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Article Type 
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 Purpose: The most important goal of people in the society is 

to have a suitable job and if the consultations for determining 

the field of study are done on time, the society will not face 

the problem of educated people looking for work. This 

research was conducted with the aim of designing a career 

guidance model for elementary school students based on 

individual talents (case: Hormozgan province). The current 

research is applied in terms of its purpose, and in terms of the 

method of data collection and analysis, it was exploratory in 

terms of the type of implementation. 

Materials and methods: The statistical community of the 

research was made up of experts and experts in the field of 

career guidance. The data collection tool was through 

interviews, and after conducting 15 interviews, the codes 

reached theoretical saturation. 

Findings: After coding the first stage in MAXQDA software, 

41 initial codes were obtained in the form of 9 components and 

3 dimensions (individual, educational and systemic) of career 

guidance of primary school students based on individual 

talents. 

Conclusion: Therefore, education and training by increasing 

the quality of education and equipment of primary schools, 

making it mandatory for schools to create records of students' 

talents and interests, hiring counselors and educational 

coaches, raising awareness of various jobs, holding in-service 

courses in The field of how to teach career guidance to primary 

school students and to put career guidance on the agenda in 

primary school. 
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   و همکاران  موسوی زینب سیده  473

 1401پاییز ، 3، شماره 6دوره  زندگی اسالمی با محوریت سالمتپژوهشی سبک -فصلنامه علمی

 ابتدایی دوره آموزان دانش شغلی هدایت مفهومی الگوی

 فردی استعدادهای براساس

  1موسوی زینب سیده
 بندرعباس، واحد آموزشی، مدیریت ، گروهدکتری دانشجوی
 .ایران بندرعباس، اسالمی، آزاد دانشگاه

 
 *2 زاده صباحی محمود
 آزاد دانشگاه بندرعباس، واحد آموزشی، مدیریت گروه، استادیار
 )نویسنده مسئول(. ایران بندرعباس، اسالمی،

 
 3 نامی کلثوم

 آزاد دانشگاه بندرعباس، واحد آموزشی، مدیریت گروه ،استادیار
 .ایران بندرعباس، اسالمی،

 
 4 پارساپور آتسا

 اسالمی، آزاد دانشگاه بندرعباس، واحد ریاضی، گروه ،استادیار
 .ایران بندرعباس،

 

 دهیچک
 شغل یک داشتن تحصیل از جامعه افراد هدف مهمترین: هدف

 انجام موقع به تحصیلی رشته تعیین هایمشاوره اگر و است مناسب
مین مواجه کار جویای تحصیلکردگان نام به مشکلی با جامعه شود،
 دانش شغلی هدایت الگوی طراحی هدف با پژوهش این .شود

 استان: مورد) فردی استعدادهای اساس بر ابتدایی دوره آموزان
 کاربردی هدف، نظر از حاضر پژوهش. پذیرفت انجام( هرمزگان

 نوع حسب بر اطالعات، تحلیل و گردآوری شیوۀ نظر از و است
 .بود اکتشافی آمیخته اجرا
 متخصصان و خبرگان را تحقیق ایآماری جامعه. :ها روش و مواد

 آوری جمع ابزار. دادند تشکیل شغلی هدایت حوزه نظران صاحب و
 به کدها مصاحبه، 15 انجام از پس که بوده مصاحبه طریق از داده
 .رسیدند نظری اشباع حد

 افزار نرم در اول مرحله گذاری کد از پس: هایافته

MAXQDA بعد 3 و مولفه 9 قالب در اولیه کد 41 تعداد 
 یابتدای دوره آموزان دانش شغلی هدایت( سیستمی و آموزشی فردی،)

 .آمد بدست فردی استعدادهای براساس
 و آموزش کیفیت افزایش با پرورش و آموزش لذا،: گیری نتیجه

 و استعداد هایپرونده ایجاد نمودن الزامی ابتدایی، مدارس تجهیزات
 مربی و مشاور استخدام مدارس، توسط آموزان دانش وضعیت عالیق

 های دوره برگزاری گوناگون، مشاغل از بخشی آگاهی پرورشی،
 آموزان دانش به شغلی هدایت آموزش نحوه زمینه در خدمت ضمن
 رد شغلی هدایت دادن قرار کار دستور در به نسبت  و ابتدایی دوره
 .نماید اقدام ابتدایی دوره

_________________________________ 
1 - Parsons 
2 -Piirto 

 آموزان دانش فردی، استعداد شغلی، هدایت الگو،: کلیدی های واژه
 .ابتدایی دوره

 

 03/05/1401: دریافت تاریخ
 21/08/1401: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولmahmoudsabahi@yahoo.com 

