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Abstract 
The aim of this study was to identify the determinants of school with high 

standards of job development. The research was applied and the mixed 

method was used in terms of data collection. In the quantitative part, the 

Student Occupational Standards Questionnaire published by the American 

School Counseling Association (2004) was used to identify occupational 

schools, and in the qualitative part, in-depth interviews were used to examine 

school occupational indicators. The statistical population of this study was 

all first and second secondary schools for girls in Kermanshah. The sampling 

method in this study was qualitative, purposeful, so that in the first phase of 

sampling, which was conducted to identify vocational schools, 634 students 

from 15 schools in a multi-stage cluster method to participate in The 

research was selected and the job citation questionnaire was completed by 

them. After identifying the three schools as vocational schools, in the second 

phase, 10 agents from the three schools were selected by in-depth sampling 

method for in-depth interviews. In the last two interviews, no new 

information was obtained and the data were saturated. After reviewing the 

data obtained from the research and coding the data of each group in three 

stages of open, axial, selective coding, a total of 90 concepts related to 
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vocational school indicators were obtained, which were classified into 27 

categories, which were finally indexed. Vocational schools were classified 

into 8 general areas: school education system, non-formal education 

programs, student job empowerment, school strategies for career growth, 

quality of organizational relationships in school, supportive school 

environment, student job resources, school management style The results 

showed that vocational schools have features in programs, school manners, 

textbooks and relationships in schools that directly and indirectly affect 

students' career growth. 

Keywords: Career School, career development, Student. 
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مدرسه با  کننده نییتع یها شاخص یی: شناسایشغلمدرسه 

 یرشد شغل یباال یاستانداردها

 

   ینظر ایدر
ارشد مشاوره مدرسه، گروه مشاوره، دانشکده علوم  یکارشناس

 .رانیکرمانشاه. ا ،یدانشگاه راز ،یاجتماع
  

   یدیمحمدسجاد ص
 رازی، دانشگاه اجتماعی، علوم دانشکده مشاوره، گروه استادیار،

 ایران. کرمانشاه،
 

 خواه  محسن حجتدیس
 ،یدانشگاه راز ،یگروه مشاوره، دانشکده علوم اجتماع ار،یاستاد

 .رانیکرمانشاه، ا

  چکیده
مدرسه با استاندارهای باالی رشد شغلی بوود  پوژوهش ا     کنندة تعیین عواملهدف پژوهش حاضر شناسایی 

بخوش کیویا ا     در روش ومیختوه اسوتداده شود     گوردووری االععواا ا    نحوة ا لحاظی بود و کاربردنوع 

(ا بورای  4002) کوا یومر مدرسوة  مشواورة توسط انجین  منتشرشدهومو ان  ی شغلی دانشاستاندارها پرسشنامة

ی شغلی مدارس استداده ها شاخصعییق برای بررسی  مصاحبةشناسایی مدارس شغلی و در بخش کیدیا ا  

 وةیشدخترانه در سطح کرمانشاه بود   اول و دوم متوسطةمدارس  ةیکلی این پژوهش شده است  جامعه ومار

بوه روش کیدویا هدفینود بوودا بوه ایون هوورا کوه در فوا  اول           گرفتوه  انجوام گیری در ایون پوژوهش    نیونه

بوه روش   مدرسوه  51وموو ان   دانوش  432شناسایی مدارس شغلی انجوام شودا تعوداد     باهدفگیری که  نیونه

 ها ونی شغلی توسط هاداستاندار پرسشنامة ی برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند وا چندمرحلهی ا خوشه

ندر ا  عوامل سه مدرسوه   50عنوان مدارس شغلیا در فا  دوم تعداد  مدرسه به 3تکییل شد  پس ا  شناسایی 

عاا جدیدی به وخر االع مصاحبةعییق انتخاب شدند که در دو  مصاحبةگیری هدفیند برای  به روش نیونه

ی هور  هوا  دادهی حاهل ا  پوژوهش و کدگوراری   ها دادهبه اشباع رسید  پس ا  بررسی  ها دادهدست نیامد و 

ی مودارس  هوا  شاخصمدهوم در رابطه با  00درمجیوع ی با ا محوریا انتخابی کدگرارگروه در سه مرحله 

 8ی مودارس شوغلی در   هوا  شواخص  تیدرنهاکه  بندی شدند مقوله دسته 42شغلی به دست ومد که در قالب 
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وموو انا   ی غیروموو ش رسوییا توانیندسوا ی شوغلی دانوش     هوا  برنامهکلی: سیستم ومو شی مدرسها  طةیح

راهبردهای مدرسه در رشد شغلیا کیدیت روابط سا مانی در مدرسها فضای حیوایتی مدرسوها منوابغ شوغلی     

ش نشوان داد کوه مودارس شوغلی در     پوژوه  جینتوا  ی شودند  بنود  البقوه مدیریت مدرسوه   سبک ومو انا دانش

کوه   یی هسوتند هوا  یژگو یوی درسی و روابوط موجوود در مودارس دارای    ها کتبی مدرسها ها منشا ها برنامه

  گرارند یم ریتأثومو ان  بر رشد شغلی دانش میرمستقیغمستقیم و  الور به

  .آموزان دانش ،یرشد شغل ،یمدرسه شغل :ها واژهکلید
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 مقدمه 

ی ا  رشد  ندگی شناخته شده است که در ون افراد دنیای کار را ا مرحلهعنوان  نوجوانی به

انتقال مدرسه به محل  یسا  ومادهی مناسب را برای ها نهیگزتا  دهند یمموردبررسی قرار 

(  در دوران نوجوانی افراد مشغول 5004ا5و سوپر سوپرا ساویسکاسکنند )را ار یابی  کار

و  تأملی ومو شیا شروع به رشد یک هویت شغلیا ها فرهت در موردتحقیق 

سیکاا دی پالیاا فوسکوا ولنی ستیتوا هستند )خود  ندةیوشغل  در مورد یریگ میتصی

 ندةیو یادی در  ریتأثدر این دوره میکن است  شده انجامی ها انتخاب(  4044ا 4راگزینی

ی مهم و ها انتخابنوجوانان باید  بسیاری ا  کشورها و درتحصیلی و شغلی فرد داشته باشد 

را انجام  هستند رگراریتأث ها ون ندگی  ةیبقنهایی وکادمیک و شغلی خود را که بر  بعضاً

مهم در  ندگی رشدی  مسئلةانتخاب شغل یک  ( 4051ا 3گوردون و استیلدهند )

 ( 4045ا 2بوبیچ و ایوانیشویچشود )نوجوانان است که به سبب رشد شغلی مطلوب ایجاد 

ا نگرش و دانشی ها مهارابه  یابی دستپایه و اساسی برای  رشد شغلی فراهم کردن

انتقال موفقی ا  مدرسه به دنیای کار و ا  شغلی به  سا د یمان را قادر ومو  دانشاست که 

ASCAباشند )شغل دیگر در الول  ندگی داشته 
(  در تعریدی دیگر رشد شغلی 4002ا 1

شناختیا اجتیاعیا تحصیلیا فیزیکی و اقتصادی  ی ا  عوامل روانا مجیوعهعنوان  به

پاتونا دهند ) یمکه با هم ترکیب و مسیر شغلی افراد را در الول  ندگی شکل  شده فیتعر

 دورةعنوان یک  چندین تئوری در مورد رشد شغلی نوجوانی را به ( 4052ا 4مک ماهون

ان ومو  دانشاکتشاف شغلی که  لةیوسه ب ی شغلیها انتخاببرجسته برای بررسی و پاالیش 

ا ها نگرش(  نوجوانان نیا  دارند به اینکه 4051ا 2ویگنولیاند ) گرفتها در نظر دهند یمانجام 

 یریگ میتصی به کیک اکتشاف شغلی در این دورها جهت و منابغ مدید خود را ها یستگیشا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Super, D.E.M.L.& Savickas, C.M. 

