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Background and Objectives: This study conducted to get the junior high school student of Hamedan 

familiar whit the different Jobs. 

Methods: this is a qualitative study in which interview has been done on 98 participants taken part 

in the study chosen whit snowball sampling strategy. Among 98 participants of the study were parents, 

teachers, students, consultants, managers, and media. Semi structured interview was used and to 

manipulate the results, the content analysis was conducted. 

Findings: The results of the study showed that the students can become familiar whit the different 

jobs through 18 main thems and 39 secondary themes. 

Conclusion: The main themes according to the consultant’s viewpoint were: making the jobs lists, 

having meetings and interactions about jobs, and the use of psychometry and job talent tests. The 

main themes according to the teachers viewpoints were: getting the students familiar whit the jobs 

while teaching, and after teaching in personal gatherings. The main themes according to the parents 

viewpoints were: getting the students familiar whit the jobs through getting around and vacations, 

and talking about the parents experiences about the jobs whit the students. The schools managers 

can get the familiar whit the jobs through occupational seminars, occupational shows, occupational 

week, national talent programme and through the schools structure and facilities. Media could help 

the students through TV programs, having a special job page in the newspapers, social networks, 

making weblogs and having job news through social media. Students could get themselves and their 

friends familiar whit the different Jobs through self studies. 
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 چکیده 

 

  آشنا  هاشغل  انواع با اگر  اموزاندانش. است آموزاندانش پذیریاشتغال به کمک متوسطه دوره مهم اهداف از یکیپیشینه و اهداف: 

  صحیح  انتخاب  به  و   تحلیل  را  رو   پیش  شغلی   های موقعیت  توانندمی  بهتر  باشند،  داشته  خود   هایتوانایی  از  مناسبی   و   درک   و   شوند

 . بزنند دست

  این لیکن  دارد، ایویژه اهمیت آن درباره تامل و  خود های ویژگی درک مشاغل،  انواع با آموزاندانش آشنایی  راستا این در روش ها:

  با   ساختاریافتهنیمه   مصاحبه  و  کیفی   رویکرد  از  استفاده  با  بود  درصدد  حاضر  پژوهش  که  است  چندبعدی  و  پیچیده  پدیده  یک  مساله

  مشاغل   انواع  با  اول  متوسطه  دوره  آموزاندانش  آشناسازی  هایشیوه  آموزاندانش  و اولیاء  مدارس،  مشاوران  دبیران،  مدیران،  از  نفر  98

  25  مدرسه، مشاور  15  شامل  خطی   برفی  گلوله  گیری  نمونه  از  استفاده  با  کنندگانمشارکت  از  بخشی. کند  شناسایی  را  شغل  مفهوم  و

 . شدند انتخاب دسترس در گیرینمونه  طریق از آموزاندانش از نفر 22 و والدین از نفر 20 شامل دیگر  بخشی و  16 و دبیر

 . آمد دستبه اصلی مضمون  14 و فرعی مضمون 44 اولیه، کد 297 مضمون تحلیل شیوه از استفاده با  یافته ها:

  ترغیب   مانند   متنوعی  هایشیوه  از  توانمی  متوسطه  دوره  آموزاندانش  به  شغلی   مفاهیم  آموزش  برای  داد  نشان  نتایج  گیری:  نتیجه

  از   استفاده   اولیاء،   انجمن  مشارکت  جلب  تدریس،   از  بعد   انتقالی   تکالیف   تدریس،   حین  شغلی   های مثال  فردی،   خودرهیاب  مطالعات 

  معرفی  برای  هاییرسانه   اندازی-راه  مدرسه،  در  شغلی  هایگردهمایی  برگزاری  شغلی،  مراکز  از  بازدید  اجرای  والدین،  شغلی  تجارب

  شغلی   استعدادیابی   هایآزمون   اجرای  مهارت،  ایران  طرح  اجرای  شغلی،  هاینمایشگاه  اندازیراه  مشاغل،  فهرست  انتشار  و  تهیه  مشاغل،

 . کرد استفاده ماکرو  و مزو میکرو، سطوح در توانمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

دریافت:    fseraji@gmail.com*نویسنده مسئول: 

20/02/1400 

پذیرش:  

26/07/1400 

انتشار:  

26/07/1400 

 آموزش. هایشیوه اشتغال، متوسطه، اول دوره  شغلی، سواد      کلمات کلیدی: 



 :CIPJ. Vol. 1, No. 1 (Spring 2021)   19-1              3                  19-1 : (1400بهار  ) 1 شماره، اول ه چشم انداز برنامه درسی و آموزش، جلدفصلنام

 مقدمه

شیمار  در بسییاری از کشیورها، از جمله ایران، دوره آموزش متوسیطه منبص اصیلی تربیت نیروی انسیانی ماهر به

ها برای ورود به های تحصییلی و آماده سیاختن آنها و رشیتهمی رود و هدایت صیحیح دانش آموزان به شیاخه

م آموزشیی در دوره متوسطه است ککرمدوست،  بازار کار با توجه به اسیتعداد و رغبتشیان یکی از اهداف مهم ن ا

آموزان دوره متوسیطه با انتخاب رشیته در واقص گام بلندی برای انتخاب  . دانش(1385زندوانیان و ابوالقاسیمی،  

های خود باید بتوانند  آموزان با توجه به آموختهدارند. از آنجا که در پایان این دوره حسیاس، دانششیغل برمی

بنابراین اطالعات شیغلی اراهه شیده در دوره متوسیطه باید  ؛  کار شیوند و زندگی مسیتقلی را آغاز کنندوارد بازار  

های شییغلی آماده کند. مخصییوصییا این اطالعات شییغلی و  بتواند جوانان را برای درک و پذیرش مسییلولیت

دامه تحصییالت دانشیگاهی  ها باید طوری اراهه شیوند تا آن دسیته از جوانان را که به هر دلیلی قادر به اآموزش

( یا اینکه آنها 2017،  1؛ کاشیف پاکدل و پرسیی1395شیوند، آماده اشیتغال و جذب بازار کار کنند ککریمی،  نمی

های آن عرصییه را داشییته باشییند.  هایی هدایت کند که توان، اسییتعداد و عالقه به شییغلرا به سییمت رشییته

ناآگاهانه و عدم درک  ت که بخش زیادی از آن به انتخابسی عالقگی به شیغل یکی از معضیالت اصیلی شیاغلین ابی

 (.2،2012سوون و یلونشود کصحیح از عالقه و توانمندی خود فرد ناشی می

میدارس ابتیدایی و متوسیییطیه وایفیه دارنید مفیاهیم شیییغلی میاننید درآمید، خلق رروت، شیییغیل پیاییدار،      

آموزان در سییطوح مختلف آموزش مختلف به دانشهای  ها را به شییکلخوداشییتغالی، کارآفرینی و انواع شییغل

آموزان هیای متنوعی را برای دانش(. در کنیار اراهیه این اطالعیات، میدارس بیایید فرصیییت2011،  3ترانی  دهنید ک

شیان  های خود را بشیناسیند و متناسیب با شیناختها و محدودیتها، قابلیتتدارک ببینند تا آنها با ضیعف و قوت

بنابراین ؛  (2012،  4کویعلی، پان ، بوتن و مک بزنند کها را تحلیل و دست به انتخاب منطقی  از خود، موقعیت

سیواد شیغلی عبارتسیت از آشینایی با انواع مشیاغل، شیناخت و درک خود و داشیتن قدرت انتخاب منطقی از بین  

