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 چکیده

دخیل  هاهای شغلی آنهای شغلی نوجوانان در شناسایی طرحگیری و عوامل مؤثر بر انتخابکشف منابع شغلی و روند تصمیم     

 روش ریزی شغلی مناسب کمک نماید. این پژژوهش بژا رویدژرد کیفژی و بژامبتنی بر طرح مداخلات تواند به اجرایاست و می

ز دانژش آمژوزان مع ژع متوسژ ر شژهر نفژر ا 12 کنندگان در ایژن پژژوهش شژاملپدیدارشناسی صورت گرفته است. مشارکت

انتخاب شدند. همچنژین مشژارکت ایژن افژراد در پژژوهش بژر اسژا  ر ژایت  1100-1922کامیاران بود که در سال تحصیلی 

 مربلژه سژه قالژب گژردآوری و در مصژاببر نیمژه سژاختار یافتژه از اسژتفاده بژا هژاقاعده اشباع نظری بود. دادهشخصی با توجه به

 زیژر بژا) انتخژاب بر مؤثر عوامل کلی معوله 9 ها منجر به شناساییشد. تحلیل داده وتحلیلتجزیه انتخابی و حوریم باز، کدگذاری

 رسیدن تحصیل، به علاقه عدم بالا، درآمد شغلی، مسیر در بارز نعش شغلی، امنیت شغل، در کم مسئولیت شغل، آرامش هایمعوله

 بالژا، اجتمژاعی جایگژاه اجتماعی، کارآمدی خود بودن، قوی ابسا  ابهت، و تقدر نماندن، بس بیدار پایین، سن در شغل به

 و منژابع ؛(شژغلی هیجژان اجتمژاعی، پذیریمسژئولیت جامعژه، شرایط به توجه شغل، بودن اثربخش شغلی، هیجان اجتماعی، نفوذ

 کنجدژاو صژداقت، ثبات، پذیری،ریسک و جسارت ابتدار، و خلاقیت دیگران، انگیزه با تعامل قدرت هایمعوله زیر با) امدانات

 خژانواده، مالی بمایت خانواده، از الگوبرداری هایمعوله زیر با)گیری تصمیم روند و( رغبت پشتدار، استعداد، خودباوری، بودن،

 اطرافیژان، از الگژوبرداری ریزی،همسژالان، برنامژه بژا رقابژت انتخژاب، بژودن اجبژاری برنامه، و هدف نداشتن ها،ایده کردن عملی

هژای شژغلی طرح منژابع شژغلی در شناسژایی گیری وشد. نتایج این پژوهش عوامل مؤثر، روند تصژمیم( کردن تحعیق و کنداش

 دهد.های شغلی دانش آموزان برای آینده ارایه مینوجوانان را تبیین کرده و تصویر شفاف تری از طرح

 .مؤثر بر انتخاب شغل طرح ریزی شغلی، منابع شغلی، عوامل کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

 هایتوانایی و علایق ها،ارزش افراد آن طی که است مهم زمانی دورۀ یک نوجوانیکار      

 دهندمی پرورش خود آینده مشاغل درباره ایآگاهانه هایایده و دهندمی شدل را خود

 در ردف هایارزش و هاتوانایی علایق، جستجوی نوجوانی هایسال(. 9010 ،1شارف)

 ریزیبرنامه به مربوط تحعیعات وجود،بااین گیردبرمی در را شغلی کاوش برای آمادگی

 دبیرستان دوران از پس و دبیرستان دورۀ آموزاندانش نیازهای و درک بر متمرکز شغلی

 این در رشدی تغییرات از بسیاری ظهور همچنین(. 1221 ،9کرچک و هیبرت، کمنی)است 

 را هاآن که شغلی رشد پروسه در درگیری نوجوانی، شناختی هایتظرفی افزایش دوران،

 انتخاب برای باید که مهمی شغلی تصمیمات و کندمی شغلی رشد در شدن درگیر به قادر

 جهت در زندگی هایدوره ترینمهم از یدی به را نوجوانی دوران کنند، اتخاذ موفق شغلی

 بلومنتال، گید،) است کرده تبدیل برفه و مدرسه در آینده اندازچشم و معررات تنظیم

 (.9001 ،1سیلوا و پایدو  ؛1222 ،9همداران و کستلاو جفریس،

 کنندۀتعیین و زندگی داستان در اصلی عامل محوری، نعش انسان زندگی در اشتغال     

 9همداران، و ایندوال ونوینن، پیتما، اندرا،(. 1921 زوندر،)است  زندگی در ناامیدی و امید

 میزان در دارد افراد روی بر محی ی عوامل کنترل که تأثیری میزان معتعدند نیز( 9012)

 هایدستگاه در که نوجوانانی دیدگاه این برطبق. است تأثیرگذار هاآن اهداف و انگیزش

 یانگیزه همچنین دارند بهتری شغلی دیدگاه کنندمی رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی

 و تامسیک لیچنر،. داشت خواهند خود شغلی اهداف نکرد دنبال و پیشرفت برای بیشتری

 و فرهنگی هایزمینه با نوجوان شغلی اهداف مورد در را تحعیعاتی( 9016) 6برزن، سیل

 .دادند گزارش را مشابهی نتایج و قراردادند موردبررسی اجتماعی و اقتصادی

                                                           
1 . Sharf 
2 .Hiebert, Kemeny & Kurchak 
3 .Giedd, Blumenthal, Jeffries, Castellanos & et al 
4 .Paixão & Silva 
5 .Andre, Peetsma, van Vianen, in de Wal & et al  
6 .Lechner, Tomasik & Silbereisen 
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 نعش انسان روانی نیازهای تأمین در مادی نیازهای تأمین بر علاوه مناسب همچنین اشتغال   

 هویت و پنداره خود نفس،عزت ،ارزشمندی و امنیت ابسا  باعث و دارد انداریغیرقابل

 و ناکامی استر ، نگرانی، نباشد انسان موردعلاقه شغلی اگر دیگر سوی از. شودمی مثبت

 در مؤثر لعوام از یدی. شودمی پدیدار فرد در روانی و جسمانی هایبیماری بتی

 کنندهتأمین فعط شغل. است شغل داشتن جامعه در فرد فعال و مؤثر بضور و یابیهویت

 و است  روری فرد به باثبات هویت و امنیت ابسا  ایجاد در بلده نیست مادی نیازهای

 گرددمی افراد ارتباطی هایمهارت گسترش و تجربه کسب شخصیت، رشد سبب

. (1926 زرین، عبدی و نژاد فلسفی آبادی،شفیع  ایی،ر از نعل ؛1912 آبادی،شفیع)

 از خود، آگاهی از وا ح درک شغل در انتخاب را کلیدی اصل سه( 1202) 1پارسونز

 دانست. هاواقعیت روابط بین مورد در واقعی استدلال شغل و های مختلفطرح

 که است یشغل رشد در انگیزشی العمر،مادام و مهم استراتژی یک شغلی ریزیطرح   

و  کرید راجر،)است  شغلی اهداف رفتاری مسیر از پیشرفتی و گراهدف تفدر دهندۀنشان

 فعالانه مدیریت منظوربه است روندی شغلی ریزیطرح دیگرعبارتبه(. 9011 ،9گولدن

 هایفرصت بهترین به رسیدن جهت در گیریتصمیم و فرد رشدی نیازهای بررسی شغل،

 از تصویری ایجاد و شغل انتخاب در مهم عوامل شناسایی رد شخص به کمک و شغلی

 قرن اول هایدهه در شغلی ریزیطرح(. 9009 ،9چمبر)است  انگیزه و علایق ها،مهارت

 طی در و بود شدهشناخته  عیف اقتصاد و بودن بینیپیشغیرقابل نشانگر یدم و بیست

(. 9011 ،1فلاور بلانچ و بل) شد اننوجوان بدبینی و دلسردی ایجاد به منجر گذشته هایدهه

 است شغلی ریزیطرح به نگرش در فردی هایتفاوت دهندۀنشان شواهد از برخی لذا

 را شغلی ریزیطرح متغیرهای( 9019) 6فواد و نویدیا(. 9011 ،9بومن و دیک کراو)

                                                           
1 .Parsons 
2 .Rogers, Creed & Glendon 
3 .Chambers 
4 .Bell& Blanchflower  

   Karavdic& Baumann.5  
6.Novakovic& Fouad 
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( 9شغل انتخاب جنسی سن( 9شغل و خانواده سازییدپارچه برای هاییبرنامه( 1: صورتبه

 .کنندمی م رح شغلی تعهد( 1موردنظر درخواستی تحصیلات س ح

نوجوانان است.  یبرا یشغل یهامیتصم نیتراز مهم یدی ندهیآ یشغل یهاانتخاب طرح     

و  یاکتشاف شغل یبرا ییا هیپا ،یشغل ۀو رشد خود پندار ندهیها در مورد آادراک آن

 یخود پنداره شخص جادیکنترل و ا ،یل فرد. توسعه استعلاکندیفراهم م یشغل یزیرطرح

نوجوانان دارد،  یشغل یریگمیدرروند تصم یشود نعش مهم جادیها اارزش هیکه بر پا

و  یشغل یهانهیمند به کشف گزمتعهد نباشند اما علاقه یاگرچه نوجوانان به طرح خاص

  نیلین و ک(. برگم9006،  تدویبرن، مگنسن و و ک،یخود هستند )بارد ندهیآ یلیتحص

انتخاب   یبر مبنا  دیبا یشغل یهاتخابکه اعتعاددارند که ان ینوجوانان افتندیدر زی( ن1222)

 را به دست خواهند آورد. یمهم یمتنوع و منافع کار یلیتحص یهاباشد فرصت یفرد

 دومی دورۀ متوس ه آموزاندانش شغلی هایطرح شناسایی زمینه این در تحعیق لزوم     

 پژوهشی و نظری پیشینه بر بازنگری. شودمی ابسا  اندداشته را شغلی ریزیطرح که است

 به اندیشیدن در بیشتری زمان نوجوانانیده شغلی ریزیطرح اهمیت به توجه با دهدمی نشان

 نظر در را ابتمالات خود شغلی آینده مورد در نوجوانانیده به نسبت گیرندمی نظر در آینده