2. Sica, L. S. Di Palma, T. Fusco, L. Aleni Sestito, L. & Ragozini, G. 

3. Gordon, V. N. & Steele, G. E. 

4. Bubić, A. & Ivanišević, K. 

5. American School Counseling Association 
6. Patton, W. & McMahon, M. 

7. Vignoli, E. 



 0400 زمستان|  22شمارة  | دهمسیزسال  | یدرمان مشاوره و روانفصلنامه فرهنگ   | 202

نوجوانان به  .(4052ا 5و تنظیم شغل در الول  ندگی خود توسعه دهند )شادل شپرد و چن

ا به حس یکپارچگی و دهند یماکتشاف شغلی انجام  قیا  الرتجربیاا متنوعی که  واسطة

 و انتخاب شغلی خود و نسبت به تعهداا ابندی یما  هویت شغلی خود دست  یدارتر یمعن

این فرایند با کاهش  درواقغ(  4040ا 4ندر گاگا رویترا کوننا بوسیاوشوند ) یم تر مصیم

شود  یمشغلی  یریگ میتصیتردید در رابطه با کیبود االععاا شغلی باعث پیشرفت در 

 ( 5200 اده )؛ کعب عییرا احیدی و اکبر 4054ا 3شارما)

ی موجود در ورود به ها چالشاقتصادی و  توسعةی اخیر با توجه به اهییت ها سالدر 

در  وپرورش ومو شدانش در بین جوامغا نقش ومو ش و ارتقاء رشد  توسعةدنیای کار 

جعلی و هادقیا است )ی برخوردار ا ژهیومهارا ورود به دنیای کار ا  اهییت  عرضة

هستند  مانی که در دوران تحصیل  افراد باید یریگ میتصیشغلی و  یزیر برنامه  (5300

 ژهیو بهفرد است  مدرسه  ععقةشود  مدرسه مکانی برای رشد استعدادا توانایی و  شروع

ان جهت توسعه وگاهی شغلی خود و شروع به ومو  دانشدبیرستان  مان مهیی برای 

 ( 4045ا 2ا چانگا وانگالو (مسائل شغلی است دربارة یریگ میتصی

ان است و ومو  دانشگرار ا  مدرسه و ورود به نیروی کار یک انتقال مهم برای  دورة

است  وپرورش ومو شفعالیت  نیتر یاهلها برای  ندگی خارج ا  مدرسه  ون یسا  وماده

 کنندة ینیب شیپعوامل مربوط به مدرسه یکی ا  عوامل  ( 4045ا 1سیدیکی و وکتر)

ارائه دانش و  قیا  الری مدرسه ها برنامهبهزیستی مسیر رشد شغلی و انتخاب شغل است  

ان فراهم ومو  دانششغل مناسب را برای  بانتخاال م و کافی برای انجام کارا  تجربة

معلیان و پرسنل مدرسه باید  ةیکل نی؛ بنابرا(5300اسپنانیا عابدیا نیلدروشانا کنند ) یم

 یی را برای مدیریت شغلا یادگیری و  ندگیها مهارا ارائة تیمسئولوگاهانه 

باید در سطح  برای شغل یومادگدر  تغییر نیتر شیب ان بر عهده گیرند  در واقغومو  دانش
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؛ استینیرا هیرسچیا 4050رخ دهد )لی و هیکارانا  ی شغلیها مهارا نةی مو در  دبیرستان

در این مرحله  ی نوجوانانها ییتوانا(  استعدادها و 4052ا4ا بروساتسی ؛4050ا5موانگ

او را هدایت کند   خواهد یمو مدرسه باید در راه رسیدن به ونچه نوجوان  شود یمکشف 

ان موجب شده است که در ومو  دانشاهییت رشد شغلی و کشف استعداد و توانایی 

ی هادقیا ها پژوهشبه  توان یم در این میان ی به ون شود کها گستردهی اخیر توجه ها سال

 یاهدحان(ا گل پیچا نظریا اسیاعیلیا کسایی 5305) یمولوباغبانا بهرامیا احیدیا 

یا عابدی و اسپنان (ا5302) یعیرب وبادیا بجستانیا ا فرحبخشا شدیغو اد (ا5302)

 (ا اشاره کرد 5200رنجبر )و هادقی و  (5300) یهادق(ا جعلی و 5300) لدروشانین

شود  یمدر الول  ندگی وشکار  جیتدر بها ونجاکه رشد شغلی فرویندی است که 

عنوان محیط اجتیاعی که نوجوانان وقت  (ا باید توجه داشت که مدرسه به4054 ونکرا )

ی ها انتخاب یی وسیعی براها فرهتا باید ا  امکاناا و کنند یم یادی در ون هرف 

ها در رشد  ی ونها برنامهبا توجه به نقش مهم مدارس و  نی؛ بنابراشغلی مهم برخوردار باشد

یی مدارسی که رشد شغلی ها یژگیوانش در  مینه ان کسب دومو  دانششغلی 

بسیاری ا   درواقغی برخوردار است  ا ژهیوا  اهییت  شود یمها تضیین  در ون انومو  دانش

ان برای موفقیت شغلی و ومو  دانشتا  اند نشدهی الراحی ها مؤلدهی مدرسه با ها ستمیس

(  بسیاری 4052ا 3دیویسا ویلرا وانسیا (قرن بیست و یکم وماده شوند جامعةمشارکت در 

برای  ا یموردنی شغلی خود و هیچنین نوع ومو ش ها نهیگزان نسبت به ومو  دانشا  

(  بررسی 4050ا 2ندارند )دنولا راتلا دوشینا گای یخودوگاهموفقیت در مسیر شغلی 

 تاکنونجدی وجود دارد و  خألمتون پژوهشی داخل و خارج نشان داد که در این  مینه 

کیدی که بتواند به  وایای مهم چنین مدارسی بپردا د  یشناس روشو با  مند نظامپژوهشی 

ی مدارس با ها یژگیواست  لرا پژوهشگر در پی پاسخ به این سؤال است که  نشده انجام

 ؟اند کدماستانداردهای باالی رشد شغلی 
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 پژوهش یشناس روش

ی است  هدف فا  کیی در پژوهش حاضرا دیک_کیی نوع ا ومیخته  حاضر پژوهش

 ةپرسشنامان را داشتند با استداده ا  ومو  دانششناسایی مدارسی که قابلیت رشد شغلی 

 ةشناسانو هدف فا  کیدیا بررسی پدیدار انومو  دانشرشد شغلی  استاندارهای باالی

 ةجامع ان بود ومو  دانش شغلی ةدهندرشد شده ییشناسای مدارس ها شاخصو  ها یژگیو

اول و دوم  ةمتوسطدر فا  اول و دوم تحقیق شامل تیامی مدارس  موردمطالعهوماری 

با رضایت وگاهانه اقدام  ها ونان ومو  دانشبود که  5308-5300 در سالدخترانه کرمانشاه 

 یا چندمرحلهی ا خوشهپژوهش در فا  اول  گیری نیونه وةیشبه پر کردن پرسشنامه کردند  

 باهدفکه  گیری نیونهاول  مرحلة  به این هورا که در باشد یمیند و فا  دوم هدف

اول و دوم دخترانه در هر  متوسطةا  مدارس  51 تعداد شناسایی مدارس شغلی انجام شدا

 پرسشنامةی چند مرحله انتخاب شدند و ا خوشه گیری نیونهکرمانشاه با روش  ةیناحسه 

ومریکا انتشار  مدرسة مشاورةان که توسط انجین ومو  دانشی رشد شغلی برای استانداردها

اولا دوم و سوم  ةیپاان یک کعس ا ا ومو  دانش(ا در هر مدرسه توسط 4002بود )یافته 

ان مدارس ومو  دانشنیراا  spss-44 افزار نرمدوم با استداده ا   مرحلةتکییل شد  در 

 عنوان بهسب کرده بودند ی که باالترین میانگین نیراا را کا مدرسهمحاسبه شد و سه 

مدرسه ا  پایین به باال مرتب شد و انجام  3مدارس شغلی شناسایی شدند  نیراا هر 

 ختم شد  تر نییپا نیرةباالتر شروع و به مدرسه با  نیرةدارای  مدرسةمصاحبه ا  عوامل 

عییق بدون ساختار بود  در  مصاحبةدر پژوهش حاضر ا  نوع  مورداستداده ومو  دانش

انجام  وغا مدرسه به اشباع رسید  پیش ا   3ندر ا  عوامل هر  50با  ها مصاحبهمجیوع 

ی اولیها ها دادهمصاحبه به مدارس مراجعه شد و برای جلب هیکاری ونانا نتایج حاهل ا  

 هشد ارائهی هوتی ها لیفاهدف پژوهشا اهداف مصاحبه و محرمانه بودن االععاا و 

بعد با توجه به شرایط عوامل مدرسها  مان  مرحلةتوضیحاا ال م داده شد  در  ها ونتوسط 

دقیقه تعیین  21تا  30هر مصاحبه بین   مان مداتعیین شد و  ها ونمصاحبه مطابق با خواست 

ضبط  اجا ةضبط شد و مواردی را هم که  کنندگان شرکتخود  اجا ةبا  ها مصاحبهشد  
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تا حد رسیدن به  ها مصاحبههورا گرفت   یبردار ادداشتی ها ونی ها گدتهندادندا ا  

 شد یموخر تنها االععاا قبلی تکرار  مصاحبةمورد  4اشباع ادامه داشتندا به این معنا که در 

به  ها مصاحبهو مضیون جدیدی به مداهیم قبل اضافه نشد به هیین دلیل با تکرار مطالب 

نکاا مهم کلیدی ا   شوندگان مصاحبهی ها پاسخبررسی  بر اساسپایان رسیدند  سپس 

دیدگاه ونان استخراج شد و موضوعاا مهم بیان گردید و در کدگراری با  گنجانده 

 ةیکل تیدرنهابا یکدیگرا کدگراری محوری انجام و  کدهامداوم  سةیمقاشدندا سپس با 

 و مرتب شدند  یسا  کپارچهیگیری ا  کدگراری انتخابی  و البقاا با بهره ها مقوله

استانداردهای  پرسشنامةاالععاا ا   یوور جیغدر این پژوهش جهت  ابزار پژوهش:

بدون ساختار( بهره گرفته شده ) قیعی مصاحبةو فن  (4002ان )ومو  دانشرشد شغلی برای 

 است 

این پرسشنامه توسط انجین  ان:آموز دانشاستاندارهای رشد شغلی برای  ةپرسشنام

ان ومو  دانش(ا جهت ار یابی مدارس برای رشد شغلی 4002) کایومر ةمدرس ةمشاور

وگاهی شغلیا  رشد اا جیله فاکتور 4الراحی و اعتباریابی شد  پرسشنامه مرکور شامل 

 ی شغلیاها هدفی استخدامیا دست یافتن به االععاا شغلیا شناسایی ها یومادگرشد 

به  یابی دستبرای  ها مهارابه اهداف شغلی و استداده ا   یابی دستوگاهی برای  کسب

 432  در مطالعه حاضر پایایی ابزار به روش ولدای کرونباخ برروی باشد یماهداف شغلی 

ومد  هیچنین روایی محتوایی  به دست 02/0مقطغ متوسطه محاسبه شد ضریب  ومو  دانش

یک ندر دکتری تخصصی ابزار توسط چهار تن ا  متخصصین حو ه مشاوره شغلی )

مشاورها یک ندر دکتری تخصصی کاروفرینیا دو ندر کارشناس ارشد مشاوره شغلی( 

 مورد تأیید قرار گرفت 

شود  با  ووری داده کیدی محسوب می مصاحبه یکی ا  ابزارهای جیغ عمیق: مصاحبة

و هیچنین  شود؛ شونده برقرار می کیک این ابزار امکان برقراری ارتباط مستقیم با مصاحبه
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ها پرداخت   هاا ععیق و ور وهای و مودنی هاا نگرش تر ادراک توان به ار یابی عییق می

ها یا  های پیچیدها پیگیری پاسخ در حقیقت مصاحبه ابزاری است که امکان بررسی موضوع

  کند پیدا کردن علل ون و االیینان یافتن ا  درک سؤال ا  سوی و مودنی را فراهم می

را که در راستای هدف کلی  یسوا التا بلکه اند نشدهی این پژوهش ا  قبل الراحی ها سؤال

ی ها پاسخ یسا  شدافبا روشن و  گر مصاحبهقرار گرفت   مورداستدادهپژوهش هستندا 

جهت دهدا  ها ونی ها هحبتو بدون اینکه با غرض خاهی به  سؤاالابه  کنندگان شرکت

 را داشت  کنندگان شرکتتوسط  هشد گدتهی ها مقولهسعی در درک درست 

 ی پژوهشها افتهی

 در فاز اول تحقیق شده انتخابمدرسه  12. اطالعات جمعیت شناختی 1جدول 

Std. Error Mean نام مدرسه 

 شیشادیان 28/43 0/4

 بعثت 23/24 32/5

 دوم ةمتوسطپزشکی  معلو 24/22 22/5

 فر انگان 20/32 03/4

 رضوان 20/18 15/3

 مهدیه باهنر 803/42 80/4

 ام البنین 32/83 05/2

 معلم 54/20 48/3

 حجر بن عدی 02/44 34/3

 عصیتیه 02/11 50/3

 اول ةمتوسطعلوم پزشکی  58/42 08/3

 حجاب 21/42 10/2

 کبری ةقیهد 5/10 52/3

 ستایش 24/23 54/2

 مهرور ان 04/02 80/1

رشد شغلی  نیرة نیتر نییپاان نشان داد که ومو  دانشی تحلیل پرسشنامه رشد شغلی ها افتهی
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 مدرسةان در ومو  دانشرشد شغلی  نیرةان مربوط مدرسه فر انگان و باالترین ومو  دانش

 410ی مهرور ان با ا حرفهفنی و  پژوهش مدرسه ادامة در ی مهرور ان بود ا حرفهفنی و 

دوم ستایش  متوسطةو دبیرستان  ومو  دانش 430با  نیالبن امکار و دانش مدرسة ا ومو  دانش

ان به ترتیب ومو  دانشا به دلیل کسب باالترین نیراا رشد شغلی توسط ومو  دانش 200با 

 عنوان مدارس شغلی شناسایی شدند  به

 . کدهای باز، محوری و انتخابی3جدول 

 عبارات و محتوای مهم کد باز کد محوری کد انتخابی

سیستم 

ومو شی 

 مدرسه

کیدیت 

 ومو ش

ی درخشان دستاوردها

 مدرسه
 جزء مدارس برتر ناحیه هستیم

 ارائه امکاناا ومو شی
 مرحلةان به ومو  دانشی اینکه براامکاناتی رو 

 میگراشت یمدر اختیارشون  دتولید برسن

جدیت مدرسه در اجرای 

 ی ومو شیواحدهاکامل 

ی جدید تیکه تیکه خریداری ها رشتهتجهیزاا 

 شد یمشد و یا ا  مدارس دیگه قرض گرفته 

 هم داریم 40وحتی  50و  58ی ها معدلما اینجا  معیار باالی ومو شی

ارتقاء ومو شی 

 انومو  دانش
 رسیدن 51و  52به معدل  50با معدل  یر  ها بچه

 ساعت ومو شی بیشتر
خیلی  ان در این مدرسهومو  دانشساعت حضور 

 بیشتره

 دارد ومو  دانش 51هر کعسی حداکثر  انومو  دانشتعداد کم 

 روش ومو ش

 ی ومو شیها تیفعالتنوع 
ی کعس پیش ها درسهییشه خیلی فراتر ا  الرح 

 میرفت یم

 در عیل یریادگی
 مرحلةخونن سعی می کنن به  هر مطلبی که می

 تولید برسانند

 ی ومو شیها طیمحتنوع 
با دید ا   شانیها ومو شمعلیان برای تکییل 

 و مراکز هنعتی دارند ها کارخانه

کیدیت و 

 ها رشتهکییت 

 رشته مختلف هستش 4هنرستان ما دارای  ها رشته ةتوسعتنوع و 

ی ها رشتهفعال بودن 

 مصوب
 فعال در مدرسه داریم رشتةدر حال حاضر پنج 

تحصیلی و  ةرشتتناسب  رو جاهایی فرستادیم که  ها بچهبرای کارومو ی 
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 تحصیلی شون نباشه رشتةغیر مرتبط با  شغلی ی ومو شها طیمح

ی ها رشتهتعش برای اخر 

 خاص
 هنایغ غرایی رو داره رشتةهنرستان ما فقط 

ی ها رشتهفعال بودن 

 مصوب
 فعال در مدرسه داریم رشتةدر حال حاضر پنج 

 هستش 5384ساخت این مدرسه  قدمت مدرسه قدمت مدرسه

ی ها برنامه

غیرومو شی 

 رسیی

کیدیت 

هدایت 

 تحصیلی

 ةععقاهییت 

 ان در تحصیلومو  دانش

ععقه و  بر اساسان انتخاب شون ومو  دانش

 شخصی شون هستش ةزیانگ

منطبق بودن توانایی و 

ی ها رشتهمحتوای 

 انومو  دانشتحصیل 

خیلی مهم بود  ومو  دانشععوه بر ععقه توانایی 

 برامون

تطابق وضعیت مالی 

 ةرشتان با ومو  دانش

 انتخابی

ان ومو  دانشمالی رشته و  ةجنب ها بچه ةمشاوردر 

 در نظر گرفته میشه

تیرکز بر 

ی ها برنامه

 برنامه فوق

ی ها تیفعالایجاد مسیر 

متنوع و گسترده برای 

 انومو  دانش

ان رو وارد مسیرهای مختلدی ا  ومو  دانش

 میکرد یم یو خارجی داخلی ها جشنواره

ی ها برنامهبرگزاری 

 تقویت خعقیت
 میخوایم دیوارها رو الراحی کنن ها بچها  

فرویند استعدادیابی در 

 مدرسه

 یمتوجه ها بچهیی رو جهت اینکه ها تیفعال

شون بشن رو توی مدرسه برگزار استعداد

 میکرد یم

حضور فعال 

مدرسه در 

 جامعه

 خدماا اجتیاعی مدرسه

یکی دو سال مدیریت اینجا یکسری تبلیغاا رو 

توی سطح شهر جهت انجام مشاوره رایگان در 

 انجام دادند هنرستان رو

 معرفی مدرسه به جامعه
هر ساله ا  بهین ماه مدیر با رفتن به مدارس دیگه 

 کرد یممعرفی  ها بچههنرستان رو به 

 یتوانیندسا 

شغلی 

 انومو  دانش

 یبسترسا 

 ومو ش شغلی

ی ها کتابمحتوای شغلی 

 ومو شی

ی ما توی ها بچهشیاا  پرسشنامةاکثر موارد در 

 رندیگ یمیاد  شانیها کتاب

گدتگوی شغلی معلیان با   دادن یمدر حین کار انجام  ها بچهاشتباهاتی که 
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 میکرد یمراجغ به تک تک شون با هم هحبت  انومو  دانش

