
 

 

 کلینیک مشاورة شغلی

Occupational Counseling Clinic 

هاا  زز  هچواون نةاوع می دان جانبا و  ا         آموزش انواع مهارت
هاا   اجارات، نةاوع    صاحبان مباغل، نةوع   ق ار  ارتباط  ا ساازمان 

ها   امکانات ک   نگار    جرخواست شغل   نةوع شناساین د صت نام 
 یت کارراهة شاغین   یااجری   ه  ا     از ا تدا  انتخاب رشت  تا مدی
  هت  مباغل  سیار مفید است.

یکی از مباحث اساسی در جوامع امروزی اشتغاا  و در یتی   
آن کاریابی است. بیکاری یدیدة اجغمتایی در جاتان امتروز    

شتود. ایت     است که در بیشغر کشورهای جاان مشتاهد  متی  
و  یدید  بایث مشکالت اجغمایی مخغلفتی ماندتد رواف ر تر   

هتای جمتمی    شرایط سخت زندگی در کشور و بروز بیماری
گردد. در رضای کدتونی  کاریتابی    و روانی در ارراد جامعه می

تری  ممائلی است که ارراد در م تاعع تصیتیلی    یکی از مام
اقغیادی مغفاوت درگیتر  -های اجغمایی مخغلف و با وضعیت

یار آن همغدد. در ایران  با وجتود ایدکته جویدتدگان کتار بمت     
وجتوی شتاک کمغتر     های کاریابی و جمت زیادند  اما ماارت

موردتوجه است و نگرش و باور غالب ارراد جامعه را کمبود 
دهد. ای  امر بایتث شتد  کته     های شالی تشکیک می ررصت

هتای کاریتابی    سمت رراگیری ماتارت  جویددگان کار کمغر به
 وجتو استغفاد  کددتد    های مدفعلی برای جمت ررغه و از روش
 (.1385آبادی و دیگران   )صالصی نجف

هتای ممتیر توستعة     ارائة مشاورة شالی از اهم رعالیتت » 
وکار است و الزم استت در ایجتاد مشتاغک مداستب و      کمب

های ماتارتی  رشتغة    یایدار براساس یالقه  اسغعداد و توانایی
تصییلی  نیازهای بازار کار و به مدظور هتدایت و راهدمتایی   

هتای   فاد  از تجارب مشاوران ردّتی در بخت   مغ اضیان با اسغ
کشاورزی  صدعغی  تعاونی  خدماتی  مالی و ایغباری  ردّی و 

)دستغورالعمک ارائته   « ماارتی و غیر  به مغ اضیان ارائه شتود 
 .(1396خدمات مشاور  شالی  

راهدمایی و مشاورة شالی ن شتی مصتوری در کارآمتدی     
د باغر خود را بشداستد  کد بازار کار دارد زیرا به ررد کمک می

و از نیازهتتای جامعتته و مشتتاغک گونتتاگون آگتتاهی یابتتد  از 
شرایط احراز آناا مطلع شود و در انجتام امتور شتالی ختود     

توانتد برابتری در دسغرستی بته      تواناتر گتردد. همندتی  متی   
های شالی را تمایک کدد و نه تداتا ن ت  مامتی در     ررصت

ر مبتتارز  بتتا  کارآمتتدتر کتتردن بتتازار کتتار دارد بلکتته د    
های اجغمایی نیز مؤثر است. کارآرریدان و نیتروی   مصرومیت

تواندد از ای  خدمات برای کتارآرریدی و برختورداری    کار می
مدتد شتوند )اردهته و     های موردنیاز بازار کار باتر   از ماارت

 (.1383ابراهیمیان  
هتای   هتای اخیتر در کشتورهای مخغلتف برنامته      در سا  

شود. برای مثا    لبه بر بیکاری اجرا میمشاورة شالی برای غ
های شالی  در  های شالی  در آلمان نشمت در بلژیک کلوپ

هتای   های تصییلی شالی و در انگلمتغان دور   اسپانیا کارگا 
آبتادی و دیگتران     شود )صتالصی نجتف   شاگردی برگزار می

1385.) 
یوامک مغعدد رردی  اجغمایی  اقغیادی و سیاسی ایجتاد   

های رشد شالی و کاربرد آناا را در مشاورة  نظریهو گمغرش 
اخغیتار   شالی ضروری ساخغه است. برخی از ای  یوامک به

. توسعة بتازار کتار و بتروز انتواک مشتکالت      1اند از:  یبارت
. بروز تاییرات وسیع در مشاغک و الگوهای اشتغاا   2شالی؛ 

ی هتا  . ارتزای  دور  3های جدید؛  اوریردگیری از  بر اثر بار 
مدزلتة   هتای یملتی بته    کارآموزی شالی و تأکیتد بتر ماتارت   

. ارزای  بیکاری در بی  جوانتان کته   4شرط اسغخدامی؛  یی 
. 5های مخغلتف ررغتاری انجامیتد  استت؛      به بروز ناهدجاری

کارگماری  های جدید در زمیدة اشغاا  زنان و به ایجاد دیدگا 
 (.1385آبادی   ها )شفیع آموخغگان دانشگا  دان 

 

 مفهوم راهنمایی شغلی

هتا  یالیتو و    شود تا ماتارت  در ای  ررایدد به ارراد کمک می
هتای بتال وة ختود را درن کددتد تتا از ایت  را  نگتا          قابلیت

های شتالی و تصیتیلی داشتغه باشتدد.      ای به گزیده بیدانه واقع
آموزان و مصیتالن استت. یمتد      تمرکز ای  مرحله بر دان 
 است از:اهداف ای  مرحله یبارت 

