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مهارت  
برنامه ریزی شغلی، شناسایی دقیق مهارت های خود و یادگیری آنهاست. مهارت ها به منزلۀ اجزای  قدم بعدی در فرایند 
که  را  مهارت هایی  و  فعلی  مهارت های  تا  می کند  شما کمک  به  شغلی  آمادگی  برنامۀ  آیندۀ شماست.  ساختمانِی شغل 

می خواهید به دست آورید، شناسایی کنید.

فعالیت 

مهارت ها: در جدول1ـ  9 هر کدام از مهارت های خود را از شمارۀ 1 تا 5 اولویت بندی کنید.

ـ   9ـ جدول اولویت بندی مهارت ها جدول 1

مهارتدسته بندی مهارت ها
اولویت

12345

مهارت های پایه

خواندن
نوشتن

صحبت کردن
گوش دادن

حساب کردن

مهارت های فکری

تفکر خّلق
حل مسئله/ تصمیم گیری

اطلع از نحوۀ یادگیری

مهارت های بین شخصی

آموزش مهارت های جدید به دیگران
اعمال رهبری و انگیزش

مذاکره و فن بیان
خدمت به مشتریان

برقراری ارتباط اثربخش

کسب اطالعات و فناوری

کسب اطلعات و ارزیابی اطلعات
سازماندهی، تفسیر و انتقال اطلعات

انتخاب رایانه برای اطلعات
انتخاب و کاربرد فناوری

9
بخش

طراحی مسیر شغلی 
قسمت سوم: شناسایی مهارت ها   ،   استعدادها    ،   عالیق و جمع بندی



36

استعداد  

                 استعداد عبارت از توانایی و میل طبیعی افراد به فعالیت خاصی است.

فعالیت

 استعداد: براساس توانایی و گرایش طبیعی خود به فعالیت خاصی، ستون استعدادهای جدول2ـ9 را بررسی 
کنید و در ستون اولویت بندی مواردی را که شما در آنها استعداد دارید، با شماره مشخص کنید و دالیل آن 

را نیز بنویسید. 

ـ  9ـ استعدادها و اولویت بندی آنها جدول 2

دلیل انتخاباولویت بندیاستعدادهاردیف

1
و  موسیقی  هنری،  زمینه های  در  استعداد  به کارگیری  )خّلقیت،  هنری:  استعداد 

بازیگری( شعر، نقاشی، عکاسی، طراحی لباس و …
من از اینکه از دوستانم عکس 

زیبا بگیرم، لذت می برم.

2
استعداد ذهنی: )تفکر مبتکرانه، جست وجوی اطلعات، تفکر پیش از اقدام( توانایی 

در حدس زدن ادامه ماجرا، تجزیه و تحلیل کردن و …

3
استعداد ریاضی: حل مسائل ریاضی و اینکه مثًل یک خودرو با یک گالن بنزین چند 

کیلومتر حرکت می کند.

استعداد فیزیکی: توانایی جسمی یا مقاومت بدن مانند بدن سازی، وزنه برداری و … 4

5
استعداد درک مفاهیم: )درک معنای ایده ها و عواطفی که در ارتباطات کلمی و غیر 

کلمی انتقال می یابد( گوش دادن به مشکلت دیگران و …

6
میان بخش های یک شی ء( درست کردن  ارتباط  )درک چگونگی  فضایی:  استعداد 

ماکت هواپیما، درست کردن جورچین و …

7
استعداد مکانیکی: )درک روابط میان قطعات دستگاه ها و تعمیر وسایل( تعمیر موتور 

خودرو، باز کردن و بستن قطعات یک وسیله و …

8
استعداد کلمی و غیر کلمی: )کلمات یا رفتارهای کتبی و شفاهی( ارائۀ کنفرانس در 

کلس، شرکت در تئاترها، سخنرانی و …

9
ترتیب  به  نامه ها( مرتب کردن  و  اعداد  ثبت  و  )منظم کردن  امور دفتری:  استعداد 

حروف الفبا، تایپ کردن و …
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مهارت هایی که در حال حاضر داریدردیف

1

2

3

4

5

فعالیت 

مهارت های حال و آینده: با توجه به مهارت ها و استعدادهای 
خود، مهارت هایی را که در حال حاضر دارید و مهارت هایی را 
که دوست دارید در آینده کسب کنید، در جداول 3ـ9 و 4ـ9 
بنویسید. در صورت تمایل می توانید موارد بیشتری به جداول 

اضافه نمایید.