ارتقائ وگاهی 

ان ا  ومو  دانش

 ی شغلیها حو ه

در ارتباالی و  کعً ها بچهتوی دروس عیلی با 

 شغلی شون هستی ةنی مدر حال گدتگو در  دائیاً

ومو ش 

ی ها مهارا

 اشتغال  ا

ی ها مهاراومو ش 

 تصییم گیری

ی  ندگی رو ا  جیله تصییم گیری رو ها مهارا

 میده یمبهشون ومو ش 

ومو ش حل مسئله به 

 انومو  دانش
 گام به گام حل مسئله رو بهشون ومو ش میدم

ومو ش مسئولیت پریری 

 انومو  دانشبه 

ان اععم کردیم که مسئولیت ومو  دانشبه 

 خود شیاست ةعهدنگهداری این وسایل به 

تقویت 

 انگیزش شغلی

حدظ انگیزه و ععقه 

 انومو  دانش

با سدارش گرفتن ععقه شون به رشته شون  ها بچه

 شد یمبیشتر 

 یها مهارانیایش 

 انومو  دانش

کار هنایغ دستی  ها رشته ةهیمشاغل  ةهدتتوی 

 خودشون رو به نیایش میرارن

تقویت 

ور وهای 

 مسیر شغلی

ان به ومو  دانشدسترسی 

 الگوهای شغلی

 معلم مهندس خودشو میبینه ومو  دانشوقتی 

یک خانم مهندس  عنوان بهخودش رو  ةندیو

 خیلی تصور میکنه

راهبردهای 

مدرسه در 

 رشد شغلی

تربیت نیروی 

انسانی 

 متخصص

سیاست مهارا ومو ی 

 در سطحکعن

هنرستان هدایت  سیتأسهدف و ارا خانه ا  

 مردم به سیت مهارا ومو ی هستش

حرفه ومو ی 

 انومو  دانش
 کردن یمانواع سبزیجاا رو خشک و بسته بندی 

 تربیت نیروی ماهر
برای با ار کار تربیت  واقعاً ها بچهدر هنرستان 

 شوند یم

نظارا بر مهارا ومو ی 

 انومو  دانش

ان و تکالیف نظارا ومو  دانشبرکار عیلی 

 کامل داریم

تیرکز بر موفقیت 

 انومو  دانش

ان موفقی رو ومو  دانشهدف سیستم ما اینکه 

 وارد جامعه بکنه

 تطبیق با محیط
 تطابق مدرسه با نیا  جامغ

هدف مدرسها هدایت جوانان به سیت فنی شدن 

 بر اساس نیا  جامعه است

تغییراا مدرسه بر اساس  نقشه کشی به  رشتةمیکنه بر اساس نیا  وینده 
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 ی مختلدی تقسیم بشهها شیگرا نیا  جامعه

تحصیعا منطبق بر سطح 

 نیا  جامعه

 ی فنی تا مقطغ کاردانی بودن اماها رشته قبعً _

 تحصیل کنند  توانند یماالن تا دکتری هم 

انعطاف 

پریری 

مسیرهای 

 شغلی

کوتاه کردن مسیرهای 

 شغلی
 دانشگاه برن حتیاً ها بچهال م نیست که  اهعً

 خیلی با هی هنرستان ها بچهمسیر برای  تنوع مسیرهای شغلی

 تسهیل ایجاد شغل
گاهی اوقاا حتی نیا  به اجاره کردن مکان 

 ندارن

االعع و 

ارتباط با 

 مشاغل

وگاهی باالی مدرسه ا  

 مراکز شغلی

ما یک لیست داریم ا  تیام مراکز هنعتی که 

 ماست  ةمدرسی ها رشتهمرتبط با 

پل ارتباالی مدرسه با 

 ی شغلیها طیمح

ا الریق کسی که رشته ش فتوگراپی هستش 

ی تبلیغاتی ها شرکتو  ها هیوتلارتباط مدرسه با 

 یاد می گیره که میتونه در ومد کسب کنه

ان به ومو  دانشمعرفی 

 مراکز شغلی

ی خوب ها بچهکار ور ی در مراکزا ا الریق 

و هیون مراکز اونا رو به کار  شدن یمشناسایی 

 گرفتن یم

ی ها ارتباطایجاد کانال 

 انومو  دانششغلی 

ی سایت مخصوص خودشو توی ا رشتههر 

میتونن االععاا مختلف  ها بچهاینترنت داره که 

 دریافت کنن

فضای 

حیایتی 

 مدرسه

کیدیت ارتباط 

کارکنان با 

 انومو  دانش

 میگرار یماحترام  ها بچههییشه به  انومو  دانشاحترام به 

هییییت بین عوامل 

 انومو  دانشمدرسه و 

ان نتیجه ومو  دانشارتباط خوب مجیوعه با 

 بخش هستش

پاسخگویی باال به 

 انومو  دانشتقاضاهای 

مشکلی داشته باشن میدونن که میتونن  وگه ها بچه

 به عوامل مراجغ کنن

ان به ومو  دانشهدایت 

 سیت انتخاب وگاهانه

اندرادی  ةمشاور ها بچهبرای انتخاب رشته به 

 میدیم

حیایت مالی 

کارکنان ا  

 انومو  دانش

حیایت مالی کارکنان ا  

 انومو  دانش

خودشون برای  ةنیهزخیلی ا  هیکاران با 

فتوگراپی دوربین  ةرشتی نیا مند توی ها بچه

 خریدند

کیدیت روابط  روابط  تیایز بین ارتباط کاری و   حد و حدودی بین این دوستی و کار هست
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سا مانی در 

 مدرسه

 دوستی کارکنان

 هیییت عوامل
هیین ارتباط هیییانه بین عوامل  واقعاًشاید 

 اجرایی فاکتور مهیی باشه

روابط 

 کارکنان
 هیکاری عوامل

بدون هیکاری کل مجیوعه م نییتونستم  قطعاً

 رو اجرا کنم ها برنامه

ویژگی 

ی ا حرفه

 کارکنان

دانش و تخصص باالی 

 کارکنان

در  خیلی ا  معلیان ما میانگین باالی کشوری رو

 تخصص کسب کردن

تعهد و مسئولیت پریری 

 عوامل

خیلی ا  هیکارانا معتقد و پایبند به کارشان 

 هستند

ی خارج ا حرفهدرگیری 

 ا  مدرسه معلیان
 معلیان ما خودشون بیرون کارگاه دارند

 اشتیاق شغلی عوامل
 میبر یمخیلی لرا  مینیب یمکار رو  ةجینتا  اینکه 

 با عشق کارم رو انجام میدم _

منابغ شغلی 

 انومو  دانش

خودکارومدی 

شغلی 

 انومو  دانش

ترویج کاروفرینی 

 انومو  دانش

که با چیزهای ساده توی خانه میشه  رندیگ یمیاد 

 یه کاسبی راه انداخت

کسب درومد در دوران 

 یومو  دانش

سا  خودشون رو توی فامیل و  شیغ دست ها بچه

 هیسایه به فروش رسونده بودن

ان در ومو  دانشفعالیت 

 محیط واقعی کار
 ی نقشه کشی سر ساختیان و پروژه میرنها بچه

استداده ا  محیط فیزیکی 

مدرسه جهت رشد 

 انومو  دانشی ها مهارا

ی حیاط مدرسه و رنگ ومیزی ها یکشخط 

 میسپرد یمرو به خودشون  ها نیا خانه

وضعیت مالی 

 انومو  دانش

وضعیت مالی 

 انومو  دانش

ا  لحاظ اقتصادی ضعیف هستن و  معیوالً ها بچه

هیین عامل باعث میشه راهی رو دنبال کنن که 

 به درومد برسن

سبک 

مدیریت 

 مدرسه

ار شیابی 

مستیر 

 کارکنان

نظارا و ار شیابی 

 معلیان
 ا  رو  اول ا  معلم الرح درس میخوام

جرب و 

گزینش 

جرب عوامل سخت 

 کوش
 عوامل فعال و جدی در کارا در سیستیون داریم
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 عبارات و محتوای مهم کد باز کد محوری کد انتخابی

