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 چکیده
پژوهش حاضر بررسـی تجـارب زیسـته دانشـجویان     هدف 

موفق در مسیر رشدي انتخاب شغل بود. ایـن مطالعـه بـه    
روش کیفی و با استفاده از رویکـرد پدیدارشناسـی انجـام    

نفر از دانشجویان موفقی کـه چهـار    17شد. به این منظور 
گذشت با استفاده از مصاحبه عمیق  ترم از تحصیل آنها می

ها جمـع آوري،   طالعه قرار گرفتند. دادهو اکتشافی مورد م
ــه  هــاي اصــلی  ثبــت و کــد گــذاري شــد و در قالــب مقول

کنندگان منجـر   بندي گردید. تحلیل تجارب مشارکت طبقه
زیر مضمون و هفت مضمون 27کد اولیه،  510به شناسایی 

اصلی شامل عوامل فردي، عوامـل محیطـی، خودشناسـی،    
ري، هدفمنـدي و  گی هاي تحصیلی، مشکالت تصمیم مهارت

بلوغ شغلی شد. نتایج نشان داد که عواملی مانند شخصیت، 
 -ها، جـو محـیط آموزشـی، طبقـه اجتمـاعی      عالیق، ارزش

اقتصادي، خانواده، الگو، خودپنداره، خودپنداره تحصـیلی،  
هاي فراشناختی، عـدم   تجارب رشدي، برنامه ریزي، مهارت

ت متنـاقض،  آمادگی، عدم آمادگی، فقدان اطالعات، اطالعا
اطاعات کـم، کسـب اطالعـات بـه روش نادرسـت، انگیـزه       

گیـري، درك   پیشرفت، نیازمندي مذهب، مهـارت تصـمیم  
ریزي شغلی، نگرش مثبت رابطه پیشرفت تحصیلی و برنامه

بـه شــغل و آمـوزش، مهــارت در کسـب اطالعــات شــغلی،    
شناخت تأثیر شغل بـر زنـدگی و شـناخت تـأثیر نیازهـاي      
جامعه بر ماهیت و ساختار شغل نقش مهمی در رشد افراد 

 کنند.  در فرآیند مسیر رشدي انتخاب شغل ایفا می
: مسـیر رشـدي انتخـاب شـغل، پدیدارشناسـی،      هاکلید واژه
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Abstract 
the aim of this study was to evaluate successful 
students' lived experiences about the growth path of 
career selection. This qualitative study was carried out 
using a phenomenological approach. To this end, 17 
successful students who completed four terms of the 
study were studied through in-depth interviews and 
explorations. Data was collected, recorded and 
encoded and categorized in the main categories. The 
analysis of participants' experiences led to the 
identification of 510 initial codes, 27 sub-themes and 
seven main themes including individual factors, 
environmental factors, self-knowledge, academic 
skills, decision-making problems, career goals, and 
career maturity. The results showed that factors such as 
personality, interests, values, atmosphere of learning 
environment, socioeconomic class, family, pattern, 
self-concept, academic self-concept, developmental 
experiences, planning, meta-cognitive skills, lack of 
readiness, lack of preparation, lack of information, 
inconsistent information, low data, inaccurate 
information, advancement motivation, religious 
requirement, decision skill, understanding relationship 
between academic achievement and job planning, 
positive attitude to job and education, skills in acquiring 
job information, understanding the impact of work on 
life and understanding the impact of community needs 
on the nature and structure of the job plays an 
important role in the growth of individuals in the 
process of developing the career path.  
Keywords: growth path  of career selection., 
Phenomenology, Lived Experiences 
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 مقدمه
نیـروي انسـانی مـاهر و    دهد که  می مطالعه و بررسی تاریخه توسعه و تحول جوامع صنعتی نشان

هـا   همـه انسـان  . آموزش دیده در تغییر از حالت سنتی به صنعتی تاثیر انکارناپذیري داشته اسـت 
خواهند شغلی را انتخاب کنند که عالوه بر تامین نیازهاي مادي از نظر روانی نیـز بـراي آنـان     می

اسـت کـه از   » اغل مناسـب گماردن افراد در مش«ها  الزمه رسیدن به این هدف. ارضاء کننده باشد
در صورتی کـه مشـاغل بـه    . شود می طریق شناخت فرد و مشاغل و نیازهاي شغلی جامعه حاصل

موجـب  ، افراد بی عالقه و یا ناتوان سپرده شود عالوه بر ایجاد نارضایتی فردي و احساس بیهودگی
 محوري نقش نسانا زندگی در اشتغال. )1393، شود(شفیع آبادي می کشور نیزهاي  اتالف سرمایه

 نـا  و امیـد  ي کننـده  تعیین زیادي حد تا و اوست زندگی داستان در عامل اصلی فرد شغل. دارد
 جمـع  مـالی  منابع و شده آماده فردي هویت ابرازهاي  کار شیوه طریق از. است زندگی در امیدي
 .  )1394، 1گردد(زونکر می آوري

تعلق اجتمـاعی  ، نیازهاي پیوند جویی، ماديانسان از طریق کارکردن عالوه بر ارضاء نیازهاي 
الزمه اشتغال موفقیت آمیز طرحریزي مناسب شغلی . کند می و نیاز به عزت نفس خود را برآورده

عوامـل عـاطفی و   ، واقعیـات اجتمـاعی  ، فـردي هـاي   است کـه تحـت تـأثیر عـواملی نظیـر ارزش     
 از مجموعه اي عنوان به شغل مسیر رشدي انتخاب. )1393، تربیتی است(شفیع آباديهاي  فرصت
 هـم  بـا  کـه  شـده  تعریـف  تصادفی اقتصادي و، فیزیکی، تحصیلی، اجتماعی، روانشناختی عوامل
هـاي   پیشـرفت . )2014، 2دهد(پاتون و مک مـاهون  می شکل زندگی فرد طول در را آن و ترکیب
است  شده منتج عمر طول چشم انداز پذیرش گسترده به انتخاب شغلهاي  نظریه زمینه در اخیر

کنند که مسیر رشـدي انتخـاب شـغل فراینـدي اسـت کـه در        می و بسیاري از پژوهشگران تأکید
، 3نیلـز و آکـاس  ، سراسر زندگی ادامه دارد و این فرایند از دوران کودکی آغاز شده است(هیرسکی

از پـس  ، نه چندان دور عمـوم دانشـجویان  هاي  سال. )2015، و مک ماهون 4نوتا، ؛ واتسون2011
امـا  . کردند که براي اشتغال به یک کار مادام العمر آمادگی کامل دارند می تصور، دانش آموختگی

دیدگاه متداول امروزي این است کـه مسـیر رشـدي انتخـاب شـغل هرگـز پایـان نمـی پـذیرد و          
زنـدگی  هـاي   دانشجویان باید از طریق یک طرح یادگیري مادام العمر که شامل رشد همـه نفـش  

همچنـین مفهـوم مسـیر    . )1394، (زونکر ند مسیر رشدي انتخاب شغل را ارتقاء دهندفرآی، است
رشدي انتخاب شغل محدود به انتخاب و ورود به شغل نمی گردد بلکه کل زنـدگی فـرد را تحـت    

                                                           
1. Zunker  
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مسیر رشدي انتخاب شغل و رشد شخصی یک مقصد مشـترك  ، دهد و در این رابطه می تأثیر قرار
درك همین مفهـوم از مسـیر رشـدي انتخـاب شـغل دیـدگاه       . )2014، دارند(پاتون و مک ماهون

زنـدگی زمینـه سـاز    هـاي   دهد که بر اساس آن توفیق در هر یـک از نقـش   می را ارائهاي  یکپارچه
و عوامـل مـوثر در مسـیر رشـدي     هـا   بنابراین مطالعه زمینـه . خواهد بودها  موفقیت در سایر نقش

ز به بازار کار نخواهـد بـود بلکـه تبیـین کننـده ابعـاد       انتخاب شغل صرفا مبین ورود موفقیت آمی
 ) 1394، زندگی نیز قلمداد خواهد شد(زونکرهاي  رشدي فرد در سایر زمینه

مختلف زندگی هاي  رشدي انتخاب شغل نیز تاثیر چگونگی رشد انسان در دورههاي  در نظریه
 خاب شـغل را فراینـدي تکـاملی   که انت پردازان نظریهاین گروه از . شود می بر انتخاب شغل بررسی

تواند در شغلش تغییر ایجـاد کنـد و    می دانند معتقدند که اوال انسان در تمام ادوار زندگی خود می
میزان و نوع تحصیالت و واقعیات اجتمـاعی  ، عوامل عاطفی، شخصیهاي  ثانیا عواملی نظیر ارزش

نظریـه انتخـاب شـغل سـوپر      .)1393، در چگونگی تغییر و تحول شغل موثر هستند(شفیع آبادي
) و سازه زیربنایی آن یعنی فرآیند مسیر رشدي انتخاب شغل کـه مبنـاي درك و   1957، 1980(

شناخت انتقال از مدرسه به کار است از ابتدا مورد توجه پژوهشگران متعدد در آمریکا(سـاویکاس  
کشـورهاي دنیـا مثـل    ) و سـایر  1992، 2نیلـز ، بـراون ، اوسبرن ولـش ، ؛ سوپر1996، 1و هارتونگ
؛ 1994، 5؛ کالیتون و فلچر1984، 4استرالیا(لوکان، )1998، 3وندراسک و اسکورکوف، کانادا(پرون

، )2001، 6کره (لـی ، )2005، و پاتون اسپوینر و کرید 2001، پاتون و کرید، 2003، کرید و پاتون
سـوپر بـه چگـونگی    . ) بـوده اسـت  1359، ) و ایران(شـفیع آبـادي  2006، 7تایلند (هوگز و توماس