 
 مقدمه
 و محصول بازارهای به کمک در مهمی نقش شغلی هدایت
 انتخاب زیرا. دارد خود اهداف به دستیابی برای آموزشی هایسیستم

 رد فرد که است تصمیماتی ترینحیاتی از یکی شک بدون شغل
 یک زندگی اوایل در اغلب مهمی تصمیم گیرد و چنین می زندگی

 عالیق و استعدادها به توجه بدون اوقات گاهی و شودمی گرفته فرد
 یزیر برنامه و تفکر دقت، نهایت با باید شغل یک. شودمی گرفته

 متفاوتی ذاتی هایتوانایی و هاظرفیت دارای افراد. شود انتخاب
 مختلف کارهای انجام برای متفاوتی استعدادهای رو این از و هستند
 افعمن برای شغل و افراد بهینه تطبیق شغلی راهنمایی از هدف. دارند

 نشان اخیر شواهد. کندمی ترویج را عدالت همچنین. است متقابل
 ها،مهارت و دانش کسب به تنها نه اجتماعی تحرک که دهدمی

 نه،زمی این در. است متکی نیز آنها از استفاده نحوه درک بر بلکه
 رییادگی از بخشی تا است، گسترده بسیار شغلی هدایت مأموریت

 ( 1شود) العمر مادام
شد بادر واقع انتخاب شغل و مسیرشغلی یک تصمیم بسیار مهم می

اثر دارد که بر همه دوران زندگی و آینده اجتماعی و اقتصادی فرد 
شود، بلکه ماهیتی و فقط به قسمت خاصی از زندگی مربوط نمی

فرآیندی، پیوسته و تکاملی دارد که طی فرآیند رشد انسان از دوران 
( 2یابد. )کودکی تا انتخاب شغل و حتی بعد از آن گسترش می

برخالف تصور، که راهنمایی و مشاوره شغلی هنگام ورود به بازار 
نتخاب رشته شروع می شود، بلکه این فرآیند باید کار یا در زمان ا

مدتها قبل و در دوران ابتدایی آغاز شود. آموزش مشاغل برای دانش 
آموزان دوره ابتدایی از اهمیت باالیی برخوردار می باشد. دوران 

 ی اکتشاف وگردد که پایهکودکی یک دوران سازنده توصیف می
های اولیه ها در سالتها و مهارها، نگرشعالیق شغلی، ارزش

شود و شغل آینده افراد را تحت تاثیر قرار می دهد زندگی بنا می
(3.) 

به عنوان مشاور شغلی، در اولین مرحله از فرآیند  1پارسونز
راهنمایی و مشاوره شغلی خود، در بررسی ویژگیهای فردی به 

معتقد است تالش برای  2شناسایی استعدادها می پردازد. پیرتو
ایی کودکان بااستعداد )استعداد شغلی( در سنین پایین ضروری شناس

است. کودکان با استعداد معموالً در مدارس و در مقاطع تحصیلی 
اولیه، زمانی که توسط معلم یا والدین برای ارزیابی ارجاع داده می 

ان ششوند. کودکان با استعداد با عملکرد کالسیشوند، شناسایی می
 (.4ی ارزیابی می شوند)توسط معلمان ابتدای

معتقد است که فرآیند رشد سیر زندگی شغلی در  3هرو و کرامر
دوران پیش دبستانی به خوبی بنا می شود و در سالهای دبستان یعنی 

3 - Herr & Cramer 
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زمانی که دانش آموزان در پی تحقق تکالیف خاص مسیر شغلی مثل 
توسعه درک گسترده تر از خود و دنیای کاری هستند، مستقیم تر 

(. با توجه به اینکه عقاید دانش آموزان در مورد مشاغل 5ردد )می گ
ها به مکاشفه و رشد مسیر شغلی آنها در مراحل بعدی و فعالیت

)مقاطع باالتر تحصیل( منتهی می شود، نیاز است فهم ما از مسیرشغلی 
به دوران دبستان گسترش یابد و مسیر شغلی کودکان را به جای 

فرآیندی پویا در نظر بگیریم که دانش آموز در یک فرآیند منفعل، 
آن فعاالنه به درگیر شدن با دنیای مشاغل می پردازد عالیق شغلی 
یکی از عوامل مهم در انتخاب شغل در هر فرد به شمار می آید. این 

گیرد و تا حدودی در آموز شکل میعالیق شغلی که در دوران دانش
، 1پروفلی و ووندراسک ماند )هارتونگ،طول زمان پایدار می

(. با شناسایی این عالیق و استعداهای شغلی، و هدایت و سوق 2005
دادن دانش آموزان به سمت این در دوران ابتدایی، زمینه و مقدمات 

 هدایت شغلی و تحصیلی در مقاطع باالتر ایجاد خواهد شد. 
 شغلی آمادگی افزایش "در پژوهشی با عنوان  2دود، هانسون و هولی