 نیروهای با انگیزه رو انتخاب می کینم جرب عوامل با انگیزه کارکنان

 دقت در جرب عوامل
ا  کار خسته نییشید قدم  وگه که کنم یماععم 

 پیش برارید

خودمختاری در انتخاب 

 عوامل

خودشو توی مجیوعه انتخاب می مدیر هیکاران 

 کنه

به کار گیری عوامل با 

 تجربه
 کنم یمساله که توی این مدرسه خدمت  52

مدیریت و 

 رهبری نافر

 برقراری امنیت
اجا ه نداریم اونا رو  ها بچهبه دلیل مسائل امنیت 

 ی خصوهی بدرستیمها شرکتبه 

مدیریت روابط بین 

 عوامل

روابط بین هیکاران میکنه گاهی متزلزل بشه ولی 

 داشته نگهشمدیر خودش محکم 

 ایجاد عدالیت سا مانی

تقسیم وظایدی که مدیر انجام میده خیلی عادالنه 

ی ا کنندهس و به خاالر هیین اتداق ناراحت 

 نییدته

حیایت مدیریت ا  

 ی فرهنگیها تیفعال

مدیر  عنوان بهتوی کارهای فرهنگی و هنری 

 پشتیبان خوبی برای معاون پرورشی بودم و هستم

مندی  رضایتجلب 

 عوامل مدرسه

خوبیه و امکاناا خوبی داره و در کل  ةمدرس

 رضایت هیکاران رو جلب میشه

مقبولیت مدیر برای 

 عوامل

عوامل مدرسه رفتار مدیر رو در شرایط  ةهی

 رندیپر یممختلف 

کنترل محیط ومو شی 

 مدرسه

 ةهیی دارن که ا قاالعانهمدیریت نوع مدریت  _

 کارها درست پیش میره

ی ها مهارا

 ی مدیرا حرفه

 توجه به مسائل تربیتی

ا  لحاظ ومو شی رشد می  ها بچههیونطور که  _

کنن اما ا  لحاظ تربیتی درجا بزنن هیچ ار شی 

 نداره

 هداقت با عوامل

 ندارمکاری  مدیر با ترس و تحکم عنوان به _

بلکه فقط با شدافیت و هادقانه هحبت کردن با 

 برم یمکارها رو پیش  عواملم

 درک عوامل توسط مدیر
 مدیر نسبت به عوامل درکش خیلی باالست_

ا  عوامل میکنه هرکدام مدیر میدونه که _
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 عبارات و محتوای مهم کد باز کد محوری کد انتخابی

 مشکلی براش پیش بیاد

 مدیر ةمسئلرویکرد حل 
جلسه  ا مدیر با معلیانها بچههنگام افت نیراا _

 میراره که ببینه چرا اینجوری شده

فعال و پویا نگهه داشتن 

 ی وینده دارها رشته

تیام تعششون رو برای  نده نگهه داشتن  _

 انجام میدن ها رشت

 برنامه ریزی مدیر
ی بچینم ا برنامهبارها با خودم فکر کردم چه  _

 که به نتیجه برسم

دقیق و شداف  ةارائ

 تکالیف به عوامل

اول سال برای هیکاران تیام وظایف رو شرح  _

 میدم

هدف گزینی برای سیستم 

 مدرسه
 کنم یما  هیون اول هدف رو مشخص  _

جلب 

هیکاری 

 والدین

 کسب اعتیاد اولیاء
اگر اولیاء به ما اعتیاد کنن برای هیکاری پیش  _

 قدم میشن

شدافیت االععاتی مدرسه 

 برای ولدین

با دادن االععاا درست به والدین میدونه که  _

بعد ا  فارغ التحصیلی باید چه انتظاری ا  بچه ش 

 داشته باشه

مدیریت 

 امکاناا

 استداده بهینه ا  امکاناا
که ا  هیین حداقل  میکن یمتیام سعییان رو  _

 امکاناا نهایت استداده رو بکینم

ان ومو  دانشمشارکت 

 امکاناا مدرسه ةیتهدر 

به  ها بچهپولی رو که ا  فروش کارهای هنری  _

 ةیاولمواد  ةیتهدست میاد دوباره برای 

 و مایشگاهشون استداده می کینم

با توجه به عباراا و محتوای مهم و توجه به وجه اشتراک هر مقوله اقدام به کدگراری با  

ادغام مداهیم و عباراا مختلف  قیا  الر درمجیوعبه دست ومدا  ها ونا   کدبا  00شد و 

کد انتخابی به دست ومد  8 کدهای محوری یبند البقهبعد با  مرحلةکدمحوری و در  42

ا : کد انتخابی سیستم ومو شی مدرسه با کدهای محوری کیدیت ومو شا  اند عباراکه 

 ریغی ها برنامهو قدمت مدرسه؛ کد انتخابی  ها رشتهروش ومو شا کیدیت و کییت 

ی ها برنامهی محوری کیدیت هدایت تحصیلیا تیرکز بر کدهارسیی با  ومو ش

ان با ومو  دانششغلی  یتوانیندسا ا حضور فعال مدرسه در جامعه؛ کد انتخابی برنامه فوق
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ا تقویت انگیزش  ا اشتغالی ها مهاراکدهای محوری بسترسا ی ومو ش شغلیا ومو ش 

با  یرشد شغلمدرسه در  یراهبردهانتخابی شغلیا تقویت ور وهای مسیر شغلی؛ کد ا

کردن  ریپر انعطافکدهای محوری تربیت نیروی انسانی متخصصا تطبیق با محیطا 

مسیرهای شغلی و االعع و ارتباط با مشاغل؛ کد انتخابی کیدیت روابط سا مانی در مدرسه 

فضای  یکد انتخابی کارکنان؛ ا حرفهی ها یژگیومحوری روابط کارکنانا  با کدهای

ان و حیایت مالی ومو  دانشحیایتی مدرسه با کدهای محوری کیدیت ارتباط کارکنان با 

ان با کدهای محوری ومو  دانشان؛ کد انتخابی منابغ شغلی ومو  دانشکارکنان ا  

ان؛ کدانتخابی سبک ومو  دانشان و وضعیت مالی ومو  دانشخودکارومدی شغلی 

بی مستیر کارکنانا جرب و گزینش کارکنانا مدیریت مدرسه با کدهای محوریار شیا

هیکاری والدین و مدیریت  جلب ی مدیراا حرفهی ها مهارامدیریت و رهبری نافرا 

 امکاناا 

 یریگ جهینتبحث و 

ی مدارس شغلی انجام شد  ها شاخصواکاوی پدیدار شناسانه  باهدفپژوهش حاضر 

ان ومو  دانشپژوهش حاضر به این دلیل که تجربیاا مدارس شغلی در رشد شغلی  درواقغ

ی مدارس شغلی را موردبررسی قرار داده است  کدهای انتخابی ها شاخصدارند  ریتأث

ومو شی غیررسییا  برنامةا  پژوهش حاضر شامل سیستم ومو شیا  ومده دست به

انا راهبردهای مدرسه در رشد شغلیا کیدیت روابط ومو  دانشتوانیندسا ی شغلی 

ان و سبک مدیریت ومو  دانشسا مانی در مدرسها فضای حیایتی مدرسها منابغ شغلی 

 قرار خواهند گرفت  موردبحثکه در ادامه  باشد یممدرسه 

با استداده ا  روش کیدی تحت عنوان  شده انجامنتایج پژوهش  سیستم آموزشی مدرسه:

ی )ایندانا ا حرفهان مدارس فنی و ومو  دانشمکاناا مدرسه بر عیلکرد یادگیری بین ا رابطة

مکانی برای  ی دارای امکاناا پیشرفتهها کارگاه(ا نشان داد که 4050و سوئنارتوا 

که در  باشند یمی درس ها کعسی ها یتئوری جهت انجام ا حرفهو  ان فنیومو  دانش
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ان ومو  دانشی ا حرفهنقش بسیار مهیی در یادگیری  ها وندسترس بودنا کیدیت و تعداد 

ی هنعت مرتبط است ها خواستهی با ا حرفهو  ومو ش فنی ا ونجاکه است ذکر قابلدارد  

ان و نیا  با ار کار ومو  دانشی عیلی ها مهارادر دسترس بودن این تجهیزاا ارتباط بین 

در ادامه "برایشان تهیه کردیم را یریگ عرقگیاهان دارویی و دستگاه "بخشد یمرا تقویت 

مشاوره و  ا جیلهی جامغ ها برنامهباید عنوان کرد که توانایی مشاوران مدرسه در اجرای 

ان به مشاور در مدرسه قرار دارد  ومو  دانشنسبت تعداد  ریتأثی رشد شغلیا تحت ها برنامه