گیرد؛ ولی  می( بیا وجود آنکیه آموزش سیییواد شیییغلی در اغلیب کشیییورهیا مورد توجیه قرار  2012،  5ههمآنهیا ک

های آموزش آن متفاوت است. بعضی از کشورها در قالب تک درس با عنوان کاردستی، برخی از کشورها  شییوه

های اخیر در بعضی از کشورها در قالب هنر نیز به و در سال  ندسی و فناوریدر قالب دروس ریاضیی، علوم، مه

،  6ودل، برنز، گامن و روزک  .رفته شیده اسیتعنوان یکی از دروس ضیروری برای آموزش سیواد شیغلی در ن ر گ

ها،  ها، خانوادههای اجتماع، سییازماندرسییی رسییمی از ارفیت( در کره جنوبی مدارس عالوه بر برنامه2016

تین ، للون ، اسیتورات، اسیمیت،  ک  رندیگآموزان بهره میمعلمان و والدین برای آموزش سیواد شیغلی به دانش

 (.2012،  7رابرتس و دیز
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شیود. مشیاوران تحصییلی  در ایران آموزش سیواد شیغلی عمدتا بر عهده مشیاوران مدارس گذاشیته می     

ها و  آموزان، به آنها در شیناخت توانمندیهای دانشها و انگیزهکنند با شیناسیایی اسیتعدادها، رغبتسیعی می

(. مشاوره  83، ص  1384پژوه، بهکنند کها و اراهه اطالعات شغلی کمک  های خود، معرفی انواع شغلمحدودیت

های  ها و محدودیتکند تا با شییناخت تواناییآموزان کمک میشییغلی و تحصیییلی در دوره متوسییطه به دانش

(. 1389صیافی،  کنند کخود و شیناخت مشیاغل مختلف بتوانند، رشیته تحصییلی و شیغل مناسیبی را انتخاب  

دهند که مشاوره تحصیلی با کمک به ( در پژوهشی نشان می1394، میرکوهی و رحمانی کسیرلک، شاهسواری

های خود و معرفی انواع مشیییاغل به آنها  ها و محدودیتها، اسیییتعدادها، انگیزهآموزان برای درک رغبتدانش

( و  1394ر کپوهای دیگر مانند رضیاییتواند نقش مهمی در انتخاب رشیته و شیغل داشیته باشید. در پژوهشمی

( به نقش مشیاوره تحصییلی و شیغلی در ایجاد رضیایت شیغلی در آینده تاکید شیده اسیت.  1392ک  یآبادشیفیص

گیری تیدمن معرفی انواع مشیاغل توسیم مشیاوران  ( با اسیتفاده از ن ریه تصیمیم1394طهماسیبی کهیانی ک

  د ی( تاک2013ک  1کند. فربیش و ریدطور قابل توجهی کمک میآموزان بههای دانشگیریتحصییلی به تصیمیم

کنند، در عصییر ی که مشییاغل از حالت موروری درآمده و شییکل دموکراتیک پیدا کرده اسییت، مشییاوران  می

آموزان اراهه کنند و به آنها در انتخاب رشیته تحصییلی و شیغل  تحصییلی باید اطالعات شیغلی وسییعی به دانش

 مناسب کمک کنند.

آموزان هسیتند که  عالوه بر مشیاوران تحصییلی، والدین منبص دیگری برای اراهه مفاهیم شیغلی به دانش   

(. مواردی مانند  2،2016گذارند کاوومنهای فرزندان تاریر میعمدتا به شییوه ضیمنی و غیرمسیتقیم بر انتخاب

ین با فرزند و عواملی از این قبیل  های والدین، رابطه والدها، شیغل و ارزشمنش و شیخصییت، آرزوها و آرمان

( در  2018ک  3سیییازد. سیییاین، میثماری و احمدوگر میوالدین را به عنوان منبص مهم در انتخاب شیییغل جلوه

ها والدین به ویژه مادران رابطه  ها و آرمانهای شییغلی نوجوانان با ارزشدهند که انتخابپژوهشییی نشییان می

های  آموزانی که با مشورت والدین رشتهدهد، دانش( نیز نشان می1392اخوان تفتی کهای مرادی و  دارد. یافته

کننید، رضیییاییت تحصییییلی بیادتری دارنید. بیه ن ر آنهیا گرچیه در انتخیاب شیییغیل،  ن ری ییا فنی را انتخیاب می

آنها تحت تاریر  آورند ولی انتخاب نهایی  دسیت میآموزان بیشیتر اطالعات مورد نیاز خود را از مدرسیه بهدانش

دهد  ( با تاکید بر نقش مهم خانواده در انتخاب شیغل فرزندان، نشیان می2000ک  4نفوذ والدین اسیت. هریسیتون

هیای شیییغلی خود  کننید در انتخیابتری دارنید، نوجوانیان سیییعی میهیایی کیه والیدین پیایگیاه قویکیه در خیانواده

 رضایت والدین را جلب نمایند.

های شیغلی فرزندان باید روابم گرم و صیمیمانه با فرزندان داشیته  ی بیشیتر بر انتخاباولیاء برای تاریرگذار

های اند نوجوانان پسری که با خانواده( نشان داده2001ک  5و سامروف  اکلس باشیند. جودل، میشایل، مالنچاک،

دهند.  ایل نشان میخود روابم با محبت و گرمی دارند به سمت مشاغلی که بیشتر با مردم سر و کار دارند، تم
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های شییغلی  آموزان بر انتخابکند که مشییارکت والدین در تکالیف درسییی دانش( تاکید می2014ک  1ایناگاکی

والدینی که در انجام تکالیف علوم و ریاضییی با فرزندان خود مشییارکت    های اوآنها تاریر دارد. بر اسییاس یافته

 دهند.های مهندسی و فناورانه تمایل بیشتری نشان میانتخاب شغلکنند، فرزندان آنها در آینده به می

هیای  هیای ییادگیری مبتنی بر بیافیت و جیذاب، انتخیاب شییییوههیا، طراحی فعیالییتمعلمیان نیز بیا اراهیه مثیال

آموزان را با  توانند دانشمحور و اراهه اطالعات جانبی مرتبم با مشیاغل، میمناسیب ارزشییابی، تدریس مسیاله

ها در  های مرتبم با شییغلدهد اراهه مثالها نشییان می(. پژوهش2013،  2کومالیکنند کمشییاغل آشیینا    دنیای

هیای خود در دنییای واقعی خوب  کنید تیا بیه کیاربرد آموختیهآموزان کمیک میدرس علوم و رییاضیییی، بیه دانش

؛ (2016،  3کودز، برنیس، گان و روزو کاربرد نزدیک سیازند  سیعی کنند آن را به دنیای اشیتغال    بیاندیشیند و

کنید، فرصیییتی را برای هیای ییادگیری کیه بیه انتقیال آموختیه کمیک میبنیابراین معلمیان بیا طراحی فعیالییت

عالوه معلمیان بیا اسیییتفیاده از  بیه  ؛طور واقعی وارد شیییونیدکننید تیا بیه دنییای مشیییاغیل بیهآموزان فراهم میدانش

، اسیییتفاده از مطالعات موردی، بازدیدهای علمی و مطالعات  محور، طراحی پروژهس مسیییالههای تدریشییییوه

کنند تا با مفاهیم شغلی و دنیای مشاغل بیشتر آشنا شوند. همچنین مطالعه  آموزان کمک میمیدانی به دانش

