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تاثیرخدمات مشاوره وهدایت آموزشی براشتغال کارآموختگان اداره کل آموزش فنی
وحرفه ای استان البرز

الدن بتتویی کارشناس ارشدعلوم تربیتی

چكیده :
هدف این پژوهش بررسی تاثیر مشاوره وهدایت آموزش براشتغال کارآموختگان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان البرز
می باشد بدین منظور  032نفراز کارآموختگان اشتغال یافته این اداره کل موردبررسی قرار گرفت  .روش تحقیق توصیفی-
پیمایشی از نوع همبستگی است .جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه کارآموختگان اشتغال یافته اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای استان البرز به تعداد  455نفرتشکیل می دهند.با استفاده از جدول مورگان تعداد  455نفر به صورت تصادفی ساده
به عنوان نمونه انتخاب شدند.در این پژوهش برای گرد آوری دادها از پرسشنامه محقق ساخته تاثیرخدمات مشاوره وهدایت
آموزشی و پرسشنامه محقق ساخته نحوه اشتغال مهارت آموختگان مورداستفاده قرارگرفت که روایی آنها با استفاده از نظرات
خبرگان و کارشناسان تایید و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب %98و  %94به دست آمد،استفاده شد .برای
آزمون فرضیه ها از آزمون اسپیرمن و رتبه بندی فریدمن استفاده شد.نتایج نشان داد که بین خدمات مشاوره وهدایت آموزشی
واشتغال کارآموختگان رابطه معنی داری وجود.
کلید واژگان :خدمات مشاوره وهدایت آموزشی ،اشتغال ،کارآموختگان

Tasyrkhdmat consulting educational guidance of the General Directorate of technical
education and professional employment Karamvkhtgan Alborz Province
ladan behtooee Master of Science in Education

Abstract
The aim of the study was to determine the effect of counseling and guidance and professional
training, employment Karamvkhtgan General Directorate of Technical Education Alborz Province
this purpose by the General Directorate of Employment Karamvkhtgan 230 persons were
examined. Descriptive survey method is a correlation.data questionnaire Tasyrkhdmat consulting
and conducting training and questionnaire made by the employment skills of graduates is used, the
validity of using experts and experts confirmed and their reliability using Cronbach's alpha,
respectively, 89% and 85%, respectively, were used . To test the hypotheses, Pearson and
Friedman ranking used. The results showed that no significant relationship between Karamvkhtgan
employment educational guidance counseling services.
Educational guidance counseling services, employment, labor Graduates
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مقدمه
راهنمایی شغلی عبارت از ارائه اطالعات شغلی است که فرد را یاری میدهد تا شغل مناسبی را انتخاب کند ،برای انجام آن آماده شود و
به طور رضایت بخشی به آن اشتغال ورزد .از طریق راهنمایی شغلی به فرد کمك میشود تا با شنناخت خصوصنیات مشنا ل ،اسنتعدادها و
ر بت ها و وضع جسمانی ،با در نظر گرفتن نیازهای شغلی جامعه شغل مناسبی را انتخاب کند و پس از گذراندن دورههای آموزش ضروری
به طور موفقیت آمیز به اشتغال بپردازد .هدف اولیه راهنمایی شغلی پیشگیری از بروز مشکالت شغلی است و انجام آن در مورد کلیه کسانی
که داوطلب اشتغال هستند ضروری میباشد؛ در حالی که هدف اصلی و اولیه مشاوره شغلی کمك به حل مشکالت شغلی شا لین در ضمن
اشتغال به منظور افزایش رضایت و کارآمدی است (براون0223 ،؛ شفیعآبادی.)4334 ،
هدف مشاوره شغلی رشد توانائی کشف فرصت های شغلی توسط افراد و دست یابی فرد به شغلی اسنت کنه بنرای او رضنایت  ،موفقینت ،
سازگاری  ،انگیزش و پیشرفت را در بر داشته باشد.به نظر سوپر( )4894هدف مشاوره شغلی دست یابی به بلوغ حرفه ای است  ،بلوغ حرفه
ای یعنی داشتن آگاهی نسبت به مشا ل  ،شناخت خود  ،خود پننداری روشنن شنغلی  ،تواننایی تصنمیی گینری در منورد شنغل آیننده ،
مسئولیت پذیری  ،خود اتکایی در کشف فرصت های شغلی  ،خالقیت در فرآیند جستجوی شغل(زونکر .)0222،بر اساس رویکرد میچنل ،
لیون و کرامبولتز ( ) 4888هدف مشاوره شغلی عبارت است از کمك به فرد برای گسترش توانایی ها و نیازهای خود  ،کسب آمنادگی ززم
برای تغییر به منظور به دست آوردن کسب و کار  ،باز بردن عملکرد شغلی  ،آماده سازی افراد برای مقابلنه بنا مشنکالت و مسنائل شنغلی
است .به نظر آنها مشاور مانند یك مربی به فرد کمك می کند تا نیازها و تغییرات بازار کار را درک کند و بر اساس آن برای دست یابی به
شغل مناسب تالش کند(زونکر.)0222،