مهارت هایی که دوست دارید در آینده کسب کنیدردیف

1

2

3

4

5

عالیق و گرایش ها: هر قدر افراد دربارۀ گرایش ها و سلیقه های 
طبیعی و فطری خود آگاهی بیشتری داشته باشند و علیق خود 
را بهتر درنظر بگیرند، به احتمال بیشتری از رشتۀ تحصیلی ـ 
شغلی خود لذت می برند و احساس رضایت می کنند. در نتیجه 
می توانند رشته و شغلی انتخاب کنند که بیشتر با خصوصیات 

شخصیتی و علیق و سلیقه های آنها تناسب داشته باشد.

فعالیت

 انتخاب مشاغل بر مبنای مهارت ها و عالیق: فعالیت های زیر را انجام دهید. 
 با عنایت به فعالیت های گذشته، و با توجه به تیپ های اعلم شده ویژگی های شخصیتی خود را بر روی 

یک کاغذ بنویسید.
 با توجه به ویژگی های شخصیتی خود چه مشاغلی برای شما جذابیت دارند، آنها را بر روی کاغذ بنویسید.

 از میان مشاغل فهرست شده، پنج مورد را، که متناسب با ویژگی ها، مهارت ها، استعدادها و علیق تان است، 
بنویسید. باید فرصت های شغلی منطقۀ خود را در بازۀ زمانی پنج سال آینده نیز در نظر بگیرید.

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

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

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

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

ـ 9ـ مهارت های آینده جدول 4

ـ 9ـ مهارت های کنونی جدول 3
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کار در منزل 

مصاحبه با صاحبان مشاغل و بازدید از محل کار آنها : فعالیت های زیر را انجام دهید. 
 با صاحبان و متخصصان یکی از مشاغل انتخابی خود مصاحبه و اطلعات زیر را جمع آوری کنید.

                                 نام شغل  : .........................................................................................................................................................

                              تعریف شغل: .........................................................................................................................................................
         ویژگی های جسمی مورد نیاز: .........................................................................................................................................................
          ویژگی های روحی مورد نیاز: .........................................................................................................................................................
          توانایی ها و مهارت های الزم: .........................................................................................................................................................
شرایط برای ورود به شغل مورد نظر: .........................................................................................................................................................
سختی ها و مشکلت شغل مورد نظر: .........................................................................................................................................................
              نقاط قوت شغل مورد نظر: .........................................................................................................................................................
                          آینده کاری آن: .........................................................................................................................................................

 سایر توضیحات الزم: .................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

 هر یک از شما در محل شغل انتخابی خود حاضر شوید و از نزدیک شرایط و نوع آن شغل را مشاهده نمایید. سپس نتیجۀ 
مشاهدات خود را بنویسید.

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

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

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

 حال نتایج مصاحبه و مشاهده را مقایسه کنید و آن را با فعالیت قبل مورد ارزیابی قرار دهید و نتیجۀ ارزیابی را بنویسید.
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

 چنانچه از مشاغل انتخابی شما در منطقۀ محل زندگی تان خبری نبود، چه تصمیمی می گیرید؟
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
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جمع بندی   

در این قسمت، با توجه به مطالب قبلی، پیرامون ویژگی های شخصیتی، نگرش ها، ارزش ها و نیازها، مهارت ها و استعدادها و 
علیق خود به مقایسه آنها بپردازید و متناسب با آنها مسیر تحصیلی ـ شغلی آیندۀ خود را طراحی و انتخاب کنید.