کارآفرینان و صیاحبان مشیاغل به های شیغلی، دعوت از اولیاء، دعوت از  آموزان، برگزاری گردهماییفردی دانش

آموزان در فهم مفاهیم شییغلی و توسییعه سییواد شییغلی کمک  هایی اسییت که به دانشمدرسییه از جمله شیییوه

های جمعی در معرفی مشییاغل آینده و ( بر نقش تلویزیون و رسییانه2016ک  4کند. جهرا، براگمن و هندراپمی

های مناسییبی برای تامل درباره  های جمعی فرصییترسییانه  کنند. به ن ر آنهااراهه اطالعات شییغلی تاکید می

کنند و آرزوها یا انت ارات شیغلی آنها  ها برای مخاطبان خود فراهم میشیغل  ها، معرفی مشیاغل و موقعیتشیغل

دهند. با توجه به جایگاه اطالعات شییغلی در انتخاب رشییته تحصیییلی و انتخاب شییغل آینده  را شییکل می

دهند که  ( نشیان می1385کاامی کپور و شیعاعها مانندزندیسیطه اول، بعضیی از پژوهشآموزان دوره متودانش

زنند که ممکن اسیت  آموزان غالبا بدون داشیتن اطالعات کافی درباره مشیاغل، دسیت به انتخاب رشیته میدانش

کیه  ( درییافتنید  1398شیییمس کاین انتخیاب در آینیده آنهیا را بیا مشیییکیل مواجیه سیییازد. میرزایی، سیییراجی و  

آموزان پیاییه نهم اسیییتیان همیدان درکی محیدودی از انواع مشیییاغیل دارنید و اطالعیات قیابیل اعتنیایی برای دانش

آموزان و نبود فهرسیت  تحلیل و انتخاب رشیته مورد عالقه را ندارند. بر این اسیاس ضیعف اطالعات شیغلی دانش

زان اسیت. بر این اسیاس پژوهش  آموهای آموزش شیغلی از مسیاهل مهم در آموزش سیواد شیغلی به دانششییوه

 های آموزش سواد شغلی را شناسایی کند.حاضر قصد دارد، شیوه

کند تا با شیناسیایی مشیاغل، رشیته تحصییلی مناسیبی را آموزان کمک میآموزش سیواد شیغلی به دانش

آموزان دانشهایی برای معرفی مشیاغل به  های آموزشیی یک درس یا تک درسانتخاب کنند. در بعضیی از ن ام

های آموزشیی آموزش سیواد  شیود. در برخی دیگر از ن امدرسیی دوره ابتدایی یا متوسیطه گنجانده میدر برنامه

 
1. Inagaki 
2. Le Cornu 
3. Welde, Bernes, Gunn & Ross 
4. Gehrau. Brüggemann & Handrup 
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شییود و عالوه بر آن معلمان، کارکنان  آموزان اراهه میدرسییی به دانششییغلی در همه دروس و در کل برنامه

آموزان مشییارکت  دانش  در ارتقاء سییواد شییغلیمدرسییه، مشییاوران، والدین و سییایر عوامل مرتبم در اجتماع  

برایت و  دارد کدرسیییی وجود طور کلی دو رویکرد مهم در آموزش سیییواد شیییغلی از طریق برنامهکنند. بهمی

 (.2012، 1پرایور

درسی رسمی مدرسه، یک درس یا  در رویکرد خطی، ضیمن تاکید بر آموزش سیواد شغلی از طریق برنامه   

شییود و معلمان باید در قالب این  ریاضییی برای آموزش سییواد شییغلی در ن ر گرفته میدروسییی مانند علوم و 

آموزان اراهه دهند. در این رویکرد،  وفن و کار و فناوری مفاهیم شغلی را به دانشها یا دروسیی ن یر حرفهدرس

(. در این 2004، 2براوچاسیت کآموزش سیواد شیغلی در مدارس بر عهده معلمان خاص و مشیاوران تحصییلی  

شییود و معلمان و مشییاوران  درسییی رسییمی اجرا میرویکرد تعدادی مفاهیم مهم شییغلی انتخاب و در برنامه

هیای اخیر مورد  وزان انتقیال دهنید. رویکرد دیگری کیه در دهیهآممفیاهیم را بیه دانش  میدارس وایفیه دارنید، این

آموزش مفاهیم شیغلی اسیت. بر اسیاس این رویکرد، اگرچه تمام    در  3ن میتوجه قرار گرفته اسیت، رویکرد بی

تنهایی  درسییی مدارس انجام شییود ولی مدارس بهها برای آموزش سییواد شییغلی باید با محوریت برنامهتالش

آموزان فراهم نمایند. این رویکرد با نگاه غیرخطی، پویا  رب مناسیبی را در این زمینه برای دانشتوانند تجانمی

کند و برای آموزش آنها  و توزیص شیده، سیواد شیغلی را ترکیبی از مفاهیم شیناختی، نگرشیی و مهارتی تلقی می

درسییی باید در سییطوح  برنامه  گیرد. بر اسییاس این رویکرد، شییرکایکار مینگرانه بهآموزان نگاه کلبه دانش

میکرو، مزو، اگزو و ماکرو در آموزش سییواد شییغلی درگیر شییوند. در این رویکرد عالوه بر معلمان و مشییاوران  

آموزان، مدیران مدارس،  های دیگری نیز دخیل هسیتند. در این رویکرد دانشتحصییلی مدارس، افراد و سیازمان

آموزش مفاهیم شییغلی نقش دارند. بر اسییاس این رویکرد مشییاوران  های متولی اشییتغال در  والدین و سییازمان

آموزان، باید منابص اطالعاتی متنوع شیغلی را به تحصییلی عالوه بر کمک به شیناسیایی اسیتعدادهای شیغلی دانش

بر های تدریس مبتنی  ها و شییوهها، موردها، پروژهها، نمونهآموزان معرفی کنند. معلمان نیز با اراهه مثالدانش

آموزان را به توانند، دانشآموزان را ارتقاء دهند. معلمان و مشییاوران میتوانند، درک شییغلی دانشمسییاله می

عالوه والیدین از طریق بییان  سیییمیت مطیالعیه خودرهییاب در زمینیه شیییغیل و مفیاهیم شیییغلی هیداییت کننید. بیه

آموزان های شیغلی دانشه دیدگاهتوانند به توسیعهای شیغلی میهای شیغلی در مدرسیه یا بیان داسیتانروایت

 (.2014برایت و پرایور، کنند ککمک  

همچنین در این رویکرد، روابم بین عوامیل مختلف تیاریرگیذار بر آموزش شیییغلی، میاهییت پوییا و غیرخطی  

درسیی  عبارت دیگر، از تاریر و تراکنش بین عوامل مختلف مانند مدیر مدرسیه با معلم، والدین با برنامهدارند. به

گیرد و تجارب یادگیری متنوعی را برای ای شییکل میهای تازهو سییایر عوامل برنامه  رسییمی، والدین با معلم

 .سازدآموزان فراهم میدانش

 سؤاالت یا فرضیه های پژوهش

 
1. Bright & Pryor 
2. Baruch 
3. Choase 
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پسر( شهر همدان با سواد  ک  اول آموزان متوسطه  های آشناسازی دانشهدف کلی این پژوهش شناسایی شیوه