 .درجه علمی  :کارشناس ارشدعلوم تربیتی ،آدرس محل کار :کرج چهارراه طالقانی اداره کل آموزش فی وحرفه ای استان البرز ،شماره تلفن همراه 28404493333 :و
پست الکترونیك ladan.behtooe@yahoo.com :
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نقش خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی :
امروزه داشتن اطالعات درست و به موقع و کافی برای تصمییگیری یك ضرورت اجتنابناپذیر است .در زمینه تصمییگیری شغلی ن که
یکی از اساسیترین انتخاب های انسان در زندگی است ن داشتن اطالعات کافی و صحیح در حیطههنای خویشنتن (قنوتهنا و ضنعفهنا)،
مشا ل موجود در جامعه و چگونگی شرایط ورود به آنها و نیازهای شغلی جامعه بسیار ززم است .در رابطه با خودشناسنی عنواملی نظینر
وضع بدنی و آگاهی از تواناییها و محدودیت های جسمانی ،شناخت استعدادهای وینژه و توانناییهنای ههننی ،ر بنتهنای شنغلی و ننوع
شخصیت فرد را میتوان نام برد.
فرد هیچنین باید در زمینه های تعریف شغلی ،خصوصیات جسمانی و روانی و ههنی ضروری برای احراز شغل ،مدارک تحصیلی و دورههای
آموزش ،میزان حقوق و شرایط ارتقا و آینده شغل اطالعات کافی داشته باشد .در نهایت ،یکی دیگر از عواملی که در انتخاب شنغل مناسنب
باید مدّ نظر قرار گیرد توجه به بازارکار و نیازهای شغلی آینده جامعه است .نیازهای شغلی جامعه باید با توجه به روند توسعه و ننرخ رشند
جمعیت با دقت پیش بینی شود تا انتخاب شغلی و راهنمایی شغلی افراد در همه سطوح به تناسب نیازهای جامعه انجام پذیرد .اگر اینگونه
عمل نشود و اطالعات ضروری موجود نباشد ،کمبود نیروی انسانی در برخی مشا ل و تورم در برخی دیگر از مشا ل به شدت وجود خواهد
داشت.
آموزش شغلی و افزایش مهارتهای اشتغال موجب میگردد که فرد اوزً زودتر و آسانتر شا ل شود و ثانیاً به مدت طوزنیتنری بنه طنور
رضایتبخش به اشتغال در آن شغل ادامه دهد .امروزه در بازارکار ،کسانی موفق به احراز شغل میشوند که از تخصص و کارآمدی بیشنتری
برخوردار باشند .به بیان دیگر در شکار شغل کسانی که تخصص بازتری دارند و دورههای آموزش شغلی را گذرانیدهاند زودتر شنغلی را بنه
دست میآورند.

