قابل استفاده برای مشاوران،والدین و دانش آموزان پایه های هفتم ،هشتم و نهم
سال تحصیلی 97-98
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تعریف هدایت تحصیلی -شغلی :
• فرآیندی است مستمر،منظم و همه جانبه ،به منظور کمک به دانش آموز در
انتخاب شغل ،شاخه و رشته تحصیلی – حرفه ای
•

متناسب با :

استعداد  ،عالقه  ،ارزش ها  ،نیازها  ،مهارت  ،تیپ شخصیتی  ،نوع هوش  ،امکانات
جامعه و. ...

• به عبارت دیگر :هدایت تحصیلی یک جریان و فرایندِ کمکِ مستمر به
فرزندان برای خودشناسی تحصیلی-شغلی است.
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انسان همواره در طول زندگی در معرض انتخاب است .اما اهمیت همه ی
انتخاب ها به یک اندازه نیست ،برخی بسیار مهم و برخی کم اهمیت هستند!
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برای انتخاب رشته ی مناسب به چه عواملی باید توجه کرد
تا باعث موفقیت شغلی و رضایت شغلی در رشته مورد نظر شود:

خودشناسی
استعداد و مهارتها
سابقه تحصیلی
تیپ شخصیتی

موفقیت شغلی

رضایت شغلی

رشته شناسی
ماهیت رشته
توانایی مورد نیاز
برای هر رشته
توانایی فارغ
التحصیالن رشته مورد
نظر

ارزش ها

بازار کار رشته مورد
نظر

عالقه

استقالل فرد در رشته
مورد نظر
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ر

-

و
– مشاور
یلی

انتخاب همسر  ،انتخاب مذهب و انتخاب رشته از مهم ترین انتخاب های هر فرد در زندگی است...
“
““،
””،
بنابراین در انتخاب رشته ی خود از تصمیم گیری ” “ ” ،
“ خودداری نمایید.
“ ”
” ،
برای انتخاب رشته،بهترین نوع تصمیم گیری ،منطقی است که باید
براساس توانایی ،عالقه ی واقعی ،استعداد ،تیپ شخصیتی ،هوش  ...،و البته همراه با تحقیق باشد.
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چگونه به فرزندان مان در خود شناسی و محیط شناسی کمک کنیم؟

والدین عزیز:

اگرنسبت به کمک به فرزندان مان در
شناخت از خود و محیط ،توجه و
همکاری الزم را ننماییم دچار
بزرگی شده ایم.
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غفلت

چیست؟

غفلت:
یعنی نادیده گرفتن وظایف خیلی خیلی روشن اما ضروری،
غفلت در مورد هدایت تحصیلی فرزندان مان باعث ضرر و زیان
جبران ناپذیری می شود.
چگونه از این غفلت بزرگ پرهیز کنیم؟
درک فرزندان ،پیش نیاز خودشناسی آنان است.
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روش های عملی درک متقابل والدین ،نوجوانان و جوانان:
 -1شناخت نیازهای روحی و روانی فرزندان ازطریق مشاهده و مطالعه کتاب های علمی
 -2تأمین نیازهای مورد نظر(تامین نیازها به موقع،به جا،درحد تعادل و بدون منت نهادن باشد).

 -3هنر خوب شنیدن حرف های فرزندان(با عالقه وحوصله در مواقعی که فرزند
مطلبی برای گفتن دارد به سخنان آنها گوش داده و از قطع کردن سخنان انها
خودداری شود).
 -4پرهیز از صحبت های طوالنی و تکراری.
 -5رابطه حسنه ( در زمان سخن گفتن استفاده از پیام های کوتاه و مفید و به جا).
 -6شناخت عالیق فرزندان به ویژه عالقه های صحیح،اصولی و منطقی.
 -7آشنایی با دوستان فرزندان(درصورت امکان)برای افزایش تفاهم و شناخت
محیط معاشرتی فرزندان.
 -8به کار نبردن برخی عوامل ،رفتارها و نیز اشارات کالمی ،که باعث آزردگی
خاطر فرزند می شود.
 -9همراهی والدین با فرزندان در اوقات فراغت به خصوص پدران با پسران و
مادران با دختران،مانند ورزش ،سرگرمی سالم ،تفریح  ،و...
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خودشناسی چیست؟

خودشناسی یعنی:
شناخت احساسات ،شخصیت ،هیجانات ،رفتار ،افکار و نحوه
تصمیم سازی و تصمیم گیری ما در ارتباط با خود و دنیای
بیرون و اینکه من چگونه می اندیشم ،چگونه در موقعیت
های مختلف احساسات و هیجاناتم را بروز می دهم .این که
چگونه شاد و یا ناراحت مسیر زندگی خود را ادامه می دهم.
و نحوه ای که من خودم را به درستی نظاره می کنم ،چگونه
بودم ،هستم و خواهم بود.
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روش های مؤثر در خود شناسی فرزندان مان چگونه است:
الف فرزند من چگونه

است؟(سن؟-جنسیت؟-توانایی؟-عالقه؟-هدف از تحصیل؟)

ب)فرزندان از زندگی چه می

خواهند؟(هدف اززندگی؟-نتیجه زندگی؟-چرا باید زندگی کنند؟)

پ) چه مقدار مالک زندگی خودشان هستند؟

(مثال چه مقدار نسبت به مسائل زندگی خود اختیار دارد و نظر می دهد)

ت) بیشترین چیزهایی که در زندگی فرزندمان مؤثر است و اهمیت دارد و
ارزشمند است ،چیست؟(پیشرفت درسی؟-کسب قدرت؟-کسب درآمد؟–نوعی دوستی؟)

ج)شناخت توانایی ،بهره هوشی واستعداد فرزندان
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بعضی عوامل تاثیر گذاردرانتخاب رشته:
لگ

باز ها دور ن ک دکی
و تخاب

با عالقه خ د یا به جبار و لدین،شغل و لدین ر تخاب می کند

قش در باز ها

سبک ب تی و لدین
کنت ل

-مد خله کننده -و یا منفعل در

ح ه ذر دن وقات ف غت

ف زدن

رغبت و عالقه ف د

ایان شده(رغبت ها و قعی ف د)
*رغبت ها
*رغبت هایی که آرزو ف د ست ه عالقه و قعی ف د

مع ال سختگ

فتن ز شغل و لدین

ح ه ذر دن وقات ف غت می

د شا ه

ز عالئق ف د می باشد

آرزوها و خ الت و لدین

ف د رشته

ر تخاب می کند که آرزو و لدین
ست ه عالقه خ دش

ب لد

و لدین ب ف ز د ول ب شت و ب ف ز د آخ ک ت ست

خ د پند ره ف د

عزت فس پای ن باعث می ش د ف د خ د شناسی دق قی ز خ د د شته باشد
ی کند
پس دست به ع ل ی ز د و الش خ د ر ش و
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عوامل موثر برانتخاب رشته تحصیلی -شغلی :
 -1عوامل فردی
نوع
ش یت

سع
کسب
نیا ها,
عالی
نش و
و
ر شها و
و
رغبت نگرش های و نایی های مهار های
ربی
ذهنی
فر ی
ها

و باوری

س قالل
ر میم
گیری

نگی ,
القیت,
ب کار و
الش
وپش کار هوش
بر ی
رسی ن ب
ه ف

 -2عوامل محیطی
اثیر ن ظار ت
انو ,
وس ان و
آشنایان( لگوها)

م یط ماعی ,ور ثت,ژن یک,
نسیت
ق ای
و و نایی های
وفرهنگی
سمانی
وسیاسی

آگاهی
مکانات
یلی ومالی و طالعات شغلی

عرض و
قاضای شغل,
شر یط
ر شغل
می ن رآم
وآین شغل
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 شخصیت چیست؟

چرا شناخت شخصیت ،برای انتخاب رشته اهمیت دارد؟
تیپ شخصیتی شما ،برای انتخاب رشته تحصیلی و شغل مناسب کدام است؟

شخصیت تحصیلی
وشخصیت شغلی بر
اساس مدل هالند

چش ها ر باید شست

رغبت ح

 ،ج ر دیگ باید دید ...

لی وشغلی ب

ساس مدل هال ند

شخصیت چیست؟
شخصیت،ویژگی های ثابت فرد است و در پیش بینی رفتار آینده به
ما کمک می کند .بنابراین با شناخت شخصیت ،می توانیم به

مسیرهای تحصیلی – شغلی فرزندانمان کمک موثری نماییم.
لغت شخصیت در زبان التین Personalityاست که ریشه در کلمه التین
PersonaداردPersona ،به نقابی گفته میشود که بازیگران تئاتر در
یونان قدیم به صورت خود میزدند که معنای آن به مرور گستردهتر شد
و نقشی را که بازیگر می پذیرفت و ایفا میکرد ،در بر میگرفت.
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بعضی روش های تعیین شخصیت:
به نظر شما با روش های زیر می توان شخصیت افراد را تعیین کرد؟
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روش های یگرشنا ت ش
س فا

ی گا م

ان  ،مشاور ن  ،شنا ت رنگ ها  ،ن ام آ مون م ا ب و مشاور

لف -ی گا م

ان:

یا

برون گر

 -1رون گر

فر

رون گر :

فر برون گر :
پایین هس ن .

 - 2شهو ی

ش

ی ی م اط  ،ساس و قی و با پش کار باال رن .

ر ی ویژگی های ش

یا

یت :

ی ی شا  ،مع گر و با ساسی ی

سی

فر سی  :کار کر ن ر م یط طبیعی مثل فعالیت های کشاور ی  ،مهن سی و
پ شکی ر وست رن .
فر شهو ی  :فر ی کل گر و ر ی فکر برنام ری ی هس ن  ،مانن  :امع
شناسان  ،رو ن شناسان و م یر ن موسسات .
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•  -3ساسی

یا

فکری ( منطقی )

ر ی ویژگی های

ساسی :

فر ی با هی انات و عو طف یا ر رو بطشان هس ن

•

فر
.

•

فر ر ی ویژگی فکری (منطقی) :مانن طرف ر ن مسابقات ور شی ،
مام و شان ب رو بط علت و معلولی و فکر منطقی س و ر ست .

ر نور ن ،ک

•  )4سا اری یا نعطاف پذیر
• فر با ویژگی های ش ی ی سا اری  :نها بر ساس قو نین مش ص و پیش
عیین ش رف ار می کنن  .ب عنو ن مثال فر ی ک ر بیر ان ها فعالیت رن و
یا ریافت و پر ت ن ام می هن .
• فر نعطاف پذیر :کامال با و ب شر یط  ،میم گیری می کنن  .فر منعطف
مانن رو ن شناس و بیر ن .
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ب-شنا ت رنگ ها
•

• روش های دیگری نیز برای شناسایی ویژگی های فرزندان مان وجود دارد اینکه ما
بدانیم فرزندانمان به چه رنگ هایی عالقه دارند.
•

در زیر  4رنگ به عنوان نمونه بیان شده است :

• )1رنگ نارن ی
• فر و نگی  ،بی یال  ،فعال و پر نرژی  ،هل فریح  ،هی ان طلب  ،هل
رقابت و طر کر ن  ،یا گیری همر عمل  ،رکت بیش نشس ن و گوش کر ن و
ابع قانون و مقرر ت هس ن .

•  )2رنگ ر
• مسئولیت پذیر  ،با ثبات  ،م ناسب بر ی کار های بسیار س ت  ،قانون گر و قابل
ع ما  ،ر ی نگی ی بر ی پیشرفت .

•  )3رنگ آبی
• گرم  ،هل مر قبت  ،مایت گر و عاطفی  ،ر شی و مانت ر  ،ر ی
آ ی  ،کشف القیت و نگی ی بیان رن .

ساس

• )4رنگ سب
• عالق ب نش ،م فکر ب رگ  ،نشمن ن هل ل مشکالت  ،ر ی قابلیت
لیل مسائل و فکر ر مور آنان .

ی و
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پ -ن ام آ مون یا م ا ب و مشاور
استفاده از آزمون یا مصاحبه و مشاوره نیز در شناخت شخصیت فرزندان بسیار می تواند تاثیر
گذار باشد .که به عنوان نمونه می توان با نظر مشاور از آزمون های زیر استفاده نمود :

)1آ مون ش

یت نئو

 )2آ مون ش

یت مایر بریگ

 )3آ مون ان هالن
... )4
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اهمیت و ضرورت شناخت درانتخاب
•
•
•
•
•
•
•

براساس مبانی روانشناسی ،زیربنای هرانتخابی ،شناخت است .در واقع هر قدراین انتخاب
حساس ترباشد می بایست شناخت،عمیق تر ودقیق ترصورت گیرد.
انتخاب رشته تحصیلی وشغل ازجمله انتخاب های سرنوشت ساز زندگی هرفرد است که
مسیرآینده او راتعیین می کند.
شناخت متشکل است از:
اول ،شناخت واقعی و درست ازخصوصیات فردی،توانایی ها،استعداها،عالیق،انگیزه ها و
گرایشهای خود.
دوم،کسب اطالع دقیق وصحیح درمورد رشته تحصیلی وشغل مورد نظر.
سوم،کسب دانش،مهارت،تجربه وآمادگی های الزم برای ورود به رشته تحصیلی ویا شغل
مورد انتخاب.
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«من این طور هستم»
پرسشنامه خودشناسی برای جهت یابی تحصیلی وشغلی
به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید.

بلی

خیر به سواالت زیر با دقت پاسخ دهید.

-1داشتن بدنی قوی وسالم برایم بسیارمهم است.

-15مایلم راههای جدید را برای ارائه خالقیت خود پیداکنم.

-2مایلم مسائل را به خوبی وبطورعمیق درک کنم.

-16مسائل شخصی خودرا بادیگران درمیان می گذارم.

-3هرنوع موسیقی,رنگ وزیبایی درروحیاتم اثرمی گذارد.

-17ازاینکه عضوگروه مهمی باشم ,احساس رضایت می کنم.

-4بدون مردم زندگیم را بیهوده می بینم.

-18درکارهایم بسیاردقیق هستم.

-5ازاعتماد به نفس باالیی برخوردارم ومیتوانم به خواسته
هایم برسم.

 -19برایم مهم نیست که دست هایم درحین کار کثیف شوند.

-6من بایددستورالعملهای مشخصی داشته باشم تاکارهایم
رادقیق انجام دهم.

-20دوست دارم تمام عمر خودرا صرف دانش اندوزی کنم.

-7معموال وسایلم را خودم می سازم وحمل وتعمیر می کنم.

-21دوست دارم لباسهایم را ازمدلهای غیرمعمول انتخاب کنم
ورنگها وسبک های نو را امتحان کنم.

-8ساعتها درباره موضوعی فکرمی کنم.

-22اغلب می توانم حدس بزنم چه موقع یک فرداحتیاج به
صحبت بادیگران دارد.

-9عالقمندبه محیط اطرافم هستم,رنگ وطرح اشیابرایم
ارزشمنداست.

-23دوست دارم کارهای مردم را راه بیندازم.

-10مهمان دوست هستم.

-24باروشی منظم کارهایم را انجام می دهم.

 -11اهل رقابت با دیگران هستم.

-25مایلم وسایل مقرون به صرفه بخرم,روی آن کارکنم
وچیزتازه ای بسازم.

 -12قبل ازانجام هرکاری ابتدا محیط اطرافم را مرتب می کنم.

-26گاهی اوقات ساعتهاجدول حل میکنم,مطالعه میکنم
یادرمورد زندگی فکر میکنم.

-13دوست دارم با دست هایم چیزهای جدید بسازم.

-27خیال پردازخوبی هستم.

-14تحقیق درمورد طرح های جدید  ,مرا ارضا می کند.

-28وقتی ازدیگران مواظبت میکنم احساس خوبی دارم.

بلی خیر
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-29دلم می خواهد دیگران به حس کمک وهمیاری من اطمینان داشته
باشند.

-45دوست دارم کارم احساسات وحاالت درونی ام را بیان کند.

-30هروقت کاری رابادقت وکامل انجام میدهم احساس رضایت میکنم.

-46مایلم راههایی رابرای کمک به مردم بیابم تاازهمدیگرنراقبت کنند.

-31به کارهای دستی وعملی عالقه دارم.

-47میخواهم درتصمیمهای مهم,سهیم باشم.

-32درموردهرسوژه ای که کنجکاوی ام راتحریک کندمطالعه میکنم.

-48ازاینکه دیگران در راس امورند خوشحال ترهستم.

-33دوست دارم مبتکرایده های نو باشم.

-49دوست دارم محیط اطرافم ساده وفقط دارای لوازم ضروری باشد.

-34هرگاه باکسی مشکلی پیداکنم,ترجیح میدهم درباره اش صحبت کنم
وآنرابرطرف سازم.

-50تاجواب مسئله ای راپیدانکنم دست برنمی دارم.

-35معتقدم که برای رسیدن به موفقیت بایداهداف بلندمدت داشته باشم.

-51زیبایی طبیعت تاثیرعمیقی دروجودم می گذارد.

-36ترجیح میدهم درسمتی باشم که مسولیت نپذیرم.

-52ارتباطات نزدیک ,برایم مهم است.

-37مایل نیستم وقت زیادی رابه بحث بادیگران اختصاص دهم.

-53ارتقای مقام وپیشرفت برایم بسیار اهمیت دارد.

-38قبل ازحل هرمسئله ای آنرابطورکامل تجزیه وتحلیل می کنم.

-54بنظرمن کسی که هرروزکارهایش رادقیق انجام میدهدفردبالیاقتی
است.

-39دوست دارم محیط اطرافم راگهگاه تغییرداده وآنراخاص ومتفاوت
سازم.

-55معتقدم برای جلوگیری ازهرج ومرج نیازمندسیستم قانونی محکمی
هستیم.

-40موقع احساس غم وناراحتی بادوستم صحبت می کنم.

-56کتاب ,دیدگاه هایم را گسترش می دهد.

-41ترجیح میدهم طرحی راکه پیشنهاد میکنم ,جزئیاتش رادیگران انجام
دهند.

-57مشتاق تماشای نمایشهای هنری,تئاتروفیلمهای خوب هستم.

-42معموال ازموقعیتی که دارم راضی هستم.

-58وقتی شخصی را برای مدتی نبینم,ازحالش جویا می شوم.

-43انجام کاردرفضای بیرون وباز,روحیه ام را تقویت میکند.

-59تاثیرگذاری بر دیگران برایم هیجان انگیز است.

-44دائم می پرسم چرا؟

-60وقتی میگویم کاری راانجام می دهم,تاآخرین جزئیات آنراپیگیری می
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ادامه پرسشنامه خودشناسی
-61معتقدم کارجسمانی سخت ولی متناسب,هیچ وقت به کسی آسیب نمی رساند.

-76بعضی مواقع کارهای روزمره ام را رهامیکنم وبه مردم تنهاو بی کس وکارکمک
میکنم.

-62مایلم درمورد موضوعات موردعالقه ام تاآنجا که میتوانم یاد بگیرم.

-77در موقع خرید ,چانه می زنم.

-63ازتقلید درکارها دوری میکنم ودوست دارم کارهایم متفاوت باشد.

-78تازمانیکه از تاییدشدن کاری اطمینان حاصل نکنم به آن دست نمی زنم.

-64دوست دارم دیگران ازمن کمک بخواهند.

-79ورزش را برای سالمتی جسم بسیاربااهمیت می دانم.

-65در کارهایم اهل ریسک هستم.

-80همیشه درمورداتفاقهایی که درطبیعت می افتدوچگونگی عملکرد
آنهاکنجکاوهستم.

-66درانجام هرکارجدید,احتیاج به راهنمایی دقیق وقوانین روشن دارم.

-81دوست دارم کارهای تازه و غیرمعمول انجام دهم.

