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  بهره وري،كارآفريني و نقش مشاوره شغلي در رشد آنها  در شركت نفت
  

  كيومرث فرح بخشدكتر

  شهرعضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني

  

  

  

   :چكيده

  

بهره وري . مي شوند ردي خود وارد دنياي كاربهره وري شغلي حاصل عملكرد انسانهايي است كه با خصوصيات ف

كيفيت عملكرد شغلي شامل سازگاري .يي از فرد شاغل است كه كيفيت عملكرد شغلي نام داردحاصل وجود جنبه ها

شغلي، انگيزش شغلي، دلبستگي شغلي، تعهد شغلي و سازماني، رضايت شغلي ، موفقيت شغلي و  خود بهره ور 

و سازماني و ديگري  در هر سازماني دو نوع بهره وري وجود دارد يكي بهره وري اقتصادي. پنداري شغلي  مي باشد

اگر اين دو فرايند در سازمان با همديگر هماهنگ شوند سطح بهره وري به . خود بهره ور پنداري شغلي است

رشد كيفيت زندگي شغلي منجر به رشد بهره وري سازماني و خودبهره ورپنداري شغلي . حداكثر خود خواهد رسيد

الزمه ي دست يابي . و شغلي در سطح جامعه خواهد گرديد خواهد شد و حاصل آن كار آفريني ، توسعه سازماني

انسانها به سطح مناسبي از كيفيت زندگي شغلي استفاده از خدماتي است كه به نام مشاوره شغلي شناخته شده 

افراد كمي هستند كه خودشان به حد مناسبي از كيفيت زندگي شغلي براي بهره وري و كار آفريني دست . است

افراد جامعه عليرغم داشتن توان و استعداد مناسب به دليل وجود برخي موانع فكري و خصوصيات يابند و اكثر 

مشاوره . شخصيتي نمي توانند به حد قابل قبولي از كيفيت زندگي شغلي براي بهره وري و كار آفريني دست يابند

وجب رشد اين توانايي ها شده شغلي به عنوان يك حرفه ي ياورانه  تاكنون در سازمانها و شركت هاي مختلفي م

حاصل عملكرد انسانهاي  بهره ور در ابعاد گوناگون نمود پيدا خواهد كرد كه يكي از آنها رشد درآمدهاي . است

  .سازمان  و يا شركت خواهد شد

  

  بهره وري سازماني، خود بهره ور پنداري شغلي، مشاوره شغلي: كليد واژه

  

  

  

  :مقدمه
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بهره وري به معني به حد اكثر رساندن دريافت در برابر . ان  هر سازمان وشركت بهره روري استيكي از اهداف مهم  مدير 

مديران . بهره وري نه تنها يك مفهوم اقتصادي و مديريتي است بلكه يك مفهوم روان شناسي نيز مي باشد. هزينه مي باشد

و افزايش ستاده به داده مي باشند در حالي كه احساس  و برنامه ريزان اقتصادي عمدتاً به دنبال بهره ور ساختن كل سازمان

احساس بهره وري و نياز به بهره ور بودن در يك فرد . بهره ور بودن يك نياز اساسي در هر فرد شاغل درسازمان مي باشد

حساس بهره ا. شاغل  مي تواند از چنان اهميتي برخوردار باشد كه جنبه هاي مهم كيفيت كاري فرد را تحت تأثير قراردهد

ميل به خودشكوفايي بر اساس . وري در فرد شاغل  ناشي از يك نياز مهم روان شناختي در انسان به نام خودشكوفايي است

نظر كارل راجرز، مزلو، ويكتور فرانكل و آلفرد ادلر آن چنان در انسان قوي است كه عدم  ارضاء آن در افراد جامعه مي تواند 

افرادي كه احساس بهره وري شغلي . هايتاً افسردگي و ناكارآمدي شغلي را در بر داشته باشداحساس پوچي و بي هدفي و ن

دارند  در درون خود به اين باور و يقين رسيده اند كه در حال شكوفا شدن هستند، هستي آنها معني دار است، شاد و سرزنده 