تعریف راهنمایی :
دامنه تعریف و مفهوم راهنمای گسترده است و در تبیین مفهوم راهنمایی و سیر تحولی آن می توان به این موارد اشاره کرد.
راهنمایی به معنای تعلیی و تربیت .بروور راهنمایی را مترادف تعلیی و تربیت می دانست .به نظر او راهنمایی وتعلیی وتربیت به هندایت
ز ندگی افراد می پردازد و در فهی ،سازمان دادن ،توسعه و رشد خویشتن و همکاری متقابل بنه آننان کمنك منی کنند ( شنرتزر واسنتون،
.)4832
راهنمایی به معنای هدایت فرد به زمینه مناسب تحصیلی و شغلی و سازگاری با محیط اجتماعی .راهنمایی در این معنا فرایندی بنرای
هدایت و سازگ اری فرد است .راهنمایی به افراد کمك می کند تا با توجه به توانمندیهای خویش از فرصتهای مناسب تحصیلی و حرفنه ای
استفاده و رشته و شغل مورد عالفه خود را انتخاب کنند .بر این اساس کاتز ( )4822معتقد بود که راهنمایی نوعی مداخله در انتخابهاست
و به مراجع کمك می کند تا از فرصتهای موجود تحصیلی و شغلی یکی را برگزیند .همچنین راهنمایی به سازگاری افنراد بنامحیط کمنك
می کند تا بتوانند به تقاضاهای متنوع محیطی پاسخ مناسبی دهند.

راهنمای به معنای کمك به فرد برای شناخت خود و جهان اطراف .تراکسلر ( )4843راهنمایی را کمك به فرد می دانست تنا تواناییهنا،
عالیق و ویژگیهای خود را بشناسد و هنگام مواجهه با تقاضاهای محیطی از انعطاف پذیری ززم برخوردار باشد و بتوانند هندفهای زنندگی
خود را مشخص کند و بین آنها و ویژگیهای شناخته شده خویشتن ارتباط بر فرار نماید و به خود رهبری برسد و عضوی مؤثر برای جامعنه
خود باشد .آرباکل ( ) 4824در بیان راهنمایی به عنوان یك سازه تربیتی معتقد است که راهنمایی اشاره به تدارک تجربیناتی دارد کنه بنه
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دانش آموزان در فهی خویشتن کمك می کند .به نظر شرتزر و استون ( ) 4832راهنمایی فرایندی برای کمك به فرد است تا خود و جهان
خویش را درک کند.

تعریف مشاوره:
مشاوره با افراد بهنجار سروکار دارد .هرگاه فرد در جریان رشد ،سازگاری ،تصمییی گیری ،تعامل اجتماعی و موقعیتهای تحصیلی ،شغلی
و خانوادگی با مشکلی روبه رو شود از خدمات مشاوره ای استفاده می کند .ماهیت مشاوره و دامنه آن را می توان در این تعناریف مشناهده
کرد.
.4

.0

.3

.5

.4

مشاوره به معنای تسهیل رشد .مشاوره در این معنا فرایندی است که به فرد کمك می کند تا بر موانع رشد فایق آید و از فرصنتهای
تربیتی و اجتماعی برای رسیدن به مراحل بعدی رشداستفاده کند (بالکر .)4835 ،به نظر بلکهام ( )4833مشاوره رابطنه منحصنر بنه
فردی است که در آن به افراد فرصتهای مناسبی برای احساس کردن ،تجربه کردن ،یاد گرفتن ،فکر کردن و تغییر کردن داده می شود.
شرتزرو استون ( ) 4892مشاوره را فرایند دو جانبه ای می دانند که شناخت با معنای مراجع از خود و محنیط را تسنهیل منی کنند و
موجب شناخت و کشف اهداف و ارزشهای مربوط به آینده می شود.
مشاوره به معنای کمك به سازگاری .بالکر ( )4835به نقش سازگاری مشاوره اشاره می کند .به نظر وی ،در رابطه مشاوره ای بنه فنرد
کمك می شود تا مجموعه رفتار های مورد نیاز را کسب کند و بتواند با تقاضاها و انتظاراتی که از نقشهای تازه ناشی می گردد سنازگار
شود.
مشاوره به معنای کمك به تصمیی گیری .گیبسون و میشل ( ) 4333مشاوره را نوعی رابطه یاورانه بین مشاور و مراجع می دانند که بر
نیاز مراجع به رشد ،سازگاری ،تصمیی گیری و حل مشکل تکیه دارد .مشاوره را می توان رابطه ای تخصصی بین مشاوری کار آزموده و
مراجع دانست که در آن به مراجع کمك می شود تا از طریق انتخاب راه حلهای با معنا و سنجیده و از طریق حل مشنکالت عناطفی و
تبادلی به اهداف مورد نظر خویش برسد ( جرج کریستیانی.)4882 ،
مشاوره به معنای کمك به بهبود روابط اجتماعی و خانوادگی .پاترسون ( )4823مشاوره را فرایندی برای کمك به افراد می دانست
تا راه حلی برای مشکل تصمیی گیری ،حازت هیجانی و روابط خود بیابند .بالکر (  )4835مشاوره را کمك به فرد برای آگاهی بیشنتر
از خویشتن و راههای برخورد باعوامل محیط می دانست .مشاوره در این معنا به فرد کمك می کند تا برای رفتارهای خود معنایی بیابد
و اهداف ارزشهای را برای رفتار آینده خود در نظر گیرد.
مشاوره به معنای کمك به تغییر رفتار مراجع .مشاوره یك رابطه دوجانبه است که در آن مراجع مشکالت رفتاری خود را که به تنهایی
قادر به حل آنها نیست برای مشاوری با صالحیت و دارای تجربه علمی و عملی مطرح می سازد و از او کمك می گیرد تا راه حلی برای
آنها بیابد.

