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 یشغل ریرشد مس ندیفرا ریزیطرحجهت  مؤثر یراهبردها ییپژوهش حاضر با هدف شناسا

، اسناد و متون موردمطالعه تیمضمون انجام شد. جمع لیآموزان با استفاده از روش تحلدانش

 1390 هایسال نیب یآموزان در بازه زماندانش یشده، اعم از کتب و مقاالت مرتبط با رشد شغلچاپ

از  یریگمقاله( با بهره 14کتاب و  7مورد ) 21موردنظر، تعداد  یهابودند. با توجه به مالک 1400تا 

با استفاده از  ،یآورها پس از جمعنمونه انتخاب شدند. داده عنوانبههدفمند،  یریگروش نمونه

. دتنقرار گرف لیتحلوهی( مورد تجز2012) Braun and Clarke یامرحله 6مضمون  لیروش تحل

 یازسآماده ی؛اکتشاف یتدارک بسترها»با عنوان  ریمضمون فراگ 4کتب و مقاالت،  یمحتوا بر اساس

مضمون  8 ؛«مّلی اقدامات و مدرسه؛ –خانواده  یهانقش نظام یفایا ی؛زندگ یو طراح شغلی

 زیریطرح یی؛افزاآموزش و مهارت ی؛و آموزش یمکاشفه شغل ی؛مکاشفه شخص»دهنده شامل سازمان

اقدامات وزارت  ؛مرتبط با شغل در مدرسه یهابرنامه ی؛خانوادگ یهاتیانجام حما ی؛شغل

 نیتوجه به مضام اآمد. ب به دست هیمضمون پا 106و  «یرشد شغل یسازفرهنگ ؛ وپرورشوآموزش

 جهت ،روندهیشپ یرشد ندیفرا کیآموزان در قالب دانش یرشد شغل ریزیطرحشده، ییشناسا

 است. یکار ضرور یایاز مدرسه به دن زیآمتیفقانتقال مو
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 مقدمه

ند ر بودآموزان بر این تصودور، عمده دانش چنداننهدر گذشته 
، آماده ورود به دنیای کار یالتشانتحصکه پس از اتمام 

در  هاآناین طرز فکر، تعداد زیادی از  برخالفشوند؛ اما می
تصور بسیار مبهمی از  احتماالً یافتن شغل ناتوان هستند و

برای مواجهه با دنیای  چراکهمسیرهای شغلی پیشرو دارند؛ 
روبرو  1هامهارتشکاف  متالطم شغلی آینده آماده نشده و با

مدارس برای  هایآموزشهستند؛ وضعیتی که در آن 
های شغلی مناسب نیست پاسخگویی به اقتضائات محیط

(Bhat & Stevens, 2021 Grigal et al., 2019; رشد و .)
 ریزیطرح برای الزم هایو شایستگی هامهارت پیشرفت

به شود.  و از کودکی شروع هنگامزود باید ،2زندگی / شغل
در مدارس و  3مرتبط با شغل یهانظران، برنامهعقیده صاحب

از عناصر اصلی فرایند تحصیلی همه در مقاطع مختلف 
 (.4ASCA, 2017شوند )یآموزان محسوب مدانش

، کشورهای مختلف دنیادر حال حاضر در مدارس 
که هدفمند  شوندیبا شغل اجرا م در ارتباطجامعی  یهابرنامه

ها و معیارهای بوده و پیروی از دستورالعمل یاحلهو چندمر
شود تا در راستای تحقق رشد شغلی، موجب می هاآن

آمیزی را از مدرسه به دنیای مشاغل آموزان انتقال موفقیتدانش
، هامهارت(. فراگیری Dewi & Sutisna, 2019) تجربه کنند

ی قال یارآموزان در این گذر و انترفتارها و دانشی که به دانش
رود. های اصلی مدارس به شمار میرساند، از مسئولیت

دشوار  اریتواند بسیم یشغل ریمس کیدر مورد  یریگمیتصم
وجب تواند میم ندیفرآ نیا شتریدرک هر چه ب حالینبااباشد؛ 

خود داشته  یشغل ریمس تیریدر مد یشتریشود تا افراد کنترل ب
 اب و کند طی مراحلی را باید فرد هر فرآیند طی این باشند.

؛ سمیعی و همکاران، Mau, 2008)مواجه شود  رشدی تکالیف
دهد، وقتی رشد شغلی، نوید استمرار و تداوم می (.1390

رسانی باید آماده عرضه های کمکمشاوره شغلی و برنامه
 هایمهارتآموزان بوده و خدمات به تمام اقشار دانش

 و 7کار دنیای درباره کسب اطالعات ،6مکاشفه ،5ریزیطرح

                                                           
1. skills gap 

2. life / career planning 

3. career-related programs 

4. American School Counselor Association (ASCA) 

5. planning 

 ,.Watson et alتقویت نماید ) هاآنرا در  8سازیتصمیم

غاز با این فرض آ دبستانیشپاز دوره  ییهابرنامه(. چنین 2015
 سته،ویپ ا،یپو ،العمرکه رشد شغلی یک فرایند مادام شوندیم

 (.1395)خراسانی و همکاران،  استی و تکامل یتراکم
 رشدیبا توجه به شرایط  مدارس شغلیجامع  یهابرنامه

ی تجرب هایییتآموزان تدوین گردیده و فعالدانشو تکاملی 
 یکپارچه مهم است که رشد نیبنابراگیرند؛ یرا در برم

 یهاو حوزه عمری در سراسر از دوره کودک آموزاندانش
رشد شغلی مدنظر قرار گیرد.  ازجملهمختلف مرتبط با آن 

ل در مدارس مستلزم توسعه الگوها و مرتبط با شغ هایبرنامه
 ندیرااست که ف یدرس هایبرنامه قیتلف یبرا یقیدق یراهبردها

(. Berns, 2015) سازد سّریو م حیهدف را تشر نیوصول به ا
انجام  یهدفمند برا صورتبهاست که  ییالگو راهبرد،

از  هدف. است شده میو تنظ یزیربرنامه ،اقدامات ای هاتیفعال
است که به  نیامسیر شغلی  ریزیطرح دهایراهبر
 و زمانمنابع،  یگذارهیسرما جایبهکمک کند تا  آموزاندانش

ها، عالیق و ، ارزشهامهارتدر مسیری که با  سرمایه عمرشان
و مقتضیات دنیای مشاغل و بازار کار مطابقت  هاآننیازهای 

لی های شغتری در مورد برنامهندارد، تصمیمات هوشمندانه
خود بگیرند و هزینه گزافی برای تصمیمات ناآگاهانه خود 

گیری از این راهبردها بهره (.Roessler et al., 2009ندهند )
بینی و یشپآموزان با استفاده از کند تا دانشیمکمک 

 صورتبه 9نگریندهآنگری و بروز رفتارهای مسیر شغلی یندهآ
و توانمندهای مشاغل  هامهارتآگاهانه و هوشیارانه،  کامالً

مناسب با عالقه و استعداد خود را کسب کنند و بتوانند در 
آینده و دوره پسامدرسه شغل مناسبی داشته باشند و برای 

و  ی دنیای کار آماده شوند )موسویهاچالشبرخورد با 
راهبردهای موفقیت در رشد مسیر شغلی به  (.1399همکاران، 

ر آموزان دکند تا به دانشمی مربیان و اولیای مدارس نیز کمک
ارائه  یمؤثرسازی شغلی، خدمات و آماده ریزیطرحفرآیند 
پرورش وآموزش (. اگرRadcliffe & Bos, 2013کنند )
موردنیاز برای طراحی  هایمهارتهای رشد خرده فرصت