-67اولین چیزی که دریک ماشین توجهم راجلب میکند,کیفیت موتورآن است.

-82از نظرمن اصوال مردم,خوب هستند.

-68جذب افرادی میشوم که مرا ازلحاظ فکری به فعالیت وا می دارند.

-83اگردراولین امتحان موفق نشوم,باتالش بیشترخودرابرای امتحان بعدی آماده
میکنم

-69وقتی کارجدید وخالقانه ای انجام میدهم,چیزهای دیگررا رها میکنم.

-84دوست دارم بدانم دیگران ازمن چه انتظاری دارند.

-70ازاینکه افرادبسیاری درجامعه نیازمندکمک هستند,احساس نگرانی می کنم.

-85عالقه دارم قطعات وسیله ای راازهم جداکنم وببینم آیا میتوانم دوباره آنرادرست
کنم؟

-71مایلم عقایدم برای دیگرا ابرازکنم.

-86هروقت بابحرانی مواجه میشوم به خود میگویم:ناراحت نباش مامیتوانیم فکرکنیم
وباروشی منطقی بحران رابرطرف سازیم.

-72هروقت سیستمی که به آن عادت کرده ام عوض می شود بسیارلذت می برم.

-87تصورزندگی بدون زیبایی برایم دشواراست.

-73حتی اگرفرصت کمی داشته باشم به خوبی ازعهده کارهایم بر می آیم.

-88معموال مردم مشکالت خودرابا من درمیان می گذارند.

-74خواندن مطالبی درمورد اکتشافات جدید برایم جالب است.

-89میتوانم به راحتی بادیگران ارتباط برقرارکنم وازاینطریق یک شبکه ارتباطی
ایجادکنم.

-75دوست دارم کارها یا رویدادهای منحصربه فردی ایجاد کنم.

-90برای خوشحال شدن به چیزهای زیادی احتیاج ندارم.
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ارزیابی خودشناسی
باتوجه به جدول قبل ,امتیازات خودراجمع بندی کنید.
•

و

ج

ه

ق

ا
تیپ شخصیتی واقع گرا

م

جستجوگر

هنری

درشش ضلعی  ،سه گروهی راکه درآنها باالترین
نمره را بدست آورده اید نمایش دهید.

•
•
•

راس سه گروه را به یکدیگرمتصل کنید،
مثلث بدست آمده را هاشور بزنید.
.................-1

•

...............-2

•

...............-3

اجتماعی

متهور

قراردادی

م یا
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آشنایی با مبحث خودشناسی
•

•

•

•
•
•
•
•
•

در حال حاضر نظریات مختلفی درزمینه های تیپ های شخصیتی و ارتباط آنها با انتخاب وتصمیم گیری
رشته تحصیلی و شغل از سوی روانشناسان مطرح می گردد.ازمهمترین آنها نظریه جان ال .هالند و
دیگری نظریه مایرز -بریگز می باشد که این دو نظریه کامال کاربردی و در کنار یکدیگر می توانند در
خودشناسی و هدایت تحصیلی و شغلی هر فرد بسیار مفید و موثر باشند.
• نظریه جان ال .هالند:
او براین عقیده است که یک فرد به فعالیت ها ومحیط های تحصیلی -شغلی خاصی گرایش دارد که
باعالیق ،رغبت ها و ارزشهایش سازگاراست .ثبات و رضایت از رشته تحصیلی و شغل در درازمدت،
فقط وقتی حاصل می شود که بین فرد و نوع فعالیت های تحصیلی – شغلی اوهماهنگی صحیح و مناسب
وجود داشته باشد.
هالند افراد را بر اساس خصوصیات شخصی در 6گروه زیرجای داده است:

و =
ج =
ه =
ا =
م =
ق=

واقع گرا
جستجوگر
هنری
اجتماعی
متهور
قراردادی

جستجوگر= ج

هنری= ه

اجتماعی= ا

واقع گرا= و

قراردادی= ق

متهور= م
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تیپ واقعگرا
 اشخاصی که توانایی بدنی و مکانیکی دارند ،ترجیح می دهند با اشیاء ،ماشینها،
ابزارها ،گیاهان ،حیوانات کار کنند و در فضای باز باشند.


به مشاغل مهندسی ،علمی و فنی تمایل دارند.



آماده کار در بخش صنعت تجارت وخدمات هستند-اهل فن وعمل هستند.



سروکار داشتن با اشیا و ابزار را ترجیح میدهندتا با مردم.



از مهارتهای ورزشی ،مکانیکی وکار با ابزار برخوردارند.



کار در محیطهای باز را به محیطهای بسته ترجیح میدهند.



نسبتاً باثبات هستند .و عموماتمایل به تغییر رشته ندارند.

و به ح س پنجگا ه

کزد ر د.

به مشاغل زیر عالقه مندند:
مکانیک – ساخت و تولید-کامپیوتر –
سخت افزار – الکترونیک -
ورزشکاری  -نظامی گری-
خدمات حفاظتی -
صنعت  -کشاورزی.

صادق و
بیریا

ک رو

بیپ یه و با احتیاط و
با ثبات
مت ضع
محج ب غ

جت ا

سنتی و
صل

عطاف
اپذی

سازگار و
همرنگ
باثبات

رک

جد

سرسخت

فعال در
کار

سبک
غیرشهودی

پگ و
س ج

قت اد و
حسابگ

ه رگ

ماد

هل ع ل

ف دمح ر

فر و قع گر
• فر ی هس ن ک ر یح می هن با شیا  ،با ب رها و یا
ایص ش ی ی قبیل
یو نات کار کنن  .و ر ی
یت رکار ،و قع بینی  ،مهارت های مکانیکی  ،فکر
عملی  ،عالق ب یاف ن ر ل های عملی بر ی ل
مشکالت  ،عالق من ب کارهای فنی  ،ق رت و مسئولیت ،
ناب فعالیت های آمو شی  ،رمانی و وست ش ن
فعالیت های سمانی و و نایی ور شی .
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تیپ جستوجوگر
اشخاصی هستند که دوست دارند  :مشاهده کنند ،یاد بگیرند ،تحقیق ،تجزیه و تحلیل،
ارزشیابی یا حل مساله کنند.

 از تواناییهای ریاضی و علوم برخوردارند.
 علم را بخاطر خودعلم دوست دارد.
 از حل مسائل ذهنی و شناخت رازهای دنیا لذت میبرند.
 توانایی علمی ،پژوهشی و قدرت پیشبینی دارند.


کار انفرادی را ترجیح می دهند.

 به مشاغل حوزه علوم پزشکی،تکنولوژی ،

پژوهشی  ،ریاضی تمایل دارند.
.

منطقی

روشنفکر

تحلیلگر

دقیق

دیرباور

مستقل

غیرخودنما

اندیشمند

خوددار

کمحرف و
معموال درونگرا

کنجکاو

دقیق

منظم

متواضع

گوشهگیر

هشیار

منتقد

پیچیده

با احتیاط

دنبال یادگیری

فر

س و گر

هوش و س الل
• فر ی هس ن ک ر یح می هن
ن عی ر مع آوری طالعات و لیل ها س فا کنن .
ص باال و ریاضی
نشمن ن  ،کنسین های ر ی
فر ر شامل می شون  .ک ر ی
نان  ،ین گرو
ایص ش ی ی فکر  ،سا مان هی ،ق رت س الل ،
ش ن القیت  ،ور ن یشی  ،م اط ،م ق  ،روشن فکر،
و نایی علمی و ریاضی و ر ش قائل ش ن بر ی علم .
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تیپ هنری
 اشخاصی که توانایی های هنری و ابداعی دارند و دوست دارند در موقعیتهای سازمان
نیافته و نامنظم کار کنند و تخیل و خالقیت خود را به کار گیرند.



جذب مشاغل هنری وحوزه ادبیات میشوند.



به فعالیتهای آزادانه ،مبهم و نامنظم عالقه دارند.



از روابط منظم و قاعدهدار و محیطهای اداری گریزانند.

 با دیگران روابط خوبی دارند.
 به سادگی احساس و عواطف خود را نشان میدهند.

 سر و کار با ایده دارند.مبتکر،آزاد منش و حساس هستند.
شغل های مرتبط :
هنرهای بصری
هنرهای اجرایی
نویسندگی
هنرهای آشپزی

خ الپ د ز
آرمان

مستقل

درون

غ سنتی

آزادمنش

سبک شهودی وبی ساختار

وس سی

مبتک و خالق

ابرازگرا

عاطفی

مبه

حساس

اساز ار

امنظ

خ درأ

فر هنری
• فر بسیار ال ک بر روی نوآوری  ،ب کار  ،شو ه و
و ب ری مرک می کنن و ممکن ست بر ی ل آثارشان
ب رها س فا کنن یا ممکن ست بر ی بیان هنرشان ،
با فر کار کنن  .ک نویسن گان  ،نقاشان  ،شاعر ن و با یگر ن
ایص
نمون ی ین گرو هس ن  .و ین فر ر ی
ایص فر ی و ،
ش ی ی ش ن مهارت ر بیان
برقر ری ر بط سن با یگر ن  ،وری نظم و ر یب ،
بی ری فعالیت های سا مان یاف  ،ساسیت ر رو بط و
فات
با یگر ن  ،نا و نی ر کن رل هی انات و  ،گر یش ب
نان  ،مب کر ،شهو ی ،رون گر  ،مس قل  ،و نایی هنری
و یبایی شنا ی هس ن .
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تیپ اجتماعی


اشخاصی که دوست دارند با مردم کار کنند تا آنها را مطلع و آگاه کرده،
به آنها کمک کنند ،تعلیم و رشد داده یا آنها را درمان کنند و مهارتهای کالمی دارند

 به فعالیت و نفوذ اجتماعی اهمیت میدهند.و احترام گذارند.
 به جای حل عقالنی به حل احساسی مسائل تمایل دارند.
 به مهارت های جسمانی و استفاده از ابزار ،تمایل کمتری دارند.


روحیهی همکاری و همیاری دارند .بهترین شخصیت برای دوستی هستند.

 دغدغه ی کمک کردن به مردم را دارد .مسئول و بشردوستاند.


به سمت مشاغل اجتماعی،اخالقی ،آموزشی ،بهزیستی،سالمت و مذهب مانند :
تدریس ،مشاوره ،پرستاری ،روانشناسی ،گفتار درمانی  ،مُبلغ روحانی ومذهبی و  ...جذب میشوند.
معاش ی

سخاو ند

مش ق

با دب

هل آد ب

مهربان

مسئول

مسلط

هل ه کار

امدادگر

فهیم

ه دل

صب ر

ص

یو

آرمان
م

م رد عت اد

فر

ماعی

• فر ی هس ن ک کار کر ن با فر ر بر کار کر ن با شیا
یا طالعات ر یح می هن  .ک نمون بار ین فر
مشاور ن  ،م کار ن ماعی و معلمان می باشن ک
ایص ش ی ی مهارت ر برقر ری رو بط
ری
ماعی  ،عالق من ب سرنوشت یگر ن  ،بی عالق ب
کارهای ب نی  ،مسئولیت پذیر و بشر وست  ،ال یت
های میان فر ی و آمو شی  ،عالق من ب کمک ب یگر ن
 ،و نایی ریس  ،ر ش قائل ش ن بر ی فعالیت های
القی و ماعی
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تیپ جسور و متهور(تهوری)


اشخاصی هستند که دوست دارند با مردم کار کنند بر آنها اثر گذارده ،آنها را تشویق کرده یا
با نمایش سرگرم کنند یا برای اهداف سازمانی یا درآمد اقتصادی رهبری یا مدیریت کنند.



به مسائل علمی عالقه ندارند ،درآمد اقتصادی اولویت دارد.



از کارهای دقیق و ریزه کاری گریزانند.



بلندپرواز و اهل ریسکند.



به درد رشته های پر خطر مانند مهندسی ایمنی نمی خورند.



مهارت متقاعد و اداره کردن دیگران را دارند(مدیریت).



میخواهند رهبر باشند.



معموالً پرحرف اند و به سخنرانی عالقه دارند.

 بیشتر به مشاغلی که با سیاست،کارآفرینی،سخنرانی،حقوق،تجارت ،فروش ،مدیریت و بازاریابی سروکار دارد مانند :
بازاریاب ،کارگزاربورس،مهندسی صنایع،
متکی به فس

پ ح ف

زیادهطلب
ماج ج

هیجانطلب

اهل ریسک

جاهطلب و سلطهج

خودنما

خوشبین

برونگرا و معموال
بی ساختار
رهبر

معاش ی

محب ب

لذتطلب

تهیه کننده تلویزیون و ...تمایل دارند.



هم شهودی هستند و هم حسی).

پ

ژ و پ ح رت

زور

جه ب گ ز
سخن ن
ق

و مط ئن
مت لق

فر

هوری ( طر و)

• فر ی ک طالب رهبری و رغیب یگر ن بر ی ن ام
مقا سیاسی  ،سا مانی یا ه ف مالی و ع باری هس ن
و ین کار لذت می برن  .فروشن گان و سیاس م ر ن
ایص
نمون ی ین گرو هس ن  .ک ر ی
ماعی بو ن  ،مهارت
ش ی ی ما ر ویی  ،گر یش ب
ر فعالیت های اری  ،ر س وی ق رت و رهبری
یل ه ف سا مان یا ب ست آور ن رآم
یگر ن بر ی
ق ا ی و سیاسی  ،ما ر و و مهارت ر گویایی .
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تیپ قراردادی و محافظهکار
اشخاصی که دوست دارند با داده ها کار کنند .توانایی منشی گری یا عددی دارند،
به جزئیات و شرح تفصیل امور می پردازند و از دستورات دیگران پیروی می کنند.

به فعالیتها و مشاغل قراردادی،اداری ،دفتری،
منظم و ساده مانندکارمندی،بانکداری و...عالقهمندند.


توانایی کارهای اداری و مالی را دارند.



اهل ریسـک نیستنـد.تنوع در کار را دوست ندارند.



دوستدار نظم و ترتیباند.به قوانیـن و مقررات مقیدند.



به پول ،نفوذ مادی و مقام تمایل بیشتری دارند.افرادی صرفه جو دقیق هستند.



به فعالیت های هنری وجسمانی کمتر تمایل دارند.

 بیشتربه مشاغلی که باپیش بینی
و برنامه ریزی،داده ،سرو کار داردمانند :
برنامه ریزی،امور مالی وحسابداری،
حقوق ،اداره دفتری،قانون ،اداره مالیات

و  ...تمایل دارند.

محتاط

منظ و مق ر ی

ه رگ

مطیع

مُصر

وظ فهشناس

صرفهجو

درون گرا

با احتیاط

دور دیش

فاقد خ ل و
بیذوق

د ر حالت
دفاعی

پگ

ع ل

دق ق

خ دد ر

کارآمد

عطاف اپذی
سازمانده
منظ

فر قر ر ی (سن ی )
کارکر ن با طالعات بیش ر کارکر ن با
• فر ی ک
فر یا شیاء لذت می برن  .ساب ر ن ،با ریاب ها و
ایص
ف ر ر ن نمون ین گرو هس ن  .ک ر ی
ش ی ی قبیل ر م گذ ش ن ب قو نین و مقرر ت
ماعی  ،عالق ب نظم و ر یب  ،پیروی سنت ها و
مقرر ت مو و امع  ،ر یح فعالیت های سا  ،مر ب ،
ها مثل نگه ری پرون ها  ،بایگانی
سروکار ش ن با
مطالب  ،نظیم طالعات نوش اری و و نایی ف ری و
ساب ری  ،ر ش قائل ش ن بر ی با رگانی و ق ا و
بی ری فعالیت های مبهم .
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تیپ های پیشنهادی مناسب بعضی از رشته ها:

و= واقع گرا

ا= اجتماعی ه = هنری

ق=قراردادی

ت =تهوری

ج= جستجوگری

تیپ های مورد نیاز برای رشته های تجربی
نام رشته

تیپ مورد
نیاز

نام رشته

ض
چ

-ق-

ن
ن
چ ک

ل
پ
چ

ع
ن
پ

ک
پ ز

ن

– ق -ه

- -ج

،
پ
ظ

ج

ج
.

توضیحات

ز

ه
ن

تیپ مورد
نیاز
م

ن

– ج -ق

.
ع

–ه-ق

– ج -ق

لن
ه

غ غ
هج

ط ج ج

ج
.

ج ج
 .پ
ظ
چ

ه

ج

ن

پز ک
ج ح

ج- -

ک
چ
.

ن.

ن
ن

ل

ج- -

ه ،ل ن
غ غ
ن

ظ

ز

پ

–ج-
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تیپ های پیشنهادی مناسب بعضی از رشته ها:

و= واقع گرا

ا= اجتماعی ه = هنری

ق=قراردادی

ت =تهوری

ج= جستجوگری

تیپ های مورد نیاز برای رشته های ریاضی فیزیک
نام رشته

تیپ مورد
نیاز

ه

– ه -ج

بز

ک ک

ه
ط

–ج-ه

ج

ه
ه

ک

–ق-ج

-ق-ج

ه

ه

ب

پ
ج ج
ه

ه
م.چ
هجش
ک

--

- -ج

ک ک

–ج -

پ

ه
ه

ب

ه

نام رشته

ج– -

چ

تیپ مورد
نیاز

نام رشته

تیپ مورد
نیاز

ه

ال م
ل

ه
ش

ق- -ج

ق
ل

ق- -ج

چ

ل

ش
پ

نام رشته

ه

تیپ مورد
نیاز
ه – -ج

ع

ظ
ه
،پ ب
هج
ج ج

ه

ه :
،ص ،
ج

پ ه

.

ع

 -قه

چ

ل
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ه

تیپ های پیشنهادی مناسب بعضی از رشته ها:
ق= قراردادی

و= واقع گرا

ا= اجتماعی ه = هنری

ت =تهوری

ج= جستجوگری

تیپ های مورد نیاز برای رشته های ادبیات وعلوم انسانی
تیپ مورد
نیاز

نام رشته

علوم
اقتصادی

ج –ق – ت

روان شناسی
بالینی

فلسفه

ج – ت -ه

روانشناسی
عمومی

دبیری علوم
اجتماعی

ا -ه -ج

مشاوره

مردم
شناسی

ج–ه–ت

نام رشته

ه(ایده پرداز)

تیپ مورد
نیاز
ج –ا – ت

ت (چون کار
درمانی انجام می
دهد)

ج -ا – ه

ا – ه-ت

چون دغدغه مردم ندارد بلکه دغدغه
تحقیق علمی دارد پس جستجو
گراست نه اجتماعی

نام رشته

روان شناسی
صنعتی

تیپ مورد
نیاز
ا–ج–ق

ا(چون دغدغه
کمک به سازمان
را دارد)

نام رشته

مدیریت
بازرگانی

تیپ مورد
نیاز
ت – ا -ه

ه( چون کار با
ایده است)

روان شناسی
استثنایی

ا–ج-ه

مدیریت
دولتی

ت – ا -ق

حقوق

ق-ت -ا

مدیریت
صنعتی

ت–ق-و

علوم سیاسی

ت –ه-ق

معارف
اسالمی

ج –ا-ه

ا (چون دغدغه
اصالح مردم را
دارد)
49

تیپ های پیشنهادی مناسب بعضی از رشته ها:
ق=قراردادی

و= واقع گرا

ا= اجتماعی ه = هنری

ج= جستجوگری

ت =تهوری

تیپ های مورد نیاز برای رشته های هنر
نام رشته

تیپ مورد
نیاز

نام رشته

تیپ مورد
نیاز

نام رشته

تیپ مورد
نیاز

بازیگری

ه – ا -ت

انیمیشن

ه–ق–ت

نوازندگی

ه -و -ت

کارگردان

ه–ق-ت

معرق

ه -و – ق

عکاسی

ه – و -ق

عکاس
اجتماعی

ه–وا

عکاس
سوژه ها

ه–و-ت

عکاس
آتلیه

ه – و -ق

نکته :برای رشته های هنر ،کد اول باید کد هنری باشد.