راهنمایی ,مشا وره فردی
را هنمایی ومشاوره معموز به صورت فردی صورت میکیرد در رهنمایی مشاوره فردی مشاور با یك مراجع سر کار دارد  .مشاوره فرد یك
رابطه دو نفری حضوری است که د ر ان یك مشاور کار ازموده وبا صالحیت با مراجعنی برخنورد میکنند کنه در تندارک رشند ا سنازگاری
وتصمیی گیری است .

راهنمایی ومشاوره گروهی
انسان موجود اجتماعی است و معموزنیاز های خود را از طریق گروه برآورده می سازد .گروه در کسب الگوهای رفتاری ،مهارتهای
ارتباطی و س ازگاری های اجتماعی به خود کمك میکند وفرصتی را ایجاد میکند تافرد رابطه اجتماعی را تجربه کند وبا تبادل نظر با اعضا
وباز خورد از آنان احساس کند که مورد توجه قبول احترام و حمایت گروه است.
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کار:
آن دسته از فعالیتهای اقتصادی (فکری یا بدنی) که به منظور کسب درامد (نقدی و یا یر نقدی) صورت پنذیرد و هندف آن تولیند
کاز یا ارائه خدمت باشد.

دوره آموزشی :
برنامه آموزشی مدونی که در طی دوره زمانی معین با هدف ارتقاء دانش ،تغییر درنگرش ،رفتار و ایجاد مهارت در آموزش گیرنندگان
بننننننننر اسنننننننناس اسننننننننتاندارد آموزشننننننننی مهننننننننارتی توسننننننننط مربننننننننی متخصننننننننص اجننننننننرا
و طبنننننننننننننننننننننننننننق ضنننننننننننننننننننننننننننوابط معنننننننننننننننننننننننننننین منجنننننننننننننننننننننننننننر
به صدور گواهینامه پایان دوره می شود.
مهننارت آموختگنننان قبننول شنننده  :شننامل کلینننه افنننرادی اسننت کنننه در یننك دوره آموزشنننی و آزمننون آن شنننرکت نمنننوده و
در آزمنننون نظنننری و عملنننی نهنننایی قبنننول شنننده باشنننند و از تننناریخ اتمنننام دوره آموزشنننی آننننان یکسنننال گذشنننته باشننند.
تعینننین اینننن شنننرط باعنننل جلنننوگیری از ورود خطنننا در آمنننار و اطالعنننات اکتسنننابی ناشنننی از رینننزش تعنننداد نفنننرات در
دورههای آموزشی یا عدم شرکت در آزمون است.

