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 رشدی انتخاب شغلمسیر  بهزيستی تحلیل چگونگی
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 چکیده

انتخاب شغل دانش آموزان بود. روش رشدی تحلیل چگونگی بهزیستی مسیر  هدف پژوهش حاضر،

آوری اطالعات مصاحبه عمیق بوده است. جامعه تحقیق دانش آموزان، والدین  پژوهش، کیفی و ابزار جمع

 صورت هدفمند و گیری به و معلمان دوره دوم متوسطه و متخصصان مشاوره و روانشناسی بودند. روش نمونه

از  21نفر از معلمان و  13نفر از والدین،  13نفر از دانش آموزان،  13اع بوده، بنابراین، نمونه شامل تا حد اشب

های حاصل  متخصصان مشاوره و روانشناسی بود که در یک مصاحبه نیمه ساختاریافته شرکت کردند. داده

 شد. کُدهای تحلیل گزینشیو  محوری باز، کدگذاری مرحله سه ای، طی ها، با روش نظریه زمینه از مصاحبه

 عوامل که است اصلی مقوله 1 بر مشتمل که عمده مقوله 13 شامل محوری کُدهای و مفهوم 233 شامل باز

های اصلی عبارت بودند از:  مقوله .دهند می پوشش را رشدی انتخاب شغلفرآیند مسیر  بهزیستی بر مؤثر

عوامل فردی پایدار؛ عوامل فردی ناپایدار؛ عوامل خانوادگی؛ عوامل مربوط به مدرسه؛ عوامل مربوط به 

اساس  . برمحوری پژوهش حاضر، شناسایی گردید هسته عنوان به، و بالندگی مسیر شغلیمیل به رشد جامعه. 

ت مشاوره بهزیستی فرآیند مسیر رشدی انتخاب شغل دانش آموزان توان نتیجه گرف های این پژوهش می یافته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقاله مستخرج از رساله دکترای مشاوره شغلی نویسنده نخست دانشگاه اصفهان است. این -2

 Mr.espanani@gmail.com.                                           دانشگاه اصفهانی مشاوره شغلی شجوی دکترن دا -1

 M.R.Abedi@edu.ui.ac.ir                                .                              روه مشاوره دانشگاه اصفهان* استاد گ-1

 .دانشگاه اصفهانروه مشاوره گ دانشیار -4
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های بهزیستی فرآیند مسیر رشدی انتخاب شغل است و با بهبود  ترین مؤلفه مستلزم در نظر گرفتن مهم

 یابد. ارتقا می های بهزیستی، بهزیستی فرآیند مسیر رشدی انتخاب شغل دانش آموزان هم شاخص

 .ای ی زمینه ، نظریهرشدی انتخاب شغلبهزیستی مسیر  :ها کلیدواژه
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 مقدمه
ترین هدف زندگی بشر است که بیش از هر چیزی سالمت  ترین و مهم بزرگ 2بهزیستی

خصوصیات مثبت انسان و  .(1331، 1دینر و همکاراندهد ) فرد را تحت تأثیر قرار می

عمومی از زندگی خود و نیازهای روانی او احساس بهزیستی، احساس مثبت و رضامندی 

های مختلف خانواده، شغل و تحصیل است. افراد با احساس بهزیستی باال دیگران در حوزه

کنند و از حوادث و وقایع پیرامون خودارزیابی طور عمده هیجانات مثبت را تجربه می به

ا های زندگی رکه فرد با احساس بهزیستی پایین، حوادث و موقعیت مثبت دارند، درحالی

هایی از رویکرد  (. بهزیستی را با شاخص2991، 1کنند )مایرز و داینرنامطلوب ارزیابی می

، هدفمندی 6، نداشتن عواطف منفی1مانند داشتن عواطف مثبت  4راگ روانشناسی مثبت

، شادی، امید، 9آوری ، داشتن استقالل، تسلط بر محیط، تاب9، رشد شخصی7درزندگی

های اخیر،  گیرند. در سال اندازه می 22های فردی و پیشرفت 23بینی، رضایت از زندگی خوش

های انسان )به جای  رویکرد روان شناسی مثبت گرا، با شعار توجه به استعدادها و توانمندی

های مختلف را به خود  گران حوزه ها واختالالت( توجه پژوهش پرداختن به نا بهنجاری

 (.21،1331جلب کرده است )سلیگمن و همکاران

ها  از اواخر قرن بیست و یکم و با پیدایش رویکرد روانشناسی مثبت، گرایش پژوهش 

شده در  های مطرح به سمت ویژگی مثبت انسان بوده است. سازه بهزیستی یکی از سازه

-حوزه روانشناسی مثبت است که به لحاظ نقشی که در تبیین بسیاری از پیامدهای رفتاری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. well-being 

2. Diener, E. D., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. 

3. Myers,D.G., & Diener,E. 

4. positive psycology 

5. positive affects 

6. negative affects 

7. purpose in life 

8. personal growth 

9.  resiliency
 

10. life satesfacation 

11. Personal achievement 

12. Seligman, M.E., Steen, P., Park., & Peterson, M. 
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(. 2191رخوردار است )حجازی، صادقی و شیرزادی فرد، هیجانی دارد از اهمیت زیادی ب

، بهزیستی ذهنی، بهزیستی 2شناختی سازه بهزیستی معموالً تحت عنوان بهزیستی روان

 مورد بررسی قرار گرفته است. 1و بهزیستی مسیرشغلی  1کاری

؛ به نقل از 4،2999شناختی است )ریف یکی از رویکردهای بهزیستی، بهزیستی روان

( مدلی برای بهزیستی 2999(. ریف )1339 ،6استراسر، الستیک و سیفیک، 1323 ،1باومن

شناختی از شش مؤلفه تشکیل  شناختی ارائه کرد. بر اساس مدل ریف، بهزیستی روان روان

 9)ارزیابی مثبت ازخود و زندگی گذشته(، روابط مثبت با دیگران 7شود: پذیرش خود می

کنندگی(، داشتن هدف در  )احساس خود تعیین 9ی)روابط بین فردی مطلوب(، خودمختار

 22)باور به مفید بودن زندگی فردی و احساسات همراه با آن(، رشد شخصی 23زندگی

)توانایی فرد در مدیریت مؤثر زندگی  21)احساس رشد در عین فردیت(، تسلط بر محیط

بهزیستی . (1323و باومن، 21،1339های پیرامون( )کید گیری مؤثر از فرصت خود و بهره

فرد از زندگی خود اشاره دارد )دینر و  21و شناختی 24ذهنی به ارزیابی هیجانی

برای بهزیستی ذهنی سه مؤلفه  (1339دینر )(؛ به نقل از 2994(. دینر )26،1331همکاران

های مختلف زندگی )مانند تحصیل، شغل، ازدواج و  کند: رضایت افراد از جنبه معرفی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.psychological well-being 

2. occupational well-being 

3. career well-being 

4. Ryff, C. D. 

5. Bowman,N.A. 

6. Strauser, L,. Ustig., & Cific. 
7. self-acceptance 

8. positive relation whit others 

9. positive affects 

10. purpose in life 

11. personal growth 

12. environmental mastery 

13. Kidd, J.M. 

14. autonomy 

15. emotional 

16. Diener,E.D., Oishi, S.H., & Lucas,R.E. 
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و عاطفه منفی، ابعادی هستند  2لفۀ دیگر این سازه عاطفه مثبتزندگی کلی( است و دو مؤ

کنند. پژوهشگران بهزیستی تحصیلی را به عنوان  که تجارب عاطفی روزانه را توصیف می

گیرند. این نگرش در چهار بعد معنا پیدا  نگرش دانش آموزان به تحصیل در نظر می

ساالن و  استاد، نگرش به هم کند. نگرش کلی به زندگی تحصیلی، نگرش به معلم و می

 (.1،1321نگرش به سازمان و ساختمان محل تحصیل )بلفی و همکاران

 ( و بهزیستی مسیر رشدی1،1339سازه بهزیستی تحت عنوان بهزیستی کاری )شولتز

( بر اساس 1339( هم موردبررسی قرارگرفته است. شولتز )1339انتخاب شغل )کید، 

شناختی، برای بهزیستی کاری شش بعد معرفی  روان( از بهزیستی 2999تعریف ریف )

، 4ای اند از: روابط سازمانی مثبت، خودپذیری حرفه کرده است. این ابعاد عبارت

. روابط سازمانی 7، تسلط محیطی و رشد شغلی6، هدفمندی در شغل1خودمختاری شغلی

یافت عنوان شاخص میزان حمایت اجتماعی است که کارکنان در محل کار در مثبت به

ای به معنی وجود احساسات مثبت نسبت به خود وتوانایی های  کنند. خودپذیری حرفه می

خویش است. خودمختاری در شغل، بیانگر توانایی تصمیم گیری کارکنان در این 

خصوص که وظایف، چگونه، به چه صورت و کجا انجام شوند. هدفمندی در شغل زمانی 

ا معنا دار ادراک کرده و احساس کنند که شغلشان یابد که کارکنان شغل خود ر تحقق می

 نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان دارد.

( بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل را تحت عنوان تجارب عاطفی مثبت 1339کید )

( هفت مؤلفه برای بهزیستی مسیر 1339در رابطه با مسیر شغلی تعریف کرده است. کید )

)فرصت تحرک  9اند از: گذارهای مسیر شغلی عبارت رشدی انتخاب شغل معرفی کرد که

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. cognitive 

2. Belfi,B.,Goos,M.,Fraim,B.D,.& Damme,J.V. 

3. Shultz, M. 

4. professional self acceptance 

5. job autonomy 

6. job purpose 

7. job growth 

8. carrer teransition 
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های جدید(، روابط بین فردی )کسب حمایت  آمیز با نقش و سازگاری موفقیت 2داوطلبانه

)تجاربی که  1(، عملکرد کاری1از دیگران( ارتباط با سازمان )داشتن خودمختاری و قدرت

)داشتن یک  4حس هدفمندیاند(  های خود مؤثر بوده در آن افراد در تحقق الزامات نقش

ها  رویکرد هدفمندانه و خوش بینانه به مسیرشغلی(، یادگیری و رشد )رشد دانش و مهارت

زندگی )تعادل بین کار و  -موضوعات کاراز طریق شرکت در مؤسسات آموزشی( و 

ادراک مثبت از وجود فرصت برای یادگیری و رشد فردی از دیگر زندگی شخصی(. 