زیـرا  . بیش از صـرف انتخـاب شـغل توجـه دارد     8فرآیند مسیر رشدي انتخاب شغل و بلوغ شغلی
. )1393، معتقد اسـت انتخـاب شـغل یکـی از نتـایج رشـد و بلـوغ شـغلی اسـت (شـفیع آبـادي           

تصمیمات شـغلی متناسـب بـا    ، بلوغ شغلی را آمادگی افراد براي انتخاب شغل، )2001ساویکاس(
همچنین سوپر در نظریه . )2001داند(ساویکاس و پرفلی می آمدن از عهده تکالیف رشديسن و بر

به نظر او خویشتن پنداري به علل متعـدد  . شغل اهمیت خاصی قائل استپذیري  براي تغییر، اش
گردد لذا مسیر رشدي انتخاب شغل هیچگاه ثابت نیست بلکه با توجـه   می دچار تغییر و دگرگونی

 از عوامل دگرگـون کننـده مسـیر رشـدي انتخـاب شـغل      . گون در حال تغییر استبه عوامل گونا
                                                           
1. Hartung & Savikas 
2. Super, Osborne, Walsh, Brown & Niles 
3. Perron, Vondaracek & Skorikov 
4. Lokan 
5. Clayton & Fletcher 
6. Lee, K. H 
7. Hughs & Thomas 
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متنـوع را  هـاي   و توانایی سازش فرد با موقعیـت ، اجتماعی و اقتصاديهاي  زمینه، توان فرهنگ می
نرخ بیکاري در کشورهاي در حـال توسـعه   . )1393، به نقل از شفیع آبادي، 1951، نام برد(سوپر

این شاخص بیانگر این پیـام اسـت   ، پیشرفته از درصد باالتري برخوردار استنسبت به کشورهاي 
و  آموزان دانشکه سیستم آموزش و پرورش و آموزش عالی کشورمان عمال نتوانسته است در اکثر 

نگهـداري شـغل و رضـایت حاصـل از آن را بـه وجـود       ، دانشجویان نگرش مثبت نسبت به شـغل 
همچنـین توجـه بـه    . تواند مفیـد باشـد   می نه مداخالت مناسبدر این زمی. )1388، آورند(اکبري

مسیر رشدي انتخاب شغل از اهمیت زیادي برخوردار است چـرا کـه در واقـع مـداخالت در ایـن      
، 4جاکسـون و پـر  ، 3هاس، 2بلوستیم، 1تواند به حس دانشجویان از تعهدات دانشگاه(کنی می زمینه
) و مسـائل انضـباطی کمتر(اسـکریکو و    2007، 5زسطوح عالی از انگیزش(اسکل و گـانزال ، )2006

با توجه به اینکه در کشـور  . )1396، ) کمک کند(به نقل از ذبیحی جاللی زواره2007، 6وندراسک
ما چشم انداز روشنی از وضعیت مسیر رشدي انتخاب شغل دانشجویان در دست نیست و عوامـل  

مشـاوره مسـیر رشـدي    ، یـار نیسـت  کننده آن نیز شناسـایی نشـده و در اخت   بینی پیشمرتبط و 
شـود بـه ایـن مهـم      می انتخاب شغل نیازمند شناخت عوامل مرتبط است که در این پژوش سعی

زیربنایی آن مبنـاي درك  هاي  از طرفی شناخت مسیر رشدي انتخاب شغل و سازه. پرداخته شود
یند رشدي است که اکثر یک فرا، انتقال از دانشگاه به کار. و شناخت انتقال از دانشگاه به کار است

کنند و مشاوران شغلی معموال روي آنچه بیشترین احتمال کمک بـه فـرد    می جوانان آن را تجربه
ــق را دارد  ــال شــغلی موف ــر در انتق ــورد نظ ــد ، م ــرده ان ــز ک ــایج بررســی پژوهشــگران  . تمرک نت

 1994، 9هاکـت بروان و ، ؛ لنت1999، 8؛ سوانسون و فواد1999، 7مختلف(کرامبولتز و ورتینگتون
بلـوغ شـغلی و   ، ) نشان داده است که توجه بـه مسـیر رشـدي انتخـاب شـغل     2003، و ساویکاس

اسـتخدام موفـق و   ، مداخله در فرایند مسیر رشدي انتخاب شغل در بهبود گذار از مدرسه به کـار 
دهـد کـه    مـی  بازنگري بر پیشینه نظري و پژوهشی نشان. آمادگی ورود به دنیاي کاري موثر است

از . مهـم و جـذاب در حیطـه مشـاوره شـغلی اسـت      هـاي   سیر رشدي انتخاب شغل یکی از سازهم
اجتمـاعی بـر   ، تاثیر بافت و زمینه فرهنگی، به این سازه مند عالقهمباحث مورد توجه پژوهشگران 

                                                           
1.Kenny  
2. Bluestein 
3. Hasse 
4. Jackson& Perry 
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؛ هـوگز و  2008، 1(از جمله فلـورس  مختلف بوده استهاي  مسیر رشدي انتخاب شغل در فرهنگ
هر چند بررسی فرآیند مسیر رشـدي انتخـاب شـغل دانشـجویان و     . )2001، یو ل 2006، توماس
در این فرآیند در انتخاب شغل اهمیت دارد اما پژوهشـی کـه بـه بررسـی دقیـق       تأثیرگذارعوامل 

در ، عوامل موثر بر مسیر رشدي انتخاب شغل دانشجویان که توسط الگوهاي نظري معرفـی شـده  
در زمینه مسیر رشدي انتخاب شغل ها  ام نشده است و پژوهشفرهنگ و بافت اجتماعی ایران انج

 )؛ کرمانی1391( توان به تحقیقات صادقی می مثال عنوان بهعمدتا به صورت کمی انجام شده اند؛ 
 کیفـی در ایـن زمینـه ماننـد کـاظمی     هـاي   ) و پـژوهش 1391( )؛ پاشـا 1390( )؛ رجایی1391(
با توجـه بـه مـوارد ذکـر شـده      . ) اشاره کرد1391( پور) و خزاعی1396( )؛ ذبیحی جاللی1394(

نتایج پژوهش حاضر به مشاوران شغلی و دانشجویان در درك فرآیند مسیر رشدي انتخـاب شـغل   
مشاوران شغلی یک توصیف غنی و عمیق از تجارب دانشجویان موفق در مسیر . کمک خواهد کرد

را بـراي دانشـجویان در مـورد    رشدي انتخاب شغل به دست خواهند آورد و همچنـین اطالعـاتی   
توانـد بـراي آنهـا     مـی  آورد که می عوامل موثر در مسیر رشدي انتخاب شغل و چگونگی آن فراهم

، باشد و به آنها کمک خواهد کرد به پیشرفت تحصـیلی خـود کمـک کننـد     کننده کمکو  گشا راه
شد و بهبـود مسـیر   نسبت به ر، در مورد حال وآینده خود دغدغه پیدا کنند گذاري هدفنسبت به 

خـانواده و جامعـه را   ، رشدي انتخاب شغل خود حساس شوند و نهایتا شرایط بهداشت روانی خود
 .  فراهم کنند

 
 روش

 نمونه و روش اجراي پژوهش، جامعه آماري
در فرآینـد  ، در ایـن پـژوهش  . انجام شد 2پژوهش حاضر به روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی

 تازه شـود هاي  شود تا منجر به کشف پدیده می کنند تمرکز می افراد بیان بر توصیف آنچه که، کار
مسئله اصلی در کـاربرد پدیدارشناسـی پاسـخ بـه ایـن      . )2011، 3استراوبرت و کارپنتر، (اسپیزال

سوال است که آیا پدیده مورد نظر نیاز به روشن سازي دارد یـا خیـر؟ آمـادگی بـراي اشـتغال بـا       
به اندازه کافی روشن نشده است از این رو روش فـوق  ، هنوز در ایران، اردوجود تمام اهمیتی که د

از بـین   کننـدگان  شـرکت ، در این پژوهش بر اساس هدف مطالعه. براي مطالعه حاضر انتخاب شد
، جامعه دانشجویان کارشناسی زن و مرد دانشگاه شهرکرد که معیارهاي ورود به مطالعه را داشتند

ترم از دوران تحصیل بود و نیاز  4ورود به مطالعه شامل گذشتن حداقل  معیارهاي. انتخاب شدند
                                                           
1. Flores, L. Y. 
2. Phenomenology  
3. Speziale, H. S., Streubert, H. J., & Carpenter, D. R  
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تجارب مربوط به مسیر رشدي انخاب شغل خود را به خـاطر بیاورنـد و    کنندگان مشارکتبود که 
همچنـین بـه   . متمایل به مشارکت در پژوهش و بازگو کردن تجارب خـود در ایـن زمینـه باشـند    

دهد بلوغ شغلی بـا گـذار    می طالعات مرتبط با بلوغ شغلی نشانمربوط به مهاي  جهت اینکه یافته
گذار مدرسه به کار موفق و پیشرفت تحصیلی مرتبط است و به عبارت ، مدرسه به دانشگاه سازگار

هسـتند و   در مسیر رشدي انتخاب شغل مصـمم تـر  اند  دیگر دانشجویانی که بلوغ کاملتري داشته
 نقل از، 1فان و لنت، تلندر، هوگزا، تراماین، (براون پردازند می به وظایف تحصیلیتري  جدي طور به

. ) نمونه از بین دانشجویان موفـق دانشـگاه شـهرکرد انتخـاب شـد     1390به نقل از صادقی، 2007
 گیـري  نمونـه بدین گونه که از بین لیست دانشجویان داراي معدل تحصیلی باالي هفده به شـیوه  

اشاره دارد که حداکثر دستیابی هایی  هدفمند به انتخاب نمونه گیري نمونه. هدفمند انتخاب شدند
توانند در زمینه پدیده مورد نظر اطالعـات جـامعی را در    می سازند و می به پاسخ سواالت را ممکن
فرایند گزینش افراد نیز تـا زمـانی ادامـه    . )2007، 2(کرسول و کالرك اختیار پژوهشگر قرار دهند