مشاوره شغلی و انتخاب زندگی شغلی :
آنچه در مشاوره شغلی برای رسیدن به اهداف آن صورت می گیرد متنوع و گسترده است .این خدمات و فعالیت ها از دوران کودکی
تا زمان پیری و بازنشستگی ادامه دارد .هدف مشاوره شغلی در دوران کودکی  ،نوجوانی و آ از جوانی کمك به فرد در جهت رشد
شغلی است تا بتواند جنبه های روانی و اجتماعی ززم جهت اقدام برای جستجوی کار و شغل و نهایتاً سازگار شدن با آن را کسب
نماید .مشاوره شغلی فرایند کمك به رشد خالقیت فرد در راستای شناسایی فرصت های شغلی است تا بتواند بر اساس شناختی که از
خود دارد برای دست یابی به شغل مناسب اقدام کند ،اساس هر نوع اقدام اعی از انتخاب شغل و یا نوع زندگی شغلی در مراحل بعدی
زندگی بستگی به رشد فرد در این مراحل دارد .چنانچه شخص با توجه به شرایط محیط زندگی مثل آموزش  ،خانواده  ،فرهنگ
اجتماعی و اقدامات مشاوره رشد ززم را کسب کرده باشد زمینه برای انتخاب زندگی شغلی در او ایجاد خواهد.
فرایند مشاوره شغلی در دوران جوانی و میانسالی کمك به فرد در جهت نی سازی شغلی و نوآوری در کار شغل می باشد .برای آنکه
شخص بتواند به رشد ززم در زمینه کسب و کار و اشتغال دست یابد مشاوران اقداماتی را انجام می دهند  ،یك برنامه بسیار مهی
مشاوران شغلی برای دانش آموزان  ،دانشجویان و افراد جویای کار طرح ریزی شغلی است .در فرآیند طرح ریزی شغلی به شخص
کند:
کسب
را
ززم
رشد
هیل
ابعاد
در
شود
می
کمك
 -4رشد اطالعات و آگاهی فرد در زمینه دنیای مشا ل  ،فرصت های شغلی ،چ سایی
شغلی
های
فرصت
کشف
گونگی
سازمان
و
فردی
ارزشهای
 -0شناخت جنبه های شخصیتی خود در رابطه با اشتغال  ،شناسایی مهارتهای عقالنی و هوش  ،کشف استعدادها،شنا دهی آن

فرضیه اصلی:
بین خدمات مشاوره وهدایت آموزشی واشتغال کارآموختگان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان البرزرابطه معناداری وجوددارد.
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فرضیه های فرعی:
 -4بین اشتغال کارآموختگان ومشاوره قبل ازدوره آموزشی رابطه معنی داری وجوددارد.
 -0بین اشتغال ومشاوره حین دوره آموزشی رابطه معنی دار وجوددارد.
 -3بین اشتغال کارآموختگان ومشاوره پایان دوره آموزشی رابطه معنی داروجوددارد.
 -5بین اشتغال کارآموختگان ومشاوره فردی رابطه معنی داروجوددارد.
 -4بین اشتغال کارآموختگان ومشاوره گروهی رابطه معنی داروجوددارد.

روش تحقیق :
روش بکار گرفته شده در این تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی است .همچنین به دلیل اینکه رابطه بین متغیر مستقل (خدمات مشاوره
و هدایت آموزشی) و متغیر وابسته جهت گرد آوری اطالعات از دو پرسشنامه خدمات مشاوره وهدایت آموزشی بنا  02گوینه و پرسشننامه
اشتغال کارآموختگان با  30گویه استفاده شد.هردو پرسشنامه با طیف لیکرت میباشند و روایی آنها به تایید نخبگان و متخصصان رسیده
و اصالحات ززم در آنها صورت گرفته است .پایای دو پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب  %98و  %94می باشد.

یافته ها :
قاعده تصمیی گیری :ضریب همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یك متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است .ضریب
همبستگی ،یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است .ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه
(مستقیی یا معکوس) را نشان میدهد .این ضریب بین  ۱تا  -۱است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر ،برابر صفر است .در جدول
خروجی این آزمونها ٬یك ضریب هیبستگی و یك سطح معنیداری نمایان میشود .چنانچه سطح معنیداری کیتر از مقدار خطا
باشد ٬چنین استنباط میشود که ضریب هیبستگی ٬معنیدار است .از آنجا که معموز این آزمونها را با سطح خطای  ۵درصد در نظر
میگیرند ٬کیتر از  ۵درصد بودن سطح معنیداری نشان از معنیداری ضریب هیبستگی است(.آهر.)4398،

