
 

 ای آمادگی حرفه

Vocational Readiness 

آورند تاا   دست می به آموختگان دانشمیزان درک، نگرش و بینشی که 
ا ،  هاا  ررفاه   آموزش مهاار  با  آمادة موفقیت در محیط کار باشند.
شاود ااا کااراای و     وکار آماده مای  فرد برا  ارراز شغل، ررفه و کسب
 اابد. تواناای و  در انجام آن افزااش می

امروزه در جوامع پیشرفته، بر یادگیری مبانی عملیی مشیا     
موردنیازِ بازار کار و انتقال آموزش بیه میییو وای یی کیار و     

اندوزی در ساختارهای مختلی  غییلی تیکیید دارنید       تجربه
های موردنیاز نییروی   غاید توجه به ایجاد و نگهداری مهارت

ن انیدازه فراتیر   یافته هرگز تا ای کار در میان کشورهای توس ه
بیا توجیه بیه اهمییت جایگیاه       ( 1382نرفته است )عزییزی،  

ای  مثابه یک م ییار گیزی، ، نییاز فزای،یده     ای به آمادگی حرفه
م،زلة ییک سیاختار غی،اخته     م،د به طور نظام وجود دارد که به

 غود   
ای مفهومی نسبتاً جدید است که در ادبیات  آمادگی حرفه 

آموختگان ظهور  بی،ی ظرفیت دان   م،زلة م یاری برای پی به
ای مییزان در،، نگیرش و    آمیادگی حرفیه   پیدا کیرده اسیت   
آورنید تیا آمیاد      دست می به آموختگان دان بی،شی است که 

 موفقیت در مییو کار باغ،د 
ای در طیول   هیای حرفیه   با توجه به ای،که توس ة مهیارت  

هیای مرکیزی ایتدیاد جدیید اسیت،       زندگی یکیی از سیتون  
بی،یی ززم   های آموزش پیی   ی است برای ایجاد زمی،هضرور

 ( 1394ای،  عم  آید )سازمان آموزش ف،ّی و حرفه به
هایی است که  ای، انجام ف الیت های حرفه آموزش مهارت 

ک،د ییا   وکار آماده می فرد را برای احراز غی ، حرفه و کسب
دهید  ایین    کارایی و توانایی وی را در انجام آن افیزای  میی  

هیا را در راسیتای ف،یاوری و علیوم      ها کسب مهارت موزشآ
هیای خیام مربیوه بیه غیی  و در       وابسته به همراه دانی  

هیای مختلی  ایتدیادی، اجتمیاعی و فره،گیی ارا یه        بخ 
 ده،د  می

ای در تیییرات اجتمیاعی   های حرفه ت نق  آموزش مهار 
سییبب کییاه  سییار بیکییاری، میییزان اعتبییار  و فره،گییی بییه

کاه  م ضالت اجتماعی، کمک در جلوگیری از  المللی، بین

روییه جوانیان، کیاه  تب یات م،فیی بیکیاری،        مهاجرت بی
بازسییازی و نوسییازی آموزغییی، توانم،دسییازی افییراد بییرای 
زندگی بهتر، افزای  سالمت و بهداغت روانی، افزای  امیید  
به زندگی، توس ة عرصة زندگی کار و حرفیه، بهبیود روابیو    

هیا و ه،جارهیای    انسانی، انتقیال ارزش  اجتماعی و م،اسبات
غود  پذیر کردن افراد بسیار مهم ارزیابی می اجتماعی و جام ه

 ( 1387)کریمی، 
ای فرای،یید ارزیییابی و درمییان نقییای     آمییادگی حرفییه  

غود که توانایی فردی بیرای   های عملکردی ت ری  می مؤلفه
مشارکت در مشا   تولیدی در سراسر طیول زنیدگی در آن   

هیا و   هیای زنیدگی مسیتق  بیه مهیارت      است  مهارت دخی 
هیای اوییات    عملکردهای فیزیکی و روانیی، کیار و ف الییت   

فرا ت تا سایی از آمیادگی اسیتقالل سی،ی، طیول زنیدگی      
غیود  ازآنجاکیه    ها نسبت داده می )پیشی،ة فره،گی( و ناتوانی

ریزی بایید در سی،ین    انتخاب غی  فرای،دی پویا است، برنامه
هیای مسییر    ها بیرای پیرورش آگیاهی    م رفی ف الیت پایین با

 Nelsonای باغد ) ها و عالیق حرفه ای و کش  توانایی حرفه

& Condrin, 1987 ) 
 

 مفهوم کارراهه

ای از تجیارب   ای بیه م ،یای زنجییره    کارراهه یا مسیر حرفیه 
آورد و  دسیت میی   کاری مرتبو است که فرد در طول زمان به