ادعا کرده بودند که اگر  تیام مشاوران مدرسه باًیتقر(ا 4052بروس )الی پژوهش یاتس و 

ی ها تیفعال ارائةان کیتری در کار خود داشته باشند چه الور تعداد دفعاا ومو  دانش

ی ها تیفعال ارائةمانغ  درواقغافزایش خواهد یافت   ها ونخالی شدن وقت  واسطةشغلی به 

نسبت  درواقغان در مدارس و ومو  دانشان تعداد  یاد ومو  دانشرشد شغلی مشاوران برای 

  اهول "دارد ومو  دانش 51حداکثر  یهر کعس"به مشاور بوده است ها ونباالی تعداد 

روش یادگیری در مدارس مرکور هیسان و هیانند با روش یادگیری تجربی که به 

 کند یمکیک  به شغل خویش انتقال قابلی ها مهارابهبود  ان جهت ار یابی وومو  دانش

 توان یمعامل مرکور  نییتب  در باشد یم(ا 4050 )چترجیا فوردا روجوسکیا واتسا

سالگی اولین انتخاب شغلی  54دبیرستان و در سن  دورةان در ومو  دانش عنوان کرد که

و برای ایجاد یک تصویر ا  خود در رابطه با شغل مهم است که در  دهند یمخود را انجام 

تحصیلی خویش تجاربی داشته باشد و راهنیایی مربوط به شغل مربواله را  رشتة نةی م

ان ععوه بر ومو  دانشپژوهش حاضر  در مدارس ( 4050ا 5کوجیپرسکند )دریافت 

ی تجربی ها تیفعال واسطةی درسی هیان مطلب را به ها کتبمطالب وکادمیک و  مطالعة

رو  یبند بستهمبحث  ها بچه"تولید پیش روند  مرحلةو حتی تا  رندیکارگ به کردند یمسعی 

 "کردند یبند بستهدر عیل انجام دادند و انواع مواد غرایی رو 

ان به دبیرستان ومو  دانش زیوم تیموفقبرای ورود  ی غیرآموزشی رسمی:ها برنامه 
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تارگیانا   سیانتوریا دیو یم حساب بهمهیی  مرحلة ها ونتوجه به تواناییا استعداد و ععیق 

تنها تحت  ی دبیرستان نهها شیگرا (ا افزودند که موفقیت در4058) 5ر انتی و هحیادی

 ا ونجاکهو  ردیگ یمان قرار ومو  دانشاستعداد و ععیق  ریتأثهوش بلکه بیشتر تحت  ریتأث

ان بیشتر هدایت ومو  دانشروند یادگیری  باشد یم ها وناین انتخاب مطابق با ععیق 

ان به عامل ومو  دانش رشتةانتخاب  نةی م در مدارس شغلی در پژوهش حاضرا  شود یم

ی باالی داشتند  ا ونجاکه دو مورد ا  مدارس موفق شغلیا توجهها  استعداد و ععیق ون

ان را در ومو  دانش استعدادنقش ععیق و  ی بودند عوامل مدارسا حرفه مدارس فنی و

 کنندة که خود تضیین ی ومو شیها حرفه ها جهت مهارا یافتن در ون یکوش سخت

شناختی که ا   بر اساس"ا مورد تأکید قرار دادندباشد یمدر وینده  ها ونموفقیت شغلی 

 قیا  الر برنامه فوقی ها تیفعال ."میریگ یم در نظررا  ومو  دانش ععقةداریما اول  ها رشته

اکتشاف شغلی را  نةی م ها ونبرای  تواند یمان ومو  دانشیی برای ها تیفعالو  ایجاد تجربه

ان در جهت کشف هویت شغلی خویش ومو  دانشو ادی بیشتر به  فراهم کند و با دادن

 ها رستانیدبان ومو  دانشمهم استا به پیشرفت شغلی  در وینده ها ون جهت استخدام که

در  برنامه فوقی ها تیفعالکیک کند  توجه ویژه مدارس پژوهش حاضر به برگزاری 

جز مواردی بود که  ها ونان جهت شرکت در ومو  دانشمدرسه و هدایت و تشویق 

تجربه  واسطةان به ومو  دانش   بسیاری ا کرد یممدارس مرکور را ا  سایر مدارس متیایز 

 نقش مهیی در به استعداد خود پی برده بودند و در مدرسه خویش برنامه فوقی ها تیفعال

با تشکیل گروه "ایدا کرده بود شان ندهیوشغل  ها جهت انتخاب ون یریگ میتصیتسهیلگری 

 "ی رادیویی شدها یمجرکه کارش خیلی خوب بود یکی ا  بهترین  ها سرودا یکی ا  بچه

ان در ومو  دانشبه  تواند یم مؤثرشغلی  ومو ش ان:آموز دانشتوانمندسازی شغلی 

شغلی با مهارا بیشتر و انتخاب ی رهایمس یزیر برنامهی شغلی مختلفا ها فرهتیافتن 

تنها شکل دادن به  هدف ا  ومو ش شغلی نه گرید عبارا به؛ وگاهانه کیک کند
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ان در انتخاب ومو  دانشا  هیه این است که  تر مهمبلکه  انومو  دانشی کاری ها مهارا

ی ومو شیا ها کتبالریق  ا  موردنظر در پژوهش و شغل خود رشد پیدا کنند  مدارس

ی شغلیا ها حو هان ا  ومو  دانشان و ارتقاء وگاهی ومو  دانششغلی معلیان با گدتگوی 

چین  ی پژوهشی که  انگا یوئن وال عیل پوشاندند  جامةخود  مدرسةبه این امر مهم در 

ان ومو  دانشی مهیی که معلیان در رشد شغلی ها نقشانجام دادندا یکی ا   4040در سال 

ان است که با ارائه انواع االععاا ومو  دانشبرای  ها ونا حیایت االععاتی کنند یمایدا 

ها برای  ان و کاهش سردرگیی و نگرانی ونومو  دانش ندس اعتیادبهباعث افزایش  شغلی

ی ها کعس  مصاحبه با عوامل مدارس موفق شغلی نشان داد که در شود یممشاغل وینده 

ی ومو شی فرهتی برای گدتگو و بحث ها کتب مدارس ععوه بر تدریس گونه نیادرس 

یی که در ها فرهتا اشتباهاا و ها ونان در رابطه با مشاغل وینده ومو  دانشبین معلیان و 

ان را با ومو  دانشکه  یا گونه بهفراهم شده است  وجود خواهد داشت ها ون رشته و شغل

توی دروس عیلی با  "کنند یم با دنیای کار درگیر گرید یعبارت بهدنیای خارج ا  مدرسه و 

  قرار گرفتن "شغلی شون هستی نةی مدر ارتباالی و دائم در حال گدتگو در  کعً ها بچه

تا  دهد یماجا ه  ها ونان در معرض االععاا شغلی در دبیرستان به ومو  دانش

را با ور وهای پس ا  مدرسه و اهداف شغلی خود متصل کنند و احتیال  شانیها ومو ش

یی ها کتابا ها رشتههرکدام ا   (  در4045موفقیت و رشد شغلی بیشتری داشته باشند )چنا 

 گرید عبارا بهو  شد یمان ارائه ومو  دانشو قواعد خاص هر شغل به  با موضوعاا الزاماا

هریک ا  "دادند یمان را افزایش ومو  دانششغلی  ا  این الریق دانش نظری و االععاا

ی دارند که قوانین مربوط به حرفه شون رو یاد ا حرفهکتابی تحت عنوان اخعق  ها رشته

انتخاب و رفتارهای افراد  محرکةعنوان نیروی  شغلی به زةیانگ الورمعیول به  "رندیگ یم

که افراد نگرش و رفتارهای  شود یمو باعث  شود یمبرای دستیابی به اهداف شغلی تلقی 

 هیرچیاکنند )فعال مرتبط با شغل مانند کاوش و پریرش شغلی خاص را در خود مدیریت 

 توانند یمشغلیا افراد  ندةیوبا کاوشگری انگیزشی در  ( 4053ا 5یا پرفیلیا وندراسکل
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نرا شغلی وماده کنند )لیچه زیوم تیموفقشغل را بهتر درک کنند و خود را برای انتقال 

اساس نتایجی که ا  مصاحبه با عوامل مدارس  بر ( 4052ا 5سوردیکسا گولنرا سالیا ورو

ان ومو  دانششغلی  زةیانگبه عیل ومدا حدظ و تقویت  ها بچهرشد شغلی  نةی مموفق در 

 مانی  محدودةدر  هرسالهکه  یا گونه به قرار داشت  ها ونی ومو شی ها استیسدر محور 

ان در مدارس ومو  دانشی خود ا حرفهیی ا  هنرها و دستاوردهای ها شگاهینیاخاهی 

ها را در معرض نیایش و با دید سایر مدارس و افراد دیگر قرار  نو و شد یمبرگزار 

  "خودشون رو به نیایش میرارن یدست غیهناکار  ها رشته هیةمشاغل  هدتةتوی "دادند یم

 ان در انتخاب شغل وومو  دانشی ها نهیگز نیتر مهمور وهای شغلی یکی ا  

الی شود  ومو  دانشبرای وینده توسط  یزیر برنامهراهی است که باید جهت  گرید عبارا به

به انتخاب و اولویت فرد برای جستجوی شغلی پس ا  اتیام تحصیل اشاره  گرید انیب بهو 

ضر نشان با عوامل مدارس مرکور در پژوهش حا مصاحبه ( 4050انصاری و انصاریا دارد )