ه در خويشتن احساس بهره وري داشته باشند به كار و كارگران و كارمنداني كه هموار. هستند و احساس مفيد بودن مي كنند

فردي كه در . شغل خود عالقه مند هستند و سعي بر آن دارند كه حداكثر لياقت و شايستگي را از خود به نمايش بگذارند

بهره فردي كه داراي احساس . سازمان احساس بهره ور بودن مي كند همواره در فكر پيشرفت مهارتهاي شغلي خود مي باشد

وري است همواره با اهداف سازمان خود آگاهانه همانند سازي مي كند و با آن وحدت حاصل مي نمايد به طوري كه هرنوع 

پيشرفت و ترقي در سازمان و يا شركت مربوطه را پيشرفت و ترقي خود تلقي مي كند، از پيشرفت ، توسعه و رشد سازمان 

  .خود استقبال و احساس لذت مي نمايد

 

حالت آرماني اين است كه اين دو . س بهره وري  و بهره وري سازماني هميشه همراه و هماهنگ نيستنداحسا

فرآيند دروني و بيروني هماهنگ و همسو باشند و مدريران همواره در تالشند تا اين دو فرايند را هماهنگ سازند اما عمال 

بهروه وري در سازمان باال باشد اما احساس بهره وري در  زماني كه سطح.نمي توان آن دو را در حد بااليي هماهنگ نمود

افراد سازمان اندك باشد در افراد سازمان احساس مورد بهره كشي واقع شدن دست مي دهد و زماني كه فرصتي براي ندادن 

عمال توسط انسانها  توليد و بهره وري سازماني.بهره براي آنها فراهم شود از انجام كارهاي مفيد و سازنده سر باز خواهند زد

شاغل در آن سازمان بوجود مي آيد و زماني رشد و توسعه پيدا مي كند كه فراد خود آگاهانه و يا ناخود آگاهانه ، ارادي و يا 

بهره وري سازماني بدون احساس بهره وري ديري نمي . غير ارادي حد اكثر تالش خود را براي انجام كار مفيدتر انجام دهند

با توجه به اينكه بهره وري . مام خواهد شد اما در صورتي كه همراه با آن باشد عمر طوالني تري را خواهد داشتپايد و زود ت

براي . اقتصادي است براي رشد و توسعه آن فعاليتهاي دو جانبه اي نيز بايد انجام شود -يك مفهوم دوگانه روان شناختي 

منابع مادي و انساني الزم و ضروري مي باشد و براي رشد احساس بهره  رشد بعد اقتصادي بهره وري برنامه ريزي و مديريت

گاهي ممكن است در شركت و يا .در كاركنان شركت توجه به متغيرهاي روان شناختي و مديريتي الزم و ضروري مي باشد

ين حالت چند مشكل در ا. سازماني بهره روي اقتصادي اندك و پايين باشد اما در عوض كاركنان احساس بهره وري نمايند

احتماالً وجود دارد، ممكن است آن احساس بهره وري كاذب بوده و مديران و كاركنان از طريق برزگ جلوه دادن دستاورد 

در اين نوع بهره وري . هاي خود مدعي بهره وري هستند آنها خود را به اندك دستاوردهاي موجود در سازمان قانع مي سازند

در حالت دوم همه افراد و مديران سازمان مي دانند كه . در سطوح مختلف  سازمان وجود داردنوعي فرهنگ خودگول زني 
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ميزان بهره دهي شركت و يا سازمان به اندازه كافي نيست اما از آنجايي كه كار جديد و نويي را آغاز كرده اند و شرايط 

عين حال آنها مي داننداين وضعيت موقتي است و دير  مناسبي براي آنها وجود ندارد بهره وري الزم نيز حاصل نخواهد شد در

يا زود شركت مورد نظر بايد به بهره وري الزم برسد و در صورتي كه چنين امري محقق نشود هم اكنون نيز در حال ضرر و 

زود براي  زيان هستند آنها ضمن آنكه خطر عدم بهره وري را براي مدت كوتاه مي پذيرند اما در عين حال مي دانند دير يا