پیمایید   د در زندگی کاری خود میدر وایع، راهی است که فر
(Allen & Katz, 1986     ،ایین مفهیوم بییانگر تیوالی ادرا  )

هییا و  هییا و رفتارهییای مربییوه بییه ف الیییت فییردی از نگییرش
 ,Erdogmusتجربییات کیاری در زنیدگی غخدیی اسیت )     

هییای  (  ایین واهه م ،یایی درونیی دارد کییه بیه دییدگاه     2004
دیگیر م ،یای    سویک،د و از غخدی نسبت به غی  اغاره می

هیای وای یی فیرد را برعهیده دارد      بیرونی دارد و انواع غیی  
 ( 1384)دوزن و رندال، 

 

 مفهوم شغل

غی  ازنظر لیوی به م ،ی به کار واداغتن و مشیول سیاختن  
افراد است  انسیان از راه اغیتیال، در جرییان تولیید ف ازنیه      

 ک،ید  ازنظیر راه،میایی غییلی، بیه گروهیی از       مشارکت میی 
سسه یا اداره یا کارگیاه، غیی    ؤهای مشابه در یک م موی یت
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توان،د آنها را احیراز ک،،ید    گوی،د که افراد واجد غرایو می می
درسیتی انجیام ده،ید      های میوله را به و وظای  و مسئولیت

احراز هر غی  به غرایو و خدوصییات م ی،یی نییاز دارد و    
ک،یید کییه  غییا   زمییانی احسییاش آرامیی  و موفقیییت مییی 

خدوصیات ززم برای احراز غیی  را دارا باغید )خیانلری،    
1387 ) 
ای بیرای   م،زلیة وسییله   سالیان متمادی، غی  برای بشر به 

ها  غد  در این زمان رفع نیازهای مادی و م،بع درآمد تلقی می
غیدند و افیراد تیا پاییان عمیر       راحتی فراگرفته میی  مشا   به

ای بیرای   ار وسیلهکردند  ک وظای  غیلی م مول را تکرار می
گذران زندگی بود و تالش برای بقا از اهداف اصلی کار بود  

هیای آن،   با رغد جوامع و افیزای  ت،یوع غیی  و پیگییدگی    
الگوی موفقیت و پیشرفت از راه غی  جام یت بیشتری پیدا 

مثابه نردبیان عمیودی پیشیرفت     کرد  در این نگاه، به غی  به
باز رفیتن از آن و خواهیان    غد که افراد در حال نگریسته می

 ( 1397پیشرفت، تریی و موفقیت هست،د )هاغم ماوری، 
غییی  مفهییومی فراتییر از دریافییت پییول دارد و اب ییاد     

هیا، ت امیی  و   تییری ازیبیی  روابییو دوسیتانه،  ییال    اساسیی 
دهد و عاملی برای تیقق یک زندگی  امیدواری را پوغ  می

 ( Ciulla, 2001است )
تیال روند تکاملی  شمگیری را طیی  با گذغت زمان، اغ 

کرده اسیت و جهیانی غیدن، ورود ف،یاوری و سیوگیری بیه       
ایتدییاد خییدماتی، زمی،ییة ایجییاد دگرگییونی ماهیییت غییی  و 
کمرنگ غدن مرز میان زندگی غیلی و زندگی  یرغییلی را  

 ( Law, et. al., 2002اند ) باعث غده
یانون استخدام کشوری، غیی  مجمیوع    8و  7طبق مواد  

های مرتبو و مستمر و مشخدیی اسیت    ظای  و مسئولیتو
م،زلیة   که ازطرف سازمان امور اداری و استخدامی کشیور بیه  
هیای   کار واحید غی،اخته غیده باغید  رسیته مجمیوع رغیته       

مشا لی است که ازلیاظ نوع کار و حرفه و رغتة تیدییلی  
 و تجربی وابستگی نزدیکی داغته باغد  

 

 مفهوم حرفه

م ین، حرفه به م ،ای پیشیه و کیار آمیده    در فره،گ فارسی 

است  در ادبیات م اصر، مفهوم حرفه به دو م ،یای وسییع و   
رود  حرفه ازنظر لیوی به م ،ی صی،اعت و   کار می میدود به

ای از مشیا   اطیال     ماهرانه ساختن است و م موزً به رغته
اسر عمر بدان اغتیال غود که فرد با رضایت خاطر در سر می
و به ت ویض یا تر، آن مای  نیست  اگر امکانات و ورزد  می