رشدی انتخاب شغل است. وجود فرصت برای رشد  مسیرار بر بهزیستی های تأثیرگذ مؤلفه

تواند منجر به این شود که شغل فی نفسه پاداش دهنده باشد که این خود به تقویت  می

؛ به نقل از ارشدی، فردوسی زاده و 5،1339ریجو و کانهاشود ) احساس بهزیستی منتهی می

 رشدی انتخاب شغل بهزیستی مسیرگوید دارای خص میوقتی یک ش (.2199نیسی، )

ی مسیر شغلیش دارد و برای تحصیل و  ی تحصیل و آیندهاست، یعنی احساس خوبی درباره

سالمت فیزیکی و  باشد. همین احساسات کمک زیادی بهاش ارزش قائل می شغل آینده

 نفس، کند و باعث پیامدهایی چون خشنودی از زندگی، باالرفتن اعتمادبهروانی فرد می

شود و عدم آن منجر به تشویش، نگرانی، غیبت و پیشرفت و موفقیت تحصیلی و شغلی می

 (.2192گردد )میکائیلی منیع، افت عملکرد می

ی بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل و عوامل مؤثر  تاکنون مطالعات زیادی در زمینه 

؛ 6،1336ارادامزدهد که خودکارآمدی )ک شده است. پیشینه پژوهش نشان می بر آن انجام

موفقیت  (،9،1331عزت نفس )شیماک و دینر (9،1339؛ ساینگ ویودینیا7،1336کاپرارا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. voluntary mobility 

2. power 

3. work performance 

4. sense of purpose 

5. Rego, A., & Cunha, M.P. 

6. Karademas, E. 

7. Caprara,G.V. 

8. Singh,B., & udiniya, R. 

9. Schimmack, U., Diener,E.
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886905003910
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(، 2191؛ نعامی و پیریایی،1،1337آمیز اهداف )ویس و تعقیب موفقیت 2کاری ذهنی

(، تناسب شخص 4،1324)والیکانس و والیکین 1های مسیر شغلی برخورداری از صالحیت

(، داشتن معنا و هدف در زندگی 13236؛ هارتر و آرورا،1،1321زبا محیط )ساگیو و شوارت

 9(، حمایت اجتماعی9،1323؛ یهو، چونگ و چونگ1331 ،7آدلر و فگلی)

؛ برادشاو، کانگ، ریس و 22،1331)بن زور 23(، عوامل والدینی1336)کارادامز،

)آوی،  21های روانشناختی ( سرمایه2191؛ حجازی، صادقی و شیرازی فر،21،1322گاسوامی

 26های اجتماعی (، سرمایه21،1339؛ سینگ و مانسی24،1323لوتانز، اسمیت و پالمر

؛ کاتر و 1339شولتز،شخصیت ) ( و29،1337لوتانز و آولیو؛ 1323، 27)ساراسینو

های محیطی )لنت  ( ومنابع و حمایت13،1339؛ وود، جوزف و مالتبی29،1322فؤاد

 تی مسیر رشدی انتخاب شغل هستند.( از عوامل پیش بینی کننده بهزیس12،1336وبراون

در بین مشاوران مسیر شغلی از اهمیت زیادی  رشدی انتخاب شغلامروزه بهزیستی مسیر 

برخودار است. در آثار تألیفی مربوط به مشاوره مسیر رشدی انتخاب شغل به نتایج بهزیستی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. subjective occupational success 

2. Wiese,B. 

3. career competencies 

4. Valickas, A., & Valickiene,R.P. 

5. Sagive,L., & Schwartz,A.H. 

6. Harter, J. K., Arora, R. 

7. Adler, M.G., & Fagley,N.S. 

8. YeeHo, M., Cheung, F.M., & Cheung,S.F. 

9. social support 

10. parental factors 

11. Ben-zur, H. 

12. Bradshow,J. Keung,A., Riis, G., & Goswami,H. 

13. psychological capital 

14. Avey,J.B., Luthans,F., Smith,R.M.,& Palmer,N.F. 

15. Singh, S., & Mansi,M. 

16. psychological capital 

17. Sarracino,F. 

18. Luthanss,F., & Avolio,B.J. 

19. Cotter, E.W., & Fouad, N. 

20. Wood, A.M., Joseph,S., & Multby,J. 

21. Lent, R. W. & Brown, S. D. 
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بارنس و  ؛ بیمورسی،1321، 2راهنمایی و مشاوره مسیرشغلی اشاره شده است )رابرتسون

دهد  طورکلی مرور ادبیات پژوهش نشان می (. به1،1339؛ هاگس و گرشن1،1339هاگس

شناختی و ذهنی بوده است و تاکنون پژوهشی  ها متمرکز بر بهزیستی روان که اکثر پژوهش

طور ویژه مبتنی بر بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل دانش آموزان باشد  در ایران که به

هایی در خارج از کشور در رابطه با بهزیستی مسیر رشدی  هرچند پژوهشنشده است.  انجام

سال و شاغل بوده است؛ بنابراین،  شده ولی در رابطه با افراد بزرگ انتخاب شغل انجام

های بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل  پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی مؤلفه

مطالعۀ کیفی به تحلیل چگونگی بهزیستی دانش آموزان، این خأل پژوهشی را از طریق یک 

 مسیر رشدی انتخاب شغل بپردازد.

 روش پژوهش 

پژوهش،  دراین است. ای روش تحقیق در پژوهش حاضر، از نوع روش کیفی زمینه

منظور بررسی و تحلیل چگونگی عوامل بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل دانش  به

اند  این منظور که از چند سویه سازی که مشتمل استفاده شد. به 4ای آموزان، از نظریه زمینه

 بر مصاحبه با دانش آموزان، والدین، معلمان و متخصصان مشاوره و روانشناسی استفاده شد.

جامعه پژوهش شامل کلیۀ دانش آموزان، والدین دانش آموزان و معلمان دورۀ دوم متوسطۀ 

صان مشاوره و روانشناسی )جهت مصاحبه(؛ و متخص 97-99شهر اصفهان در سال تحصیلی 

های  احبه(. مالک)جهت مص 97-99و مشاوران مدارس شهر اصفهان در سال تحصیلی 

آموز و والدین داوطلبی که جهت مشاوره  ها عبارت بود از: الف( دانش ورود آزمودنی

شناختی  آموز دچار اختالالت روان تحصیلی به مشاور دبیرستان مراجعه کرده. ب( دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Robertson, P. 
2. Bimrose, J., Barnes, S. A.,Hughes, D. 
3. Hughes, D. M., Gration, G. 
4. grounded theory 
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ها در زمینه تحصیلی مشکل داشته است. ج( دانش آموزان، والدین دانش آموزان نبوده و تن

 و معلمان از همان نمونه )مدارس منتخب( باشند.

مسیررشدی ها که جهت بررسی عوامل مؤثر بر بهزیستی  در تحلیل محتوای مصاحبه

، بود که در آنصورت هدفمند  گیری به نمونهشده،  دانش آموزان انجام انتخاب شغل

شد. به  های تحقیق کیفی، اطالعات غنی در بر دارند، انتخاب می مواردی که از لحاظ هدف

ها با چهارگروه ذکر شده تا جایی که دیگر اطالعات جدیدی  این صورت که مصاحبه

گیری در  دیگر، عمل نمونه عبارت پذیرفت؛ به گیری نیز پایان می شد، نمونه حاصل نمی

مند آغازشده و تا رسیدن به اشباع نظری )گال، بورگ و صورت هدف فرآیند پژوهش به

( و موارد زاید ادامه داشت. بدین ترتیب تعداد دانش 2191گال، ترجمه نصر و همکاران، 

کننده )از هر دو  نفر؛ تعداد معلمان شرکت 13پسر؛ تعداد والدین  21دختر و  21آموزان 

 نفر بودند. 21ه نیز کننده در مصاحب نفر و تعداد متخصصان شرکت 13جنس( 

 2آوری اطالعات در این پژوهش، مصاحبه عمیق با سؤاالت نیمه ساختاریافته جمع ابزار

باشد. روش مصاحبه، ابزاری کیفی است که در این پژوهش جهت بررسی عوامل مؤثر  می

مورداستفاده قرار گرفت. به این منظور، از طریق  رشدی انتخاب شغلبر بهزیستی مسیر 

انجام مصاحبه با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختاریافته باز پاسخ با دانش آموزان، والدین، 

آوری شد. مصاحبه  ها جمع معلمان و مشاوران )متخصصان رشتۀ مشاوره و روانشناسی(، داده

وده و با فراهم کردن امکان دسترسی هایی است که مرتبط با اهداف تحقیق ب شامل پرسش

داند )آگاهی یا اطالعات(،  گیری آنچه فرد می به آنچه درون افراد است، موجبات اندازه

کند  ها و ترجیحات( و آنچه را فرد فکر می آنچه را فرد دوست دارد یا ندارد )ارزش

احبه نیمه آوری اطالعات، ابتدا فرم مص سازد. برای جمع ها و عقاید( ممکن می )نگرش

های  های هر یک از گروه ای )متناسب با اهداف تحقیق و ویژگی ساختاریافته

شونده( تهیه شد و به سه نفر از متخصصان رشتۀ مشاوره و روانشناسی داده شد و  مصاحبه

های مختلف  پس از اصالح، به تأیید آنان رسید. سپس تعدادی از دانش آموزان پایه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. semi-structured 
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ری توسط مشاور مدرسه به اتاق مشاور دعوت شدند و در تحصیلی دورۀ دوم متوسطۀ نظ

صورت آزمایشی  ها، به مصاحبه شرکت نمودند. در ابتدا چهار مصاحبه با هر یک از گروه

های  صورت گرفت و سؤاالت تصحیح شد و زمانی که تسلط حاصل گردید، مصاحبه

یک شروع و با اصلی انجام شد. مصاحبه با دانش آموزان، با یک سری سؤاالت دموگراف

ای با  سؤاالت باز ادامه یافت. مبنای اساس کار در مصاحبه، بر ایجاد رابطۀ حسنۀ مشاوره

شغلی و تصمیمات و –ی آینده مسیر تحصیلی  دانش آموزان و نظرخواهی از آنان در زمینه

ای از سؤاالت دانش آموزان به این شرح بود:  نمونههای آنان در این خصوص بود.  برنامه

دوست داری در آینده به چه موقعیتی دست پیدا بکنی؟ دوست داری به کجا برسی؟  شما

تونه به شما کمک کنه تا به آن چه کسی بشی؟ چرا؟ شرح دهید. به نظر شما چه عواملی می

کنی  هایی در خودتان سراغ داری که فکر می ایده آلتان برسی؟ شرح دهید. چه ویژگی

 .؟ شرح دهیدتونی به آن ایده آلتان برسیمی

مصاحبه با والدین دانش آموزان نیز با دعوت از آنان و حضور در اتاق مشاور مدرسه  

عنوان والدین، دوست داری  ای از سؤاالت والدین به این شرح بود: شما به نمونهانجام شد. 