ی تدریسی خود در ها رشتهشغلی  عرهةداد که مدرسان خود شاغل و عضو فعال در 

ی در حال تحصیل ها رشتهشغلی  ندةیوان نتیجه و ومو  دانش گرید عبارا به؛ مدارس بودند

در  تواند یمدر ارتباط بودند که هیین مورد  ها ونبا  و کردند یمخود را مشاهده 

 یوسو سیترا در جهت  ها ونباشد و  رگراریتأثان ومو  دانشور وهای شغلی  یریگ شکل

خیاالی با مانتویی  رشتةعنوان هنرومو   که من به دنید یمخودشون "رشد شغلی قرار دهد

  "سرکار رفتم یمکه خودم دوخته بودم 

ی درسی ها برنامه هیةهدف اهلی  ان:آموز دانش رشد شغلیراهبردهای مدرسه در 

و یکی  باشد یمی کسب مهارا و نگرش اشتغال در یک شغل خاص ا حرفهمدارس فنی و 

 برنامةی گرایش ون به دنیای کار و تأکید ا حرفهی دبیرستان فنی و ها جنبه نیتر مهما  

است  مدارس شغلی در  یومو  حرفه قیا  الری قابل استخدام ها مهارادرسی بر کسب 

 یومو  حرفهان و نظارا بر فرویند ومو  دانشبه  یومو  حرفه قیا  الرپژوهش حاضر 
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در هنعت کشور و ورود  تر غیسران را جهت استخدام هرچه ومو  دانشبه نحو احسن  ها ون

ان را در جهت الراحی مسیر شغلی ومو  دانشو ا  این الریق  کردند یمبه با ار کار حیایت 

ت ی تزیینی رو درسها شیغانواع "کردند یمرشد شغلی خویش هدایت  تیدرنهاو 

  "کنم یما شون دیدن  ها کارگاهدر  ها بچهعنوان معاون فنی در حین کار  به"ا"کرد یم

ی در پاسخ به با ار کار ا  ا حرفهمهارا و نیا های با ار کار برای مدارس فنی و  تطابق

را  وپرورش ومو شمیکن است  اهییت  یادی برخوردار است و عدم تطابق هر دو مورد

در مسیری قرار دهد که نیا های با ار کار را بروورده نکند  نتایج مصاحبه با عوامل مدارس 

ی ارائه شده در ها رشتهان حاکی ا  ون بود که ومو  دانشرشد شغلی  نةی مموفق در 

سال  هرچندبود   شده یزیر برنامه مدارس مرکور در جهت تطابق با جامعه و نیا های ون

یی به ها رشته و در هورا لزوم گرفتند یممدارس مورد با بینی قرار  یها رشته بار کی

به  میکنهنیا  وینده  بر اساس یکش نقشه رشتة "شد یممدرسه اضافه و یا حرف  برنامة

م بگیم که در یتون یی که اینجا دایر هستند نییها رشته ""ی مختلدی تقسیم بشهها شیگرا

ان ومو  دانش سا ی مراکز شغلی نقش مهیی در شبکه  ارتباط با "وینده توی بورس نیستند

فوایدی هیچون ارائه االععاا وکیک به یادگیری  واسطةو تقویت ون دارد و به 

به سیت رشد شغلی خویش سوق  را ها ونان ومو  دانشی اشتغال  اد برای ها مهارا

ط و شغلی در پژوهش حاضر دارای ارتبا مدارس ( 54050اینداناو سوینارتودهد ) یم

ان داشتند و ا  ومو  دانشتحصیلی  رشتة حو ةاالععاا با مراکز شغلی مختلف در 

االععاا ارتباط  ارائةی تخصصی و ها تیسای کوناگون ا  جیله کارور یا ها جهت

ی سایت مخصصوص خودش ا رشتههر "کردند یمان را با مراکز ذی ربطه حدظ ومو  دانش

میتونن االععاا مختلف دریافت کنن و تبادل االععاا  ها بچهرو توی اینترنت داره که 

  "هنرومو ها و هنرجوها داشته باشن ةیبقفنی بین 

ی مهم در دستیابی مجیوعه به ها مؤلدهیکی ا   کیفیت روابط سازمانی در مدرسه:
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  هیکاری برای باشد یمبین عوامل برای تحقق هدف  جانبةهدف خویشا هیکاری هیه 

در کعس  اجرای مداخعا شغلی مشاور جهتهیکاری معلم و  هاًخصو مشاوران مدرسه

برای مشاوران مدرسه که  مؤثرو  کارومدعنوان یک استراتژی  و به درس نقش اساسی دارد

ی تحصیلیا شخصی و شغلی ها نهی مان در ومو  دانشی ها تیموفقبر  تواند یمون  قیا  الر

ا 5چولواا گادمن اسکااا توماسا کوکاست )قرار گرفته  موردتوجهبگرارندا  ریتأث

ان دارای ومو  دانش تیحاضر تربشغلی در پژوهش  ی مدارسها هدفی ا  کی ( 4054

ی ال م برای موفقیت در قرن بیست و یکم بود که وجود هیکاری بین عوامل ها مهارا

ی گروهی ها کعسمعلم و مشاور در جهت اجرای االععاا شغلی و برگزاری  خصوهاً

ی ها گروهمعلیان توی اجرای "کرد یممجیوعه را در رسیدن به هدف مرکور یاری 

عنوان  ان بهومو  دانش یسا  وماده"شوند یممشاور( هیراه من )کعسی مشتاق هستند و با 

ها جهت کشف مسیر شغلی خویش یک کار  شغلی و کیک به ون وموختگان دانش

ی و وگاه ا حرفهیک سیستم  قیا  الربه این هدف  تر وساناست و دستیابی  زیبرانگ چالش

کارکنان اعم ا  مدیرا مشاور و معلیان  هیةاست  در مدارس مرکور  ریپر امکانشغلی 

این ویژگی خود  واسطةی فعالیت خویش بودند و به ها حو هدارای دانش و تخصص در 

 تر یغنهدفیند شغلی  ی با کیدیت وها تیفعالان را با ارائه ومو  دانشمسیر یادگیری شغلی 

 ذکر قابل  "کنند یمتخصصی خودشون رو تدریس  رشتةهنرومو ان ما  هیة" کردند یم

 رشتة کردة است که مشاوران هر سه مدارس حاضر در پژوهش مرکور خویش تحصیل

جهت رشد  ا  اهییت اجرای مداخعا شغلی در مقطغ تحصیلی متوسطه مشاوره بودند

 وگاهی کامل داشتندان ومو  دانش ندةیوشغلی 

ان و عوامل ومو  دانشارتباط عاالدی و اجتیاعی که در میان  فضای حمایتی مدرسه:

ویژه نوجوانانی  الور به  کند یمحیاتی فضای مدرسه را مشخص  جنبةا دهد یممدرسه رخ 

ا بیشتر احتیال دارد که مسیر کنند یمخویش دریافت  مدرسةکه ارتباط حیایتی بیشتری ا  
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؛ اسپنانیا عابدیا 4050بیلا کراکیتا کنند ) ینیب شیپخویش را الراحی و  ندةیو

ان ومو  دانشرشد شغلی  نةی ممصاحبه با عوامل مدارس موفق در  جینتا ( 5300نیلدروشانا 

م با احترامی با أعوامل مدرسه دارای ارتباط با کیدیت و تو حاکی ا  ون بود که

که به  یا گونه به  "میکن یمرو شیا خطاب  ومو  دانشهییشه  "ان خویش داشتندومو  دانش

که مسائل در رابطه با مشکعا تحصیلی و گاهی هم در  داد یمان این فرهت را ومو  دانش

مشکلی  وگه ها بچه"رابطه با سردرگیی شغلی خویش را با عوامل مدرسه در میان بگرارند

  عوامل مدرسه جهت فراهم سا ی "داشته باشن میدونن که میتونن به عوامل مراجعه کنن

 کردند یمان تا حد امکان ا  منابغ مالی خویش استداده ومو  دانشامکاناا تحصیلی و رشد 

  ا ونجاکه کردند یمان کم بضاعت را فراهم ومو  دانشو به این هورا واجباا تحصیلی 

و تسهیل و فراهم کردن امکاناا  باشند یملی یه مسیر توام و هیراه با هم شغ_مسیر تحصیلی

