


:  مهم ترین عوامل موثر در انتخاب رشته عبارتند از •

ازهایش ؛ چیزی که به آن گرایش دارد و می تواند بخش قابل توجهی از نیاز موضوعات مهم و اساسی برای انسان، عالقه استیکی •

ود دارد  گاه آدمی از عالئق خود آگاه است و به سوی آن میل پیدا می کند و گاه عالئقی را در درون خ. را به وسیله آن مرتفع سازد

.یکی از همین عالئق مهم، عالقه شغلی است. که از آن بی اطالع و یا کم اطالع است

.  می آید، یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین موضوعات در زندگی هر فرد به حسابتصمیم گیری درباره انتخاب شغل و حرفه•

اغل و نیاز به امروزه پیچیدگی و دگرگونی دنیای کار، سرعت فزاینده رشد تکنولوژی، تقاضاهای روزافزون برای ورود به برخی مش

کسب دانش و مهارت ها با توجه به تفاوت های فردی، موجب شده تا این موضوع مورد توجه دانشمندان علم روان شناسی و 

.استشخصیتی هالند –جمله نظریات مهم در زمینه ی مشاوره شغلی، نظریه ی شغلی از ..مشاوره ی شغلی قرار بگیرد



ش مورد که چندین دهه توسط وی و همکاراننظریه هدایت شغلی هالند است در این زمینه یکی از جالب ترین و معروف ترین نظرات، 

.از این نظریه می توان در هدایت تحصیلی و شغلی و انتخاب رشته استفاده کرد. بررسی و ارزیابی قرار گرفته است

را در نظریه مدل محیطی 6تیپ شخصیتی و 6او . می تواند نقش مهمی در انتخاب شغل داشته باشدشخصیت فرد به عقیده هالند، 

هالند این موضوع . مشخص می کندمدل محیطی 6تیپ شخصیتی و 6خود به کار گرفته است و افراد و محیط ها را با توجه به این 

:را مورد تاکید قرار داده است 

.ی شودناهمخوانی و ناهماهنگی بین محیط شغلی و تیپ شخصیتی فرد، موجب نارضایتی، عدم پیشرفت و عدم کارآیی وی مکه 

ررسی قرار گرفته شغلی مربوط به آن که در بسیاری از کشورهای دنیا مورد ب-نظریه تصمیم گیری شغلی هالند و پرسشنامه شخصیتی

.کاربردی در زمینه راهنمایی تحصیلی و شغلی است–است و در حال حاضر استفاده می شود، یکی از نظریه های علمی 



نظریه شخصیت های شغلی و محیط های کاری هالند، همچون نظریه ی سازش شغلی داویس و 

یط  مح–روان شناسی شخص . محیط به حساب می آید–الف کویست از جمله نظریه های جور بودن شخص 

ل وجود دارد؛  براساس این فرضیه اساسی رشد یافته است که بین افراد و محیط های کاریشان ارتباط متقاب

.افرادیعنی افراد بر محیط تاثیر می گذارند و محیط نیز بر 

:است، نظریه ی خود را بر مبنای دو اصل استوار نموده هالند
.می آیدانتخاب شغل و حرفه به نوع شخصیت فرد بستگی دارد و راهی برای ابراز وجود فرد به حساب. 1•
.انتخاب شغل و حرفه رابطه ی مستقیمی با طرز تلقی و گرایش فرد دارد. 2•

 بینی وی معتقد است که با وجود پیشرفت های زیاد در علومی همچون آمار، هنوز هم بهترین راه برای پیش

ای شغل فرد، پرسش در مورد ترجیحات شغلی اوست و لذا از طریق مصاحبه می توان رغبت ها و گرایش ه

.شغلی فرد را به دست آورد



:نوع تقسیم می کند 6هالند در طبقه بندی خود شخصیت افراد را به 

واقع گرا  -1

جست و جو گر  -2

اجتماعی  -3

قراردادی   -4

متهور  -5

هنری-6

با بررسی تاریخچه ی زندگی و  . الگوی مختلف شخصیتی را شامل می شود720این طبقه بندی، کلی است و حدود 

حال در عین. مشاهده ی رفتار فرد، می توان غلبه ی یکی از این انواع تیپ های شخصیتی را بر سایر انواع مالحظه کرد

ق هالند معتقد است با مشاهده ی دقی. نوع ویژگی شخصیتی وجود داشته باشد6ممکن است در عده ای نیز ترکیبی از هر 

.نوع ویژگی شخصیتی نسبت به سایر انواع، غلبه ی بیشتری دارد6رفتار انسان می توان دریافت که یکی از از این 