 تصمیمات و نمرات کسب شغلی، ریزیطرح یادگیری، سمت به بیشتر لتمای گیرند،نمی

 محدود را خود شغلی هایفرصت باید نوجوانان همچنین(. 9019 ،1تیبر) دارند بهتری شغلی

 گام انتعادی بادید امدان بد تا هاگزینه این کردن تجربه و بررسی جهت در سپس کنند

 نوجوان آن در که دهدمی تشدیل را فرد هر گیزند از مهمی بسیار زمان نوجوانی. بردارند

 به بایدمی که است زمانی مع ع این اینده به توجه با. است مواجه زیادی هایچالش با

 برای فعال عنصر یک به شدنتبدیل و خود زندگی گرفتن اختیار در برای آموزاندانش

 از که است شغلی مناسب ریزیطرح موفق، شغل لازمر شود، کمک خود آینده دادن شدل

 واقعیات فردی، هایارزش تأثیر تحت که است نوجوانی دوران هایچالش ترینمهم

                                                           
1.Taber 
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 س ح بودن پایین بنابراین گرفت خواهد تربیتی قرار هایفرصت و عاطفی عوامل اجتماعی،

 مدرسه از نوجوانان انتعال برانگیزاننده عوامل از کار دنیای در بیشتر رقابت ،شغل بینیپیش

 شناسایی ٔ  درزمینه پژوهشی خلأ به توجه با است شغل پیدایی جهت در کاری محیط به

 بحران با که ایران در خاص طوربه آموزان،دانش شغلی هایطرح انتخاب بر مؤثر عوامل

 ابسا  زمینه این در منسجم و مندنظام ایی م العه ایجاد  رورت است، روبرو بیداری

 هایطرح این استخراج شغلی ریزیطرح شناختی و یقعم محتوای به توجه لذا .شودمی

 که است این ما پژوهشی سؤال بنابراین نیست پذیرامدان کیفی شناسیروش با جز شغلی

 ؟هستند چگونه نوجوانان در آستانه فراغت از تحصیل شغلی هایطرح

 

 روش پژوهش

شافی است انجام های کیفی اکتاین پژوهش با روش پدیدارشناسی که از انواع روش     

شهر کامیاران بود که  (دوم متوس ه دوره) شامل کلیر مدار  ما موردم العر شد. جامعه

صورت داوطلبانه در سال به پسر و دختر( بود که)آموزان از دانش نفر 12گروه نمونه شامل 

های ورود به پژوهش عبارت بودند (. ملاک1جدول )انتخاب شدند  1100-1922تحصیلی 

 داشتن ر ایت، کنندگانمشارکت آگاهانه ر ایت، دوم متوس ه مع ع در بودن لاز محص

 انجام جهت کافی زمان داشتن اختیار در، مصاببه انجام برای توانایی، صدا  بط برای

، مصاببه انجام جهت کنندگانمشارکت ر ایت های خروج را عدممصاببه و ملاک

 نیمه و مصاببه عمیق روش به ند. اطلاعاتشدمصاببه شامل می انجام جهت انگیزه نداشتن

 شد و همچنین انجام مصاببه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. آوریجمع ساختاریافته

شهر  وپرورشآموزش از مدار  در بضور مجوز دریافت به اقدام ابتدا این م العه در    

 انجام جهت نندگانکمشارکت آگاهانه ر ایت مصاببه، انجام از پیش و کامیاران شد؛

 کاربردن به و اطلاعات بفظ جهت همچنین و است؛ گرفته صورت هاآن  بط و مصاببه

 دریافت از پس. شد داده خاطر اطمینان کنندگانمشارکت به پژوهشی کار برای صرفاً هاآن
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با  هاآن از نفر 12 دبیرستان دوم مع ع آموزاندانش شغلی هایطرح شناسایی منظوربه مجوز

 ماندن محرمانه اصل رعایت و هامصاببه  بط جهت اجازه کسب و شخصی  ایتر

 برای پژوهش  رورت و اهمیت پژوهش ابتدای در. گرفت صورت مصاببه اطلاعات،

 برای شما برنامر» عنوان با پژوهش سؤالات سپس و شد داده تو یح کنندگانمشارکت

 و« دارین؟ شغلی هایگزینه هچ بشید؟ چداره بوایید می چیه؟ دبیرستان دوره اتمام

 این به چ وری» و« دادین؟ انجام هاتون گزینه یا هدف این به رسیدن برای کارهاییچه»

 رسیدن برای که دارین قوتی نعاط چه است؟ مناسب شغل این شما برای که رسیدی نتیجه

 و مصاببه تدمیل برای بعدی سؤالات سپس و شد آغاز»میدنه؟ کمک شغلتون به شما

 یادداشت به مصاببه انجام از بعد پژوهشگر. شد م رح ترغنی هایداده به یابیدست

 .است بوده دقیعه 90-19 مصاببه هر زمان متوسط و پرداخته هاآن تحلیل و هامصاببه

 

 هایافته

بود  : ابزار گردآوردی اطلاعات، مصاببه نیمه ساختاریافتهمصاحبه نیمه ساختاریافته     

شدند، سؤالات مصاببه بر  ها  بطصورت گرفته است. کلیر مصاببه که با روش کیفی

ها در سه مربله کدگذاری باز، محوری و گزینشی داده اسا  سؤالات پژوهش بود.

بررسی شدند. هدف پژوهش، بازبینی تجارب فردی و آشدار ساختن معانی جدید در 

برای دستیابی به  شدهتجربهخلق یک توصیف جامع از پدیده های صورت گرفته و مصاببه

 بود. ارائه مفهوم تفسیری از درک پدیده ودرک ساختار ذاتی آن 

 پژوهش در کنندگانشرکت جمعیت شناختی های: ویژگی1 جدول

 شغلی اصلیگزینه  پایه تحصیلی رشته تحصیلی سن جنس تعداد

 معلمی اول انسانی 19 پسر 1

 معلمی اول انسانی 19 پسر 9

 آزاد دوم انسانی 16 پسر 9
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 آزاد دوم انسانی 16 پسر 1

 نظامی دوم انسانی 16 پسر 9

 نظامی دوم انسانی 16 پسر 6

 بدنیتربیت سوم انسانی 17 پسر 7

 پزشدی سوم تجربی 17 پسر 1

 فوتبالیست سوم تجربی 17 پسر 2

 معلمی سوم تجربی 17 دختر 10

 پزشدی سوم تجربی 17 دختر 11

 پزشدی اول تجربی 19 دختر 19

 پزشدی اول تجربی 19 دختر 19

 بدنیتربیت دوم تجربی 16 دختر 11

 خلبان دوم تجربی 16 دختر 19

 پزشدی دوم تجربی 16 دختر 16

 پزشدی دوم تجربی 16 دختر 17

 معماری دوم هاسایر رشته 16 دختر 11

 الدترونیک سوم هاسایر رشته 17 دختر 12
 

 نفر 7 قرارگرفته، مصاببه مورد باز سؤالات از استفاده با کنندگانمشارکت پژوهش این در

 از نفر 9 و تجربی رشته در کنندگانشرکت از نفر 10انسانی، رشته در کنندگانشرکت از

 پایه نفر 2 سوم، پایه نفر 6 تعداد این از که کردند شرکت هارشته سایر در کنندگانشرکت

 جرابی، افسری،: شامل آموزاندانش این لیشغ هایگزینه. بودند اول پایه نفر 1 و دوم

 شنا ،روان آزاد، شغل معلم، فوتبالیست، پلاستیک، جرابی پزشدی،دندان پزشدی،

 و الدترونیک وکیل، داروسازی، زیست، دبیری معمار، خلبان، پزشک،دندان نظامی،

 بود. مغز متخصص



 1101 بهار ،19 شماره ،مپنج سال ،بردی در مشاورهکارهای  پژوهش فصلنامه /102

 

با زیر )عوامل مؤثر بر انتخاب ها، سه معوله کلی داده کدگذاری و مصاببه انجام از پس     

شغلی،  مسیر فرد در بارز شغلی نعش شغل، امنیت در کم شغل، مسئولیت های آرامشمعوله

 قدرت نماندن، بس پایین، بیدار سن در شغل به بالا، عدم علاقه به تحصیل، رسیدن درآمد

 ذبالا، نفو اجتماعی بودن، خود کارآمدی اجتماعی، جایگاه قوی ابهت، ابسا  و

پذیری جامعه، مسئولیت شرایط به شغل، توجه بودن شغلی، اثربخش اجتماعی، هیجان

انگیزه  دیگران، با تعامل های قدرتبا زیر معوله)و امدانات  اجتماعی، هیجان شغلی(؛ منابع

بودن، خودباوری،  پذیری، ثبات، صداقت، کنجداوریسک و ابتدار، جسارت و خلاقیت

خانواده،  از های الگوبرداریگیری )با زیر معولهو روند تصمیمپشتدار، استعداد، رغبت( 

انتخاب،  بودن برنامه، اجباری و هدف ها، نداشتنایده کردن خانواده، عملی مالی بمایت

کردن( استخراج  تحعیق و اطرافیان، کنداش از ریزی، الگوبرداریهمسالان، برنامه با رقابت