نام رشته

تیپ مورد
نیاز

طراحی
لباس

ه–و-ت

*عکاس آتلیه کد جستجوگر
نمیخواهد –
*عکاس سوژه کد تهوری می
خواهد چون می خواهد دیده
شود.
*عکاس اجتماعی کد اجتماعی
می خواهد چون دغدغه مردم را
دارد.
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•

در مشاوره ی پیش از ازدواج نیز می توان تیپ های شخصیتی و رغبتِ هر دو طرف را مشخص نمود تا افراد
با تیپ های متناقض کنار هم قرار نگیرند،چون روحیه ی طرفین (اجتماعی بودن یا نبودن ،درونگرا بودن یا
نبودن و ) ...بهتر است تناقض نداشته باشد.

•

حتی شناخت تیپ شخصیتیِ خود و رئیس و مافوقِ خود نیز می تواند در بهتر شدن روابط طرفین کمک کند.

•

چند مثال در مورد تیپ های شخصیت:

•

مهندسِ دارای کد واقع گرا-تهوری-قراردادی به دردِ کارهای روتین می خورد.این فرد به خوبی در مثال
عسلویه می تواند کار کند و موفق هم بشود.

•

مهندسِ واقع گرای-اجتماعی-تهوری در قسمت ”منابع انسانی ”و ”روابط عمومی“ به کار گرفته شود و چون
این فرد دارای کد اجتماعی است به دردِ مثال عسلویه نمی خورد چون در عسلویه ارتباطش محدود می شود.
مهندس جستجوگر-واقع گرای -هنری برای طراحیِ دکوراسیون مناسب است..

•

در شغل های پر متقاضیِ رشته های تجربی و ریاضی  ،داشتن هر دو کد جستجوگر و واقع گرا مورد تاکید است.

•

برای رشته های پزشکی،داشتن حداقل دو تیپ جستجوگر و واقع گرا الزم است.

•

بعضی از رشته های تجربی به کد جستجوگری نیاز ندارد مانند تکنسین ها.

•

برای رشته پرستاری داشتن دو کد اجتماعی و قراردادی مورد تاکید است چون باید دغدغه بیمار داشته
باشد و روزانه کارهای منظم وتکراری(روتین) انجام دهد.

•

فردِ دارای تیپ اجتماعی-هنری-واقع گرا پرستار خوبی می شود ولی چون از خودش برای بیمار زیاد مایه می گذارد در
درازمدت  ،خودش از نظر جسمی و روانی ممکن است دچار آسیب شود.
51

قسیم بن ی س ع
•
•
•
•

•

•

•
•
•

استعدادها به  2گروه استعدادهای کلی و استعدادهای اختصاصی طبقه بندی میشوند.
استعدادهای کلی خود به  3گروه تقسیم میشوند:
 -3ذهنی
 -2حسی -حرکتی
-1حسی
 -1استعدادهای حسی :ساده ترین نوع استعداها هستند که می توان آنهارا درآزمایشگاه ها
بطورمستقیم مورد مطالعه قرارداد وتفاوتهای افراد را مشخص کرد .مثل تیزبینی ،حساسیت به
رنگ ها،تیزگوشی وحساسیت به اصوات ازجمله خرده استعداهای وابسته به توانایی بینایی
وشنوایی هستند.
-2استعدادهای حسی -حرکتی  :انواع گوناگونی دارد که مهمترین آنها زمان واکنش است.یعنی مدت
زمانی که فرد بطورارادی درمقابل یک تحریکِ کم وبیش پیچیده واکنش نشان دهد که با
دومتغیرسرعت ودقت سروکاردارد.
-3استعداهای ذهنی :شامل دقت ،حافظه  ،تخیل وهوش هستند.هوش بصورت کلی ،به معنای
استعداد تشکیل مفاهیم است.که با این تعریف می پذیریم که هوش،استعدادی ذهنی است ودرطبقه
بندی توانایی های انسان،با بخش ذهنی ما ارتباط دارد.
درموضوع هوشف با انواعی ازتعاریف مواجه می شویم که یکی ازآنها هوش های چندگانه است.
هوش های چندگانه توانایی های ذهنی را به دسته های معینی تقسیم می کند.
که هر کدام به تناسب توان هرفرد،زمینه را برای کسب یادگیری ساده تر فراهم می کند.
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مفهوم هوش
•

•
•
•

عموما هوش ر ب عنو ن و نایی ل مسال وسا گاری با م یط عریف می
ک مور و ف هم
کنن  .ما نمی و ن عریف مش ی هوش ر ی
رو نشناسان و بس ب رویکر های گوناگون باش .با ین الف عنا ری هوش
و و رن ک مور و ف غالب پژوهشگر ن ست  .مثل :
_ و نایی پر ن ب مور ن عی
_ و نایی ل کر ن مسایل
و نایی یا گیری
_

• بطورکلی هوش ر می و ن ین طور عریف کر  :هوش و نایی یا گیری و
کاربر مهارت های ال م بر ی سا گاری با نیا های فرهنگ وم یط فر ست.
هوش مفهومی بر ی ن گی و سا گاری ست ون ب ری رفا بر ی نش
ن و ی یا بر ری ویی.
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الیلی ک مو ب فاوت های فر ی رهوش وموفقیت می شون :

•
•
•
•
•
•

اثیرم یط ان و نقش و ل ین.
وضعیت ماعی وفی یکی م یط ان .
م بت و میمیت و ل ین با کو ک.
ع قا ت  ،ن ظار ت و ر ش های و ل ین.
روش های نضباطی و ل ین.
اثیر ت انبی.
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اهمیت هوش در انتخاب رشته وشغل

• برخی روانشناسان هوش را یک مسئله ی چند وجهی
می دانند و معتقدند هر انسانی در یک یا چند وجه ،
از هوش بهتری برخوردار است (کالمی ،منطقی،
ریاضی ،موسیقی ،بدنی ،و (...

• اگر رشته متناسب با هوش و استعداد فرد باشد
یادگیری و در نتیجه موفقیت در تحصیل امکان پذیر
تر خواهد بود.
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انواع استعدادها:
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مشاغل مناسب هوش های نه گانه:
نوع هوش خود را با انجام تست خودسنجی استعداد های چندگانه در دفترچه تعیین کنید.

مشاغل مناسبِ هوش کالمی -زبانی
ویراستار  ،مترجم  ،منتقد ادبی  ،شاعر ،نویسنده ،روزنامه نگار  ،سخنران  ،سیاستمدار  ،معلم و استاد دانشگاه ،

وکیل  ،مشاورحقوقی  ،مجری رادیو و تلویزیون  ،گفتار درمان .
مشاغل مناسب هوش تصویری_فضایی
هنرهای تجسمی مانند مجسمه سازی  ،معماری  ،عکاسی  ،فیلمبرداری  ،مهندسی  ،کارتو گراف  ،کارشناس نقشه
های هوایی  ،نقشه کش  ،نقشه بردار  ،مخترع  ،راهنمای تور  ،خلبان  ،دیده بان  ،شکارچی .
مشاغل مناسب هوش منطقی_ ریاضی
دانشمند و پژوهشگر  ،ریاضیدان  ،مهندسی  ،برنامه ریزی و تحلیل گررایانه  ،کارشناس آمار  ،حسابدار  ،نماینده
فروش  ،کتابدار  ،تاجر  ،آهنگساز  ،برنامه ریز اقتصادی  ،معلم یا استاد ریاضی  ،استاد منطق  ،پذیره نویس بیمه .

مشاغل مناسب هوش موسیقیایی
موسیقی دان  ،آهنگساز  ،خواننده  ،رهبر ارکستر  ،ترانه سرا  ،معلم موسیقی  ،منتقد موسیقی  ،موسیقی درمان .
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مشاغل مناسب هوش های نه گانه:
نوع هوش خود را با انجام تست خودسنجی استعداد های چندگانه در دفترچه تعیین کنید.

مشاغل مناسب هوش بدنی -حرکتی
هنرپیشه  ،ورزشکار  ،مربی ورزش  ،رقصنده  ،جراح  ،مجسمه ساز  ،مکانیک  ،هنرمند صنایع دستی  ،جواهر

ساز  ،بندباز  ،پیمانکار  ،خیاط  ،آشپز  ،آهنگر  ،طراح و مدل ساز  ،صنعتگر  ،فیزیوتراپ .
مشاغل مناسب هوش درون فردی
نقشه کش  ،نظریه پرداز  ،نویسنده  ،دانشمند  ،ایده پرداز  ،روانشناس  ،کارشناس الهیات  ،واعظ .
مشاغل مناسب هوش برون فردی _ اجتماعی

رهبر  ،مدیر  ،فیلسوف  ،مشاور  ،فروشنده  ،سیاستمدار  ،جامعه شناس  ،مردم شناس  ،روانشناس  ،مدیر
روابط عمومی  ،واعظ  ،رهبر مذهبی .
مشاغل مناسب هوش طبیعت گرا
روان شناس  ،روان درمان  ،زیست شناس  ،هواشناس  ،کارشناس کشاورزی  ،کارشناس علوم آزمایشگاهی
 ،زنبور دار  ،دامپزشک  ،خاک شناس  ،کشاورز  ،باغدار  ،کارتو گراف  ،زمین شناس .
مشاغل مناسب هوش هستی گرا_معنوی
عارف  ،فیلسوف  ،روحانی رهبر مذهبی  ،حکیم  ،معلم یا استاد دینی و الهیات.
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هوش های چن گان
هاو رد ارد عقیده داشت ذهن انسان ,شامل یک سری توانایی های تقریبا مجزاست که دارای
ارتباطی اتفاقی و غیرقابل پیش بینی با یکدیگرهستند.
بنابراین ذهن انسان یک ماشین همه کاره منفرد نیست که همواره بایک قدرت اسب بخارمشخص وبدون
وابستگی به محتویات اطراف کارکند.
گاردنرشیوه ای را فراهم کرد که میتوان به وسیله آن ،توانایی های بشررا باقراردادن آنهادر 9مقوله
متفاوت ،بازنمایی کرد.

•  -1هوش زبانی(کالمی):

•

•
•
•
•
•
•
•

هوش زبانی به معنای توانایی به کارگیری درست لغات  ،به صورت شفاهی یا نوشتاری است.این هوش،توانایی
به کارگیری ماهرانه ساختارزبان  ،صداهای زبان  ،معناشناختی وجنبه های عملی زبان را برای بیان افکار و
فهمیدن دیگرانسانها شامل می شود.
 فه ست سنجش ه ش زبا ی  ،ویژه د ش آم ز نسبت به سن خود خوب می نویسد. می تواند داستان های بلندی را بگوید و یا لطیفه های زیادی تعریف کند. توانایی به خاطر سپردن اسامی  ،مکانها  ،تاریخ و جزییات را دارد. از بازی باکلمات و خواندن کتاب لذت می برد. کلمات را به درستی ادا می کند و دایره لغاتش خوب است. -گفت وگوی شفاهی را دوست دارد و با دیگران به این روش ارتباط برقرار می کند.
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نشانه های استعداد کالمی یا بیانی :
 )1نسبت به سنش خوب می نویسد.
 )2می تواند داستان های بلندی از خود بسازد یا لطیفه زیادی بگوید.
 )3می تواند اسامی ،مکان ها ،تاریخ ها و جزئیات را حفظ کند.
 )4کلمه ها را خوب ادا می کند.
 )5با توجه به سنش لغات زیادی را می داند.

راه های پرورش استعداد کالمی یا بیانی:

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8

با فرزندان زیاد صحبت کنید.
با فرزندان مثل بزرگترها صحبت کنید.
شعر برایشان بخوانید.
برایشان قصه بخوانید.
گوش دادن به شعر های کودکانه
تعریف وقایع روزانه ،شنیده هایی از دیگران
بازی نقش های شغل های مختلف
تعریف خاطره برای آن ها
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و نایی کاربر ی و موثر بان ما ری و ماال سایر بان ها ب
س ع کالمی عبارت
ورت شفاهی (س ن گویی) یا مک وب (نوش اری)  .ب عبارت یگر  ،و نایی بیان آن
چ ر ذهن ریم و نی رک گف های سایرین ر س ع کالمی گوین  .نویسن گان
و ا شعر  ،س نر نان ،و عظان ،ناطقان ،وکالی گس ری و ال هر آن
هر نوع
کس ر ک بان بر ی و یک ب ر رف ی ب شمار می آی  ،می و ن ر ی س ع
کالمی بار نست .
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-2هوش منطقی /ریاضی
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

هوش منطقی /ریاضی  ،توانایی استفاده درست از اعداد و ارقام و بیان استداللهای منطقی
ودرست است.این هوش شامل توانایی کشف الگوها  ،دالیل قیاسی وتفکرمنطقی ودرست
است.فرد دارای هوش منطقی /ریاضی  ،قادراست زنجیره ای از دالیل را بسیار ماهرانه دنبال
کند.
فهرست سنجش هوش منطقی/ریاضی ویژه دانش آموز:
 از بازی با اعداد وارقام لذت می برد. کالس ریاضی وکارکردن با رایانه را دوست دارد. از شطرنج و دیگر بازی های فکری استقبال می کند. به حل معماهای منطقی یا طنزآمیزعالقه دارد. پرسش های بسیاری درمورد نحوه کار با اشیای گوناگون طرح می کند. به طبقه بندی و سایر الگوهای منطقی عالقه دارد.استعدادها منطقی -ریاضی مبتنی بر توانایی دست ورزی اعداد با درک نظام های منطقی است.
این افراد مفهومی و تجریدی می اندیشند ومی توانند به اکتشاف الگوها و رابطه ها بپردازند .
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نشانه های استعداد منطقی -ریاضی:

(1
(2
(3
(4
(5

طرح سوال های زیاد در مورد نحوه کارکرد اشیا
لذت از بازی با اعداد و ارقام
لذت از کالس ریاضی و کامپیوتر
لذت از بازی شطرنج
عالقه به آزمایش های به خصوص در درس علوم

راه های پرورش استعداد منطقی-ریاضی:
(1
(2
(3
(4

تهیه بازی های فکری
در اختیار گذاشتن کتاب های طنز و علمی
تشویق فرزندان به حل معما و جدول
همکاری در انجام آزمایش های علوم در منزل
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-3هوش ب نی /رک ی
•

توانایی به کارگیری بدن برای بیان افکار و احساسات ونیزتعادل  ،هماهنگی  ،چاالکی  ،قدرت  ،انعطاف
پذیری  ،سرعت به این هوش مربوط می شود.ورزشکاران و بازیگران تئاتر و سینما ازجمله نمونه های
افرادی هستند که هوش بدنی/حرکتی آنها الزاما باید قابل توجه باشد.
فهرست سنجش هوش بدنی/حرکتی ویژه دانش آموز:
در یک یا چند حرکت ورزشی  ،خوب عمل می کند.

•
•
•
•
•

حرکات دیگران را به راحتی تقلید می کند.
از جدا کردن قطعات وسایل گوناگون و سرهم کردن دوباره آنها لذت می برد.
در کارهای دستی مهارت زیادی دارد.
زمان طوالنی امکان قرارگرفتن دریک نقطه را ندارد وناآرامی می کند.
از دویدن  ،سوت زدن وفعالیت هایی مانند آنها لذت می برد.

•

استعداد جسمانی به توانایی بهره گیری از کل یا بخش هایی از بدن  ،دست ها  ،پاها  ،انگشتان  ،چهره
و  ...برای حل مسائل  ،درست کردن چیزی یا شکل دهی به کاال و تجسم حالتی اشاره دارد .
برجسته ترین نمونه ی افراد هوشمند از این نوع  ،ورزشکاران و افراد شاغل در هنرهای نمایشی از
جمله هنرپیشگان  ،اجرا کنندگان پانتومیم و ...هستند .

•
•

•
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نشانه های استعداد جسمانی:
)1در یک یا چند حرکت ورزشی بسیار خوب عمل می کند.
 )2زمانی که برای مدت طوالنی در نقطه ای می نشیند ،دائما تکان خورده ناآرام و حرکت دیگران را
تقلید می کند.
 )3از دویدن ،پریدن ،سوت زدن و  ...لذت می برد.
 )4بیانات خود را بسیار با احساس ادا می کند.
 )5در کارهای دستی مهارت زیادی دارد.
 )6از کار کردن با گل رس و سایر تجربیات المسه ای لذت می برد.
را ه های پرورش استعداد جسمانی در فرزندان توسط والدین:

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8

بازیهایی مانند شنا ،یوگا ،ماسه بازی و ...
بردن به سالن های ورزشی
تقلید حرکات نمایشی و انجام آن
اجرای نمایش و تئاتر
انجام برخی کارهای دستی منزل
خرید اسباب بازی هایی باقطعات قابل جدا کردن
تشویق دویدن ،پریدن و سوت زدن فرزندان
اجرای بعضی درس ها با پانتومیم
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-4هوش مکانی /فضایی
•

و نایی رک رست هان ب ورت مکانی(مانن یک ر هنما)و ی ا غییر ر ین ر ک  ،ب هوش فضایی
یا مکانی مربوط می شو  .ین هوش  ،و نایی نمایش نیای فضایی ل ذهن  ،مثل یک لبان و یا نمایش
م و ی نیای سمی ذهن مثل با یکن شطرنج یا م سم سا ست .ین هوش مس ل م شناسایی رنگ ،
ط  ،شکل  ،فرم  ،فضا و ر بط ی ست ک میان ین عو مل و و ر .

•
•

فهرست سنجش هوش مکانی /فضایی ویژه دانش آموز:
و ن ن نقش  ،نمو رو ول ها بر یش و ن ن م ن ر ت ر ست.

•
•
•

یال پر ی ر وست ر و رطر ی مهارت ر .
ن ام کارهای هنری لذت می بر .
ب ی ن فیلم  ،نمایش  ،سالی وکال اویر نمایشی عالق نشان می ه .