آموزی را ایجاد برای جامعه دانش 10زندگی شغلی اندازچشم

6. exploration 

7. information about the world of work 

8. decision making 

9. proactive career behaviours 

10 .career life prespective 
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ه در کلی هاآنهای دادها و قابلیتنماید، امکان شکوفایی استع
در نظام  حالینباا(. Sciarra, 2004کند )ابعاد را فراهم می

های گوناگون تحصیل اعم از مدرسه آموزشی کشور و در دوره
و  شدهخالصهو دانشگاه، آموزش در سطح نظری 

 هایافتد. نتایج پژوهشآموزی عملی کمتر اتفاق میمهارت
مطلب است که  نیا انگری( ب1393) یلاقبا( و 1390صادقی )
در  هاآن نو والدی آموزاندانش دگاهیز دمدارس عملکرد 

 هایتهو انتخاب رش یمتمرکز بر معرف شتریب ،یمحور رشد شغل
اغل، هفته مش هایبرنامه ،یجمعارتباط لیاست و وسا یلیتحص

 صورتبههر کدام  زین یو شغل یلیتحص یزریدرس برنامه
(؛ 1396) نتایج پژوهش نویدی اند.داختهمهم پر نیبه ا یمقطع

 (1398و همکاران ) مانیییرضا(؛ 1396) زواره یجالل یحیذب
از  یکی دهد کهنیز نشان می هاپژوهشو تعداد دیگری از 

آشنا نبودن  ایران، یلیتحص تیهدا برنامه داریپا یهاچالش
ا ت شوداست که منجر میاشتغال  یعمل طیآموزان با شرادانش

 آموزان ایجاد نگردد.رشد شغلی مطلوبی در دانش

رو، یکی از دالیل اصلی انجام اصالحات در ساختار ایناز
، کاهش شکاف و فاصله بین دو نظام آموزشی وپرورشآموزش

و اقتصادی است؛ و بر این مبنا، اولین گام در این راستا انتخاب 
مسیر  ریزیطرحیک برنامه آموزشی مبتنی بر راهبردهای 

رای ب موردنیازرشدی  هایمهارتشغلی است. بنابراین تلفیق 
کالسی، یکی از  هایآموزشبا  21زندگی کردن در قرن 

انداز نامعلوم آموزان برای چشمسازی دانشهای آمادهراه
 دوازدهاگر  (.Jackson et al., 2020) هاستآنپیش رو  1شغلی

صه در عر شرفتیپرشد و  یبرا دوازده پلهرا  یلیسال تحص
پس  آموز بایدیریم؛ به این معناست که دانشدر نظر بگشغلی 

 یو برخوردار یاز توانمند یپله دوازدهم به سطح یمودناز پ
 ت،یورود به عرصه فعال یکه برا و مهارت دست یابداز دانش 

باشد؛ اما این امر در شاکله نظام کار و تالش در اجتماع آماده 
آمیزی محقق نشده و از فقیتآموزشی کشور به شکل مو

است.  وپرورشآموزشمطالبات جدی سند تحول بنیادین 
و  هاپژوهشهای مبتنی بر ریزیتحقق این مهم نیازمند برنامه

ش ، پژوهمسئلههای علمی است. با توجه به اهمیت این یافته
است تا با رجوع به منابع مکتوب و اسناد در  درصددحاضر 

                                                           
1. uncertain career landscape 

2. EndNote 

ها و مضامین اصلی، راهبردهای ایهمدسترس و تحلیل درون
 آموزان را شناسایی نماید.فرایند رشد شغلی دانش ریزیطرح

 روش

این پژوهش، کیفی از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه پژوهش 
شامل اسناد و متون چاپی )اعم از کتب و مقاالت( در رابطه با 

 1400تا  1390 هایسالآموزان در بازه زمانی رشد شغلی دانش
بود که در ارتباط مستقیمی با متون مشاوره شغلی و مشاوره 

گیری هدفمند انتخاب شدند. مدرسه داشتند و با روش نمونه
مورد از  7آموزان، در بین کتب مرتبط با رشد شغلی دانش

ترین و بروزترین منابع انتخاب شد. راهبردهای جستجو مرتبط
ر بود که دهای مرتبط، به این شکل برای شناسایی پژوهش

شد رشد شغلی، ر»ای از کلید واژگان شامل ابتدا، طیف گسترده
ای، الگوی رشد شغلی، مسیر شغلی، مسیر شغلی، توسعه حرفه

آموزان، مسیر تحصیلی، هدایت مسیر شغلی، رشد شغلی دانش
 «شغلی، تحّول شغلی ریزیطرحآموزان، مسیر شغلی دانش

بری همچون های اطالعاتی معتانتخاب و در پایگاه
«Noormags» ،«civilica» ،«Magiran» ،«SID»  و«Google 

Scholar ».محدوده زمانی جستجو  مورد جستجو قرار گرفتند
انتخاب  یورود برا یارهایمع بود. 1400 ماهید 30الی  1از 

ود که ب یبه زبان فارس مقاالت پژوهشی اصیلمطالعات، شامل 
تا متوسطه دوم( را  ییابتدا) یو نوجوان یکودک یهادوره

تر از بزرگ کنندگانشرکتکه بر  ی. مطالعاتدادندیپوشش م
فراهم  هاآنبه متن کامل  یداشتند و امکان دسترس هیسال تک 18

 . نتیجه جستجو، بازیابیحذف شدند یبررس ندیاز فرآ نبود،
مطالعه فارسی بود. نتایج جستجوهای مختلف در  221تعداد 

ها وارد شدند تا همپوشانی 2بع اندنوتمدیریت منا افزارنرم
مطالعه غیرتکراری  135شناسایی و حذف شوند. در این، تعداد 

 ییوو عدم توان پاسخگ ینقصان اطالعات یلبه دلشناسایی شد. 
، تعداد و بررسی معیارهای ورود و خروج به هدف پژوهش

 ینشگز مورد، در 14 یتدرنهامنابع حذف و  ینمورد از ا 121
 .ضور داشتندح یینها

ز ا های متنیداده لیتحلوهیتجز منظوربهدر پژوهش حاضر 
( Braun & Clarke, 2006ی )امرحله 6 3ل مضمونیروش تحل

3. thematic analysis 
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؛ هاآشنایی با داده (1که شامل این مراحل است:  استفاده شد
مکرر و به  طوربهها از سوی پژوهشگر، در این مرحله داده

مرور شد. قبل از شروع ای فعال بررسی، مطالعه و شیوه
 قرار گرفت موردمطالعهکدگذاری، یک بار تمامی منابع مذکور 

 ایجاد کدهای اولیه (2ها و الگوهای کلی شناسایی شد؛ و ایده
ی او کدگذاری؛ در این مرحله سعی شد تا کدگذاری به شیوه

، پذیر و تکراری نبودهانجام شود که کدهای استخراجی، تغییر
پژوهش و به شکلی واضح بر موضوع تحقیق  محدود به قلمرو
و شناخت مضامین؛ در این گام،  جستجو (3متمرکز باشد؛ 

تحلیل در سطح باالتری از کدها انجام شد. کدهای 
آمده در قالب مضامینی مرتب و برای تشکیل مضمون دستبه

پایه ترکیب و تلفیق شدند. نتایج تحلیل مضمون در این مرحله 
ژوهش )اساتید راهنما و مشاوران( ارائه و به گروه راهبری پ

 استفادهموردنظرات تکمیلی و انتقادی آنان در بازبینی مضامین 
 ایبخش شبکه یندر اترسیم شبکه مضامین؛  (4قرار گرفت؛ 

 ،هانآ مابینفی پیوندهای و ارتباطات با مستخرج، مضامین از
 خیرب مرحله این تحلیل شبکه مضامین؛ در این (5شد؛  ترسیم