  .رسيدن به بهره وري الزم بايد فعاليت و تالش نمايند

  

به هرحال عدم بهره وري در سازمان براي مديران و صاحبان شركتها به منزله ضرر و زيان  و نهايتاً تعطيلي سيستم مورد نظر 

  . در حال رشد و توسعه باشد در يك سازمان بايد بهره وري اقتصادي و احساس بهره وري در كاركنان همسو با يكديگر. است

  

  كار آفريني

  

   ؟ چيستآفريني  كارفراد كارآفرين چيست ؟ شرايط رشد  اكار آفريني چيست ؟ ويژگيها ي

كار آفريني را عبارت از توانايي كشف ، ارزيابي و استفاده از موقعيت هاي موجود براي ايجاد ) 2000(هانس وون كاتارامان 

ارائه خدمات تازه تعريف مي كند ، به طوري كه حاصل آن توليد اشتغال جديد و ارائه خدمات  يك شغل ، كسب و كار جديد و

كارآفرينان كساني هستند كه در فرآيند بهره برداري ) 1990(  1بر اساس نظر اسكوموون و ايز. يا تكنولوژي نو به جامعه است

م گيري خالقانه و در در نظر گرفتن نيازها و تقاضاهاي از فرصتهاي تازه ابهام را تحمل كرده و از طريق يك فرآيند تصمي

كار ) 1994( 2تيمونز. مردم شغل يا كار جديدي را ايجاد مي كند تا از طريق ارائه خدمات مؤثر نياز مردم را برطرف سازد

هيسريچ و  .آفريني را ايجاد و خلق يك فعاليت يا توليد جديد از پديده ها و موقعيت هاي بالاستفاده تعريف مي كند

افراد كار آفرين اشخاصي مي داند  كه ) 2000( 3انترالگو. كار آفريني را ايجاد كسب و كار جديد مي داند ) 2002(همكاران

در يك پژوهش نشان ) 1998(و همكاران  4استيوارت. داراي مكان كنترل دروني ، نياز باال به پيشرفت و تحمل ابهام هستند

 5گورل  و آستان.ي نياز و عالقه بااليي به پيشرفت در زندگي هستند ، خطر پذير و نو آور هم هستنددادند افراد كار آفرين دارا

نفر كار آفرين در تركيه مشاهده نمودند كه افراد كارآفرين داراي شش ويژگي مهم  66بر اساس يك پژوهش بر روي ) 2006(

تمايل به خطر  - 3مكان كنترل دروني   -2نياز به پيشرفت  -1: در مقايسه با افراد غير كار آفرين هستند كه عبارت است از 

معتقد است كارآفريني با نوعي ايدئولوژي ، ) 2005( 6پيتروي. اعتماد به نفس باال - 6نوآوري    - 5تحمل ابهام    - 4كردن  

جسارت مرتبط  درستكاري در فرد ، رشد و تحول اجتماعي و عوامل روان شناختي مثل خالقيت ، هوش ، تحمل ، جرأت و

اظهار مي دارند كارآفريني حاصل آموزش ، رشد اطالعات و ) 2006(و همكاران  7شرايط كارآفرين شدن چيست؟ كلينچ. است

                                                
1
 - Schoomhoven & Eis 

2
  - Timons 

3
-  Entralgo 

4
  -  Stewart 

5
 - Gurol & Atsan 

6
 -  Pitterway 

7
-  Clinch 
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عقيده دارند كارآفريني قابل آموزش است  )1999( 8چارمي و ليبكاپ. كسب دانش درباره وضعيت مشاغل در دنياي امروز است

  .ي ، برقراري ارتباط بين دنياي كار و دانشگاه و محيط كار با محيط آموزش خواهد شدو موجب رشد مهارتهاي تصميم گير

  

عقيده دارند يك شخص زماني كارآفرين خواهد شد كه درباره مؤسسات اقتصادي ، صنعتي ، شغلي و ) 2000( 9ماتلي و ميترا  

 10واتس. را ديده باشد و اطالعات الزم را كسب كرده باشد ارتباط با آنها ، ا ستفاده از آنها و كار كردن با آنها آموزش الزم.... 