تـا  ها  هیچ داده جدیدي پدیدار نشد یعنی جمع آوري داده، کسب اطالعاتپیدا کرد که در جریان 
، انـدازه نمونـه  ، پدیدارشناسـی هـاي   معمـول در پـژوهش   طـور  به. نفر رسید 17به  3حصول اشباع

 منظور به. )1994، 5؛ مورس2005، 4(دنزین و لینکلن نفراست 6-15تقریبی بین  طور بهکوچک و 
از اهداف و اهمیت پژوهش آگاه شدند و بـا رضـایت    کنندگان ارکتمشابتدا ، رعایت اصول اخالقی
. به آنها اطمینان داده شد که تمام مشخصات آنها محرمانه باقی خواهد ماند، آنها جهت ضبط صدا

نیز با تعیین زمـان  ها  تمام مصاحبه. همچنین حق انصراف در تمام فرایند پژوهش به آنها داده شد
ماهیـت اکتشـافی پـژوهش    . و در مکانی خلوت انجام گرفـت  دهکنن شرکتمشخص شده از سوي 

بـا یـک سـوال    هـا   مصاحبه. استفاده شود 6موجب شد که از روش مصاحبه عمیق و بدون ساختار
کلی در مورد تجارب دانشجویی و تحصـیلی افـراد شـروع شـد و در مواقـع الزم در طـول انجـام        

. این باره بیشتر توضیح دهیـد؟ اسـتفاده شـد    توانید در می پژوهش از سواالت کاوش گرایانه مانند
توافـق بـا    با کسـب ها  زمان و مکان مصاحبه. دقیقه متغیر بود 25-55اغلب بین ها  مدت مصاحبه

کدگـذاري  ، ثبت، جمع آوري، ماهه 5در طول یک دوره ها  داده. شد می تعیین، کنندگان مشارکت
) مـرور جـامعی بـر ادبیـات     2006( سـی کاسـتر و پر . گردیدبندي  و در قالب مضامین عمده دسته
پدیدارشناختی انجام دادند و به این نتیجه دست یافتند که تنها هاي  مربوط به فرایند تحلیل داده

                                                           
1. Brown, Tramayane, Oxha, Telander, Fan & Lent 
2. Creswell, J. W., & Clark, V. L. P  
3. Saturation  
4. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S 
5. Morse, J. M  
6. Deep And Unstructured Interview  
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پدیدارشـناختی توصـیفی مـورد پـذیرش جامعـه تخصصـی       هـاي   سه رویکرد اصـلی تحلیـل داده  
) و 1994( 2موسـتاکس مـدل  ، )1997( 1مـدل جیـورجی   :وجود دارد که عبارتنـد از  شناسی روان

توصـیف تجـارب دانشـجویان موفـق در     ، از آنجا که هدف مطالعه حاضـر . )1978( 3روش کالیزي
  پدیدارشناختی توصـیفی کالیـزي  هاي  از روش تحلیل داده، فرایند مسیر رشدي انتخاب شغل بود

هش بر این اسـاس در پـژو  . مرحله تشکیل شده است 7این روش تحلیل از . ) استفاده شد1978(
حاضر ابتدا متن رونویسی شده هر مصاحبه چندین بار خوانده شد تا مفهومی از کل متن فهمیده 

یعنـی مسـیر   ، در مرحله دوم عبارات و جمالت مهم مرتبط با تجربه افراد از پدیده مورد نظر. شود
 4در مرحله سوم فرموله کـردن معـانی  . از متون رونویسی شده استخراج شد، رشدي انتخاب شغل

در مرحله چهارم تمـام معـانی فرمولـه    . نجام شد که طی آن مفهوم عبارات مهم توضیح داده شدا
در . شـدند بنـدي   گـروه ، هسـتند  5تمهاي  از خوشه فردي به منحصرکه ساختار هایی  شده در مقوله

با ادغام تمام . تم مجزا را تشکیل بدهندهاي  تم با هم ادغام شدند تا سازههاي  مرحله پنجم خوشه
پژوهشـگر از کمـک   . ساختار کلی پدیده مورد نظر اسـتخراج شـد  ، این مطالعه در همدیگرهاي  تم

جهت ارایه و تایید توصیف جامع ها  یکی از متخصصان در زمینه کیفی براي بررسی تمامیت یافته
انجـام  هـا   در مرحله ششم تقلیل یافته. از پدیده مورد مطالعه بهره برد کنندگان مشارکتتجربیات 

اصـالحاتی نیـز   . نامناسب و اغراق آمیز از کل بخش زدوده شـد ، د که بواسطه آن توصیفات زائدش
استخراج شده از آنها را روشن کند و شامل حذف هاي  تم و تمهاي  انجام شد که رابطه بین خوشه

در نهایـت  . شـد ، کردنـد  مـی  بعضی از ساختارهاي مبهم و دو پهلو که توصـیف جـامع را تضـعیف   
رسانده شد و آنها صحت نتـایج و   کنندگان مشارکتبه اطالع ها  نتایج انجام شد و یافته 6بیاعتباریا

) در 2013(7بنابراین مطابق نظـر هـالووي و ویلـر   . کردند می مطابقت آنها با تجربیات خود را تایید
و به این از آنها سوال پرسیده ها  بازگردانده و در مورد یافته کنندگان مشارکتمرحله آخر نتایج به 

پـژوهش از  هـاي   صحت و اعتباریـابی داده  منظور بههمچنین . اعتبار بخشیده شدها  ترتیب به داده
جهـت تضـمین قابلیـت    . ) اسـتفاده شـد  1989(9اعتبار گوبا و لیـنکلن  8چهار شاخص موثق بودن

بازگشـت داده شـد و صـحت و     کننده شرکتهر مصاحبه دوباره به ، پس از تحلیلها  داده 10اعتبار
                                                           
1. Giorgi, A. P. 
2. Moustakas, C. 
3. Colaizzi, P. F. 
4. Formulation Of Meanings  
5. Theme  
6.Validation   
7. Holloway, I., & Wheeler, S  
8. Truthworthiness  
9. Guba, E. G., & Lincoln, Y. S  
10 .Credibility  
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سعی بـر آن بـود    1جهت تضمین قایلیت تصدیق. سقم مطالب تایید و تغییرات الزم اعمال گردید
پیشین خود را تا حد امکان در فرایند جمع آوري اطالعات دخالـت  هاي  که پژوهشگر پیش فرض

کیفـی اسـتفاده   و کفایت از راهنمایی متخصصان در زمینه  2جهت تضمین قابلیت اطمینان. ندهد
اسـتفاده شـد و سـعی شـد کـه حتـی       ، از حضور هر دو جنس، 3جهت افزایش قابلیت انتقال. شد

 .  با هم متفاوت باشند، نوع رشته و بومی و غیر بومی بودن، االمکان از لحاظ مرتبه علمی
 

 پژوهشهاي  یافته
 کننـدگان  شـرکت دامنه سنی . مرد) بود 6زن و 11( کنندهمشارکت 17نمونه مورد مطالعه شامل 

 27، 4کـد اولیـه   510منجر به شناسـایی   کنندگان مشارکتتحلیل تجارب . سال بود 20-25بین 
تم و یا درون مایه اصـلی شـد کـه در    ، مضمون اصلی 7مقوله یا درون مایه فرعی و ، 5زیر مضمون

 . ارائه شده است 1جدول 
 

 مضامین اصلی و فرعی آشکار شده از تحلیل داده ها :1 جدول
 مضامین فرعی مضامین اصلی

 هاارزش، عالیق، شخصیت عوامل فردي
 الگو داشتن، خانواده، اقتصادي -طبقه اجتماعی، جو محیط آموزشی عوامل محیطی
 تجارب رشدي و بلوغ، خودپنداره تحصیلی، خودپنداره خودشناسی

 فراشناختیهاي  مهارت، ریزي برنامه تحصیلیهاي  مهارت
اطالعـات بـه   کسـب   ،اطالعات کـم ، متناقضاطالعات ، فقدان اطالعات، عدم آمادگی گیري تصمیممشکالت 

 شکل نادرست
 معنا، نیازمندي، انگیزه پیشرفت هدفمندي

نگـرش  ، زي شـغلی یـ ردرك رابطه پیشرفت تحصـیلی و برنامـه  ، گیري تصمیممهارت  بلوغ شغلی  
شـناخت تـاثیر شـغل بـر     ، مهارت در کسب اطالعات شغلی، به شغل و آموزشمثبت 
 شناخت تأثیر نیازهاي جامعه بر ماهیت و ساختار شغل، زندگی

 
به مجموعـه عوامـل فـردي اشـاره کردنـد کـه        پژوهش حاضر کنندگان مشارکت :عوامل فردي

ایـن عوامـل شـامل    شـد کـه هـر یـک از      ها مـی  عالیق و ارزش، همچون شخصیتهایی  شامل مقوله
تـوان بـه وجـدان     مـی  در بحث عوامل مرتبط با شخصـیت . کدهاي مرتبط با مقوله خاص خود است

                                                           
1. Confirmability  
2. Dependability  
3. Transferability  
4. Initial Code  
5. Category 
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 1مشارکت کننـده  گرایی  نمونه در مورد کمال عنوان به. اشاره کردگرایی  و کمالگرایی  وظیفه، گرایی
اما مهمتـرین آنهـا   . یکی دوتا نبوده است. عوامل زیادي در موفقیت من نقش داشته است" :گوید می

شخصیتی یعنی اینکه من کمال گرا بوده و عالقه بـه  . است خانوادگی و محیطی -فردي  -شخصیتی
 .  "باال دست یابمهاي  کنم به جایگاه می پیشرفت دارم و همیشه تالش