 کی با تأثیر گیری اندازه: شغلی های راهنمایی طریق از انشجویاند
 تحقیق این (.6پیمایشی انجام گردید ) -با روش توصیفی "معتبر اقدام

 رابطه و دهد می نشان را شغلی گیری اندازه یک توسعه جزئیات
 آموزان دانش بین در شغلی آمادگی و شغلی راهنمایی مداخالت بین

 در ربیشت نتایج نشان داد مشارکت. کند می آزمایش را متوسطه دوره
 یآمادگ افزایش با توجهی قابل طور به شغلی راهنمایی فعالیتهای

در پژوهشی با عنوان  3تئودراداوید و همکاران . بود همراه شغلی
 - مدارس در شغلی راهنمایی مداخله برنامه یک تأثیر بررسی"

 دانش خودارزیابی صورت به ها مهارت و دانش بر تأثیرات
پس آزمون  -با روش مداخله ای به صورت پیش آزمون "آموزان

 نآزمو پیش و ، بود مؤثر (. نتایج نشان داد که مداخله7انجام گردید )
 تأثیرات مداخله برنامه. بخشد نمی بهبود را نتایج خود خودی به

 در که آموزان دانش های مهارت و دانش تقویت در توجهی قابل
 یک کالس، از خارج در. داشت ، است مفید شغلی تصمیمات

 ارائه را تری معتبر تحقیق های داده تواند می شغلی مشاوره مداخله
 نآموزا دانش توانایی در کمتری تأثیر است ممکن همچنین اما ، دهد

( 1) 4روی .باشد داشته کار و اجتماعی محیط الزامات با مقابله در
با  "هدایت شغلی به عنوان یک راه زندگی "در پژوهشی عنوان 

 به وممرس سیستم روش تحلیل محتوا انجام داد. نتایج نشان داد تغییر
 برای افراد به کمک برای مدرن شغلی راهنمایی خدمات

 توسعه طریق از خوب، شغل یا هادوره مورد در گیریتصمیم
 مهمی هایچالش شغلی، راهنمایی مدیریت هایمهارت ترگسترده

 خوب شغلی آموزش ایجاد معنای به آموزشی، مؤسسات برای. است
ت. اس آموزاندانش کلی هایپیشرفت با آن پیوند و درسی برنامه در

 اطالعات"( در پژوهشی با عنوان 7) 5تئودرا، مارتیها و هاریانتو
 آموزان دانش برای شغلی برنامه از حمایت برای دانشگاهی
که به روش توصیفی و به "غربی جاوا ، دپوک شهر در دبیرستانی

 مورد صورت مصاحبه انجام داده اند نتیجه گرفته اند که اطالعات
 عالقه( 1 ریزی برنامه دانشجویی راهنمایی شغل ارائه برای نیاز

_________________________________ 
1  - Hartung,  Profeli & Vondracek 

2 Dodda, Hansonb and Hooleyb 
3 Teodora David et al. 

 تخصص( 4 گزارش، کارت نمرات( 3 والدین، تمایل( 2 دانشجویی،
 و عالقه مورد در روانشناختی ونآزم نتایج( 5 دبیرستان، در

 فارغ از پس احتمالی کار( 7 دانشگاه های رشته( 6 استعدادها،
 به توانایی( 9 ، کار انواع( 8 با بزرگان، مطابق دانشگاه التحصیلی

فناوری می  و علم دنیای توسعه( 10 و شغل آوردن دست
عملکرد اجرای مقررات "( در پژوهشی با عنوان 8) 6باشد.کوالهو

با هدف بررسی اینکه چه میزان  "هدایت شغلی در آموزش ابتدایی
مدیران مدارس، مشاوران راهنمایی دانش آموزان کارهای خود را 
در چارچوب کار آیین نامه تنظیم مقدمات آموزش حرفه ای ابتدایی 

اهنمایی حرفه ای در ، انجام شده است. مقررات رکننداجرا می
سال به اجرا در آمده است.  5آموزش ابتدایی از زمان تأسیس 

دستورالعملها را برای شناسایی عالیق ، امتیازات و ویژگی های 
شخصیتی دانش آموزان دبستان تعیین می کند و هدف از هدایت 
حرفه ای آنها در پایان کالس هشتم است. این پژوهش بوسیله 

ور و روانشناس در مدارس ابتدایی و همچنین مشا 80مصاحبه با 
بررسی چک لیستهای راهنمایی، انجام گردید. یافته ها نشان می 
دهد: مشاوران و معلمان فعالیت راهنمایی در مدارس خود را 

نمره( انجام میدهند و دالیل آن از جمله 5از  8/2بصورت ضعیف )
اهی کالسهای شلوغ کالس، ساعات طوالنی سخنرانی، عدم آگ