 چند یا دو به دیگر برخی و ادعام یکدیگر در مضامین از
 یّنمع نهایی، شدند. همچنبن مضامین تقسیم جداگانه مضمون

( تدوین گزارش؛ در این مرحله تحلیل 6؛ و .شدند گذارینام و
و تدوین گزارش نهایی، انجام شد. نتیجه تحلیل مضمون به 

برآمده از  ای مختصر، منسجم، منطقی، غیرتکراری وشیوه

ها در قالب مضامین عرضه شد. همچنین سعی شد تا داده
ها شواهد کافی و مناسبی در مورد مضامین موجود در داده

  فراهم شود. 
، نخست سطر به سطر پژوهش اعتماد تیقابل رعایتجهت 

و  یدست صورتبه یمطالعه شده و کدگذار چندین بار اسناد
 )مالک حساسیت رفتیذافزار صورت پبدون استفاده از نرم

ها در طی فرایند پژوهش(؛ پژوهشگر و درگیری با داده
گیری از نظرات اساتید و خبرگان امر، تالش همچنین با بهره

شد تا بهترین منابع و اسناد جهت تحلیل انتخاب شوند )مالک 
ها و داده زمانهممتناسب بودن نمونه(؛ گردآوری و تحلیل 

 ها و کدها نیزگشتی بین دادهرعایت حرکت مکرر رفت و بر
 یتدرنهامالک دیگری جهت تضمین اعتبار پژوهش بود. 

رشته  دینفر از اسات 2 اریدر اخت آمدهدستبه نیشبکه مضام
 یهامونضنظرات آنان، م بر اساسمشاوره قرار گرفت و 

 اصالح شد.حاصله، 

 هایافته

مضمون  4یی مضمون کتب و مقاالت منجر به شناسا لیتحل
شد  هیمضمون پا 106دهنده و مضمون سازمان 8اگیر؛ فر

(. در ادامه در مورد هریک از مضامین فراگیر، 1)شکل 
 شود.توضیحاتی ارائه می

 .1شکل 

 آموزاندانش شغلی رشد فرآیند ریزیطرح دهنده راهبردهایفراگیر و سازمان شبکه مضامین

 



 

 

    119 ص    ... فرایند ریزیطرح راهبردهای شناسایی | همکاران و حقانی زمیدانی

  1401پاییز   | 58 شماره | 16 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

 

ان وتمی« یاکتشاف یتدارک بسترها»در توضیح مضمون 
کاوشگری  هایمهارتگفت که رشد شغلی، نیازمند پرورش 

، 21فراگیر در بازار کار قرن  2است. با نگاه فرامدرن 1و مکاشفه
 «خودشناسی و انتخاب شغل»بایست فرآیند ان میآموزدانش

میل در حال تک یجتدربهای در نظر بگیرند که پروژه عنوانبهرا 
عدد است. در این فضا، های متو در ادامه مستلزم بازنگری

قرن بیستمی نیازمند تجدیدنظر  3گرایانههای ایستا و اثباتنگاه
 عنوانبهآموزان جدی است. برای مثال در نظر گرفتن دانش

شده های شغلی از پیش تعییندارای انواع شخصیت»افرادی که 
در این نگاه منسوخ « ای از مشاغل مناسب هستندو برای طبقه

در مورد دنیای مشاغل هم صادق است و  است. این امر
قرن بیستم، جای خود  4استخدام ثابت و پایدار و سازمان امن

ثبات داده های متغیر و بیو سازمان 5پذیررا به کار انعطاف
، جهت تکمیل این دو 6است. لذا یادگیری مبتنی بر تجارب

حوزه مهم نگرشی و شناختی )مکاشفه شخصی و شغلی( قابل 
 ت.توصیه اس

 «یزندگ یو طّراح یشغل یسازآماده»در توضیح مضمون 
ت اس یمرحله مقدمات ایپل  ،یشغل یآمادگتوان گفت که می

 آموزی در محیط مدرسهدانش یدهنده گذر از زندگکه نشان
 و یشغل یآمادگ یهایستگیآموزش شا کار است. یایبه دن

، گامی است در راستای پر کردن شکاف بین نرم هایمهارت
رسمی و تقاضای محیط کار؛ مفهومی که از آن به  هایآموزش

محتمل است که  اریبسشود. تعبیر می« هامهارتشکاف »
را ندارند،  ندهیمشاغل آ یالزم برا یکه آمادگآموزانی دانش

های پایین بازار کار آینده باشند؛ لذا حضور در ردهمحکوم به 
ی از راهبردهای مدارس، یک النیالتحصفارغ یشغلسازی آماده

ه، است. گام ابتدایی در این زمین مسئلهاصلی جهت غلبه بر این 
ر تحصیلی آینده است. د –ایجاد دغدغه نسبت به مسیر شغلی 

، ریپذییتمسئولزندگی، فرد با قبول خودمختاری و  یطراح
کند تا مصالحی را که طبیعت و تربیت در اختیار او تالش می

 ایکیب نموده، تصمیمات سازندهقرار داده، در یکدیگر تر
 بگیرد و معمار سرنوشت خود باشد.

 -خانواده  یهانقش نظام یفایا»در توضیح مضمون 
بل ها قتوان گفت که مسیر رشد شغلی افراد، سالمی« مدرسه

ند که کزمانی معنا پیدا می مسئلهاز تولد شروع شده است. این 
ها، رشها، نگنقش و حمایت والدین )آرزوها، حسرت

ضای ( و سایر اعغیره تحصیلی و -شخصیت، پیشینه شغلی
های تیحماای و گسترده را مدنظر قرار دهیم. خانواده هسته

و  از استقالل فرزندان اطالعاتی و عاطفی خانواده و پشتیبانی
ا آنان، در رشد آرزوه یشغل ماتینسبت به تصمن گشوده بود

والنی ط هایسالدارد. بسزایی  تأثیر فرزندان یو انتظارات شغل
هدفمند و  ریزیطرحان در مدرسه، نیازمند آموزدانشحضور 

های مرتبط با رشد شغلی در مدارس است. هم اجرای برنامه
 یلیصرف بر رشد تحص یدتأک بایستخانواده و هم مدرسه می

را مدنظر داشته  و یکپارچهجانبه را کنار گذاشته و رشد همه
 یهاطیاز مح یاندوزجبات تجربهمو و از این طریق باشند

 فراهم سازند. آموزاندانش یرا برا یواقع یشغل
با توان گفت که می« اقدامات ملّی»در توضیح مضمون 

مورد  در ر،یاخ هایسالدر  ویژهبه ،یتیحاکم یداتتأکتوجه به 
 دیا؛ به نظر بدستینازا یمسائلو  دیکار، اشتغال، تول تیاهم

 یهااستیس د؛یبه اجرا درآ ییهابرنامه یدر سطح کشور
 یهاتیبا توجه به ظرف یو استان یامنطقه ،یاشتغال کشور

اگر با نظام  ینیچننیو اطالعات ا ینیسرزم یشو آما یبوم
 غلیش – یلیتحص تیشود، شاهد هدا بیترک یشغل ییراهنما
بر  دیمند باو نظام یستمینگاه س قطعاًبود.  میخواه یکاراتر

به  یبخوبهروند  نیحاکم باشد تا ا یشغل یابیریمس اناتیجر
ن ، تدویپرورشووزارت آموزشترین تکلیف مهمانجام برسد. 