كارآفريني را حاصل ) 1998( 11هيسريچ وپتر. اظهار داشت كارآفريني حاصل رشد اطالعات و آگاهي فرد مي باشد) 1984(

) 1991( 12مارچ. آموزش فرد در سه زمينه مهارتهاي فني ، مديريت كسب و كار و مهارتهاي شخصي كار آفرين مي داند

الزمه كارآفريني را كشف فرصتهاي جديد و انجام فعاليت هاي مستمر مي داند كه بر اساس آگاهي و شناخت از پيشرفتهاي 

به نظر او كار آفرينان از طريق درك اينكه مردم نيازهايي دارند كه بوسيله خدمات موجود . موجود جامعه صورت مي گيرد

جديد براي ارائه آن خدمات است ، جمع آوري اطالعات ، تعيين چارچوب براي بهره  برآورده نمي شود و نياز به تعريف فعاليت

كار آفريني را حاصل شرايط )  2002( 13گريج و ليمسي.برداري از يك موقعيت ، فرصت شغلي جديدي را به وجود مي آورد

. ري و منابع قابل دسترسي مي داندخانوادگي خاص ، شرايط كسب و  كار در خانواده ، زمينه هاي سازماني ، مهارتهاي رفتا

عقيده دارد كار آفرين كسي است كه درصدد است از اشياء و شرايط اجتماعي بهترين استفاده را در راستاي ) 1980( 14پييري

به طوركلي افراد كار آفرين حاصل شرايط اجتماعي و . ايجاد فرصت هاي شغلي سازد و ارائه خدمات به مردم را به عمل آورد

عقيده دارد كار آفريني حاصل وضعيت خانوادگي ، آموزشي و تاريخچه فردي ) 2002( 15آلستد. خاصي مي باشند محيطي

اظهار مي دارند كار آفريني در اثر شرايط خانوادگي ، آموزش ، تجارب ) 2000( 16رائي و كراسول. شخص كارآفرين مي باشد

كار شده است يا آن را آموخته است ، اطالعات فرد درباره بازار كار ، فرد در دوران بلوغ، اولين شغلي كه فرد در آن مشغول به 

شهامت انتخاب شغل ، مسئوليت پذيري در دروان رشد ، نحوه شروع به اشتغال ، مهارتهاي جستجوي كار ، آگاهي از 

ها از طريق آموزش براساس نظر آن. ارزشهاي شخصي ، اعتماد به نفس و هدفمندي در افراد رشد مي كند و به وجود مي آيد

اعتماد به خود ، خودباوري ، خودكارآمدي ، خودانگيزي ، رشد ارزشهاي شخصي ، ايجاد هدفهاي عالي در زندگي ، شناخت 

. مهارتها، روابط اجتماعي ، مهارتهاي يادگيري سريع و فعاالنه در استفاده از منابع مي توان كار آفريني را در افراد رشد داد

  . ده دارد افراد از نظر طرز تفكر در زمينه شغل و كار دو گروه هستندعقي) 1992( 17مانز

                                                
8
  - Chamey & libecap 

9
 - Matla & Mitra  

10
  - Wats 

11
 -  Hisrich & Petter 

12
  - March 

13
 - Graig & Limsy 

14
-  Pearee 

15
 -  Alested 

16
  -  Rae & carsewell 

Manz - 
١٧
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  لي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي  همايش م

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 50

افراد كار آفرين . يكي كساني كه به فرصتها موجود و كشف آنها مي انديشند و ديگري كساني كه به موانع  فكر مي كنند

يك فرد كار آفرين . ي انديشند داراي طرز تفكر مبتني بر كشف  فرصتها هستند و افراد غير كار آفرين به موانع و مشكالت م

به تغييرات محيطي به عنوان فرصت نگاه مي كند تا از آن طريق موقعيت هاي جديد را كشف كند ولي افراد غيركارآفرين 

بنابر آنچه گفته شد به طور خالصه افراد كار آفرين كساني . تغييرات را مانع و خطري براي جستجوي كار تلقي مي كنند