 سوال اصلی آن عبارتست از:شغلی می باشد و 

 آموزان دوره اول متوسطه کدامند؟هایی آموزش سواد شغلی به دانششیوه (1

 تحقیق شناسی روش

 روش تحقیق 

آموزان دوره متوسطه اول شهر همدان با سواد شغلی است. با  های آشناسازی دانشهدف این پژوهش، شناسایی شیوه

 رویکرد کیفی استفاده شده است. توجه به این هدف در پژوهش حاضر از 

 جامعه آماری و نمونه 

انتخاب مشارکت مدرسه  برای  مدیران چهار  و  با مشاوران  کانونی  گروه  دو جلسه  ابتدا  پژوهش  در  کنندگان 

برای جمصتشکیل شد. در پژوهش قبلی عمدتا  و  های  آموزش سواد شغلی، مدیران  در مورد  اطالعات  آوری 

بندی ن رات  پس از جمص شارکت کننده انتخاب شده بودند. با مالح ه این نکته ومشاوران مدارس به عنوان م

مقرر شد مدیران مدارس، معلمان درس کار و فناوری، مشاوران مدارس،    این دو جلسه کانونی،  طرح شده در

به عنوان مشارکتدانش والدین  از  آموزان،  در یکی  این جلسات  انتخاب شوند.  پژوهش  در  مدارس  کنندگان 

(. برای انتخاب مدیران،  1391جاللی،  ک  د یگردای برگزار  پسرانه دوره اول متوسطه و به مدت دو جلسه نود دقیقه

نفر مشاور،    15گیری گلوله برفی و مالک محور استفاده شد که تعداد  معلمان و مشاوران مدارس از روش نمونه

الک انتخاب آنها میزان تحصیالت و مرتبم بودن  نفر از مدیران مدارس انتخاب شدند. م  16نفر معلم و    25

رشته تحصیلی با مساله پژوهش و تجربه کاری بود که افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و بادتر در رشته  

به عالوه    و دارای سابقه پنج سال به باد برای مصاحبه انتخاب شدند.  های علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره

گیری در دسترس انتخاب شدند. با توجه به اینکه امکان شناسایی  و والدین به شیوه نمونهآموزان  اینکه دانش

لذا مصاحبهدقیق دانش نبود،  به سواد شغلی مقدور  آگاه  والدین  و  ن ر معلمان، مدیران،  آموزان  با  شوندگان 

ه اطالعات بیشتر و  تالش شد تا افرادی برای مصاحبه انتخاب شوند ک  آموزان و والدین انتخاب شدند.دانش

آموزان در مصاحبه فردی شرکت  نفر از دانش  22نفر از والدین و    20تری درباره موضوع دارند و تعداد  دقیق

 کردند.

 پژوهش فرایند اجرای  

بین   که؛    30هر مصاحبه  بود  این  اصلی مصاحبه  انجامید. سوال  به طول  آشناسازی  »تا شصت دقیقه  برای 

کنید؟« ولی از معلمان، مشاوران،  هایی را پیشنهاد می آموزان دوره متوسطه اول با مفاهیم شغلی چه شیوهدانش

شد. ن یر  در ادامه سوال کلی طرح میتر  شان سوادت ویژهآموزان بسته به موقعیتمدیران، والدین و دانش

توانند، اموزان کمک کنند؟ معلمان چگونه میتوانند به افزایش دانش شغلی دانشاینکه مشاوران چگونه می

-توانند اطالعات شغلی دانشهایی میاموزان از مشاغل را بهبود بخشند؟ مدیران مدارس از چه راهدرک دانش

-آموزان نقش ایفاء کنند؟ دانشتوانند در افزایش دانش شغلی دانشچگونه می  آموزان را افزایش دهند؟ والدین

 توانند دانش شغلی خود را افزایش دهند؟ هایی میآموزان از چه راه
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 های آماریابزار پژوهش و نحوه تحلیل 

مصییاحبه  آموزان متوسییطه از با توجه به نبود اطالعات مشییخد درباره نحوه آموزش سییواد شییغلی به دانش  

ها و  شییوندگان، مضییمونکانونی و مصییاحبه فردی اسییتفاده شیید تا از اطالعات پراکنده و نامنسییجم مصییاحبه

 ها شناسایی شود.حلراه

اسیتفاده شید. در این فرآیند ابتدا متن مصیاحبه ها چهار بار   تحلیل مضیموناز روش  ها  تحلیل دادهبرای 

در    3و پایه  2دهنده، سیازمان1هر مضیمون از نوع فراگیربررسیی شید و مضیمون ایجاد گردید و سیاس جایگاه 

مطالعه  که با اشیراف مناسیبی نسیبت به محتوا   با  گردید. در مراحل تحلیل در ابتدامضیامین مشیخد   شیبکه

آغازگردید و    هادادهگذاری  یاداشیت برداری و عالمت جسیتجوی معانی و الگوها،و    خواندن فعال و  هامکرر داده

کدهای اولیه    این مرحله شیامل ایجاددقیق مطالعه گردید.  ها  داده واقص آشینایی با داده شیکل گرفت. سیاسدر  

کدهای مختلف در    بندیدسیییته  . در گام بعدینمایندها را معرفی مییژگی دادهو  کدهااین  .اسیییت  هااز داده

انجام    های مشیخدلب مضیمونهای کدگذاری شیده در قاو مرتب کردن خالصیه داده  های بالقوهقالب مضیمون

و روابم بین کدها برای ایجاد مضیمون های کلی تر مد ن ر   گرفتهدر ن ر   خود را  کدهایدر این مرحله   .شید

 نامگذاری گردید. ها پس از چند بار مرور و بازنگری اصالح ودر گام بعدی مضمون  قرار گرفت.

ها و نتایج به پاسیخگویان(  کاراهه تحلیل داده  در این پژوهش برای رسییدن به اعتبار، از روش کنترل اعضیا

ها که اطالعات  ها به سیه نفر از اعضیای نمونههای حاصیل از تحلیل دادهاسیتفاده شید. به این صیورت که یافته

  ها قرار گرفت. به عالوه در این پژوهش از روشبیشییتری درباره موضییوع داشییتند اراهه شیید و مورد تایید آن

ی پژوهش بتوانند به جامعه پژوهش  هاپذیری، به این معنی اسییت که یافتهاسییتفاده شیید. انتقالپذیری  انتقال

ها و سییایر موارد در مرحله گذاری و تحلیل نمادها، نشییانههای ویژه کدقابل تعمیم باشییند. اسییتفاده از رویه

در این پژوهش فرآینید تحلییل    (.259، ص  1394مرییام،  داد کهیا را افزایش  هیا، قیابلییت انتقیال دادهتحلییل داده

به سه مرحله کالن تجزیه و توصیف متن، تشریح و تفسیر متن و ادغام و یکاارچه کردن مجدد متن  4مضمون

تقسییم شید، در حالی که همه این مراحل با تفسییر و تحلیل همراه اسیت اما در هر مرحله بر عمق تفسییر و  

 .(5،2006براون و کالرکشود کتحلیل افزوده می

 و یافته ها نتایج 

آموزان دوره متوسطه اول کپسر( شهر همدان با سواد شغلی با  های آشناسازی دانشبه من ور شناسایی شیوه

فردی صورت پذیرفت. با توجه به موقعیت مدارس تا    مصاحبه  نفر که با موضوع آشنایی بیشتری داشتند  98

کد   296ها حد امکان سعی شد، افراد از طبقات اقتصادی و اجتماعی مختلف انتخاب شوند. از تحلیل مصاحبه