ی در هالند، در بررسی های پنجاه ساله خود نشان داد که شخصیت فرد می تواند نقش مهم

فراد براساس این نظریه، ا. انتخاب شغل و به طورکلی در زندگی حرفه ای او داشته باشد

، جامعه را می توان از نظر شخصیتی در یکی از شش تیپ واقع گرا، جستجوگر، هنری

.  اجتماعی، متهور و قراردادی طبقه بندی کرد

هارت ها  نظریه هالند، از آنجا که افراد در محیطی رشد می کنند که بتوانند در آن مبراساس 

ال بعنوان مثو توانایی های خود را به کار گیرند و نگرش ها و ارزش های خود را نشان دهند، 

هنری به دنبال محیط های هنری و تیپ های قراردادی به دنبال محیط های تیپ های 

، محیطی او را بدانیمحال اگر، الگوی شخصیتی یک فرد و الگوی. قراردادی هستند

.کنیممی توانیم برخی از نتایج این گونه جور شدن ها را پیش بینی 



شش ضلعی هالند به ما چه می آموزد؟

:نوع واقع گرا
ی، تفکر  از خصوصیات افرادی که در این طبقه قرار می گیرند، می توان جدیت در کار، واقع بینی در امور، مهارت های مکانیک

فرد واقع بین، چنانچه با مشکلی مواجه شود، راه حل های. عملی، قدرت جسمانی، عالقه و هماهنگی در کارها را نام برد

این . رندمی آواین افراد بیشتر به مشاغلی که نیازمند مهارت های فنی است، روی . عملی برای مشکالت جستجو می کند

خصیتی، از نظر صفات ش. افراد عالقمند به کار با وسایل و ماشین ها و بی عالقه به فعالیت های آموزشی و درمانی هستند

.  این افراد اهل عمل، خودمحور، صرفه جو، سرسخت و غیراجتماعی هستند

.از مشاغل فنی، کشاورزی و بعضی از مشاغل خدماتی:  عبارتند مناسب این افراد مشاغل 



شش ضلعی هالند به ما چه می آموزد؟

:نوع جستجوگر
ا زیاد  این طبقه از افراد، روابط اجتماعی ر. از خصوصیات بارز افراد این طبقه تفکر، سازمان دهی، قدرت و استدالل است

نیاز به گاه به رویاپردازی در مورد پیشرفت های آینده ی خود مبادرت می ورزند و از انجام مشاغل پیچیده که. دوست ندارند

ارهای  عالقمند به پژوهش و ک. این افراد خالق، مستقل، پیشرونده، کمرو و محتاط می باشند. تفکر دارد، لذت می برند

راد دارای این  این اف. علمی در زمینه های ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و بی عالقه به فعالیت های متهورانه هستند

.کنجکاو، دقیق، تحلیل گر، پیچیده، کناره گیر، منتقد و خوددار: صفات شخصیتی هستند

.مشاغل علمی و پژوهشی، پزشکی و برخی از مشاغل مهندسی: مشاغل مناسب این افراد عبارتند از



شش ضلعی هالند به ما چه می آموزد؟

:نوع اجتماعی

می باشندافرادی که جزء این طبقه هستند، دارای رغبت های اجتماعی 

این افراد انسان هایی مسئول و بشردوست هستند . و نقش معلمی یا روان درمانگری را ترجیح می دهند

در عین حال از حل عقالنی مسائل گریزانند و از کارهای بدنی و فعالیت های . قراردادهای اجتماعی را می پذیرندو 

.  ستنداین گروه عالقمند به امور آموزشی و درمانی و بی عالقه به امور فنی و ماشینی ه. سازمان یافته خوششان نمی آید

.  ه می باشدروحیه همکاری، معاشرتی بودن، شکیبایی، مسئولیت پذیری و صمیمیت از جمله صفات شخصیتی این گرو

.مشاغل مربوط به تعلیم و تربیت، رفاه اجتماعی و موضوعات اخالقی: مناسب این گروه عبارتند ازمشاغل 



شش ضلعی هالند به ما چه می آموزد؟

:قراردادی نوع 

.  و به خوبی به کنترل خویش قادر می باشندقایل اندعده احترام خاصی برای حفظ قوانین و مقررات این 

مور دفتری، به ا. نظم و ترتیب بوده و از موقعیت های پیچیده گریزانند و به فعالیت های جسمانی تن در نمی دهنددوستدار 