آزمون فرضیه اصلی:
بین خدمات مشاوره وهدایت آموزشی واشتغال کارآموختگان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان البرزرابطه معناداری وجوددارد.
در جدول( )4فرضیات پژوهشی،آماری و نتایج آزمون آورده شده است.
فرض صفر :بین خدمات مشاوره وهدایت آموزشی واشتغال کارآموختگان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان البرزرابطه معناداری وجود
ندارد. H0: ρ=0
فرض یك :بین خدمات مشاوره وهدایت آموزشی واشتغال کارآموختگان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان البرزرابطه معناداری و جود

دارد .H1: P≠0
جدول ( :)1ضریب همبستگی اسپیرمن بین بین خدمات مشاوره وهدایت آموزشی واشتغال کارآموختگان
متغیر مستقل
خدمات مشاوره وهدایت
آموزشی

متغیر وابسته
اشتغال کارآموختگان
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ضریب همبستگی

2/224

2/452
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نتیجه آزمون نشان می دهد که با توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده کمتر از پنج درصد است ،لذا فرض صفر رد می گردد.
یعنی بین خدمات مشاوره وهد ایت آموزشی واشتغال کارآموختگان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان البرزرابطه معناداری وجود
دارد.بنابراین با احتمال  %84فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید قرار می گیرد .نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن سایر فرضیه های تحقیق در
جدول شماره ( )0آورده شده است.
جدول ( :)2نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن فرضیه های فرعی تحقیق
متغیر وابسته

سطح معنی داری

ضریب همبستگی

متغیر های مستقل

اشتغال کارآموختگان

2/222

2/244

اشتغال کارآموختگان

2/224

2/239

مشاوره پایان دوره

اشتغال کارآموختگان

2/222

2/240

مشاوره فردی

اشتغال کارآموختگان

2/222

2/440

مشاوره گروهی

اشتغال کارآموختگان

2/220

2/434

مشاوره قبل ازدوره آموزشی
مشاوره حین دوره آموزشی

نتیجه آزمون نشان می دهد که با توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده برای تمامی فرضیه ها کمتنر از پننج درصند اسنت ،لنذا
فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه رد می گردد .یعنی بین مشاوره قبل ازدوره آموزشی  ،مشاوره حین دوره آموزشی  ،مشاوره پایان دوره
آموزشی  ،مشاوره فردی  ،مشاوره گروهی با اشتغال کارآموختگان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز رابطنه معنناداری وجنود
دارد .بنابراین با احتمال  %84فرضیه های فرعی تحقیق مورد تایید قرار می گیرند.
در ادامه آزمون فریدمن به منظور رتبه بندی خدمات مشاوره وهدایت آموزشی ارائه میگردد.

جدول( :)3آزمون فریدمن
455
69.663
4
.000

تعداد
Chi-Square
درجه آزادی
معیارتصمیی

جدول( :)4نتیجه آزمون فریدمن در مورد رتبه بندی خدمات مشاوره وهدایت آموزشی
متغیر

مولفه

میانگین

رتبه

خدمات مشاوره وهدایت آموزشی

مشاوره گروهی

3/34

4

مشنننناوره حننننین دور
آموزشی

3/29

0

مشنننناوره پایننننان دوره
آموزشی

0/94

3

مشننناوره قبننننل ازدوره
آموزشی

0/42

5

مشاوره فردی

0/03

4

7

پنجمین همايش ملي و چهارمین همايش بین المللي

مهارت آموزي و اشتغال
با توجه بنه نتنایج ،مشناوره گروهنی کنه مینانگین بنازتری بدسنت آورده اسنت ،نشنان میدهند کنه کارآموختگنان بنا منوثر بنودن اینن
مولفه موافقت بیشتری داشته اند و در طیف امتیناز بنازتری بنه اینن مولفنه داده انند و مینانگین حاصنله کنه طبیعتن ًا عنددی بنین 4تنا
 4خواهد بنود ،در اینن مولفنه عندد  3/30محاسنبه شنده اسنت .در بنین خندمات مشناوره و هندایت آموزشنی ،مشناوره گروهنی دارای
بیشترین رتبه و بعد مشاوره فردی دارای کمترین رتبه می باشد.

