
سنجش استعداد و هوش
استعداد عمومي•
استعداد شغلي•
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استعداد
يادگيري يك مهارت با صرف انرژي كمتر و صرف زمان كمتر

338www.TAPdars.com



@TAPdars

استعداديابي به شيوه جانسون اوكانر

339

،استعداد تجسم فضايي و درك ساختارها•
توانمندي استقراء،  •
پردازي، ايده •
،استدالل تحليليتوانايي •
،قدرت تشخيص سريع نوشته ها •
تسلط عددي،  •
،و يادگيري زبان خارجيسيلوگرام •
،حافظه مشاهده و طراحي •
، تشخيص و تمايز رنگ ها، طراحي بصري،  تسلط بر انگشتان •

استعداد مشاهده فرصت ها، تداعي كلمات و دامنه لغات مواردي 
.هستند كه در مدل جانسون اوكانر مورد توجه قرار مي گيرند
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من در چه زمينه اي استعداد دارم؟: 13تمرين

340

 را حسگذر زمان فعاليت هايي وجود دارد كه وقتي مشغول آنها هستم چه •
نمي كنم؟

 چه فعاليت هايي وجود دارد كه در زمينه ي آنها، وقتي با دانش و اطالعات•
دارم؟فراگيري بسيار خوبي جديد مواجه مي شوم، 

در آنها، از اطرافيانم بيشتر خروجي من چه فعاليت هايي وجود دارد كه •
است؟

م، باز دار استرسچه فعاليت هايي وجود دارد كه حتي وقتي خسته هستم يا •
؟انجام آنها را دارم شوقهم 

 و نه خالص(حس رضايت چه فعاليت هايي وجود دارد كه پس از انجامشان •
دارم؟!) شدن

نگيزه ي توسط ديگران هم، اتشويق نشدن چه فعاليت هايي هستند كه حتي •
من را نسبت به آنها كم نمي كند؟
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من در چه شغلي استعداد بيشتري دارم؟
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چه شغلي براي ما مناسب است؟
تيپ هاي شخصيتي جان ال هالند به ما كمك مي كند پاسخ دهيم

واقع گرا -1
اي كار كنند و عموما از فعاليت هماشين آالت و ابزار افرادي با اين تيپ دوست دارند با -

.اجتماعي مانند تدريس و اطالع رساني به ديگران گريزان هستند
ي دست در كار با ماشين آالت و ابزار و فعاليت هاي مكانيكي و الكتريكي به مهارتهاي خوب-

.مي يابند
.ند، لمس كردن و استفاده كردن باشديدنبراي اين افراد فعاليت هاي جذاب اند كه قابل -
.خود را افرادي واقع گرا، مكانيكي و عملگرا معرفي مي كنند-
، غيراجتماعي، مادي و خود محور، انعطاف ناپذير، رك، بهنجار، صرفه جو: ويژگي هاي غالب-

غيرشهودي، سرسخت و اهل عمل
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واقع گرا

343

مهندسي، اپراتور ماشين، كشاورز، تكنسين، مكانيك
www.TAPdars.com
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چه شغلي براي ما مناسب است؟
:جستجوگر -2
.بپردازندرياضي و علوم كنند و به حل مسائل  مطالعهدوست دارند -
.و ترغيب ديگران گريزان هستند تشويقعموما از هدايت و -
.قائل هستندعلوم ارزش زيادي براي -
.خود را افرادي دقيق، علمي و باهوش معرفي مي كنند-
، گير رهكنا، درونگراگر، منطقي، روشنفكر، خوددار، منتقد،  تحليل: ويژگي هاي غالب-

بدبين، كنجكاو، دقيق و غير محبوب
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جستجوگر

اقتصاد روانشناسي پزشكي كارشناسي آمار داروساز
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هنري

 مانند هنر، نمايش، موسيقي و نوشتن و خالقانجام دادن كارهاي •
عموما از كارهاي نظم يافته يا . مطالعه رمان را دوست دارند

.تكراري گريزان هستند
قابليت هاي هنري خوب مانند تاليف رمان، تنظيم نمايش و •

.موزيك دارند
.قائل هستندهنري ارزش براي كارهاي •
است و  نوكارشان را به خوبي ارائه مي دهند صحبت هايشان •

.استقالل عمل و فكر دارند
ش مبهم، خيال پرداز، بي نظم، غيرعملي، ساز: ويژگي هاي غالب•

