیست و ششم، تهران: صدرا. اخالق،فلسفۀ ). 1383مطهري، مرتضی (

  تهران: نسل نواندیش. دوست داري چه کاره شوي؟). 1390غالمرضایی، حمیدرضا ( نوینی، ژاله و
  .1379 –سال هفتم  –آموزش راهنمایی تحصیلی رشتۀ  – نامه آموزش علوم ویژه
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گاردنر با گانۀ  هوش هشترابطۀ بررسی ). «1385هاشمی، ویدا؛ بهرامی، هادي و کریمی، یوسف (
سوم، شمارة ی، سال دهم، شناس روان، »آموزان لی دانشتحصیلی و پیشرفت تحصیرشتۀ انتخاب 

  .287 -275صص 
الهه رضوي و آزاده بیداربخت، ترجمۀ ، شکار کار در قرن بیست و یکم). 1380هاکر، کارول. آ (

  تهران: مدیریت صنعتی.
سیمین حسینیان و سیده منور یزدي، ترجمۀ ؟ مناسب شما چیستحرفۀ ). 1376هالند، جان. ال (

  کمال تربیت با همکاري نشر تابان. تهران:

  ها سایت 

استخراج و اقتباس شده ها  آن هاي داخلی که مطالبی (عیناً یا با تغییراتی) از محتویات سایت
  : است

  سایت شوراي کتاب کودك.
www.ion.ir 

www.iribnews.ir 
www.hamon.ir 

www.profile.center 
www.maktabiran.com 

www.tebyan.net 
www masirtalabe.ir 

www.aminaramesh.ir 

 

ها (که بعضاً اندکی تغییر  نامه پرسشهاي شخصیتی همچنین براي  ها و تیپ براي معرفی نظریه
  از منابع زیر استفاده شده است.، اند) یافته

  :اشاره شده است تر بلق منابعمشخصات کامل این 
  12-11-10- 7-6-4-2- 1هاي شماره:  نامه پرسش* 

  پور) (خانم طیبه زندي یو شغل تحصیلیریزي  برنامهاز کتاب 

(خانم  تحصیلی و شغلیرشتۀ انتخاب آگاهانه از کتاب  9- 8-5هاي شماره:  نامه پرسش* 
  شیده عابدي تجریشی)
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  شناسی منبع
  بیشتر)طالعۀ مها براي  (فهرست برخی از کتاب

  
 ) کاربردي و آسان به نگاهی مهندسی شخصیت“MBTI”(  

  محمد حسن نوري (انتشارات نسل نواندیش)

 دانشگاه و انتخاب آگاهانه  

  تدوین جمعی از اساتید آستان قدس رضوي

 هاي شغلی هاي دانشگاهی و زمینه رشته  

  نویسندگان حسین اسکندري و حامد مقصودي (انتشارات عابد)

 لس آموزش عالیاط  

  ها) هاي دانشگاه هاي دانشگاهی در ایران (وزارت علوم و کتابخانه رشته همۀ یمعرف

 التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی نامه فارغ کانون و هفته  

  دانشگاه آزاد اسالمی

 فرهنگ مشاغل  

  پور (انتشارات ساواالن) تألیف دکتر طیبه زندي

 بندي و ارزشیابی مشاغل طرح طبقه  

  علی (انتشارات معین) اکبر ابن تدوین علی

  شغل دلخواه سوي بهسه گام آسان  

  مسعود فاضل (انتشارات کتاب درمانی)ترجمۀ 

  آمادگی شغلیبرنامۀ  

  مرجان فرجی (انتشارات رشد)ترجمۀ 
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 التحصیالن جدید براي فارغ یهای چگونه در اولین شغل خود موفق شویم؟ توصیه  

  نا (انتشارات ماندانا مینا)مهندس نرگس میترجمۀ 

 کند؟ چه کسی با چه نوع شخصیتی کدام شغل را انتخاب می  

  دکتر احمد به پژوه (انتشارات جیحون)

 اید انجام دهید راي آن ساخته شدهشغل مناسب شما، کاري که ب  
  نقش و نگار) انتشاراتداغی و دکتر حسین رحیم منفرد ( مهدي قراچهترجمۀ 

 101  در منزل تیاینترنشغل  

  زاده و همکاران (انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی) دکتر علیرضا مهاجري، مریم فتاحترجمۀ 

 ی نوجوانان و جوانانشناس روان  
  ل / اصفهان)عشمسید احمد احمدي، (مؤسسه انتشاراتی 

 ریزي زندگی تحصیلی و شغلی بررسی و برنامه  
  پور (انتشارات فردوس) زنديترجمۀ 

 وجوانن دنیاي  
  محمدرضا شرفی (انتشارات تربیت)

  اي براي معلمان و مشاوران حرفهمشاورة  
  کرج) –پور (نشر نادي  به زنديیطترجمۀ 

 شغلی) –ریزي تحصیلی  راهنماي معلم (کتاب آشنایی با برنامه  
  )وپرورش آموزشپور (وزارت  به زنديیط
  
  
  
  

  
  
  