فعالیت

مقایسه: مطابق با فعالیت های بخش طراحی مسیر شغلی، ابتدا در جدول 5ـ9 علیق شغلی خود را با ذکر 
دلیل وارد کنید و سپس جداول6ـ 9، 7ـ9،   8ـ  9 و 9ـ  9 را تکمیل و علیق شغلی خود را با نگرش ها، ارزش ها 

و نیازها، مهارت ها و استعدادهای خود مقایسه و ارزیابی نمایید. 

ـ   9ـ عالیق شغلی با دالیل انتخاب جدول   5    

دلیل انتخاب شغلعالیق شغلی خودردیف
من به طراحی و دوخت لباس علقه دارممن می خواهم تولیدی پوشاک راه اندازی کنم1
2
3
4

ـ  9ـ مقایسه عالیق شغلی با نگرش ها جدول 6  

دلیل انتخاب شغلعالیق شغلی خودردیف

1
من دوست دارم برای خودم تصمیم بگیرم و متکی به خودم باشم، من می خواهم تولیدی پوشاک راه اندازی کنم

تمام تلشم را برای موفق شدن به کار می گیرم و سعی می کنم در 
کارم روحیۀ همکاری و صمیمانه ایجاد کنم.

2
3
4

                     نتیجه گیری: بعد از مقایسه و بررسی علیق خود با نگرش ها، چه مشاغلی را انتخاب می کنید؟
.....................................................................................................................................................................

ـ   9ـ مقایسۀ عالیق شغلی با ارزش ها و نیازها جدول 7

ارزش ها و نیازهای خودعالیق شغلی خودردیف
نبودن وابستگی، خّلقیت در کار، همکاری، درآمد و ...من می خواهم تولیدی پوشاک راه اندازی کنم1
2
3
4

                     نتیجه گیری: بعد از مقایسه و بررسی علیق خود با ارزش ها و نیازها، چه مشاغلی را انتخاب می کنید؟
.....................................................................................................................................................................
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ـ  9ـ مقایسۀ عالیق شغلی با مهارت ها جدول 8

مهارتهای خودعالیق شغلی خودردیف

مهارت فکری )تفکر خّلق( و مهارت بین شخصی )کار توأم با تنوع( من می خواهم تولیدی پوشاک راه اندازی کنم1

2
3
4

نتیجه گیری: بعد از مقایسه و بررسی علیق خود با مهارت ها، چه مشاغلی را انتخاب می کنید؟
.........................................................................................................................................................................................................

جدول 9ـ9ـ مقایسۀ عالیق شغلی با استعدادها

استعدادهای خودعالیق شغلی خودردیف

استعداد هنری )طراحی لباس(من می خواهم تولیدی پوشاک راه اندازی کنم1

2
3
4

نتیجه گیری: بعد از مقایسه و بررسی علیق خود با استعدادها، چه مشاغلی را انتخاب می کنید؟
.........................................................................................................................................................................................................

اکنون با بررسی همۀ جداولی که در این فعالیت تکمیل کردید، نتیجه گیری نهایی خود را در جدول 10ـ9 واردکنید.

ـ  9ـ نتیجه گیری نهایی جدول 10

دلیل انتخاب شغلشغل انتخاب شدهردیف

اولویت یکم:1

اولویت دوم:2

اولویت سوم:3

پژوهش

در خصوص سؤاالت زیر تحقیق کنید و پاسخ آنها را به دبیر خود تحویل دهید.
 شغل های انتخاب شده تا چه اندازه از نظر خودتان مطلوب است؟

 تا چه اندازه توانایی و مهارت انجام دادن این مشاغل را دارید؟
 شغل های انتخاب شده تا چه اندازه مورد نیاز منطقۀ زندگی تان است؟

 شغل های انتخاب شده تا چه اندازه از نظر اطرافیان )خانواده، دوستان و ...( مطلوب است؟



41

کارگاه کارآفرینی و تولید

مغز انسان دارای دو محصول نهایی فکر و ایده است. سمت چِپ مغز اطلعات را دریافت می کند، سپس به تجزیه و تحلیل 
و ارزیابی آنها می پردازد و فکر ارائه می دهد. سمت راسِت مغز نیز به صورت شهودی ایده ارائه می دهد.