•
•
•

می و ن شکال  3بع ی بسا .
اویر ر بطورو ضح وضیح می ه .
و نایی مکانی-فضایی  ،بیان گر ق رت با نمایی فضای بیرون ذهن ر رون ذهن و و نایی فکر ر
قالب شکل ها و لگو هاست  .لبانی ک هو پیمای و ر ر فضای فاق هرگون نشان و عالمت  ،رفا
نقش و سم ذهنی ه یت می کن یا نا یی ک کش ی و ر ب همین ر یب ر ریا ب
با س فا
سوی مق پیش می ر ن  ،عم ا س ع فضایی و بهر می گیرن .
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نشانه های استعداد مکانی -فضایی:

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7

در خواندن نقشه ها ،جدول ها و نمودار ها ،بهتر عمل می کند.
عالقه به خیال پردازی
لذت از انجام فعالیت های هنری
عالقه به دیدن فیلم هاو فعالیت های هنری
لذت از حل معما و مسائل مشکل
خطی خطی کردن کتاب و برگه ها
ساخت اشکال سه بعدی جالب مثل خانه سازی با لگو

راه های پرورش استعداد مکانی-فضایی توسط والدین:
 (1خرید اسباب بازی پازل و لگو و ساختن طبق نقشه
 (2نقشه خوانی
 (3بازی جابه جایی وسیله در اتاق و رسیدن که چه چیزی جایش عوض شده
 (4در مسافرت ها حدس موقعیت خود نسبت به شهر ها
 (5تخمین اندازه ها بدون متر کردن
 (6تعریف از اتفاقات مدرسه و یا مهمانی هفته گذشته
 (7ترسیم و نقاشی بعضی از مطالب درسی

• خلبان

ناخدای کشتی

مجسمه ساز

معمار
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-5هوش موسیقیایی
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

هوش موسیقیایی  ،و نایی رک  ،ش یص  ،ب یل و ر ی شکال موسیقیایی ست.کسانی ک
هوش موسیقیایی باالیی رن  ,می و نن موسیقی ر ب سا گی ی یا آورن وگا ب س ی می
و نن آن ر ذهن و ارج کنن .آنها قا رن طری موسیقی  ،هی انات و ر بیان کر و
روسیع رین و ر ممکن می سا .
فکرکنن  .ین و نایی  ،س فا
فهرست سنجش هوش موسیقیایی ویژه دانش آموز:
ملو ی های آو ر ب اطر می آور .
ر بت کر ن و ن ام فعالی های عملی  ،مو ون ومر ب عمل می کن .
نو ن ضربات ری میک ین ن ام فعالیت برروی می و طر ف و لذت می بر .
های نامو ون و غیرری میک ر ش یص می ه .
ب قطعات موسیقی ر ال پ ش  ،و کنش مثبت نشان می ه .
های م یط ر ب وبی ش یص می ه .
ها و
س ع موسیقیایی ظرفیت فکر ر یط ی موسیقی  ،نظیر ساسیت نسبت ب
ضرب آهنگ های م یط ن گی  ،رک و ب اطر سپر ن لگو های موسیقیایی  ،ش یص
ن و م مای کر ن و ت و سا ن موسیقی ست .
نبشی نی نیا من ست .
کسب مهارت ر نو ن گی عالو بر س ع موسیقیایی ب س ع
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نشانه های استعداد موسیقیایی:

(1
(2
(3
(4
(5
(6

از صدای خوبی برای خواندن برخوردار است.
موزون بودن در صحبت کردن یا حرکت کردن.
زمزمه کردن با خود به طور ناخودآگاه.
هنگام کار کردن با دست ضربات موزونی روی میز می زند.
حساس بودن به صدای محیطی.
خواندن آوازهایی که از خارج از مدرسه یاد گرفته.

راه های استعداد موسیقیایی:
 (1تهیه و گوش دادن نوارهای شعر و سرود اصیل
 (2گوش دادن به صدای پرندگان در طبیعت
 (3استفاده از صدای طبیعی برای ساکت کردن فرزندان
 (4خواندن بعضی از درس ها با آهنگ
 (5حساس کردن به شنیدن صداهایی مثل باران
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-6هوش طبیعت گر
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

توانایی فهم نمادهای طبیعی واحترام وحساسیت نسبت به توازنی که به ما امکان ادامه زندگی می دهد ،
به هوش طبیعت گرا اختصاص دارد.همچنین توانایی تشخیص وطبقه بندی و تمایز انواع گوناگون پدیده
های طبیعی نظیر گیاهان و جانوران و محیط فردی ونیز توانایی تشخیص اشکال غیرزنده را شامل می
شود.
فهرست سنجش هوش طبیعت گرا ویژه دانش آموز:
در مورد حیوانات و گیاهان با عالقه صحبت می کند.
رفتن به باغ وحش وموزه های طبیعی را دوست دارد.
از بودن در طبیعت لذت می برد.
ازهمراه داشتن برگ گیاهان ,حشرات و...استقبال می کند.
در مورد موضوعاتی چون حقوق حیوانات و یا حفاظت ازکره زمین عالقه نشان می دهد.
رسیدگی به گیاهان و یا نگهداری از حیوانات از جمله فعالیتهای مورد عالقه و داوطلبانه اوست.
استعداد طبیعت گرا بیان گر توانایی در تشخیص و تمایز انواع گوناگون پدیده های طبیعی نظیر گیاهان ،
جانوران  ،سنگ ها  ،ابرها،صخره ها و امکان تشخیص الگوهای طبیعی و دسته بندی آن هاست.
توانایی ادراک تنوعات موجود دردنیای طبیعی  ،احساس نزدیکی به آن ها و قدرت بهره گیری از آن
ادراکات از دیگر مشخصه های این استعداد است .
شاید بتوان داروین را بارزترین نمونه ی افراد واجد استعداد طبیعت گرا دانست  ،زیرا او ماهیت اشیای
طبیعی را به طور عمیق مورد بررسی قرار داد .یا با کودکان سه – چهارساله برخورد کرده ایم که انواع
دایناسورها را بهترازما می شناسند .

71

نشانه های استعداد طبیعت گرا:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

)1در مورد حیوانات اهلی مورد عالقه اش زیاد صحبت می کند یا ترجیح می دهد بیشتر در طبیعت باشد .
 )2رفتن به طبیعت  ،باغ وحش یا موزه های تاریخی طبیعی را دوست دارد .
 )3به تشکیالت طبیعی  ،توجه و دقت فراوان دارد (برای مثال  ،در طول پیاده روهای بیرون از کالس به کوه ها و
ابرها توجه می کند  ،در محیط های شهری این توجه بیشتر به سمت طرز ساخت مثل کفش های ورزشی یا انواع
اتومبیل هاست ) .
 )4از آب دادن به گیاهان لذت می برد و به گیاهان توجه می کند .
 )5دوست دارد در کالس نزدیک آکواریوم یا قفس حیوانات بنشیند .
 )6از مطالعه اکولوژی ،طبیعت  ،گیاهان و حیوانات لذت می برد .
 )7در کالس در مورد حقوق حیوانات یا حفاظت از کره زمین صحبت می کند .
 )8از انجام کارهایی مانند مشاهده پرندگان  ،جمع آوری پروانه ها و سایر حشرات  ،مطالعه درختان یا پرورش
حیوانات لذت می برد .
 )9اغلب چیزهایی مانند حشرات  ،گل ها ،برگ ها یا سایر چیزهای طبیعی را با خود به کالس می آورد .
 )10به موضوعاتی که مربوط به سیستم های زنده است  ،بسیار عالقمند است  ،مانند موضوعات زیست شناسی و
مسایل محیطی در مطالعات اجتماعی .

راه های پرورش استعداد طبیعت گرا توسط والدین:

•
•
•
•
•

)1با فرزندتان به پیاده روی بروید .
 )2حیوانات خانگی مثل پرندگان و ....را در قسمتی از منزلتان نگهداری کنید و از فرزندتان بخواهید از
آنان مراقبت کند .
 )3فرزندتان را به موزه ها و نمایشگاه ها طبیعی حیوانات و گیاهان ببرید .
 )4از فرزندتان بخواهید به گل ها و گیاهان منزل آب بدهد و از آنان مراقبت کنید
 )5از وی بخواهید آلبومی از عکس حیوانات  ،گیاهان و....تهیه کند و آن را هر روز تکمیل کند .
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-7هوش رون فر ی -ر ک رونی
•

ین هوش ب معنای نس ن ین ست ک چ کسی هس یم؟ چ کارهایی می و نیم ن ام هیم؟ وچ کاری ر
نمی و نیم ن ام هیم؟همچنین ش ن آگاهی نسبت ب ساسات و ر همان ل ظ ی ک روی می ه
و و نایی بیان ساسات رونی و  ،همگی باهوش رون فر ی ر ر باط هس ن  .فر با هوش رون
فر ی  ،غالبا با فر یت و سروکار رن .

•
•
•
•
•
•

فهرست سنجش هوش درون فردی ,ویژه دانش آموز:
وبی ر .
س قالل و ر
شکست ها وموفقیت های و رس می گیر .
می و ن ساسات و ر ب رس ی بیان کن .
عالی وسرگرمی های و ر می شناس .
هنگام نهایی  ،می و ن و ش ر با مطالع یا با ی مشغول نگ

•
•

ر ن گی شیو اص و ش ر ر .
و برمی آی .
ب وبی  ،عه مر قبت

•

و شار ر  ،نس ن ینک هس ی ،
و نایی رون فر ی( رک ماعی) ب ش ن رکی مناسب
چ کارهایی می و نی ن ام هی  ،چگون نسبت ب م یط و و کنش نشان می هی  ،چ چی هایی
وری می کنی و ب چ چی هایی گر یش نشان می هی  ،ب چ ه ف هایی مایل ری و چ چی هایی
رف ار شمار برمی نگی .
و رن  ،ب وبی می و نن با و ر باط برقر ر کنن و غلب می نن ک ر
آنها شنا ت قیقی
ورت نیا بای ب مشاور مر ع کنن .
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•

ر.

نشانه های استعداد درون فردی:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

)1استقالل و اراده ی باالیی دارند .
 )2قابلیت ها و ضعف های خود را می شناسند .
 )3وقتی تنها می مانند  ،به مطالعه یا بازی می پردازند.
 )4در شیوه ی زندگی و یادگیری  ،ساز خودش را می سازد (روش خاص خودش را دارد).
 )5از عالیق و سرگرمی های خود زیاد صحبت نمی کند .
 )6از عهده ی سرپرستی و مراقبت از خود به خوبی بر نمی آید .
 )7ترجیح می دهد به تنهایی کار کند تا با دیگران .
 )8قادر است احساسات خود را به درستی بیان کند .
 )9قادر است از شکست ها و موفقیت های خود درس بگیرد.
 )10از عزت نفس باالیی برخوردار است .
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-8هوش میان فر ی ,رک

ماعی

•

هوش میان فردی شامل توانایی فهم ودرک تفاوت میان روحیات  ،احساس  ،هیجانات و فهم افراد
است.افراد دارای هوش میان فردی باال  ،توانایی برقراری ارتباط و تعامل با سایرافراد و گروهها را
دارند و می توانند دیگران را تحت تاثیر قراردهند تا ازآنها پیروی کنند و یا آنها را بپذیرند .تمامی
اشخاصی که به نوعی با دیگران سروکار دارند  ،باید به قدرکافی از این هوش برخوردارباشند.

•
•
•
•
•
•
•
•

فهرست سنجش هوش میان فردی ویژه دانش آموز:
از تدریس به همساالن خود لذت می برند.
حس همدلی باالیی دارند.
به سادگی با همساالن خود معاشرت می کند.
از توانایی خاص هدایت کردن دیگران برخورداراست.
دیگران اورا برای دوستی وهمنشینی انتخاب می کنند.
از عضو شدن درگروههای گوناگون اجتماعی استقبال می کند.
توانایی درک  ،برقراری ارتباط و تعامل با سایر افراد و گروه ها را استعداد بین فردی گویند  .این
استعداد مورد نیاز تمام افراد است اما خصوصا کسانی نظیر معلمان  ،پزشکان ،مدیران ،فروشندگان،
سیاستمداران و تمامی اشخاصی به نوعی با دیگران سروکار دارند ،باید از این استعداد به قدر کافی
برخوردار باشند.
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نشانه های استعداد میان فردی:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

)1با همساالن خود معاشرت دارد.
 )2به نظر می رسد که از توانایی ذاتی ریاست برخوردار است .
 )3معموال دوستان خود را نصیحت می کند .
 )4به نظر می رسد که با چم و خم زندگی شهری آشناست.
 )5عضو باشگاه ،کمیته،سازمان یا گروه های رسمی همساالن خود است .
 )6از تدریس به سایر فرزندان لذت می برد.
 )7دو یا چند دوست صمیمی دارد .
 )8از حس همدردی باالیی برخوردار است .
 )9دیگران از معاشرت با او لذت می برند.

راه های استعداد میان فردی:
•
•
•
•
•

)1به گروه دوستان خود احترام بگذارید و از آن ها بخواهید در مطالعه و کار های کالسی
باهم همکاری کنند .
 )2شرایط بازی های گروهی را برای وی فراهم کنید .
 )3در بحث ها و تصمیم گیری ها وی را شرکت دهید .
 )4از وی بخواهید گاهی مسئولیت و ریاست قسمتی از کارهای منزل یا سفر را بر عهده
بگیرد
 )5فرزندانتان را تشویق کنید عضو باشگاه یا کمیته یا گروه های مورد عالقه خود شود.
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-9هوش و و گر یان -بنیا گر یان
•

•
•
•
•
•
•
•

گاردنر از احتمال وجود هوش دیگری تحت عنوان توجه به مسائل غایی ومعنوی انسان نام
می برد و آنرا اینگونه بیان می کند :توانایی موقعیت گزینی با درنظرگرفتن مشخصه های
وجودی انسان بعنوان معنای زندگی ،معنای مرگ ،سرنوشت نهایی جهان مادی ومعنوی،
تجربیات عمیق عشق به دیگری و غوطه ورشدن درآثارهنری.
این هوش را هوش معنویت گرا هم نامیده اند.
فهرست سنجش هوش وجودگرا ,ویژه دانش آموز:
درمورد مرگ وسرنوشت انسان پرسش می کند.
درمورد زمان و چگونگی پیدایش اشیای اطراف خود پرسش طرح می کند.
عالقمند به دانستن سواالت فلسفی درمورد زندگی است.
دانستن درباره سرنوشت پدیده هایی که منقرض شده اند برایش جالب است.
به موضوعات ماورایی عالقمندی نشان می دهد.
به تماشای فیلم و یا مطالعه کتاب های تاریخی عالقه نشان می دهد.
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مفهوم س ع
• ستعداد عبار ست :
قابلیت و و نایی اص ریا گیری همر با برو قابلیت ش
کار اص.

ی و ن ام ماهر ن ر یک

• مولفه های شناسایی توانایی خاص دریادگیری:
سهولت ور ی ریا گیری ،م باالی طالعات ر مین

اص و قت.

• مولفه های شناسایی بروز قابلیت شخصی:سرس ی شنا ی ،مل بهام وکن کاوی.
•
•
•
•
•

مولفه های شناسایی انجام کارماهرانه تر یک کارخاص :رس ی و طای کم ر ن ام
کار ،چاالکی وسرعت باالی ن ام کاروسهولت ور ی ر ن ام کار.
بین و نایی  ،س ع ومهارت فاو های ظریفی و و ر .
آنچ فر ر مان ال قا ر ب ن ام آن ست توانایی نام ر .
آنچ فر رگذش ب آن رسی مهارت ست.
ینک چق رفر ب سرعت یا ب ر ی می و ن رآین بیامو استعداد می باش .
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خ دسنجی ستعد دها چند ا ه

خود ارزیابی استعداد های نه گانه بر گرفته از هوش های گاردنر است  .موارد زیر را بخوانید و براساس مقیاس پنج نمرهای ،به خود نمره دهید.
عدد یک کمترین و عدد پنج بیشترین امتیاز را دارد.مجموع نمرات خود را در هر یک از استعدادهای نه گانه زیر به دست آورید.
بررسی کنید که در کدام استعداد قویتر هستید؟ ممکن است هر فرد در بیش از یک استعداد قوی باشد.
استعداد کالمی /زبانی

 .1نتیجهي آزمونهای شفاهی من خوب است.
 .2من خوانندهای ماهرم در خواندن شعر و قصهگویی توانایی خوبی دارم .و زیاد میخوانم.
 .3دوست دارم مسائل کالمی را حل کنم.
 .4از بازی با کلمات لذت میبرم.
.5افکار وایدههایم را به راحتی بیان میکنم.
7به صحبتکردن دربارهي مشکالت و توضیح راهحلها عالقهمندم.
 ..8در نوشتن انشاء ،نامه از کلمات وجمالت خوبی استفاده میکنم.

استعداد منطقی /ریاضی

.1در بازیهای فکری از تواناییهای خوبی برخوردارم.
 ..2من بسیار منطقی فکر میکنم.
3ریاضی یکی از موضوعهای مورد عالقهی من است.
4الگوهای عددی یا هندسی محیط خود را پیدا میکنم( .به عنوان مثال شکل هندسی کاشیها ،گلها)
5عقاید جزئی را با هم ترکیب و یک عقیدهي بزرگ مطرح میکنم.
6اشیا و عقاید را به شیوههای مختلف گروهبندی میکنم( .یافتن شباهتها و تفاوتها)
7درحل مساله ،مراحل منظمی را دنبال میکنم.
 .8معماهای ماهرانهای ارایه میدهم و از آن لذت میبرم.

استعداد تجسمی /فضایی

 .1من در تجسم اجسام و شکل آنها از زوایای مختلف مهارت دارم.
.2در مسافرت در پیدا کردن جهت و آدرس را از روی نقشه درست وسریع انجام میدهم.
 ..3هنگام نصب وسایل از روی الگو توانایی باالیی دارم.
.4قطعات را از هم جدا میکنم و دوباره آنها را سرهمبندی میکنم.
 .5در طراحی از فضای کاغذ به دقت استفاده میکنم.
 .6در ترسیم به همهي جزئیات توجه میکنم.
.7دریادسپاری ویادآوری مکانها حافظه خوبی دارم.
.8مطالعه از روی تصاویر واشکال ونمودار را دوست دارم.

1

2

3

4

5

استعداد جسمانی /حرکتی
 .1هماهنگی جسمانی و دست و چشم من عالی است.
.2فعالیتهای ورزشی و جسمانی را دوست دارم..
 ..3من در استفاده از اعضای بدن برای بیان احساسات ،مثالً در پانتومیم یا تئاتر ،ماهرم.
 .4سعی میکنم مهارت حرکتی جدید را به طور مستقل انجام دهم.
 .5ترجیح میدهم برای یادگیری ،اشیا را لمس و کشف کنم.
.6از قدرت جسمانی خوبی برخوردارم.
.7مهارتهای ورزشی را زود یاد میگیرم.
.8از سالمت جسمانی خوبی برخوردارم.
استعداد موسیقیایی
 .1من یک یا دو آلت موسیقی را خوب مینوازم.
 .2توانایی شنیداری قوی دارم .زیر و بم و ریتمها را زود متوجه میشوم.
 .3در ساختن آهنگ و ترانه خوبم.
 .4ملودی یا آهنگی را که میشنوم به شکل جدید اجرا میکنم.
 .5آهنگها ،الگوها و ملودیها را ترکیب میکنم.
 .6ابزارهای موسیقی را از راه صدای آنها میشناسم.
 .7هنگام انجام فعالیتهای شخصی آواز میخوانم یا آهنگی را مینوازم.
 .8برای ایجاد صدای متفاوت ،اشیا را وارسی میکنم.
استعداد طبیعتگرا
.1از انجام آزمایشهای علمی لذت میبرم.
.2از بودن در طبیعت لذت میبرم.
.3مطالعه در باره طبیعت را دوست دارم.
4به خوبی نظمهای طبیعت را کشف میکنم.
 ..5اشیا را در طبیعت به خوبی طبقهبندی میکنم.
 .6مطالعه مربوط به انسان و جانداران را دوست دارم.
 .7نظمهای درون اندامهای انسان را درک میکنم.
.8به نگهداری گل یا کلکسیونهای سنگ یا پروانه عالقه دارم.

استعداد درونفردی
 ..1تنهایی وتفکر را بیشتر از در جمع بودن ترجیح میدهم.
.2من خود را خوب میشناسم و نظر مثبتی نسبت به خود دارم.
 ..3افکار و احساساتم رامیشناسم.
 .4به خوبی میتوانم مشکالتم را حل کنم.
 ..5خودانگیخته ،مستقل و باتدبیر هستم.
 ..6مسئولیت رفتار خود را میپذیرم.
 ..7اعتمادبهنفس دارم.
.8برنامهریزی درهمه امور زندگی را ترجیح میدهم.
توانایی میانفردی
 ..1در خواندن فکر و درک دیگران توانایی باالیی دارم.
.2در کار گروهی و مشارکت با دیگران خوبم.
.3در مقایسه با سایر همساالنم مهارت اجتماعی باالیی دارم.
.4از نظر دیگران فردی قابل اعتماد ودوست داشتنی هستم.
 .5شنوندهي خوبی هستم.
 ..6در کمک به دیگران فعال هستم.
 .7احساساتم را به دیگران بیان میکنم.
 .8گروه را رهبری و فعالیتهای کودکان را سازماندهی میکنم.
استعداد معنوی
.1برجنبه های غیر مادی ومعنوی زندگی تاکید دارم.
.2برای زندگی هدف ،معنا ورسالتی غیر مادی قایل هستم.
.3از مطالعه مطالب دینی وعرفانی لذت می برم.
.4خود را خوب می شناسم.
 .5تمایلی به قدرت طلبی ندارم.
..6قدرت شهودو هشیاری باالیی دارم.
.7از ثبات وآرامش درونی برخوردار هستم.
.8ذهنی انعطاف پذیر دارم.