آمتتوزان و ماتتارت  گیتتری دانتت  . ارت تتای ماتتارت تیتتمیم1
 وتصلیک دنیای کار نزد آناا؛ تجزیه

. کمتک بته درن اهمیتتت روزارتزون رقابتت اجغمتتایی در     2
 دنیای کار و آگاهی از ن اط قوت رردی در ای  یرصه؛

آموزان با تمرکتز بتر ت ویتت امیتد       . ارت اء شخییغی دان 3
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گیری  یشغکار  میتک بته    ی تیمیمها یزم و اراد   ماارت
 های اجغمایی؛ کارا بودن  قدرت و ماارت

هتا و ارکتار    . رراهم ساخغ  ررصتغی بترای بتازنگری ایتد     4
مرسوم و همندی  تأمک در خیوص مشاغلی که جامعته  

های جدید  نگاهی مغعیبانه به آن دارد تا از ای  را  گزیده
 آموزان ایجاد شود؛  شالی برای دان 

 نرخ شکمت تصییلی در مدارس؛ . کاه 5
تری  راهکارها  آموزان برای انغخاب مداسب . کمک به دان 6

سوی یک حررة ختاص و ستازگار    در راسغای حرکت به
های رتردی   ساخغ  ای  راهکارها با اسغعدادها و مشخیه

 (.1383آناا )بازاد  
 

 مفهوم مشاوره

انغشتار   1945کته در   یترورش  و ررهدگ آمتوزش گود  مؤلف 
ارغه است  مشاور  را کمک به ررد در مورد ممائک شخیی  ی

کدد که در آن ح ایو و اعالیتات   تربیغی و شالی تعریف می
وتصلیتک   حلتی مداستب مطالعته و تجزیته     الزم برای یارغ  را 

شوند. غالباً با کمک مغخییان و اسغفاد  از مدابع مدرسه  می
مراجعتان  های رردی به شاگردان و  و جامعه و انجام میاحبه

شود که خود بتا توجته بته جوانتب امتر تیتمیم        آموخغه می
 ستان  نظتران مشتاور   آن را بتدی     بگیرند. اسغفلر  از صاحب

ای است تخییی بی  دو ررد  مشاور  رابطه»کدد:  تعریف می
صتال  و دیگتری مراجتع     کرد  و ذی که یکی مشاور تصییک

رویاروی  ای  رابطه معموالً انفرادی است  یعدی رابطة« است.
است گرچه ممک  است گتا  در آن بتی  از دو نفتر درگیتر     
باشدد. هدف مشاور  کمک بته مراجتع استت کته غتر  و      
م یود خود را از زندگی دریابد  آن را تیتری  کدتد تتا بته     

ای بپتردازد کته مغداستب بتا      های آگاهانته و یاقالنته   انغخاب
در  هتایی کته   های او همغدد  سپس در زمیده عبیعت و توانایی

حد امکان و اسغطایت او است به کار و یمک مبتادرت ورزد  
 (.1353)اردبیلی  

انجم  مشاورة آمریکا مشاور  را رابطة مجاز و رویاروی  
کدد که  مصرمانه م بو  و بدون ارزشیابی و داوری تعریف می

گیری از دان   تخیص و توانایی خود  در آن مشاور  با بار 
ختود و مصتیط ختود را باغتر      کدتد تتا   به مراجعان کمک می

ای الزم را در رابطته بتا    های شتالی و حررته   شداخغه  تیمیم
رردی ازدواف یا دیگر ممتائک   رشد شخیی و نیز روابط میان

 (.1386نژاد   زندگی اتخاذ کددد )نوابی
 

 مفهوم مشاورة شغلی

شروک مشاور  در جاتان بتا کتار ررانتک یارستونز در زمیدتة       
سبب او را یتدر مشتاور     همی  د؛ بهبو 1909مشاور شالی در 

نامدد. وی معغ د بود مشاورة شالی جریانی رودررو است  می
هتتا و  کتته در عتتی آن رتترد از استتغعدادها  یالیتتو  توانتتایی  

کدتد و ستپس در    های خود اعالیاتی کمتب متی   مصدودیت
متتورد ملزومتتات و شتترایط مور یتتت  مزایتتا  معایتتب و      

س بتا استغدال    های مخغلف کتار مطلتع شتد  و ستپ     ررصت
 (.1398رسد )صادقی   صصی  به نغیجة مدط ی می

مشاورة شالی کمک بته رترد استت در انغختاب شتالی       
کتته  مغداستب بتا استغعداد  یالیتو و تجربیتات ختود عتوری       

نیازهای او را ارضا کدد و موجب بابود وضتع جامعته شتود    
 (.1383آبادی و احمدی   )شفیع

بتا استغعدادها و    ای است کته  مشاورة شالی تعیی  حرره 
امکانتتات و خیوصتتیات روانتتی و جمتتمی رتترد ستتازگار و 

یبارتی در ای  شاخة راهدمتایی و مشتاور     هماهدگ باشد. به
شتود؛ یتک دستغه اعالیتات      دو دسغه اعالیات بررستی متی  

هتا و   مربوط بته مشتاغک و دستغة دیگتر مربتوط بته ویژگتی       
شتود تداستب    اسغعدادهای ررد. در جریان مشاور  تالش متی 

شود و تعیتی  گتردد    بی  ای  دو دسغه اعالیات مشخص می
هتا و   ای شرایط مربوط به یک حررته بتا توانتایی    تا چه انداز 