خدوصیات جسیمی و روانیی فیرد بیا مقتضییات غییلی او       
ای را انتخاب  حالت فرد حرفه هماه،گ و همسو باغد، دراین

 ( 1387کرده است )خانلری، 
هییای  هییای غیییلی را از حرفییه ( حرفییه1994فریدسییون ) 

فهیوم  هیای غییلی همیان م    بخشید  حرفیه   پایگاهی تمایز می
ای برمب،ییای  تییر حرفییه اسییت کییه در آن افییراد حرفییه وسیییع

هیای   های آموزش رسمی موردنیاز برای اغتیال در غی  سال
گرایی، اید ولوهی  غوند  مفهوم س،تی حرفه خام ت ری  می

وسییلة آنهیا    و مجموعة خاصی از نهادها است کیه حرفیه بیه   
ربردی (  حرفه به موضوع کا1392راد،  یابد) یان ی سازمان می

غود که پیرامیون آن امکیان    و کارغ،اسی یک غی  اطال  می
هیا   وکار وجیود دارد  حرفیه   آموزش تخددی و ایجاد کسب

م موزً دارای آموزش تکمیلی و دانشگاهی در موضوع خیود  
هییا ارا یة خیدمات و تولیید اسییت  از     هسیت،د  هیدف حرفیه   

وییت      امکان اغتیال تمام1توان به  مشخدات یک حرفه می
سیک دانشگاهی  کال  دارا بودن رغتة دانشگاهی و آموزش 2
ای مربوه بیه آن   های حرفه ها و ص،    دارا بودن انجمن3و 

 اغاره کرد 
حرفییه نییه ت،هییا در رفییع موانییع تیییول آدمییی، بلکییه در  

دهی به هویت او نیز نقی  اساسیی دارد  علیتی ایفیای      غک 
رخیی از  گیری ب ک،،دگی آن در غک  سازی، ت یین نق  هویت

هیای   غئون آدمی است که یکی از آنها، ف لیت یافتن توانیایی 
ای م یین، امیوری در    انسان است  با آمیوختن کیار و حرفیه   

هیای   یابید  همیین توانیایی    یلمرو وجیود انسیان تیقیق میی    
ترین میور تدور انسیان نسیبت بیه     یافته است که مهم تیقق

وییت  دیگر، یسیمت نقید ه   عبارت دهد  به خود را تشکی  می
دهید )بیایری،    یافتة او تشکی  میی  های تیقق انسان را توانایی

1377 ) 
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 تفاوت شغل و حرفه

هیای   بر مفهوم حرفه 1960و  1950های  پژوهشگران در دهه
هیای   پایگاهی به م ،ای نوع خاصی از مشیا   و بیا ویژگیی   

ای متمیایز از کیار    م ین تیکید داغت،د  ازنظر آنان، کار حرفیه 
تلزم آمییوزش و کییارآموزی طییوزنی و غیییلی اسییت و مسیی

پرهزی،ییه بییرای کسییب دانیی  و تخدیی  اسییت و فقییو    
پزغیکان،   هایی مث  پزغکان، مشاوران، مه،دسان، دنیدان  گروه

کشیشان، م لمان مدارش، گزارغیگران، پرسیتاران، خلبانیان،    
م میوزً   –گیرد که دان  ویژه  مددکاران اجتماعی را دربر می

ند و مهارت ویژه م موزً مستلزم دار -دان  انتزاعی و نظری
هیای پایگیاهی    های پیگیده اسیت  ایین حرفیه    انجام یضاوت

های نهادی و اید ولوهیک خیام و کمیابی  مشیابه     ویژگی
هیای غییلی و بازارهیای کیاری      دارند و برای خیود هوییت  

ک،،د که آنها را از سایر مشا   متمیایز   انیداری را ایجاد می
های تیاریخی پزغیک و    ی با نمونههای پایگاه سازد  حرفه می

پردازنید و   وکی  مستق  بوده و به انجام خدمتی عمیومی میی  
ای ییا یواعید    های خود از اخالیییات حرفیه   گیری در تدمیم

ک،،د  آنان در یک م،اسبات ویژه اعتماد  رفتار م ین تب یت می
با مراج ین، مدیران و کارفرمایان خیود ییرار دارنید و دارای    

هییای عییام برانگیختییه  نییه بییوده و بییا ارزشمیی،  دگرخواها
جای حرفه از مفهوم  ها باید به غوند  در فقدان این ویژگی می

توان مشا لی را که فقو دارای برخی  غی  استفاده کرد و می
حرفیه نامیید    باغ،د به یول اتزییونی غیبه   ها می از این ویژگی