دقت، ها بهپس از اتمام هر مصاببه متن مصاببه تر اشاره شد،طور که پیششدند. همان

 سازی و توسط پژوهشگر تحلیل شد.پیاده

 کنندگان در پژوهشمنتخب از جملات مهم مشارکت های: مثال2جدول 

 معنای فرموله بندی شده عبارت

 دیدم کردم فدر که خوب ولی. سخته کردممی فدر اول

 و میشم بعیه از نیازبی و دارم که خوبیه خیلی سرمایه یک

 هستند. قائل ارزش برام و میزارن ابترام هم به همه

یدی از عوامل مؤثر در ) درآمد بالا

 های شغلی(انتخاب طرح

 بهش دیدممی کارهاشو و پدرم هم من و نظامیه پدرم چون

 کاری و کنم خدمت مردم به دارم دو  و شدم مندعلاقه

 مسجد باهاش مثلاً دادممی انجام منم دادمی انجام پدرم که

 کنم ترک اشتباهم کارهای کردممی سعی یا رفتممی

عنوان یدی از عوامل به) تأثیر خانواده

 گیری(مؤثر بر روند تصمیم

 پی در همین و بود کنجداوی من بارز ویژگی نظرم به

 و برم جرابی شغل سمت شده باعث که چالش رفتن

 ایبر را زودگذرم هایلذت هستم با ر من اینده

و امدانات  عنوان یدی از منابعکنجداوی )به 

 ها های شغلی(فرد در انتخاب طرح
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 برفای به نسبت و کنم رها بهتر هایلذت به رسیدن

 هستم تفاوتبی اطرافیانم دلسردکننده

 رقابت و سخته و نمیام بر دیگه هایرشته پس از من

 ایی رشته دادم ترجیح بنابراین هست رشته این در بالایی

 انتخاب سرکارو میری زودتر اما کمتره درامدش که

 بیام بر پسش از و کنم

عدم خودکارآمدی )از عوامل مؤثر 

 گیری شغلی(بر روند تصمیم

 تنها بابام و نمیشم که اذیت و جوونم خیلی که هنوز -

 و دیگه پسرای با رقابت خاطر به من کار این تو بود

 شغل این سمت مرفت ندارم کمتر اونا از چیزی من گفتم

 بر مؤثر عوامل رقابت با همسالان )از

 شغلی( گیریتصمیم روند

 

والدین، همسالان،  کنندگان پژوهش بهعوامل مؤثر بر انتخاب شغل: اشارۀ مدرر شرکت     

( 1226) 1پژوهش شفر و دیوید اجتماعی، جایگاه اجتماعی و درآمد با -شرایط اقتصادی

از میان عوامل  دارد کهپژوهش نیز بر این واقعیت اذعان می هایهمچنین یافته .همسو است

 (.9009، 9دارند )چانگ و سانانعش پررنگی در این زمینه های شغل والدینمؤثر بر انتخاب

آرامش شغلی، مسئولیت ) چهار طبعه معلمی در شغل انتخاب بر مؤثر عوامل کد محوری

فرد  منابع به مربوط محوری کد و شد بندیدسته( نعش فرد در مسیر شغلی امنیت و کم،

بندی شد و کد محوری مربوط انگیزه، خلاقیت و ابتدار( دسته قدرت تعامل،)بول سه کد 

 بول یک الگوبرداری از خانواده استخراج شد. به روند تصمیم

 که گرددمی اطلاق درونی بالتی و روانی-روبی بالت یک به شغل: آرامش آرامش     

آرامش به معنای پذیرش کرد. به بیانی دیگر  مشاهده خود از بیرون در توانمی را آن نتایج

خود و  هایتوانمندیاز طریق  هاآنو مشدلات جهان مادی و تلاش در جهت بل  هاچالش

                                                           
Shaffer& David.1  

Chang& Sanna.2  
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آرامش  هاآن لذا نتایج مصاببه با نوجوانان نشان داد که .است یا دریافت کمک از دیگران

های ها جنبهازنظر آن کنند.عنی استر  شغلی م رح میدر شغل را با تعریف ا داد آن ی

وظایف کاری زیاد،  رغم دستمزد پایین ومثبت مشاغلی همچون شغل معلمی علی

 اول رشتر پایر آموز پسردانش مثالعنوانکننده ر ایت شغلی و آرامش شغلی است. بهتبیین

دو  دارم و ازلحاظ روبی از ها را و برف زدن با بچه من کار کردن»که  کرد بیان انسانی

 «برمبودن سر کلا  لذت می

 بر مؤثر عوامل با ارتباط در که بود هاییمعوله زیر از شغل: یدی در کم مسئولیت     

 به پذیری،مسئولیت عدم گفت توانمی معنا این تعریف در. شد استخراج شغل انتخاب

 من عی و صحیح رفتار نداشتن هانه،آگا گیریتصمیم و نیازها ار ای در توانایی عدم معنای

 را انتخاب کرده بیان نمود که معلمی اول رشتر انسانی آموز پسر پایردانش مثال برای .است

 نیستن تهران مثل معلماش ما من عه بعد نمیشی و اذیت زیاد یعنی داری سروکار هابچه با و»

 شغلشون میشه ونهم دیگه میدن چیزی تدلیفی ی فعط اینجا بدن. معلمای در  همش

 مربله هر در کار رابت یافتن امدان عنوانبه توانمی را شغلی امنیت شغلی: امنیت     

 به کار محیط یا فضا مولفه آن از یدی و دارد مولفه چند متغیر این. نمود تعریف زندگی از

 از یدی عنوانبه شغلی را امنیت کنندگانمشارکت از زیادی تعداد. است کاری ثبات معنای

 کارکردی هایکننده انگیزهعوامل تبیین یدی از .نمودند بیان شغل انتخاب در مؤثر عوامل

 رشته سالر 17پسر  جملر به توانمی مثال، امنیت شغلی است. برای شغل در انتخاب فردی

 عوامل دخالت از فارغ نزدیک، یا دور آینده در دارید اطمینان شما»کرد  اشاره تجربی

 و است را ی عملدردتان از شما رئیس مثلاً و داشت خواهید همچنان را ودخ شغل بیرونی،

 آیندش که دیدم چون کردم انتخاب رو شغل این» و« ندارد شمارا با همداری پایان قصد

 «نه؟ یا کارداری دانشگاه اتمام از بعد که نیستی نگران و میشی کار وارد سریع و تضمینه
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 نوجوانان توسط که بود دیگری مولفه معلم بارز نعش شغلی: مسیر فرد در نقش     

 اعتعادی عنوانبه معلم، بودن اثربخش .گرفت قرار کننده در مصاببه مورداشارهشرکت

 را آموزاندانش یادگیری بر مثبت تأثیر توانایی که دارد وجود معلم یک توسط که است

 ساله 17 آموزدانش جملر به توانمی عامل این تائید در (.9002 ،1چوی و لیم کیم،) دارد

 باشه اثرگذار هابچه آینده در تونه می معلم نظرم به»کرد  بیان که داشت توجه تجربی رشته

 مدار  در تجاربم به توجه با» و« کنند کشف رو استعدادشون خیلیاشون که بدنه کمک و

 لمانمع کاش ای. باشه اینجوری معلمان تدریس ی نحوه کاش ای میگفتم خودم به همیشه

؛ و کند تغییر دیدگاهشان تا کردند می کمک خوانند نمی در  که هایم همدلاسیم به

 درسته. بدم تغییر رو و عیت این توانستممی شاید شدممی معلم من اگر کنممی فدر همیشه

 نمونه معلم اگر من. شودمی شروع شما و من از چیزهمه اما رسدمی نظر به کوچک کار

 گیرند.می الگو من از ستانمدو و همداران باشم

 عنوان یدی از منابع فرد در انتخاب شغلاین مضمون به دیگران: با تعامل قدرت     

 بررسی دیگران بر رفتارهای کنشگر رفتارهای تأثیر آن در که دارد و عیتی به اشاره

 ادافر هاینیت آشدار، که از طریق آن اعمال است فرآیندی شود، درواقع دربرگیرندۀمی

شود؛ برای درک بهتر این مضمون به جملر بر دیگران در نظر گرفته می افراد وتاثیر

به نظرم یدی از »آموز پسر پایر دوم انسانی دقت کنید: دانش مستخرج از مصاببه با

 و برفی اگر»و« باشه های خوبم توانایی برقراری راب ه خوب با دوستام و اطرافیانم خصلت

 ."رادارم  خودم از دفاع توان بیاید پیش بحثی

های های فرد در انتخاب طرحمنابع و امدانات فرد: این مضمون به  نعاط قوت و توانایی     

عنوان یدی از شود، منابع و امدانات بهتشدیل می مضمون فرعی اشاره دارد و از چند شغلی

را تحت تأثیر  فرد و رشد شغلی شغلی هایتوانند انتخابعوامل مؤثر در انتخاب شغل می

 قرار دهند.

                                                           
 Kim, Lim & Choi.1  
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 درونی نیروی یک عنوانبه انگیزه گفت توانمی معوله زیر این تعریف در انگیزه:     

 هدفمند رفتار بر عاطفی تجربه مستعیم تأثیر دهندۀنشان و فردی اقدامات کنندهتعیین فعال،

 سؤال به پاسخ در کنندگانمشارکت از برخی(. 9010 ،1استراو  و بیندل پارکر،)است 

. نمودند ذکر عامل مهم یک عنوانبه را انگیزه شغل؛ انتخاب منابع و امدانات در به مربوط

: است مضمون این کنندۀبیان دختر پایر دوم تجربی آموزدانشزیر از  جملر مثالعنوانبه

 «گذشتم هاگذرانیخوش و تفریحاتم از خیلی از»و « داشتم مداوم اما پیوسته ریزیبرنامه»

 انگیزه؛ ایجاد در را خود اصلی منابع از یدی آموزاندانش گفت توانمی یافته این تبیین در