 ( نشان داده شده است. 1جدول کمضمون اصلی آشکار شد که در  اولیه، چهل و چهار مضمون فرعی و چهارده

 
1. Global 
2. Organizing 
3. Basic 
4. Thematic Analysis 
5. Braun & Clarke 
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 آموزان دوره متوسطه اول با سواد شغلیهای آشناسازی دانشاصلی و فرعی مرتبط با شیوههای : مضمون1جدول 

 های فرعی مضمون های اصلی مضمون

استفاده از دفترچه رشته های دانشگاهی سازمان سنجش، استفاده از دفترچه معرفی مشاغل و   انتشار فهرست مشاغل 

تهیه و انتشار نشریات شغلی برای دانش   فرصت های شغلی مربوط به اداره کار، اطلس مشاغل،

 آموزان، استفاده از فرهن  مشاغل، راه اندازی و معرفی سایت های مختلف جهت معرفی مشاغل 

جلب مشارکت اولیاء در معرفی  

 مشاغل

شغلی، جلسات بحث گروهی با  -جلسه آموزش خانواده جهت آشنایی والدین با هدایت تحصیلی

 مشاغل گوناگون، گفتگوهای انجمن اولیاء حول معرفی مشاغل. دانش آموزان در زمینه 

های  استفاده من م از آزمون

 استعداد یابی شغلی 

شغلی، تهیه ابزار بازی و سرگرمی تخصصی جهت   -استفاده از آزمون های رغبت سنج تحصیلی

 آشناسازی دانش آموزان با مشاغل، احداث تونل استعداد 

ا و  هها، نمونهاستفاده از مثال

 مساهل شغلی در حین تدریس 

پاسخ مناسب به سوادت دانش آموزان در خصوص مشاغل، توضیح مفاهیم شغلی در کالس درس،  

 بیان ارتباط مفاهیم شغلی با دنیای واقعی 

های  طراحی تکالیف یا فعالیت

 شغلی مرتبم 

های خالقانه و  مهارتی، فعالیتهای های یادگیری مرتبم با مشاغل، مطالعات موردی، تمرینفعالیت

 انتقالی 

ای،  بازدید از نمایشگاه کتاب و تهیه کتاب در زمینه مشاغل، بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه بازدیدها 

بازدید از موسسات و کارخانجات و ادارات و تهیه گزارش، تمهید مقدمات جهت بازدید دانش  

 آموزان از مراکز شغلی در قالب اردو

ها و محاسن هر شغل بویژه شغل خود اولیاء، مطرح نمودن پیوند بین  مطرح نمودن محدودیت های شغلی والدین تجربه بیان 

 تحصیل، کار و زندگی و خدمت به عنوان یک ارزش برای ادامه حیات توسم پدر یا مادر 

های  برگزاری من م گردهمایی

 شغلی در مدرسه 

های کوچک، اراِهه واحد شناسایی  کارآفرینان و صاحبان شرکتدعوت از صاحبان مشاغل و حرف و 

 مشاغل

 نمایش عروسکی با موضوع شغل، تهیه و نمایش و اجرای فیلم و انیمیشن و تلاتر با موضوع مشاغل های شغلی برگزاری نمایش

 و کارآفرینیبازدیدهای شغلی، آشکار ساختن اهمیت مشاغل و نهادینه کردن فرهن  کار  برگزاری هفته مشاغل 

ترغیب مدارس به اجرای طرح ملی  

 ایران مهارت 

ای، توسعه  های فنی و حرفههای کوتاه مدت، ایجاد عالقه در دانش آموزان به رشتهکسب مهارت

 کار و کارآفرینی، توزیص کتاب ایران مهارت بین دانش آموزان 

ی و ... با موضوع مشاغل، دادن مسلولیت های مرتبم با  برگزاری مسابقات نقاشی و روزنامه دیوار  تبلیغات محیطی در مدارس 

 کار مدارس به دانش آموزان، 

-استفاده از فضای مجازی و رسانه

 های جمعی 

برنامه های تلویزیونی، اختصاص صفحه ای از روزنامه های کثیرادنتشار به آموزش مفاهیم شغلی،  

 خبررسانی شغلی از طریق گروه های مجازی شبکه های اجتماعی، ایجاد وبالگ و ویکی، 

آموزان به مطالعه  ترغیب دانش

 خودرهیاب درباره مشاغل 

خواندن مطالب حرفه ای، انجام تحقیقات میدانی فردی و گروهی در خصوص مشاغل، همکاری در  

 مقاله نویسی با موضوع مشاغل با دانش آموزان دیگر 

 

های دانشگاهی  های فرعی مانند استفاده از دفترچه رشتهمضمون( تهیه فهرست مشاغل. این مضمون از 1

از دفترچه معرفی مشاغل و فرصت  اداره کار، تهیه اطالعات  سازمان سنجش، استفاده  به  های شغلی مربوط 

های مربوطه ن یر اطلس مشاغل، تهیه و انتشار نشریات شغلی برای  شغلی بومی و محلی بر اساس چارچوب
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های مختلف جهت معرفی  اندازی و معرفی سایتآموزان، استفاده از فرهن  عناوین حرف و مشاغل، راهدانش

 گوید:( می 2ها مکرر به این موارد اشاره شد. برای نمونه کد کمشاغل شکل گرفت. در مصاحبه

»هنگامی که دانش آموزان را با استفاده از این ابزارها با مشاغل آشنا کنیم و با واایف و مسلولیت های   

امکان   و  کنند  انتخاب  را  مناسبی  شغل  خود  عالیق  و  استعداد  به  توجه  با  توانند  می  شوند،  آشنا  شغل  هر 

 موفقیتشان بیشتر است«. 

از    (2 این مضمون متشکل  برای   مانند مضامین فرعی  برگزاری جلسات آموزشی.  جلسه آموزش خانواده 

آموزان در زمینه مشاغل گوناگون  شغلی، جلسات بحث گروهی با دانش  –آشناسازی والدین با هدایت تحصیلی  

 گوید:( می 7شوندگان به برگزاری جلسات آموزشی اشاره کردند. به عنوان نمونه کد کباشد. اکثر مصاحبهمی

ش آموزان در جلسات آموزشی ضمن تسهیل هدایت تحصیلی دانش آموزان »شرکت کردن والدین و دان

 شود.« گیری درست در خصوص آینده شغلی دانش آموزان میتوسم والدین سبب تصمیم 

  –سنج تحصیلی  های رغبتها شامل استفاده از آزمونهای استعداد شغلی. این آزمون( استفاده از آزمون3

آموزان با مشاغل و احداث تونل استعداد  شغلی، تهیه ابزار بازی و سرگرمی تخصصی جهت آشناسازی دانش

 گوید:( می3ها اشاره کردند. به عنوان نمونه کد ککنندگان به این شیوهباشد. بعضی از مشارکتمی

آموزان و ایجاد  اد دانشآموزان و استفاده از ابزار بازی سبب بروز استعدهای شخصیتی دانش»شناخت تیپ

 توان اطالعات شغلی را به آن ها انتقال داد«.شود و در این صورت بهتر میها میخالقیت در آن

ها،  اراهه مثال  رین های معلمان در حین تدریس. این مضمون اصلی با توجه به مضامین فرعی  تالش  (4

محور، دادن پاسخ مناسب به سوادت دانش آموزان در  های مساله  ها و موردهای شغلی، استفاده از روشنمونه