 ( 1392راد،  )یان ی
غیی ِ الهییات،    صورت س،تی سه گروه زمین، به در میرب 

انید   غیده  ای غ،اخته می گری حرفه حقو  و پزغکی، و نظامی
که اغتیال به آنها مستلزم دان  فراوان است  گیودی اواخیر   

ای بودن  میالدی دو مال، را برای تشخی  حرفه 1960دهة 
مشا   م رفی کرده است: یکی، متکی بودن عملکیرد غیی    

ک،،یدگان از   دهبه دان  نظیری و دیگیری، تییمین نییاز اسیتفا     
خییدمات غییی  مربییوه بییه نیییو مالییوب  دیگییران هییم در 

ها  بی  بر همین مال،میالدی کما 1990های اواخر دهة  سال
(  گروهیی م تقدنید غییلی    Abbot, 1988انید )  تیکیید کیرده  

طور ذاتی نه فقو بیرای جام یه    ای است که وظایف  به حرفه

مان،ید   های کلیدی اجتمیاعی نییز   ارزغم،د باغد که به ارزش
اوری و حقیو  ییانونی   ف،ی هیای   بهداغت و درمان، پیشرفت

 (  از نظر اباتLeicht and Fennel, 2001مردم مربوه باغد )

وفد  امور انسیانی   طورکلی ح  ها به (، وظای  حرفه1988)
هیایی کیه افیراد     حی   همراه با یبول مسیئولیت نسیبت بیه راه   

ه بیه مسیا     توانید مربیو   ک،،د است، که می ای ارا ه می حرفه
فردی مان،د حرفة پزغکی یا مسا   گروهی مان،د سیهامداران  
یک غرکت در حرفیة حسیابداری رسیمی باغید  ازنظیر او،      

غییود:  ای از سییه جییزک تشییکی  مییی  عملکییرد غییی  حرفییه
م ایوف بیه   « حی   عرضیة راه »، «تشخی  مسئله یا مشیک  »
موردانتظار و مالیوب در  یار وب مبیانی    « حدول نتیجه»

 مربوه نظری غی  
حرفه به ساوح بازتر آمیوزش مت هید اسیت و مسیتلزم      

باغید  ییک حرفیه مسیتلزم      آموزش برای کسب مهارت میی 
های تفکر انتقادی اسیت  م میوزً ییک حرفیه دانی        مهارت

خام خود را دارد و برای کسانی که در آن حرفیه مشییول   
تواند ت،ها به م ،ی داغیتن   هست،د برانگیزان،ده است  غی  می

برای رفع نیازهای مالی باغد، اما حرفه بیه م ،یی انجیام    کار 
کییار، کسییب تجربییه و دانیی  در مسیییر پیشییرفت و ارتقییای 

ای خیام   دنبیال کسیب حرفیه    ها است  افرادی که به مهارت
هست،د اهداف بل،دمدتی دارند و برای رسیدن بیه آنهیا بیرای    

 ک،،د  در مقاب ، افرادی کیه ت،هیا   ریزی می زمان حالشان برنامه
دنبال داغتن غی  هست،د ا لب در ازای کاری دغوار مبلی    به

هیا و وظیای     ک،،ید و حقیو ، مسیئولیت    اندکی دریافت می
 غود  توجهی ندیبشان نمی کاری یاب 

 

 ای آمادگی مسیر حرفه

هیای میرتبو بیا     ای فرای،د آموزش مهارت آمادگی مسیر حرفه
وجو، کسب، حفظ و پیشرفت در طیول مسییر غییلی     جست
هیایی اسیت    ها، مفاهیم و مهارت   این مفهوم غام  ایدهاست

که هر دانشجو برای موفقیت در دنیای کیار بیه آنهیا نیازم،ید     
 است 
ای دسیییتیابی و نشیییان دادن   آمیییادگی مسییییر حرفیییه  

طییور گسییترده   هییای ززمییی اسییت کییه بییه     صییالحیت
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آمییز بیه    آموختگان دانشگاهی را بیرای گیذار موفقییت    دان 
هیا   هیا و صیالحیت   ک،د  ایین غایسیتگی   مییو کار آماده می

اند از: تفکر انتقیادی، حی  مسیئله، تمیرین اسیتدزل       عبارت
گییری و  لبیه بیر     وتیلی  مسا  ، تدمیم صییر برای تجزیه

 ( Mishkind, 2014مشکالت )
 

 آمادگی شغلی

آمادگی غیلی فرای،دی است که طی آن افراد جام یه هیدف   
هیا و بیا درنظیر داغیتن      تها، عالیق، ظرفی مت،اسب با توانایی

از رسمی و  یررسمی  های مختل  اعم م،ابع موجود، آموزش
انیدازی   های غیلی یا راه را دریافت و برای استفاده از فرصت