های حوزه رشد شغلی و ابالغ و تبیین عملیاتی سیاست
راهبردها و راهکارهای اجرایی در این زمینه است. همچنین 

در  لیدخ یهاو وحدت کلمه نظام یهماهنگسازی برای زمینه
غلی )همچون خانواده، مدارس، صنایع، نهادهای رشد ش

سازی رشد شغلی از تجاری و سایر ارکان اجتماعی( و فرهنگ
و سایر  وزارتخانهحسّاس و خطیر این  هاییتمأموردیگر 

 رود.ارکان ملّی به شمار می
 

                                                           
1. exploration 

2. postmodern 

3 .positivist 

4. secure organization 

5. flexible work 

6. experiential - based learning 
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 .1جدول 

 نتایج نهایی حاصل از کدگذاری و تحلیل مضامین

 مضامین پایه منبع
مضامین 

 دهندهسازمان
مضامین 
 فراگیر

ــف1398زونکر ) (؛ 1392پور )ی(؛ زند1396) یآبادعی(؛ ش
ـــم کاران ) یعیس کاران 1390و هم (؛ آمونســـون و هم

ـــاو1390) پتکی(؛ ل1399) ـــادق ؛(1398) کاسی(؛ س  یص
 (1394) یزاده و صادقیلی(؛ وک1394)

ـــنجش گاه یهانیتمری؛ فیو ک یکمّ یهاس ی؛ خودآ
ستعدا شناخت نقاط قوت،  یتجلویژه؛  یهاییو توانا دهاا

 انیرج یدر جستجو؛ استعداد در بستر تجربه و شناسایی
 قو تعمّ  یخودکاوی و خودثبتی؛ گرخودنظارهی؛ و غرقگ

ی سازروشن؛ نامهیخودزندگو  یسینوحالشرح؛ بر تجارب
ـــاحبهغیره ها، عالیق و)ارزش هده و مص ـــا های (؛ مش
 ارائه بازخوردای؛ مشاوره

تدارک  یصمکاشفه شخ
 یبسترها
 یاکتشاف

ــف1398زونکر ) (؛ 1392پور )ی(؛ زند1396) یآبادعی(؛ ش
ـــم کاران ) یعیس کاران 1390و هم (؛ آمونســـون و هم

ــاو1390) پتکی(؛ ل1399) ــادق؛ (1398) کاسی(؛ س و  یص
ـــرف1391همکاران ) (؛ 1396) یبیهزارجریو نجف ی(؛ اش

 (1393) لفروشانیو ن یشانی(؛ پر1395پردالن و همکاران )

ی، دانیســـفر م ،دیبازد ؛ادیبنتجربه یاکتشـــاف هایفعالیت
ــغلی؛گردش علم ــاحبان  ی و اردوهای ش ــاحبه با ص مص

شاغل شاغلمعرفی  یهاشگاهینما ؛حِرف و م سب و م ؛ ک
جزوات، بروشـــورها و مطالعه افزایش اطالعات شـــغلی؛ 

شتغال در ا وقت وکتب؛ کار پاره و  یکارآموزت؛ فراغ امیا
 ر کاربازا ندهیو آ یفعل یشغل یازهاین آشنایی باکارورزی؛ 

ی و طبقات شــغل یهاطیشــناخت محالمللی؛ بین و یمل
 یفایو ا یبازی؛ لتحصی – ینظام آموزش ییشناسامشاغل؛ 

 یشغل نگارشجرهم یرس؛ تنقش

و  یمکاشفه شغل
 شیآموز

ــف1398زونکر ) (؛ 1392پور )ی(؛ زند1396) یآبادعی(؛ ش
ـــم کاران یعیس کاران 1390) و هم (؛ آمونســـون و هم

ـــاو1390) پتکی(؛ ل1399) و  نیدهاق؛ (1398) کاسی(؛ س
و  چیپ(؛ گل1396و همکاران ) یعی(؛ ســم1400همکاران )
صادق1396همکاران ) شرف1391و همکاران ) ی(؛  و  ی(؛ ا

(؛ 1395(؛ پردالن و همکــاران )1396) یبیهزارجرینجف
 (1393) لفروشانیو ن یشانیپر

هارآموزش  آموزش  ه؛یپا یهاها و دانش، نگرشهاتم
 مینرم؛ تعل هایمهارتو  یشــغل یآمادگ یهایســتگیشــا

به  ؛یابیراهبردها و فنون کار ؛ العمرمادام یریادگیاهتمام 
ـــآموزش خودنظم ؛ینیآموزش کــارآفر  میو تنظ یبخش

نات؛یه که جا ـــب ـــغل یســـازآموزش ش  یریادگی ؛یش
هارت ـــغل هایم ـــ وزشخاص؛ آم یش هارت ش کار و م
ـــغل؛ آموزش  ینگهدار آموزش  ؛یفردنیب هایمهارتش
خوش یورزجرات موزش  جود؛ آ براز و  ؛ینیبو ا
نه؛ افزا ت؛یخالق وپرورشآموزش قادا  شیپرورش تفکر ن

هام و ر ،یریپذانعطاف تیظرف ـــکیتحمل اب  ؛یریپذس
آموزش  ؛یشــغل یتوانمندســاز ؛یســینوآموزش رزومه

اخالق کار؛  یهال ارزشو انتقا آموزش؛ وکارکسبفرمول 
ــ یآورارتقاء تاب ــبر؛ به چالش کش ــهیکل دنیو ص  یهاش

سب  یمبتن هایآموزش ؛یشغل سانه؛ ک  سنفاعتمادبهبر ر
 جهت خروج از منطقه امن

آموزش و 
 ییافزامهارت

ی سازآماده
و  شغلی
 یطرّاح
 یزندگ

ــف1398زونکر ) (؛ 1392پور )ی(؛ زند1396) یآبادعی(؛ ش
ـــم کار یعیس کاران 1390ان )و هم (؛ آمونســـون و هم

ـــاو1390) پتکی(؛ ل1399) و  نیدهاق؛ (1398) کاسی(؛ س
و  چیپ(؛ گل1396و همکاران ) یعی(؛ ســم1400همکاران )
 (1396همکاران )

ــ ــغل ییافزایاریهش ــغل جادیا ؛یش ــعه دغدغه ش  ؛یو توس
ــتجوگر یحس کنجکاو تیو تقو کیتحر اذ اتخ ؛یو جس

ـــغل یندینگاه فرا ـــد ش و  ینیبجهان لیشـــکت ؛یبه رش
 نده؛یآ یعمر و زندگ میاهتمام به مفاه ؛یانداز شــغلچشــم

از  شیو پ ییاز ابتدا یشغل هایآموزششروع زودهنگام 

 یشغل ریزیطرح
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 مضامین پایه منبع
مضامین 

 دهندهسازمان
مضامین 
 فراگیر

ـــئلهحل  هایمهارتآن؛ آموزش   ؛یریگمیو تصـــم مس
ـــغل یهانهیگز لیپرورش قدرت تحل  ؛یابیریو مســـ یش

 ناتیتمر نده؛یآ یسازو ماکت یلیتخ-یتجسم ریزیطرح
مهبرن مه هیو ته یزیرا ـــغل برنا  یگذارهدف ؛یفرد یش

نهیبواقع ـــغل نا از  یریگبهره ؛(نگیکوچ) یگریمرب ؛یش
 یاانهیرا یمشاوره شغل یهابرنامه

ــف1398زونکر ) (؛ 1392پور )ی(؛ زند1396) یآبادعی(؛ ش
ـــم کاران ) یعیس کاران 1390و هم (؛ آمونســـون و هم

ـــاو (؛1390) پتکی(؛ ل1399) و  چیپگل؛ (1398) کاسیس
صادق1396همکاران ) شرف1391و همکاران ) ی(؛  و  ی(؛ ا

 (1396) یبیهزارجرینجف

ــ حوزه  نهیدر زم نیدغدغه در والد جادیو ا ییافزایاریهش
تجربه  ندیخانواده از فرا تیجانبه فرزندان؛ حمارشــد همه

شفه؛ دلگرم (؛ دیو ام زهیانگ قی)تزر بیو ترغ یسازو مکا
ــتن به خودمختاراحت ــتقالل و حق  ،یرام گذاش ــد اس رش