باشد.  خصوص مشاغل، توضیح مفاهیم شغلی در کالس درس و بیان ارتباط مفاهیم شغلی با دنیای واقعی می

 گوید:کننده در مصاحبه می برای نمونه یکی از معلمان شرکن

دهم و ارتباط مفاهیم شغلی  ی آموزان در خصوص مشاغل پاسخ مناسب م»هنگامی که من به سوادت دانش

مندتر می  کنم، انها نسبت به شناخت مشاغل عالقهآموزان بیان می ها را با دنیای واقعی برای دانشدر کتاب

 شوند.«

انتقالی. مضمون( طراحی فعالیت5 های یادگیری مرتبم با مشاغل،  فعالیت  رین  های فرعی  ها یا تکالیف 

های خالقانه و انتقالی مجموعا این مضمون را شکل دادند. برای  ی و فعالیتهای مهارتمطالعات موردی، تمرین

 گوید: کنندگان مینمونه یکی مشارکت

از دانش» من در اغلب درس بهآموزان میها  این مطالب در کدام شغلی  برده  خواهم، دقت کنند که  کر 

 شنهاد کنند؟«  تر برای آن شغل پیهای جدید و خالقانهتوانند راهشود؟ آیا میمی

بازدید از نمایشگاه کتاب و تهیه    رین های فرعی  ( بازدید و گردش علمی. این مضمون مشتمل بر مضمون6

بازدید از موسسات و کارخانجات، بازدید از    کتاب در زمینه مشاغل، بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه ای،

 گوید: ( به عنوان نمونه می12کننده کد شماره کباشد. مشارکتها و ادارات و تهیه گزارش میشرکت
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ای و ادارات بازدید کنیم  های کتاب و مراکز فنی و حرفهکنم که از نمایشگاه»من به همراه فرزندم سعی می  

 ای باید بخواند«.تا ضمن آشنا کردن فرزندم با مشاغل مختلف بداند که برای هر شغلی چه رشته

های شغلی والدین. آشناسازی از طریق تبادل تجربه اولیا با دانش آموزان در  ( استفاده از تجارب و روایت7

زمینه مشاغل که شامل: مطرح نمودن محدودیت ها و محاسن هر شغل و به ویژه شغل خود برای فرزندان و  

ا  مطرح نمودن پیوند بین تحصیل، کار و زندگی و خدمت به عنوان یک ارزش برای ادامه حیات می باشد. تقریب

(  13کننده به نوعی به این موارد اشاره کردند. به عنوان نمونه کد شماره کهمه مشارکت به ویژه والدین شرکت

 گوید: می

»با توضیحاتی که درباره شغل خودم که تعمیرکار لوازم برقی است و همچنین مشاغل خدماتی دیگر و  

مند  رزندم را به شناخت مشاغل عالقههای مشارکت اجتماعی است ف توضیح این مطلب که شغل یکی از راه

 ام«. کرده

  ر ین  های فرعی  های شغلی در مدارس. این مضمون با در کنار هم نهادن مضمون( برگزاری گردهمایی8

های کوچک، به مدرسه جهت اراهه سخنرانی و تبادل  دعوت از صاحبان مشاغل، کارآفرینان و صاحبان شرکت

کند که »هر چند این دعوت از  گونه تاکید می گرفت. یکی از مدیران مدارس این آموزان شکل  تجربه با دانش

ها به مدرسه مشکالتی دارد ولی گاهی تنها منبص برای شناخت مشاغل است و  کارآفرینان و صاحبان شرکت

  آموزان از آن اطالعات مفیدی دریافتشود و دانشهای ناشناخته مشاغل آشکار میگو جنبهودر حین گفت

 کنند«. می

های شغلی که شامل: نمایش عروسکی با موضوع مشاغل و تهیه و اجرای انیمیشن، فیلم  ( برگزاری نمایش9

شوندگان به این موارد اشاره کردند. به عنوان نمونه کد شماره  مصاحبه اکثر باشد.و تلاتر با موضوع مشاغل می

 گوید: ( می15ک

توان در دانش آموزان عالقه به شناخت مشاغل را  ا دارند هم میه»به دلیل جذابیتی که انیمیشن و نمایش

 آموزان انتقال داد«. به وجود آورد و هم ارزش کار را از طریق فیلم به دانش

اموزان با  ( برگزاری هفته مشاغل. هفته مشاغل به عنوان یک برنامه رسمی است که طی آن باید دانش10

انتخاب نحوه  کار،  فرهنک  ان در    انواع مشاغل،  برگزاری  به زمان  توجه  با  اما  آشنا شوند،  به مشاغل  و ورود 

اموزان چندان  گیرد و دانشاردیبهشت ماه عمال پیام این هفته تحت تاریر حال و هوای امتحانی مدارس قرار می 

دن  گیرند. لیکن هدف این فعالیت، آشکار ساختن اهمیت مشاغل و نهادینه کردر ابعاد مختلف مشاغل قرار نمی

سازی برای کار و تولید است. مشارکت کننده کد  در فرهن    اموزانفرهن  کار و کارآفرینی، مشارکت دانش

 گوید: ( در این رابطه می4ک

گیرد از قبیل بازدید از مراکز شغلی اهمیت وجودی مشاغل و  هایی که در هفته مشاغل صورت می »فعالیت

کند هر چند بهتر است هفته مشاغل  برای دانش آموزان آشکار می ارزش کار و شرایم استخدام در مشاغل را  

 در اوایل سال تحصیلی برگزار شود«.
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تا    2گذراندن یک یا چند مهارت کوتاه مدت از پانصد مهارت به مدت    ( اجرای طرح ملی ایران مهارت.11

به مهارت  80 آموزان  ایجاد عالقه در دانش  فنی و حرفهساعت،  توسعه کار  های  و آشنایی  ای،  کارآفرینی  و 

آموزان و توزیص کتاب ایران مهارت در  های مورد نیاز حرف و مشاغل مختد دانشآموزان با شایستگیدانش

(  7باشد. در اکثر مصاحبه ها به تاریر این شیوه اشاره شد. به عنوان نمونه کد شماره کآموزان میبین دانش

 گوید: می

فهمند  شوند، می مند میای عالقههای فنی و حرفهآموزان به رشته»با اجرای این طرح ضمن اینکه دانش

 توان به موفقیت دست یافت و در آینده زودتر جذب بازار کار شد«.که بدون ورود به دانشگاه هم می

هایی ن یر مسابقات نقاشی و تهیه روزنامه دیواری با موضوع  برگزاری فعالیت  تبلیغات در محیم مدرسه.  (12

هایی را بر عهده  آموزان در عین حال که مسلولیت سازد که دانشر محیم مدرسه فضایی را فراهم میمشاغل، د 

 گوید: ( می 11کد ک کنندگان شوند. یکی از مشارکت گیرند، با موضوع شغل و مفاهیم شغلی درگیر میمی

مدرسه به دانش آموزان،  »با برگزاری مسابقات گوناگون با موضوع مشاغل و دادن مسلولیت های مربوط به  

 ضمن کسب اطالعات شغلی از آرار دیگران با ارزش و اهمیت مشاغل بهتر آشنا می شوند«.

رسانه  (13 از  مناسب  رسانهاستفاده  با  روز  طول  در  فردی  هر  تلویزیون، های جمعی.  مانند  های جمعی 

می توان اطالعات زیادی در خصوص  ها  از طریق این رسانه  های مجازی سر و کار دارد وها و رسانهروزنامه

بوک، واتساپ و  ها، فیسهای اجتماعی مانند وبالگاز طریق شبکه  مشاغل در اختیار دانش آموزان قرار داد.