غییوند )دسییتورال م   وکییار آمییاده مییی  هییای کسییب طییرح
هیای   ( مهیارت 2010(  به گفتیة بِیریدی )  1392سازی   ،  آماده

ری با فره،گ کار جدیید،  آمادگی غیلی غام  توانایی سازگا
پیذیری در   تمای  و توانایی یادگیری  یزهای جدید، ان ااف

سازگاری بیا تییییر، داغیتن اخیال  کیاری خیوب، داغیتن        
فیردی و داغیتن ت،اسیب انیدام و هوغییاری       های بین مهارت

 ذه،ی است 
 

 ای   فرایند آمادگی حرفه

یی ای را بیرای راه،میا   ها مدل فرای،د آمادگی حرفیه  آرولمانی
 اند  براساش این مدل:  غیلی و کاریابی مارح کرده

 گیری غیلی یک فرای،د است    آمادگی غیلی و تدمیم1
گیری غیلی فرد نسبت به دنییای کیار      در، خود و جهت2

 دییقاً با ماهیت رغد غخدی ارتباه دارد 
هیای   ای به،جار ناغی از رغد عال ق و نگیرش    رغد حرفه3

رخ غخ  با مشیا   م،اسیب و    ای، هماه،گی نیم حرفه
 سپس آمادگی برای ورود به یکی از این مشا   است 

ای درون یک زمی،یه فره،گیی و اجتمیاعی رخ       رغد حرفه4
دهیید کییه درون اییین مییییو متییرهییای اجتمییاعی و  مییی

ایتدادی و باورهای غیلی بیا یکیدیگر ت امی  دارنید و     
 گذارنید و ایین عوامی     روی م،ابع خودکارآمدی اثر میی 

 دهد  تیثیر یرار می ای را تیت وظای  رغد حرفه
تییثیر باورهیای غییلی م،فیی ییرار       ها تییت    ب ضی گروه5

صیورت فیوری و بیدون مهیارت، مسیت د       گیرند و به می
 غوند  ورود به دنیای کار می

  در این فرای،د، کیار نیاامن ییا ثمیربخ  در آی،یده نتیجیة       6
 Arulmaniهای غخدی و رضایت غیلی است ) توانایی

& Arulmani, 2004 ) 
 

کااررردی و آماادگی   -هاای للیای   ارتباط آموزش
 ای  حرفه

هایی است که با هیدف   کاربردی آموزش-های علمی آموزش
وری،  ها، افزای  بهره ارتقاک و انتقال دان  کار، ایجاد مهارت

ه،گام کردن و ارتقاک م لومات و تجیارب غیا الن، رغید     به
هیای نهفتیه    ییت درآوردن اسیت داد  است دادهای بارز و به ف ل

غیود تیا    برای تددی مشا   و حرف گونیاگون انجیام میی   
توانایی افراد را برای انجام دادن کیاری کیه بیه آنهیا مییول      

غود به سار مالیوب برسیاند )دبیرخانیه غیورای عیالی       می
 ( 5: 1373انقالب فره،گی، 

-هیای علمیی   این ت ری  در زمر  مفهیوم عیام آمیوزش    
-هیای علمیی   ت  اما در مفهوم خیام، آمیوزش  کاربردی اس

غیود    حرفیه ای متمیایز میی   -هیای ف،ّیی   کاربردی از آموزش
تییرین وجییه اییین تمییایز، تفییاوت در نییوع مهییارت      مهییم
دادهیای   آموختگان این دو نظام آموزغیی اسیت  بیرون    دان 

های ییدی برخوردارنید،    ای عمدتاً از مهارت حرفه-نظام ف،ّی
واسیاة آغی،ایی بیا     کاربردی بیه -دادهای نظام علمی اما برون

هیای ذه،یی    ها و توانایی مبانی علمی حرفه و غی  از مهارت
نیز برخوردارند و ب،ابراین یابلییت تدیدی مشیا   سیاوح     

المللیی کیار مشیا   میرتبو بیا       بازتر را دارند  سیازمان بیین  
  سییار 2  سییار  یرمییاهر  1صیی، ت را در غیی  سییار  

  سییار تک،ولوهیسییت  4مییاهر   نیمییه   سییار3تک،سییی،ی  
  سییار خبییره و متخدیی  6  سییار مییاهر  5)مه،دسییی(  
جیز سیار  یرمیاهر کیه      ب،دی کرده اسیت  بیه   ف،اوری دسته

نیازم،د آموزش خاصیی نیسیت، بقییة سیاوح بیا توجیه بیه        
رود به درجاتی از آمیوزش نییاز    ف الیتی که از آنان انتظار می