 (.1381آبادی   های ررد سازگاری دارد )شفیع ویژگی
 

 اهمیت مشاورة شغلی

ای از زنتدگی رترد را بته     ازآنجاکه شاک و حرره بخ  یمد 
د. چدی  شترایطی  دهد  اهمیت بمزایی دار خود اخغیاص می
ها و یالیو ررد همخوانی نداشغه باشد  بته   چداننه با توانایی

دهتد   یدم رضایت شالی خواهد انجامید. تص ی ات نشان می
زا در  تری  مشکالت اسغرس یدم رضایت شالی یکی از مام

هتای دیگتر زنتدگی او را     تواند جدبه زندگی ررد است که می
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یرات رردی مشتاورة شتالی    بر تأث تأثیر قرار دهد. ارزون تصت
تأثیرات اجغمایی آن را نیز نباید دور از نظر داشتت. کتارایی   

تأثیر توانایی  ای که به او واگذار شد  است تصت ررد در حرره
و اسغعداد و یالقه او به آن شاک قرار دارد. یتدم همتاهدگی   
ررد با شرایط شتالی کتارایی او را در ممتیر اهتداف شتالی      

مؤسمته یتایی  خواهتد آورد. مؤسمتات و      مرکز  کارخانه یا
گیری ارترادی همتغدد کته     کار مراکز مخغلف کاری مایک به به

 کارایی باالتری داشغه باشدد.
کدتد تتا اهتتداف و    مشتاورة شتالی بته ارتراد کمتک متی       

هایشتتان را بتترای ختتود شتتفاف و آشتتکار ستتازند    خواستتغه
 ای های شتالی و حررته   تیمیمات درسغی اتخاذ کددد  انغ ا 

خود را مدیریت کددد  از یادة تاییترات و تصتوالت شتالی    
شد  برآیدد و در حفظ و نگاداشت شاک با اکغمتاب   عراحی
هتتای الزم توانمدتتد باشتتدد. در ضتتم    هتتا و ماتتارت قابلیتتت

تر موانع ییشتروی جویدتدگان    مشاورة شالی با بررسی یمیو
شاک  سعی دارد راهکارهایی را معی  سازد که در بازار کتار  
ادامة حیات داشغه باشتدد. در جوامتع ییشتررغه  راهدمتایی و     

مثابته ابتزاری    یتردازد و بته   مشاورة شالی به ایفای ن   متی 
حیاتی برای کدغر  و هدایت تصوالت بازار کار درنظر گررغته  

چدتان درن شتد     شود. اهمیت و ن   اساسی مشاور  آن می
هتای اصتلی دروس    است که آموزش شالی جتزو سرریتک  

 (.1383تصییلی مدظور شد  است )بازاد   م اعع
بتته کمتتک مشتتاورة شتتالی  اعالیتتات شتتالی یعدتتی     

خودشداسی و آگاهی از نیازهای شتالی جامعته در دستغرس    
گیتری مداستب    گیرد و امکان تیتمیم  تمام کارجویان قرار می

برای  ازعریو راهدمایی و مشاورة شتالی   آید. ارزون رراهم می
داخت و کمبود یا رراوانتی نیتروی   توان بازار مشاغک را ش می

انمانی در بخ  معیدی از مشاغک را مشتخص کترد  تعتدیک    
یمک آورد  بتی  دانشتگا  و    نیروی انمانی در بازار مشاغک به

جامعه ارتباط مغ ابک و صمیمی برقرار و بر رضایت شتالی و  
در ناایت بر رضامددی از زندگی ارزود  خودکفایی صدعغی و 

تتأمی  کترد  انمتان هتا را بته مشتاغلی       اقغیادی مملکت را 
گمارد که برای آناا مداسب است  اعالیات معتی  و متوث ی   

دستت آورد و ارتراد را بته اشتغاا  در ایتام       دربارة مشاغک به

 (.1381آبادی   رراغت تشویو کرد )شفیع
هدف اصلی مشتاورة شتالی آن استت کته رترد یتس از        

ای هتت شداستتایی خیوصتتیات ختتوی  و آشتتدایی بتتا ویژگتتی
 ,Amundsonمشاغک دست به انغخاب شاک مداستب بزنتد )  

Harris-Bowlsbey & Niles, 2006.) 
 

 هدف ارائة خدمات مشاورة شغلی

هدف از ارائة مشتاورة شتالی و کتارآرریدی توستعة دانت        
تبدیک اید  به یک رعالیت شالی یایتدار  کمتک بته حفتظ و     

ت هتای نویتای کتارآرریدی در صتصدة رقابت      یایداری رعالیتت 
متدار در واحتدهای    هتای دانت    اقغیادی و توستعة رعالیتت  

ای  صدعغی و خدماتی است. همندی  ارائة ختدمات مشتاور   
هتای   وکتار  کاریتابی  تتدوی  عتر      در زمیدة آموزش کمتب 

اشغاا  و کارآرریدی  ح توقی  بازاریتابی و رتروش  متالی و     
گتذاری و هتر ختدمت     گتذاری  تایتة مدتابع سترمایه     سرمایه

وکتتار و  کتته در ارتبتتاط بتتا ممتتیر توستتعة کمتتبدیگتتری را 
رود با  شود و انغظار می تعریف باشد شامک می کارآرریدی قابک

 ارائة ای  خدمات اهداف زیر مص و شود:
آموخغگتان   شداسایی  تربیت و یرورش دانشجویان و دان  -