  :ويژگيهاي زير  مي باشند هستند كه داراي

  

  .كنجكاو نسبت به محيط خود و جستجوگر اطالعات              - 1

 .داراي انگيزه باال براي پيشرفت              - 2

 .داراي انگيزه باال براي نوآوري              - 3

 .متكي به خود و مستقل              - 4

 .مسئوليت پذير              - 5

 .ها به جاي موانع قدرت درك فرصت             - 6

 .توان استفاده از تغييرات به عنوان يك فرصت              - 7

 .داراي اطالعات كافي درباره مشاغل و فرصت هاي شغلي              - 8

 .داراي پشتكار             - 9

  .داراي هدفهاي عالي و كنار گذاشتن لذت هاي زودگذر   -10

 .اعتماد به نفس و خود كار آمدي در حل مشكل  -11

 .راي توان حل مسئله دا  -12

 .توان استفاده از اطالعات كسب شده   -13

 .داراي مركز كنترل دروني   -14

 .تمايل به چالش   -15

 .نوآور و خالق   -16

 .جدي و بلند همت   -17

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  لي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي  همايش م

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 51

 .داراي تحمل در شرايط مبهم  -18

 .اهل خطر كردن   -19

 .تمايل به رشد و خود شكوفايي  -20

 جستجوگر فرصتها  -21

 از ارزشهاي خود آگاهند -22

 يع و فعاالنه اي هستنداهل يادگيري سر -23

 

همچنين رشد اين صفات و ويژگيها در افراد كار آفرين تحت شرايط خاصي اتفاق مي افتد ، براساس آنچه گفته شد افراد كار 

اكثر افراد كار آفرين در . آفرين در خانواده هاي منسجم كه بر استقالل فردي، احترام به فرديت تأكيد دارند رشد كرده اند

ده اند ، امنيت اقتصادي ، نظام آموزش مؤثر و والدين داراي مشاغل مناسب و شهرهاي صنعتي و مدارس خوب تحصيل كر

افراد كار آفرين در شرايطي رشد مي كنند كه . نسبتاً باال شرايطي هستند كه با كار آفرين مرتبط تشخيص داده شده اند

دي كه امكان مشاهده و بازديد از افرا. اطالعات شغلي و حرفه اي راجع به رشد صنعت و تكنولوژي به وفور توزيع مي گردد

با توجه به ويژگيهاي افراد كار آفرين اكنون . نمايشگاههاي صنعتي را داشته باشند شرايط بهتري براي كار آفريني دارند

. هدفهاي مشاوره شغلي را بررسي مي كنيم تا ببينيم كه تا چه اندازه با ايجاد و رشد ويژگيهاي افراد كار آفرين مرتبط مي باشد

، هيسريچ وپتر ) 1991(، مارچ )1984(، واتس )2000(ماتلي و ميترا  ،)1999(، چارمي و ليبكاپ )2006(كلينچ وهمكاران

)1998.(  
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  :مشاوره شغلي

  

ايجاد انگيزه در دانش آموز يا دانشجو براي جستجوي : هدفهاي مشاوره شغلي عبارت است از ) 1381(از نظر شفيع آبادي  

خود و مشاغل در محيط ، رشد حس كنجكاوي او نسبت به آينده شغلي و باال بردن توان تصميم گيري اطالعات راجع به 

هدف مشاوره شغلي رشد من خالق انسان براي دست يابي به كسب و كار تا بتواند . مسئوالنه براي انتخاب شغل است

نائي كشف فرصت هاي شغلي توسط افراد هدف مشاوره شغلي رشد توا. نيازهايش را در چارچوب شيوه زندگي تأمين كند 

به نظر او هدف مشاوره شغلي دست يابي فرد به شغلي است كه براي او رضايت ، موفقيت ، سازگاري ، انگيزش و . است

هدف مشاوره شغلي دست يابي به بلوغ حرفه اي است ، بلوغ حرفه اي ) 1985(به نظر سوپر. پيشرفت را در بر داشته باشد