خصیتی این  صفات ش. تنظیم اطالعات نوشتاری و پردازش داده ها عالقمندبوده و به بی نظمی و امور هنری عالقمند نیستند

.  محتاط، مطیع، منظم، صرفه جو، دوراندیش و وظیفه شناس: گروه عبارت است از

بایگانیمشاغل اداری و منشی گری، حسابداری و :  گروه عبارتند از مناسب این مشاغل 



شش ضلعی هالند به ما چه می آموزد؟

:هنری نوع 

ین حال روابط حسنه ای با دیگران برقرار نموده و در ع. افراد این طبقه در شناسایی و بیان خصوصیات خود مهارت دارند

ورد کمتر به کنترل خود می پردازند و به سادگی در م. در روابط خود با دیگران حساس اند. از نظم و ترتیب به دوراند

زه با این عده به صفات زنانه بیش از صفات مردانه گرایش دارند و به مبار. عواطف و احساسات خود گفتگو می کنند

نری نسبت به انجام فعالیت های پیچیده و ابتکاری و ه. مشکالت محیطی از طریق ارایه ی آثار هنری اقدام می نمایند

.  از ویژگی های شخصیتی عاطفی، ابرازگر، خیال پرداز، آرمان گرا و استقالل طلبی برخوردارند. عالقمند هستند

.مترجمیمشاغل هنری، موسیقی، ادبیات، بازیگری و : مناسب این گروه عبارت است ازمشاغل 



شش ضلعی هالند به ما چه می آموزد؟

:متهور نوع 

هده در فعالیت هایشان نقش غالبی بر ع. ماجراجو و اجتماعی هستند. افراد نوع تهوری در گویایی بسیار مهارت دارند

ت  در جستجوی قدرت و موقعیت بوده و همواره می کوشند تا رهبر باشند و در امور مالی و تجاری نظایر آنها مهار. دارند

ژوهشی  عالقمند به فعالیت های رهبری، مدیریت، سیاسی و کسب درآمد اقتصادی و بی عالقه به امور پ. کسب می کنند

.  ماجراجو، باانرژی، مطمئن به خود، هیجان طلب و سلطه جو می باشند. هستند

.مشاغل مدیریتی، تجارت و فروشندگی:  مناسب این گروه عبارت است ازمشاغل 



:این نظریه دارای مفروضاتی است که هالند آنها را بدین شیوه توضیح داده است

شخصیتیبیشتر افراد را می توان به نسبت تشابهاتشان به یکی از شش تیپ 

می آیندتیپ ها به عنوان مدلی مناسب برای توصیف فرد به حساب این . تقسیم بندی کرد

تلفیقیولی باید دانست که افراد یک تیپ، خالص نیستند و می توانند 

.ولی یکی از تیپ ها غلبه بیشتری داردباشند، از چند تیپ 

ه آن نوع مدل محیط براساس مدل غالب افرادی ک. نیز طبق این نظریه به شش مدل طبقه بندی می شوندمحیط ها 

ه  افرادی که در یک محیط دور هم جمع می شوند، محیطی را ایجاد می کنند ک. محیط را می سازند، تعیین می گردد

.منعکس کننده تیپ شخصیتی آنان است



.طبقه بندی شغلی هالند، برای برنامه ی راهنمایی و مشاوره ی شغلی و حرفه ای مدارس نیز درخور توجه است

کرده مشاوران شغلی و حرفه ای مدارس با توجه به شش نوع تیپ شخصیت، مهارت های الزم برای احراز شغل را از قبل تعیین

.می کنندو سپس با توجه به شناختی که از دانش آموزان به دست می آورند، آنها را در مسیر مناسبی راهنمایی 

را مورد ( و، ج، ه، الف، م، ق)آنها در نظامی که کد حروف. شغل از متداول ترین مشاغل آمریکا است500طبقه بندی شامل این 

.:استفاده قرار می دهد، مرتب شده اند

.مشاغل مهارتی، فنی و بعضی از مشاغل خدماتیشامل :  ( و)واقع گرایانه مشاغل 

.مشاغل علمی و بعضی از مشاغل فنیشامل : ( ج)جستجوگرانه مشاغل 

.مشاغل هنری، موسیقی و ادبیاتشامل : ( ه)هنری مشاغل 

.مشاغل مربوط به تعلیم و تربیت و رفاه اجتماعیشامل : ( الف)اجتماعی مشاغل 

.مشاغل مدیریت و مشاغل فروشندگیشامل : ( م)متهورانه مشاغل 

.مشاغل اداری و منشی گریشامل : ( ق)قراردادیمشاغل 