 رشد فرزند طیمح یشغل یسازی؛ غنفرزندانانتخاب 

 یهاتیانجام حما
 یخانوادگ

نقش  یفایا
 یهانظام

 -خانواده 
 مدرسه

ــف1398زونکر ) (؛ 1392پور )ی(؛ زند1396) یآبادعی(؛ ش
ـــم کاران ) یعیس کاران 1390و هم (؛ آمونســـون و هم

ــاو1390) پتکی(؛ ل1399) ــم؛ (1398) کاسی(؛ س و  یعیس
ــــادق1396) یزدی(؛ ا1391همکــاران ) (؛ 1394) ی(؛ ص

(؛ 1399و همکاران ) یسپان؛ ا(1394) یزاده و صادقیلیوک
و همکاران  نیدهاق؛ (1398زاره و همکاران )یجالل یحیذب
و همکاران  چیپ(؛ گل1396و همکاران ) یعی(؛ ســم1400)
ــــادق1396) ـــرف1391و همکــاران ) ی(؛ ص و  ی(؛ اش

(؛ 1395(؛ پردالن و همکــاران )1396) یبیهزارجرینجف
 (1393) لفروشانیو ن یشانیپر

مدرسه؛ اتخاذ نگاه  ییبرنامه جامع راهنما یاهتمام به اجرا
شد همه یندیو فرآ کپارچهی شغلبه ر ص ،یجانبه )  ،یلیتح

ص س قیشغل )تلف ی(؛ القای/ اجتماعیشخ و  یبرنامه در
اســتعداد با نگاه  تیریف و مدکشــ ی(؛ بســترســازیشــغل

سیس ؛یندیفرآ شغل تأ شد یمرکز ارائه اطالعات   )مرکز ر
ـــغل غدیش ندغه(؛ د مان و اول یفایو ا یم  یاینقش معل

ــک ــه؛ تش ــ لیمدرس داده؛ برنامه  گاهیو پا یاطالعات ویآرش
شاغل یمعرف شاغل )دعوت از  (؛ یسخنران رادیجهت ا نیم
کردن  یکاربرد ؛یرشد شغل یویپرونده و پورتفول لیتشک

 ییگرا( و اجتناب از حافظهی)عمل محور یمباحث درســ
ص صال تح  یدر اجرا تیجد ؛یدگکار و زن ل،یصرف؛ ات

ــاغل؛ ا ــه  ژهینقش و یفایهفته مش ــاور مدرس ــط مش توس
ـــ ژهیو تیراهبر تحوّل(؛ اهم عنوانبه)  یمعاونت پرورش

ـــت ـــد یندهایاز فرآ یبانیمدارس در پش مداخالت  ؛یرش
ـــا ،ییراهنما درمان  ؛یو گروه یفرد یو درمان ایورهمش

 وسـتهیآموزش پ ؛ذهنی – یاختالالت و مشـکالت جسـم
 – یلیتحص ییاصول و فنون راهنما نهیدر زم رسهارکان مد

ش رییتغ ؛شغلی صالح  شنامهعمل به  یهاوهیو ا  و هابخ
شنامه یموجود؛ دور هایطرح شعارزدگ یزدگاز بخ  ؛یو 

مه هدات ه ـــا تارمش به رف به شدان یجان جه  آموزان؛ تو
 از مدرسه تا کار یهاطرح یچندگانه؛ اجرا یهاهوش

ا مرتبط ب یهابرنامه
 شغل در مدرسه

ــف1398زونکر ) (؛ 1392پور )ی(؛ زند1396) یآبادعی(؛ ش
ـــم کاران یعیس کاران 1390) و هم (؛ آمونســـون و هم

و همکاران  ی(؛ صــادق1396و همکاران ) چیپگل؛ (1399)
 (1393) لفروشانیو ن یشانیپر(؛ 1391)

سیس ساناطالع گاهیپا تأ شغل یو خدمات یر  ؛یجامع رشد 
ــغل تیدر هدا یمرکز پژوهش ملّ جادیا ــبکه  جادیا ؛یش ش

 یهااستیس نیتدو ؛یشغل یهاباشگاه جادیا ؛یملّ یشغل
شغل شد  ست یاتیعمل نییآموزان؛ تبدانش یر سناد باالد  ؛یا

مه یطراح نا مدت و چشـــم یهابر ند نداز بل ـــغلا  ؛یش
مه نا خانواده و  ییافزاهم یابر یزیربر ـــه،  مدرس کان  ار

اقدامات وزارت 
 وپرورشآموزش

 یاقدامات ملّ
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 مضامین پایه منبع
مضامین 

 دهندهسازمان
مضامین 
 فراگیر

شو شارکت قیجامعه؛ ت و وحدت  یهماهنگ ؛یمردم یهام
 یو نهادها عینقش توسط صنا یفایا ل؛یدخ یهاکلمه نظام

(؛ اصــالح برنامه ی)ارتباط صــنعت و نظام آموزشــ یتجار
ـــعار هر پامعلمیتتربجذب و  مهارت  کی ه؛ی؛ تحقق ش

 ها(؛تهرش هیکل یبرا دانشکار) یشغل
ــف1398زونکر ) (؛ 1392پور )ی(؛ زند1396) یآبادعی(؛ ش

 (1399(؛ آمونسون و همکاران )1390و همکاران ) یعیسم
ــتغال؛ تغ جیترو و  نینگاه والد رییفرهنگ کار، تالش و اش

اســتفاده از  جامعه؛ یافکار عموم یســازو آماده نیمســئول
 یهاراه میترســ ؛یماصــداوســو  یها گروههرســان تیظرف

 یخشاعتبارب ل؛یاز نگاه فقط تحص یو درو تیمتعدد موفق
 مشاغل مشروع هیبه کل

رشد  یسازفرهنگ
 یشغل

 گیریبحث و نتیجه

 ندیفرا ریزیطرح یراهبردهاشناسایی  پژوهش حاضرهدف 
مضمون  4پژوهش بود. در این  آموزاندانش یشغل ریرشد مس
مضمون پایه به دست  106دهنده و مضمون سازمان 8فراگیر، 

به ه ک گذارندیم تأثیر رشد شغلی افرادبر  یمتعددعوامل آمد. 
ر . عوامل درونی ناظشوندیم میتقس یرونیو ب یدو دسته درون

ی شناختهای زیستفردی همچون ویژگی هایکنندهیینتعبر 
مل بیرونی، نیز دربردارنده شناختی هستند. عواو روان

همچون عوامل خانوادگی، اجتماعی،  های محیطیکنندهتعیین
 ,Winkel) سیاسی، تاریخی، اقتصادی و فرهنگی هستند

 یتشخصفرد در تعامل با محیط، یک  درواقع(. 2007
 (.Jarkawi, 2016) دهندیرا شکل م یشغل فردمنحصربه

برگیرنده این عوامل رشد شغلی، باید در ریزیطرحراهبردهای 
شده از این مطالعه به نمایش باشند که در مضامین استخراج

اند. در ادامه شرح مختصری از مضامین فراگیر گذاشته شده
 شود.ارائه می

ناخت اکتشاف، ش یدیکل یهاجنبه ی.اکتشاف یتدارک بسترها
ک دربر اهمیت « مکاشفه شخصی»ت. اس شغلی یایخود و دن

مسیر شغلی  ماتیبه تصم دهیشکل هتجبهتر خود هرچه 
انتخاب شغل، ترجمان خودپنداره فرد است؛ افراد اشاره دارد. 