 کارآرری ؛
انتتتدازی  هتتتای کتتتارآرریدی بتتترای را  یتتترورش ماتتتارت -

 کارهای یایدار؛ و کمب
ویتژ  دانشتجویان و    ارت اء شداخت جامعة دانشگاهی و بته  -

آموخغگان نمبت به کارآرریدی و کارآرریدان و ن    دان 
 آناا در رونو اقغیادی و ایجاد اشغاا  کشور؛

ایجاد شبکه و برقتراری ارتباعتات ررادانشتگاهی قتوی بتا       -
ربط  برای یشتغیبانی و حمایتت    های ذی صدایع و شرکت

 وکار. و توسعة کمب از کارآرریدی

در زمیدتتة مشتتاورة شتتالی  مینتتک و کرومبتتولغز هتتدف   
مشتتاورة شتتالی را یتتادگیری و ن تت  مشتتاوران شتتالی را   

انتد. در بتاور آناتا  متردم      سازندة ای  یادگیری برشمرد  آسان
های خود را گمغرش دهدد و برای  ها و دلبمغگی باید توانایی

ستخ  دیگتر     بته سازی وظایف شالی آمادگی یابدد.  دگرگون
دست آورند  های الزم را به آناا باید برای اقدام کردن  توانایی
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ای ن   بدیادی دارند. مراجعان  که در ای  کار مشاوران حرره
های کدونی خود را دریابدتد   ها و دلبمغگی نه تداا باید توانایی

هایی را کته دوستت    ها و دلبمغگی که باید آن دسغه از توانایی
یرورش دهدد و بیاموزند )میصف و دیگتران    دارند در خود

1384.) 
 کته  استت  آن ای حررته  و شتالی  مشتاور   اساستی  ن   

 و رردی نیازهای ها  توانایی ها  رغبت میان مطلوبی هماهدگی
 شتخص  که عوری به کدد؛ برقرار شالی اعالیات و اجغمایی

 و بپتردازد  مصولته  وظایف انجام به مطلوب ای شیو  به بغواند
  مفتتاهیمی ای حررتته مشتتاور . ببتترد لتتذت ختتود شتتاک از

  هتتای ماتتارت توستتعه بتترای ارتتراد بتته کمتتک همنتتون
  امتتر در گیتتری در راستتغای تمتتایک تیتتمیم و ریتتزی برنامتته
 یابتدی   و زاد  شتمایی )گیترد   متی  دربتر  را ای حرره انغخاب
1384.) 

 
 مشاور شالی کیمت؟

گر صمیمی  مربی یتا   مشاور شالی ممک  است ن   آموزش
ای  لم را اتخاذ کدد. او باید برای ررع ارکار ناکارآمد حررته مع

ررد مراجعان  کته رشتد رتردی آناتا را بته تعویتو        مدصیربه
انتدازد  آمتاد  باشتد. در واقتع  مشتاور در قامتت معلتم          می

هتا    کدد تتا یالیتو  رغبتت    مصیطی را برای مراجع رراهم می
گتر از  های کتاری و بمتیاری دی   ها  یادت ها و ارزش ماارت
 ,Lent & brownاش را توستعه دهتد )   هتای رتردی   ویژگتی 

2005: 223.) 
 

 آموزان مشاورة شالی دان 
دورة مغوسطه یکی از م اعع بمیار حماس استت کته لتزوم    

سازد. راهدمایی و مشتاورة شتالی    مشاورة شالی را مصرز می
. رتراهم  1کدتد:   در ای  دور  دو هتدف اصتلی را دنبتا  متی    

آمتوز بتا خودشداستی و     عیغی کته دانت   آوردن امکان و متوق 
ای  ریزی شتالی و حررته   تر عر  تر و دقیو شداسی کامک حرره

تری در  . در دسغرس قرار دادن اعالیات دقیو2را دنبا  کدد؛ 
هتای روانتی  شداستایی مشتاغک مغعتدد        باب نغتای  آزمتون  

آمتتوزان  هتتای استتغخدامی بتترای دانتت   امکانتتات و ررصتتت
 (.1381آبادی   )شفیع

 
 شاورة شالی دانشجویانم

دانشجویان در حکم سرمایة انمانی کشور و قشر جوانی کته  
های مام زنتدگی ماندتد ازدواف و اشتغاا      در آسغانة انغخاب

همغدد و الزم است مرحلة گذار از دانشگا  به کار را هرچته  
زودتر عی کددد  باید از هویتت مدمتجم  یایتدار و مصکمتی     

هتای ختود را بته واقعیتت      نغخاببرخوردار باشدد تا بغواندد ا
 (.1397تر کددد )زارک مارجردی و دیگران   نزدیک

عورکلی در  بیشغر دانشجویان در زمیدة انغخاب شاک و به 
شتوند. نداشتغ     رو متی  همان مراحک اولیته بتا مشتکک روبته    
ها و یالیتو   ها و توانایی خودسدجی و خودارزیابی از ماارت
شغة تصییلی بتا مشتاغک   و رغبت شالی خود  یدم ارتباط ر

هتای تصیتیلی آنتان کتاربرد      موجود در جامعه و ایدکه رشغه
هتای   چددانی در جامعه ندارد  ناآشدایی با بازار کار و ررصت

هتای زیتادی از    شود که با سپری شدن ستا   شالی سبب می
آ   زندگی و یمر خود همندان در یی نیازهتای شتالی ایتد    

ای را  گیری یاقالنه یمخود باشدد. یک عر  شالی مورو تیم
 (.Luzzo, 2000سازد ) ها ممک  می از بی  تمام انغخاب

انغخاب شاک یکتی از اهتداف ماتم زنتدگی هتر جتوان        
وجو و انغختاب ایت     تدانشگاهی است؛ چداننه وی در جم