شود که برخی از اختالالت در روند معلمان از راهنمایی، تصور می
کار وجود دارد و آیین نامه کامل اجرا نمی گردد. رحیمی و 

مطالعه تطبیقی برنامه های "( در پژوهشی با عنوان 9همکاران )
درسی هدایت شغلی به منظور اراده رهنمودهایی برای نظام آموزش 

وصیفی و تحلیل مستندات با رویکرد با روش ت "و پرورش ایران
تطبیقی به مقایسه برنامه درسی مشاغل و آمورش کار محور بین 
انگلستان و استرالیا پرداخت. نتایج نشان داد که جهت گیری هر دو 
برنامه درسی آموزش با رویکرد شغل محوری است اما برنامه درسی 

 درسی شغلیمشاغل و آموزش کار محور انگستان در قیاس با برنامه 
ویکتوریای استرالیا اهداف و زمان اجرای متنوع و گستره تری را 
شامل می شود. نتایج بررسی عنصر محتوا در هر دو برنامه درسی 
حاکی از سه مرحله رشد فردی، اکتشاف شغلی و مدیریت شغلی 

یادگیری و ارشیابی نشان  -بود. بررسی عناصر راهبردهای یاددهی
رنامه درسی هدایت شغلی حائز اهمیت است، داد آنچه در هر دو ب

استفاده از روش نوین و فعاالنه در کنار روش های سنتی است. با 
توجه بع یافته های تحقیقف به سیاست گذاران نظام آموزشی کشور 
ایران پیشنهاد می شود. طراحی برنامه درسی هدایت شغلی را با توجه 

لی کشورهای موفق به ویژگی های عناصر برنامه درسی هدایت شغ
( در پژوهشی با 10در دستور کار قرار بدهند. خادمی و خادمی )

 اول آموزان دانش شغلی تحصیلی، هدایت در موثر عوامل "عنوان 

با  روش توصیفی زمینه یابی  "سوادکوه شهرستان دخترانه متوسطه
نشان داد که: عوامل سه گانه فردی، اجتماعی و اقتصادی در هدایت 

 شغل دانش آموزان اول متوسطه موثر می باشد.تحصیلی، 
از آنجائیکه افراد از دوان ابتدایی استعداد پایه و عمومی از خود 
تظاهراتی را به نمایش می گذارند هر چند با توجه به ناپختگی 

4 Roy 

5 Theodora, Marti’ah and Haryanto 
6 -Kulahoglu 
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شخصیت در این دوره سنی و نیز تغییرات محتمل در طی فرآیند رشد 
ا هنوع استعدادها و توانایی در ساهای بعد، تقریبا تغییر در میزان و

در هر کشوری نظام آموزش و پرورش یکی از نظام های مهم 
اجتماعی است. رسالت این نظام عالوه بر انتقال میراث فرهنگی و 
تجارب بشری به نسل جدید، ایجاد تغییرات مطلوب در شناخت ها، 
نگرش ها و در نهایت رفتار کودکان، نوجوانان و جوانان است. برای 
نیل به این اهداف در هر کشوری سرمایه ی فراوانی برای آموزش و 
پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان هزینه می شود. شیوه کار 
کردن و موثر بودن در مراکز آموزش، مستلزم شناخت هدف ها، 
اصول آموزش و پرورش، ویژگی های دانش آموزان، معلمان، برنامه 

ش و سیاست های حاکم بر های درسی، روش های آموزش و پرور
هر یک از دوره های تحصیلی است که در هر کشور متفاوت می 

 (. 11باشد )
در نظام آموزشی ایران پیش بینی ها و برنامه مدون و خاصی جهت 
شناسایی استعداد ها و عالیق شغلی کودکان و هدایت شغلی در دوران 

ابتدایی خود را ابتدایی وجود ندارد، بسیاری از دانش آموزان دوران 
به اتمام می رسانند بدون آنکه عالیق شغلی آنها شناسایی و هدایت 
گردد که نتیجه آن بی عالقگی در مقاطع باالتر، سرگردانی و عدم 
رضایت شغلی در بزرگسالی و هدر رفت سرمایه های انسانی می 
گردد. در برخی از مدارس امروزی از روشهای مختلفی مانند 

اد، ارزیابی معلمان، معرفی نامه، نیمرخهای روانی آزمونهای استعد
حاصل از اجرای آزمونها و کارنامه تحصیلی، جهت شناسایی 
استعداها و عالیق شغلی دانش آموزان استفاده می گردد، اما متاسفانه 

برند و هدایت شغلی رخ نمی از نتایج آنها هیچ گاه بهره کافی نمی
می ماند و در ادامه کودکان بر  دهد و در حد شناسایی استعداد باقی