 دانستند. خانواده و معلمان تمجید و تعریف

خلاقیت و ابتدار زیر معوله ایی دیگری از منابع و امدانات فرد بود  ابتکار: و خلاقیت     

 یژگی شخصیتی تلعی شده است.عنوان یک وکنندگان ذکر شد و بهکه توسط مشارکت

تائید این  لذا در نبود؛ برجسته چندان استخراجی کدهای سایر میان در مضمون این هرچند

یک معلم »که بیان نمود:  سالر رشتر انسانی توجه داشت 19پسر  توان به جملرعامل می

رو به چالش بدشونه و برفای  آموزدانش هرروز قدر خلاق باشه کهخوب باید این

آموز بتی برفای خیالیش اجازه بده که بیا بشه و هرروز م الب جدیدی رو بگه و دانش

 «آموز استعدادش رو کشف کنهبتی باعث شه دانش

 شناختی،روان مرزهای متفاوت، هاینعش خانواده در خانواده: از الگوبرداری     

 اثرگذار شغلی مسیر گیریتصمیم بر که هستند مو وعاتی هاسنت و هاارزش باورها،

 چون»است  مضمون این گواه پسر پایر دوم رشتر انسانی آموزدانشزیر از  عبارت. هستند

 مردم به دارم دو  و شدم مندعلاقه بهش دیدممی کارهاشو و پدرم هم من و نظامیه پدرم

 رفتممی مسجد باهاش مثلاً دادممی انجام منم دادمی انجام پدرم که کاری»و « کنم خدمت

 با مصاببه طریق از معوله زیر این «کنم ترک اشتباهمو کارهای کردممی سعی ای

 شد. کاربردهبه توجهیقابل میزان به کنندگانمشارکت

                                                           
1. Parker, Bindl & Strauss 
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درآمد بالا، عدم علاقه به ) طبعه چهار آزاد در شغل انتخاب بر مؤثر عوامل محوری کد     

 مربوط محوری کد شد، بندیدسته( در سن پایین و بیدار نماندن رسیدن به شغل تحصیل،

 کد همچنین. شد بندیدسته( پذیری، ثباتریسک -جسارت)دوکد  بول فرد منابع به

سه کد )بمایت مالی خانواده، عملی کرده  بول گیریتصمیم روند به مربوط محوری

 بندی شد.و برنامه( دسته ها، نداشتن هدفایده

 از برخی توسط شغل انتخاب بر مؤثر عوامل از یید عنوانبه نیز بالا درآمد بالا: درآمد     

سالر رشته انسانی  16آموز پسر دانش توسط زیر جمله مثال برای شد، ذکر کنندگانمشارکت

 فدر که خوب ولی سخته، کردممی فدر اول»شد  کاربردهکه شغل آزاد را انتخاب کرده بود، به

 و میزارن ابترامبه هم  همه و میشم بعیه از نیازبی و دارم که خوبیه خیلی سرمایر یک دیدم کردم

 برای اولویت» یتجربدختر پایر سوم رشتر  آموزدانشزیر از  جمله یا و« هستن قائل ارزش برام

 «.باشم نیازبی لحاظ همه از که باشم داشته پول قدراین بود این من

 نار ایتی و برانگیختگی از پایینی س ح مضمون شامل این تحصیل: به علاقه عدم     

است  مدرسه هایفعالیت انجام در کم انگیزش و خواندن در  مدرسه، تدالیف تدمیل در

 پژوهش کنندگان درمشارکت از برخی(. 9019 ،1شتز و کارپر فیورلا، والدات، -ووگل)

 مشاغلی سمت به گرایش هاآن ترجیح و ندارند مدرسه در تحصیل به رغبتی نمودندکه بیان

 افراد این اینده کما دهد،نمی قرار مدرسه خاص معررات قیدوبند در را هاآن که است

 پایین بسیار یا بالا بسیار درسی هایفعالیت برای را خود توانایی و مهارت است ممدن

 برای. استبازار کار  به سریع ورود مشاغل آزاد انتخاب از هاآن هدف لذا کنند، ارزیابی

 و ندارم رو قبلی علاقه و شور اون من:»تر انسانی بیان کردپسر پایر دوم رش آموزدانشمثال 

 «نداره جذابیتی برام دیگه فضا این و مدرسه محیط

 که بودند معتعد پژوهش کنندگانشرکت از برخی پایین: سن در شغل به رسیدن

 رشد مسیر پیمودن و مالی استعلال کسب شغل، داشتن ازجمله شخصی نیازهای ار ای

                                                           
Walcutt, Fiorella, Carper& Schatz-Vogel.1  
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 بیان انسانی دوم رشتر پایر آموز پسردانش مثال گیرد. برای صورت پایین سن در باید شغلی

 با باشیساله  90 وقتی جونی اوج تو بدن ثمر درختام وقتیسالمه  16 که تنهایی الآن»کرد 

 سالی باشه خوب اشثمره اگر باغداری شغل الآن خوبیه سرمایه خیلی این درخت هزارتا

 یهو و داره درآمد قدراین سال در کارمندی چه داری درآمد میلیون 700 یا 600 رابت

 «دستش میاد پول

کنندگان توسط برخی از مشارکت دیگری بود که عامل بیدار نماندن نماندن: بیکار     

 در یا وکارکسب ادامه در شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب شغل بیان شد؛ که به معنای عدم

پسر پایر دوم  آموزدانشمثال عنواناره قرار گرفت. بهمورداش افراد برای کار نبودن دستر 

که میگم از یدی از دلایلی که باعث شده برم سمت این کار این» رشتر انسانی بیان کرد

 .«بیداری بهتره بداقلش اینه اگر رشتر مورد علاقم رو قبول نشم می تونم برم سرگرم شم

 تلاش تداوم عنوانبه را عتشجا( 9002) ،1ویس و نورتون پذیری:ریسک و جسارت

دوم  پسر پایر آموزدانشزیر از  کردند. جمله تعریف تر  ذهنی ابسا  داشتن علیرغم

 تا شب مثلاً بود شجاعتم دیدم خودم تو که چیزی»است  مضمون این بر رشتر انسانی گواه

لبانی را که شغل خ دختر پایر دوم آموزدانش اینده یا و« بودم باغ تو تنها آبیاری دیروقت

 شب داره زیادی خ رات شغل دونیم می بااینده»کرد  بیان مصاببه در انتخاب نموده دیگر

 «کنممی انتخابش اما داره نخوابی

 اهداف برای اشتیاق و پشتدار به بالاتر، مرتبه شخصیتی ویژگی یک عنوانبه ثبات: .

 در کوشش و سعی معنی به همچنین(. 9002 ،9کوئین و ورث داک) دارد اشاره بلندمدت

 تعریف امری بردن پیش در استعامت و هافعالیت تدالیف، رساندن پایان به و دادن انجام

است  مضمون این بر گواه دختر پایر دوم رشتر تجربی آموزدانشزیر از  شود. جملرمی

 اطرافیان و خانواده از کمک و کنم تمرکز برنامم قوت و  عف نعاط رفع بر دارم سعی»

                                                           
Norton& Weiss.1  

Duckworth& Quinn.2  



 106/   شغلی نوجوانان در آستانه فراغت از مدرسه هایشناسایی طرح 

 سعی» یا و« کنم گذاریهدف هرروزم برای که باشه طریعی به برنامم کنممی سعی و بگیرم

 «ببرم بالا را امم العه ساعت و کنم کم تفریحات و هالذت از کنممی

 نعش خانواده، بمایت ویژهبه و شدهادراک اجتماعی بمایت خانواده: مالی حمایت

 با شدنمواجه برای پایدار ایزمینه درواقع دارد محیط و خود کاوشگری در اساسی

پسر  آموزاز دانشزیر  هایجمله. کندمی مهیا نوجوان شغلی آیندۀ و زااستر  رویدادهای

 وبعیعتا هستم همراه همیشه پدرم با»هستند  مضمون این کننده ه رشتر انسانی تائیدسال 16

 و« کنه بمایت  یشرای و درهرصورت منو داده قول پدرم و تأکیددارم پدرم پول بر بیشتر

 نیاوردن فشار من به اصلاً امخانواده» ساله رشتر معماری 16دختر  آموزدانشیا جمله زیر از 

 «بودن من پشتیبان و بامی همیشه و ندردن خاص ایی رشته انتخاب به مجبورم و

 مسیر گیریتصمیم درروند هاایده کردن عملی به افراد برخی از ها:ایده کردن عملی

ر رشتر سال 16پسر  آموزدانشزیر از  جمله مضمون این تائید کردند؛ در اشاره ودخ شغلی

 و داریم زیاد زمین ما چون اینا کشاورزیتوکار  بزنم میخوام کلاً» است؛ شده آورده انسانی

 کشاورزی مثلاً یا و یونجه رو زمین میندازم یا اینا و آب و داریم چاه ما دیگه هایسال برای

 ما الآن اما دادیممی آب ساده و سنتی وسایل با ما قبلاً مثلاً ریختیم برنامه راشب خیلی اینا

 «خانوادم پیشنهاد دادن و من اجراش کردم»و  «بیشتره قدرتش که کردیم نصب دستگاه

کنندگان پژوهش درروند مضمون دیگری بود که مشارکت برنامه: و هدف نداشتن

در میان  یان کردند. هرچند بضور چنین مضمونیهای شغلی بگیری خود در انتخابتصمیم

دوراز انتظار است، اما منابع و امدانات فرد را گزارش دهد به رودمضامینی که انتظار می

که مشاغل آزاد  ساله 16نوجوانان پسر  این مضمون اشاره ایی داشتند. برخی از نوجوانان به

 خود آینده برای هدفی و برنامه هنوز که بودند ععیده این بر مصاببه را انتخاب نمودند در

 مسیر در گیریتصمیم روند» که شد پرسیده هاآن از وقتی که وا ح است بنابراین ندارند؛

 پاسخی است؟ بوده طریق چه به شما روش و رویه یا»چیست؟ شما شغلی هایانتخاب

ا در کنار مواجه شود؛ لذ «ندادم اصلًا کار خاصی براش انجام  و ندارم هدفی من همچون
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کرده کردن اشاره گیری و کنداش و تحعیقریزی، تصمیمکنندگانی که به برنامهمشارکت