فرزندتان در آینده به چه موقعیتی دست پیدا بکنه؟ دوست داری به کجا برسه؟ چه کسی 

تونه به فرزندتان کمک کنه تا به آن ایده ا؟ شرح دهید. به نظر شما چه عواملی میبشه؟ چر

هایی در فرزندتان سراغ داری که  آلی که مد نظر شماست، برسه؟ شرح دهید. چه ویژگی

مصاحبه با معلمان نیز به همین  تونه به آن ایده آلتان برسه؟ شرح دهید.کنی می فکر می

ای از سؤاالت  نمونهحضور در اتاق مشاور مدرسه انجام شد. صورت با دعوت از آنان و 

آموزانت در آینده به چه  عنوان معلم، دوست داری دانش معلمان به این شرح بود: شما به

موقعیتی دست پیدا کنند؟ دوست داری به کجا برسند؟ چه کسی بشند؟ چرا؟ شرح دهید. 

به آن ایده آلی که مد نظر شماست،  تونه به آنان کمک کنه تابه نظر شما چه عواملی می

تونند به آن کنی می هایی در آنان سراع داری که فکر می برسند؟ شرح دهید. چه ویژگی

ها، در دو دبیرستان دختران و  قابل ذکر است که این مصاحبه ایده آلتان برسند؟ شرح دهید.

اساتید رشتۀ مشاوره پسرانه و در محل اتاق مشاور مدرسه انجام شد. مصاحبه با متخصصان )

شناسی( ومشاوران مدارس نیز در مراکز مشاوره، محل کار و دانشکده به صورت  و روان
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ای از سؤاالت به این شرح بود: به نظر شما )به عنوان  نمونهحضوری و تلفنی انجام شد. 

مشاور یا روانشناس( بهتر دانش آموزان در آینده به چه موقعیتی دست پیدا کنند؟ به کجا 

تونه به آنان کمک برسند؟ چه کسی بشند؟ چرا؟ شرح دهید. به نظر شما چه عواملی می

هایی در دانش آموزان سراغ داری  کنه تا به آن ایده آلتان برسند؟ شرح دهید. چه ویژگی

مصاحبه با هر چهار گروه  تونند به آن ایده آلتان برسند؟ شرح دهید.کنی می که فکر می

شد. بنابر این با  ها حاصل نمی زمانی که دیگر اطالعات جدیدی از آنآنقدر ادامه یافت تا 

شده با دانش آموزان،  های انجام ها به اتمام رسید. همه مصاحبه ، مصاحبه1اشباع نظری

 والدین، معلمان و متخصصان ضبط شده و سپس پیاده شد و به صورت متن درآمدند.

گوش داده شد و کلمه به کلمه روی  ها، ابتدا هر مصاحبه با دقت برای تحلیل داده 

یک خوانده شد و مفاهیم موجود در آن کُدگذاری شدند.  به ها نیز یک کاغذ پیاده شد. متن

شود مفاهیم و مضامین، با  نامیده می 1در این مرحله که کُدگذاری اولیه یا کدگذاری باز

شده، مفاهیم نسبتاً  صورت باز انجام کُدهای اساسی استخراج شد. در کدگذاری اولیه که به

اند. البته  گذاری شده آمده که این مفاهیم، با توجه به استنباط پژوهشگر، نام دست زیادی به

قدر ادامه یافت تا جایی که  ها دارد. کدگذاری باز آن گذاری وابستگی نزدیکی با داده نام

اهیم دیگر اطالعات جدیدی از متن حاصل نشد و اطمینان حاصل گردید که تمامی مف

شده از  اند. در مرحله بعد، بر اساس معنای کشف موجود در متن تحت عنوان یک کُد آمده

جمالت و عبارات، کُدهایی که با هم شباهت داشتند درهم ادغام و پس از چندین بار 

وسیله کُدگذاری  های اصلی و فرعی مشخص گردید و به وارسی و بازخوانی مقوله

گذاری  معنا و مضمون مشترکی داشتند تحت یک مقوله نام ، چند مفهوم یا کُد که1محوری

شوند. کُدگذاری محوری از انتزاع  های فرعی محسوب می ها، مقوله شدند. این مقوله

تم اصلی  باالتری برخوردار است و الگوهای فرعی در یک مقولۀ اصلی جمع شده که

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. theoretical saturation 

2. open coding 

3. axieal coding 

4. selective coding 

5. Guba, E.G., & Lincoln,Y.S. 
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حاصل کُدگذاری شده و  )عوامل مؤثر بر بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل( خوانده

استفاده شد. در  (2991ها، از روش کوبا و لینکلین ) یافته برای اعتبارسنجی گزینشی است.

ها در چهار محور ارزش واقعی، کاربردی بودن، تداوم و مبتنی بر واقعیت  این روش، داده

شوند. در این مطالعه، برای بررسی ارزش واقعی بودن، پس از شناسایی  بودن بررسی می

آمده را تأیید کردند.  دست های به ها مؤلفه شوندگان رجوع شد و آن ها، به مصاحبه فهمؤل

شونده دوباره مورد مصاحبه قرار گرفتند و همان  برای بررسی کاربردی بودن، سه مصاحبه

های مختلف  ها به دست آمد. برای ارزیابی ثبات و تداوم نیز سؤاالت مشابه در شکل داده

های قبلی خود را تکرار نمودند. در  ها نیز پاسخ ن مطرح شد که آنشوندگا برای مصاحبه

ها توسط  پژوهش نیز، کدگذاری« مبتنی بر واقعیت بودن»آخر برای بررسی محور چهارم 

 سه نفر از متخصصین دیگر مورد تأیید قرار گرفت.

 های پژوهش یافته 

پژوهشی و نظری، نظر دانش های حاصل از ادبیات  دادهوتحلیل  در این پژوهش برای تجزیه

ای اسفاده شد و  آموزان، والدین، معلمین و متخصصین مشاوره و روانشناسی، ازتئوری زمینه

وتحلیل و  پس از انجام تجزیه با روش کُدگذاری باز، محوری و گزینشی تفسیر گردید.

 233 های حاصل از این پژوهش حول ی کدگذاری، یافته ها و پایان مرحله بندی داده طبقه

 ( نمایش داده شده است:4تا  2مفهوم کدگذاری شد که در جدول شماره )
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 ای ( خالصه نتایج تحلیل مصاحبه با دانش آموزان به روش نظریه زمینه1جدول )

 واحدهای معنی

 کدگذاری باز
کدگذاری 

 محوری

کدگذاری 

 تم گزينشی

 اصلی
 )مفاهیم(

های  مقوله

 فرعی

های  مقوله

 اصلی

به جایی برسم که از زندگی دوست دارم 

وکارم راضی باشم، از آن لذت ببرم، در آینده 

 ازخودراضی باشم

 رضایت شغلی و زندگی-

 لذت از زندگی -

رضایت از 

 زندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل فردی

 )ناپایدار(

 

غل
 ش

ب
خا

 انت
ی

شد
رر

سی
ی م

ست
هزی

ر ب
ر ب

مؤث
ل 

وام
ع

 

که روی پای خودم باشم، به کسی متکی  این

خودم کسی باشم، محتاج کسی  نباشم، برای

نباشم در این حالت احساس خوبی از خودم و 

 ام خواهم داشت. زندگی

 احساس استقالل -

 نفس اعتمادبه -

خودمختاری 

مسیر رشدی 

 انتخاب شغل

که در هر کاری تالش و کوشش جدی  این

داشته باشم. اراده و پشتکار قوی داشته باشم. 