مدبع نیاز مغصمتک ستخغی و موانتع شتدید شتود  مضتطرب       
ف سر گذاشغ  ای  موانتع را ختار   خواهد شد و چداننه یشت

از کدغر  خود یا نتاممک  بدانتد  احمتاس درمانتدگی بته او      
دست خواهد داد. مغخییان مشتاورة شتالی ی یتد  دارنتد     

توانتد ایت     وجتوی شتالی متی    هتای جمتت   آموزش ماارت
اضطراب و نگرانی را کاه  داد  یتا از آن ییشتگیری نمایتد    

 (.1387نژاد و دیگران   )مادی
 

 فرایند مشاورة شغلی

بتو نظتر یارستونز در سته مرحلتة اساستی       مشاورة شالی ع
 گیرد: صورت می

هتتا و  هتتا  استتغعدادها  رغبتتت  . شداستتایی کامتتک توانتتایی 1
هتا تمتام توانتتایی    هتای رتردی؛ ایت  ویژگتی     مصتدودیت 

های جمتمانی و روانتی و    جممانی  روانی و مصدودیت
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 گیرد؛ اجغمایی ررد را دربر می
ملی کته  . شداسایی مشاغک مغعدد و آگاهی نمتبت بته یتوا   2

راستغا   شوند. درای  مدجر به مور یت و رضایت شالی می
هتتای  هتتای مخغلتتف هریتتک از مشتتاغک از جدبتته ویژگتتی

هتا بررستی    مخغلف مالی  اجغمتایی و ستایر مصتدودیت   
های خاص خود را دارند  شوند. برخی مشاغک ویژگی می

 توجه قرار گیرند؛ که باید مورد
ایجاد سازش مدط ی بی  خیوصیات شخیتی و شترایط   . 3

انجامتد. در   شالی که به مور یت و رضتایت شتالی متی   
االت: شتاک متوردنظر چته    ؤجریان مشاورة شالی  به ست 

هتای   هایی دارد؟ چته ویژگتی   ها و چه مصدودیت ویژگی
رردی را نیتاز دارد؟ چ تدر بتی  ایت  دو دستغه ویژگتی       

شتود   خ داد  متی هماهدگی و همخوانی وجود دارد؟ یاست 
(Parsons, 1909.) 

 

 تجربة مشاورة شغلی در ژاپن

هتای اایت  رتوراً یتس از ورود      مشاورة شتالی در دبیرستغان  
آموز به مدارس آغاز شتد  و تتا زمتان جتذب تمتامی       دان 
 آموزانی که قرار بود  در رشغة موردیالقة ختود شتاغک   دان 

و  و دوم  آموزان ستا  ا  کدد. برای دان  شوند  ادامه ییدا می
 عتور  کته آناتا بته    مشاور  در سا  آخر م دماتی است  زمانی

زندتد. ایت  مشتاورة م تدماتی بتر       واقعی دست به اقتدام متی  
آمتوزان   هایی مغمرکز است کته بته دانت     رویدادها و رعالیت

کدد تا تیمیم بگیرند به دانشگا  بروند یا به سر کار  کمک می
مکانات شالی استت.  آموزان از ا سازی دان  و هدف آن آگا 

که  گیرد  آموز سا  سوم مشاور  عوری صورت می برای دان 
کته شتاک    کدد که تا او  جتوالی  زمتانی   دیدگا  الزم را ییدا 

آموزان قرار  ها رسماً در اخغیار دان  شد  ازسوی شرکت ارائه
کته   خواهتد انجتام دهتد. زمتانی     گیرد  چته کتاری را متی    می

شتوند  رتوراً    سوم دبیرسغان متی آموزان در آوریک وارد  دان 
خواهدتد وارد دانشتگا     سدجدد تا یی ببرند آیتا متی   آناا را می

خواهدد شتالی ییتدا    شوند یا سر کار بروند. به آناایی که می
بدتدی   هایی در مورد آمادگی بترای کتار  زمتان    کددد راهدمایی

های کارجویان  معیارهایی برای انغخاب ایدکه به کدام  رعالیت

هتای درخواستت    ه نزدیک شوند  شیوة تتأمی  کتارت  کارخان
شود. ییشداادات شاک واقعی از او  جوالی در  شاک ارائه می

گیتترد و تتتا ایتت  مرحلتته  متتدارس از    دستتغرس قتترار متتی 
هتای گونتاگون    آموزان سابو مشاو  به کار در شترکت  دان 

هتای   بته شترکت   کددد تا به دبیرسغان بیایدد و راجع دیوت می
هتای کارمدتدان جدیتد صتصبت      شان از رعالیت خود و تجربه
 (.1379کددد )ناگاوا  

 

 کلینیک چیست؟

شود که با بیمارسغان یا دانشتکدة یزشتکی    به مکانی گفغه می
در ارتباط بود  و به بیماران سریایی با هزیدتة کتم یتا بتدون     

شتود. در تعریتف دیگتری  کلیدیتک      هزیده خدمات داد  متی 
کته بترای آمتوزش یتا      کالس یا گروهی یدتوان شتد  استت   

شود. کلیدیتک   تشخیص و درمان مشکالت خاص تشکیک می
دهدتدة   یک جلمة گروهی نیز تعریف شتد  استت کته ارائته    

 ای خاص است. مشاور  یا آموزش در رشغه یا زمیده
 

 انواع کلینیک

از ایت  واا     ررهدتگ یمیتد  عبتو تعریتف    کلینیک درمانی:
دارای تجایتزات   شود که کلیدیک درمانی به مصلی اعالق می