تحصیلی و رشـته تحصـیلی اشـاره    هاي  توان به اشتیاق افراد در باره فعالیت می درمورد عالقه نیز
فکر کنم توي ". کردند می همواره به عالقه خود به رشته تحصلی خود اشاره کنندگان مشارکت. نمود

پولش ، گفتند توي ایران پزشکی خیلی خوبه می همه. ده دوازده سال دیپلم همیشه شاگرد اول بودم
(مشـارکت   "باید عالقه باشد دوست نداشتم کل عمرم را صرف پول پزشکی کـنم . خوبه و برو تجربی

کند و توانایی دقیـق ایـن بـرآورد     می اشتغال را رضایت بخش، کارهاي  برآورد فرد از ارزش. )3کننده
هـاي   به انواع ارزش کنندگان مشارکتدر تعیین موفقیت مسیر رشدي انتخاب شغل بسیار مهم است 

 مشـارکت هـاي   در گفتـه هـا   نقـش ارزش . اعتبار اشاره کردنـد  -فرهنگی -اجتماعی -بیرونی -درونی
قبال که سنم کمتر بود فکرم این بـود کـه درس بخـونم کـه      " :) چنین انعکاس یافته است9کننده (

وقتـی اومـدم و دروس رو خونـدم و    . ولـی بعـدش نـه   . صرفا به جایی برسم و حقـوقی داشـته باشـم   
من از نظر مالی تـأمین هسـتم و نیـازي بـه پـول      . چیزهایی یادگرفتم متوجه شدم صرفا پول نیست

   ". دوست دارم به درد جامعه بخورم ندارم و
کردنـد کـه    مـی  اشارهاي  به مجموعه عوامل محیطی به گونه کنندگان مشارکت :عوامل محیطی

جـو محـیط   . خـانواده و الگـو داشـتن بـود    ، اقتصادي -طبقه اجتماعی، مرتبط با جو محیط آموزشی
دبیرسـتان در مدرسـه   "مورد تأکید قرار گرفت  کنندگان مشارکتآموزشی و تاثیر آن بر افراد توسط 

کردنـد   می خواندند و رقابت می تیزهوشان پذیرفته شدم و جو آنجا را خیلی دوست داشتم همه درس
کردنـد و ایـن تـاثیر خـوبی بـر زنـدگی ام        می تاپ تالشهاي  و رتبه دوم بودم و واسه کنکور و رشته

نـوع  . )17(مشارکت کننـده  ". ست داشتم برودداشت و زندگی ام سمت و سویی رفت که همیشه دو
 کننـدگان  مشارکتوضع اقتصادي و جایگاه طبقه اجتماعی از دیگر مفاهیمی بود که ، امکانات زندگی

در سـطح  اي  ایـن کـه از نظـر اقتصـادي خـانواده     " :گویـد  می 1مشارکت کننده . به آن اشاره کردند
همچنـین مشـارکت   "کـرد  مـی  براي من فراهمخودش انگیزه زیادي ، متوسط رو به پایین داشته ام

گویند باید تا فـوق   می خواهم درس بخوانم مسلما می اگر روزي بگویم تا دکتري " :گوید می 3کننده 
-ارتباط والـد ، کیفیت رشد، به تجارب کودکی کنندگان مشارکتدرباره خانواده نیز . "دکتري بخوانی

و هـا   خـانوادگی هـم حمایـت خـانواده و راهنمـایی     از نظـر  ". تحصیالت والدین اشاره کردنـد ، فرزند
تشـویق  . )1(مشارکت کننـده   "بوده است کننده کمکآنها در جهت موفقیت من بسیار هاي  مشورت

 صـحبت مثبـت دیگـران یـا حمایـت دیگـران از مـوارد دیگـري بـود کـه توسـط           ، و تقویت دیگران
در بـین اسـاتید کسـی    ". در فرایند مسیر رشدي انتخاب شغل بدان اشاره گردیـد  کنندگان مشارکت
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استاد جوانی که توي همـین اسـتان بـوده و خـودم را بـا      ، هست که نقش الگو براي من داشته است
 .  )8(مشارکت کننده  "بینم که شرایط پیشرفت هست می کنم می ایشان مقایسه

ده در این پژوهش عبارت است از خودشناسی که دومین مضمون اصلی استخراج ش :خودشناسی
، در مـورد خودپنـداره  . و تجارب رشـدي اسـت  ، خودپنداره تحصیلی، داراي سه زیر مضمون خودپنداره

فردي با دستیابی بـه اهـداف از    هاي ویژگیشخصی و رابطه هاي  و مهارتها  توانایی، تصور افراد از عالیق
در خصوص تصـور  . در مسیر رشدي انتخاب شغل بدان اشاره کردند کنندگان مشارکتمفاهیمی بود که 

اشـاره   1مشارکت کننـده  هاي  توان به گفته می شخصی خودشانهاي  و مهارتها  توانایی، عالیق افراد از
شاید بهتره بگویم که مـن بواسـطه رشـته ام شـناخت کـاملی از      . شناسم می خیلی زیاد خودم را" :کرد

کـه شـرکت کـرده ام خیلـی     هـایی   و کارگـاه هـا   کـالس ، که خوانـده ام هایی  سدر. خودم پیدا کرده ام
اصال برخی از دروس ما موضوعش خودشناسی بود و تمرین خیلی خوبی بـراي  . بوده است کننده کمک
و نقاط قوت خودم همچنین با شخصیت خودم آشنایی بیشتر و بهتري پیدا کـردم و  ها  با ضعف. من بود

علوم انسـانی هسـتم و در زمینـه کمـک بـه      هاي  که متوجه شدم مناسب رشته با شناخت از خودم بود
   ". توام موفق شوم می دیگران و راهنمایی آنها

مفـاهیمی  . اسـت  خودپنداره تحصیلی نیز از دیگر مضامین فرعی استخراج شده در این پـژوهش 
و تصور دانشجو عالئق و موضوعات لذتبخش در محیط آموزشی ، هاچون ادراك دانشجو از صالحیت

در . از خود و مقایسه آن با پیشرفت سایر دانشجویان منجر بـه اسـتخراج ایـن زیـر مضـمون گردیـد      
 خصوص ادراك دانشجو از خـود در محـیط آموزشـی و مقایسـه آن بـا پیشـرفت سـایر دانشـجویان        

ادامه تحصیل در دوران ابتدایی همه به دنبال " :) اشاره کرد2مشارکت کننده (هاي  توان به گفته می
گفتنـد   مـی  خیلی سختی کشیدم و یک جو خاصی ایجاد شده بود که همـه ، در مدارس خاص بودند
و من از دو تا مدرسه شهرمون به تنهایی به مدرسه نمونـه راه پیـدا کـردم و بـا     ، مدارس خاص بهتره

 بعـدي تقویـت بشـوند تـوي    هـاي   شـوند کـه موفقیـت    مـی  ابتدایی باعثهاي  این فرض که موفقیت
راهنمایی فکر من این بود اینهمه درس خوندیم موفق شدیم باید دوباره موفـق بشـیم و بـه مـدارس     
خاص راه پیدا کنم و نشستم و خوندم و دبیرستان دوباره به مدرسه نمونه راه یافتم وآنجا جو خاصی 

خیلـی   براي کنکور ایجاد شده بود و ماهم مدرسه خاص بودیم و انتظـارات از مـا خیلـی بـاال بـود و     
زحمت کشیدم و یکسال از یک تیر تا تیر سال بعد خواندم و همان سال رشته خودم قبـول شـدم و   

  ". پشت کنکور نموندم
آمادگی تحصیلی و بلوغ منجر به اسـتخراج زیـر   ، نهایتا مفاهیمی چون چگونگی تغییرات رشدي

هـاي   بـه گفتـه   تـوان  مـی  در خصوص تغییرات رشدي و تـاثیرات آن . مضمون تجارب رشدي گردید
ابتدایی که بیشتر به بازي گذشت ولی فرد از همان ابتدا باید استارت " :اشاره کرد 4مشارکت کننده 

شویم با دبیران سر و کار داریـم و چـون    می توي راهنمایی کمی بزرگتر. بزنه که آینده چه کاره بشه
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توانم کنتـرل کنـیم و    می یمباشد اما چون رشد کرده اهایی  دوران بلوغ است ممکن است نابهنجاري
 روند و کسانی که اهل کار باشند می نظريهاي  که اهل درس هستند رشتههایی  توي دبیرستان بچه

کنـد و   مـی  تغییـر هـا   و اینجا با نزدیک شدن کنکور دید بچـه . فنی و کار و دانشهاي  روند رشته می
 هـم هـا   تـالش و از خیلـی سـرگرمی   کنند بـه   می براي آینده بهتر باید براي آن تالش کنند و شروع

. دبیرسـتان دوره سـختی بـرایم بـود    ":گویـد  می نیز 1در مورد بلوغ نیز مشارکت کننده  ". گذرند می
یادم میاد تغییرات خلقی زیادي داشتم و خیلی . شاید به خاطر مسائل بلوغ بود خیلی سخت گذشت

گذاشـتم و بـه شـدت بـه رشـته       می کردم وقت زیادي براي ورزش می با مادر و خواهر و برادرم بحث
خواسـتم بـا بـدن     می گذاشتم و می شده بودم و وقت زیادي براش مند عالقهبدنسازي و وزنه برداري 

 ". ورزیده دیده بشم
ابتـدایی خیلـی خـوب بـود و      ":گویـد  مـی  16درخصوص آمادگی تحصیلی نیز مشارکت کننده 

توانستیم دروس را یاد بگیـریم بـه    می بهترخیلی . بیشتر حس محبت و مادرانه بود تا درس خواندن
راهنمـایی دوره  . رو هیچ وقت از یـادم نمـی رونـد خیلـی دوستشـان دارم     ها  صورت بازي بود و معلم