پیشرفت  مهارت الزم را در آن کسب کنم،

داشته باشم. احساس موفقیت کنم، کارهایم را 

با جدیت دنبال کنم در این حالت اساس خوبی 

 را تجربه خواهم کرد

 تالش و کوشش جدی -

 اراده و پشتکار قوی -

 داشتن مهارت -

 احساس موفقیت -

 انگیزه پیشرفت

که بتونم فرد مفید و اثرگذاری برای جامعه  این

همنوعانم خدمت کنم، برای باشم، بتوانم به 

 کشورم کاری بکنم

 حس مفید و مؤثر بود -

 خدمت به همنوعان -
رشد و بالندگی 

مسیررشدی 

که درکارم احساس مسئولیت داشته باشد،  این انتخاب شغل

 پذیری باشم، انسان متعهد و مسئولیت

 احساس مسئولیت -

 احساس تعهد -

نگیرم، کم  اینکه خودم را باور کنم و دست

هایم  احساس توانایی داشته باشم به توانایی

افتخار کنم و با توکل به خدا کارم را دنبال 

 کنم تابه نتیجه برسم

 خودباوری -

 احساس توانایی -

خود کارآمدی مسیر  -

 شغلی

خودکارآمدی 

مسیررشدی 

 انتخاب شغل

این که به آینده خوش بین و امیدوار باشم، 

کنم، عقب نشینی نکنم، مشکالت راه را تحمل 

سماجت داشته باشم که کاری را که شروع 

 کردم به نتیجه برسانم

 خوش بینی -

 امیدواری -

 تاب آوری -

 سماجت -

پایستگی 

مسیررشدی 

 انتخاب شغل
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این که برای زندگیم هدف داشته باشم، وآنها 

ی  را دنبال کنم، سخت کوش باشم. برای آینده

 طرح و برنامه داشته باشم

 داشتن هدف -

 داشتن طرح و برنامه –

هدفمندی مسیر 

رشدی انتخاب 

 شغل

وقتی احساس خوبی داشته باشم، برخورد 

بهتری با دیگران دارم، درزندگی وکاربا 

 ترم. دیگران راحترم، اجتماعی

 روابط بین فردی -

 روابط مثبت وسازنده -
 روابط بین فردی

را وقتی احساس خوبی دارم آرامش بیشتری 

ترم، شور و شوق  کنم، خوشحال حس می

وحس بهتر و بیشتری برای تالش و فعالیت 

 دارم.

 احساس شادی و نشاط، -

 داشتن انرژی -

داشتن شور وشوق  –

 زندگی

اشتیاق مسیر 

رشدی انتخاب 

 شغل

یکی از عوامل مهم خانواده است، بهترین 

پشتیبان است که متونه کمک بکنه باالترین 

 آینده داشته باشم.جایگاه در 

 

 حمایت وهمراهی خانواده -

 

 حمایت خانواده

 

عوامل 

 خانوادگی

این که مدیر، کارکنان مدرسه و معلمان روابط 

 خوب، دوستانه و صمیمی با ما داشته باشند.

 فضای روانی مدرسه -

 

 فضای مدرسه

 

عوامل مربوط 

 به مدرسه

 ای به روش نظریه زمینه ( خالصه نتایج تحلیل مصاحبه با والدین2جدول )

 واحدهای معنی

 کدگذاری باز
کدگذاری 

 محوری

کدگذاری 

 تم گزينشی

 اصلی
 های فرعی مقوله )مفاهیم(

های  مقوله

 اصلی

تونه فرزندم استعداد وتوان خوبی دارد، مطمئنم که می

 جایی که دوست داره برسه. به

استعداد و -

 توانایی
 عوامل فردی توانایی ذهنی

 )پایدار(

 

غل
 ش

ب
خا

 انت
ی

شد
رر

سی
ی م

ست
هزی

ر ب
ر ب

مؤث
ل 

وام
ع

 

کاری را که دوست داشته باشه خیلی خوب دنبال 

 ای ندارد کند تا آن را به نتیجه برساند اگر نه فایده می
 عالقه و رغبت -

های مسیر  رغبت

 رشدی انتخاب شغل

دوست دارم فرزندم فردمثبتی شود، فرد موفقی 

به ایستد، به کسی باشدو، بتوند روی پای خودش 

 متکی نباشد

روی پای خود  -

 بودن

متکی به کسی  -

 نباشد،

خود مختاری مسیر 

 عوامل فردی رشدی انتخاب شغل

 )ناپایدار(

برای جامعه وکشورمفیدو مؤثر باشد، موقعیت خوبی 

ازنظر اجتماعی واقتصادی داشته باشد، خدمتگذاری 

مفید و  -

 مؤثربودن

رشد و بالندگی مسیر 

 رشدی انتخاب شغل
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موقعیت  - صادق برای جامعه شد.

 اجتماعی

 احساس رضایت داشته باشه، از زندگیش لذت ببرد

رضایت از  -

 زندگی

لذت از  -

 زندگی

 رضایت از زندگی

این که تالش وپشتکارجدی درهرکاری داشته باشد، 

هرقدمی که برمی داردبه خودش به بالد، احساس 

 موفقیت کند

تالش  -

 وپشتکارجدی

احساس  -

 موفقیت

 انگیزه پیشرفت

هایش  خودش را دست کم نگیرد، خودش و توانایی

 را باور کند

 نفس اعتمادبه -

 خود باوری -

خودکارآمدی مسیر 

 رشدی انتخاب شغل

اش طرح و  ترین عامل خودشه که برای آینده مهم

برنامه وهدف داشته باشد و برای رسیدن به اهدافش 

 نقشه داشته باشه.طرح و 

 طرح ریزی -

 هدفمندی -

 آینده نگری -

هدفمندی مسیر 

 رشدی انتخاب شغل

احساس خوبی دارد، سرحال وبانشاط است، انگیزه 

بیشتری برای تالش و کسب موفقیت داردو شور 

 وشوق تحصیلی دارد

شور وشوق  -

 زندگی

با انگیزه و با  -

 انرژی بودن

 اشتیاق مسیر

 رشدی انتخاب شغل

خانواده یکی از عوامل مهمم که او راحمایت وتشویق 

کنند، به اوانرژی دهند و همراهی کنند، جوی آرام و 

بانشاط برایش افراهم کند، شرایط را برایش فراهم 

 کنند.

حمایت و  -

 همراهی

آرامش در  -

 منزل

نشاط  -

 خانوادگی

 حمایت خانواده
عوامل 

 خانوادگی

اوخیلی کمک کنند، دانش توانند به  معلمان هم می

آموزی که معلمش را دوست دارد با عالقه بیشتری 

 برد کند، لذت بیشتری از آن درس می کار می

رابطه معلم و  -

 شاگرد
 فضای روانی مدرسه

عوامل مربوط 

 به مدرسه

 

  



 9411، پاییز 34سال یازدهم، شمارة فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،        828

 ای ( خالصه نتایج تحلیل مصاحبه با معلمان به روش نظریه زمینه3جدول )

 واحدهای معنی

 باز کدگذاری
کدگذاری 

 محوری

کدگذاری 

تم  گزينشی

 اصلی
 های فرعی مقوله )مفاهیم(

های  مقوله

 اصلی

آموز این است که  بهترین موقعیت برای دانش

انسان مفید و مؤثری باشد، انسانیت داشته باشد، 

تفاوت نباشند، احساس  در قبال خود و جامعه بی

 تعهد و مسئولیت نماید

 مفید و مؤثر بودن -

 تفاوت نباشد بی -

 تعهد و مسئولیت -

رشد و بالندگی 

مسیر رشدی انتخاب 

 شغل

 

 

 

 

 عوامل فردی

 )ناپایدار(

لی
شغ

ب 
خا

 انت
ی

شد
ر ر

سی
ی م

ست
هزی

ر ب
مؤث

ل 
وام

ع
 

تواند او با تالش، پشتکار و اراده مستحکم می

خواهد برسد، برای درس خواندن  جایی که می به

 ارزش قائل شود، انگیره داشته باشد

 تالش و پشتکار -

 ی قوی اراده -

 های تحصیلی ارزش -

 انگیزه پیشرفت

 

این که هدف داشته باشد، برای رسیدن به 

اهدافش برنامه داشته باشد، اهدافش را به جد 

 دنبال کند

 داشتن معنا و هدف -

 داشتن طرح و برنامه -

 ترغیب اهداف -

هدفمندی مسیر 

 رشدی انتخاب شغل

هایش را باورکند، خودش را  توانائیخودش و 

دست کم نگیرد، انگیزه درس خوندن داشته 

 باشد،

 خودباوری -

 نفس اعتمادبه -

خودکارآمدی مسیر 

 رشدی انتخاب شغل

تواند به او کمک و همراهی خانواده خیلی می

کند، به او دلگرمی دهند، او را خوب تربیت 

 کرده باشند

 شیوه فرزند پروری -

 و دلگرمی همراهی -
 شیوه فرزند پروری

 عوامل

 خانوادگی

توانند به اوکمک کنند مدرسه و معلمان می

آموزی که مدرسه و معلمش را دوست داره  دانش

انگیزه بیشتری برای درس خواندن دارد، در 

مدرسه با نشاط تره، روحیه بهتری دارد و تالش 

 دهد بیشتری از خود نشان می

فضای فیزیکی  -

 بانشاط

 رابطه معلم و شاگرد -

 های با نشاط برنامه -

فضای فیزیک و 

 روانی مدرسه
 

 

عوامل مربوط 

ها مؤثرند دوستان خوب  دوستان و همکالسی به مدرسه

توانند باشند که با مشارکت در  مشوق خوبی می

 کنند های درسی به هم دیگر کمک می فعالیت

مشارکت و همراهی  -

 دوستان

 حمایت همکالسیان -

دوستان 

 وهمکالسیان

تواند امیدآفرین و حمایت کننده باشد،  جامعه می

 زمینه را برایش ایجاد کند.

 امید با آینده -

 ایجاد زمینه، حمایت -
 منابع حمایتی

عوامل مربوط 

 به جامعه
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 ای ( خالصه نتایج تحلیل مصاحبه با متخصصان به روش نظریه زمینه4جدول )

 واحدهای معنی

 کدگذاری باز
کدگذاری 

 محوری

کدگذاری 

 تم گزينشی

 اصلی
 )مفاهیم(

های  مقوله

 فرعی

های  مقوله

 اصلی

بهترین موقعیت برای دانش آموزان آن است که از 

های خودآگاه و در جهت  استعدادها و توانائی

های  ها، ارزش ها باشد. عالئق، رغبت شکوفایی آن

های شخصیتی خودآگاه  تحصیلی و صفات و ویژگی

ها مسیر تحصیلی و شغلی خود را  و متناسب با آنشود 

 ترسیم کند

 استعدادها -

 ها توانایی -

 ها عالئق و رغبت -

 ها ارزش -

 صفات شخصیتی -

 

 

 

تناسب شخص و 

 محیط

 

 

 

 عوامل فردی

 )پایدار(

غل
 ش

ب
خا

 انت
ی

شد
رر

سی
ی م

ست
هزی

ر ب
ر ب

مؤث
ل 

وام
ع

 

های تحصیلی و مشاغل موجود شناخت حاصل  از رشته

ی تحصیلی و شغلی  متناسب با آن مسیر آینده کند و

 خود را مشخص کنند

شناخت محیط و  -

 مشاغل موجود

سال آینده خود را تجسم کند، هدف خودرا  21-23

مشخص کند، مسیرتحصیلی وشغلی خودرا متناسب با 

 آن طرح ریزی نماید.