بحث و نتیجهگیری :
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین خدمات مشاوره وهدایت آموزشی (مشاوره قبل ازدوره آموزشی  ،مشاوره حین دوره آموزشی ،
مشاوره پایان دوره  ،مشاوره فردی و مشاوره گروهی) و اشتغال کارآموختگان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز رابطه معناداری
وجود دارد .بدین معنی که هر اندازه وضعیت خدمات مشاوره وهدایت آموزشی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز بیشتر باشد
به تبع آن وضعیت اشتغال کارآموختگان در سطح بیشتری خواهد بود .سازمان مورد بررسی باید بنا توجنه بنه شنرایط پیچینده و متغینر
محیطی  ،به صورت ویژه به خدمات مشاوره وهدایت آموزشی خود به عنوان مزیت و یك عامل کلیدی برای افزایش اشتغال کارآموختگان
توجه نماید .به عبارت دیگر ،زمانی که در سازمان خدمات مشاوره وهدایت آموزشی در یك ساختار مناسب سازمانی بنه کنار گرفتنه شنود
اشتغال کارآموختگان بیشتر شده و همه افراد سازمان خود را متعهد به اهنداف سنازمانی دانسنته و از هنر فرصنتی بنرای بهبنود عملکنرد
سازمانی که همانا حرکت در جهت خط مشی و استراتژی های سازمان(رشد در حنوزه اشنتغال بنا اسنتفاده از خندمات مشناوره وهندایت
آموزشی) خواهند برد.ازآنجایی که اشتغال کارآموختگان ناشی از تالشهای سنازمان در جهنت ارتقناء سنطح خندمات مشناوره وهندایت
آموزشی است ،درصورتی که کارآموختگا ن احساس کنند که خدمات مشاوره وهدایت آموزشی سنازمان شنرایط اشنتغال آنهنا را فنراهی
نمی آورد ،ارتباط بین خدمات مشاوره وهدایت آموزشی واشتغال کارآموختگان مثبت نخواهد بود.

پیشنتادات محقق بر اساس یافته های تحقیق به شرح ذیل می باشد:
ازانجننا کننه خنندمات مشنناوره وهنندایت آموزشننی دراشننتغال کارآموختگننان بسیارموثراسننت لننذادر ارائننه خنندمات مشنناوره وهنندایت
بننننننننننننننننننننننننننا
منننننننننننننننننننننننننندیران
آموزشننننننننننننننننننننننننننی
فنراهی نمنودن نینروی انسنانی متخصنص وکنافی ،تجهینزات مناسنب بایند بسنترها و شنرایط ززم بنرای انجنام وظنایف سنازمانی را
طوری فراهی نمایند تا مشاوران هرچه بهتر بتوانند وظایف شغلی خودرا انجام دهند.
 منندیران بااهمیننت دادن بننه خنندمات مشنناوره وهنندایت آموزشننی وحمای نت ازآن مننی توانننند در ایجنناد فضننای مناسننب وارائننه هرچننهبهترخدمات ومشاوره وهدایت آموزشی ودرنتیجه اشتغال کارآموختگان موثرباشند.
اسننننننننننتفاده صننننننننننحیح ازفرصننننننننننت مشنننننننننناوره گروهننننننننننی درایجاداشننننننننننتغال کارآموختگننننننننننانمی تواندموثرباشدلذابایدمشاوران تالش نمایند به تقویت این بخش اقدام نمایند .
افننزایش اطالعننات درراهنمننایی ومشنناوره بننه کارآموختگننان ضننروری اسننت  .لننذا باینند دوره هننای تخصصننی بننرای آنننان برگزارشننودومشاوران بایدمعلومات خود رانسبت به بازارکار به روزنمایند.
 انتخننننننننننناب مناسنننننننننننب کارشناسنننننننننننان مشننننننننننناوره درارائنننننننننننه خننننننننننندمات بسیارضنننننننننننرویمی باشد لذاباید مدیران درانتخاب کارشناسان هکرشده دقت بیشتری لحاظ نمایند.
_ باید باتوسعه خدمات مشاوره وهدایت آموزشی امکان استفاده ازاین خدمات رابرای کلیه کارآموزان فراهی نمود.
_ باینند بااسننتفاده ازخنندمات آموزشننی مننوثر افرادرادرانتخنناب دوره هننای آموزشننی وشننغلهای مناسننب بنناعالیق وفیزیننك بنندنی ینناری
نمود .
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