تـوانی بـازي و    مـی  خـوانم و هـدف دارم نـه    مـی  تـوانی بگـویی داري درس   مـی  چون نه، خوبی نبود
آیـد و   مـی  ت و فکرهـایی سـراغ فـرد   بازیگوشی بکنی اما دبیرستان واسه هر دختري سن بلوغ هسـ 

رود تا سـال سـوم و چهـارم کـه رفـتم ریاضـی و        می دوست دارد بیشتر با اجتماع باشد و درس کنار
بشـوم و  اي  آید و فکر دانشگاه رفتن آمد خیلی تغییر کردم اینکه بروم دانشگاه کـاره  می کنکور وسط

داشته باشـم تـا اینکـه آمـدم دانشـگاه و      به من افتخار کنند حتی اینکه زندگی مستقلی براي خودم 
توانند خوشبخت شوند من نظر  می کنند با ازدواج می که به فکر ازدواج هستند و فکرها  خالف خیلی

گـویم بهتـر اسـت خـودم درس بخـونم و       می بینم به خودم می مخالفی دارم و وقتی پسرهاي االن را
   ". شاغل بشوم
و  ریـزي  برنامـه هاي  زیر مضمون، کنندگان مشارکتهاي  با توجه به گفته :تحصیلیهاي  مهارت

برنامه همگون . :تحصیلی قرار گرفتندهاي  فراشناختی زیر مجموعه مضمون اصلی مهارتهاي  مهارت
تحصیلی دائم و در اولویت بـودن برنامـه درسـی از مفـاهیمی بـود کـه        ریزي برنامه، با سبک زندگی

االن براي ارشد بخوانم که براي ارشد بروم شریف یا یکـی از  از ". بدان اشاره کردند کنندگان مشارکت
ولی ترجیح خودم شریف است و ان شااهللا براي دکتـري بـه یکـی از کشـورهاي     ، تهرانهاي  دانشگاه

 .  )4کننده (مشارکت "خارجی بروم
ساعت دو شروع کـردم بـه   "به برنامه همگون با سبک زندگی نیز اشاره کردند  کنندگان مشارکت

هفت تـا نـه   . و بعدش تا هفت دوباره مطالعه کردمها  یک ساعت صحبت با بچه. درس خواندن تا پنج
و نیم جزوات را به خاطر نزدیک بودن ایام امتحانات مرتب کردم بعد تا دوازده مطالعه کـردم سـپس   

 "خـوابم  مـی  معموال سه چهار سـاعت . کردم و یک تا ساعت سه و نیم مطالعه کردمتا یک استراحت 
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، به راهبردهـاي مطالعـه   کنندگان مشارکتفراشناختی نیز هاي  در بحث مهارت. )9(مشارکت کننده 
دانش مربـوط بـه راهبردهـاي یـادگیري و اسـتفاده از آنهـا اشـاره        ، دانش مربوط به تکلیف یادگیري

بـه نظـرم بایـد بـه      ":گوید می درباره راهبردهاي یادگیري و استفاده از آنها 1نده مشارکت کن. کردند
نیز بهره ببـرم و  ها  اکتفا نکم و خارج از دانشگاه از افراد متخصص و کارگاهها  سیستم دانشگاه و کتاب

نشـوم و  خواهم به دست بیاورم باال ببرم و از تکنولوژي نیز غافل  می اطالعاتم را در رشته و شغلی که
درمـورد راهبردهـاي مطالعـه نیـز     . "مراحل مورد نیاز براي انتقال از دانشگاه به بازار کار رو یاد بگیرم

در دوره . خود لـذت درس خونـدن بـرایم خیلـی مهـم اسـت      " :کند که می بیان 13مشارکت کننده 
دم و کـر  مـی  کـردم و مجـدد یـادآوري    مـی  داد مطالعه می لیسانس من همون روزي که استاد درس

ولی توي ارشد مطالعه روزانه مالك نیست و بحث گسترده هست و خود مطالعـه  . خیلی تأثیر داشت
 در خصوص دانش مربوط به تکلیف یادگیري 13همچنین مشارکت کننده  "برایم لذت بخش هست

من از بچگی درس خواندن را دوست داشته ام شبیه گل خوشبویی که بـویش را دوسـت    ":گوید می
 "ود درس را دوست دارمخ، داریم

کنند که در فرآینـد   می به مجموعه مشکالتی اشاره کنندگان مشارکت :گیري تصمیممشکالت 
، اطالعـات متنـاقض  ، فقـدان اطالعـات  ، عدم آمـادگی  مسیر رشدي انتخاب شغل وجود دارد و شامل

فراینـد  مصاحبه شـوندگان بـه عـدم آمـادگی در     . کسب اطالعات به شکل نادرست بود، اطالعات کم
با همجنس خودم سازگاري نداشتم و نمی توانستم ارتباط بر قـرار کـنم   " :مسیر رشدي اشاره کردند

خصوصا در محیط خوابگاه و خیلی پرخاشگر شده بودم و همـین باعـث شـد کلـی از دوسـتانم را از      
بـدان اشـاره   هـا   یکی دیگـر از مشـکالتی کـه مشـارکت کننـده     . )12(مشارکت کننده  "دست بدهم

در خصوص انتخاب رشته متاسفانه چون کسـی نبـود   ". بودها  شتند فقدان اطالعات راجع به رشتهدا
به ما بدهد فقـط صـرف شـنیدن اسـم پزشـکی و پرسـتیژ و       ها  که اطالعات درست و کاملی از رشته

شدم و بعدا که تغییر رشته دادم تازه متوجه شـدم بـا ایـن     مند عالقهدرآمد پزشکی به رشته تجربی 
فهمیـدم و   می انسانی رو خیلی زودتر و بهترهاي  توانستم موفق باشم اما درس می که توي تجربی هم

گفتم که کاش از اول رفته بودم رشـته علـوم انسـانی را     می حفظیاتم فوق العاده قوي بود و به خودم
، تحصـیلی ي  مشـکالتی هماننـد تنـاقض خودپنـداره و رشـته     . )2 (مشـارکت کننـده  "خوانده بـودم 

مطرح شد که در زیر مضـمون فرعـی    کنندگان مشارکتعدم قطعیت از سوي ، سردرگمی در انتخاب
گفتنـد   مـی  پرسیدم می در بدو ورود از هرکسی درباره رشته". گردیدندبندي  اطالعات متناقض دسته

دادند تا جایی که فکر کـردم   می یک نظریات بسیار منفیاساتید خوب نیستند و ، رشته خوبی نیست
بعد گفـتم یکـی دو مـاه تحمـل کـنم بعـد       . انصراف بدم و بروم حقوق پیام نور یا دانشگاه آزاد بخونم

یکـی دیگـر از مشـکالت    . )9(مشارکت کننـده   "گفتند می دیدم نه شرایط اونجوري نبود که دیگران
هـاي   دانشگاهی و شرایط اشتغال رشـته هاي  و رشتهها  گاهعدم شناخت کافی دانش کنندگان مشارکت
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قبل از ورود به دانشگاه مشکل انتخاب داشتم و ایـن کـه چـه دانشـگاهی را انخـاب      ". دانشگاهی بود
کنم اگر تهران بودم  می فکر، کردم می تهران را انتخابهاي  کنم باید دانشگاه می خوب االن فکر. کنم

بـی  ، و نهایتـا نداشـتن مشـاوران خـوب و مجـرب     . )7(مشارکت کننده  "رفت می سطح سوادم باالتر
نادرست و راهنمایان ناآگاه از جمله مفـاهیمی بـود کـه منجـر بـه      هاي  اطالعی اطرافیان و راهنمایی

پشـیمانم از اینکـه دانشـگاه امـام     ". استخراج زیر مضمون کسب اطالعات به شکل نادرسـت گردیـد  
بچـه روسـتا بـودم و    . ك درستی از دانشگاه امام صـادق(ع) نداشـتم  اون موقع در. صادق(ع) را نرفتم

فقط یـک نفـر گفـت ایـن دانشـگاه      . کسی هم نگفت که دانشگاه امام صادق(ع) چه دانشگاهی است
بورسیه نیست من هم تحقیق نکرده آن را رها کردم و نمـی دانسـتم دانشـگاه امـام صـادق(ع) چـه       

 .  )9(مشارکت کننده "دانشگاهی هست
، کننـد کـه شـامل انگیـزه پیشـرفت      مـی  بـه هدفمنـدي اشـاره    کننـدگان  مشارکت :ديهدفمن
پشتکار و ، توان به اعتماد به نفس می در بحث انگیزه پیشرفت. در جست و جوي معنا بود، نیازمندي

تواند به هرچیزي بخـواد   می من فهمیدم که انسان با تالش". اشاره کرد سخت کوشی و آینده نگري
توانـد   مـی  ساعت بخوابه و دو سه سالی اینجوري تالش کنه به هرچیـزي بخواهـد   4-5روزي ، برسد
دهم و کار دیگري هـم کـه    می غلبه کنم ادامهها  من کارم را تا جایی که بتوانم و بر محدودیت، برسد

کـنم و نمـی نشـینم و منتظـر نمـی       مـی  بخواهم شروع کنم کاري خواهـد بـود کـه خـودم شـروع     
اقتصادي و روانی از جمله ، همچنین تالش براي انواع نیازهاي اجتماعی. )13(مشارکت کننده "مونم

قبال که سنم کمتر بـود فکـرم ایـن بـود کـه      ". بدان اشاره کردند کنندگان مشارکتمفاهیمی بود که 
وقتی اومـدم و دروس  . ولی بعدش نه. درس بخوانیم که صرفا به جایی برسیم و حقوقی داشته باشیم

مـن از نظـر مـالی تـأمین     . ی یادگرفتم متوجه شدم همه چیز صرفا پول نیسـت رو خوندم و چیزهای
درخصـوص  . )9(مشـارکت کننـده    "هستم و نیازي به پول ندارم و دوست دارم به درد جامعه بخورم