فعالیت

تعیین مکانیزم مغز: در مدت زمان سی ثانیه،  به ترتیب به سؤاالت زیر پاسخ دهید؟
1 در جدول 1ـ10 در هر قسمت، بدون توجه به نوشتۀ خانۀ باال، رنگ درست آن را از خانه های پایین انتخاب 

کنید )مدت زمانی که برای هر کدام صرف می کنید باید کمتر از چهار ثانیه باشد(.

جدول1ـ10ـ تمرین تعیین مکانیزم مغز

قرمز

آبیقرمز 

2 کدام یک از تصاویر شکل 1ـ10 برای شما جذاب تر است؟

نارنجی

نارنجیصورتی

آبی

آبیسبز

سبز

بنفشسبز

زرد

زردقرمز 

پبالف

شکل 1ـ10ـ تصاویر تعیین مکانیزم مغز )نمونۀ یکم(

10
بخش

تفکر
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3   در شکل 2ـ10گزینۀ الف به کدام یک 
از گزینه های ب، پ و ت شبیه تر است؟ 

5    دست تان را روی دست دیگرتان قرار دهید، کدام دست روی دست دیگر است؟ راست یا چپ؟
6    دست های تان را به صورت ضربدری روی سینه خود بگذارید، کدام دست روی دست دیگر است؟

7    پای تان را روی پای دیگر قرار دهید، کدام پا روی آن یکی است؟
حال به کمک دبیر خود، با توجه به پاسخ هایی که داده اید، تعیین کنید که راست مغز یا چپ مغز هستید. در 

جدول 2ـ10 ویژگی های این دو گروه آمده است.

جدول 2ـ10ـ ویژگی های افراد

چپ مغزراست مغز

قانونمند، تحلیل گر، جزئی نگر، عقلیی و منطقیتخیلی، بی نظم، خیال پرداز، کنجکاو و خّلق

+

++ +

+

++ +

+

++ +

+

++ +

                                                         ب                                                    پ                                           ت

شکل 2ـ10ـ تصاویر تعیین مکانیزم مغز)نمونۀ دوم(

4    کدام یک از تصاویر شکل 3ـ10 حالت دوستی را بهتر نشان می دهد؟

شکل 3ـ10ـ تصاویر تعیین مکانیزم مغز )نمونۀ سوم(

الف                                                                                   ب                                                    پ                           

الف
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تفکر   

در جهانی که زندگی می کنیم، برخی اطلعات سالم و درست اند و برخی ناسالم و نادرست. به همین دلیل افراد برای بررسی 
و شناسایی اطلعات درست، نیاز به تفکر دارند. تفکر توانایی افراد در شناسایی مسائل و مشکلت و ارائۀ راه حل های مناسب 

جهت رفع آنهاست. 

در شکل 4ـ10 انواع تفکر نشان داده شده است.

تفکر انتقادی

تفکر واگرا 
)خاّلق(

تفکر هم گرا 

انواع تفکر

شکل 4ـ10ـ انواع تفکر 

تفکر انتقادی )جست وجوی واقعیت(: تفکر انتقادی، تفکری است که در جست وجوی شواهد، دالیل و مدارک برای یک 
قضاوت و نتیجه گیری است. در تفکر انتقادی افراد به جای پذیرفتن تمام اطلعاتی که می خوانند، می نویسند، می شنوند و 

می بینند، آنها را از دیدگاه های مختلف مورد مشاهده، تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می دهند.

فعالیت

تفکر انتقادی: یک شرکت تولید محصوالت لبنی، با مشکل مالی رو به رو شده است. مدیریت شرکت تصمیم 
می گیرد، از مواد اولیۀ نامرغوب با هزینۀ کمتر استفاده کند تا مشتریان همچنان ثابت باقی بمانند. شرکت 
پس از تولید و فروش محصوالت، نه تنها مشتریان قدیمی خود را از دست می دهد، بلکه توسط وزارت بهداشت 

جریمه نقدی نیز می شود. 
1   به نظر شما علت اصلی این اتفاق چیست؟

2   آیا اقدام آنها اخلقی است؟
3   پیشنهاد و راه حل شما به آنها برای رفع مشکل شان چیست؟
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بحث و گفت و گو

صاحب  مغازه ای اجناس خود را حراج می کند و می گوید حاضر است همۀ اجناس را به یک پنجم 
قیمت بفروشد. آیا برخی از اجناسی که به نمایش گذاشته مرغوب است؟ عکس العمل هر کدام از شما 

چیست؟ پس از 20 دقیقه بحث و گفت و گو، نتیجه گیری کنید.
 