شود و به عالقه و استعدادهای اساس نمرات به هر سویی کشیده می
فرد اهمیت چندانی داده نمی شود. این مشکالت در اثر فقدان یک  
نقشه راه و الگوی هدایت شغلی در مقاطع مختلف خصوصاً در دوران 

ی، دوران ابتدایابتدایی می باشد. الگو و مدل مفهومی هدایت شغلی در 
می تواند زیربنا و مقدمه هدایت شغلی و تحصیلی در مقاطع باالتر 
گردد. با شناسایی مولفه های هدایت شغلی در دوران ابتدایی و بیان 
نقش هر یک از این مولفه ها در قالب یک الگوی مفهومی، می 

 توان به هدایت شغلی در دوران ابتدایی پراخت.
وهش های داخلی توجهی به هدایت شغلی با توجه به اینکه در پژ

دانش آموزان خصوصاً  در دوران ابتدایی نشده و این موضوع مغفول 
مانده و تنها اخیراً تعداد محدوی پژوهش در زمینه آرزوهای شغلی 

( انجام پذیرفته است و مدلی جهت هدایت شغلی برای 12کودکان )
ئله این پژوهش کودکان دوره ابتدایی ارائه نگردیده است، لذا مس

ارائه الگویی برای هدایت شغلی دانش آموزان دوره ابتدایی خواهد 
بود و اینکه مولفه های این الگوی مفهومی چیست؟ و الگوی مفهومی 
هدایت شغلی در دانش آموزان دوره ابتدایی بر اساس استعداد شغلی 

 چگونه خواهد بود؟

 مواد و روش ها
 هایتیبه محدود تیود. با عناب اکتشافیاز نوع  یفیروش پژوهش ک

 نهیزم نیگذشته همچون تعداد و موضوع در ا هایمرتبط با پژوهش
 در هامستخرج از مصاحبه یکدها یقالب مشخص برا کیشد  یسع

 افتهیساختار مهنی مصاحبه هاداده گردآوری ابزار. شود گرفته نظر
 تیهمچون سن، سابقه فعال یفیسئواالت توص یبود. مصاحبه با برخ

مصاحبه شوندگان آغاز  گاهیجا ایاز سمت  قیشناخت دق نیو همچن
 کیبا  زین انیشد و در پا دهیپژوهش پرس یو در ادامه سئواالت اصل

 قهیدق 90 یال 60 نی. مدت زمان مصاحبه بافتییسئوال باز خاتمه م
 ژهیاز دستگاه و ،یبردارنکتهبود. جهت ثبت اطالعات، عالوه بر 

 به شوندگاننفر از مصاحبه 7. تعداد دیاستفاده گرد زیضبط صدا ن
 یو مطالعه و بررس قیتحق متی شناخت به توجه با و هدفمند شکل

 یگلوله برف وهینفر هم به ش  8و تعداد  یعلم هایمقاالت و پژوهش
نفر  4 شاملشوندگان گروه اول انتخاب شدند. مصاحبه یو با معرف

نفر از  2، آموزشی تیریدانشگاه در رشته مد یعلم اتیعضو ه
نیز نفر  9مدیران اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان و 

پس از انجام بودند. خبرگان حوزه کسب و کار و مشاوران مدارس 
 قیتحق انیدر جرمصاحبه، کدها به حد اشباع نظری رسیدند.  15
 و پژوهش روند در دقت و هاتنوع در نمونه جادیشده با ا یسع

«  تیمقبول»پژوهش از نظر  روایی کنندگان مشارکت انتخاب
 ییایاز پا نیشود. همچن تیرعا«  یریدپذییتأ»و «  یریانتقال پذ»

عنوان نمونه مصاحبه به 3شکل که  نیبازآزمون استفاده شد بد
 آموزشی تیرینفر متخصص مد کیانتخاب و هر مصاحبه توسط 

و د نیکه ب ییگذاری مجدد شدند. کدهاکُد مدیریت طهیآشنا به ح
به مشا ریو کدهای غ "توافق"عنوان کدگذار با هم مشابه بودند به

درصد  82معادل  ییایمشخص شدند و پا "عدم توافق"به عنوان 
 هاداده آوریجمع با زمانهم هاداده لیو تحل هی. تجزدیگزارش گرد

انجام شد. در  کدگذاری قالب در و مصاحبه هر از پس بالفاصله و
نموده است بر اساس نظرات  یپژوهش پژوهشگر سع نیا

الگوی مفهومی هدایت شغلی مورد مطالعه ) دهینظران از پدصاحب
( را استخراج دانش آموزان دوره ابتدایی براساس استعدادهای فردی

 کی هر تر گسترده یبه بررس یرگیجهیکند و در بخش بحث و نت
 MAXQDA. کد گذاری ها در نرم افزار دبپرداز هااز مقوله

 انجام پذیرفت.
 