 نگری آینده -

 ریزی طرح -

 هدفمندی -

پذیری  انطباق

مسیر رشدی 

  انتخاب شغل

 

 

 

 عوامل فردی

 )ناپایدار(

 

نفس،  شناختی )عزت های روان عواملی چون سرمایه

بینی، احساس  نفس، خود پنداره مثبت، خوش اعتمادبه

 خودکارآمدی، خوباوری و...(،

 نفس عزت -

 نفس اعتمادبه -

 خودپنداره مثبت -

 خوش بینی -

 خودکارآمدی -

های  سرمایه

 شناختی روان

پشتکار جدی، داشتن اراده قوی در انجام  تالش و

های شغلی، حس  های درسی، کسب مهارت فعالیت

 باشد کننده می موفقیت در مسیر آینده تعیین

 تالش و پشتکار -

 اراده قوی -

 احساس موفقیت -

 انگیزه پیشرفت

خانواده نقش مهمی در تعیین مسیر شغلی فرزندان 

فرزندپروری دارد. انتظارات شغلی والدین، شیوه 

همراهی و درگیرشدن آنان در مسائل درسی، حمایت 

 روانی و مالی فرزندان و...

 

 شیوه فرزندپروری -

 

 

 

شیوه 

 فرزندپروری

 

 

 عوامل

 خانوادگی
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 انتظارات شغلی -

 مشارکت و حمایت-

 

 حمایت والدین

محیط مدرسه، فضای فیزیکی و روانی حاکم برمحیط 

 مدرسهآموزشی،، نحوه عملکرد در 

 فضای فیزیکی -

 فضای روانی -

فضای فیزیک و 

 روانی مدرسه

 

 

عوامل مربوط 

 دوستان و همکالسیان به مدرسه
دوستان  –مدرسه 

 وهمکالسیان

دوستان و 

 همکالسیان

شرایط محیطی امیدوار کننده و دلگرم کننده، 

 های اجتماعی، حمایت

 حمایت اجتماعی -

 
 منابع حمایتی

عوامل مربوط 

 جامعهبه 

 آداب رسوم و فرهنگ جامعه 
 فرهنگ جامعه -

 آداب و رسوم -
 فرهنگ جامعه

( گرازش شده، نشان 2وتحلیل مصاحبه با دانش آموزان که در جدول ) خالصه نتایج تجزیه

ها حاصل شد که در  مفهوم با روش کدگذاری باز، از تحلیل متن مصاحبه 19دهد که  می

اصلی نمایش داده است و تم اصلی یعنی عوامل مؤثر بر بهزیستی مقوله  1مقوله فرعی و  22

 دهند. مسیر شغلی دانش آموزان را پوشش می

مفهوم به روش کدگذاری باز از  12دهد که  ( نیز نشان می1نتایج مندرج در جدول )

مقوله اصلی خالصه  4مقوله فرعی و  22شده که در  تحلیل مصاحبه با والدین حاصل

 دهند. اصلی یعنی عوامل مؤثر بر بهزیستی مسیر شغلی را پوشش میشوند و تم  می

مفهوم به روش کدگذاری باز از  13دهد که  ( نیز نشان می1نتایج مندرج در جدول )

شوند  مقوله اصلی خالصه می 4مقوله فرعی و  9شده که در  تحلیل مصاحبه با معلمان حاصل

 دهند. و تم اصلی را پوشش می

مفهوم به روش کدگذاری باز از  19دهد که  ( نیز نشان می4جدول )نتایج مندرج در 

مقوله اصلی خالصه  1مقوله فرعی و  23شده که در  تحلیل مصاحبه با متخصصین حاصل

 دهند. شوند و تم اصلی را پوشش می می

 ای این تبیین در شکل شماره یک ارائه شده است: مدل زمینه
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های مؤثر بر بهزیستی فرآیند مسیر رشدی  مؤلفه ای این پژوهش )ارتباط ( مدل نظریه زمینه1شکل )

 انتخاب شغل دانش آموزان(

  

 راهبردهاواقدامات

 انگیزه پیشرفت●

خودکارآمدگی مسیررشدی انتخاب ●

 شغل

 خودمختاری مسیررشدی انتخاب شغل●

 بایستگی مسیررشدی انتخاب شغل●

 اشتیاق مسیررشدی انتخاب شغل●

 هدفمندی مسیررشدی انتخاب شغل●

 روابط بین فردی●

 رضایتمندی مسیررشدی انتخاب شغل●

 انطباق پذیری مسیرشغلی●

 های روان شناختیسرمایه●

 ای:زمینهشرایط 

عوامل فردی 

 پایداری:

 توانایی ذهنی●

های رغبت●

 مسیرشغلی

 صفات شخصیتی●

شخصی  تناسب●

 ومحیط

 عوامل محیطی:

 شرایط شغلی●

 شرایط مداخله گر

 خانواده:

شیوه فرزندپروری ●

 والدین

 انتظارات شغلی والدین●

 مدرسه:

 فضای فیزیکی وروانی●

 های مدرسهبرنامه●

 جامعه:

 فرهنگ جامعه●

 منابع حمایتی●

 پیامدها:

 رشدی انتخاب شغلفرآيند مسیر  بهزيستی

 مقوله محوری:

رشد و بالندگی مسیر رشدی انتخاب 

 شغل

 شرایط علّی:

رشدی  نیازجامعه به بهزیستی مسیر●

 و نشاط وسرزندگی شغلی انتخاب شغل
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ای این پژوهش از یک سری شرایط  شده، مدل زمینه طور که در شکل هم نمایش داده همان

شده که منجر به  باشد، تشکیل ای و شرایط میانجی می که شامل شرایط علّی، شرایط زمینه

ها و تعامالت، به بهزیستی فرآیند مسیر  شود. پیامد این کنش ها و تعامالت می بروز کنش

 شود. نش آموزان منجر میدا رشدی انتخاب شغل

 گیری بحث و نتیجه

ها نشان داد که عوامل بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل شامل  وتحلیل داده نتایج تجزیه

مقوله فرعی بوده که درپنج مقوله اصلی که عبارت بودند از: عوامل فردی پایدار: شامل  13

محیط(، عوامل فردی  -های شغلی، صفات شخصیتی و تناسب شخص )استعداد، رغبت

ناپایدار: شامل )رضایتمندی رشدی انتخاب شغل، خودمختاری رشدی انتخاب شغل، انگیزه 

پیشرفت، رشد و بالندگی مسیر رشدی انتخاب شغل، خودکارآمدی، هدفمندی مسیر 

رشدی انتخاب شغل، پایستگی مسیر رشدی انتخاب شغل، روابط بین فردی، اشتیاق مسیر 

شناختی(؛  های روان پذیری مسیر رشدی انتخاب شغل، سرمایه انطباقرشدی انتخاب شغل، 

عوامل خانوادگی: )حمایت خانواده، انتظارات شغلی خانواده، فرهنگ خانواده(؛ عوامل 

های مدرسه و  مربوط به مدرسه: )فضای فیزیکی مدرسه، روانی حاکم بر مدرسه، برنامه

ورسوم و فرهنگ  )منابع حمایتی، آداب دوستان و همکالسیان( و عوامل مربوط به جامعه:

 شوند. جامعه( خالصه می

ها و صفات  در این پژوهش منظور از عوامل فردی پایدار، عواملی هستند که به ویژگی

تغییر یا کنترل  اند که نسبت به سایر صفات، نقش پایدارتری داشته و زیاد قابل فردی مربوط

بینی بهزیستی مسیر  هایی است که در پیش هیکی از مؤلف های ذهنی باشند. توانایی نمی

شده است. اکثر  رشدی انتخاب شغل توسط بعضی از والدین و متخصصین به آن اشاره

والدینی که در مصاحبه شرکت داشتند، بیان داشتند که فرزندانشان از توان و استعداد خوبی 

صین مشاوره هم های بهتر و باالتر برخوردارند. بعضی از متخص جهت رسیدن به موقعیت

معتقد بودند که بهترین موقعیت برای دانش آموزان، کشف و شناسایی استعدادها و 

هاست. احراز هر شغل به میزان معینی از  هایشان، و تالش در جهت شکوفایی آن توانایی
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هوش، شغلی را برگزیند که انجام آن به هوش باالیی  توانمندی ذهنی نیاز دارد. اگر فرد کم

د، او در کارش دچار سرخوردگی و محرومیت خواهد شد و از عهده انجام آن نیاز دار

خوبی برنخواهد آمد. همچنین اگر فرد با هوش، شغلی را انتخاب کند که به هوش  به

کمتری نیاز دارد، در این صورت از شغلش خسته و رضایت کافی از آن نخواهد داشت 

 (.2192آبادی،  )شفیع

یکی از عواملی است که به نظر بعضی از والدین  2خاب شغلهای میسر رشدی انت رغبت 

بینی بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل مؤثر باشد. اکثر والدین معتقدند  تواند در پیش می

کند تا به  که اگر فرزندشان کاری را دوست داشته باشد با جدیت بیشتری آن را دنبال می

ای ندارد.  ه باشد، هر کاری بکنیم فایدهنتیجه برسد، ولی اگر کاری را خودش دوست نداشت

های شخصیتی یکی دیگر از عوامل فردی  آن را دنبال نخواهد کرد. صفات و ویژگی

بینی کننده بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل  پایداری است که از نظر متخصصین پیش

ها و  اگر مسیر شغلی با ویژگی»باشد. اکثر متخصصین بیان داشتند که  دانش آموزان می

بینی کننده بهزیستی مسیر  تواند پیش صفات شخصیتی فرد متناسب و همخوان باشد می

 «.رشدی انتخاب شغل دانش آموزان باشد

ترند و  کنترل هایی هستند که قابل در این پژوهش، مؤلفه منظور از عوامل فردی ناپایدار

د، رضایتمندی مسیر رشدی ها اقدام کر ها مداخله نمود و به رشد یا تغییر آن توان در آن می

بینی کننده بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل  یکی از این عوامل پیش 1انتخاب شغل

اند. اکثر دانش آموزان در  باشد که بعضی از دانش آموزان و والدین به آن اشاره نموده می

اس جایی برسم که از زندگی و کارم احس دوست دارم در آینده به»مصاحبه بیان نمودند که 

دوست دارم فرزندم »بعضی از والدین نیز بیان داشتند که «. رضایت کنم، از آن لذت ببرم

رضایت از «. اش لذت ببرد اش رضایت داشته و از زندگی در آینده از کارش و زندگی

های موجود در رشته انتخابی خود و  تحصیل در دانش آموزان، رضایت از همه برنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. career interests 

2. career satisfaction 
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معلم است. رضایتمندی شغلی احساسی روانی است که از همچنین رضایت از رابطه با 

آبادی،  شود )شفیع اجتماعی حاصل می -فرهنگی -اقتصادی -تعامل بین عوامل روانی

2193.) 