 خاص برای درمان بیماران مربتوط بته آن رشتغه    ای هدر رشغ
 (.1390است )یمید  

شتود کته ختدمات     : به مصلی اعالق متی ای کلینیک مشاوره
شداسی بالیدی در جات بابود حتا  روحتی و    مشاور  و روان

 شود. توسعة رردی انجام می
ورة های ارائة ختدمات مشتا   یکی از را  کار: و کلینیک کسب
صتورت   وکارها  ارائة آناتا بته   وری در کمب مدیریت و بار 

حالت  مشاوری  در مکانی ممغ ر بتود    کلیدیکی است. درای 
و کاربران با مراجعه به مصک ارائة خدمات و اسغ رار مشتاور   

های کلی آنان براساس شداخت اجمالی  از راهدمایی و توصیه
مدتد   مصدود باتر  از نیاز و درخواست کاربر و در مدت زمان 

ختدمات   ةوکتار بتا استغفاد  از ارائت     کمتب  ةمشاورشوند.  می
انتدازی   تواند ما را بته هتدرمان در تجتارت و را     مشاور  می

 .کدد وکار موردنظر هدایت کمب
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هتای   مرکزی دانشگاهی وابمغه به دانشتکد   کلینیک حقوقی:
 صورت ح وق است که در آن اساتید و دانشجویان ح وق به

خدمات ح وقی مخغلف بته مراجعتان و    ةدام به ارائیملی اق
کددد. خدمات ح وقی در کلیدیتک ح توقی نویتاً     موکالن می

یلمی و تجربی باال ارائه شد   ةزیرنظر اساتید ح وق با تجرب
و از دانشجویان ح وق دارای مجوز کار برای امور اجرایی و 

 (.Black’s law dictionary) شود ییگیری امور بار  گررغه می
هتای ستالمت روان جامعته     کلیدیتک  کلینیک سالمت روان:

هتا استت.    ها و دانشتکد   شبیه به مراکز سالمت روان دانشگا 
تری دچتار کمبتود    عور جدی ها به کلیدیکاما یموماً مراجعان 
هتای زنتدگی همتغدد )بابتایی و حتاجی       و ن ص در ماتارت 

 (.1386باباکاشانی  
 

 کلیدیک مشاورة شالی
ی مشتتاورة شتتالی و کاریتتابی غیردولغتتی   هتتا بتته مؤسمتته 

شود که اشخاص توانمدد آناتا   )خیوصی و تعاونی( گفغه می
را بترای راهدمتایی و مشتاورة شتالی بته جویدتدگان کتار و        

های شالی در داخک و خارف از  کارررمایان  شداسایی ررصت
جانبه  کدددة روابط سه کشور و انجام خدمات موردنیاز تصکیم

دولتتت تأستتیس کتترد  یتتا خواهدتتد کتترد  کتتارگر  کارررمتتا و
 (.1398)صادقی و دیگران  

 
 های کلیدیک مشاورة شالی اهداف و مأموریت

ازنظر یارسونز  قایدة مشاورة شالی برای ارراد بیکتار شتامک   
های ررد؛  ها  یالیو  ارزش . بررسی توانایی1سه بخ  است: 

. انطبتاق  3های شتالی موجتود؛    . بررسی بازار کار  ررصت2
ها با ارراد. ای  رویکرد مشاور  از ابغدا موردتوجه  ی  ررصتا

هتای جدیتد و    بود و با ییشررت مشاورة شالی و ابداک نظریه
تر به ای  موضتوک ررایدتدهای دقیتو و کتاربردی      توجه دقیو

برای مشاورة شتالی و کمتک بته کاریتابی ارتراد عراحتی و       
سته  های جدید مشتاورة شتالی در    تدوی  شد. امروز  نظریه

یارادایم راهدمتایی  رشتدی و عراحتی زنتدگی  مصغواهتای      
گمغرد  و مغدویی برای کمک به اشغاا  و انغخاب و کاریابی 

اند که آموزش آناا به اررادی که هیچ تخییی در  ارائه کرد 

باشتد. بدتابرای   آمتوزش     یتذیر نمتی   ای  زمیده ندارند امکتان 
شتالی و   توانمددسازی مدیران و کارکدان مؤسمات مشتاورة 

کاریابی در حد آشدایی آناتا بتا یلتم روز در زمیدتة مشتاور       
باشتد. بترای ایدکته     یتذیر نمتی   شالی و کاریابی بیشغر امکتان 

کتارگیری ارتراد    توانمددسازی واقعی صورت گیرد  نیاز به به
انتد   هتا تصیتیک کترد     مغخییی است که در ای  زمیده سا 

 (.1398)صادقی  
و کاریتابی ستازگاری   هدف مؤسمتات مشتاورة شتالی     

باشد و ایفای ن ت  آناتا در    یرضه و ت اضای نیروی کار می
ررایدد کاریابی در ارائتة ختدمات مشتاورة شتالی و هتدایت      
نیروی کار بمیار حائز اهمیت است. لذا تمتلط بتر رضتاهای    
اعالیاتی موجود و آتی بازار کار و شتداخت کتاری از میتزان    

وکتار  قتوانی  و    مبیرضه و ت اضای نیروی کار و رضای ک
آنکته آنتان را    م ررات و اعتالک از وضتعیت کارجویتان بتی    

عور ممغمر حائز اهمیت  حمایت کددد برای ارزای  کارایی به
 (.1394است )ازما و رهبری  

های مشاورة شالی و کاریتابی مرکتز ث تک     اگرچه مؤسمه 
شتوند و بایمتغی ختدمات     های بازار کار شداخغه متی  سیاست