 حیبخش مستلزم درک صحتیرضا یشغل یهانهیگز نیبنابرا
 نشیگز دیکل یخودشناس یگردعبارتبهاست؛  شتنیفرد از خو

                                                           
1. self - reflection  

2. social-cognitive model of career self-management 

 هاپژوهش(. نتایج 1392زندی پور، موفق است ) یشغل
(Hmieleski & Baron 2008; Warren, 2012; Ali & Shah, 

2013; Abdullah et al., 2018مکاشفه خود نیب ( رابطه، 
کارآمد را  یشغل یریگمیتصم ، پویایی ونفسعزت ،ینیبخوش

نه از  است العمرمادام نشان داده است. ساخت خود، فرآیندی
شامل  1در خویشتن تأمل. این فرایند ثابت ایشده نییتع شیپ

 & Niles) خودپنداره در حال تکامل در فرد استتوجه به 

Harris-Bowlsbey, 2017« .)نوعی  عنوانبه «یاکتشاف شغل
 و یرشد شغل یریادگیو اساس  هیپا رفتار خودتنظیمی،

کاوش (. Oliveira & Araújo, 2021) است یلیتحص تیموفق
ود خ یشناخت-یدر مدل اجتماع یمرکز مؤلفه عنوانبه یشغل
و زمینه تحقیقاتی  (Lent & Brown, 2013) 2یشغل یتیریمد

ای تعبیه شده است. پژوهشگران گسترده طوربهرشد شغلی، 
 ;Chuang & Dellmann-Jenkins, 2010 زیادی )همچون

Sovet & Metz, 2014  وChen & Liew, 2015یکی از ) 
 ی کارآمد را کاوش شغلیشغل یریگمیبر تصم مؤثر ل مهمعوام
 هایات سازگاری شغلی و تقویت شایستگیدانند که موجبمی

 یمیتصمی، بیشغل سازد. مکاشفهرا فراهم می 3پذیریاشتغال
پریشانی  تیریبه مد(؛ Park et al., 2017) دادهرا کاهش  یشغل
؛ خودکارآمدی کمک کرده یمیتصمیبا ب مرتبط یشغل

مشکالت  گریو با د گیری شغلی را افزایش دادهتصمیم
فقدان و عدم ثبات اطالعات مقابله  ازجمله یشغل یریگمیتصم

و درینی و  Xu et al., 2014 ؛Praskova et al., 2015) کندیم

3. employability 
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 افراد ،یدر سفر شغل جلوروبهحرکت  یبرا (1401همکاران، 
 (یرونیب) یانهیو زم( یدرون) یبر عوامل شخص تأمّلبا 
توانند به شناخت بهتری از خود و دنیای متغیر مشاغل می

ها، اکتشاف، نگرش نیا مؤثرپردازش  زانیم دست یابند.
مربوط به کار و مراقبت، افراد را  یامدهایپ گریرفتارها و د

 .کندیم تیهدا
در مورد خود و  دانش .یزندگ یو طرّاح ی شغلیسازآماده

، فرایند ریزیطرح انتخاب شغل و هایمحتوا دنیای مشاغل،
 Abdullahشود )می عملیاتی دستیابی به رشد شغلی محسوب

et al., 2018و دغدغه  یریاست، درگ ریزیطرحالزمه  ه(. آنچ
حس  درواقع .است یشغل ندهیآموزان با آدانش یذهن

شود  کیمشاغل تحر یاینسبت به دن دیکودکان با یکنجکاو
 یشغل ری(. چنانچه دغدغه مس1390و همکاران،  یعی)سم

 هد گرفتخواکل ش یشغل ریمس یتفاوتیوجود نداشته باشد، ب
 Sarmento)شود یم ندهیرباره آد ینیو بدب یکه منجر به برنامگ

et al, 2018 ؛1395 ،و همکارانپردالن ؛Tytler & Peterson, 

دغدغه،  جادیو ا یحس کنجکاو کیپس از تحر (.2004
 مسئلهی و حل ریگمیتصم هایمهارت ازمندیآموزان ندانش

سازی ن، عنصر دیگر آماده(. عالوه بر ای1398)زونکر،  هستند
 Porfeliاست. « افزاییآموزش و مهارت»آموزان شغلی دانش

and Lee (2012 )یندیفرآ ی راشغلدر مسیر  یدنظرتجد 
برای مسیرهای شغلی متعدد و چندگانه امروز  موردنیاز

 و یریپذانعطاف هایمهارتآموزش به  مبرمی ازین که دانندیم
، آموزش و تمرین هاپژوهشنتایج  دارد. مطابق 1یریپذانطباق
(؛ Greene & Staff, 2012تهیه و حفظ شغل ) هایمهارت

کارآفرینی  و (Alexander & Hirsch, 2012مصاحبه شغلی )
(Hamilton & Hamilton, 2012 و غیره برای رشد شغلی )

حل )مانند  2نرم هایمهارتآموزان بسیار مهم است. دانش
و  افراد تیری، مدتی، خالقید، تفکر انتقادهیچیپ مسائل

مدیریت خود( نیز از الزامات اساسی موفقیت شغلی محسوب 
 (.;Perry & Wallace, 2012 Rios et al., 2020شود )می

 3یسشنابوم هیطبق نظر .مدرسه –خانواده  یهانقش نظام یفایا
 نیخود در کانون چند یرشد شغل ریشخص در مس ی،اجتماع

. نقش خانواده و مدرسه در این ر داردقرا متعامل یطینظام مح
                                                           

1. adaptability 

2. soft skills 

3. Ecological 

میان بسیار برجسته است. حمایت و بسیج منابع اجتماعی 
جهت تسهیل رشد شغلی جوانان، امری حیانی است که در 

دهد مدرسه و جامعه رخ می –بستر مشارکتی خانواده 
(Porfeli & Lee, 2012 Bakshi & Joshi, 2014; حمایت .)

ی هادر فرهنگ ویژهبهست که خانوادگی نیز عنصر دیگری ا
 ,Hui & Lentهای پژوهشی است )یافته یدتأکگرا، مورد جمع

و همکاران  Akosah-Twumasi(. نتایج پژوهش 2018
در انتخاب مسیر  ین و خانوادهوالد یدو نقش اصل( 2018)

ابراز ) 4سازی و ترغیبآموزان را شامل؛ دلگرمشغلی دانش
و  ؛(5یی/راهنمارائه مشورتاو  الگوسازیعشق فداکارانه، 

به دهد که را نشان می( یو اجتماع یعاطف ی،)مال یتحما
 کند. از سوی دیگرمیکمک  هاآن یشغل یریگیمتصم یندفرآ

مهم  مأموریت یکآموزان دانش یرشد شغلبرای  ریزیطرح
 Van(. Eliason & Patrick, 2008شود )یمدرسه محسوب م

Tuijl and van der Molen (2016 بر این باورند که )
ه و گرایاناغلب با ادراکات واقع ساالنبزرگتصمیمات شغلی 

آنان  موردنظرشان در مدارس از مشاغل مثبت دوره کودکی
؛ به نقل 2000و همکاران ) McMahon پژوهش شود.آغاز می

آموزان دهد که اغلب دانشینشان م (Watson et al., 2015از 
ای دنیدر مدرسه و  یشانهایادگیری ارتباط ییقادر به شناسا

های نیستند و این امر حاکی از عدم اتصال آموزه مشاغل
(. Ginsberg et al., 2014مدارس و زندگی واقعی است )

 کندیم یدتأک« 6به زندگی -به کار-اتصال مدرسه»چارچوب 
 یبرا دیبا ایحرفه و یشغلرشد  یریادگی یهاکه فرصت
 یهایستگیو شا هامهارتتوسعه  یبرا آموزاندانشکمک به 

ر اک ه،مدرس هر یک از گذارهای مرتبط با انطباق با جهتالزم 
این دو نظام،  (.Solberg et al., 2002) شود یطراح یزندگ و