 رائةا مدارس مرکور در پژوهش حاضر با باشد یمتحصیلی راهی منتهی به مسیر شغلی 

را به سیت مسیر شغلی هدایت  ها ونانا ومو  دانشحیایت مالی در مسیر تحصیلی 

  کردند یم

 شیها ییتواناخودکارومدی شغلی قضاوا فرد در مورد  :انآموز دانشمنابع شغلی 

ی ا  کی ( 5002بندوراا است )ی ا حرفهجهت نشان دادن عیلکرد شغلی در رابطه با مشاغل 

ی شغلی و ها فرهتا   یبردار بهرهشناخت و  ی خودکارومدی شغلی ایجاد توانایینیودها

را تحت  دمسیر رشد شغلی فر انه و مبتکرانهی خعقرفتارهاکه با ایجاد  کاروفرینی است

با عوامل مدارس شغلی در پژوهش حاضر  مصاحبه ( 4050ا 5سلطانادهد ) یمخود قرار  ریتأث

نشان داد که مدارس مرکور با تقویت و ایجاد نگرش کاروفرینی یکی ا  منابغ شغلی 

ه خودشان کار را ب رشتةدر  ها بچهسعی ما بر اینکه "کردند یمان را تقویت ومو  دانش

شغلی واقغ یکی دیگر ا  منابغ  کار در محیط تجربة  کار ومو ی و "تولید برسانند مرحلة

ی کار ها دورهبا گرراندن  ان مدارس شغلیومو  دانشان بود  ومو  دانشخودکارومدی 
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خویش را  ندةیوی تحصیلی خویش این فرهت را داشتند که شغل ها رشته امو ی مرتبط با

این تجربه به  ون االععاا کسب کنند  در واقغ ربارةددر مدا کوتاهی تجربه و 

و در نتیجه انتخاب  ها ونان در انتخاب مسیر و شغل متناسب با ععیق و توانایی ومو  دانش

 "کارومو ی دارند دورة ها بچه "کند یممسیر درست شغلی کیک شایانی 

بودن سیستم مدرسه  مؤثرار شیابی و نظارا بر مهارا معلیان  :سبک مدیریت مدرسه

  بهبود کارایی و رسیدن به استاندارهای مدرسه تا حد  یادی به مهارا کند یمرا مشخص 

 در ( 4051ا 5ساوچوکدارد )بستگی  ها ونباالی معلیان و ایجاد انگیزه برای پیشرفت 

مدارس موفق شغلی الرح در س و چگونگی عیلکرد معلیان در هیاهنگی با هدف مدرسه 

و  گرفت یما  جانب مدیر مورد ار یابی قرار  ان برای وینده بودومو  دانش یا س امادهکه 

ار یابی  "کرد یمسیستم مدرسه را در رسیدن به هدف شغلی خویش هدایت  هورا نیبد

 جادشدهیا  عدالت سا مانی "ردیگ یمهورا  سشانیتدرروش  حو ةما ا  معلیان بیشتر در 

برخورد منصدانه با  نحوةمدیر در مورد  یریگ میتصیروند  توسط مدیر در مدارس که به

ذکر  گرارد یم ریتأثبر تعهد کارکنان  کهعنوان عامل مهیی  ا بهشود یمکارمندان مربوط 

(  مدیر مدارس موفق 4058ا حسین قلی  ادها هاشییا کوهساریا 4هالینگراست )شده 

 با کیدیت ارائةا کارکنانشغلی با ایجاد عدالت سا مانی و به این هورا تقویت تعهد 

ومو شی خویش  وعةیمجو  کردند یمان را تضیین ومو  دانشی رشد شغلی برای ها برنامه

انا با خویش هیراه ومو  دانشبرای  شده نییتع به اهداف رشد شغلی یابی دسترا جهت 

رضایت شغلی بر  ریتأث  "تقسیم وظایدی که مدیر انجام میده خیلی عادالنه س"کردند یم

(  سیستم 4058ا 3ییاست )ومو شی جهان بسیار مهم  حلقةلکرد شغلی کارکنان در عی

ی مختلف ومو شی و شغلی به کارکنانی ها نهی مبه اهداف خود در  یابی دستمدرسه برای 

و رضایت شغلی و عیلکرد باالی کارکنان بر دانش  گرید عبارا به؛ با عیلکرد باال نیا  دارد
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موفقیت و عیلکرد  کننده نییتعکه  یومو شی ها یاستراتژی و ا حرفه یها مهارا

ی ا  موضوعاا نهدته برای کی  گرارد یم ریتأثان در وینده خواهد بودا ومو  دانش

 ارائةی رشد شغلی در مدرسه اهییت اتخاذ رویکرد سیستیی جهت ها برنامها یزیر برنامه

پرسنل با یکدیگر  فیوظاخدماا سیستیی  ارائةدر  ا ونجاکهخدماا مرکور است  

ی خود نظم و هیاهنگی بیشتری ها تیمسئولو  فیوظاداردا شدافیت عوامل ا   یپوشان هم

خدماا رشد شغلی و در نتیجه کیدیت ون خواهد بخشید  در مدارس موفق شغلی  ارائةبه 

را با شدافیت و وضوح بیشتر  کارکنانمدیریت مدرسه در ابتدای سال تحصیلی وظایف 

منظم خدماا  ارائةو به این هورا سیستم مدرسه را جهت  کرد یمریح برای ونان تش

جلساتی رو برای ارائه وظایف به هیکاران تشکیل "کرد یمان هدایت ومو  دانششغلی به 

 "میدم

ا  پژوهش حاضرا مدارس شغلی دارای کتاب و  ومده دست بهی ها افتهالبق ی :شنهادهایپ

ی دایر در مدارس بودندا ها رشته مربوالةی شغلی ها طیمحیی حاوی االععاتی ا  ها تیسا

یی دارای االععاا ا  ها تیساو  ها کتابی نظری نیز ها رشتهدر  شود یمبنابراین توهیه 

. ان عرضه شودومو  دانشکه در هر رشته وجود داردا به  ی شغلی مختلفها طیمح

بر رشد  رگراریتأثل ان یکی دیگر ا  عوامومو  دانشگدتگوهای شغلی معلیان با ا ونجاکه 

ومو ش  بر عوهن عاکه در دانشگاه فرهنگی شود یان بودا توهیه مومو  دانششغلی 

انا بر ارتقا ومو  دانشراهبردهایی به معلیان جهت پیشرفت علیی و تحصیلی 

شود  در پایانا تأکید ان ومو  دانشی رشد شغلی ها مؤلدهدر پرورش ها  ون یها یستگیشا

انا ومو  دانشرشد شغلی  نقش مهم مدارس در اجرای مداخعابه دلیل اهییت و 

 هرفاًی مدرسه شغلی در نظام ار یابی مدارس قرار گیردا به این معنا که مدارس ها شاخص

 یبند رتبهان در کنکور ار یابی و ومو  دانشمیزان پیشرفت تحصیلی و یا قبولی  بر اساس

داشته  مؤثرغلی در ارتقا مدارس نقش ی مدرسه شها شاخصبه اجرای  ها وننشوند و عیل 

 باشد 
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 منابع
( تحلیل چگونگی بهزیستی مسیر 5300) سایپر الدروشانین ؛محیدرضا افیعابد ی؛مرتض اسپنانیا

فصلنامه ان متوسطه دوره دوم شهراهدهان؛ ومو  دانش رشدی انتخاب شغل مطالعه موردی:
  303تا  442ص  ا5300 زییپا ا23 شیاره یا دهما سال ایدرمان روانفرهنگ مشاوره و 

نقش  ( 5302) نیجس یاییسل ؛محید یاعیرب ؛عبداهلل ایوباد غیشد؛ ومرثیک ابخش فرح ااسری و ادا

مشاوره و  فرهنگفصلنامه ؛ شهرکردانگیزه تحصیلی دانشجویان  درمهارا انتخاب شغل 
تا  15ا ص 02  مستان ا34نهما شیاره  سال اععمه الباالبائی دانشگاه شناسی درمانیا روان

24  

(  بررسی اثربخشی الراحی مسیر شغلی اشتیاق تحصیلی 5300) احید یاهادق ؛هیمرض جعلیا

تا  244ا ص 1 شیاره ا53 دوره امجله راهبردهای ومو ش در علوم پزشکیدانشجویان ؛ 

235  

بر  ها یتوانیندبر  مدل مشاوره مدرسه مبتنی ریتأث( بررسی 5200احید ) یاهادق ؛محید رنجبرا

دوره  ی نوین تربیتیاها شهیاند فصلنامه ان؛ومو  دانشو بهزیستی تحصیلی  یشغل ریمسرشد 

  48تا  2ص  ا5200 تابستان ا40 یاپیپا 4شیاره ا 52

اکتشاف  (  بررسی نقش میانجی5308) یمهد محسن؛ اکبر  ادها دیس کعب عییرا نوری؛ احیدیا

فصلنامه کعس نهم؛  انومو  دانشرابطه هوش هیجانی  یقین مسیر شغلی در  درمسیر شغلی 
 ص ا5200تابستان  22 شیاره ا53ا دوره مشاوره شغلی  سا مانی

  04تا  85

یی اهدهانیا عبدالرجیم کسا ؛راهللیعز اسیاعیلیا کیتاج ی محید؛عل یانظر ؛نبی  گل پیچا

ی بنیاد؛ ها دادهبر رشد شغلی؛ نظریه  مؤثری خانوادگی ندهایفرا(  الراحی الگوی 5308)

ا 5308   مستان 20هارا شیاره ب دهما ا سالتربیتی  نان و خانواده –نشریه علیی فرهنگی 

  12تا  41ص 
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