(  امتا امتروز  بیشتغر تبتدیک بته      ه دهدتد )همتان  مغدویی ارائ
و مشتاور  و راهدمتایی شتالی بته      اند های کاریابی شد  بدگا 

گیتری مداستب  آمتوزش     معدای رراهم ساخغ  امکان تیمیم
های کاریابی  ت ویت خودکارآمدی کاریابی  آمتوزش   ماارت

یتتذیری  آمتتوزش کتتارآرریدی و ت ویتتت  و ت ویتتت استتغخدام
صورت تخییی  دی کارآرریدی نه تداا بهنگرش و خودکارآم

گیرد که بعضی از ای  مفاهیم هدوز  در ای  مراکز صورت نمی
وارد حیطة یملکرد ای  مؤسمتات نشتد  استت )صتادقی و     

 (.1398دیگران  
 

 انواع خدمات کلینیکال

 شداسی شالی؛ . روان1
 . بررسی و ارائة خدمات؛2
ابتتک آناتتا: شداستتی مشتتاغک و ارائتتة مشتتاور  در م  . آستتیب3

که ارراد از شاک ختود ناراضتی همتغدد و قیتد تترن       زمانی
ای کته مشتاوران بته آن     شاک ختود را دارنتد  اولتی  ممت له    
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یردازند ایت  استت کته یلتت نارضتایغی رترد از شتال          می
هتای   چیمت؟ ای  یلت ممک  است در ختود شتاک)رعالیت  

شالی(  در مصیط )داشغ  رئیمی ممغبد(  یا در خود شخص 
شخیتیغی همنتون تصمتک استغرس و ارمتردگی(       )صفات
بخ  مدتابع رشتار تداتا بتا      وجو کرد. بررسی رضایت جمت

یذیر استت. یعدتی    ای امکان اسغفاد  از یک رویکرد چددرشغه
شتداخغی    برای ایت  مدظتور بایتد عیتف کامتک ممتائک روان      

شداخغی و ریزیولوایایی که در مصیط کار بر ارتراد اثتر    جامعه
رسی قرار گیرد. مصیط کار  مصیط ختانواد    گذارد موردبر می

هایی از زندگی همغدد کته   مصیط اجغمایی و خود ررد حوز 
 (.1387شوند )دیباف و دیگران   خاسغگا  آسیب مصموب می

 
 کاربردی-های یلمی مشاورة شالی و آموزش

با توجه به ایدکه نظتام آموزشتی کشتور در راستغای تربیتت      
هتای اخیتر بمتیار     در ستا   نیروهای انمانی ازلصتا  دانشتی  

هتای   تالش کرد  استت و توانمتغه نیتاز کشتور را در حتوز      
-گیتری دانشتگا  یلمتی    مخغلف تتأمی  کدتد  رلمتفة شتکک    

کاربردی مطر  شد تا بته ارتراد کمتک کدتد از را  یتادگیری      
ها  ارتباط  های یملیاتی و نصوة اجرایی کردن ای  دان  دان 

 تر برقرار کددد. یوصورت یم بی  صدعت و دانشگا  را به
هتتای مداستتب بتترای ارتتزای  درن  رتتراهم کتتردن زمیدتته 

دانشتتجویان از واقعیتتات مربتتوط بتته مشتتاغک در جامعتته و   
موقعیت رشغة تصییلی آنان در رابطه با مشتاغک موجتود در   

هتای مشتاورة    های کلیدیتک  جامعه ازجمله وظایف و رسالت
هتا در   ر ها است. از دیگر اهداف ای  مشاو شالی در دانشگا 

کتاربردی توستعة   -ها خیوصاً مراکز آموزشی یلمی دانشگا 
ای  دیدگا  و ی ید  در دانشجویان است کته بترای انغختاب    
شاک  ماارت و اعالیات مغداسب با آن شاک الزم استت. بتا   

نصوی ای   توجه به ای  رسالت  دانشجویان باید سعی کددد به
هتای توستعة    یتان ها را ررا بگیرند کته اثتر آن را در جر   دان 

 صورت مصموس مشاهد  کددد. شالی خود به
ای استت   دانشجویان باید دریابدد که انغخاب شاک  یروا  

که باید در عو  تصییک آن را عراحی و اجترا کددتد. ایجتاد    
ای  دیدگا  در دانشجویان موجب تکایو در آنان برای کمتب  

 شود. نیز به آرریدی می وجوی شاک و شاک های جمت ماارت

شود تا در زمیدتة خودشداستی شتالی و     دانشجویان کمک می
ای به سطصی الزم از آگاهی برستدد.   کمب خودیدداری حرره
های آموزشتی یتا جلمتات مشتاورة      برای دانشجویان کالس

شداستی برگتزار    گروهی با اسغفاد  از ابزارهای گوناگون روان
ا ها  یالیو  انغظارات و اهداف شالی خود ر شود تا رغبت می

دهتتی کددتتد. از دیگتتر ختتدمات   کشتتف و آناتتا را ستتازمان 
هتتای مشتتاورة شتتالی در مراکتتز آموزشتتی شتتداخت  کلیدیتتک

آرریدتی   های شالی و نصتوة شتاک و شتاک    مشاغک و ررصت
هتای   شود تتا خالقانته موقعیتت    است و به دانشجو کمک می

ای جتدا استت     جدید را بشداسد. ازآنجاکه نیاز بتازار ممت له  
هتای دانشتجو و در انغختاب     ر کدار آمتوزش وقغی ای  نیاز د