از دیگر عوامل فردی پایداری است که هم رشدی انتخاب شغل  خودمختاری مسیر

ره نمودند. اکثر دانش اکثر دانش آموزان و هم بعضی از والدین در مصاحبه خود به آن اشا

دوست دارند روی پای خودشان باشند، در آینده متکی به کسی »آموزان بیان داشتند که 

دوست دارند فرزندشان در »والدین هم بیان نمودند که «. نباشند، برای خودشان کسی باشند

«. آینده برای خودش کسی باشد، روی پای خودش باشه، وابسته و متکی به کسی نباشه

ترین نقش را در نیل به  انجامد اولین و مهم می« روی پای خود ایستادن»غال که به اشت

کند. از طریق اشتغال انسان منفعل قبلی که دیگران  استقالل و رهای از وابستگی ایفا می

اش تصمیم  گرفتند، به انسانی فعال یعنی کسی که خودش برای آینده برایش تصمیم می

یکی از عواملی است که همه  2(. انگیزه پیشرفت2192آبادی، شفیعیابد ) گیرد، تغییر می می

زمانی که در »آموزی بیان داشته،  نظر دارند. دانش شونده روی آن اتفاق های مصاحبه گروه

دهم و با اراده و پشتکار قوی آن کار را دنبال  کاری تالش و کوشش جدی نشان می

کنم و تالشم  کنم در این حالت احساس خوبی را تجربه می کنم احساس موفقیت می می

که فرزندشان در هر کاری که تالش »بعضی والدین هم بیان داشتند «. شود ضاعف میم

جدی از خود نشان دهد و با پشتکار قوی آن را دنبال کند احساس موفقیت خواهد کرد و 

آموز با  معلمان نیز معتقد بودن که دانش«. انگیزه تالش و موفقیت و پیشرفت خواهد نمود

تواند به هرجایی که بخواهد برسد. به اعتقاد مشاوران و  تالش و پشتکار جدی خود می

ها و داشتن حس  متخصصین تالش و پشتکار جدی در کار، اراده قوی در انجام فعالیت

شود و فرد  آفرین است. انگیزه به چرایی رفتار آدمی مربوط می موفقیت در مسیر شغلی نقش

حسین زاده  (.2192آبادی، فیعدارد )ش می را به انجام عملی خاص و به روش معینی وا

( در پژوهشی نشان 2197آبادی، ربیعی و سلیمی ) بخش، شفیع (؛ به نقل از آزاد، فرح2199)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. achievement motivation 
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پذیرند،  های بیشتری را می داد فراگیرانی که انگیزه پیشرفت سطح باالیی دارند فعالیت

 کنند. دهند و درنتیجه موفقیت بیشتری کسب می تکالیف بیشتری را انجام می

های فردی ناپایدار است  یکی دیگر از مؤلفه رشدی انتخاب شغل مسیررشد و بالندگی  

مسیر رشدی انتخاب بینی کننده بهزیستی  که به نظر دانش آموزان، والدین و معلمان پیش

دوست دارند در آینده فرد مفید، مؤثر و »باشد. اکثر دانش آموزان بیان داشتتندکه  میشغل 

والدین هم اظهار «. ه خود باشند، احساس تعهد و مسئولیت نمایداثرگذاری برای جامع

دوست دارند فرزندشان انسان مفید و مؤثری برای جامعه باشد و از جایگاه و »نمودند که 

بهترین »معلمان هم بیان داشتند که «. موقعیت اجتماعی و اقتصادی خوبی برخوردار باشند

ینده، انسان مفید و مؤثری برای جامعه و موقعیت برای دانش آموزان آن است که در آ

تفاوت نباشند، احساس تعهد  کشور باشند، انسانیت داشته باشند و در قبال خود و جامعه بی

خودکارآمدی مسیر رشدی انتخاب شغل یکی دیگر از عواملی که از «. و مسئولیت نمایند

ستی مسیر رشدی انتخاب بینی کننده بهزی توان پیش نظر دانش آموزان، والدین و معلمان می

ها و  ها و تصورات فرد درباره توانمندی ای از قضاوت شغل باشد. خودکارآمدی مجموعه

شود. خودکارآمدی باال  استعدادهاست که به انجام فعالیتی در زمینه مشخصی منتهی می

کوشی، امیدواری به موفقیت، عالقه بیشتر به کار و  باعث تعهد و تالش بیشتر، سخت

(. مطالعه پیشینه پژوهش نشان 2199آبادی، شود )شفیع خطر در ادامه اشتغال میپذیرش 

شغلی و پشتکار در  –بینی کنندۀ عملکرد تحصیلی  دهد که خودکارآمدی بهترین پیش می

 (.2199(، به نقل از صالحی 2966مسیر زندگی است )پاجارس، 

یستی مسیر رشدی از دیگر عوامل مؤثر بر بهز 2پایستگی مسیر رشدی انتخاب شغل

انتخاب شغل که دانش آموزان در مصاحبه خود به آن اشاره نمودند. یکی از دانش آموزان 

تواند به شما در جهت رسیدن به این موقعیت ایده آلتان  چه عواملی می»در پاسخ به سؤال 

بین و امیدوار باشم، مشکالت مسیر را  که به آینده خوش این»؟ بیان داشت «کمک کند

نشینی نکنم، سماجت داشته باشم که کاری را که شروع کردم به  کنم، زود عقب تحمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. career buoyancy 
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آموز برای برخورد  پایستگی مسیر رشدی انتخاب شغل به توانائی دانش«. نتیجه برسانم

شود  های روزمره مسیر رشدی انتخاب شغل گفته می ها و یا استرس آمیز با چالش موفقیت

، ص 1339، 2شغلی وی است )مارتین و مارش -یکه جزء معمولی و عادی زندگی تحصیل

بینی کننده  هایی که پیش . )هدفمندی مسیر رشدی انتخاب شغل یکی دیگر از مؤلفه14

بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل دانش آموزان است که دانش آموزان، والدین و معلمان 

تواند  ه عواملی میچ»به آن اشاره نمودند. یکی از دانش آموزان در پاسخ به این سؤال که 

که برای  این»؟ بیان داشت «به شما در جهت رسیدن به این موقعیت ایده آلتان کمک کند

کوش باشم و برای آینده  ام هدف داشته باشم و آن را به جد دنبال کنم، سخت زندگی

مهم »یکی از والدین در پاسخ به همین سؤال اظهار داشت «. شغلیم طرح و برنامه داشته باشم

اش طرح و برنامه و هدف داشته باشد و برای رسیدن به  د فرزندم است که برای آیندهخو

که  این»یکی از معلمان نیز در پاسخ به همین سؤال بیان داشت «. اهدافش برنامه داشته باشد

هدفمندی «. اش هدف داشته باشد و آن را به جد دنبال کند تا به آن دست یابد برای آینده

خواهد برسد و رسیدن به چه چیزی برایش ارزشمند است.  به کجا می که فرد یعنی این

 (.2199آبادی، )شفیع

بینی کننده  یکی دیگر از عوامل فردی ناپایدار پیش 1اشتیاق مسیر رشدی انتخاب شغل

بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل به اعتقاد دانش آموزان و والدین است. یکی از دانش 

آیا مواقعی بوده است که در مورد مسیر تحصیلی و شغلی »ال که آموزان در پاسخ به این سؤ

وقتی »گوید  وی می« خود احساس مثبتی داشته باشی؟ شرح دهید چه روی داده است

ترم، شور و شوق بیشتری دارم، انرژی بهتری برای  احساس خوبی دارم، خوشحال و سرحال

دم وقتی احساس مثبتی داشته باشد فرزن»گوید  یکی از والدین نیز می«. کار و فعالیت دارم

دهد، چنان درگیر و عرق کارش  شور و شوق بیشتری برای کار و تالش از خود نشان می

اشتیاق مسیر شغلی یک «. شود کلی قطع می شود مثل ای که حواسش از محیط اطراف به می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Martin, A. J., & Marsh, H. W. 