توانند به بلوغ و ریزی هماهنگ میبا همکاری و برنامه
 آموزان کمک کنند.پذیری شغلی دانشانطباق

 جادیتجارت، صنعت و دولت در ا کردن لیدخ ی.ملّ  اقدامات
 .م استالز اریبس یشغل ییراهنما یهابرنامه تیفیک یابیو ارز
تجارب سازنده و مناسب  سازیبا فراهم دیجامعه با نیمسئول

دارند و اشتغال،  ازین هاآندهند که به  امیبه جوانان پ یشغل
 ؛Klein (2012)(. 1392پور،  یاست )زند ریپذامکان

4. encouragement 

5. advice/guidance 

6. school-to-work-to life (STWL) 
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Mekinda (2012 )و Bakshi and Joshi (2014 ) نقش
گذاران و ؛ قانونوکارکسبو رهبران  انیکارفرما

 نفعانیذ ریو سا ؛یو ملّ یمحل نیولئگذاران؛ مساستیس
 یدر رشد شغل یمشارکت راهبرد یرا برا یاجتماع
و همکاران  Huddleston .دندانیم یآموزان ضروردانش

از  هاها و کارخانهکتل متولیان صنایع، شراز تعام (2012)
 کار یهامحل از دیبازدایجاد امکان  ایراد سخنرانی و قیطر

گیری آموزان گزارش داده است. بهرهجهت رشد شغلی دانش
ن التحصیالای از کارفرمایان محلی و یا فارغاز طیف گسترده

مدارس که در حال حاضر شاغالن موفقی هستند؛ جهت ایراد 
Hutchinson (2018 )اهکارهای سخنرانی در مدارس از ر

در  ی بایدسازفرهنگآموزان است. جهت رشد شغلی دانش
ه گرفت رتصو دیها باداستان خانواده، مدرسه، جامعه، کتب و

تفاق ا ینیو کارآفر یجوانان با فرهنگ خوداشتغال یو آشناساز
، کار، تالش تیهمواره اهم ،اسالمی – یرانیا یافتد. فرهنگ غن
ا ر دستینازا یمیاز بطالت و مفاه یدور ،یندپشتکار، هدفم

که نموده است  جیخود ترو سازانسان یهاآموزهدر گستره 
خود مدنظر  هاییزیربرنامهرا در  هاآنمتولیان فرهنگی باید 

 قرار دهند.

توان گفت که اجرای مداخالت مبتنی بر خالصه می طوربه
 مدرسه یهاسالدر طول رشد شغلی،  ریزیطرحراهبردهای 

 یبرا یمؤثرتر یزیرتا برنامه کندیآموزان کمک مبه دانش
 ی، مداخالت شغلحالبااین. مدرسه داشته باشنداپس گذارهای

 و مندنظام دیبا و نوجوانان کودکان یشغل رشدمتمرکز بر 
فرد است از طول عمر  یادوره مدرسهدوران  رایشوند، ز داریپا

 های کمتری است.دغدغه که وی دارای فرصت زمانی بیشتر و
های کیفی، دخیل بودن ذهنیات خصوصیات پژوهش ازجمله

احتمال ارتکاب  روازاینپژوهشگر در گستره انجام پژوهش و 
؛ 2، سوگیری مطلوبیت1ییدیتأهای مختلف )سوگیری سوگیری

تالش  رغمیعلاست؛ لذا «( 3من سوگیری ندارم»سوگیری 
جداسازی عملی پژوهشگر ، امکان «هافرضیشپ 4تعلیق»برای 

ها دشوار است که آوری و تحلیل دادهاز موضوع، فرآیند جمع
ر د هایتمحدودیکی از  عنوانبهاین امر در پژوهش حاضر نیز 

شود. به دلیل زمان زیادی که برای تحلیل نظر گرفته می

                                                           
1. confirmation bias 

2. desirability bias 

3. “I am not biased” bias 

شود، حفظ دقت و تمرکز الزمه کار است مضمون صرف می
التی در حفظ دامنه توجه این امر که قطعاً به دلیل بروز مشک

در این پژوهش ذکر شود.  یتمحدودیک  عنوانبهتواند می
ن باال در تحلیل مضمو یریپذانعطافگرچه ماهیت تفسیری و 

محدودیت نیز  عنوانبهتواند یک مزیت است؛ اما همین امر می
 ییتنهابهپژوهشگر اغلب خود  چراکهدر نظر گرفته شود؛ 

رکز ها تمم بگیرد که به چه محتوایی در دادهناچار است تصمی
شده های انجاممطالعه بر پژوهش کهییازآنجانماید. همچنین 

های کیفی مرتبط با در ایران متمرکز بود؛ کمبود پژوهش
موضوع پژوهش، فرآیند دستیابی به مضامین را با دشواری 

رد پذیشماری اثر میروبرو نمود. رشد شغلی از متغیرهای بی
محدود به مضامین شناسایی شده در این پژوهش نیست.  و

ز های آتی با استفاده اشود پژوهشگران، در پژوهشپیشنهاد می
های و سایر روش 6مند، مرور نظام5های تحقیق فراترکیبروش

شغلی  ریزیطرحدخیل در  هایمؤلفهکمّی و کیفی 
های داخلی و خارجی، آموزان را با تمرکز بر پژوهشدانش

ها تعلیم و تربیت و خانواده اندرکاراندستاحصاء نمایند. به 
 جانبه را در دستور کارشود تا رشد یکپارچه و همهپیشنهاد می

 نکنند. یدتأکقرار دهند و صرفاً بر رشد تحصیلی 

 تعارض منافع

 .ندارند منافعی تعارض گونهیچه نویسندگان

 منابع

 لی(. تحل1399. )پ ،لفروشانین م.ر.، و ،یعابد م.، ،یاسپنان
انتخاب شغل مطالعه  یرشد ریمس یبهزیست یچگونگ

آموزان متوسطه دوره دوم شهر اصفهان. : دانشیمورد
-267(، 43) 11 ،یدرماننفصلنامه فرهنگ مشاوره و روا

303. 

آموزش  ی(. اثربخش1396). ا. ح ،یبیهزارجر ینجف و ،.س ،یاشرف
 یمجله علوم تربیت آموزان.دانش یشغل ریبر مس ینیکارآفر

 .108-91(، 2) 20، دانشگاه شهید چمران اهواز

در  یلیتحص تیهدا ندیفرآ یشناسبیآس(. 1393. )الیل ،یاقبال
 ینامه کارشناسانیپا. یاصالح یمدارس و ارائه راهکارها

 تهران. ،یارشد، دانشگاه عالمه طباطبائ

4. epoché 

5. metasynthesis 

6. systematic review 
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متوازن  توسعه یسوبه یگام ؛ی(. مشاوره شغل1396. )ع. ا ،یزدیا
آموزان. دانش یشغل ریمس یو طراح یلیتحص یهارشته
 .32-26، 46، آموزش مشاور مدرسه رشد

(. 1399. )یاس. ج لز،ینا. و ج ،یبولسب-سیهر .،آمونسون، ن
. )ترجمه مهرداد و فنون ندهای: فرایمشاوره شغل

انتشار کتاب به  خی)تار .3چ  ش،یرای(. تهران: وروزبختیف
 .(2009 ،یاصلزبان

(. 1395س. ) ان،ینیحس . وز ،یدریح.، ع ان،یمیکر .،پردالن، ن
 پذیری مسیرهای آموزش خانواده در انطباقاثربخشی کالس

فصلنامه مشاوره شغلی و آموزان دبیرستانی. شغلی دانش
 .77-58(، 27) 8، سازمانی

تصمیمی مسیر شغلی (. بی1393)پ.  لفروشان،ین و ،.ن ،یشانیپر
های فرزندپروری عوامل فردی و سبکدر پسران: نقش 

(، 3) 15، ی کاربردیشناسرواندانش و پژوهش در والدین. 
54-62. 