 را بیان کردند. گیریریزی درروند تصمیمبودند، برخی دیگر عدم هدف و برنامه

 ابسا  ابهت، طبعه )بس قدرت وکد محوری عوامل مؤثر بر انتخاب شغل نظامی در سه

اجتماعی( دسته بنده شد و در کد محوری مربوط به منابع فرد قوی بودن، خود کارآمدی 

دوطبعه گیری در صداقت شغلی استخراج شد؛ همچنین کد محوری مربوط به روند تصمیم

 بندی شد.اجباری بودن انتخاب و رقابت با همسالان( دسته)

انتخاب شغل بس قدرت و  های شخصیتی مؤثر دراز دیگر جنبه ابهت: و قدرت حس

 بر فرد اختیاری و تأثیری که میزان عنوانتوان بهاست. در تعریف این مضمون می ابهت

باهدف را ایجاد کند  سازگار هایگذارد و پاسخمی دیگران بر خود، خواسته اسا 

سالر رشتر انسانی که گزینه اصلی  16آموز (. برای مثال: دانش9011، 1وکارکر )پودروفسدا

به هم من این شغل رو به خاطر قدرتی که »انست بیان کرد: دبودن می قا ی شغلی خود را

 برند و روی مردم تسلط داری.یمشغلیه که مردم ازت بساب  چون»و  «میده دو  دارم

 یهاآرمان با شغلی اقتدار گفت توانمی معوله این تعریف در بودن: قوی احساس

 تعریف دارد، تأکید یبلندپرواز و پذیریرقابت تسلط، قدرت، بر که مردانگی فرهنگی

ساله که شغل نظامی را  16زیر از پسر  جملر معوله این تائید در(. 9000 ،9کورتنی) شودمی

 «و مردم بهت ابترام زیادی میزارن داری ابهت چون»است  شدهیدهبرگز انتخاب کرده،

 -عمل و افدار -ان باق بین برف توان یک ویژگی شخصیتی بامی صداقت را صداقت:

عنوان را به کنندگان در این پژوهش صداقتات در طول زمان تعریف کرد. شرکتابساس

م ابق  عمل کردن بر اسا  وجدان و عاملی برای موفعیت شغلی دانسته و صداقت را

سالر رشته  17دختر  آموزدانش مثال جملر زیر ازعنواندانستند؛ بهمی های جامعهباارزش

 که تأکیددارم همیشه»و  «هستم بق طرف و هستم سترورا شرای ی هر در این من» یتجرب

                                                           
Pudrovska & Karraker.1  

Courtenay.2 
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در معایسه با سایر مضامین کمتر  این مضمون «کرد زندگی باید بعیعت اسا  بر باید

 کاربرده شد.به

 مشارکت در او توانایی به فردی اعتماد معنی به مضمون این خود کارآمدی اجتماعی:

 شدهتعریف فردی بین روابط بفظ و شروع برای  روری اجتماعی تعاملی وظایف در

سالر دختر رشته تجربی که معلمی را انتخاب  17آموزان دانش از یدی مثال، است برای

 هاآن از لازم زمان در و بسپارد خاطر به را موارد این یهمه بتواند فرد»که  کرد ذکر کرده

 ارتباط. باشد داشته تیمی کارهای برای کافی توانایی باید فرد موفق یک» و« کند استفاده

 «باشد داشته خوبی اجتماعی

عنوان اجباری بودن انتخاب را به کنندگانمشارکت برخی از انتخاب: بودن اجباری

 سالر 17دختر آموز دانش مثالعنوانگیری در انتخاب شغلی بیان نمودند. بهروند تصمیم

رسی و باید ینمیی جاهبو این چیزا  باهنرخانوادم همش میگفتن تو »کرد انسانی بیان  رشتر

به مشاغل دیگر باید به چشم  تو فعطفردا آیندت تضمین باشه  شغلی رو انتخاب کنی که

 .«سرگرمی نگاه کنی

 ایی راب ه همسالان با راب ه گفت توانمی مضمون این تعریف در همسالان: با رقابت

 تبادل فردی، بین هایمهارت تمرین برای فرصتی که است صمیمیت از ایدرجه با خاص

 زینعلی، و صیدی فرد، مرادیکند )می فراهم نوجوانی دوران در مهم تحولات و هااندیشه

 خیلی هم همدلاسی نظرم به»نمود  بیان تجربی سالر رشتر 17 دختر که ایی جمله (.1922

 رقابت برای ایران در هابچه اکثراً کنممی فدر همچنین؛ و انسانی هر برای هستن تأثیرگذار

 «علاقه روی از نه کنندمی انتخاب رو ایی شتهر

جایگاه اجتماعی بالا، نفوذ )طبعه پزشدی در سه کد محوری عوامل مؤثر بر انتخاب شغل

 در کدپذیری اجتماعی( دسته بنده شد و اجتماعی، توجه به شرایط جامعه و مسئولیت

حوری مربوط به در کد م کنجداوی استخراج شد. همچنین محوری مربوط به منابع فردی

 ریزی م رح گردید.گیری برنامهروند تصمیم
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از دیگر مضامینی که اثرگذاری آن بر انتخاب شغل تاییدگردید  بالا: اجتماعی جایگاه

 و به معنی قدردانی و ابترام اجتماعی شغل بود )اندرسون، هیلدرت تاثیرجایگاه اجتماعی

شغل پزشدی  سالر رشتر تجربی که 17 زآمودانش. برای مثال جمله زیر از (9019 ،1هولند

کنم که انتخاب می شغلی که من برام مهمه»کنندۀ این مضمون است یانبرا انتخاب نموده 

 «ابترام بزارن به همجایگاه بالایی در بین مردم داشته باشه و همه 

 شد کاربردهبه نوجوانان توسط که شدهاستخراج مضامین از یدی دیگر نفوذ اجتماعی:

 این تائید داشت. در استخراجی کدهای سایر میان در توجهیقابل نعش و بود اجتماعی ذنفو

که در مورد  کرد که زمانی اشاره سالر رشتر تجربی 19دختر  جملر به توانمی مضمون

با رن هر  همه بهت ابترام میزان و»داد که  پاسخ هایشان سؤال شدعوامل مؤثر بر طرح

 «کاری برات انجام بدن

شده در راب ه با عوامل مؤثر بر انتخاب موارد استخراج از دیگرجامعه:  شرایط به هتوج

 شرایط به توجه با»است این مضمون  کنندهجملر زیر بیان شغل توجه به شرایط جامعه بود.

 رشته دانشگاه، در دندانپزشدی و داروسازی پزشدی، هایرشته در قبولی و جامعه در باکم

با توجه به اینده  نوجوانان در این پژوهش اعتعاد داشتند که« اب کردمتجربی را انتخ علوم

؛ لذا صرفاً هدف از است شدهتبدیلبیداری به یدی از مسائل و مشدلات عمده کشور 

 بدون دقت به علاقه و توانایی شغلی است. بازار کارانتخاب مشاغل توجه به نیاز 

 از فراتر که ارزشی یک عنوانبه توانمی را این مضمون پذیری اجتماعی:مسئولیت

 مانند) افزایی خود ارزش معابل در( شمولیجهان یا خیرخواهی مانند) خوداست

ی که شغل نظامی آموزدانشزیر از  گرفت. عبارت نظر در( قدرت و دستاورد گرایی،لذت

 چون کردم انتخاب رو شغل این من:»است مضمون این بر گواه بهترین را انتخاب نموده

 «کنم ایجاد آسایش و امنیت براشون و کنم خدمت مردمم به دارم ستدو

                                                           
Anderson, Hildreth& Howland.1 
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 فهمیدن یادگیری، به تمایل کنجداوی گفت توانمی معنا این تعریف در بودن: کنجکاو

 مصاببه زیراز جمله: مثال برای .است مختلف مسائل کارکرد نحوه درک و جدید چیزهای

 من بارز ویژگی نظرم به»شد  خراجاست سالر رشتر تجربی پسر 17کنندگان مشارکت با

به شغل جرابی فدر کنم  و اصن  شده باعث که رفتن چالش پی در همین و بود کنجداوی

 به رسیدن برای را زودگذرم هایلذت هستم با ر من اینده و و چه لذتی داره ببینم چیه

 « مهست تفاوتبی اطرافیانم دلسردکننده برفای به نسبت؛ و کنم رها بهتر هایلذت

 که است شغلی آمادگی های مهم ازشاخص شغلی یدی از ریزیبرنامه ریزی:برنامه

مصاببه با  است. جمله زیر از اهداف تحعق بر متمرکز ریزیبرنامه و تفدر کنندهمنعدس

ریزی هرکسی باید به برنامه»تجربی استخراج شد؛  سالر رشتر 17دختر  کنندۀمشارکت

 «مرور ساعت م العه را افزایش میدهمدت و بلندمدت داشته باشه برای موفعیت و بهکوتاه

کد محوری  و هیجان شغلی بود شامل ورزشی کد محوری عوامل مؤثر بر انتخاب مشاغل

ری بندی شد. همچنین کد محوخودباوری و پشتدار( دسته)دوطبعه  مربوط به منابع فرد در

 گیری بول یک کد، الگوبرداری از اطرافیان بود.مربوط به روند تصمیم

هیجان نمایان کننده بالات  گفت توانمی مضمون این تعریف در شغلی: هیجان

 نوجوانان از در کنار علائم جسمانی است. برخی و منفی ابساسی و روانی مثبت

 تعامل دلیل به را فنی شاغلم در تحصیل که بودند معتعد پژوهش این در کنندهمشارکت

 صرفاً  نه هرروز و هامهارت آموزش و ها و معلمان خود در فراگیریهمدلاسی با قوی

سالر  17پسر  آموزدانشبرایشان هیجان برانگیز است؛ جمله زیر از  درو  نظری یادگیری

ت اسدهنده این مضمون رشتر تجربی که شغل فوتبالیست بودن را انتخاب کرده است نشان

چون نیاز نیست هرروز م الب تدراری  ورزشی رو دو  دارم من فضای کاری و محیط»