2. career engagement 
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و  1، فداکاری2پایا، سرایت کننده و مؤثر شناختی است که با سه مؤلفه انرژی حالت

پذیری ذهنی در موقع  شود. انرژی سطح باالیی از قدرت و انعطاف مشخص می 1شیفتگی

های زندگی را گویند. فداکاری نیز به  کار و تالش و مقاومت در برابر مشکالت و چالش

شود؛ و شیفتگی به  احساس مهم بودن، اشتیاق، رغبت، افتخار و چالش در کار گفته می

سرعت بگذرد  که زمان به طوری شود، به در کار گفته می شدگی تمرکز کامل و حالت غرق

 .194( ص 1334، 4و برای فرد مشکل باشد از کارش جدا شود )شوفلی و باکر

 تواند بهزیستی مسیر رشدی هایی که به نظر دانش آموزان می یکی دیگر از مؤلفه

ز دانش آموزان بینی کند روابط بین فردی سالم با دیگران است. یکی ا را پیش انتخاب شغل

آیا مواقعی بوده است که در مورد مسیر تحصیلی و شغلی خود »در پاسخ به این سؤال که 

وقتی احساس خوبی »وی گفت « داده است احساس مثبتی داشته باشی؟ شرح دهید چه روی

ترم، احساس  دارم، رفتار بهتری با دیگران دارم، در زندگی و کارم با اطرافیان راحت

یکی دیگر از عوامل  1پذیری مسیر رشدی انتخاب شغل شوم. انطباق تر می عیکنم اجتما می

فردی ناپایدار است که گروه متخصصین به آن اشاره نمودند. یکی از متخصصین در پاسخ 

به نظر شما بهترین موقعیت برای آینده مسیر رشدی انتخاب شغل »به این سؤال که 

بیان « خود هستند چیست؟ دی انتخاب شغلمسیر رشآموزانی که در شرایط انتخاب  دانش

سال آینده خود را تجسم نمایند،  21الی  23اکنون  بهترین حالت این است که از هم»داشت 

شغلی خود متناسب با آن  –بر اساس آن اهداف خود را ترسیم نموده و مسیر تحصیلی 

باالیی از ها نیز نشان داده است افرادی که دارای سطح  پژوهش«. ریزی نمایند طرح

پذیری مسیر رشدی انتخاب شغل هستند در تسلط بر گذارهای مسیر رشدی انتخاب  انطباق

 ؛ به1339، 6تر و ازنظر عملکرد و پیشرفت در سطح باالیی قرار دارند )هیرسچی شغل موفق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. viger 

2. dedication 

3. absorption 

4. Schafeli,W.C., & Bakker,A.B. 

5. career adaptability 

6. Hirschi, A. 
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اند  یکی دیگر از عواملی که صرفاً گروه متخصصین مطرح نموده (.2199نقل از صالحی، 

چه عواملی »شناختی است. یکی از متخصصین در پاسخ به این سؤال که  های روان سرمایه

اظهار نمود «. تواند به دانش آموزان در جهت رسیدن به موقعیت ایده آلشان کمک کند می

بینی، خود پنداره  نفس، خوش ، اعتمادبهنفس شناختی )عزت های روان عواملی چون سرمایه»

ترین عاملی است که  مثبت، احساس خودکارآمدی، خودباوری، خودارزیابی و...( مهم

های این پژوهش با  یافته«. توان به دانش آموزان کمک کند به موقعیت ایده آلشان برسند می

باورهای اساسی  ( که نشان دادند،2191حجازی، صادقی و شیرازی فرد )های  نتایج پژوهش

)باور به دنیای معنادار و باور به خود مطلوب( با بهزیستی دانش آموزان رابطه دارد و نعامی 

تحقق اهداف، -( که نشان دادند، موفقیت شغلی ادراک شده و ابعاد آن2191و پیریایی )

رد های اجتماع یار، روابط معناداری با بهزیستی کاری کارکنان دا بازخورد مثبت، موفقیت

( مبنی بر تدوین مدل مشاوره تحصیلی و بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت 2191و صالحی )

 تحصیلی هماهنگ است.

عوامل مسیر رشدی انتخاب شغل بینی کننده بهزیستی  دسته دیگر از عوامل پیش

 خانوادگی است. والدین نقش مهمی در تعیین مسیر رشدی انتخاب شغل فرزندان دارد.

ها، رفتارها، باورها و  که نگرش طوری رین اثرگذاری را بر افراد دارد بهخانواده پایدارت

، به نقل از قره 2199عواطف افراد عمیقاً تحت تأثیر بستر خانواده است )خدادادی وکالنی، 

شونده به نقش عوامل والدینی در  های مصاحبه همه گروه(. 2199داغی ومبینی کشه، 

اند. حمایت عاطفی  دانش آموزان تأکید داشتهاب شغل مسیر رشدی انتخبینی بهزیستی  پیش

و مالی والدین یکی از عوامل خانوادگی است که گروه دانش آموران، والدین و 

بینی کننده بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل به آن  عنوان پیش متخصصان به

تواند به شما  چه عواملی می»اند. یکی از دانش آموزان در پاسخ به این سؤال که  کرده اشاره

خانواده یکی »؟ بیان داشت «در جهت رسیدن به این موقعیت ایده آلتان کمک کند

توانند به من کمک  تواند باشد، والدین بهترین پشتیبانم هستند که می ترین عوامل می مهم

یکی «. که اعتماد کنند، تشویقم کنند کنند بهترین موقعیت را در آینده به دست بیاورم، این

توان با حمایت عاطفی و مالی به  والدین عامل مهمی است که می»لدین هم گفت از وا
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یکی از متخصصان نیز اظهار «. فرزندش کمک کند که در آینده جایگاه بهتری کسب کنه

توانند نقش مهمی را در تعیین سرنوشت  خانواده با حمایت روانی و مالی می»نمود که 

وامل خانوادگی است که از نظر معلمان و متخصصان یکی دیگر از ع«. فرزندشان ایفا کنند

بینی کننده بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل است، شیوه فرزند پروری والدین بود.  پیش

های والدین نسبت به کودک است که منجر به  ای از نگرش شیوه فرزندپروری مجموعه

نمایند. انتظارات شغلی  شود که در آن جو، رفتارهای والدین بروز می ایجاد جو هیجانی می

بینی کننده بهزیستی مسیررشدی انتخاب شغل  والدین یکی دیگر از عوامل خانوادگی پیش

ها، نوع جنسیت  به نظر متخصصان است. والدین با توجه به سطح تحصیالت خود، ارزش

اقتصادی خانواده  -فرزندان، باورها در رابطه با توانمندی فرزندانشان و سطح اجتماعی

اراتی در زمینه شغل آینده فرزندانشان دارند و خواسته یا ناخواسته و مستقیم یا انتظ

؛ به 1331؛ گیل،2991دهند )النکار، سوی آن انتظارات سوق می غیرمستقیم فرزندانشان را به

( که 1331های بن زور ) نتایج این پژوهش با یافته(. 429، ص 2192آبادی، نقل از شفیع

های مشارکت، حمایت از  ک از روابط با والدین از جنبهنشان داد که ادراک کود

 ، همسو است.خودمختاری و گرمی با بهزیستی رابطه دارد

بینی کننده بهزیستی مسیررشدی  عوامل مربوط به مدرسه دسته دیگر از عوامل پیش 

انتخاب شغل است که بیان احساسی است که دانش آموزان از تجربیات روزانه خویش در 

آورند. این احساس بر میزان یادگیری و انگیزه پیشرفت دانش آموزان  دست می مدرسه به

مدرسه ( و بر کیفیت 1،1331(، بر جو کالس درس )ارونسون2999، 2)هیلمن

. (2199گذارد )صالحی،  ( در بهزیستی و موفقیت دانش آموزان تأثیر می3،2192)گالسر

ختمان، تجهیزات و امکانات مدرسه یکی از این عوامل از نظر معلمان فضای فیزیکی، سا

آید و از تجهیزات آن  آموزی که از فیزیک و ساختمان مدرسه خوشش می است. دانش

راضی است، از بودن در مدرسه احساس خوبی دارد. یکی دیگر از عوامل مربوط به مدرسه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Heilman, P.S. 

2. Aronson, J. 

3. Gelaser, V. 
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 بینی کنندۀ بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل فضای روانی حاکم بر مدرسه است. که پیش

آیا مواقعی بوده است که در مورد مسیر »یکی از دانش آموزان در پاسخ به این سؤال که 

که در مدرسه مدیر،  وقتی»؟ گفت «تحصیلی و شغلی خود احساس مثبتی داشته باشی

کارکنان و معلمان رابطه خوب، صمیمی و دوستانه با من دارند احساس خوبی دارم، از 

آموزی که معلمش را  دانش»ین نیز اظهار نمود که آید. یک از والد مدرسه خوشم می

تری در آن درس دارد و  دوست دارد، درس و کالس او را نیز دوست دارد، تالش جدی

یکی از معلمان نیز دقیقاً به این نکته «. تر است کندو بانشاطتر در آن درس عمل می موفق

انگیزه بیشتری برای  آموزی که مدرسه و معلمش را دوست دارد دانش»اشاره نمود که 

بینی کننده بهزیستی  یکی دیگر از عوامل مربوط به مدرسه که پیش«. درس خواندن دارد

های مدرسه نقش مهمی در فرآیند  های مدرسه است. برنامه برنامهمسیر رشدی انتخاب شغل 

دارد. اگر فردی دانش و تجربه الزم و کافی برای انجام کار را مسیر رشدی انتخاب شغل 

شود. دوستان وهمکالسیان از  سب نکرده باشد انتخاب شغل مناسب برایش مشکل میک

اند. یکی از معلمان در پاسخ به  هایی است که گروه معلمان به آن اشاره نموده دیگ مؤلفه

آموز در جهت رسیدن به این موقعیت ایده  تواند به دانش چه عواملی می»این سؤال که 

دوستان وهمکالسیان نقش مهمی را دارند، دوستان خوب »؟ بیان داشت «آلشان کمک کند

مند به کار و تالش جدی  شود فرد را عالقه خوان مشوق خوبی هستند و باعث می و درس

گذارند. این  های یکدیگر تأثیر می دوستان وهمکالسیان بر رفتارها و نگرش«. بکنند

، نحوه عملکرد در کالس، های مختلف چون میزان مطالعه تواند در حوزه ها می اثرگذاری

های شغلی و درنتیجه در چگونگی عملکرد فرد  گذاری نگرش به پیشرفت تحصیلی، ارزش

رو، راهنمایی دانش آموزان در زمینه دوست  در مسیر رشدی انتخاب شغل باشد. ازاین

( درتحقیقات 1331(. ارونسون )429، ص 2192آبادی، گزینی اهمیت بسزایی دارد )شفیع

داد که فضای روانی حاکم بر مدرسه و شرایط آموزشی نقش اساسی را در خود نشان 

 باشد. احساس بهزیستی و پیشرفت دانش آموزان دارد که با نتایج این پژوهش همسو می
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مسیر رشدی  بینی کننده بهزیستی عوامل مربوط به جامعه دسته دیگری از عوامل پیش