 291        ضمائم                                                                   
 

  

هشتمبخش  

 پیوست لینکفهرست محتویات 
  

  

  دایت تحصیلی راهنماي هپوشۀ  
  نام هدایت تحصیلی و ثبت فراینداي در  نامه آیینو  نکات مهم

  5..................................کلیات هدایت تحصیلی .......................................................................................................... -
  5.................................................................................................................................................هدایت تحصیلی ........ -
  6...........................................ها و عوامل هدایت تحصیلی .............................................................................. مالك -

  ........................سوابق تحصیلی .............................................................................................................. -
  .....................................................................................اي........................................ هاي مشاوره بررسی -

  7تحصیلی ..................رشتۀ الزم براي دروس تخصصی مرتبط با شاخه، زمینه و نمرة  حدنصابجدول  -
  7.........................................................هاي تحصیلی.......................... ها و رشته یک از شاخههر شرایط ورود به -
  8................. ............................................................ 5شمارة  -اي  هاي مشاوره بررسی بندي جمع برگ نمون -
  

  آموز در سه سال  توسط مشاور واحد آموزشی با توجه به وضعیت تحصیلی دانش برگ نمون* این 
  آموز و والدین) و نتایج آزمون  نفع (دبیران دروس، دانش اول متوسطه و نظر سایر اعضاي ذيدورة 

  اي تکمیل خواهد شد. مشاوره
  
  9.............................................................................................................. 6شمارة  -هدایت تحصیلی  برگ نمون -
  10........... ............................................................................................................................. برگ نمونتوضیحات  -
  11.............. ............................................................................................. 7شمارة  -نام  اولویت ثبت برگ نمون -
ریاضی و فیزیک) رشتۀ  -نظريشاخۀ دوم متوسطه (دورة جدول مواد درسی و ساعت تدریس هفتگی  -

.......................................................................................................................................................................................18  
  19... تجربی)...رشتۀ  –نظري شاخۀ دوم متوسطه (دورة جدول مواد درسی و ساعت تدریس هفتگی  -
انسانی)  ادبیات و علومرشتۀ  –نظري شاخۀ دوم متوسطه (دورة جدول مواد درسی و ساعت تدریس هفتگی  -

.....................................................................................................................................................................................20  
علوم و معارف اسالمی) رشتۀ  –نظري شاخۀ دوم متوسطه (دورة جدول مواد درسی و ساعت تدریس هفتگی  -

.............................................................................................................................................................................. ............21  
  22..اي و کاردانش)  وحرفه فنیشاخۀ دوم متوسطه (رة دوجدول مواد درسی و ساعت تدریس هفتگی  -
  24تا  23............دوم متوسطه ............................................................................دورة آشنایی با انواع مدارس  -
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  دوم متوسطهدورة آموزشی نامۀ  آیینپوشۀ محتویات  
  وپرورش آموزشالی شوراي ع 932جلسۀ مصوب 

  ها، اصول و ساختار هدف فصل اول: -
  واحدهاي درسی و طول مدت تحصیل فصل دوم: -
  آموزان نام و انتقال دانش مقررات ثبت فصل سوم: -
  آموزان مشمول نظام عمومی نام و تحصیل دانش شرایط ثبت فصل چهارم: -
  ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فصل پنجم: -
 تغییر شاخه یا رشته شم:فصل ش -

  اي و کاردانش وحرفه فنیشاخۀ هاي  معرفی برخی از رشتهپوشۀ محتواي  
  ه است:داي و کاردانش در تیترهاي زیر معرفی ش وحرفه فنیشاخۀ رشته در  25در این پوشه 

  تحصیلیشاخۀ دوره و  اهداف -
  اهمیت و ضرورت گروه تحصیلی مربوطه -
  نظرموردرشتۀ اهمیت و ضرورت  -
  نظردموررشتۀ آموزان ورودي به  ویژگی دانش -
  موردنظرتحصیلی  ۀجدول دروس رشت -

  از: اند عبارتپیوست)  لینک دراي ( وحرفه فنیشاخۀ هاي معرفی شده در  * برخی از رشته
  حسابداري   الکترونیک     الکتروتکنیک          اي افزار رایانه شبکه و نرم  
 بدنی تربیت   دكتربیت کو     ونقل حمل          امور زراعی  
 امور باغی   امور دامی     ایع غذاییصن                 ساختمان  
 فناوري تأسیسات سرمایش گرمایش     فناوري چوب و کاغذ   فناوري فلزي  
  افزار هاي ماشینفناوري       مکاترونیک     فناوري خودرو  
 سرامیک   معدن                  ژيمتالو     فتوگرافیک  
 دستی صنایع   (طراحی و دوخت) طراحی الگو و لباس  
 (معماري داخلی) طراحی دکوراسیون داخل  
  ها راهنمایی شرکت در دانشگاهپوشۀ محتواي  

  

 نام راهنمایی ثبت -
 هاي: انسانی، تجربی، ریاضی، هنر و زبان انتخاب رشته ۀدفترچ  -

 

 یلیهاي هدایت تحص ها و چالش جدول فرصت  
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