 این «بخشه انرژی برامواقعاً  فضا خوند و همه چی برات تازگی داره و هیجان انگیزه و اون

 مضمون نیز یدی دیگر از مضامینی بود که کمتر بدان اشاره شد.
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 به فرد اعتعاد یا ارزیابی کارآمدی دخو گفت توانمی معنا این تعریف در خودباوری:

 (.1216 ،1بندورا)است  شغلی اهداف به دستیابی منظوربه اقدامات انجام در خود توانایی

 بیان تجربی که شغل پزشدی را برگزیده است سالر رشتر 17 آموز دختردانش مثال برای

 «دارم ناناطمی توانایی و خودم به» و« برمیام هایرشته این پس از من» که کرد

کنندگان به معنای استعامت، پایداری، تلاش و این زیر معوله توسط مشارکت پشتکار:

و امدانات  کنندگان یدی از منابعمداوت در انجام امور به کار رفت. برخی از مشارکت

بدنی را یتتربآموز پسر که رشتر انتخاب شغل پشتدار دانستند. جملر زیر از دانش خود را

اما هرروز با تمرینات  است باوجوداینده عینک داشتم کنندۀ این مضمونیانب هانتخاب کرد

 «و بدون عینک تمرین کردن برام سخت بود اما به نظرم ارزششو داره رفتم باشگاهمداوم می

معنی  توان گفت الگوبرداری بهمضمون می در تعریف این اطرافیان: از الگوبرداری

 در برتر تجربیات سازیپیاده و اقتبا  نمودن، دریافت ظورمنبه وکارکسب تعالی ابزار یک

آموز دختر دانش توان به بیاناتبرتر است. برای مثال می عملدرد به دستیابی جهت در شغل

می خوام منم مثل فامیلمون بتونم »نمود  کرده دقت را انتخاب شغل خلبانی که ساله 16

در  خوندن  موقع هایی که بوصله» یرزیا جمله  «بخرم مورد علاقم رو ماشین و خونه

انگیزه  جایگاهشان بین مردم می خونم این باعث میشه افراد موفق و نامهندارم میرم زندگی

 «پیدا کنم

 کار بازارورود زودهنگام به کد )بول دو  فنی کد محوری عوامل مؤثر بر انتخاب مشاغل

بول  و امدانات منابع به همچنین کد محوری مربوط .بندی شدو یادگیری مهارت( دسته

گیری بول یک کد کنداش و بود و کد محوری روند تصمیم (استعداد، رغبتکد )دو 

 تحعیق بود.

 با ممدن زمان ترینکوتاه در کار یک انجام توانایی این مضمون به مهارت: یادگیری

سالر  17آموز دختر کیفیت کاری اشاره دارد. برای مثال جملر دانش بیشترین و خ ا بداقل

                                                           
2. Bandura 
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 دوست دارم یک هنر دستی یاد بگیرم من»ید کننده این مضمون است: تائرشتر الدترونیک 

 «نباشه دانشگاه و بعدش ممدنه برام کار  سال برم 1تا اینده 

 به ورود برای مدرسه از انتعال نوجوانان از بسیاری برای کار: بازار در زودهنگام ورود

آموز زیر از دانش جمله. است اهمیتبائز  ار کارباز بلندمدت یا مدتکوتاه هایدوره

ها سال خوندن بوصله من»است  معوله زیر این کننده تائید سالر رشتر معماری 16دختر 

 در پول گرفتم یاد که بامهارتی سریع دارم دو  ندارم شدن پیر درنهایت و خواندن در 

 که کنم تلاش باید فعط نداره زیادی خوندن در  به نیاز فنی مشاغل» یرز جمله یاو « بیارم

 وارد تر  بدون و نفساعتمادبه با سپس کنم، کسب را لازم هایمهارت آموزش بین در

 «کنم استفاده درآمد کسب برای خود هایآموخته واز شم بهبازار کار 

 هایرشته و مشاغل در افراد موفعیت عدم یا موفعیت بر اثرگذار عوامل از یدی استعداد:

 باصل پیشرفتی یا زمینه یک در لازم استعداد داشتن بدون. است استعداد انشانتخابی

 را استعداد کنندگانمشارکت از برخی .بود خواهد کند بسیار آن روند یا شد نخواهد

 17مثال دختر عنوانبه گرفته نظر در شغلی هایطرح انتخاب در خود فردی منابع عنوانبه

 چیزا سری یپایه از خودم من»نمود ا برگزیده بود بیان سالر رشته تجربی که شغل معلمی ر

 «دیگران با ارتباط برقرار در تواناییم و بیانم فن مثل بود نهفته درونم در

 این. هستند انسان رفتار و انگیزه درک در مهمی هایسازه شخصی اهداف و علایق رغبت:

 انتخاب در اصلی منابع از یدی عنوانبه کنندگانمشارکت از بسیاری توسط معوله زیر

معماری را انتخاب  آموزی که رشتهمثال جملر دانش گردید؛ برای م رح شغلی هایطرح

 مثلاً وقتی توی محیط قرار گرفتم دیدم  بعیعتاً اوایلش بهش میلی نداشتم تا اینده: »نموده

 کرد نبیا آموز رشته الدترونیک کهدانش که ایی جمله یا و« رو دو  دارم کار با ابزار

زیاد  نفسماعتمادبه چون خیلی از وسایل برقی رو خودم یاد گرفتم تعمیر کنم دارم رغبت»

 «شد
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کنندگان تحعیق کردن را در شناسایی برخی از مشارکت کردن: کنکاش و تحقیق

رشتر  کنندگانی کهمشارکت هایی که های شغلی خود م رح کردند. یدی ازجملهطرح

و اطرافیان پرسیدم در مورد این  من از اقوام»به آن اشاره کردند؛ اندکردهپزشدی را انتخاب 

های شغل و بضوری هم دیدم چند نفر و محیط کارشونو و متوجه شدم با توجه به ویژگی

 «خورم یا نه؟یمام آیا به درد شغل شخصیتی

 انتخابی و محوری باز، کدگذاری. 3 جدول
 کدگذاری انتخابی کدگذاری محوری کدگذاری باز

  عوامل مؤثر بر انتخاب شغل آرامش شغل

 

 

الگوهای فرد در انتخاب 

 شغل معلمی

 مسئولیت کم در شغل

 امنیت شغلی

 نعش فرد در مسیر شغلی

 منابع فرد در انتخاب شغل قدرت تعامل با دیگران

 انگیزه

 خلاقیت و ابتدار

 گیریروند تصمیم الگوبرداری از خانواده

 شغل انتخاب بر مؤثر عوامل لادرآمد با

 

 

 

 

 

 
 

 

 فرد الگوهای مشاغل آزاد

 انتخاب در

 

 

 

 

 تحصیل به علاقه عدم

 رسیدن به شغل در سن پایین

 بیدار نماندن

 شغل انتخاب در فرد منابع پذیریجسارت و ریسک

 ثبات

 گیریروند تصمیم بمایت مالی خانواده

 هاعملی کردن ایده

 هدف و برنامه ننداشت

 بس قدرت و ابهت
 شغل انتخاب بر مؤثر عوامل

 

 

 

 

 بودن قوی ابسا 

 خود کارآمدی اجتماعی
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 در فرد الگوهای شغل انتخاب در فرد منابع صداقت

 اجباری بودن انتخاب مشاغل نظامی انتخاب
 گیریتصمیم روند

 رقابت با همسالان

 جایگاه اجتماعی بالا

 

 شغل انتخاب بر ؤثرم عوامل

 

 

 در فرد الگوهای

 پزشکی مشاغل انتخاب

 

 

 نفوذ اجتماعی

 شرایط جامعه به توجه

 پذیری اجتماعیمسئولیت

  شغل انتخاب در فرد منابع کنجداو بودن

الگوهای فرد در 

 انتخاب مشاغل پزشکی
 ریزیبرنامه

 گیریتصمیم روند

 غلش انتخاب بر مؤثر عوامل هیجان شغلی
 

 در فرد الگوهای

 مشاغل ورزشی انتخاب

 خودباوری
 شغل انتخاب در فرد منابع

 پشتدار

 گیریروند تصمیم الگوبرداری از اطرافیان

 یادگیری مهارت
 شغل انتخاب بر مؤثر عوامل

 

 در فرد الگوهای

 مشاغل فنی انتخاب

 در بازار کار ورود زودهنگام

 استعداد
 شغلمنابع فرد در انتخاب 

 رغبت

 گیریتصمیم روند کردن تحعیق و کنداش
 

آمده، دستاز ادغام مفاهیم و عبارات به کدباز است که 91 دهندۀاین جدول نیز نشان     

کد محوری مربوط به هر شغل )عوامل مؤثر بر انتخاب شغلی، منابع فرد و  11در گام بعدی 

باز با توجه به وجوه اشتراکی استخراج بندی کدهای گیری( از طریق دستهروند تصمیم

کد انتخابی )عوامل مؤثر بر انتخاب شغل معلمی، عوامل مؤثر بر  6و درنهایت  شدند؛
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انتخاب شغل آزاد، عوامل مؤثر بر انتخاب مشاغل نظامی، عوامل مؤثر بر انتخاب مشاغل 

از  ل فنی(پزشدی، عوامل مؤثر بر انتخاب مشاغل ورزشی، عوامل مؤثر بر انتخاب مشاغ

 ترکیب کدهای محوری استخراج شد.