راه های کشف استعداد های فرزندان تان :
 -1با رویی باز به ستقبال فک ها جدید ف ز د رفتن و پ ه ز ز سخ آن ها.
 -2دقت در عالیق و ز ک دکی ا کن ن و کارهایی که ت سته جام دهد.
 -3دقت در ظهار ظ معل ان سبت به

ایی و .

 -4در دور ن ک دکی خ الت و رویاها ف ز د ش ا حت أث چه کسی ب د.
 -5قطه مشت ک م فق ت ها و ه ان ستعد د ها درو ی و ست.
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و نایی چیست؟ و چگون می و نیم و نایی و ر بشناسیم ؟
•
•
•
•
•
•
•

کارهایی ک هر ش ص بر ی یا گرف ن آن ها آما گی قبلی ر و می
و ن ر ال اضر ب وبی آن ها ر ن ام ه  ،و نایی گف می
ون ن
شو  .مثل :آو
ب عبار ی یگر و نایی بالقو و ذ ی فر ر یا گیری و ن ام یک
کار یا موضوع اص و ویژ ست .
:
روش های شناسایی و نایی عبار ن
و
 )1ذ آ مون و نایی
و نایی های و ر
 )2ر ئ گ رش رو ن  ،هف گی و ماهان
مین های م لف .
 )3نمر ت کسب ش ر روس م لف .
 )4موفقیت های ور شی  ،هنری و ....ر مین های م لف .
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رغبت چیست ؟
ب ش ول و شناسی رغبت ست ک رغبت  ،عالق و مایل شما ر پر ن یک
موضوع ب ون ر نظر گرف ن و ن و س ع ست  .رغبت یک فر ب مور
پ شکی  ،لبانی  ،ن اری  ،وش کاری و  ...ب ون ر نظر گرف ن و نایی ن ام
ین کار  ،رغبت بر ساس و نایی های م یطی و یا ب عبار ی بر ساس یا گیری و
و عمومی امع ر مور یک موضوع شکل می گیر .
رغبت بر ساس مو ر ی ب شرح یر شنا

 )1طری آگاهی
 )2ن ایج ا ل

می شو :

عالی و مایالت ب موضوعات یا فعالیت مشاغل م لف .
آ مون رغبت ک وسط مشاور م رس ن ام می گر .

 )3مشاه ت رف ار و عمال شما وسط و ل ین ک مور و

)4

رب هایی ک ر م یط ن گی و

 )5و ن ن

ارب

ست .

ش و نسبت ب آن ها رغبت و عالق پیمو

یلی یا شغلی فر ی ک

نظر ش

ی .

ی ی شبی شما هس ن .
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خودآگاهی نسبت به عالیق:

رغبت و عالقه یعنی دوست داشتن ها و دوست نداشتن ها
وقتی فرزندان از نظر عالیق شان مورد احترام قرار نمی
گیرند ،یاد می گیرند آن چه را دوست ندارند ،با اجبار انجام
دهند یا چیزی را که دوست ندارند به زور بخورند و این
موضوع باعث می شود بچه ها در شناخت عالیق خود دچار
مشکل شوند و در نوجوانی و جوانی آن چه را دوست
ندارند ،بپذیرند و تصور کنند این همان چیزی است که
دوست داشته اند.
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برای شکل گیری درست رغبت ها ،می توانید از عالیق بچه ها
سوال کنید:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

چه غذاهایی را دوست داری؟
از چه غذاهایی بدت می آید؟
چه فعالیت و و کارهایی را می پسندی؟
به چه فیلم هایی عالقه داری؟
کدام فیلم ها را نمی پسندی؟
چه درس هایی را دوست داری؟
و به کدام درس ها عالقه نداری؟
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روش های دیگر شناخت رغبت فرزندان:
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یک راه ساده برای شناخت استعداد فرزندان:
گوش دادن به شکایات والدین

شکایت و رفتار فرزندان

نوع استعداد

شیطنت می کند و باال و پایین می پرد
فرزندی که دائما ً حرف می زند
دائما ً از والدین خود منطق می خواهد و می پرسد که چرا
باید این کار بکنم؟ یا نکنم؟

سمانی
بیانی
منطقی – لیل

دوستان زیادی دور و بر خود جمع می کند
خجالتی است
از آهنگ و شعر و سرود خوشش می آید

بین فر ی
القی
موسیقیایی
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مفاهیم :
نکات مهم در درک
ِ
توانایی  ،مهارت و استعداد
نک مهم ر رک س مفهوم ( و نایی-مهارت -س ع ) ،آن ست ک آنها ر
رو ر روی هم قر رن هیم .ین 3مفهوم ر باط م قابل رن .یک و نایی
رمر ب باال ر،می و ن ب یک مهارت و ی س ع ب یل شو .
مثال ن ام مورسا لک ریکی مانن عویض یک پری بر و نایی
م سوب میشو  .قویت ین و نایی طری آمو ش و مرین ،ب مهار ی
باعنو ن سیم کشی یا بر کاری من رمی شو .
ن ام ماهر ن ومب کر ن همین کار ر می و ن س ع ی لقی کر ک
رهم ب ظهور نمی رس .
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نکات قابل توجه درشناسایی وهدایت استعداد
• استعداد یک موهبت نه برتری:پذیرش فاو های فر ی یک بع موضوع ست و س فا
کارکر های آن بع یگر ست .س ع ها موهب ی هس ن ا هر نسان رمسیر و
شکوفایی قر ربگیر وبشو آن چی ی ک می و ن بشو .بسیاری ما ب لیل ن ی ن
ست می
س ع هایمان ،فر ت های یا ی ر ر ن گی بر ی رش وبالن گی
هیم.هر نسانی ب ورت بالقو موهبت هایی بر ور ر ست ک وسط ون ب و عطا
ش ست .گر س ع ها فقط رفا یک بر ری لقی شون  ،مو ب مرک برروی ع ی
شغل و رش  ،وغفلت بقی و ه ش .
• تفاوتها ،همه ویکی :فاو های فر ی هم موضوعی عمومی وهم اص ست .عمومی ین
هت ک هم م فاو ن .باال ر هرفر ی ربع یا بعا ی ش یت ،و نایی ها و س ع ها
با یگر ن فر هایی ر  .اص بو ن هم ،ب بع ش ی موضوع مربوط ست.
فاوت هرفر با بقی رویژگی یا ویژگیهای ا ی ست ک م ص و وست.
مل
وص مبا ث بسیارگس ر ی رعلوم گوناگون
• تفاوتها،ذاتی واکتسابی :ر ین
رو نشناسی و و ر  .آنچ بیش رمور و ف می باش ین ست ک اثیرهر وعامل ذ ی
و م یطی ر بپذیریم ،ب ون آنک برغلب یکی ر ر ش باشیم.پس ضمن ر م و و
ب س ع هایی ک شو ه نشانا مین های ور ث ی رن ,به ر ست ب نبال س ع هایی
هم باشیم ک با یا گیری و مرین می و نن ب قابلیت شکف گی و برو س ع برسن .مثال
ع ی ورمی کنن ک هوش یک و نایی رثی وغیرقابل غییر ست .ر ور ی ک با
غنی سا ی م یط ومو ه کو ک با م رک های سی -رک ی می و ن و نایی های
شنا ی وی ر به رپرورش .
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ر ش ها

•
•
•
•
•
•

وال بر 5س ب شرح ذیل س بن ی می شو :

لف – ر ش های نظری یا علمی
ب – ر ش های ق ا ی
پ – ر ش های هنری
ت – ر ش های ماعی
ث – ر ش های سیاسی
ج – ر ش های مذهبی

91

فاوت رغبت و ر ش
•
• رغبت یعنی آن چ شما ر یح می هی و وست ری  ،مثال می گویی ،
من مطالع کر ن ر وست رم یا من ری کر ن ر وست رم  ،ما
ر ش ها آن چی ی ست ک بر ی شما همیت و ولویت ر  .مثال شما می
گویی من ب مطالع کر ن عالق رم ما آن چ فعال بر یم مهم ست
رسی ن ب شهرت و یا یک کار سطح باال ست .
• سطح ر شها بر س س می باشن :
• )1پذیرش  :ر ین سطح شما یک سری ر ش ها ر قبول می کنی  ،مثل
ین ک مهم ست ک ور ش کنیم  .ین سطح کم همیت رین سطح ست .
•  )2ر یح  :ر ین سطح شما بین کارها  ،ست ب ن اب می نی و
کاری ر ک ر یح می هی  ،ن ام می هی .
•  )3عه  :ر ین سطح شما ب ر ش های ان م عه می شوی  .مثال گر
بر ی ور ش کر ن همیت قائلی ،م عه ی ک هر رو ور ش کنی  .ین
باال رین سطح ر ش ست .
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جدول ارزشهای  20گانه

( انتخاب رشته ی صحیح با توجه به ارزش های زیر):

به هر ارزش امتیاز بین  1تا  10بدهید و سپس بر اساس امتیاز های داده شده ،ارزش های اصلیِ خود راشناسایی کنید)
ردیف

ارزش و مالک
انو
ق ای
علمی
ماعی
ق رت
نوع وس ی
نوعطلبی
ما ر ویی
ر تطلبی و فریح

عم

10

معنوی و مذهبی

و

11

القیت
آ ی
و ن
م یریت
سالمت
منیت
هنری
پیشرفت

19

کار گروهی

20

رقابت ویی

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12
13
14
15
16
17
18

تعریف و تشخیص
همیت ب پ ر و ما ر و عضای انو

امتیاز

و قو م
کر ن ،و

قو باال ،فر ت عالی بر ی پول رآور ن ،پس ن

ب با ر

همیت ب هویت علمی ،نش و علمآمو ی ،منطقی بو ن ،سا مان هی موضوعات ،ر قا نش
کسب بر ری

ماعی ،یر و هی ،عش ب نسان ،عالق ب مسائل

ش ن نفوذ و عمال نفوذ ،ش ص ،و اهت ش

ماعی و رو نشناسی

ی

کمک ب یگر ن ،ف کاري ،هم ر ي
سروکار ش ن با م یطها ،شر یط و آ مهای م لف ،پرهی
موقعیتهای پر طر،

س قبال

رک سمانی ،پرهی

رب کر ن چی های

کارها و ن گی کر ری

ی

شو ریها ،ب ست آور ن آسان موقعیتها ،لذتطلبی و شنو ی

ب آر مش و لذتهای غیرما ی و فعالیتهای مذهبی

فعالیتهای نو ،نو ن یشی و نوآوری ،ل مسائل
عیین شر یط ساعات و سرعت کار،

ر های غیرمعمول

یار عمل ش

سن ن ام کارها و مسئولیتپذیری ،وفا ری ب و

ی ر ن اب
ن

برنام ری ی ،رهبری ،نظارت بر کارها و ش اص
و

ب سالمت سمی و رو نی

طمینان
همیت ب
ش ن سیر

هر چی  ،فر یا موقعیت ،ثبات
یبایی و هارمونی ،ر ی

ساسات لطیف ،ساس و هنری

عو ی و م وقف نش ن

ر باط و همکاری با یگر ن ،پذیرش سایرین
مایل ب بر ری و لو

ن

سایرین
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هوش هی انی
•
•
•
•
•
•
•
•

این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های
مناسب زندگی است که شامل پنج مولفه است :
)1مولفه درون فردی
 )2مولفه میان فردی
 )3مولفه سازگاری
 )4مولفه اداره و کنترل نقش ها
 )5مولفه خلق و خوی عمومی
یکی ازاین راه های پیشنهادی برای پرورش هوش هیجانی  ،ایجاد یک محیط امن عاطفی
است  ،به گونه ای که فرد بتواند با آزادی و امنیت خاطر در باره احساساتش گفتگو کند .
پس باید بدانیم که هیجان ها و عواطف در افکار اولویت ایجاد می کند (یعنی منجر به تفکرات
خاص می شود) ،حافظه را شکل می دهد  ،دیدگاه های مختلف حل مسئله را خلق می کند و
خالقیت هارا را آسان می کند  ،لذا الزم است هیجانات را شناسایی کنیم و با استفاده از روش
های مناسب آن را مدیریت و کنترل نماییم  .یادگیری این مهارت می تواند پیش بینی کننده ی
مناسبی برای موفقیت تحصیلی و شغلی در آینده باشد.
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ر بط

•
•
•
•
•
•

و و قعی  ،و آرمانی و و

ماعی با ه یت

یلی

و و قعی:
و ی ست ک ش ص و قعا باور ر ک و هست و ب
عبار ی ویری ست آنچ ک و قعا هست.
و آرمانی:
و ی ست ک فر آر و ر آن باش و ئما ب نبال آن
ست.
ماعی:
و
باوری ست ک ش ص ربار فکر یگر ن رمور و و
و ر.
چگونگی بر شت آنان
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و

:

و نشان می هن  ،ر
• ش ا ی ک بر ی موفقیت مایل ش ی ی
م موع ب طرف فعالیت های نسب ا شو ر کشی می شون .
• آن ها کارهای یلی آسان وری می وین  ،یر کم ر رقابت
ی ا می کنن و کم ر رضایت ب همر می آورن و ر ضمن آن ها
کارهای بسیار شو ر نی وری می کنن یر مال موفقیت ر
آن ها یلی ضعیف ست  .آن ها غلب ه فی ر ن اب می کنن ک
هم بر ی ب ست آور نش ب ق ر کافی الش نماین  ،هم می ن موفقیت
ر رسی ن ب ه ف قابل پیش بینی باش .
• ش ا ی ک بر ی پیشرفت مایل ش ی ی نشان می هن  ،ب فعالیت
هایی عالق من می شون ک سر ن ام روشنی ر و موقعیت هایی ر
ست و و می کنن ک ر آن ها عملکر ها ر ش غییر ش باشن ،
ین ش اص ر یح می هن ب طور ی ر یابی شون .
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-2نظری مایر  -بریگ
•

این نظریه به نحوه وسبک تعامل بادیگران ،برداشت وذهنیات  ،تصمیم گیری و روش انجام امورتوجه
داشته ونظام ویژه ای برای تبیین وتعیین تیپ شخصیتی افرادمعرفی کرده است.
نظام این نظریه متشکل از 4تیپ شخصیتی است که عبارتنداز:

•
•
•
•

 -1درون گرا  -برون گرا
-2شمی  -تجربی
-3فکری  -عاطفی
-4فرآیندگرا  -اتمام گرا

•

طبق این نظریه همه مردم دنیا دریکی از چهارتیپ خلق وخو قرارمی گیرند.تیپ شخصیتی  ،ارتباطی با
هوش ندارد ولی می توان ازروی آن موفقیت تحصیلی -شغلی و کم و کیف فضایل اخالقی وارزشهای
معنوی افراد را پیش بینی کرد.

•
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چهار یپ ش
(  ) Eبرون گرا
( (Tفکری

ی ی طب نظری مایر -بریگ

( ) Iدرون گرا
( ) Fعاطفی

( ) Sتجربی
( ) Jاتمام گرا

( ) Nشمی
( ) Pفرایندگرا

ویژگی برون گرا  /درون گرا
به دنیای ذهنی افراداشاره می کند :دوست دارید به مسایل دنیای بیرونی بپردازید وبیندیشید(همانند تعامل با
مردم  ،حوادث) یا به دنیای درونی وذهنی خودتان (همانندعقاید وعواطف خود)؟
ویژگی تجربی _ شمی
به نحوه توجه افراد به رویدادها  ،خبرها وتجربه های زندگی شخصی اشاره می کند :دوست دارید بیشتر
به شواهدعینی  ،جزئیات و واقعیات توجه کنید یا مایلید برمفاهیم کلی وغیرعینی  ،احتماالت و روابط میان
ایده ها  ،رویدادها ومردم متمرکز شوید؟
ویژگی فکری _ عاطفی
به روش تصمیم گیری افراد اشاره می کند:دوست دارید تصمیمات خود را مبتنی برتحلیل های غیرشخصی
بگیرید  ،یا مایلید تصمیمات شما براساس نظرات  ،عواطف واحساسات شخصی باشد؟
ویژگی فرایندگرا _ اتمام گرا
به شیوه وسبک انجام امور وکارها اشاره میکند:دوست دارید مطابق یک چهارچوب مشخص  ،با برنامه
وزمان مند کارکنید  ،یا ترجیح می دهید اول گزینه های مختلف را(تاآنجایی که می توانید)بررسی کنید و
بعد به انجام امورخود بپردازید؟
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ویژگی افراد برون گرا

ویژگی افراد درون گرا

-1با نیا بیرون سا گارن
رن .
و و
 -2ب ش اص و شیای بیرون
 -3بو ن با یگر ن نرژی می گیرن .
-4بر ی رک نیا بای آن ر رب کنن .
 -5ب ر ی ن یش های و ر با ی بلن ر
قالب کالم عرض می کنن .
و
-6وق ی ب موقعی ی نظار و فکر می کنن
می پرسن :چگون می و نم برروی آن اثیر بگذ رم ؟
-7ب موضوعات م لفی عالق رن ما عالق من ی
آنها فاق عم ست .
 -8می و هن کانون و باشن .
 – 9ول عمل بع فکر می کنن .
بلن فکر می کنن .
 -10با
 -11طالعات ش ی و ر ب ر ی ر یار
شما می گذ رن و شنا ن آنها بسیار سا ست .
 -12بیش آن ک گوش ب هن رف می نن .
 -13با ش یا ر باط برقر ر می کنن .
 -14ب سرعت و ب می هن .

-1با دنیای درون سازگارترند .
 -2تنهایی و وقت صرف کردن با خود را دوست دارند
 -3با تفکر و اندیشیدن به صورت فردی انرژی می گیرند .

 -4برای درک دنیا نیازی به تجربه ندارند .
– 5برای حرف زدن ابتدا فکر می کنند و سپس با
صدای بلند عرضه می کنند .
 -6وقتی به موقعیتی نظاره می کنند ازخود می
پرسند :چگونه این موقعیت بر من تاثیر می گذارد ؟
 – 7عالئق محدودی دارند اما در باره آن با عمق
بیشتری بررسی می کنند .
 -8نمی خواهند کانون توجه باشند .
 -9اول فکر بعد عمل می کنند .
 -10موضو عات را در ذهن خود ارزیابی می کنند .
 – 11اطالعات شخصی خود را به راحتی در اختیار
شما نمی گذارند و شناختن آن ها ساده نیست .
 -12بیش از آن که حرف بزنند گوش می دهند .
 -13اشتیاق شان درونی است .
 – 14ابتدا فکر می کنند و بعد جواب می دهند .
99

ویژگی های افراد حسی
 -1مع آوری طالعات آن ها با و س پنج گان
ست .
گیری ست مهم ست و ی
 -2آن چ قابل ن
های قابل ر ر وست رن .
 -3ب رب ش ی و ع ما رن .
 -4ب ل ظ کنون می ن یشن .
 -5ب موقعیت و شر یط نگا می کنن .
 -6ب وبی آمار و رقام و طالعات ک و س
پنج گان ب آن ها می ه آگاهن
 -7قای یا ی ر می نن و آن ها ر ب اطر
می سپارن .
 -8روش های علمی س فا می کنن .
 – 9ب و قعیات و آن چ و و ر و می کنن
.
 -10لیل سو و یان مش ی رن ب ین معنا
ک من بای طالعات موثقی ش باشم .