یلی حرکیت ک،ییم، از   سوی ساوح بازتر غی  دارند  هر ه به
غود  در سیاوح   های مهارتی کاسته می درجة  لظت آموزش

غیلی، سار کارگر ماهر در حد پایان تیدییالت متوسیاه،   
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سار تک،سی،ی در حد کاردانی، سار تک،ولوهیست در حید  
کارغ،اسی و سیار متخدی  ف،یاوری در حید کارغ،اسیی      

هیا   ارغد و دکترا یرار دارد  تا سیار کیارگر میاهر، آمیوزش    
متوجه ایجاد یک مهارت برای غیلی م یین اسیت )آمیوزش    

های  ای(  از سار تک،سی،ی، ضمن آموزش مهارت حرفه-ف،ّی
های  های ذه،ی مان،د مهارت یدی، درجاتی از پرورش مهارت

های تشخی  و ح  مسئله نیز مدنظر ییرار   ادراکی و مهارت
گیرد و لذا آموزش اصول و مبانی علمیی حرفیه نییز وارد     می

کاربردی(  ب،ابراین -غود )آموزش علمی میتوای آموزغی می
کاربردی از این نظر که م اوف به غیی   -های علمی آموزش

حرفیه ای و از ایین ج،بیه کیه بیه      -های ف،ّی است با آموزش
هیای عیالی فدی      مبانی علمی مشا   توجه دارد با آمیوزش 

 ( 1388مشتر، دارد )خریانی و سلسله، 
 

 ای در آمادگی حرفهگانه  های پنج مهارت

ای بیودن بایید    (، افیراد بیرای حرفیه   2001بیه اعتقیاد آلیون )   
گانة خیود را تقوییت ک،،ید  بیه اعتقیاد وی،       های پ،ج مهارت

ها باغ،د، اضاراب کمتری برای  افرادی که دارای این مهارت
گیری غییلی دارنید و بیشیتر در رفتارهیای اکتشیاف       تدمیم

ک،ید کیه بیاز     پیش،هاد میغوند  این رویکرد  غیلی درگیر می
بودن ذهن، یکیی از صیفات غخدییتی ضیروری بیرای هیر       
فردی در مییو کاری است، زیرا امروزه تیییرات سری ی در 

بی،ی ایین رویکیرد، افیرادی     دهد  طبق پی  مییو کار رخ می
هایی هست،د که برای ایجیاد،   که ذهن باز دارند دارای مهارت

تواند آموختیه ییا    و میها بوده  تشخی  و استفاده از فرصت
 ( 1391دوست و دیگران،  کسب غود )دین

 گانه به غرح زیر است: های پ،ج این مهارت 
هییای خییود در  پییذیری: بییه م ،ییی تیییییر نگییرش   ان اییاف1

های گوناگون اسیت  میثالً، غخدیی بیرای ای،کیه       مییو
های  بتواند در مکانی مذهبی کار ک،د، ممکن است نگرش

،د یا اگر فیردی نتوانید بیه غیی      دی،ی خود را تقویت ک
ورزد کیه تیا    موردنظرش برسید، بیه کیاری اغیتیال میی     

 حدودی مشابه آن غی  باغد 
بی،ییی: ی ،ییی پیگیییری غییرایو جدییید و یییافتن       خییوش2

 های برتر   موی یت
گییرد کیه خایر کیردن در        خارپذیری: ی ،ی فرد یاد میی 3

 بی،ی را بپذیرد   مقاب  حوادث  یریاب  پی 
نشیی،ی ک،ید و ایین     کار: زمانی است که فرد باید عقب  پشت4

ک،ید  مقاومیت در واییع سیمج غیدن و رهیا        کار را نمی
 نکردن است 

  ک،جکییاوی: در وایییع یییرار گییرفتن در م ییر  غییرایو   5
نظر  یادگیری جدید است که ممکن است خود به ما نقاه

 ( 1395یا راهی را نشان دهد )طباطبایی و لسانی، 

 

 ای ادگی حرفهلوامل اصلی آم

توان در پیوستاری تدیویر   ای غدن مشا   را می پدید  حرفه
آل و  ای اییده  هیای حرفیه   کرد که یک یاب آن وجیود ارزش 

یاییب دیگییر پراک،ییدگی و عییدم وجییود هرگونییه اغییترا،   
ای است  در راستای  ،ین پیوستاری عوام   های حرفه ارزش

تیوان بیه    ای غدن یک غی  ییا تخدی  را میی    اصلی حرفه
 غرح زیر خالصه کرد:

  یییک حرفییه دارای  ییار وب نظییری سیسییتمی اسییت    1
ای از راه فرای،د آموزش طوزنی کسیب   های حرفه مهارت

صیورت ییک    غود  مجموع اطالعات مربوه به آن بیه  می
گیرد و آماده غدن بیرای   بدنة مشخ  از دان  غک  می

 عضویت آن، نیاز به دان  و تجربه کافی دارد 
ای از راه کسییب دانیی  ززم در آن زمی،ییه  ه  آمییادگی حرفیی2

 آید  دست می به
  پذیرش اجتماعی وسی ی در اعمیال اختییارات تخددیی    3

 آید  وجود می به
غیود کیه    ای دیکته می ای ویژه   در یک حرفه، اخال  حرفه4

غخدی عضو خام را با سایر اعضیا و افیراد    ارتباه بین
 ک،د  یرار میهایی که با او در تماش هست،د بر و سازمان

غده فره،گ خاصی حاکم اسیت کیه      در هر حرفة غ،اخته5
آورد  وجیود میی   نق  اجتماعی اعضیای آن حرفیه را بیه   

 ( 1386)میرسپاسی، 

 

 ای در استرالیا تجررة لیلی آمادگی حرفه
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های استرالیا  های دانشگاه غده در یکی از دانشکده برنامة پیاده
ک،ید  ایین    ای عرضه می تجربة مفیدی از برنامة آمادگی حرفه

ای با نام زی  بوی  ماال ه با استفاده از الگوی آمادگی حرفه
هیای همکیاری    سیازی غیده اسیت، روش    تازگی مفهوم که به

ک،د  ایین   های استرالیا با ص، ت را کش  می یکی از دانشگاه
ای را در دانشیجویان در   هیای آمیادگی حرفیه    ماال ه، ویژگی

دهید و تقوییت    عی توسی ه میی  های آزمایشی و مد،و مییو
مییور را بیرای توسی ة     ک،د و ایدامات مبتکرانیة دانشیگاه   می

وتیلیی    تجزییه  ب،یدد   کار میی  ای به های آمادگی حرفه ویژگی
ای در دانشیگاه   اس،اد مربوه به دور  ایدامات، آمادگی حرفیه 

ب،یدی کیرده اسیت کیه      را به هشت جز مدل زی  بوی طبقه
توانید بیرای هیدایت      وب میی دهید ایین  یار    پیش،هاد میی 

ها در همکاری بهتر با ص، ت مفید واییع غیود  ایین     دانشگاه
تیقیق از رویکرد ماال ه موردی استفاده کیرده و تمرکیز آن   

در ییک دانشیگاه بیزرس اسیترالیا بیوده       PCPMبر دانشکده 
 غده به غرح زیر است: است  اجزای مدل استفاده

دو بیرای تسیهی     ی دوبیه های ییادگیر  نفس: برنامه   اعتمادبه1
نفیس   بیه  انتشار دان  بین دانشیجویان و تقوییت اعتمیاد   

 دانشگاهی 
سازی دانشجویان از روندهای ف لی  سازی کافی: آگاه   آماده2

هیای   ص، ت از راه خبرنامه، وبالس و مکاتبات و برنامیه 
مشیاوره صیی، ت بییرای تسیهی  ت امیی  بییین کارفرمایییان   

 ص، ت و دانشجویان 
ای بییرای  هییای غییبکه آرام: فییراهم کییردن فرصییت   انتقییال3

های  دانشجویان برای ت ام  با متخددان ص، ت، پلتفرم
توان،یید  کمییک آن دانشییجویان مییی مسیییر غیییلی کییه بییه

 وجو ک،،د  های غیلی را جست فرصت
ها بیرای   های اصلی به همراه برنامه   ب،یان میکم: ارا ة دوره4

آمییز در   قییت پوغ  دان  موردنیاز بیرای عملکیرد موف  
 غده  بی،ی حرفة پی 

هییای آموزغییی    آمییوزش یکپار ییة حرفییه: پیشیی،هاد دوره5
 های آنها  یکپار ة حرفه به همراه برنامه

  کارک،ان باتجربه در ص، ت: داغتن کادر آموزغی باتجربیة  6
 ص، ت وای ی 

های سازنة صی، ت     پیوندهای میکم با ص، ت: گردهمایی7
ای برای دانشیجویان، کارم،یدان    هم،زلة رویدادهای غبک به

طیور   ک،،ید  همیین   و متخددان ص، ت انجام وظیفه میی 
هیایی کیه متخددیان صی، ت آنهیا را       جوایز و بورسییه 