( عوامل محیطی در رشد و تکوین 2916) 2است به نظر بلو و همکارانانتخاب شغل 

اجتماعی دخالت دارند. شغل نتیجه  -شخصیت فرد مؤثرند و نیز در ایجاد وضعیت اقتصادی

ها ونیز نحوه ارزشیابی او از مشاغل مختلف  تعامل بین تالش فرد برای رسیدن به هدف

ار دهد. از را تحت تأثیر قرمسیر رشدی انتخاب شغل تواند  است. محیط به دو طریق می

های عاطفی و مالی در  های فرهنگی و از راه برخوردهای آنی مثل حمایت زمینه طریق پیش

توان نتیجه گرفت که عوامل محیطی  طول فرآیند مسیر رشدی انتخاب شغل. بنابراین می

توانند فرآیند مسیر رشدی انتخاب شغل را تحت تأثیر قرار دهند  ها و موانع( می )حمایت

(. منابع حمایتی، یکی از عوامل مربوط به جامعه است که توسط 2192ی،آباد )شفیع

( دریافتند که حمایت اجتماعی و 1326) 1متخصصان به آن اشاره شده است. زو و سانگ

خانواده و تحصیل به بهزیستی مسیر رشدی انتخاب شغل و بهزیستی  -تعارضات نقش کار

اند که خدمات حمایتی ممکن است  نشان دادهها  دار دارند. پژوهش شناختی تأثیر معنی روان

زمان بهتر پیش  طور هم به دانش آموزان کمک کند تا زندگی تحصیلی و کاری خود را به

(؛ به نقل از عبداهلل آبادی، فهیمه؛ غفاری، 1321، )3آرتی، اسرینیواس، تن و ترایوتنرببرند )

ره که در مصاحبه شرکت به اعتقاد متخصصین مشاو(. 2199مجید و نادری، حبیب اله )

کننده، امیدوارکننده محیط و حمایت اطرافیان انگیره تالش و شور و  داشتند شرایط دلگرم

کند و موجب احساس رضایت از زندگی  شوق به زندگی را دانش آموزان بیشتر می

ها و تسهیالتی که بافت یا محیط برای احساس منابع حمایتی به محدودیتشود.  می

، 1336کند اشاره دارد )لنت و براون، رسیدن به اهداف شخصی ایجاد می خودکارآمدی و

( که نشان دادند، نقش 1321) 4لنت، تاویرا و لوبوهای  (. نتایج این پژوهش با یافته27ص 

بینی رضایت تحصیلی و درنهایت رضایت از زندگی معنادار و  های محیطی در پیش حمایت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Blau, P.M,. & et al. 

2. Xu, L & Sang, R. 

3. Aryee, S., Srinirvas, E.S.,Ton, H.H., & Trautner, A. 

4. Lent,R.W., Taveira,M., & Lobo, C. 
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ورسوم و فرهنگ جامعه یکی دیگر از عوامل  ابآدمثبت است، هماهنگ و همخوان است. 

بینی کننده بهزیستی مسیر  تواند پیش مربوط به جامعه است که به نظر گروه متخصصان می

ورسوم و فرهنگ جامعه در انتخاب شغل  رشدی انتخاب شغل دانش آموزان باشد. آداب

و و هماهنگ مؤثرند. فرهنگ جامعه جهت دهنده به مشاغلی است که با فرهنگ فرد همس

( که 1323های ساراسینو ) نتایج این پژوهش با یافته. (429، ص 2192آبادی، باشند )شفیع

های آن با بهزیستی رابطه دارد؛ یعنی افرادی که در  های اجتماعی و مؤلفه دریافت، سرمایه

های اجتماعی بیشتری دارند رضایت از زندگی و  زندگی خود اجتماعی بوده و شبکه

های  ( که نشان دادند، سرمایه1323بهزیستی باالتری دارند، وآوی، لوتانز، اسمیت و پالمر )

آوری و امید( با بهزیستی رابطه دارد و کید  بینی، امیدواری، تاب شناختی )خوش روان

( که نشان داد، حمایت اجتماعی ـ بازخورد مثبت ـ داشتن قدرت و خودمختاری در 1339)

لی جهت گیری خوش بینانه و هدفمند به مسیر شغ سازمان ـ حس هدفمندی و داشتن یک

جایی دواطلبانه ـ مؤثر بودن در انجام  های جدید و امکان ترک و جابه سازگاری با نقش

مسیر تقاضاهای نقش و تعادل بین کار و زندگی شخص از عوامل تسهیل گر بهزیستی 

( که نشان دادند، 1322باشد و ولفولک هوی، هوی و کورز ) میرشدی انتخاب شغل 

رابطه مستقیمی با موفقیت تحصیلی و شغلی دانش  شغلی در مدارس،–بینی تحصیلی  خوش

مسیر رشدی انتخاب های  ( که نشان داد، صالحیت1324آموزان دارد و والیکاس و الیکین )

مسیر رشدی ریزی  آگاهی از دنیای کار و توانایی طرح ـ یعنی داشتن خود دانشی وشغل 

لوتانز و آولیو، تماعی )های اج سرمایه نقش مهمی در بهزیستی ذهنی دارد وانتخاب شغل 

( ومنابع 1339؛ وود، جوزف و مالتبی،1322،؛ کاتر و فؤاد1339شولتز،شخصیت ) ( و1337

 باشد. هماهنگ و همسو می (2،1336های محیطی )لنت وبراون و حمایت

 رشدی انتخاب شغلتوان گفت که بهزیستی فرآیند مسیر  بندی می در یک جمع 

های  ؤثر در آن بسیارند. لیکن با استفاده از مصاحبهای چندبعدی است و عوامل م سازه

اند شناسایی شده که  شده و تحلیل پیشینه پژوهش، عواملی که بیشتر مورد تأکید بوده انجام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های فرعی با تکیه بر  گذاری مقوله باشند. نام مقوله اصلی و چندین مقوله فرعی می 1شامل 

های توانایی  شده است. بر این اساس مؤلفه های مشاوره مسیر شغلی انجام سه دسته نظریه

های  های مسیر رشدی انتخاب شغل و صفات شخصیتی، مورد توجه نظریه ذهنی، رغبت

های رضایتمندی مسیر رشدی انتخاب  سنتی مشاوره مسیر رشدی انتخاب شغل بوده و مؤلفه

ر شغل، خودمختاری مسیر رشدی انتخاب شغل، انگیزه پیشرفت، رشد و بالندگی مسی

رشدی انتخاب شغل، خودکارآمدی مسیر رشدی انتخاب شغل، پایستگی مسیر رشدی 

انتخاب شغل، هدفمندی مسیر رشدی انتخاب شغل، روابط بین فردی، اشتیاق مسیر رشدی 

شناختی، عوامل خانوادگی، عوامل مربوط به مدرسه و  های روان انتخاب شغل، سرمایه

مسیر رشدی انتخاب شغل داشته و مؤلفه های مدرن مشاوره  جامعه ریشه در نظریه

های فرامدرن مشاوره مسیر رشدی  پذیری مسیر رشدی انتخاب شغل ریشه در نظریه انطباق

 انتخاب شغل دارد.

هایی بوده است. ابزار  پژوهش حاضر نیز مانند هر پژوهش دیگری دارای محدودیت

ی را دارد. انتخاب های خاص ها، مصاحبۀ عمیق بوده که خود محدودیت گردآوری داده

نمونه، از دانش آموزان، اولیاء دانش آموزان و معلمان دورۀ دوم متوسطه تحصیلی شهر 

سازد. بر همین اساس پیشنهاد  هایی مواجه می اصفهان بوده که تعمیم نتایج را با محدودیت

تری مشتمل بر دانش آموزان و معلمان  های آتی از جامعۀ گسترده شود در پژوهش می

گیری و  نمونههای مختلف تحصیلی و دانشجویان و اساتید دانشگاه و شهرهای مختلف  دوره

های متنوعی گردآوری شوند. همچنین نتایج پژوهش  های پژوهشی با استفاده از شیوه داده

ها، مرکز توجه  توانند هر یک از آن کند که می ها را معرفی می ای از یافته حاضر، مجموعه

گیرد. و پژوهشگران از طریق مطالعات کمی و طولی بررسی کنند تا های آتی قرار  پژوهش

 .مشخص شود کدام عامل از اولویت بیشتری برخوردار است

رشدی انتخاب توان نتیجه گرفت که برای تقویت بهزیستی فرآیند مسیر  بنابراین می

دانش آموزان بایستی مدارسی با کارکنان بانشاط، سرشار از احساسات مثبت و  شغل

خوشایند، باانگیزه، دلسوز و کارآمد تعریف نمود تا بتوانند محیطی بانشاط، شاداب و رشد 

های بهزیستی فرآیند  شود مؤلفه رو پیشنهاد می دهنده برای دانش آموزان فراهم نمایند. ازاین
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گیری از روانشناسان باتجربه و  های آموزشی با بهره در قالب بسته رشدی انتخاب شغلمسیر 

های آموزش ضمن خدمت به معلمان، کادر آموزشی مدارس و کارکنان  د، در دورهتوانمن

وپرورش و همچنین در قالب آموزش خانواده، به والدین دانش آموزان آموزش  آموزش

شناختی،  های روان بینی، سرمایه هایی چون خوش های آموزشی مؤلفه داده شود. این بسته

پذیری مسیر  ارآمدی، خودمختاری، انطباقهدفمندی، خود پذیری، رضایتمندی، خودک

 باشد. شده می های انجام شود که مورد تأیید پژوهش رشدی انتخاب شغل را شامل می
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