 

 گیرینتیجه

 نوجوانی دورۀ در اساسی عنصری که شغلی هایطرح شناسایی باهدف با ر پژوهش     

 هایگزینه آن در که است بحرانی دورۀ یک نوجوانی چراکه. شد انجام شودمی محسوب

پژوهش  این شودمی گیریتصمیم آینده مشاغل مورد در و گیردمی قرار موردبررسی شغلی

 شغل به دررسیدن فرد منابع شغلی انتخاب، بر مؤثر عوامل»این سؤال بود که  در پی پاسخ به

 و عمیق مصاببه انجام از پس. است صورت چه به گیریتصمیم روند درنهایت و

شغل،  های آرامشها، سه معولر کلی عوامل مؤثر بر انتخاب )با زیر معولهداده کدگذاری

بالا، عدم علاقه به  شغلی، درآمد مسیر در بارز فرد شغلی نعش شغل، امنیت در کم ئولیتمس

 قوی ابهت، ابسا  و قدرت نماندن، بس پایین، بیدار سن در شغل به تحصیل، رسیدن

شغلی،  اجتماعی، هیجان بالا، نفوذ اجتماعی بودن، خود کارآمدی اجتماعی، جایگاه

 پذیری اجتماعی، هیجان شغلی(؛ منابعجامعه، مسئولیت طشرای به شغل، توجه بودن اثربخش

 و ابتدار، جسارت و دیگران، انگیزه خلاقیت با تعامل های قدرتبا زیر معوله)و امدانات 

استعداد، رغبت( و  بودن، خودباوری، پشتدار، پذیری، ثبات، صداقت، کنجداوریسک

 خانواده، عملی مالی نواده، بمایتخا از های الگوبرداریگیری )با زیر معولهروند تصمیم

ریزی، برنامه همسالان، با انتخاب، رقابت بودن برنامه، اجباری و هدف ها، نداشتنایده کردن

 کردن( استخراج شدند. تحعیق و اطرافیان، کنداش از الگوبرداری

ز های شغلی برخی اهای عوامل مؤثر بر انتخابدر شغل یدی از زیر معوله مسئولیت کم     

رسد عدم تدمیل تدالیف مناسب در هر می نظر کنندگان در این پژوهش بود. بهمشارکت

گیری شغلی بر اسا  س ح رشدی باکی از عدم بلوغ شغلی و درنهایت تصمیم
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هایی همچون مسئولیت کم و رابتی در شغل است. همچنین نتایج مصاببه نشان داد مؤلف

ریزی و پذیرش مسئولیت و آگاهی از حطر های مختلف بلوغ شغلی همچونکه ویژگی

شان های شغلینظمی در طرحاز نعص و بی های مختلف شغلی این نوجوانان سرشارجنبه

نظریه یادگیری اجتماعی  توان در نظر گرفتتبیین دیگری که برای این یافته می است.

 گیردمی لشد منبع چهار اسا  بر فرد خودکارآمدی باورهای کندبندورا است که بیان می

 و عاطفی هایبالت ترغیب کلامی، موفق، عملدردهای جانشین، هایتجربه از عبارت که

تواند بر باور خود کارآمدی فرد اثرگذار رو یدی از این منابع که میازاین فیزیولوژی است؛

 بر مهمی تأثیر مؤثر، الگوهای بنابراین باشد تجربیات جانشینی فرد از معلم خود است؛

 در را دیگر مشاغل جایگاه تدریجی دارند. پژوهشگر سعوط ما شایستگی و کفایت ابسا 

 (.9091، 1داند )چونگ؛ چنگ و چانگمی هاآن کارآمدی خود آمدن پایین علت اجتماع

و  های شغلیدر دوره ایی هستند که نیاز به شناسایی طرح به لحاظ تحولی نوجوانان     

در  شدههای استخراجمعوله ترینرو یدی از پررنگینتحدیم جایگاه شغلی خوددارند. ازا

 در( 9011)اهرنجانی  و های شغلی امنیت شغلی بود. آزادهمیان عوامل مؤثر بر انتخاب طرح

 ایفا کارکنان عملدرد در مهمی نعش شغلی امنیت که سازندمی خاطرنشان راستا همین

 معنای به شغلی امنیت که بودند تعدمع نوجوانان م العه، این هاییافته با م ابق .کندمی

 افزایش چراکه است، هابسابصورت و هابدهی مالی،  ربه از نگرانی عدم ثابت، درآمد

کنندگان پژوهش رساند. اشاره مدرر شرکتمی فرد آسیب کارایی و وریبهره به استر 

پژوهش  اجتماعی، جایگاه اجتماعی و درآمد با -والدین، همسالان، شرایط اقتصادی به

 دارد کههای پژوهش نیز بر این واقعیت اذعان میهمچنین یافته .( همسو است1226) 9شفر

 بر دارند افزوننعش پررنگی در این زمینه های شغل والدیناز میان عوامل مؤثر بر انتخاب

 ،9شارما و تاکور پژوهش در کاری زندگی کیفیت در  روری عامل عنوانبه درآمد آن

                                                           
1.Cheng, Cheung & Chung 
2.Shaffer 
3.Thakur & Sharma 
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 باشند داشته شغلی دارند تمایل کنندگانمشارکت اکثر روازاین. گردید  رحم نیز( 9012)

 متعدد عوامل تأثیر به بنا عمل در هرچند. باشند برخوردار خوبی اجتماعی جایگاه از که

 اولویت بیشتری مسئله این که افرادی اما نرسد؛ واقعیت به تمایل این است ممدن دیگر

 تلاش خود فردی شرایط به توجه با و بوده هاییقعیتمو چنین منتظر دارد هاآن برای

رسد معوله اقتدار شغلی که از به نظر می .کنند مهیا خود برای را شرای ی چنین کنندمی

شغلی  هایعنوان یدی از عوامل مؤثر در انتخابکنندگان دریافت شد بهمشارکت سخنان

 همسو پژوهش این هاییافته شغلی داربااقت راب ه اولویت بالایی در دوره نوجوانی دارد. در

 ازجمله ملموسی، مزایای با شغلی اقتدار که داد نشان( 9002) ،1رید و شیمن پژوهش با

 ترینمهم. است همراه پذیرترانع اف ریزیبرنامه بهتر، گیریتصمیم موقعیت بیشتر، درآمد

 نوع بیانگر شغل، ابانتخ است معتعد که است هالند نظریه مضمون این کنندهتبیین نظریه

و  شغلی هایتوانند انتخابکاراست. منابع و امدانات می انجام در توانایی و فرد شخصیت

 توانند نعشمی شخصیتی هایویژگی از فرد را تحت تأثیر قرار دهند. لذا برخی رشد شغلی

ن همدارا را ایفا کنند. مک کری و شغلی گیریتصمیم برای خ ر عوامل یا بفاظتی عوامل

 .های شخصیتی و بلاتدلیفی شغلی را نشان دادندبین ویژگی ارتباط ( طی م العه ایی1222)

 انتخاب در اصلی منابع از یدی عنوانبه کنندگانمشارکت از بسیاری توسط نیز انگیزه     

 ارزیابی از نظارتی شناخت دهندهنشان نوجوانی دوران گردید؛ م رح شغلی هایطرح

 راستا همین در( 9010)، 9پرمزیک-چمورو و اهمتوگلو المیدا، .است علایق ثبت و فردی

 هایجنبه است ممدن شغلی رشد در مهم سازه یک عنوانبه که انگیزه سازندمی خاطرنشان

 خاص هایفعالیت سمت به را افراد علایق چراکه نماید، فعال را افراد شغلی بلوغ مختلف

 نظریه ترینمهم .است تأثیرگذار هاآن فتاریر هایمهارت و هاگرایش بر و کشاندمی

 خاص شغلی باعلاقه افراد که دهدمی نشان که است هالند نظریه مضمون این کنندهتبیین

                                                           
1.Schieman, Scott and Sarah Reid 

Premuz-Almeida, Ahmetoglu& Chamorro.2 
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 (.9011 ،1کانتامننی)نمایند  انتخاب بر را خود باعلاقه متناسب کاری محیط دارند تمایل

های شغلی تلعی شده یک ویژگی شخصیتی در شناسایی طرح عنوانپشتدار به همچنین

رو این افراد از سه مؤلفه تعهد، نظم و برکت مستمر دررسیدن به هدف است؛ ازاین

 و هدفش خودش، به موفق و کوشسخت انسان و اعتعاد داشتند که یک برخوردار بودند

 او. است پایبند و وفادار است داده آرزوهایش به رسیدن برای زندگی در که هاییقول به

و تا زمان رسیدن به آن متعهد و  کرده برکت هدفش سمت به وجود تمام با دتوانمی تا

که  سازدهمین راستا خاطرنشان می ( نیز در1226، )9پایبند باشد. مدی، وادوا و هایر

تواند منجر عملدرد تحصیلی است که می در و ابسا  مسئولیت عوامل مهم کوشیسخت

( طی معاله 1921آباد )رجبیان و اصغری ابراهیمرشد خلاقیت و دانش فرد باشد. همچنین  به

 کوشی را نشان دادند.ایی راب ه بین عملدرد تحصیلی م لوب و سخت

کنندگان پژوهش هایی بود که توسط مشارکتو ابتدار نیز یدی از زیر معوله خلاقیت     

های مثبت لیتفعا تواند منجر بهمورداشاره قرار گرفت که می و امدانات فرد عنوان منابعبه

آموزان خلاق مبتدر و شود نوجوانی که به این مضمون اشاره کردند اعتعاد داشتند که دانش

بل جدید ها در بل مسائل خود راههایش دارد همچنین آنو تمایل به بیان ایده منتعد است

 خاطرنشان راستا این در( 9002)، 9پارک و فولی برند. گیبسون،و ابتداری را به کار می

 در بارزی بسیار نعش که شناختی هایتوانایی ترینمهم از یدی خلاقیت که سازندمی

 استخراجی کدهای سایر میان در مضمون این هرچند. دارد عهده بر مسائل بل و نوآوری

 موجود گیری نوجوانان به میزان زیادی تحت تأثیر و عنبود. روند تصمیم برجسته چندان

عامل  ترینو اساسی عنوان یدی از پرنفوذترینخانواده به شوند.می جامعه و خانواده تعیین