من گرایشات مذهبی هم دارم و مـوارد زیـادي   " :گوید می 4جستو و جوي معنا نیز مشارکت کننده 
رده ام و خدا کمک کرده است و کارها درست شـده اسـت و خـود خـدا     بوده که گند زدم و خراب ک

کنـد و از   مـی  گفته وقتی تالش بکنید و به خدا توکل داشته باشید خدا همه چیز را خودش درسـت 
. گیریـد  می تالش کنید دیر یا زود نتیجهاي  دین هم که بگذریم این قانون طبیعت است در هر زمینه

رونـد خـارج چیـزي کـم      مـی  لیلی جود دارد؟ مگر من از دیگران کـه و چرا بگویم نمی شود؟ مگر د
  ".دارم

هـاي   شود که بر اساس پاسـخ  می بلوغ شغلی مطرحهاي  در نهایت درون مایه :بلوغ شغلی
مهــارت ، شــغلی ریــزي برنامــهشــامل درك رابطــه پیشــرفت تحصــیلی و  کننــدگان مشــارکت
شناخت تـاثیر  ، کسب اطالعات شغلی مهارت در، نگرش مثبت به شغل و آموزش، گیري تصمیم

 کنندگان مشارکت. شناخت تأثیر نیازهاي جامعه بر ماهیت و ساختار شغل بود، شغل بر زندگی
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درس خوندن شـبیه  "کنند  می شغلی اشاره ریزي برنامهبه کرات به ارتباط پیشرفت تحصیلی و 
نهایتا آسایش و رفاه و  هرچی مقدمات و پایه بهتر و بیشتري فراهم بشه. مونه می خونه ساختن

 معتقدم تحصیل به زندگی بعد از تحصیل ارتباط دارد و. شود می خوشحالی بیشتري نصیب آدم
 "به نظر من تحصـیل بـا شـغل و ازدواج و بچـه دار شـدن و پیشـرفت ارتبـاط تنگـاتنگی داره        

 در مسیر رشدي انتخاب شـغل همـواره بـه تصـمیماتی     کنندگان مشارکت. )1(مشارکت کننده 
انتخـاب دانشـگاه مفـاهیم    ، انتخاب رشته، انتخاب مدرسه، شد می کنند که باید گرفته می اشاره

دنبال تجربی و ریاضـی بـودن   ها  خیلی". بود کنندگان مشارکتهاي  استخراج شده از متن گفته
هـا   انتخاب کنم که در ارتباط بـا انسـان  اي  من دوست داشتم رشته، کرد می ولی براي من فرق

کـردم بـا رشـته مشـاوره      مـی  بتوانم به جامعه خودم و روابط انسانی خدمت کنم و فکرباشد و 
خودم را انتخاب کـرده بـودم و حتـی    ي  بتوانم این کار را انجام بدهم و من قبل از کنکور رشته

 . )2(مشارکت کننده  "کردم می شدم باز هم مشاوره را انتخاب می اگر رتبه یک هم
شـغل نقـش   " :کننـد  مـی  ه اثرات شغل بر زندگی شان اشـاره ب کنندگان مشارکتهمچنین 
دیگـر هـم   هـاي   انتخاب شغل روي جنبـه . توانم بگویم مهمترین نقش را دارد می مهمی دارد و

نبود شغل روي ارضاي سایر نیازها اثر دارد و فرد فاقـد شـغل سـایر نیازهـایش     . گذارد می تاثیر
 تحصیل و سـپس انتخـاب شـغل پنجـاه درصـد     اگر بخواهم درصد بدهم ادامه . ارضاء نمی شود

درباره نگرش مصـاحبه شـوندگان بـه شـغل و     . )2(مشارکت کننده "تواند تاثیر داشته باشد می
کنـد بـا قبـل کـه      می تحصیل دید انسان را خیلی باز" :گوید می 3آموزش نیز مشارکت کننده 

چـه از نظـر رفتـاري و    کنم خیلی دیدم باز شده است چه از نظـر سـواد و    می خودم را مقایسه
در فراینـد مسـیر رشـدي     کننـدگان  مشارکت. "ارتباطی چون توي یک محیط بزرگتري هستم

کنم با پـرس و جـو    می بیشتر سعی" :کنند می نیز اشاره انتخاب شغل به کسب اطالعات شغلی
لی کنم و خی می اطالعات را درباره مشاغل بدست بیاورم اما از تجارب زیسته خودم نیز استفاده

پرستیژ و امکان پیشـرفت و رضـایت   ، کنم و درآمد می شاغلین مختلف را با هم مقایسهها  وقت
و نهایتا مصاحبه شوندگان از تأثیر نیازهـاي  . )1(مشارکت کننده  "کنم می آنها را با هم مقایسه

شـرایط جامعـه کمـی    " :کننـد  می جامعه بر ماهیت و ساختار شغل نیز آگاه بوده و به آن اشاره
خت شده به همین خاطر کار ما یه کم سخت تر میشه نمی توانیم امروز را با گذشته مقایسه س

مشـاوران زیـادي   ، کنیم روزي که من هدفم را انتخاب کـردم شـرایط متفـاوت تـر از االن بـود     
کنـد و   مـی  و ایـن کـار را سـخت تـر    انـد   تحصیالتشان تمام شده و وارد رقابت و بازار کار شده

الش کرد و تخصص کسب کرد تا حرفی بـراي گفـتن داشـت و بـا آنهـا بتـوان       بایستی بیشتر ت
 . )2(مشارکت کننده  "رقابت کرد
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 گیريو نتیجه بحث
پژوهش کیفی حاضر با رویکرد پدیدارشناسی به بررسی چیستی تجارب مسیر رشدي انتخاب 

 7پیـدایش   منجر بـه ها  تحلیل و کد گذاري یافته. شغل از دیدگاه دانشجویان موفق پرداخت
مضمون اصلی شد که در ادامه به تبیین چگونگی تاثیر این عوامل بر مسیر رشـدي انتخـاب   

اصـلی آشـکار شـده در ایـن     هـاي   یکی از درون مایـه . شغل دانشجویان پرداخته خواهد شد
 فردي را شـامل هاي  عالیق و ارزش، مجموعه عوامل فردي بود که مفاهیم شخصیت، مطالعه

)؛ دافـی و  2004(2بـراچ و هاسـا  ، )؛ ریـد 2007(1با نتایج مطالعات ناستاها  هاین یافت. شود می
بر طبق . ) همسو است1389)؛ نادري و همکاران(1384)؛ یزدي و حسینیان(2007(3سدالك

تواند در انتخاب شغل  می ) مجموعه عوامل ذهنی و عینی که1951نظر گینزبرگ و همکاران(
و عوامـل راهنمـا هسـتند کـه عوامـل شخصـی       هـا   واقعیت، موثر باشد شامل عوامل شخصی
ــی  ــوت ذات ــاط ق ــد از نق ــق، عبارتن ــا، عالی ــداف و ارزش ه ــرگ و  . اه ــق گینزب ــایج تحقی نت

بایـد در انتخـاب شـغل    هـا   ) نشان داد که گرچه عالیق و توانـایی 1374، همکارانش(اردبیلی
فرد مبتنی باشد و مدنظر قرار گیرد اما یک انتخاب موثر شغلی باید همچنین بر نظام ارزشی 

 . خویش تقویت نمی شود نمی تواند شغل مناسبی را اتخاذ کندهاي  اگر فرد در طرح ارزش
درون  4کـه داراي   اسـت  مجموعه عوامل محیطـی ، درون مایه اصلی دیگر مطالعه حاضر

. نقش خانواده و الگو داشتن، اقتصادي -طبقه اجتماعی، مایه فرعی است؛ جو محیط آموزشی
، بـه نقـل از امینیـان   ، 2003فلسـمن و بلوسـتین(  ، مختلفهاي  با نتایج پژوهشها  هاین یافت
)؛ 1372)؛ عزیـزي( 1965(5)؛ کرامبولتز و اسچرودر1994)؛ سکالنبرگ(2000(4)؛ الزو1387
در نظریـه انتخـاب شـغل یـادگیري اجتمـاعی      . ) همسو اسـت 1374)؛ شریفی(1369کیانی(

و خارج از کنتـرل   بینی پیشو حوادث غیر قابل ) شرایط محیطی 1979کرامبولتز و میشل (
. )2002، 6(کرامبولتز و هندسـون اسـت  دومین عامل مهـم در مسـیر رشـدي انتخـاب شـغل     

میـزان ارضـاي   ، انتخاب شغل فعالیتی است پویا و هدفمند که با توجه به خویشتن پنـداري 
تشـکیل دهنـده   دهـد کـه عوامـل     مـی  در درون شیوه زندگی رخ گیري تصمیمنیازها و توان 

 -اقتصـادي و فرهنگـی    -اجتمـاعی ، روانـی  -زندگی حاصل تعامل عوامـل جسـمانی  ي  شیوه
دهد که اعضاي خـانواده بـه خصـوص     می مطالعات نشان. )1393، (شفیع آبادياست سیاسی

                                                           
1. Nasta. K. A  
2. Reed. M. B., Bruch, Monroe., Haase. R.F  
3. Duffy, R. D., & Sedlacek, W. E. 
4. Luzzo, D. A  
5. Krumboltz., J. D., & Schroder, W.W  
6. Henderson 
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منـابع اولیـه آن    عنـوان  بـه در مسیر رشدي انتخاب شغل فرزنـدان مـوثر هسـتند و    ، والدین
؛ 2015، 2اختر و میدوهاس، تسیویریکاس، ؛ فلوري2010، 1ن و دانشوند(سینامو می محسوب

درگیـر شـدن فـرد را در    ، فرزنـدي  –کیفیت رابطـه والـد   . )2013، 3کادروري و تزینر، اورن
مسیر رشدي انتخاب شغل تسهیل هاي  تکالیف چالش برانگیز و پیچیده مورد نیاز در انتخاب