پرسش 

تفکر انتقادی : با راهنمایی دبیر خود و تعریف تفکر انتقادی، به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1   تفکر انتقادی چه کاربردهایی دارد؟ )3مورد(

 تشخیص پیشنهادهای سالم از پیشنهادهای ناسالم
...............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  

2   هر فرد، در هنگام روبه رو شدن با یک مسئله یا مشکل، چه مراحلی را باید طی کند؟ 

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

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

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

ترتیب  به  انتقادی در ذهن تان سه مرحله وجود دارد:  تفکر  برای شکل گیری  انتقادی:  مدل ایجاد تفکر 
»توصیف«، »تجزیه و تحلیل« و »ارزیابی« )شکل5   ـ10(.

ـ  10 ـ مدل ایجاد تفکر انتقادی شکل5  

تجزیه وتحلیل

راه حل چیست؟

ارزیابی

توصیف

چه چیزی؟چرا؟
چه زمانی؟ چه کسی؟  کجا؟

چطور؟

پیامد حل نشدن؟
چه پیامدی دارد؟

موضوع/ مسئله
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کارگاه کارآفرینی و تولید

پژوهش 

تقویت تفکر انتقادی : با جست و جو در منابع متفاوت، راجع به راه های تقویت تفکر انتقادی تحقیق کنید 
و نتایج را در کلس ارائه دهید.

تفکر هم گرا )ارائۀ اولین راه حل درست(: افراد باید مسائل را مورد بررسی قرار دهند تا به یک راه حل درست دست 
یابند. زمانی که افراد پدیده ها و امور را با همان شکل که وجود دارد بپذیرند، به دنبال چرایی و چگونگی مسائل نباشند 
و راه حل های قدیمی را در برابر یک مسئله ارائه دهند، از تفکر هم گرا استفاده کرده اند. اگر فردی در بیشتر اوقات با این 
تفکر به دنبال راه حل برای مسائل باشد، تفکر هم گرا یا نیم کرۀ چپ وی فعال تر است و همین مانع از بروز خّلقیت وی 

می شود.

فعالیت

با داشتن یک برگه کاغذ یک مثلث متساوی االضلع  اندازه گیری و  از وسایل  تفکر هم گرا: بدون استفاده 
بسازید.

فعالیت 

شکل 6  ـ10ـ مربع های آزمون تفکر هم گرا

تفکر هم گرا: در شکل 6 ـ10چند مربع مشاهده می کنید؟
برای پاسخ دادن یک دقیقه زمان دارید.
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فعالیت

 تفکر هم گرا: فرض کنید مادرتان 300 هزار ریال به شما داده و از شما خواسته است با کل پول، مواد مصرفی 
داخل جدول 3ـ10 را خریداری کنید. با توجه به اینکه مادرتان انتظار دارد تعداد روغن مایع و نمک یکسان باشد 

و از تمامی اقلم، خرید صورت گیرد. از هر کدام چه تعداد می توانید خریداری کنید؟ چند راه حل وجود دارد؟

جدول 3ـ10ـ فهرست خرید

قیمت کل)ریال(تعدادقیمت هر واحد )ریال(مواد مصرفی
15000پودر ماشین لباس شویی

50000روغن مایع

7500نمک

20000ماکارونی

جمع کل

پژوهش

آیات و احادیت در خصوص تفکر: با جست و جو در منابع متفاوت، آیات و احادیثی را که به اهمیت تفکر 
و اندیشیدن پرداخته اند، بیابید و آنها را در قالب یک فایل » ُورد« آماده کنید و سپس آن را از طریق پست 

الکترونیکی برای دبیر خود ارسال کنید.