 یافته ها
به منظور آشنایی بیشتر با ماهیت متغیرهای پژوهش و تشخیص 

ها، ابتدا به بررسی نتایج به دست آمده از الگوهای حاکم بر داده
 1تحلیل توصیفی می پردازیم که خالصه نتایج در جدول شماره 

 مشاهد می شود
 

 مشخصات جمعیت دموگرافیک – 1جدول 
 درصد فراوانی گروه متغیر

 جنسیت
 80 12 مرد
 20 3 زن
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 وضعیت تاهل
 6/6 1 مجرد
 4/93 14 متاهل

 سن

 6/6 1 سال 30کمتر از 
 20 3 سال 40 تا 31بین 
 6/46 7 سال 50تا  41بین 

 8/26 4 سال 50بیشتر از 

 سطح تحصیالت
 60 9 کارشناسی ارشد

 40 6 دکتری

 سابقه کار
 20 3 سال 15تا  11بین 
 2/53 8 سال 20تا  16بین 

 8/26 4 سال 21بیشتر از 
 100 15 جمع

های صوتی به شکل متنی جمالتی پس از تبدیل هر یک از مصاحبه 
که قابلیت تبدیل به یک کد یا مفهوم را داشتند کدگذاری شدند. 

 1کند که در جدول هر کد در مورد یک مفهوم مطلبی را بیان می
کدهای اولیه و مولفه ها و ابعاد هدایت شغلی دانش آموزان دوره 

 ابتدایی براساس استعدادهای فردی به نمایش درآمده است.

استناد به نتایج کدبندی محوری و روابط بین کدهای اولیه شناسایی  با
( قدرت تصمیم 2( خودشناسی، 1مولفه با نام های  9شده تعداد 

( آگاهی 5( نقش معلم و مشاور، 4( عالیق و استعدادها، 3گیری، 
(  مدیریت و 8( امکانات و فناوری، 7( روش ها، 6دهی شغلی، 

ده ها استخراج شدند. که این مولفه ها در ( پایگاه دا9برنامه ریزی، 
 سه بعد فردی، آموزشی و سیستمی دسته بندی شدند.

 
 : کدگذاری نظری )گزینشی(1جدول 

 فراوانی ابعاد فراوانی مولفه ها فراوانی کدهای اولیه ردیف

 10 خودپنداره شغلی 1
 18 خودشناسی

 49 بعد فردی

 3 احساس کارآمدی 2
 5 اعتماد به نفس 3
 4 حل مسئله در بحران 4

قدرت تصمیم 
 11 گیری

 2 تاب آوری 5
 3 شناسایی میزان سخت کوشی 6
 2 شناسایی نگرانی شغلی 7
 6 استعداد 8

عالیق و 
 20 استعدادها

 4 هوش 9
 3 داشتن روحیه کاوش 10
 7 شغلیشناسایی عالیق و تنفرهای  11
 5 کمک به خودشناسی دانش آموزان 12

نقش معلم و 
 48 مشاور

 121 آموزشی

 5 توسعه هویت حرفه ای دانش آموزان 13
 11 معلم  و مشاور تسهیل کننده 14
 7 ایجاد و تقویت روحیه کنجکاوی 15
 8 ارائه تکالیف مرتبط )انشا، نقاشی و ...( 16
 12 ضرورت داشتن شغل در آیندهتاکید بر  17
 6 معرفی الگوهای موفق شغلی 18

آگاهی دهی 
 42 شغلی

 11 آگاهی بخشی از  مشاغل گوناگون 19
 5 اطالع از فرصت ها و شرایط مشاغل 20
 4 معرفی مشاغل براساس تفاوت جنسیتی 21
 3 آشنایی با دنیای استخدام 22
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 4 ایمشاغل کلیشه  23
 3 آگاهی از مشاغل فردی و گروهی 24
 1 مشاغل شهری و روستایی 25
 5 صالحیت ها و توانایی های مورد نیاز مشاغل 26
 9 بازدید از مکان های واقعی 27

 31 روش ها
 4 استفاده از امکانات و روش های مناسب آگاهی شغلی 28
 6 طبقه بندی و تیپ های شغلی 29
 4 استفاده از رسانه های جذاب 30
 8 بکارگیری  روش های تدریس فعال 31
 3 تهیه کتاب ها و بازی های کامپیوتری 32

امکانات و 
 12 فناوری

 67 سیستمی

 2 رسانه های تصویری و فیلم های مرتبط 33
 7 تهیه و استفاده از نرم افزارهای استعدادسنجی 34
 9 تعریف دوره های مرتبط ضمن خدمت 35