راناپذير، عاطفي، مبتكر، ابرازگر، حساس، آرمانگرا و درونگ
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قراردادي
ند كار و نيز ماشين آالتي كه نظم و ترتيب خاصي دار مستنداتو  اعداددوست دارند با •

.گريزان هستندبدون ساختار و  مبهماز فعاليت هاي . كنند
موفقيت در كسب و كار برايشان ارزشمند است•
.و تابع دقيق قوانين معرفي مي كنند منظمخود را فردي •
، محتاط، انعطاف ناپذير، پيگير، هم رنگ، اهل عمل، وظيفه شناس: ويژگي هاي غالب•

مدافع، مطيع، صرفه جو، منظم، و فاقد تخيل
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قراردادي ها

مسئول پذيرش كارمند اداري ارزيابحسابدار، •
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متهور
.  كرده و آنها را تشويق به انجام دادن اعمالي كنند رهبريدوست دارند ساير افراد را •

از . وشندبفرهايي را به ديگران ارائه دهند يا چيزهايي را به ديگران  ايدهعالقمند هستند 
از دارند، فعاليت هايي كه مستلزم مشاهده دقيق و علمي هستند يا به تفكرتحليلي ني

.گريزان هستند
در هدايت ديگران و فروش بسيار خوب عمل مي كنند•
.معرفي مي كنندپر انرژي، ايده آل گرا و اجتماعي خود را فردي •
با انرژي، ماجراجو، خودنما، هيجان طلب، مطمئن به خود، جا طلب، : ويژگي هاي غالب•

معاشرتي و پر حرف
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متهور

مهماندار هواپيما مهندسين فروش وكال راهنماي سفر
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اجتماعي
اري و آگاهي كمك كنند و به فعاليت هايي نظير تدريس، مشاوره، پرست ديگراندوست دارند به •

.دادن به ديگران عالقمند هستند
.عموما از فعاليت هايي مانند كار با ماشين آالت و ابزار گريزان هستند•
.به خوبي تدريس مي كنند و مشاوره مي دهند•
 كمك كردن به ديگران و حل كردن مسائل اجتماعي را دوست دارند و براي آن ارزش قائل•

.هستند
.خود را فردي قابل اعتماد و ياريگر ديگران با رفتاري دوستانه معرفي مي كنند•
امدادگر، اهل همكاري،آرمان گرا، معاشرتي، صبور، مبادي آداب، رفيق، : ويژگي هاي غالب•

مهربان، سخاوتمند، مشوق و صميمي
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اجتماعي

آموزش مشاور ورزشكار حرفه اي پرستاران
353www.TAPdars.com
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نظريه تناسب شغل با شخصيت هالند
Holland’s Theory of Personality‐Job Fit 

)Occupations(مشاغل)Personality( شخصيت)Type( نوع

)Realistic(واقع گرا 

)Investigative( كاوشگر

)Social(اجتماعي 

)Conventional(سنت گرا 

)Enterprising(بنيان گذار 

)Artistic(هنري 

كم رو ، با ثبات ، عملگرا

تحليل گر ، متفكر ، 
مستقل و كنجكاو

گرم ، صميمي ، اهل دوستي
داراي روحيه همكاري

كارا ، عملگرا ، انعطاف ناپذير ،
مقيد به نظم و مقررات
جاه طلب ، بلند همت ،

پرتوان ، فعال  
خيال پرداز ، ايدئال ، آرمان گرا
خالق ، نوآور ، نامنظم ، احساسي

كشاورزي ، مكانيكي ، خلبان
افسر پليس ، مهندس هواپيما

شيمي دان ، رياضي دان ، معمار
، اقتصاد دان ، زيست شناس
مدد كار اجتماعي ، مشاوره ، 
معلمي ، پرستار ، مربي ورزش
منشي ، حسابداري ، امور بانكي
كارمند ثبت احوال ، كارمد پست
قاضي ، وكيل ، كار آفريني ،
شهردار، مدير فروش ، خبرنگار

طراح لباس ، هنر پيشه ، 
گرافيست  ، موسيقي دان
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انواع هوش
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13تمرين 
من در چه زمينه اي هوش باالتري دارم؟•
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توضيحات بيشتر در 

www.TAPdars.com

www.TAPdars.com 358



@TAPdars

جمع بندي معيارها
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معيارهاي پيدا كردن راه متمايز شدن
عالئق•
)از ديدگاه گاردنر(هوش •
)از ديدگاه جان ال هالند(استعداد شغلي •
)MBTIاز منظر (تيپ شخصيتي •
فرديارزش هاي •
انباشتگي خانوادگي•
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14تمرين 
ها شغل ها رشته معيار