 مسیر (. نیازسنجی1395). ا م. ر. و صادقی، عابدی، ن.، خراسانی،
، (59)15 ،مشاوره یهاپژوهش. دبستانیپیش کودکان شغلی

97-118. 
(. 1401) ن، ن.ی، ع. ا. و طهماسبی روشافروز یآقاجانی، م.، نیدر

 ینیو قصد کارآفر ینینقش آموزش کارآفر یبررس
 تینگرش و ذهن ،یخودباور یانجیبا نقش م انیدانشجو

پژوهش در استان مازندران(.  انیدانشجو موردمطالعه)
 .145-131، (56)16, یآموزش یهانظام

و صادقی، ع. ر.  ،کالنترهرمزی، آ. دهاقین، ع. ا.، فرحبخش، ک.،
 یشغل ییراهنما یهامؤلفه یمفهوم یالگو یرس(. وا1400)

دوره  یکتب درس یدر محتوا شدهیقتلف ینیو کارآفر
-2161(، 108)20، یشناختروانماهنامه علوم . متوسطه

2180. 
ر بر مسی مؤثربررسی کیفی عوامل (. 1396ذبیحی جاللی زواره، ا. )

نامه . پایانآموزان در آستانه انتخاب رشتهرشد شغلی دانش
رشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده کا

 و علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره. شناسیروان
(. 1398. ). اع ،یکسای . وکاظمیان، س.، زواره، ا یجالل یذبیح

آموزان دانش یمسیر رشد شغل یباورها یکیف یبررس
-2278(، 84) 18 ،یشناختروانمجله علوم دبیرستان. 

2273. 

 (. بررسی1398ا. ) نعیمی، م.، کالنترهرمزی، آ. و ،مدنی رضایی
. مدارس مشاوران منظر از نوین تحصیلی هدایت فرآیند

 .81-72(، 93) 10، یدرمانروان و مشاوره فرهنگ
 لی(. فراتحل2021)، ب.، میرهاشمی، م. و پاشاشریفی، ح. رنجگر

در عملکرد  یو خانوادگ یآموزشگاه ،یعوامل فرد تأثیر
 یهاپژوهش در نظام. یرستانیآموزان دبشدان یلیتحص

 .32-18 ،(54)15 ،یآموزش
. یشغل مشاوره فنون وها روش ها،یهنظر(. 1392. )بهیط ی پور،زند

 .1تهران: نشر دانژه، چ 

ترجمه ). نگرکل کردی: رویمشاوره شغل(. 1398) .زونکر، و. ج
 رضاعلی و زادهفرشاد محسن ،ینظر محمدیعل

انتشار  خی)تار .1هران: انتشارات سمت، چ . تپور(یبوستان
 (.2006 ،یاصلزبانکتاب به 

 سای)ترجمه پر .یشغل ریمشاوره مس(. 1398م. ) کاس،یساو
دانشگاه  ی(. اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهلفروشانین

 (.2011 ،یاصلزبانانتشار کتاب به  خی. )تار1اصفهان، چ 
(. 1396م. ) ان،یگل ک . وم ،یانیک خسرویک .،ن ،یاکرم.، ف ،یعیسم

بر  ینقش شغل یفایا هایبازی تأثیر یبررس
اکارآمد و افکار ن یشغل ریمس یریپذانطباق ،یریپذتیمسئول
-96(، 64) 16، مشاوره یهاپژوهشآموزان. دانش یاحرفه
113. 

(. 1391. ). رع ان،یصادق . ر. وم ،یعابد .،باغبان، ا .،ف ،یعیسم
. در کودکان یتحول آرزوهای شغل یشناخت ندیفرآ یبررس

 .80-69(، 2) 1 ،یشناخت اجتماع
(. 1390س. ) ان،ینیحس. ر. و م ،یعابد .،ا ،یاغیان .،ف ،یعیسم

 تکامل انتخاب شغل(. ری)مس یشغل ریمشاوره مس یهاهینظر
 .1واحد اصفهان، چ  یاصفهان: انتشارات جهاد دانشگاه

ضر: نظریه، پژوهش مشاوره مدرسه در عصر حا(. 1386سینک، ک. )
سلیمانیان(  اکبریعلمحمد نظری و . )ترجمه علیو کاربرد

انتشار کتاب به  خی)تار. 1تهران: انتشارات علم، چ 
 (.2005 ،یاصلزبان

 یهاهیو نظر یو مشاوره شغل ییراهنما(. 1396) . ا.ع ،آبادییعشف
تهران:  و اضافات(. یکل یدنظرتجدانتخاب شغل )با 

 .26چ  انتشارات رشد،

آموزان بر رشد شغلی دانش مؤثرسیر و عوامل (. 1390صادقی، ا. )
 نامهپایان. دانشگاهیسوم راهنمایی، دبیرستان و پیش
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تربیتی و  علوم دانشکده اصفهان، دانشگاه دکتری،
 .مشاوره و راهنمایی ،شناسیروان

 یخانواده، خودکارآمد تیرابطه حما ی(. بررس1394ا. ) ،یصادق
 یریگمیتصم یبا خودکارآمد نفسعزتو  یشغل ریمس
 22 ،یشناختروان یدستاوردهاآموزان. دانش یشغل ریمس

(1 ،)227-244. 

ح.  ،یمولو . ا. وس ،یاحمد .،ف ،یبهران.، باغبان، ا.، ا ،یصادق
 یشغل ریعوامل مؤثر بر رشد مس ی(. بررس1391)

شهر اصفهان.  یدانشگاهشیتا پ ییآموزان سوم راهنمادانش
 .18-1(، 1) 4، یشناختروان یمجله دستاوردها

در مشاغل  یو اجتماع ی(. نقش عوامل فرد1395س. ) ن،یزر یعبد
(، 63) 16 ،یرفاه اجتماع یپژوهش-یفصلنامه علم. یانتخاب
247-278. 

کسایی . ا. و ع ،یلیاسماع کیتاج . م.،ع ،ینظر.، ز چ،یپ گل
بر رشد شغلی: (. عوامل والدینی مؤثر 1396. ). ااصفهانی، ع

 10 ،یو سازمان یفصلنامه مشاوره شغلیک مطالعه کیفی. 
(34 ،)113-136. 

. یادرمان در مشاوره حرفه ریزیطرح(. 1390ج. ج. ) پتک،یل
ران: ( تهآبادییعشفو عبداهلل  یآبادزارع بهرام ی)ترجمه مهد

 ،یاصلزبانانتشار کتاب به  خی)تار 1انتشارات سمت، چ 
2001.) 

نژاد، ع. و موسوی، س. ن. س. ن. ا.، سپهوند، ر.، شریعتموسوی، 
 نگریندهآ شغلی مسیر رفتارهای تبیین و (. شناسایی1399)

 با کار پذیری متقاضیاناستخدام قابلیت بهبود جهت در

 12، مشاوره شغلی و سازمانیفازی.  دلفی روش از استفاده
(45 ،)31-52. 

وپرورش نظام آموزشدر  یلیتحص تیهدا(. 1396)احد.  ،یدینو
 ،تعلیم و تربیتهای پایدار. چالشو  ی: تجارب عملرانیا

133 ،9-34. 
(. مقایسه تأثیر مشاوره مسیر 1394. )ا ،یصادق . وزاده، ن یلیوک

وزان آمپذیری مسیر شغلی دانشگرا بر انطباقشغلی سازه
امه فصلندختر دارای والدین معتاد و غیرمعتاد شهر اصفهان. 

 .57-43(، 37) 10، ژوهی سوءمصرف مواداعتیاد پ
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