مدیریت و 
 35 برنامه ریزی

 10 تهیه برنامه ریزی درسی هدایت شغلی 36

مسابقات استانی و کشوری ایده پردازی شغلی )مثال شغل  37
 3 های آینده(

الزام به وجود مشاور یا مربی پرورشی در کلیه مدارس  38
 13 ابتدایی

 3 استعدادها به والدین و مراجع ذیصالحگزارش  39

 20 پایگاه داده ها
 12 ایجاد پرونده های استعداد و عالیق وضعیت دانش آموز 40

ایجاد بانک اطالعات استعدادهای آینده در دفتر استعدادهای  41
 درخشان

5 

) مولفه ها(  2( استخراج شده مولفه های بر اساس سطح 1در شکل )
)شاخص ها( خروجی نرم افزار مکسیودا نشان داده شده  3و سطح 

 است
 

 
 ) مولفه ها( 2: استخراج شده مولفه های بر اساس سطح 1شکل 
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 ) شاخص ها( 3: استخراج شده مولفه های بر اساس سطح 2شکل 

افزار است،  که خروجی نهایی نرم 2و شکل  1با اشاره به شکل 
ابعاد هدایت شغلی دانش آموزان دوره ابتدایی براساس استعدادهای 
فردی نشان داده شده است که با توجه به ضخامت خط ها، اهمیت 

و میزان تکرار هر کدام از مولفه ها از دیدگاه مصاحبه شوندگان 
 مشخص شده است..

 

 
 : نمای ابری مولفه ها، زیر مولفه ها ابعاد هدایت شغلی دانش آموزان دوره ابتدایی براساس استعدادهای فردی3شکل 
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 گیرینتیجه

هدف پژوهش حاضر الگوی مفهومی هدایت شغلی دانش آموزان 
نتایج نشان داد که سه دوره ابتدایی براساس استعدادهای فردی بود. 

. 2. خودشناسی، 1مولفه ) 9بعد فردی، آموزشی و سیستمی در قالب 
. نقش معلم و مشاور، 4. عالیق و استعدادها، 3قدرت تصمیم گیری، 

.  8. امکانات و فناوری، 7. روش ها، 6. آگاهی دهی شغلی، 5
. پایگاه داده ها( در هدایت شغلی دانش 9مدیریت و برنامه ریزی، 

موزان دوره ابتدایی براساس استعدادهای فردی تاثیرگذار می باشد. آ
( از جهت تاکید بر خود 1نتایج بدست آمده با نتایج تحقیق روی )

شناسی به عنوان یکی از مولفه های بعد فردی و مدیریت و برنامه 
ریزی یکی از مولفه های بعد سیستمی، با نتایج تحقیق تئودرا، مارتیها 

( از جهت تاکید بر عالیق و استعدادها به عنوان یکی 7و هاریانتو )
از فناوری ها به عنوان  از مولفه های بعد فردی و تاکید بر استفاده

( با عنوان 8های بعد سیستمی، با نتایج تحقیق کوالهو )یکی از مولفه
عملکرد اجرای مقررات هدایت شغلی در آموزش ابتدایی از جهت 

شاوران و روش اجرای برنامه هدایت تاکید بر نقش معلمان و م
( 9شغلی از مولفه های بعد آموزشی، رحیمی و همکاران )

درخصوص مطالعه تطبیقی برنامه های درسی هدایت شغلی از جهت 
تاکید بر مدیریت و برنامه ریزی یکی از مولفه های بعد سیستمی، 

های بعد آموزشی و آگاهی دهی شغلی و روش ها به عنوان مولفه
( ازجهت تاکید بر فردی 10ین با تحقیق خادمی و خادمی )همچن

همسو می باشد. نتایج نشان داد که بعد آموزشی از اهمیت بیشتری 
برخوردار بود . توجه به بعد آموزشی از جمله نقش معلم و مشاور 
در جهت تاکید بر ضرورت داشتن شغل در آینده و توسعه هویت 

سی دانش آموزان و  آگاهی حرفه ای دانش آوزان وکمک به خودشنا
بخشی از مشاغل گوناگون و معرفی الگوهای موفق شغلی حائز 
اهمیت در هدایت شغلی دانش آموزان دوره ابتدایی می باشد که 
غفلت از این عوامل و تکیه صرف بر عامل سیستمی مانند امکانات 

(.  13و فناوری و پایگاه داده ها آثار نامطلوبی خواهد داشت )
هدایت های اشتباه امکان دارد آینده دنش آموزان را تحت همچنین 

شعاع قراردهد لذا تمرکز بر عوامل بدست آمده از جمله الزام به 
وجود مشاور یا مربی پرورشی در کلیه مدارس ابتدایی، تعریف دوره 
های مرتبط ضمن خدمت نیازمند طراحی برنامه درسی مرتبط با 