اهي نسبت به مشاغل ، شناخت خود ، خود پنداري روشن شغلي ، توانايي تصميم گيري در مورد شغل آينده ، يعني داشتن آگ

بر اساس نظر ).2006زونكر،(مسئوليت پذيري ، خود اتكايي در كشف فرصت هاي شغلي ، خالقيت در فرآيند جستجوي شغل

صالحيت ها ، ارزشها و واقعيات اجتماعي در ارتباط كشف رغبت ها ، عاليق، : گينزبرگ هدف مشاوره شغلي عبارت است از 

با شغل ، در مراحل رشد شغلي و حرفه اي ، به عالوه خود آزمايي ، گرد آوري اطالعات درباره دنياي مشاغل ، روشن سازي 

نداختن هدفهاي شغلي ، اتخاذ تصميم روشن و مسئوالنه براي انتخاب شغل ، رشد واقعيت سنجي ، كسب توانايي به تعويق ا

لذات آني و دنبال كردن هدف براي رسيدن به لذت بزرگتر و در نهايت طرح ريزي شغلي و اجراي آن از جمله هدفهاي 

 18براساس رويكرد ميچل ، ليون و كرامبولتز) 1381؛ نيرارافمن،1378؛اردبيلي،1381شفيع آبادي، (مشاوره شغلي هستند 

فرد براي گسترش توانايي ها و نيازهاي خود ، كسب آمادگي الزم براي  هدف مشاوره شغلي عبارت است از كمك به) 1999(

تغيير به منظور به دست آوردن كسب و كار ، باال بردن عملكرد شغلي، آماده سازي افراد براي مقابله با مشكالت و مسائل 

ازاركار را درك كند و براساس آن به فرد كمك مي كند تا نيازها و تغييرات ب 19به نظر آنها مشاور مانند يك مربي. شغلي است

هدف مشاوره كمك به مراجع براي دست يابي به اطالعات وسيع ) 2006زونكر،. (براي دست يابي به شغل مناسب تالش كند

به مراجع كمك مي شود تا ساختار شناختي خود را نسبت به بازار كار و فرصت هاي شغل تغيير دهد و . درباره مشاغل است 

  .افكار كليشه اي محدود كننده دست بردارد از شناخت ها و

  

هدف مشاوره شغلي ) 201991پترسون، سامپسون و ردرون(براساس طرفداران نظريه پردازش اطالعات در مشاوره شغلي

افزايش توان فرد در شناخت محيط ، جمع آوري اطالعات راجع به مشاغل ، پردازش و استفاده پيچيده از اطالعات مربوط به 

هدف رشد توانايي تفكر سريع براي . ياي مشاغل براي كشف و يا ايجاد فرصت هاي شغلي و دست يابي به آنهاستخود و دن

ايجاد پيوند ميان اطالعات بدست آمده درباره بازار كار و مشاغل است، هدف مشاوره شغلي رشد نوآوري و خالقيت فرد در 

  .توليد اطالعات و طرحهاي تازه راجع به مشاغل مي باشد

  

                                                
18

-  Michel & Liven & Krumblts   
19

    -  Coach 
20

 -  Petterson & Sampson & Redron 
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رشد خود كنترلي و مكان كنترل  - 1: هدف مشاوره شغلي را براي دانشجويان عبارت مي داند از) 1976( 21نفلكامپ و اسليپزا

توانايي تركيب كردن اطالعات و دست  -3. رشد قدرت تحليل شرايط و شناسايي متغيير هاي موجود در بازار كار  -2. دروني 

توانايي پذيرش  - 7. پذيرش مسئوليت  - 6. رشد انعطاف پذيري - 5. حليل خود پردازش و ت  -4. يابي به يك جمع بندي 

  )1994زونكر،.(رشد خطر پذيري براي تصميم گيري -8. نقش جديد 

  

عالوه بر اين موارد هدف مهم تر و غايي مشاوره شغلي كمك به افراد درجهت شكوفايي استعداد به منظور حداكثر بهره وري 