های مربوط به  نتایج پژوهش  های جدید شغلی و های شغلی، زمینهها، موفقیتتوان کارآفرینیاینستاگرام می

 آموزان در این ارتباط گفت: آموزان تبادل نمود. یکی از دانشآینده مشاغل را در بین دانش

ایم و اطالعات مفید مربوط  یک گروه اینستاگرامی ایجاد کرده  ها مون، »من به همراه تعدادی از همکالسی 

نویسند.  ها و آینده میها ن رات خود را در مورد شغلبچه  کنیم و به انتخاب رشته تحصیلی را با هم مبادله می 

 کنند«.های جدیدی را معرفی می ها شغلعضی وقتب

 روابم بین مضامین اصلی و عوامل اراهه شده است.  1نمودار در 
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 : روابط بین مضامین اصلی و عوامل 1نمودار 

 

 گیری نتیجهبحث و  

واایف مهم ن ام  سازی آنها برای ورود به بازار کار یکی از  آموزان دوره متوسطه و آمادهپذیر کردن دانشاشتغال

آموزان را در ابعاد  کنند تا اطالعات شغلی دانش میهای مختلف تالشهای آموزشی به شیوهآموزشی است. ن ام

کند تا با توجه به شرایم خود و  آموزان به آنها کمک میاطالعات شغلی به دانش  اراهه  مختلف ارتقاء دهند.

آموزان با مفاهیم  تخاب کنند. لیکن برای آشناسازی دانشهای تحصیلی مناسبی را اننیازهای اجتماعی رشته

آنها، شیوه بهبود سواد شغلی  از ن امشغلی و  اتخاذ رویکرد  های متنوعی وجود دارد. بعضی  با  های آموزشی 

برنامه در  آن  اراهه  به  نسبت  عهده مشاوران  خطی  به  را  مفاهیم شغلی  اراهه  متوسطه،  و  ابتدایی  دوره  درسی 

معل و  وامی تحصیلی  ن اماما در دهه؛  گذارند مان  اغلب  اخیر  به  های  آموزش سواد شغلی  برای  آموزشی  های 

های متنوع  اند. بر اساس این رویکرد آموزش سواد شغلی باید با شیوهگرایانه روی آوردهنگر و کلرویکرد جامص

والدین، مدیران مدارس،    و متکثر و در یک اکوسیستم وسیص صورت گیرد که در آن معلمان، مشاوران تحصیلی، 

آموزان متوسطه  جمعی باید نقش ایفاء کنند. بر این اساس آشناسازی دانشهایها و رسانهها و شرکتسازمان

با مفاهیم شغلی وایفه دشوار، پیچیده و چندبعدی است که معلمان و مشاوران تحصیلی به تنهایی از عهده  

آموزان  های آشناسازی دانشکلی پژوهش حاضر شناسایی شیوهرو هدف  این  آیند. از انجام صحیح آن برنمی

 دوره اول متوسطه اول با سواد شغلی است. 

های پژوهش حاضر از دو جهت قابل بحث است. یکی از حیث افراد و عوامل با توجه به این هدف، یافته  

شد، آموزش مفاهیم    های آموزشی. همانگونه که تاکیددخیل در آموزش سواد شغلی و دیگری از حیث شیوه

و فن و کار و  ای است که مدرسه یا معلم دروس خاص مانند حرفهشغلی موضوع چندبعدی، پیچیده و چنددیه

بلکه عوامل گوناگونی در درون و بیرون مدرسه باید در آن مشارکت نمایند.  فناوری از عهده آن برنمی آید، 

آموزش 
سواد 
شغلی

مدیریت 
اجرای : مدرسه 

ایران مهارت، 
برگزاری 
گردهمایی، 
بازدیدها

:  مشاور تحصیلی
ه سنجش استعداد، تهی
فهرست مشاغل، 
هدایت شغلی

:  رسانه ها
خبررسانی 
ر شغلی، تعامل د
شبکه های 
اجتماعی

:  دانش آموز

مطالعه 
خودرهیاب

تدریس : معلم
مساله محور، 
طراحی تکالیف
انتقالی، اراهه 
مثاله ها و نمونه

ها

بیان : والدین
روایت های شغلی، 
استفاده از ارفیت 
های انجمن اولیاء
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فناوری، مععواملی مانند معلم حرفه یا کار و  لمان دروس دیگر، مدیر مدرسه، مشاور مدرسه، والدین،  و فن 

آموز و انجمن اولیاء و مربیان در درون و بیرون مدرسه باید در آموزش  های مرتبم با کار و اشتغال، دانشسازمان

نگرانه است که آموزش سواد شغلی را موضوع  ها همسو با رویکرد کلیافته نیا  سواد شغلی نقش داشته باشند.

آموزان عوامل کند. بر اساس این رویکرد برای آموزش سواد شغلی به دانشتنیده و پویا تلقی مین م، در همبی

وجود  هایی را بهمختلفی در درون و بیرون مدرسه با هم در تعامل مستمر هستند که این تعامالت تراکنش 

این تراکنشمی مفاهیم شغلی ترغیب  آموز را به سمت جستجو، یادگیها، دانشآورد و مجموعه  ری و درک 

  2002جنوبی از سال دهند که کره( نشان می2012، اسمیت، رابرتس و دیز کاستورات  کند. تین ، للون ،می

کار گرفته و از  درسی بهای را در برنامهنگرانهآموزان از دوره ابتدایی رویکرد کلبرای افزایش سواد شغلی دانش 

های  مختلف مانند معلمان، مدیر مدرسه، مشاوران تحصیلی، والدین و سازمانهای عوامل  ها و ارفیتقابلیت

 گیرد.بیرونی در این راستا بهره می 

یافته     به شیوهبخش دوم  این پژوهش مربوط  بر اساس یافتههای  های  های آموزش سواد شغلی است. 

های موجود است. مشاوران  ت شغلها انتشار فهرسهای آموزش سواد شغلی، یکی از این شیوهمربوط به شیوه

و سازمان مدارس  مدیران  معلمان،  والدین،  اشتغال میتحصیلی،  با  مرتبم  به  های  را  فهرست مشاغل  توانند 

بندی  آموزان و طبقهدهد که اراهه فهرست مشاغل به دانش( نشان می 1384پژوه کآموزان اراهه کنند. بهدانش

(  2013های فربیش و رید کآموزان را افزایش دهد. بر اساس یافتهی دانشتواند سواد شغلمشاغل برای آنها، می

 سازد.آموزان متوسطه را برای ورود به دنیای مشاغل آماده میاراهه اطالعات شغلی و تهیه فهرست مشاغل، دانش

-جسن های استعداد تحصیلی و رغبتآموزان، استفاده از آزموندومین شیوه آموزش سواد شغلی به دانش 

های  ها در پژوهشتوانند آن را در مدارس متوسطه به اجرا بگذارانند. این یافتههاست که مشاوران تحصیلی می

( مورد تاکید قرار گرفته است.  1392ک  یآباد( و شفیص1394پور ک(، رضایی1394قبلی مانند سرلک و همکاران ک 

آموزان ضروری  برای معرفی مشاغل به دانش  را  های ارزیابی استعداد( اجرای آزمون1394همکاران کسرلک و  

سنج در راستای  های استعداد و رغبت ( به اجرای آزمون1392ک  یآباد( و شفیص1394پور کشمارند. رضاییمی

های استعداد سنجی  کمک به رضایت شغلی و تحصیلی تاکید دارند. شناسایی استعدادها از طریق اجرای آزمون

ها و تناسب آنها با فرهن   دایت تحصیلی است، لیکن چگونگی اجرای این آزمونهای قدیمی در هیکی از شیوه

 کشورهای مختلف مساله مهم و حاهز اهمیت در آموزش سواد شغلی است. 