ند می باشد تا با اجرای آن هداشت شغلی به صورت منسجم و هدفم
گامی موثر در راستای هدایت شغلی با در نظر گرفتن ابعاد و مولفه 
های بدست آمده در تحقیق حاضر برداشه شود. از آنجایی که در 
نظام آموزشی کشور الگوی هدایت شغلی براساس استعدادهای فردی 
مورد غفلت واقع شده الزم است ضمن بررسی الگوهای دیگر 

ا نسبت به طراحی الگوی مناسب و بومی هدایت شغلی در کشوره
ایران اقدام نمود. در تحقیق حاضر تالش بر این بود که دانش آموزان 
به توانایی ها و صالحیت هایی بر اساس استعدادهای فردی دست 
یابند که به وسیله آن بتوانند آینده شغلی خود را با توجه به نیازهای 

خود پیش بین نمایند و در جهت آن گام  جامعه استعداد های فردی
(. به عبارت دیگر مهمترین رویکرد در فرآیند الگوی 14بردارند )

هدایت شغلی پاسخ به این سوال است که دانش آموزان درباره 
استعداد های خود چه می دانند و نیازها و خواسته هایشان چیست.  

ن ه شوند. مزیت ایآنگاه باید این استعدادها با دنیای کار تطبیق داد

تواند به همان سمتی هدایت شود و کار این است که دانش آموز می
آموزش ببیند، که واقعا به آن عالقه و استعدادهای نهفته دارد و شور 
و هیجان خاصی نسبت به آن احساس کند. در نتیجه هدایت شغلی 
براساس استعداد های فردی دانش آموزان تا حد بسیاری آینده وی 

تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین هدایت شغلی مشخص می کند را 
که دانش آموز از کدام یک از توانمندی ها و استعدادهای فردی 

 خویش بهره برده و از کدام یک از آنها چشم پوشی نماید.
هدایت شغلی  صمیم گیری درباره انتخاب شغل و حرفه به کمکت 

در زندگی هر فرد  یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین موضوعات
امروزه پیچیدگی و دگرگونی دنیای کار، سرعت  د.به حساب می آی

فرآیند، رشد تکنولوژی ، تقاضای روز افزون برای ورود به برخی 
مشاغل و نیاز به کسب دانش و مهارت ها با توجه به تفاوت های 

برهم خوردن تعادل آموزش و بازار کار شده و   فردی ، موجب
 شغلی و تصمیم هدایتچگونگی هدایت استعدادها ،  مشکالتی را در

گیری حرفه ای به وجود آورده است . و از آن جا که یکی از 
اهداف تعلیم و تربیت در کنار اهداف دیگر ، تسهیل رشد حرفه ای 

و بخصوص دانش آموزان مقاطع مختلف و علی  افراد هدایت شغلی و
حیطه آموزش و است و این هدف ویژه در الخصوص دوره ابتدایی

پرورش و تا حدی آموزش عالی کشور قرار می گیرد ، لذا ، باید 
کوشش نمود تا این مهم به صورت سیستماتیک به اهداف از پیش 

متناسب با ویژگی های فرد و  تعیین شده خود برسد و هدایت شغلی
با اجرای در نتیجه پیشنهاد می شود:  .نیاز بازار کار حرکت کند

دانش  ،توسط وزارت آموزش و پرورش شغلی صحیح طرح هدایت
 شغل بر اساس استعدادهای فردی ایشانآموزان را به سمت و سویی 

افزایش کیفیت آموزش و تجهیزات  با آموزش و پرورش. سوق داد
 .را در دستور کار قرار دهد مدارس ابتدایی نسبت به هدایت شغلی

شده  همچنین وزارت آموزش و پرورش با توجه به اهمیت ذکر
پرونده های استعداد و عالیق وضعیت دانش آموزان را ایجاد نماید. 
و نسبت به استخدام  مشاور و مربی پرورشی در کلیه مدارس ابتدایی 
اقدام و وجود ایشان را در مدارس الزامی نماید تا ایشان نسب به 
آگاهی بخشی از مشاغل گوناگون برای دانش آموزان دوره ابتدایی 

ند. در این راستا الزم است آموزش و پرورش برگزاری فعالیت نمای
دوره های ضمن خدمت در زمینه آموزش هدایت شغلی به دانش 
آموزان دوره ابتدایی را در دستورکار قرار دهد.  همچنین به محققین 
آتی پیشنهاد می گردد ضمن مطالعه حاضر را در سایر شهرها و 

 شتری در این حوزه بامقاطع مختلف تحصیلی و همچنین مطالعات بی
 رویکردهای از قبیل قومی، خانوادگی و طبقات اجتماعی انجام دهند.
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