ران شغلي زماني يك شخص به حداكثر بهره وري دست مي يابد كه از كيفيت زندگي شغلي در از نظر مشاو. شغلي است

و فعاليت هستند و انسانهاي  بهره وري به دست انسانهايي حاصل مي شود كه در آنجا مشغول كار. وضعيت  مناسبي باشد

  .ت زندگي شغلي خوبي برخوردار باشندبرخوردار مي باشند كه از كيفيا سازمان زماني از بهره وري يشاغل در يك شركت 

  :عبارتند از ابعاد كيفيت زندگي شغلي كه منجر به بهره وري مي گردد 

  

يعني اينكه فرد بتواند افكار، نگرشها، عادات، ارزشها و شيوه زندگي خود را با شرايط كار و شرايط : سازگاري شغلي •

 .سازد كار را در حد امكان با توانايي ها و شرايط خود هماهنگ

 .ميزان برانگيختگي و نيروگذاري رواني فرد براي انجام وظايف شغلي و رسيدن به اهداف سازمان: انگيزش شغلي •

 .ميزان پايبندي  به مقررات، قوانين و اهداف سازمان: تعهد شغلي •

الوه ارزيابي عقيده و باور فرد در باره ميزان دست يابي به اهداف شخصي از آمدن در آن شغل وبه ع: موفقيت شغلي •

 .سازمان از ميزان موفق بودن فرد در انجام وظايف خود و دست يابي به اهداف سازمان

 .احساس و تلقي مثبت فرد از جنبه هاي گوناگون شغل خود: رضايت شغلي •

احساس ناخشنودي فرد در صورت جدا شدن از شغل خود ، تمايل فرد به حفظ شغل خود  و : دلبستگي شغلي •

 . در شرايط دوري از آناحساس دلتنگي 

 .همانند سازي فرد با جنبه هاي گوناگون شغل خود : هويت شغلي •

 .اين اعتقاد و احساس كه فردي بارآور،  مولد و نوآور در سازمان مي باشد: خود بهره ور پنداري شغلي •

  

. و شخصيتي فرد سر مي زندكار آفريني، كارايي و بهره وري فرآيند هاي به هم پيوسته اي هستند كه از ساختار وجودي  

دست يابي . الزمه دست يابي به بهروه وري سازماني و خود بهره ورپنداري شغلي وجود حداقل كيفيت در زندگي شغلي است

درصد كمي از افراد هستندكه . به حداقل كيفيت زندگي شغلي براي همه افراد شاغل در يك شركت يا سازمان مقدور نيست

آگاهانه كيفيت زندگي شغلي خود را باال ببرند عده اي از افراد شاغل نيازمند حمايت هاي مشاوره اي بتوانند خالقانه و خود

.  افراد متخصصي هستند كه با استفاده از علوم رفتاري و روان شناسي كار بتوانند سطح زندگي شغلي خود را افزايش دهند

  .غلي ، كار آفريني و بهره وري شغلي كمك مي نمايدمشاوره از طريق فرآيند زير مي تواند به رشد كيفيت زندگي ش

  

                                                
21

 - Knefelkamp & Slepitza 
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  :نتيجه گيري

  

آنچه از مباحث فوق  برمي آيد اين است كه بهره وري حاصل عملكرد انساني است و عملكرد انسان تابع افكار، احساسات ، 

چنانچه فرد از . يت را مي سازداين انسان است كه كار و فعال. نگرشها ، انگيزش ، عادات ، باورهاي و شيوه سازگاري اوست

مشاوره شغلي به عنوان يك حرفه . وضعيت مناسبي برخوردار نباشد نمي تواند در كار خود از بهره وري مناسب برخوردار باشد

ياورانه در خدمت سازمانها و شركت ها است تا به آنها كمك كند در فرآيند گزينش نيروي انساني متناسب با نيازهاي فرد و 

ن  افرادي را گزينش كنند كه با حداقل هزينه به سطح بااليي از كيفيت زندگي شغلي دست يابند تا در اين فرآيند به سازما

  .بهروه وري و كارآفريني و توسعه مشاغل بپردازند
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