گردد(پـی   مـی  رشدیافتگی در مسیر رشدي انتخاب شغلکرده و از این جهت منجر به ارتقاء 
تا مرگ کـه پایـان   ، همچنین فرد از زمان تولد. )2010، 5؛ خاساونه2016، 4گوان و همکاران

آگاهانه و نا آگاهانه در حال یادگیري به ، مسیر رشدي انتخاب شغلش است؛ مداوم و پیوسته
اسـت کـه از راه دیـدن    اي  مشاهده یادگیري، یکی از انواع یادگیري. است مختلفهاي  شکل

، 6(هرگنهـان  اسـت  کنند می رفتار آنهایی که براي ما اهمیت دارند و نقش الگو براي ما بازي
 . )1391، حسینیان، عابدي، باغبان، ؛ به نقل از سمیعی1385

، کـه مفـاهیم خودپنـداره    اسـت  دیگر مقوله به دست آمـده در ایـن پـژوهش خودشناسـی    
این یافته با نتایج مطالعـات کیبریـک و   . شود می تجارب رشدي را شامل خودپنداره تحصیلی و

 )؛ السـکین و پـالرمو  1385( )؛ آرونـد و شـفیع آبـادي   1960( 8)؛ نورل و گریتر1961( 7تیدمن
یکی از مفاهیم بنیادي . ) همخوانی دارد2004( 10) و شولتیس2003( 9)؛ کرید و پاتون1983(

دیدگاه است که خصوصـیات انسـان در مراحـل مختلـف زنـدگی      رشدي باور به این هاي  نظریه
در . شـود  می تغییر یافته در هر مرحله سازگارهاي  با نقش، کند و در عین حال انسان می تغییر

خویشـتن  . آیـد  مـی  خویشتن پنداري عامل اصلی و مرکـزي انتخـاب بـه حسـاب    ها  این نظریه
و اسـتعداد و توانـایی   ها  رغبتها،  ارزش، اداتنظام ادراکی آگاهانه فرد است که با اعتق، پنداري

 خودپنـداره در همـه  . اسـت  به عبارت دیگر ارزشیابی فرد در مورد خـودش . هایش ارتباط دارد
(سـمیعی و   انتخـاب شـغل  ، هدفمنـد آدمـی دخالـت دارد از آن جملـه    هاي  و فعالیتها  زمینه

انتخاب شغل کـه بـا رشـد     مسیر رشدي، )1963( به نظر سوپر و همکارانش. )1391، همکاران
 . کند می عمومی هماهنگ است مراحل متعددي را از لحظه تولد تا بازنشستگی طی

                                                           
1. Cinamon & Dan 
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هـاي   تحصیلی بـود کـه شـامل زیـر مضـمون     هاي  مهارت، درون مایه اصلی دیگر پژوهش
که نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات سوپر و  است فراشناختیهاي  و مهارت ریزي برنامه

در ، )1963( تیـدمن . اسـت  ) همسـو 1386( ) و دلفارد2007( 2)؛ پیکت1960( 1اوراستریت
فعالیـت  ، کند کـه مسـیر شـغلی افـراد از سـازمان دهـی خـود        می اشاره گیري تصمیمنظریه 

خیزد و افراد در  می بر، هدفمند و تصمیماتی که برخاسته از جدا کردن و وحدت بخشی است
سازشـی بـین   ، گیري تصمیمطی داشته که با مسیر شغلی خود نقش فعال و مسل گیري شکل

سازند و این تصمیمات تحت تاثیر تجربیات حاصل  می عوامل فردي و عوامل اجتماعی برقرار
در انـد   دانشجویانی که بلوغ شغلی کاملتري داشـته . گیرد می تحصیالت و اشتغال نیز قرار از

 وظـایف تحصـیلی  بـه  تـري   جـدي  طـور  بـه هسـتند و   مسیر رشدي انتخاب شغل مصمم تـر 
ــی ــد م ــراون پردازن ــاین، (ب ــوگزا، ترام ــدر، ه ــت، تلن ــان و لن ــل از، 3ف ــل از ، 2007نق ــه نق ب

 . )1390صادقی
هدفمنـدي بـود کـه بـر اسـاس      ، درون مایه اصلی دیگري که از این پژوهش آشـکار شـد  

 این یافته با. نیازمندي و معنا بود، شامل مفاهیم انگیزه پیشرفت کنندگان مشارکتهاي  پاسخ
)؛ بــالك و 1960( 5)؛ نچمــن2009( 4)؛ هیــل1960( نتــایج مطالعــات ســوپر و اوراســتریت

 )؛ رسـولی و همکـاران  1394( )؛ مدنی فر و همکـاران 1388، )؛ (الماسی فر1997( 6ریچمند
مهمترین ویژگی افراد ، به اعتقاد سوپر. ) همسو است2006( )؛ کنستانتین و همکاران1393(

مبتنی بر اطالعات هاي  گیري تصمیمرنامه هدفمند براي زندگی و داشتن ب، داراي بلوغ شغلی
) هدفمنـدي مرکـز تفکـر مسـیر     1963بر طبق نظر تیدمن (. )2010، (تمبا و شناخت است

 کند یـا رفتـاري هدفمنـد انجـام     می زمانی که فردي هدف گزاري. رشدي انتخاب شغل است
را انجام داده و مسیر شغلی خـود را  دهد؛ در واقع مکانیسم اصلی خود سازمان یافته اش  می

دهنـد کـه فـرد     مـی  این رفتارها مداوم نیستند و مـوقعی خـود را نشـان   . نماید می مهندسی
سلسله . )2008، (ساویکاس آمادگی و انرژي الزم براي توسعه مسیر شغلی اش را داشته باشد

رد طـی کنـد و   تکالیف رشدي و مراحل مختلفی که بایـد فـ  ، حوادث متفاوت از تولد تا مرگ
زنجیري جدا هستند که به مسیر هاي  همچون حلقه، بیش از آن تجربیات اجتماعی گوناگون

ي طـور  به. توانند بین این رویدادهاي جداگانه پلی بزنند می افراد. شوند می شغلی فرد منتقل
                                                           
1. Super, D. E., & Overstreet, P. L 
2. Pickett, F. R  
3. Brown, Tramayane, Oxha, Telander, Fan & Lent 
4. Hill, R. E  
5. Nachmann, B  
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این امر به سـازگاري بیشـتر آنهـا کمـک     . زندگی خود ببینندهاي  که همه را از عینک هدف
هدفمنـد  هاي  فعالیت. نماید می زنجیر را به هم وصلهاي  حلقهها  هدف، در واقع. هد کردخوا

سازد تا از انقطاع کنـونی بـه وضـعیت آینـده کـه       می بین زنجیره مفاهیمی که افراد را وادار
بـه نقـل از سـمیعی و    ، 2008، سازد(ساویکاس می دوست دارند؛ حرکت نمایند؛ پیوند برقرار

) مشخص گردید کـه نمـره کلـی و    1394در پژوهش مدنی فر و همکاران(. )1391، همکاران
همبستگی مثبت و معناداري با بعد مشورت خواهی از بلوغ ، دینداريهاي  تمام خرده مقیاس

شغلی دارند؛ دینداري در بعد انجام واجبات و دوري از محرمات با دو بعد کنجکاوي و اعتماد 
 . اداري داردهمبستگی معن، به نفس از بلوغ شغلی

 بـه ، سـاختاریافته  نیمـه  مصاحبه روش از استفاده با نیز) 2006( همکاران و کنستانتین
 و پرداختنـد  دانشـجویان  شـغلی  رشد روي بر معنویت و دین نقش بررسی پیرامون پژوهش

 این از استفاده رویکرد با مشاوره انجام و دانشجویان معنوي و دینی عقاید که کنند می بیان
 انتخـاب  منظور به شان فعلیهاي  رهیافت گذاري هدف براي را آنها تواند می تنها نه، مفاهیم
 همـۀ  در شـغلی  سـازي  تصـمیم  به بخشی مفهوم در را آنها تواند می بلکه، کند کمک شغل
 . رساند یاري زندگیهاي  دوران

 گیـري  تصـمیم به آن اشاره کردند مشـکالت   کنندگان مشارکتمضمون اصلی دیگري که 
و نتیجـه تحقیـق بـا    انـد   که آنها در طول مسیر رشدي انتخاب شغل با آن مواجه بـوده  است

مرحلـه  . ) همسـومی باشـد  1387( )؛ نظري1383( نتایج تحقیقات شفیع آبادي و فرحبخش
در ایـن  . شـود  می مکاشفه در مسیر رشدي انتخاب شغل تقریبا از بدو ورود به دانشگاه شروع

البتـه هنـوز آثـار بـی تصـمیمی و      . گردنـد  می مشخص تر شغلی محدودتر وهاي  دوره هدف
او هنوز مسیر حتمی و قطعـی خـود را نیافتـه و    هاي  بالتکلیفی در فرد باقی است زیرا رغبت
در این دوره فرد دو یا سه رغبت شغلی را که بسیار . امکان تغییر و تحول در آنها وجود دارد

 آیـد  می گزیند و درصدد تحقق آنها بر می رراهنماي فعالیتش ب عنوان بهقوي و شدید هستند 
شغلی  گیري تصمیممعتقد است نوجوانان هنگام ، )2005( گاتفردسون. )1390، (شفیع آبادي

کسب اطالعات به شکل نادرسـت و گـزینش نامناسـب مواجـه     ، با سه مشکل اطالعات اندك
شـغلی  هـاي   زینهگ، هستند که از طریق فرایند مصالحه به جاي انتخاب بهترین گزینه شغلی

 . کنند می خوب را انتخاب
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شود که نتـایج پـژوهش بـا تحقیقـات      می در نهایت به درون مایه اصلی بلوغ شغلی اشاره
ــانجون ــگ ، ی ــگ تین ــگ و تن ــر2012( 1ونبین ــی2010( 2)؛ والک ــوپر و 1965( 3)؛ دایل )؛ س