عالئق
)از ديدگاه گاردنر(هوش 
)از ديدگاه جان ال هالند(استعداد شغلي 

)MBTIاز منظر (تيپ شخصيتي 
ارزش هاي فردي
انباشتگي خانوادگي
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اعتبارسنجي  -15تمرين 
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جمع آوري اطالعات در مورد شغل مطلوب 
دانشجويان سال بااليي كارشناسي، ارشد و دكتري•
اساتيد•
شاغلين در شركت هاي دولتي•
شاغلين در شركت هاي خصوصي•
كارآفرينان مرتبط•
.در هر مورد حداقل سه مصاحبه انجام شود و نتايج ثبت گردد•
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شغل شما چيست ؟•
چند سال است در اين حوزه كار مي كنيد ؟•
چرا به سمت اين شغل رفتيد ؟•
آينده كاري اين شغل را چگونه مي بينيد ؟•
آيا تا به حال در اين برهه زماني در اين حوزه كاري شكست خورده ايد ؟•
ست آيا ايده اي كه شما داريد را شخص ديگري هم ارائه كرده است يا ايده شما بكر ا•

؟
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مهمترين تجربه اي كه در راه اندازي اين شغل داشته ايد چه بوده است ؟•
مهمترين و تاثير گذارترين جمله اي كه شنيده ايد چه بوده است ؟•
بزرگترين نقطه ضعف شما چيست و چگونه آن را مديريت مي كنيد ؟•
شما براي آينده كاري چيست ؟ Visionتصور يا •
...شما قرار است چه مشكلي يا چه نيازمندي در جامعه را برطرف كنيد ؟ و •
دحتما ارتباط برقرار كنيد ، كارت بگيريد ، كارت بدهيد و ارتباط بگيري•
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چه بپرسيم؟
شما در اين رشته چه درس هايي مي خونيد؟ چه چيزهايي ياد مي گيريد؟•
شما در اين شغل چه جور كارهايي انجام مي دهيد؟•
اگر به عقب برمي گشتيد دوباره همين رشته را انتخاب مي كرديد؟•
نياز دارد؟... اين رشته به چقدر روابط عمومي، دقت، پشتكار، حوصله و •
ت مهمترين ويژگي هاي مثبت و منفي اين رشته و شغل چيست؟ مخصوصا مزي•

رقابتي؟
ارد؟اين رشته يا شغل در مقايسه با ساير شغل ها چه برتري ها و چه ضعف هايي د•
در اين رشته يا شغل موفق مي شوند؟) با چه صفات شخصيتي(چه كساني •
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چه بپرسيم؟
شكست مي خورند؟كساني در اين رشته يا شغل چه •
انتخاب اين رشته يا شغل را به ديگران پيشنهاد مي كنيد؟•
اين رشته و شغل تا كجا جاي پيشرفت دارد؟•
چالش ها و فرصت هاي دانشجويان اين رشته و شاغلين آن چيست؟•
براي موفقيت در اين رشته و شغل چه مهارتهايي الزم است؟•
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چه بپرسيم؟
كنند  معموال افرادي كه اين رشته يا شغل را انتخاب مي كنند از چه مواردي غفلت مي•

و بعدا با آن مواجه مي شوند؟
اين رشته يا شغل در كجاها كاربرد دارد؟ در كدام شهرها؟•
پيشرفت در اين رشته يا شغل چگونه محقق مي شود؟ چه ابزاري دارد؟•
كشور ما در اين شغل و رشته چقدر مزيت رقابتي دارد؟•
آينده اين رشته يا شغل را چگونه مي بينيد؟•
آيا در اين رشته يا شغل مي توان كارآفريني كرد؟ براي خودمان كار كنيم؟•
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افراد را چگونه پيدا كنم؟
...)جلسات دفاع، كالس ها و (دانشگاه •
نمايشگاه•
سمينارها و همايش ها•
محل كار افراد•
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درصد به باال 60انتخاب با قابليت اطمينان  -16تمرين 
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رشته؟ با چه ويژگي هايي تا چه مقطعي؟ داخل يا خارج؟•
شغل؟•
يا برنامه آينده؟•



كدام سبك زندگي : گام دوم
شغلي؟
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