ویژگی افراد شهودی
-1به معنای روابط و احتماالت مبنی بر
حقایق توجه دارند .
 -2برای همه چیز معنا پیدا می کنند و
راه حل جدیدی برای مسائل پیدا می کنند
.
 -3به استنباط ها توجه دارند.
 -4به آینده توجه دارند .
 -5به تصوروخیال والهام اهمیت می
دهند
 -6دوست دارند آینده را پیش بینی کنند
وبه تغییر دادن شرایط راغب هستند .
 -7بهتر حقایق را تفسیر می کنند .
 -8به حس جهت یابی خود اعتماد می
کنند و کمتر از نقشه استفاده می کنند .
 -9به امکانات و احتماالت توجه می
کنند.
 -10اهل ریسک هستند .
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ویژگی های افراد تفکری
 -1میما ی ر می پسن ن ک ب ل اظ منطقی
معنا ر باشن .
 -2ر ریان میم گیری عینی و لیلی
هس ن و با سبک و سنگین کر ن م رک و
میم می گیرن .
شو ه
 -3ب طور طبیعی عیب و یر ها ر می بینن
و ن قا می کنن .
 -4ممکن ست بی ر م و غیر ساس و بی
و ب ساب آین .
ب همیت می هن .
 -5ب قیقت بیش
 -6ساسات مانی مع بر ست ک منطقی
باش .
 – 7نگی آن ها ت اثیر میل ب موفقیت
ست .

ویژگی های افراد احساسی
-1برای احساسات خود اهمیت قائلند و به
تاثیر احساسات خود بر اشخاص توجه دارند.
 -2به همدلی و مهربان بودن افتخار می
کنند.
 -3به طور طبیعی عالقمند به راضی کردن
دیگران هستند .
 -4ممکن است بیش از حد احساسی و
عاطفی ارزیابی شوند .
 -5به ادب بیش از حقیقت اهمیت می دهند
 -6معتقدند هر احساسی معتبر است خواه
معنی دار باشد یا نباشد .
 -7انگیزه آن ها تحت تاثیر میل به قدردانی
شدن است .
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ویژگی های افراد با ساختار

ویژگی افراد بدون ساختار
-1آزادی را دوست دارند .

-1در نظم و ترتیب بخصوصی کار می کنند .
 -2کارهایشان ساختار و چهار چوب دارد .
 -3دوست دارند زندگی را کنترل کنند .
 -4می خواهند به نتیجه و پایان کار برسند و
پرونده را ببندند ( موضوعات در هوا باقی نماند )
.
 -5دنیای منظم و برنامه ریزی شده را می پسندند
 -6مسائل را سیاه و سفید می بینند .
 -7زمان را منبعی تمام شدنی می دانند .
 -8ترجیح می دهند که بدانند چه می کنند .
 -9از اخالق کاری برخوردارند ،اول کار بعد بازی
.
 -10میز کارشان مرتب و سازمان خوبی دارد .

 -2کارشان انعطاف پذیر است و تحت ساختار احساس
فشار می کنند .
 -3به جای کنترل زندگی آن را درک می کنند .

 -4وقتی مجبور به انتخاب شوند احساس تنش می کنند
(گزینه های مختلف را ترجیح می دهند ) .
 -5از اتفاقات غیر منتظره لذت می برند .
 -6مسائل را در سایه های خاکستری می بینند .

 -7زمان را منبعی تجدید شدنی می بینند .
 -8خود را با موقعیت های جدید تطبیق می دهند .
 -9به بازی توجه دارند " ،اول لذت ببر بعد کار کن "
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و کار آم ی ( ساس کفایت) چیست ؟
•
•

•
•

و کار آم ی ب ساس های کفایت  ،شایس گی و لیاقت ما ر کنار آم ن
با ن گی شار ر  .فر ی ک ر و کارآم ی نا و ن هس ن  ،ر عمال
نمو ن هرگون اثیری بر وقایع ن گی ساس رمان گی و نا و نی می کنن
رو قع ساس کفایت شرط ضروری بر ی ن ام هر کاری ست ب عنو ن
و ر با
نمون  ،یک پ شک ماهرو اذ  ،پ شکی نیست ک مغ
طالعات نباش کر ست بلک پ شکی ست ک می و ن
م موع ی
ین طالعات س فا کن  .و ین فا نمی ف مگر با ش ن ساس
کفایت ر مور رمان و معال .
و یا یک مهن س با رب و ماهر ،ب ون ش ن ساس کفایت و شایس گی
ی و نمی و ن طالعات ام و ر ب یل ب رب
ر مین
عملی کن .
آیا وست ری ب نی ا چ می ن و کار آم هس ی ؟
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فکرمیکنی ک م یپ مایر  -بریگ هس ی ؟
کنار مام مال ی ک فکرمیکنی رمور و می و نی بگویی عالمت ب نی

I

درون گرا

E

برون گرا

خود دار

معاشرتی

پرهیز ازجاهای شلوغ

پرانرژی

عالقمند به مالقاتهای تک به تک

افکارخویش رابلند برزبان می آورید.

اشتیاق واحساسات خودراکمتربروز می دهید.

معاشرت گروهی را دوست دارید.

افکارتان را برای خود نگه می دارید.

رک وبی پروا صحبت می کنید.

سرگرم کردن دوستان صمیمی در مکان های دنج

ازتعامل با دیگران لذت می برید.

N

شمی

S

عاقالنه می اندیشید.
به دنبال کاری بزرگ هستید.

مبتنی برواقعیات هستید.
ازروی تجارب کار می کنید.

نو آور
گزینه ها را مورد بررسی قرار می دهید.
ازایده های جدید لذت می برید.

اهل عمل هستید.
بدون تظاهرکار می کنید.
به جزئیات اهمیت می دهید.

آینده گرا هستید.

کم اشتباه می کنید.

تجربی
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عاطفی

T

شریف

منطقی

رابطه مدار

معقول

سازگارو هماهنگ

هدفمند

مبنای تصمیم گیری براساس ارزش های فردی

تحلیل گر

دلسوز

منصف

وفادار

درجستجوی دانش

p

فرآیندگرا

J

انعطاف پذیر

مصمم

خودانگیخته

بابرنامه

تمام گزینه هارا بررسی می کنید.

سازمان یافته

تطبیق پذیر

هدفمند

لذت از تنوع

دارای مقاصدمشخص

دوست دارید گزینه ها(موارد,مسائل) را آزادبگذارید.

سریع تصمیم می گیرید.

فکری

اتمام گرا
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 ...گرایش شغلی خود را پیدا کنیم
برای مشاغل دلخواه تان اطالعات زیر را جمع آوری کنید:

 .1در شغل مورد نظر،چه وظایف و مسئولیتهایی در آینده خواهید داشت؟
.2شغل مورد نظر تان ،با چه مشاغلی ارتباط دارد؟
.3در چه موسسهها و سازمانها یی کار خواهید کرد؟
.4محیط کار آینده اداری است یا کارگاهی ،در محیط باز است یا بسته ،در مکان ثابتی است یا باید در سفر
باشید؟
.5روابط آدمها در محیط کارتان چگونه است و به چه روحیه ای احتیاج دارد؟
.7نقش جنسیتی (مرد – زن)را در شغل دلخواهتان بررسی کنید.
.8مزایا و شرایط ارتقای آن شغل چیست؟ مسیر رشد و نردبان ترقی وپیشرفت شغلی آن رشته را بررسی
کنید.
 .9به چه تیپ شخصیتی وچه توانمندیهای روانی ،جسمی و اجتماعی نیاز دارد؟ آیا شما آن ها را دارید؟
.10طول مدت تحصیل و آینده و دورنمای شغلهای مورد عالقهتان را پیشبینی کنید.

.11مسیر های گوناگون و مانع های احتمالی برای رسیدن به رشته یا شغل مورد نظرتان کدامست؟
 .12امکانات وشرایط خانوادگی شما تا چه میزان در انتخاب این مشاغل موثرند.
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م مب ث یپ مایر -بریگ
با و

ب وضی ات

معنی عالمت های

ف ات قبل ،ور چهار یپ ش

یی و

ط بکشی :

اری :
=Introverts
=Intuitives
=Feelers
=Perceivers

I
N
F
P

=Extroverts
=Sensors
=Thinkers
=Judgers

E
S
T
J

ف ات بع  ،مش ص کنی ک ک میک  16یپ مطرح
• وسپس با س فا
ش مربوط ب شما ست.
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یلی وشغلی بر ی  16یپ ش

ویژگی های م یط

ISFJ

ISTJ

درون گرا-تجربی-عاطفی-
اتمام گرا

درونگرا-تجربی-فکری-اتمام گرا
محیط کارترجیحی:

 محیطی شامل افرادیسخت کوش
 محیط کاری متمرکزبرشواهد عینی
 محیط ساختاریافته(سازمانی)
 محیط منظم کاری پیوسته با فضاییآرام واختصاصی
مشاغل مناسب:
حسابدار،افسرپلیس،مهندس
پرواز،بازرس بانک ،معلم،
مدیر،مهندس ،دامپزشک،
بینایی سنج،داروساز،مسول
بهداشت عمومی ،تکنسین
داروخانه

-

-

محیط کارترجیحی:
محیطی شامل افراد
وظیفه شناس که
کارهایی باساختارانجام
می دهند.
محیطی کامال ساختار
یافته
محیطی آرام وساکت
محیطی کارآمد
محیطی که امکان تنهایی
وآرامش رافراهم آورد.
محیطی وظیفه گرا
مشاغل مناسب:
متخصص تغذیه ،چشم
پزشک ،متخصص دهان
ودندان،مدد کار،منشی،
طراح داخلی ،موسیقی
دان ،نقاش

ی ی طب نظری مایر  -بریگ

INFJ
درون گرا -شمی-عاطفی-
اتمام گرا

محیط کارترجیحی:
 محیطی شامل افرادی کهبرکمال مطلوب انسانی
متمرکزند.
 محیطی بوجودآورندهخالقیت
 محیطی هماهنگ محیطی آرام محیطی دارای احساساتشخصی
 محیطی که فضایی برایتفکر داشته باشد.
 محیطی سازمان یافتهمشاغل مناسب:
روان شناس بالینی ،
نمایشنامه نویس،
مددکارمذهبی ،طراح صحنه ،
متخصص طراحی لباس

INTJ
درون گرا-شمی-فکری -
اتمام گرا
محیط کار ترجیحی:
 محیطی شامل افراد قاطعکه به چشم اندازهای دور
توجه دارند.
 محیطی دارای فضایی برایتفکر
 محیطی کارآمد و کارا محیطی با افراد پربار وکاری
 محیطی مشوق خودمختاری محیطی دارای فضایی براینوآوری
 محیطی وظیفه گرامشاغل مناسب:
مدیر مدرسه،روان پزشک،
جراح ،متخصص ژنتیک،
قاضی،مهندس هسته ای،
تکنسین قلب و عروق ،برنامه
ریز مالی
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ویژگی های م یط

ISTP
درون گرا-تجربی-فکری-
فرایندگرا
محیط کارترجیحی:
 محیط کاری شامل افراد عملگرا که ازفرصتها استفاده می
کنند.
 محیطی که گرایش به کارپروژه ای دارند.
محیطی بدون قوانین دست وپاگیر ،محیط مروج استقالل
 محیطی که درآن مشکالتآنی برای حل کردن وجود
داشته باشد.
 محیطی که امکان دستیابی بهتجربیات مختلف را ایجاد کند.
مشاغل مناسب:
نقشه بردار ،مهندس
کامپیوتر،متخصص الکترونیک ،
مهندس مکانیک  ،پزشک
اورژانس  ،طال ساز

یلی وشغلی بر ی  16یپ ش

ISFP
درون گرا-تجربی-عاطفی-
فرایندگرا
محیط کار ترجیحی:
 محیطی شامل افراد باروحیه که ازکارلذت می
برند.
 محیطی که امکان ایجادفضای خصوصی داشته
باشد.
 محیطی دارای افرادسازگار
 محیطی انعطاف پذیر محیطی که ازنظرهنریجذاب باشد.
 محیطی شامل همکارانمودب
 محیطی مردمیمشاغل مناسب:
جواهرساز،نجار،طراح
داخلی،مربی بدنسازی
پزشک اطفال ،نقشه بردار،
مددکاراجتماعی
ارزیاب بیمه  ،مدیرمد رسه

ی ی طب نظری مایر  -بریگ

INFP
درون گرا -شمی -عاطفی-
فرایندگرا

INTP
درو نگرا –شمی-فکری-
فرایندگرا

محیط کارترجیحی:
محیط کار ترجیحی:
 محیطی شامل افرادعالقمند محیطی شامل افرادبه حل مسایل پیچیده
متعهد که به ارزش های
 محیطی خلوتدیگران احترام می
 محیط پرورش دهندهگذارند.
استقالل
 فصای سرشار محیطی انعطاف پذیرازهمکاری
 محیطی غیرتشکیالتی محیطی انعطاف پذیر محیطی آرام محیطی که تصمیمات محیطی آرام وساکتشخصی را ارج می نهد
 محیطی که ایجادکنندهزمانی برای تفکراست .مشاغل مناسب:
برنامه نویس کامپیوتر ،
 مشاغل مناسب:مهندس کامپیوتر ،فیزیکدان ،
 مشاورتحصیلی ،داروساز ،میکروبیولوژیست
آموزگار،مدرس بهداشت ریاضیدان  ،موسیقیدان،
عمومی ،متخصص
نویسنده خالق ،باستان
تغذیه،متخصص ژنتیک ،شناس ،پژوهشگر ،طراح
گرافیک
 روحانی ،فیزیوتراپ109
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ویژگی های م یط
ESFP

ESTP

-

-

یلی وشغلی بر ی  16یپ ش

ی ی طب نظری مایر  -بریگ

ENFP

ENTP

برون گرا -تجربی-فکری -فرایندگرا

برون گرا-تجربی-عاطفی -فرایندگرا

برون گرا -شمی-عاطفی -فرایندگرا

برون گرا-شمی-فکری -فرایندگرا

محیط کارترجیحی:

محیط کارترجیحی:

محیط کارترجیحی:

محیط کارترجیحی:

محیطی متشکل از افراد
پرانرژی وآسان گیرکه
برواقعیات متمرکزند.
محیطی سرزنده
محیطی عمل گرا
محیطی شامل
افرادانعطاف پذیر
محیطی با هماهنگی
محیطی باروابط انسانی
محیطی جذاب
مشاغل مناسب:
آموزگار،پرستار،چشم
پزشک ،بینایی سنج،
دامپزشک  ،تکنسین
داروخانه،عکاس ،نقاش
مجسمه ساز ،متخصص
روابط عمومی

 محیطی شامل افرادخالقی که به امکانات
انسانی توجه دارند.
 محیطی رنگارنگ محیطی که دارای فضاییمشارکتی باشد.
 محیطی که دارای تنوعورقابت باشد.
 محیطی ایده گرا محیطی دورازفشاروتحمیل
مشاغل مناسب:
طراح داخلی ،
گزارشگر،مدیربازاریابی،
آموزگار ،روان شناس،
مخترع ،مدیرپروژه

محیطی شامل افراد
سرزنده ونتیجه گرا که
تجربیات جدید را ارج می
نهند.
محیطی فاقد بوروکراسی
محیطی که زمانی برای
تفریح دارد.
محیطی مبتنی برفنون
محیطی با ظاهری جذاب
محیطی که برآورنده
نیازهای آنی است.
مشاغل مناسب:
آتش نشان ،بازرس ،
مهماندارهواپیما ،نجار،
کشاورز،مهندس برق،
مهندس مکانیک،
تکنسین رادیولوژی

-

-

-

-

-

محیطی که برای حل مسایل
پیچیده روی نمونه ها کار
می کند.
محیطی انعطاف پذیرکه
بامشکالت مبارزه میکند.
محیطی عالقمندبه تغییر
شامل افرادالیق وشایسته
محیطی که ریسک پذیری را
ارج می نهد.
محیطی مشوق خودمختاری
محیطی بدون بوروکراسی
مشاغل مناسب:
کارفرما،کارآفرین،
بازیگر،مدیرطراحی صنعتی،
عکاس ،مدیر هتل،بازاریاب،
طراح گرافیک ،وکیل مدافع
کارگردان ،تحلیل گرکامپیوتر
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ESTJ

یلی وشغلی بر ی  16یپ ش

ESFJ

ی ی طب نظری مایر  -بریگ

ENFJ

برون گرا-تجربی-فکری  -اتمام
گرا

برون گر  -ربی -عاطفی -مام
گر

برون گر -شمی-عاطفی -مام
گر

محیط کارترجیحی:

م یط کار ر ی ی:
م یطی شامل فر وظیف
شناس,یاور ومر می ک ب
یگر ن کمک می کنن .
م یطی شامل فر سیس م
های ه فمن
م یطی سا مان یاف
م یطی وس ان
م یطی ر ی فر ق ر ن
م یطی ر ی فر با ساس
م یطی ک بر ساس شو ه
عینی عمل می کن .
مشاغل مناسب:
پ شک  ،ن نپ شک،
پرس ار،فی یو ر پ،مربی
ور شی،م کار ماعی،
مشاور،ک اب ر

م یط کار ر ی ی:
م یطی شامل فر ی ک ب
غییر ت بر ی بهبو یگر ن
رن .
و
م یطی مر م گر
م یطی مایت کنن
و ماعی
م یطی ر ی رو ی
هماهنگی
م یطی مشو ر هت
و بر ی
م یطی ا ف ا
م یطی مر ب ومنظم
مشاغل مناسب:
یلی،
مشاورشغلی و
ص
رو انی  ،م
گف ار رمانی ،م یربا ریاب،
م یر پروژ

 م یطی م شکل فرس ت کوش و ساس ب
یح کارها
ن ام
 م یطی وظیف گر م یطی سا مان یاف م یطی ک قابل پیش بینیست.
 م یطی م مرک برکارآیی م یطی ک رسی ن به ف ر رج می نه .
مشاغل مناسب:
مهن س پرو  ،فسر،کارمن
ولت ،ساب ر،م یر،پ شک،
ن ن پ شک،مهن س بر

-

-

-

-

ENTJ
برون گر -شمی-فکری -مام گر

-

-

-

م یط کار ر ی ی:
م یطی شامل فر ن ی
گر وعالقمن ب ل مسایل
پیچی
م یطی ه ف گر
م یطی ر ی سیس م و فر
کار م
م یطی مساع بر ی ست
وپن نرم کر ن
م یطی مشو قاطعیت
م یطی ر ی فر ی
با فکارقاطع
م یطی سا اریاف
مشاغل مناسب:
م یر لی ،م یر فروش،
یلی،
مشاور
مشاور مورسیاسی ،ق ا
ن ،وکیل ،قاضی  ،رو ن
پ شک
مهن س شیمی  ،لبان،
م یرشبک
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نکات قابل امل رمب ث عو مل موثر بر ن اب رش

یلی_شغلی

یلی وشغل ،هم ی عو مل ذکرش ر ف های قبل
• بر ی ن اب رش
می و نن اثیرگذ ر باشن  .گرچ شای ر امع کنونی ما ،مسایل ماعی
و ق ا ی م رک های لی بر ی ن اب شغل و رش باشن  ،ما آن ایی ک
اص می ه
ن گی فر ر ب و
یالت وشغل ب ش عم ی
یل و با رف ش می
و نسان ساعات یا ی عمر و ر ر ور ن
یلی وشغل پاس گوی رغبت ها وعالی
گذر ن  ،لذ ر شر یطی ک رش
فر نباش مام ن گی و ر ت اثیر قر ر و ه .
لی بر ی ن اب ب
• بنابر ین ای ست عالق ی و قعی ب عنو ن شا ص
شمارآی  .یر رکنارعالق و س ع  ،نگی نی ی ا می گر وب نبال آن
و نایی های فر شکوفا ش  ،نش ومهارت های ال م نی ب ست می آی ،
رن ی پیشرفت وموفقیت ا ل می گر  .ولی ب ون عالق  ،ساس رضایت
یلی وشغلی با مشکالت فر و ن روبرو و ه ش .
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توضیحات تکمیلی در زمینه ی شناخت خود (شناخت رغبت  ،استعداد  ،توانایی  ،ارزش ها  ،شخصیت  ،نیازهای جامعه )

بطور کلی هدایت تحصیلی و حرفه ای یعنی کمک به دانش آموز در شناخت خود که عبارتند از  :رغبت ،
استعداد  ،توانایی  ،ارزشهای فردی ،شناخت نیازهای جامعه  ،امکانات و محدودیتها ،تا اینکه دانش آموز بتواند

یک انتخابی داشته باشددرجهت رضایت مندی و رضایت بخشی که به اهداف مورد نظر برسد.