 بمایت بین راب ه های مرتبط بادرروند تصمیم گری شغلی نوجوانان همواره در پژوهش

 شغلی موردتوجه قرارگرفته است )رایت، کارآمدی خود و شغلی مسیر پیشرفت با خانواده

                                                           
1.Kantamneni 
2.Maddi, Wadhwa & Haier 
3.Gibson, Folley & Park 
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 ( نیز معتعد بودند که9009) 9ریسنپیتوپ و (. پرزا9011، 1وایت و بو گاورن، مک -پیرو

 برای پایدار ایزمینه درواقع دارد محیط و خود کاوشگری در اساسی نعش خانواده بمایت

 تبیین در کند؛ بنابراینمی مهیا نوجوان شغلی آینده و زااستر  رویدادهای با شدنمواجه

 شغل با مرتبط بمایت لهازجم والدین شغلی رفتارهای از برخی که گفت توانمی یافته این

 مؤثر عوامل از یدی تواندمی شغلی هایانتخاب در خود فرزند پشتیبانی و بمایت منظوربه

 اخلاقی، هایارزش اجتماعی، و فردی هویت استعلال، کسب هایپایه. است شغل انتخاب بر

 این تمامی. گیردمی شدل خانواده در جوییمشارکت و پذیریمسئولیت روبیه سازگاری،

 و مارسینتی. کندمی ایفا فرد ایبرفه رفتار و نگرش در را ایکنندهتعیین نعش عوامل

 والدین شغلی خاص رفتارهای و خانواده عاطفی بمایت که دهندمی نشان( 9017)، 9راسیر

 مهم نوع دو این گرفتن نظر در با والدین بمایت از س حی به دستیابی برای مشترک طوربه

 مک -پیرو رایت، پژوهش .است والدین شدهادراک بمایت نوع از( اریابز و ابساسی)

 خود و شغلی مسیر پیشرفت با خانواده بمایت بین از راب ه نیز( 9011) ،1وایت و بو گاورن،

 راستا همین در نیز( 9019)، 9نگوون و بسو کنستانتین،-آلدر. دهندمی خبر شغلی کارآمدی

 شده درک خودکارآمدی با دوستان و خانواده ماعیاجت هایبمایت سازندمی خاطرنشان

 دارد. مثبت ارتباط نوجوانان

کنندگان پژوهش درروند برنامه مضمون دیگری بود که مشارکت و هدف نداشتن     

در میان  های شغلی بیان کردند. هرچند بضور چنین مضمونیگیری خود در انتخابتصمیم

دوراز انتظار است، اما انات فرد را گزارش دهد بهمنابع و امد رودمضامینی که انتظار می

 بر مصاببه در کنندهمشارکت نوجوانان این مضمون اشاره ایی داشتند. برخی از نوجوانان به

 که وا ح است بنابراین ندارند؛ خود آینده برای هدفی و برنامه هنوز که بودند ععیده این

                                                           
1.Wright, Perrone -McGovern, Boo & White 
2. Prezza & Principato 
3. Marcionetti & Rossier 
4. Wright, Perrone -McGovern, Boo & White 
5. Adler-Constantinescu, Beşu & Negovan 
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 شما شغلی هایانتخاب مسیر در گیریتصمیم روند» که شد پرسیده هاآن از وقتی

 ندارم هدفی من همچون پاسخی« است؟ بوده طریق چه به شما روش و رویه یا» ،«چیست؟

کنندگانی که به اصلاً کار خاصی براش انجام ندادم مواجه شود؛ لذا در کنار مشارکت و

دم کرده بودند، برخی دیگر عکردن اشاره گیری و کنداش و تحعیقریزی، تصمیمبرنامه

دانند ها اظهار کردند که نمیرا بیان کردند. آن گیریریزی درروند تصمیمهدف و برنامه

تحصیل  از هدفشان»و « کنند؟ کجا باید شروع از» هایی استعداد دارند؟چه زمینه در

 و درنهایت به این نتیجه رسیده بودند که «بدند؟ باید را کارها از برخی چرا»و « چیست؟

 تا مع عی خود را قصد دارند تحصیلات ی آیندۀ شغلی خود ندارند و صرفاًبرنامه ایی برا

 هویتی شغلی تبیین کرد؛ چراکههدفی را با بیخاص سپری کنند. درواقع شاید بتوان این بی

 و اهداف علایق، از منسجم و پایدار روشن، تصویری و ایبرفه این نوجوانان هویت

 مهم ایزمینه عامل ید توجه داشت که والدین یکشغلی نداشتند. اگرچه با هایتوانایی

های متعددی نشان داده (. پژوهش9090، 1ای، نوجوان است )بتول و قیا برفه برای هویت

 دهند،می ها ارائهآن که اطلاعاتی و والدین انتظارات اسا  بر همچنین است که نوجوانان

 نوجوانی اوایل و کودکی اندور در را شغل به مربوط هایمهارت و رفتارها ها،نگرش

توان گفت که بنابراین می (؛1222، 9ژولین)آموزند می خود والدین از غیرمستعیم طوربه

 انتظارات که نوجوانان هستند شغلی هویت و شغلی هاینگرش منابع اصلی از یدی والدین

 .است ننوجوانان نمایاآموزشی -شغلی هایانتخاب و هاخودپنداری هایشان دردیدگاه و

 آن بر سعی و بود برقرار نوجوانان شغلی هایطرح شناسایی بر پژوهش این اصلی محوریت     

 هایطرح بر مؤثر عوامل و شود؛ اشاره شدهپنهان مضامین بر تدراری مضامین از بیش که بود

 آن و دارد اشاره مهم این ندته به پژوهش این هاییافته. نماید شناسایی را آموزاندانش شغلی

 نخست قرارداد؛ ارزیابی مورد محور سه قالب در را نوجوانان شغلی هایطرح پژوهشگر اینده

                                                           
1 . Batool & Ghayas 
2 . Julien 
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 از آگاهی  عف درنهایت که گرفت قرار موردبررسی شغلی برگزینش مؤثر عوامل اینده

 در نعص ماهیتاً انتخابی چنین که ساخت آشدار را شغلی و شخصی خودشناسی و هاتوانمندی

 درنهایت و شغلی ر ایت عدم به منجر طبعاً  و ساخت خواهد نمایان را غلیش هایطرح انتخاب

 و آموزشی کارکنان شغلی، مشاوران توجه بالدرعین. شد خواهد آینده در شغلی فرسودگی

 از برخی آنده دوم نماید؛می جلب مشدل این بل در تلاش و دقتبه را والدین

 در( خود  عف و قوت نعاط) خود فردی امدانات و منابع به پژوهش در کنندگانمشارکت

 سوم نبودند؛ آگاه امدانات و منابع این وجود از بعضاً و اندننموده تفدر بالتابه مشاغل انتخاب

 از تعلید و خانواده از العاشده نظرات مبنای بر افراد این از برخی گیریتصمیم روند اینده

 این استخراجی کدهای در دقت است، تهگرف صورت ناآگاهانه و تصادفی و است بوده همسالان

 شناسایی پی در پژوهشگر پژوهش، این هاییافته اسا  بر بنابراین کرد؛ خواهد تائید را ادعا

 .است شغلی هایطرح بر مؤثر هاییشاخص

 در نوجوانان سایر به را دهی تعمیم فرایند که شد انجام کامیاران شهر در پژوهش این     

 پژوهش اینده دلیل به همچنین و کندمی دشوار متفاوت شغلی ایهطرح با تحصیل بال

منظور به .کاربرد به را لازم دقت نتایج و هایافته دهی تعمیم در باید است، پدیدارشناسانه

 شغلی هایطرح آتی هایپژوهش توان درمی های شغلی نوجوانانشناسایی طرح

 بهتری فهم ترتیباینبه اف کرد تااکتش ایشان تحولی مرابل اسا  بر را آموزاندانش

 برگزاری بنابراین لزوم دست بیاید؛ به شغلی ریزیطرح شناختیروان تحولات به نسبت

 انتخابی مشاغل از نوجوانان پایین س ح آگاهی به توجه با گروهی و فردی هایمشاوره

. گرددمی ابسا  خوب؛ اجتماعی جایگاه و بالا درآمد دلیل به صرفاً شغل انتخاب و خود

 درزمینر لازم تمهیدات و راهبردها باید هابرنامه و اهداف پیشبرد برای مدرسه مشاوران

 توجه با را لازم شغلی اطلاعات ها،برنامه مدیریت با و کاربردهبه آموزاندانش خودآگاهی

 و شغلی ریزیطرح شغلی، مداشفه جهت گوناگون هایگروه و افراد متفاوت نیازهای به

توانند می مدرسه دهند. همچنین مشاوران ارائه شغلی هویت و آموزاندانش اهیخودآگ
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 غلط شناخت های و باورها اصلاح برای را شناختیروان مداخلات و هاآموزش

 .کنند اجرا و ریزیطرح شغل انتخاب درزمینر آموزاندانش

 بر مبتنی را ودخ راهنمایی هایفعالیت مدار  مشاوران شودمی بنابراین پیشنهاد     

کنند و در جهت تعیین نعش و  طرابی شغلی ریزیطرح و شغلی مداشفه خودآگاهی،

 ی راهنمایی شغلی اقداماتی صورت گیرد و درنهایت مداخلاتی جهت ارزیابیهدف برنامه

آمده صورت دستها بهدبیرستانی و یافته آموزاندانش شغلی ریزیطرح پیشرفت یسالانه

منظور یادگیری مفهوم رشد شغلی، ریزی شغلی بههای آموزشی طرحنامهگیرد همچنین بر

 و رفتارها تأثیر های شغلی، چگونگیریزی برای آینده، کشف گزینهاهمیت طرح

موردنظر  شغل برای لازم اطلاعات آوریجمع آینده شغلی و بر خود فعلی هاینگرش

فرزندشان  وزندگی شغل انتخاب در تدوین گردد و مداخلاتی مبتنی بر اهمیت نعش والدین

 ایفا خود شغلی فرزند ریزیطرح در مهمی هایتوانند نعشمی با همداری با مدار  که

 کنند، طرابی گردد.
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