ک،،یید تییا دسییتاوردهای دانشییجویان درون   حمایییت مییی
 دانشگاه را بش،اس،د 

گیری صی، ت کیه     های مربیی  های پشتیبانی: برنامه   سیستم8
هیایی در   توان،ید بیه حرفیه    یکمک آنها دانشیجویان می   به

خواه،د در آنهیا اسیتخدام    هایی متد  غوند که می رغته
 .(Borg, et. al., 2017غوند )

 

 روش لیلی آمادگی شغلی

در این روش که از استانداردهای آمادگی غییلی بهیره بیرده    
 ترتیب مشاهده کرد: توان وظای  زیر را به غده است می

کییه ازجملییه     بررسییی و غیی،اخت مشییا   مییوردنظر   1
توان به بررسی نیازهای مهارتی، نظری  های آن می مهارت

طیور   هیای غییلی اغیاره کیرد  همیین      و دانشگاهی گروه
بایست وض یت بازارکار و اغتیال مشا   موردنظر را  می

 نیز بررسی کرد 
های مربوه  ها  ازجمله مهارت   بررسی مییو کار و ف الیت2

ای،ید کیاری مشیا      تیوان بیه بررسیی فر    به این ب،د میی 
 موردنظر و احدا توالی کارها اغاره کرد 

آزت    بررسی و غ،اخت میواد، تجهییزات، ابیزار و ماغیین    3
آزت را  بایست نیو  عملکرد ابیزار و ماغیین   مربوه  می

بررسی کرد و ایم،ی و بهداغت کار با تجهیزات را نیز از 
 نظر دور نداغت 

ی غیی  میوردنظر   کارگیری موضوعات و مسیا   جیانب     به4
مان،د ایم،ی، ایتدادی، سختی و پیگییدگی کیار  در ایین    

هییای دریییافتی حقییو  و مزایییای غیییلی   یسییمت آیییتم
دییت   موردنظر و نکات ایم،ی و بهداغتی کار را بایید بیه  

 موردبررسی یرار داد 
ح  مسئله  فهم دیییق     غ،اسایی و ت ری  مسئله و ارا ة راه5

ح  ازجمله  رگیری بهترین راهکا ب،دی مسئله و به و فرمول
 های این یسمت از آمادگی غیلی است  مهارت

های مهم در این زمی،یه   گیری ح  مسئله  از مهارت   تدمیم6
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آوری اطالعیات، ارزییابی پیامیدها و     تیوان بیه جمیع    می
 وتیلی  برای بررسی خارات احتمالی اغاره کرد  تجزیه

یرگذار  غی،اخت    مدیریت اضاراب و بیان نافذ و گفتار تیث7
ماهیییت اضییاراب و دزییی  ایجییاد اضییاراب و توانییایی 
بریراری ارتبیاه میؤثر و فدیاحت و بال یت در گفتیار      

 باغد  های کاربردی در این بخ  می ازجمله مهارت
هیای ارتبیاطی    کارگیری مهارت   ت اری  ع،اصر ارتباطی  به8

و کلیدهای بریراری ارتباه در این بخی  حیا ز اهمییت    
 است فراوان 

  انتقال و دریافت پیام  بریراری ارتباه کالمی و  یرکالمیی  9
های مؤثر در فرای،ید گیوش دادن از    کارگیری تک،یک و به

 باغد  های مهم در این یسمت می مهارت
کیارگیری   های مذاکره  بیه  کارگیری راهبردها و تاکتیک   به10

هیای میذاکره را    مفاهیم راهبرد مذاکره و غ،اسیایی غییوه  
 های این گروه نام برد  توان از مهارت می

  ادرا، و ارتباه در میذاکرات  توانیایی همیدلی، گیوش     11
هییای  هییای ارتبییاطی از نمونییه مهییارت  دادن و مهییارت

 باغد  مورداستفاده در اراتباطات مذاکره می
 کارگیری اصول و ف،ون مذاکرات اثربخ      به12
کیارگروه     مشارکت دادن افراد در کیار گروهیی  تشیکی    13

برای سازمان و انجیام نمونیه کیار گروهیی بیرای افیراد       
 های این بخ  است  ازجمله مهارت

هیای   کارگیری روش   ح  ت ار  در کارهای گروهی  به14
ح  ت ار  و بررسی اغکال مختلی  ت یار  در ایین    

 باغد  یسمت حا ز اهمیت می
تیوان   های این یسمت می   کار گروهی و تیمی  از مهارت15

هیای کیاری    بیرد و تشیکی  تییم   -اجیرای بیازی بیرد    بیه 
ای  سازمان آموزش ف،ّیی و حرفیه  مستق  اغاره کرد ) نیمه

 ( 1394، کشور
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