شناخت رغبت و عالقه ی خود :
خود دانش آموز ن می گویند که عالقه شان در دوره های مختلف متفاوت بوده و تغییر می کند  ،در دوران
ابتدائی بر اساس مشاغل پدر و مادرشان هست و آن را الگو برداری و تقلید می کنند و همان راه هم تحت عنوان
رغبت های آینده و شغل خود تصور می کند  ،سپس رغبت هائی هست که در رابطه با رغبت جنسیت است و
تمایل دارند بر اساس نقش دختر و پسر بودنشان (جنسیتی ) آن رشته و شغل و تحصیل را انتخاب بکنند .رشته
ریاضی مربوط به پسرها است و رشته علوم انسانی مربوط به دخترهاست .و بعد بر اساس جهت گیری ارزش های
اجتماعی ( 9-13سالگی) شغل انتخاب می کنند که شخصیت اجتماعی به آنها بدهد ( پرستیژ ) .اما  13سالگی به
بعد کامالً متناسب با توانائی فرد است که نباید به دسته بندی های فوق اکتفا کرد که در این صورت انتخاب ها
ممکن است اشتباه باشد .
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شناخت استعداد خود  :استعداد یعنی توانائی ذاتی فرد در انجام کار یا تحصیل یا فعالیت است .مثال دانش
آموز استعداد خاصی در موسیقی  ،ادبیات دارد که توسط آزمون استعداد ،نتایج آن بدست می آید و شامل یک
ابزار ( آیتمی است ) که در حیطه تحصیلی و شغلی به انتخاب بهتر کمک می کند .خود اظهاری می تواند کمک
کند به بحث استعداد شناسی تا افراد خودشان را معرفی کنند  ،همچنین اظهارات دیگران مانند خانواده

،معلم،مشاور براساس فعالیت های کالسی و در خارج از بخش کالسی می تواند در استعداد شناسی مؤثر باشد.

شناخت توانائی خود :
توانایی یعنی احساس یا قادر بودن دانش آموز در انجام یک کار است  ،مثالً فرض کنید که من با پیچ گوشتی
توانسته ام یک کار ساده مکانیکی را انجام بدهم یا فرض کنید که رانندگی و یا آشپزی کرده ام ،این ها توانمندی
است .
از طرفی دیگر این حس توانائی و توانمند ی که من می توانم خلبان خوبی باشم بر اساس آموخته ها و تجاربی
که دارم می گویم خلبان خوبی می شوم و یا معلم خوبی می شوم برای اینکه مشاهده گر بوده ام و یا این حس را

دارم که ویژگی های شخصیتی من طوری است که می توانم این کار را انجام بدهم .
در شناخت توانائی توسط معلم ،عملکرد تحصیلی دانش آموز را مد نظر قرار می گیرد.یک دانش آموز در طول 9
سالی که درس می خواند طبیعتاً نمرات تحصیلی آن گویای توانائی هایش هست  ،نمراتی که در درس علوم ،
ریاضی  ،ادبیات و معارف همه این ها کمک می کند که ما توانائی های دانش آموز را در زمینه شغل و تحصیل
رصد کنیم .
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شناخت خود و ارزشهای مورد نظرخود:
ارزش ،بحث نگرشی است که فرد با این روش ،امورات خود را به جلو می برد  .ارزش تمایل ذاتی فرداست
یعنی بعضی از افراد در طبقه بندی ارزش ها ممکن است معنویات رامدنظر قرار بدهند اگر تیپ شخصیتی آن
معنویت باشد ،آنها می توانند مبلغان و معلمان معارف و روحانیان خوبی شوند .اگر فردی ارزشهایش اجتماعی

باشد می تواند مددکار  ،روانشناس  ،مشاور و مربی و معلم خوبی باشد و اگر کسی ارزشش پیشرفت باشد می
تواند بنگاه دار خوبی باشد ویا یک اقتصادان خوبی باشد  ،شناخت ارزشها کمک می کند که ما در دسته بندی
افراد بصورت کلی دقیق تر عمل کنیم و افراد را در جایگاه اصلی خود قرار دهیم اینطور نباشد کسی که ارزش
آن پیشرفت است به اجتماعی سوق و راهنمایی کنیم .دربحث ازدواج نیز با این دو ارزش گذاری ( اجتماعی و
پیشرفت ) باید توجه کرد .چون یکی به اندوخته های مالی و دیگری خدمت به مردم فکر می کند.
با این تفکرو متمایز قرار دادن هر کدام ما می توانیم از ابتدائی تا سال نهم یک جمع بندی از دانش آموز قرار
دهیم و بصورت پودمانی و فرایندی باید صورت بگیرد ،تحت عنوان یک فرایند هدایت تحصیلی و حرفه ای

صورت بگیرد یعنی خانواده ،دانش آموز و معلم باید تک تک آن مدنظر قرار دهند تا بتوانیم برای انتخاب شغل
و رشته ،انتخاب بهتری داشته باشیم.
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شناخت خود و نوع شخصیت :

بحث شخصیت یکی از مهمترین بحث های خود شناسی است برای اینکه خیلی وقت ها شما دیده اید به فردی می
گویند که ،در جمع عروسی شرکت کن و یا برای جمعی سخنرانی کن و یا بنشین پشت یک باجه ای  ،کار مالی مردم را
انجام بده ،بشدت خودداری می کند و می گوید من توانائی انجام این کار را ندارم  ،این موضوع  ،موضوع توانائی نیست
بحث شخصیت فرد است.در بحث تحصیلی و شغلی،به شخصیت فرد باید توجه کرد چون همان طور که گفته شد ،شش

تیپ شخصیتی  -شغلی داریم:

دسته اول :
درونگرائی یا برونگرائی است که بسیاری از افراد در این تقسیم بندی قرار می گیرند این بدان مفهوم نیست که کالً فرد از
صفر تا صد یا درونگراست یا برونگراست  ،بلکه آیتم هایی که در درونگرائی و برونگرائی تقسیم می شوند آن طیف %50
به باال را برای معرفی کردن این دو طیف مدنظر قرار می دهیم.

دسته دوم :
دربحث شخصیت شناسی :حسی یا شمی بودن است .بعضی ازافراد،کاربا اشیاء رادوست دارند یعنی آنچه که تجربه می
کنند دوست دارند ومهم است نه آنچه که می شنوند ،به چیزهائی که در معرض نمایش قرار می دهندکه بتواند ببینند ،
آزمایش کنند و تجربه بکنند این ها حسی اند  ،شهودی ها این ها تیپ های به اصطالح تیپهای شطرنج باز هستند برای
اینکه شهود خوبی دارند و آینده نگری درست و منطقی دارند یعنی می توانند حوادث را پیش بینی کنند و اجزاء را در
کنار هم قرار می دهند ویک کل را تشکیل می دهند .
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شناخت خود و نوع شخصیت :
دسته سوم :
مربوط به تفکری و احساسی بودن افراد است که بعضی افراد آنچه را انجام می دهند بر اساس احساسی است که
شامل  :احساسات غم  ،شادی ،دلسوزی  ،عصبانیت و ...که مبنای احساس آنها را تشکیل می دهند یعنی ممکن

است فردی احساسی مددکار خوبی بشود یا معلم و مربی خوبی بشود اما نمی تواند یک قاضی و یا مهندس
خوبی بشود .
گروه مقابل شخصیت احساسی  ،شخصیت تفکری است .یعنی تصمیم گیری های آنها خارج از احساسات است ،
یعنی احساسات را در نظر نمی گیرند بلکه تفکر آن غالب است بر احساسات وی یعنی تصمیماتی می گیرند که
به عدالت نزدیک باشد نه به احساسات  ،ترحم و امثال آن .
گروه چهارم :

بحث انعطاف پذیربودن و ساختارمند بودن است .بعضی افراد که تیپ های هنری هستند خارج از ساختار عمل
می کنند و منعطف اند و خیلی منظم نیستند اما بعضی ها ساختارمند هستند مانند یک مهندس ناظر و یا یک
حسابدار و بازرس مالی ،برای اینکه کوچکترین مسائل را باید بررسی و نظارت و بازبینی داشته باشند.
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بعد ازشناخت خود (رغبت و عالقه ،استعداد،توانایی و  )...به عنوان اولین مولفه درهدایت تحصیلی وانتخاب رشته،

مؤلفه دوم در بحث هدایت تحصیلی “شناخت نیازهای جامعه “ است.
شناخت نیازهای جامعه :
نیاز یعنی ما بدانیم که جهت گیری کل کشور در بحث تحصیلی و شغلی چه چیزی هست  ،یعنی داشتن یک
نوع آگاهی به عنوان سواد آماری .دانش آموز باید بداند که وضعیت تحصیل و اشتغال در  10یا  15سال
آینده چه چیزی هست نه اینکه دانش آموز امروز و حال را ببیند .اگر دانش آموز با نیازهای حال حرکت
بکند نتیجه ای نمی گیرد برای اینکه ایشان باید برای اشتغال  10تا  20سال آینده آماده بشود و در حداقل 8

سال آینده باید وارد بازار کار شود.بنابراین باید شرایط بازار کار  8سال آینده را در نظر بگیرد،نه وضعیت
رکود،تورم،نیاز و  ...حال را .
و در اینجا الزم است که سواد آماری دانش آموز در بحث تحصیلی و شغلی افزایش یابد که در دو بخش
خالصه می شود  :یکی سیاست های کالن تحصیلی و شغلی است که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و
تدوین می شود و این سیاست ها ابالغ می شود به استانها  .و دیگری بحث استانی است که در جهت گیری
های هدایت تحصیلی و حرفه ای استانی است که در غالب بخشنامه و با برنامه های خاصی ارائه خواهد شد.
به عبارت دیگر توجه به سیاست های کالن کشور و توجه به سیاست های استان و بوم خود.
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شاخهها و رشتههای دوره دوم متوسطه
رشته ریاضی فیزیک

شاخه نظری

رشته علوم تجربی

رشته علوم انسانی
رشته علوم و معارف اسالمی

پایه دهم
شاخه فنی حرفه ای

زمینه صنعت

زمینه خدمات

شاخه کاردانش

زمینه کشاورزی
زمینه هنر
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شاخه
رشته
زمینه

شـاخـه ی کـاردانـش

نمونه هایی از رشته های هر زمینه

رشته های زمینه
صنعت

رشته های زمینه
خدمات

 برق صنعتی برق ساختمان ماشینهای الکتریکی تراشکاری تعمیر موتور خودرو طراحی صفحات وب نقشه کشی -تاسیسات

 مدیریت خانواده مدیریت آشپزیوقنادی
 حسابداری مالی هتلداری راهنمای گردشگری -هوانوردی

رشته های زمینه
کشاورزی

شـاخـه ی فنـی و حـرفـه ای
رشته های زمینه
هنر

رشته های زمینه رشته های زمینه رشته های زمینه
کشاورزی
خدمات
صنعت

 ساختمان تصویرسازی پرورش قارچ الکترونیک گرافیک رایانه ای پرورش دامهنر
عکاسی
 تاسیسات مرغداری کشت گیاهان صنایع چوبفرش
 صنایع شیمیایی چهره سازیدارویی
 شبکه ونرم تصویر برداری پرورش گل و گیاه مکانیک تراکتور  -نقاشی  -خیاطی افزار رایانه -مکانیک
 معماری داخلی الکتروتکنیک -خاتم کاری

 حمل و نقل تربیت بدنی حسابداری -تربیت کودک

 امور زراعی امور دامی صنایع غذایی -امور باغی

رشته های زمینه
هنر
 طراحی ودوخت فتو گرافیک صنایع دستی معماری -انیمیشن
 نقشه کشیمعماری
 موسیقی سینما  -نمایش -نقاشی  -گرافیک

شـاخـه ی نظـری

معـ فـی رشتـه ها

دکترا  :دکترای پیوسته بیوتکنولوژی  ،دکترای پیوسته فیزیک .
رشتـه هـای دانشگـاهـی ریـاضـی فیـزیـک :
مهندسی های  :پزشکی  ،صنایع  ،عمران  ،کامپیوتر  ،رباتیک  ،کشاورزی  ،مکانیک  ،حمل ونقل  ،مواد  ،برق  ،دریا نوردی  ،هوانوردی ،
ماشین های ریلی  ،پتروشیمی  ،شیمی  ،پلیمر ،ایمنی و بازرسی فنی  ،نفت ،معدن ،معماری ،تعمیر و نگهداری هواپیما ،مخابرات  ،شهرسازی

رشتـه هـای دانشگـاهـی علـوم تجـربـی  :دکترا  :دکترای پیوسته بیوتکنولوژی  ،دامپزشکی  ،پزشکی  ،دندانپزشکی  ،داروسازی
کارشناسی ( لیسانس )  :بینایی سنجی  ،پرستاری ،گفتاردرمانی  ،شنوایی سنجی  ،تغذیه  ،رادیولوژی  ،اعضای مصنوعی  ،شیمی ،هوشبری ،
اتاق عمل  ،تکنسین پروتزهای دندان  ،مهندسی کشاورزی  ،بهداشت عمومی  ،بهداشت حرفه ای  ،زیست شناسی  ،زمین شناسی  ،و. ...

ظـ

کارشناسی ارشد  :کارشناسی ارشد معارف اسالمی وحقوق .
رشتـه هـای دانشگـاهـی ادبیـات و علـوم انسـانـی :
کارشناسی ( لیسانس )  :روانشناسی  ،زبان و ادبیات فارسی  ،زبان وادبیات عرب  ،حقوق الهیات ومعارف اسالمی  ،جغرافی  ،تاریخ  ،مشاوره
و راهنمایی  ،فلسفه  ،مدیریت  ،علوم اقتصادی  ،ایران شناسی .
رشتـه هـای مشتـرک بیـن ریـاضـی فیـزیـک  ،تجـربـی  ،انسـانـی :
.
ع ف ال
پ
م ئ ،
پ
کارشناسی ارشد :
کارشناسی ( لیسانس )  :تربیت بدنی و علوم ورزشی  ،حسابداری  ،روانشناسی  ،علوم اجتماعی  ،علوم اقتصادی  ،علوم سیاسی  ،کتابداری ،
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مددکاری اجتماعی  ،مدیریت ها (بازرگانی  ،صنعتی  ،دولتی)  ،علوم قضایی و. ...

ورود به رشته در هد یت ح لی
دورس م ب ط ب
حد قل ه الزم ب
ت پایا ی (رو ب ه) خ د د م ب ط به پایه ها
ب ساس م ا گ ن
هفت (ض بدر  ،)1هشت (ض بدر  ) 1و ه ض بدر )3
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امتیازات مربوط به هدایت تحصیلی ( 100امتیاز)

بررسی های مشاوره ای

آزمون های مشاوره ای(رغبت – و توانایی)

عملکرد تحصیلی

 30امتیاز

-نظر دبیران

 10امتیاز

-نظر والدین

 5امتیاز

-نظر دانش آموز

 10امتیاز

-نظر مشاور

 10امتیاز

نمرات پایانی دروس
سال هفتم،هشتم ونهم

 35امتیاز
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حد نصاب نمره الزم برای درس های مربوط برای ورود به هر رشته:
مربوط ب پای های هف م ،هش م و نهم
بر ساس میانگین نمر ت پایانی (روی برگ ) ر
برای
علوم
تجربی

باید میانگین نمره پایانی خرداد درس ریاضی پایه های هفتم
،هشتم ،و نهم حداقل  13میانگین نمره پایانی خرداد درس
علوم پایه های هفتم ،هشتم ،و نهم حداقل  14باشد.

به عبارت دیگر،جمع نمره پایانی ریاضی هفتم،هشتم و
نهم باید حداقل 65باشدو جمع نمره پایانی درس علوم
هفتم ،هشتم و نهم بایدحداقل 70باشد.

برای
ریاضی
فیزیک

باید میانگین نمره پایانی خرداد درس ریاضی پایه های هفتم ،هشتم  ،و
نهم حداقل 14ومیانگین نمره پایانی خرداد درس علوم پایه های هفتم
،هشتم ،و نهم حداقل  13باشد.

به عبارت دیگر،جمع نمره پایانی ریاضی هفتم،هشتم و
نهم باید حداقل 70باشدو جمع نمره پایانی درس علوم
هفتم،هشتم و نهم بایدحداقل 65باشد.

باید میانگین نمره پایانی خرداد پایه های هفتم ،هشتم ،و نهم
دروس زبان وادبیات فارسی (امال-انشا-زبان فارسی) حداقل 14
 -مطالعات حداقل  13و عربی حداقل  12باشد

به عبارت دیگر،جمع نمره پایانی ادبیات هفتم،هشتم و
نهم باید حداقل 70باشد و جمع نمره پایانی درس
مطالعات هفتم،هشتم و نهم باید حداقل 65وعربی60
باشد.

برای
علوم و
معارف
اسالمی

باید میانگین نمره پایانی خرداد پایه های هفتم ،هشتم ،و نهم دروس
زبان وادبیات فارسی (امال-انشا-زبان فارسی) حداقل  - 12معارف اسالمی
حداقل  14و عربی حداقل  13باشد

به عبارت دیگر،جمع نمره پایانی ادبیات هفتم،هشتم و
نهم باید حداقل 60باشد و جمع نمره پایانی درس معارف
اسالمی هفتم،هشتم و نهم باید حداقل70وعربی65باشد.

برای
فنی و
حرفه ای

باید میانگین نمره پایانی خرداد پایه های هفتم ،هشتم ،و نهم دروس ریاضی
حداقل ( 10به جز زمینه کشاورزی)  -علوم حداقل ( 10به جز زمینه خدمات)
کار و فناوری حداقل -12و فرهنگ وهنر حداقل( 12برای زمینه خدماتوهنر) و حداقل (10برای زمینه صنعت وکشاورزی) باشد

به عبارت دیگر،جمع نمره پایانی ریاضی هفتم،هشتم و
نهم باید حداقل 50باشدو جمع نمره پایانی درس علوم
هفتم ،هشتم و نهم بایدحداقل 50و کار و فناوری حداقل
 50باشد.