مسـیر  سـوپر بـه چگـونگی فرآینـد     . ) همسو اسـت 1384( )؛ شیرانی نژاد1960( اوراستریت
، بـه بیـان دیگـر   . رشدي انتخاب شغل و بلوغ شغلی بیش از صرف انتخاب شـغل توجـه دارد  

توان  . مییابد می زندگی ادامههاي  مسیر رشدي انتخاب شغل فرآیندي است که در تمام دوره
 فرد درست تر و مناسب ترهاي  نتیجه گرفت که با افزایش سن و پیدایش بلوغ شغلی انتخاب

تواند به بهترین وجه از امکانات خـود در رسـیدن بـه اهـدافش      می الغ معموالفرد ب. شوند می
سرانجام فرد باید در مسیر رشدي انتخاب شغل تصمیم . )1993، (شفیع آبادي استفاده کند

. سازد برگزینـد  می بگیرد و شغلی را که با خودپنداره اش همسو است و نیازهایش را برآورده
 عملی است خالق و هدفمند و پویا کـه در جهـت حـل یـک مسـئله بـه وقـوع        گیري تصمیم

هـاي   توانـد درسـت و بـه موقـع تصـمیم بگیـرد کـه در گذشـته روش         می پیوندد و کسی می
جزء تفکیک ناپذیر تمام  گیري تصمیمبدون شک . را آموخته و عمل کرده باشد گیري تصمیم

، (شـفیع آبـادي   رورتی حتمـی اسـت  پس آموختن آن ض. لحظات زندگی روزمره انسان است
1393( . 

) معتقد است بلوغ شغلی از سازش بین رفتار شغلی حال با رفتـار شـغلی   1968( اوسیپو
بـر اسـاس نظریـه سـازه منـدي      . شـود  مـی  مورد انتظار در آینده با توجه به سن فـرد ناشـی  

ق پیدا به هر میزان که شخص با یک تکلیف انطبا در طی مراحل رشدي، )2002( ساویکاس
 تنـد؛ سـطح بلـوغ شـغلی او معلـوم      مـی  مسیر شـغلی اش در هـم  هاي  کند و آن را با دغدغه

نشـان از بلـوغ شـغلی در    ، پذیرفتن و انجام هر تکلیف در هر سـنی ، به عبارت دیگر. شود می
 اسـت  از آنجا که روش پژوهش حاضر کیفی. )1394، مسیر رشدي انتخاب شغل دارد(زونکر

، کیفی از جمله عدم حذف سوگیري مشاهده گـر و مصـاحبه کننـده   پژوهش هاي  محدودیت
پژوهشگر و عدم قابلیت تعمیم پیذیري براي این پژوهش نیز در نظر  گیري نتیجهعدم کنترل 
نمونه پژوهش حاضر محدود به تجربیات زیسـته مسـیر رشـدي انتخـاب شـغل      . گرفته شود

به ، گذشت می صیالت دانشگاهی آنهاترم از تح 4دانشجویان موفق کارشناسی بود که بیش از 
همچنـین تعمـیم   . همین دلیل نتایج این پژوهش شامل تجربیات سایر دانشجویان نمی شود

دیگـر  هـاي   از جمله محـدودیت . غیر دانشجو باید با احتیاط صورت گیردهاي  نتایج به نمونه
کـه  ، کـرد توان به بافت مکانی که پـژوهش در آن انجـام شـده اسـت اشـاره       می این پژوهش

                                                           
1. Yanjun, M., Wenbing, G., & Tengteng, H  
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بنـابراین تعمـیم   ، توانـد داشـته باشـد    می متفاوتی از سایر بافتها در مناطق دیگر هاي ویژگی
هرچند پـژوهش حاضـر   . نتایج این پژوهش به تمامی دانشجویان باید با احتیاط صورت گیرد

مطالعه پدیدارشناسی توصیفی در زمینه رشد مسیر شغلی است ولی به ارتقاء دانـش در   یک
مقایسـه تجربیـات زیسـته    . کنـد  مـی  نگی آمادگی دانشجویان براي اشتغال کمکزمینه چگو

مسیر رشدي انتخاب شغل افراد دانشجو و غیر دانشجو گامی مهم بـه سـوي آزمـون اعتبـار     
پژوهش حاضر بر اساس تجارب دانشجویان موفق بـه موضـوع   . پژوهش حاضر استهاي  یافته

اجتماعی کشـورمان   -شغل در بافت فرهنگیپر اهمیت چیستی فرایند مسیر رشدي انتخاب 
نشان داد که رشـد دانشـجویان در مسـیر رشـدي انتخـاب شـغل متـأثر از        ها  یافته. پرداخت

، گیـري  تصـمیم مشکالت ، تحصیلیهاي  مهارت، خودشناسی، محیطی، مجموعه عوامل فردي
، فردي هاي ویژگیاز یک سو لزوم توجه بیشتر به ها  این یافته. هدفمندي و بلوغ شغلی است

بر اشتغال را براي افرادي که در حوزه اشـتغال   تأثیرگذارارزشی و اجتماعی ، مبانی فرهنگی
گـردد کـه از تمـامی     مـی  کنـد پیشـنهاد   مـی  یـاد آوري ، جوانان مشغول به فعالیـت هسـتند  

مسیر رشدي انتخاب شغل در تمامی مقاطع هاي  این پژوهش جهت طراحی برنامههاي  مولفه
کیفی بیشـتر در زمینـه   هاي  لزوم انجام پژوهش، برداري شود و از سوي دیگر تحصیلی بهره

شود همچنین  می متنوع تر متذکرهاي  انتخاب شغل و مسیر رشدي انتخاب شغل را در نمونه
تواند به سمت سنجش کمی و تعیین برازش آماري عوامل  می آیندههاي  جهت گیري پژوهش

پژوهش حاضر مبنی بر عوامل موثر اثر هاي  ه به یافتهبا توج. استخراج شده در پژوهش باشد
تعیین سطح رشد یافتگی جوانـان   عنوان بهتوان از آن  می گذار بر مسیر رشدي انتخاب شغل

، آموزشی آمـادگی اشـتغال  هاي  در مسیر رشدي انتخاب شغل و مبنایی براي محتواي برنامه
 . انتخاب شغل و مشاوره شغلی استفاده کرد

 
 

 قدردانی و تشکر
 پژوهشـگران  وسـیله  بـدین . باشـد  مـی  مشاوره رشته دکتري رساله از مستخرج حاضر مقاله

 هیچگونـه  بدون و صمیمانه، صادقانه که کنندگانی شرکت تمامی از را خود مراتب قدردانی
 . دارند می اعالم، داشتند همکاري پژوهش این در اجراي توقعی
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 . دانشگاه اصفهان، پایان نامه دکتري .دبیرستان و پیش دانشگاهی

سـیماي مرکـز   کاکنـان صـدا و   اي  بررسی عوامل وثر بر بلـوغ حرفـه  . )1384(. شهریار، شیرانی نژاد
 . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان .اصفهان

اقتصادي و اجتماعی و موفقیت تحصیلی بر گرایشات هاي  بررسی تأثیر زمینه. )1372(. علی، عزیزي
 . پایان نامه کارشناسی دانشگاه شیراز .آموزان دانششغلی 
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مسـائل و مشـکالت انتخـاب شـغل در     بررسی . )1383(. عبداهللا، شفیع آبادي، کیومرث، فرحبخش 
شهر اصفهان و ضرورت ارائه خدمات مشـاوره شـغلی از نظـر    هاي  گروهی از دانشجویان دانشگاه

انتشارات  :تهران. مجموعه مقاالت اولین همایش نقش مشاوره و راهمایی شغلی در بازار کار. آنها
 . استاد ملبورنی

 .انتخاب شغل در پسران ابتـدایی شـهر تهـران    بررسی کیفی مراحل رشد. )1394(. صدیقه، کاظمی
 . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی

مقایسه رشد مسیر شغلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان و . )1390(. نرگس، کرمانی
 . دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشجویان ایرانی دانشگاه واترلو کانادا

بررسی تأثیر وضعیت اقتصادي و شغلی والدین در انتخاب رشـته تحصـیلی   . )1369(. جمیله، کیانی
 . پژوهشنامه خبري وزارت آموزش و پرورش، پایان نامه کارشناسی ارشد .دختران

اثربخشی آمـوزش راهبردهـاي فراشـناختی بـر خودپنـداره شـغلی       . )1386(. محمد، مجازي دلفارد
پایان نامه کارشناسی ارشـد دانشـگاه عالمـه     .سال سوم دبیرستان منطقه عنبرآباد آموزان دانش

 . طباطبایی
تیـپ  ، مقایسه رابطه بین خودپنـداره . )1389(. سیمین، منوره؛ حسینیان، خیرالنساء؛ یزدي، نادري

هاي  و پژوهشها  مجله تازه .شخصیتی و آرزوهاي شغلی دانش آمخوزان پیش دانشگاهی شهرکرد
 . 33-50، 9)33(، مشاوره

سنجش اطالعات مسیر شـغلی دانشـجویان دانشـگاه شـهرکرد و پیشـنهاد      . )1387(. فرحناز، نظري
 . دانشگاه اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد. الگویی براي ارائه اطالعات شغلی

 :تهـران  .کسـب و کـاربرد اطالعـات شـغلی    هاي  راهنمایی و مشاوره روش. )1374(. یوسف، اردبیلی
 . ویرایش

شـغلی زنـان و مـردان تصـیل کـرده      هاي  مقایسه ارزش. )1384(. سیمین، حسینیان، منوره، یزدي
 . 51-60، 1)1(، نوین تربیتیهاي  فصلنامه اندیشه .دانشگاهی قبل از ورود به بازار کار
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