تواند شالی را  ممیر شالی و کارراهه وی قرار بگیرد  هم می
انغخاب کدد که موردنیاز بازار باشد و هم در عو  ممیر خود 

تواندتد انتواک    هتا متی   نکات الزم را ررا بگیترد. ایت  کلیدیتک   
های الزم ازجملته نصتوة معررتی ختود بته صتاحبان        ماارت

هتا و ادارات  نصتوة    وة برقراری ارتباط با سازمانمشاغک  نص
هتا و   نگاری و درخواست شاک و نصوة شداسایی ررصت نامه

امکانات را بته دانشتجویان آمتوزش دهدتد. وجتود مشتاورة       
شالی از ابغدای انغخاب رشغه تا مدیریت کارراهتة شتالی و   
یادگیری هرچه باغر مشاغک بمیار مفید است و هم دانشتگا   

یود خود  که همان یملیاتی شتدن آمتوزش استت     را به م 
 رساند و هم ارتراد را در راستغای اهتداف ختود هتدایت      می
-کدد. ای  لزوم وجود مشاورة شتالی در دانشتگا  یلمتی    می

 (.1383بخ    آبادی و رر  کاربردی است )شفیع
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های زنتدگی.   (. آموزش ماارت1386بابایی  ک. و حاجی باباکاشانی   . )
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دسغورالعمک ارائته ختدمات مشتاور  شتالی و کتارآرریدی در واحتدهای       
(. 1396کتتاربردی )-استتغانی  مؤسمتتات و مراکتتز آمتتوزش یلمتتی 

 کاربردی.-دانشگا  جامع یلمی
شداستتی شتتالی.  (. آستتیب1387دیبتتاف  ف.  بارامتتی  ف. و یابتتدی  م. )

 .87-69  48و  47  درمانی های روان تاز 
(. تتأثیر مشتاور    1397  ف. و یابتدی  م. ) زارک مارجردی  ف.  سمیعی

هتای   مجلته یتژوه   یویایی اجغمایی بر هویتت شتالی دانشتجویان.    
 .127-101(  68)17  مشاور 

ای و  راهدمتتایی و مشتتاور  شتتالی و حررتته  (. 1381آبتتادی  ک. ) شتتفیع
 . تاران: رشد.های انغخاب شاک نظریه

ی در مشاور  شتالی  های رشد شال (. کاربرد نظریه1385آبادی  ک. ) شفیع
 .60-51(  3)2  ریلدامه روانشداسی تربیغی)ییوند بی  نظر و یمک(. 

(. بررستی ممتائک و مشتکالت    1383بخت   ن. )  آبادی ک. و رتر   شفیع
های شار اصتفاان و   انغخاب شاک در گروهی از دانشجویان دانشگا 

  ماهدامته کتار و جامعته   ضرورت ارائه خدمات مشالی از نظر آناتا.  
58  3-8. 
 بتر  شتالی  مشتاور   تتأثیر  بررستی (. 1384) .م یابدی  م.  و زاد   شمایی

 نشتریه  اصفاان. دانشگا  دانشجویان کارآرریدی خودکارآمدی ارزای 
 .38-29 ( 23)4  کاربردی شداسی روان در یژوه  و دان 

شداسی یملکرد و توانمددسازی )مورد مطالعته:   (. آسیب1398صادقی  ا. )
ماهدامته کتار و    ر  شالی و کاریابی اسغان اصفاان(.های مشاو مؤسمه

 .55-44  231  جامعه
هتتای  (. شداستتایی آستتیب1398صتتادقی  ا.  دوستتغانی  پ. و هتتادی  م. )

دوریلدامه های مشاور  شالی و کاریابی: یک یژوه  کیفی.  مؤسمه
 .86-69(  1)9  مشاور  کاربردی

(. بررستی  1385)آبتادی  ر.  یابتدی  م. و رترحبخ   ن.     صالصی نجف
ای و آمتوزش   تأثیر راهدمای شالی به شتیو  ررایدتد آمتادگی حررته    

هتا و   تتاز  کارآرریدی بر ارزای  ررغار کاریابی زنان بیکتار شتارکرد    
 .93-77(  17)5  های مشاور  یژوه 
 . تاران: امیرکبیر.ررهدگ یمید(. 1390یمید   . )

ستی تتأثیر مشتاور     (. برر1384میصف   .  یابتدی  م. و بارامتی  ف. )  
گزیدی کرومبتولغز بتر    شالی به شیو  نگر  یادگیری اجغمایی و شاک

هتای   اندیشهتاییر نگرش کارآرریدانه در دانشجویان دانشگا  اصفاان. 
 .66-49(  4)1  نوی  تربیغی

(. اثربخشتی  1387نژاد قوشتنی  ر.  کرمتی  ا. و رترحبخ   ن. )    مادی
هتای   ای بتر ماتارت   حرره های حمایت مشاور  شالی به سبک گرو 

وجتتوی شتتالی و اضتتطراب و درمانتتدگی انغختتاب شتتاک    جمتتت
  26  های مشاور  ریلدامه یژوه دانشجویان دانشگا  یالمه عباعبایی. 

37-58. 
(. از مدرستته تتتا مصتتک کتتار: تاییراتتتی در بتتازار کتتار   1379ناگتتاوا   . )
جلته  مآموخغگان جدید در اای . )ترجمه شعبان آزادی کداری(.  دان 

 .51-44  35  کار و جامعه

ریتتلدامه (. مشتتاور  چیمتت و مشتتاور کیمتت؟.   1386نتژاد  ش. )  نتوابی 
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