به صورت کلی باید میانگین نمره پایانی خرداد پایه های هفتم  ،هشتم
 ،و نهم دروس ریاضی حداقل ( 10به جز زمینه کشاورزی)  -علوم
حداقل  10فقط برای زمینه کشاورزی -کار و فناوری حداقل  12و
فرهنگ وهنر حداقل12باشد

به عبارت دیگر،جمع نمره پایانی ریاضی هفتم،هشتم و
نهم باید حداقل 50باشدو جمع نمره پایانی درس علوم
هفتم ،هشتم و نهم بایدحداقل 50و کار و فناوری حداقل
 60و فرهنگ وهنر 60باشد.
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برای
علوم انسانی

برای
کاردانش

فرم محاسبه نمره مورد نیاز برای ورود به هر رشته با توجه با نمرات مورد نیاز که در صفحه قبل قید شده
نام و نام خانوادگی دانش آموز:
بر اساس نمرات پایانی نوبت دوم کارنامه هفتم  -هشتم – نهم
با استفاده از این فرم،کمبود نمره مورد نیاز برای ورود به هرشته را تعیین کنید تا در خرداد نهم با کسب نمره الزم،کمبود نمره مربوط به هفتم وهشتم را جبران
نمایید.

نمره
پایانی
هفتم

نمره
پایانی
هشتم

نمره مورد نیاز
در پایه نهم
برای

نمره مورد نیاز
در پایه نهم
برای

نمره مورد نیاز
در پایه نهم
برای

نمره مورد نیاز
در پایه نهم
برای

نمره مورد نیاز
در پایه نهم برای

نمره مورد نیاز در
پایه نهم برای

رشته
علوم انسانی

رشته
علوم تجربی

رشته
ریاضی فیزیک

رشته
معارف اسالمی

شاخه
فنی وحرفه ای

شاخه
کارودانش

ریاضی

-------

-------

علوم

-------

-------

مطالعات

-------

-------

-------

-------

عربی

-------

-------

-------

-------

فارسی

-------

-------

-------

-------

مالء

-------

-------

-------

-------

نشاء

-------

-------

-------

-------

معارف سالمی

-------

-------

-------

-------

-------

کاروفناوری

------

-------

-------

-------

فرهنگ وهنر

------

-------

-------
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 -1با توجه به اینکه معموال ظرفیت پایه دهم در مدارس دولتی پس از اعالم نتایج امتحانات خرداد تکمیل می شود لذا توصیه می
شود دانش آموزان پایه نهم  ،تالش خود را نمایند تا در خرداد کارنامه قبولی را کسب کنند .در غیر اینصورت پس از کسب نمره
قبولی دروس تجدیدی در شهریور  ،بدلیل ظرفیت محدود و باقی مانده مدارس دارای پایه دهم ،دانش آموزان نمی توانند رشته
ی مورد نظر خود را انتخاب نماید.
 -2چنانچه میانگین نمرات پایانی پایه های هفتم ،هشتم و نهم دروس مرتبط با هر رشته به حدنصاب نرسد (صفحه قبل) دانش
آموز می تواند در شهریور با شرکت در امتحان تعیین رشته حدنصاب را کسب کند .توجه به این نکته حائز اهمیت است که در
شهریور ،ظرفیت باقی مانده مدارس برای رشته ها در مدارس دولتی ،محدود ویا تکمیل می باشد.

 -3برای ثبت نام در پایه دهم مدارس غیر دولتی نیز مانند مدارس دولتی  ،کسب حدنصاب نمره الزم در دروس مرتبط با هر
رشته (صفحه قبل ) الزامی است.
 -4حد نصاب نمره ی الزم برای هر درس ،بصورت زیر محاسبه نمایید:
(نمره پایانی خرداد پایه هفتم درس مورد نظر ضربدر) 1
 ( +نمره پایانی خرداد پایه هشتم درس مورد نظر ضربدر ) 1
( +نمره پایانی خرداد پایه نهم درس مورد نظر ضربدر )3نموده
و سپس حاصل را تقسیم بر  5کنید .چنانچه نمره به دست آمده کمتر از حد نصاب تعیین شده در صفحه قبل باشد حدنصاب
را کسب نکرده اید.
به عنوان مثال  :برای محاسبه نمرات دروس علوم وریاضی برای ورود به رشته علوم تجربی :
اگر نمره پایانی خرداد درس ریاضی در پایه هفتم ،15پایه هشتم  13و پایه نهم  12باشد :جمع نمرات  36+13+15می شود64
سپس  64را تقسیم بر 5کرده که حاصل  12/80می شود وچون برای ورود به رشته علوم تجربی میانگین نمره درس ریاضی سه
سال باید حداقل  13باشد پس دانش آموز مجاز به ثبت نام در رشته علوم تجربی پایه دهم مدارس دولتی وغیر دولتی نمی باشد .
مگر اینکه به شرط وجود ظرفیت ،در شهریور ،در امتحان تعیین رشته ی درس ریاضی نهم شرکت کند ونمره ای را کسب کند که
اگر در فرمول باال قرار دهد  ،حداقل میانگین  13درس ریاضی را کسب نماید.
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توانمندی های الزم برای رشته های نظری برای
موفقیت بیشتر درمشاغل مرتبط با هررشته
علوم تجربی:

پشتکار  ،حوصله  ،سخت کوشی  ،دقت و تیزبینی  ،حافظه  ،تجسم قوی  ،عالقه
به طبیعت و انسان .
ریاضی فیزیک:

عالقه و توانایی در مفاهیم ریاضی وفیزیک  ،ذهنی تحلیل گر منطقی و مستقل  ،دقیق وخالق هوش ریاضی و
قدرت تجسم (دید مهندسی) تمایل به کارهای عملی ابزار جرات و پشتکار برای بسیاری از رشته های
مهندسی .
علوم انسانی :

تیپ اجتماعی  ،روحیه همدلی و مردم دوستی  ،عالقه به مسایل اجتماعی و معنوی  ،عالقه کمتر به مهارت
های جسمانی و توانایی های مکانیکی  ،داشتن توانایی کالمی و ارتباطی .
علوم معارف واسالمی:

عالقه به مسایل معنوی و مذهبی  ،عربی قوی  ،اهل مطالعه  ،مهارت استداللی و منطقی باال  ،تیپ
معنوی یا اجتماعی  ،فن سخنوری .

کالم آخر:
کسب حد نصاب امتیاز تراز شده مورد نیاز هر رشته در منطقه/ناحیه

•

( فرم  )7که بر اساس نمرات پایه هفتم،هشتم و نهم به دست می آید
کسب اولویت الف  ،ب  ،ج  ،د در هر رشته براساس امتیاز تراز شده

معیارهای اصلی
برای هدایت
تحصیلی –شغلی

نیاز منطقه ای (ظرفیت رشته در منطقه /ناحیه برای هر رشته)

خود شناسی (شامل  :تیپ های شخصیت،ارزشها،استعداد،مهارت،رغبت وعالقه)
نیاز جامعه و بازار کار


نیاز منطقه :یعنی امکانات و ظرفیت رشته ها در منطقه /ناحیه که برای هررشته و زمینه تحصیلی،توسط ستاد تعیین می شود.



مجموع امتیازات کسب شده دانش آموز،ظرفیت رشته های هر منطقه ،اولویت های دانش آموز  ،هنگام دریافت کارنامه اعالم و به
دانش آموز شاخه یا رشته ای که در آن مجاز به ثبت نام شده ،توصیه می شود.
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* منابع اصلی اطالعات:
 اینترنت مانند سایت رشد –سایت تبیان و ) . . .
)( ) w w w .e q iq .ir( )w w w .ro s h d .irجستجوی نام رشته ی مورد نظر در گوگل
)w w w .g o o g le .c o m
) ) w w w .e s h te g h a l.ir ( ) w w w .jo b p o rta l.ir( )w w w .jib ira n .c o m
( )w w w .p a rin c .c o m ( )w w w .b a z a re k a r.ir

 اساتید آن رشته دردانشگاه
 دانشجویان موفق ارشد و فارغ التحصیالن آن رشته
 شاغالن موفق آن رشته در بازار کار

* منابع فرعی اطالعات:
 کتب آشنایی با رشته ها (سازمان سنجش-انتشارات مبتکران و) ...
هفته نامه بازار – دنیای اقتصاد – نیازمندی های روزنامه ها و...
 مشاوران تحصیلی

 لوح فشرده (” )CDپودمان هدایت تحصیلیِ ” موجود در آموزشگاه.
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فرم شماره 7

لف

لف

لف

لف

ب

ب

ض حات

ن ب گ ش اره 7

الف

لف

ب

ج

ستون های هاشور خورده در نمون برگ هدایت تحصیلی به منزله ی عدم کسب حد نصاب دروس تخصصی مربوط در آن زمینه یا رشته ی
تحصیلی می باشد .بنابراین دانش آموز نمی تواند رشته هایی که هاشور خورده را برای پایه دهم انتخاب نماید.
درج زینه( لف ا ج) درزی ه رشته یا زم نه  ،به منزله وضع ت د ش آم ز با جه به ع لک د ح لی و ظ ف ت آن زم نه یا رشته در سطح منطقه ب
زمان بند ثبت ام می باشد.بدین معنی که مثال

ظ ف ت پذی ش رشته ریاضی در اح ه 1500 ،د ش م ز دخت باشد ،بتد د ش آم ز ی می

کنند که در زی رشته ریاضی ول یت لف ر کسب ک ده د و چنا چه ین ظ ف ت ( ) 1500با د ش آم ز ن د ر
در زی ریاضی ول یت ب ر کسب ک ده د می

ند ثبت ام کنند.و به ه ن من ل ب

مت از که د ش آم ز در ردیف دوم جدول ( مت از ع لک د ح لی
در درس ها ریاضی وعل م پایه ها هفت ،هشت و ه

ول یت ج.
ت د ش آم ز در کار امه پایه هفت  ،هشت ،

ه رشته کسب می کند.در جدول ف ق ،ین د ش آم ز بدل ل کسب

رشته در شه ی ر پایه ه ش کت

ت پای ن

مت از الزم ر کسب ک ده بناب ین در زی رشته ها ریاضی ف زیک وعل م ج بی هاش ر خ رده که ین

د ش آم ز به ه چ عن ن مجاز به ثبت ام در ین دو رشته در مد رس دولتی وغ دولتی ی باشد.بدیهی ست که ب
ده و حد اب

ند ثبت ام

ول یت لف ک ل شد سپس د ش آم ز ی که

ز شده) کسب می کند ،حاصل وضع ت

و ه می باشد که ب ساس ه ن مت از ت د ش آم ز ول یت لف،ب،ج ر ب

ول یت

ه الزم ر کسب کند و سپس در ص رت وج د ظ ف ت در منطقه می

کسب مت از الزم باید در متحا ات ع ن
د در رشته

م رد ظ ثبت ام کند.
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ه ش پ ش ه
زمان تغییر شاخه یا رشته در دوره روزانه حداکثر تا پایان امتحانات شهریور پایه دهم است (خرداد یا
شهریور یا هردو در پایه دهم) و دانشآموز موظف است حداکثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد
یا شهریور تقاضای کتبی خود را به مدیر واحد آموزشی تحویل دهد تا نسبت به انجام مراحل تغییر رشته
اقدام شود.
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جدول دروس تغییر رشته/شاخه دانش آموزان از پایه دهم به پایه یازدهم
رشته /
شاخه

به
رشته
ریاضی
فیزیک
ریاضی 1
هندسه 1

نام
درس های
تغییر رشته

فیزیک 1
شیمی 1

به
رشته
علوم
تجربی

به
به
رشته ادبیات و رشته علوم و معارف
اسالمی
علوم انسانی

به
رشته های
شاخه فنی
حرفه ای

به
رشته مهارت های
شاخه کاردانش

شرکت در آزمون شرکت در تمامی
ریاضی  1علوم وفنون
تاریخ  ( 1تخصصی
آزمون های دروس
تمامی دروس
رشته)
فیزیک  1ادبی 1
اختصاصی (دروس اختصاصی
(قبولی در دروس
شایستگی های
عربی
فنی و غیر فنی) شایستگی های
جامعه شناسی 1
شیمی 1
(زبان تخصصی رشته) رشته مورد نظر و غیرفنی)
کسب نمره قبولی و گذراندن شایستگی
اقتصاد
1
زیست
فنی ”
منطق
استانداردمهارت" و
اصول عقاید 1
قبولی برابر با نمرات
شناسی 1
دستگاه متولی تا پایان
علوم ومعارف قرآنی 1
پایه یازدهم
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جدول مواد درسی دوره دوم متوسطه (شاخه نظری – رشته ادبیات و علوم انسانی)
پایه ده

ردیف

پایه یازده

پایه دو زده

عن ن درس

عن ن درس

عن ن درس

تعلیمات دینی
(دینی  ،اخالق و قرآن)1

تعلیمات دینی
(دینی  ،اخالق و قرآن )2

تعلیمات دینی
(دینی  ،اخالق و قرآن )3

عربی
(زبان تخصصی رشته)1
فارسی 1
نگارش 1
علوم و فنون ادبی 1
زبان خارجی 1

عربی
(زبان تخصصی رشته)2
فارسی2
نگارش 2
علوم و فنون ادبی 2
زبان خارجی 2

عربی
(زبان تخصصی رشته)3
فارسی 3
نگارش 3
علوم و فنون ادبی 3
زبان خارجی 3

5

ریاضی و آمار 1

ریاضی و آمار 2

ریاضی و آمار 3

6

تربیت بدنی 1
آمادگی دفاعی

تربیت بدنی 2
انسان و محیط زیست

تربیت بدنی
سالمت و بهداشت

7

درس انتخابی
(-1هنر -2تفکر و سواد رسانه ای
-3کارگاه کار افرینی و تولید)

درس انتخابی
(-1هنر -2تفکر و سواد رسانه ای -3
کارگاه کار افرینی و تولید)

مدیریت خانواده و سبک زندگی

تاریخ 1
جامعه شناسی 1

تاریخ 2
جامعه شناسی 2

تاریخ 3
جامعه شناسی 3

جغرافیای عمومی و استان شناسی

جغرافیا2

جغرافیا3

اقتصاد
منطق

روانشناسی
فلسفه 1

مطالعات فرهنگی
فلسفه 2

1

2
3
4

8
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جدول مواد درسی دوره دوم متوسطه (شاخه نظری – رشته علوم و معارف اسالمی
پایه ده

ردیف

پایه یازده

پایه دو زده

عن ن درس

عن ن درس

عن ن درس
علوم و معارف قرآنی 1
اصول عقاید 1
احکام 1
اخالق 1
عربی
(زبان تخصصی رشته)1
فارسی 1
نگارش 1
علوم و فنون ادبی 1

علوم و معارف قرآنی 2
اصول عقاید 2
احکام 2
اخالق 2
عربی
(زبان تخصصی رشته)2
فارسی2
نگارش 2
علوم و فنون ادبی 2

علوم و معارف قرآنی 3
اصول عقاید 3
احکام3
اخالق 3
عربی
(زبان تخصصی رشته)3
فارسی 3
نگارش 3
علوم و فنون ادبی 3

4

زبان خارجی 1

زبان خارجی 2

زبان خارجی 3

5

ریاضی و آمار 1

ریاضی و آمار 2

ریاضی و آمار 3

6

تربیت بدنی 1
آمادگی دفاعی

تربیت بدنی 2
انسان و محیط زیست

تربیت بدنی 3
سالمت و بهداشت

7

درس انتخابی (-1هنر -2تفکر و سواد رسانه
ای -3کارگاه کار افرینی و تولید)

درس انتخابی (-1هنر -2تفکر و سواد رسانه
ای -3کارگاه کار افرینی و تولید)

مدیریت خانواده و سبک زندگی

تاریخ 1

تاریخ ( 2تخصصی رشته)

جامعه شناسی

مطالعات فرهنگی

تاریخ ( 3تخصصی رشته)
جریان شناسی اندیشه های
معاصر

جغرافیای عمومی و استان شناسی

اقتصاد

___

منطق
___

فلسفه 1
روانشناسی

فلسفه 2
___

1

2

3

8
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ج ل

ه م
پایه ده

ردیف

ظ

–

م ج

پایه یازده

پایه دو زده

عن ن درس

عن ن درس

عن ن درس
تعلیمات دینی
(دینی  ،اخالق و قرآن)1
عربی  ،زبان قرآن1
فارسی 1
نگارش 1

تعلیمات دینی
(دینی  ،اخالق و قرآن )
عربی  ،زبان قرآن 2
فارسی2
نگارش 2

تعلیمات دینی
(دینی  ،اخالق و قرآن )3
عربی  ،زبان قران 3
فارسی 3
نگارش 3

3

زبان خارجی 1

زبان خارجی 2

زبان خارجی 3

4

جغرافیای عمومی و استان شناسی

تاریخ معاصر

علوم اجتماعی

5

تربیت بدنی 1
آمادگی دفاعی

تربیت بدنی 2
انسان و محیط زیست

تربیت بدنی 3
سالمت و بهداشت

6

درس انتخابی
(-1هنر -2تفکر و سواد رسانه ای
-3کارگاه کار افرینی و تولید)

درس انتخابی (-1هنر
-2تفکر و سواد رسانه ای
-3کارگاه کار افرینی و تولید)

مدیریت خانواده و سبک زندگی

7

ریاضی 1

ریاضی 2

ریاضی 3

فیزیک 1
شیمی 1
زیست شناسی 1

فیزیک 2
شیمی 2
زیست شناسی 2

فیزیک 3
شیمی 3
زیست شناسی 3

آزمایشگاه علوم تجربی 1

آزمایشگاه علوم تجربی 2

____

___

زمین شناسی

____

1
2

8
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جدول مواد درسی دوره دوم متوسطه (شاخه نظری – رشته ریاضی فیزیک
پایه یازده

پایه دو زده

پایه ده

عن ن درس

عن ن درس

تعلیمات دینی
(دینی  ،اخالق و قرآن)1
عربی  ،زبان قرآن1
فارسی 1
نگارش 1

تعلیمات دینی
(دینی  ،اخالق و قرآن ) 2
عربی  ،زبان قرآن 2
فارسی2
نگارش 2

تعلیمات دینی
(دینی  ،اخالق و قرآن )3
عربی  ،زبان قران 3
فارسی 3
نگارش 3

3

زبان خارجی 1

زبان خارجی 2

زبان خارجی 3

4

جغرافیای عمومی و استان شناسی

تاریخ معاصر

علوم اجتماعی

تربیت بدنی 1

تربیت بدنی 2

تربیت بدنی 3

آمادگی دفاعی

انسان و محیط زیست

سالمت و بهداشت

درس انتخابی
(-1هنر -2تفکر و سواد رسانه ای
-3کارگاه کار افرینی و تولید)
ریاضی 1
هندسه 1
___
فیزیک 1
شیمی 1

درس انتخابی
(-1هنر -2تفکر و سواد رسانه ای -3
کارگاه کار افرینی و تولید)
حسابان1
هندسه 2
آمار و احتمال
فیزیک 2
شیمی 2

حسابان2
هندسه 3
ریاضیات گسسته
فیزیک 3
شیمی 3

آزمایشگاه علوم تجربی 1

آزمایشگاه علوم تجربی 2

____

___

زمین شناسی

____

ردیف

1
2

5

6

7

8

عن ن درس

مدیریت خانواده و سبک زندگی
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یادآوری مهم !!!
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باتشکر از :کارشناسان محترم مشاوره و مشاوران عزیزی
که در تهیه این مجموعه ی با ارزش ما را یاری نمودند.
کتاب شغل مناسب شما(ترجمه م.قراچه داغی-دکترحسین رحیم منفرد)
کتاب هدایت تحصیلی ویژه والدین(اداره کل امورتربیتی و مشاوره)
کتاب هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان(اداره کل امورتربیتی و مشاوره)
سایت www.find1.eqiq.ir
گرو آمو شی پیرو (بهرو

فرشی)

گردآوری :ایوب ذاکری
(کارشناس ارشد روانشناسی)

با آرزوی موفقیت و سربلندیِ فرزندان ایران زمین
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