محور در  ها و استفاده از شیوه مسالهها، نمونهآموزان اراهه مثالسومین شیوه آموزش سواد شغلی به دانش

این شیوه آموزش ت وفن و کار و فناوری و معلمان سایر دروس در  وسم معلمان دروس حرفهتدریس است. 

های  های یادگیری، انتخاب شیوهها، فعالیتکالس درس است. معلمان از دیگر عواملی هستند که با اراهه مثال

دنیای مشاغل  آموزان را به  محور و اراهه اطالعات جانبی مرتبم با مشاغل، دانشمناسب ارزشیابی، تدریس مساله 

ها در درس علوم و  های مرتبم با شغلدهد اراهه مثالها نشان می (. پژوهش2013کوما،  لی دهند کپیوند می

سعی    های خود در دنیای واقعی خوب بیاندیشند وکند تا به کاربرد آموختهآموزان کمک میریاضی، به دانش

نزدیک   و کاربرد  اشتغال  به دنیای  را  آن  روز،  ود سازند ککنند  و  برنیس، گان  با  ؛  (2016ز،  بنابراین معلمان 
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کنند  آموزان فراهم می کند، فرصتی را برای دانشها کمک می های یادگیری که به انتقال آموختهطراحی فعالیت

محور، طراحی  های تدریس مسالهعالوه معلمان با استفاده از شیوهطور واقعی وارد شوند. بهتا به دنیای مشاغل به

کنند تا با  آموزان کمک می ، استفاده از مطالعات موردی، بازدیدهای علمی و مطالعات میدانی به دانشژهپرو

های آموزش سواد شغلی توسم  مفاهیم شغلی و دنیای مشاغل بیشتر آشنا شوند. به عالوه، یکی دیگر از شیوه

فعالیت فرصتمعلمان طراحی  تکالیف،  این  انتقالی است که  یادگیری  برایههای  را  فراهم  دانش  ایی  آموزان 

آموختهمی تا  بهسازد  اشتغال  و  کار  دنیای  در  و  واقعی  موقعیت  در  را  خود  بههای  هر  کار  قبال  در  و  گیرند 

کند، معلمانی  ( اشاره می2013کوما کهای این پژوهش، لی ای به کاربردهای آن بیاندیشند. همسو با یافتهآموخته

از روش برای  ها و نمونهکنند و در تدریس خود مثالاله استفاده میهای تدریس حل مسکه  را  های شغلی 

(  2016همکاران ککنند. ودز و  آموزان کمک میگذارند، به ارتقاء سواد شغلی دانشآموزان به نمایش می دانش

اشتغال و اندیشیدن  آموزان را برای ورود به دنیای  های شغلی در دروس علوم و ریاضی، دانش، اراهه مثالافتندیدر

توانند با واقعی کردن  درسی میبنابراین معلمان به عنوان مجریان اصلی برنامه؛  سازدها آماده میدرباره شغل

ها و موردها، طراحی تکالیف  ها، اراهه نمونهآموزان با مساهل، اراهه مثالآموزش از طریق مواجهه ساختن دانش

های  آموزان را به یادگیریهای خودآزمایی، دانشی پروژه و تدارک موقعیتیادگیری واقعی، اراهه بازخورد، طراح

 واقعی و اصیل سوق دهند. 

های این پژوهش، درگیر کردن اولیاء از طریق جلب مشارکت انجمن اولیاء و استفاده از  بر اساس یافته    

های دیگری برای افزایش سواد  تواند، شیوهها میهای شغلی آنها در کالس درس به شیوه بیان روایتتجربه

های شغلی  دهی رغبتآموزان تلقی گردد. خانواده و والدین به شکل مستقیم و غیرمستقیم در شکلشغلی دانش

این ارفیتدانش از  باید  مدارس  و  تاریرگذار هستند  بهره  آموزان  آموزش سواد شغلی  اهداف  راستای  در  ها 

دهد که مشارکت والدین در انجام تکالیف درسی علوم و ریاضی،  ی ( نشان م2014ک  یناگاک یاهای  گیرند. یافته

انتخاب شغل دانش به  فناورانه ترغیب می آموزان را  های  کند. والدین همانگونه که در عرصههای مهندسی و 

ها نقش دارند، در زمینه  مختلف ن یر پیشرفت تحصیلی، اجرای تکالیف، عالقمندی به مدرسه و سایر زمینه

های مورد نیاز  ارتقاء دهند و آنها را به سمت شغل   اطالعات شغلی فرزندان خود را  توانندی نیز میسواد شغل 

های و  دهند که نوجوانان در انتخاب شغل به ارزشمی  ( نشان2018همکاران کجامعه هدایت کنند. ساین و  

بهآرمان والدین  میهای  و سعی  دارند  توجه  مادران  رشته  ویژه  با  کنند،  متناسب  را  خود  شغلی  و  تحصیلی 

( دریافتند، مشورت  1390های این پژوهش، مرادی و اخوان تفتی کهای آنها انتخاب کنند. همسو با یافتهارزش

دانش تحصیلی  رضایت  شغل،  و  تحصیلی  رشته  انتخاب  مورد  در  والدین  میبا  باد  را  هریستون  آموزان  برد. 

ار2000ک در  را  خانواده  پایگاه  نیز  می(  اهمیت  حاهز  شغلی  سواد  می؛  شماردتقاء  مدارس  از  بنابراین  توانند 

های  های شغلی آنها برای فرزندان خود در خانه، بیان روایتهای خانواده و والدین از طریق بیان روایتارفیت

سواد    های اجتماعی و حضور در انجمن اولیاء به ارتقاء های شغلی در شبکهشغلی در کالس درس، تبادل تجربه

 اموزان کمک کنند. شغلی دانش
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یافته اساس  شیوهبر  از  پژوهش  این  شرکتهای  از  بازدید  مانند  دیگری  کارگاههای  کارخانهها،  و  ها،  ها 

های شغلی و ترغیب مدیران مدارس به اجرای  های شغلی در مدرسه، برگزاری نمایش برگزارهای گردهمایی

(  1387اللهی کهای قبلی مانند نعمتشغلی استفاده نمود. در یافته  توان برای آموزش سوادطرح ملی مهارت می

های صاحبان مشاغل منبص مناسبی برای  ها در مدرسه و سخنرانینیز تاکید شده است که استفاده از گردهمایی

هایی مانند برگزاری اردوها و بازدیدهای  های سواد شغلی است. مدیران مدارس به عنوان محور فعالیتآموزش

های دزم را  های کوچک جهت بازدید هماهنگیها و کارگاه توانند با مراکز شغلی، کارخانهشغلی هستند که می

ها، استفاده از سخنرانی صاحبان مشاغل و  گرا، بازدید از کارگاهعمل آورند. بر اساس رویکرد کلبرای بازدید به

آموزان بیافزاید و قدرت تحلیل  ات شغلی دانشتوان به اطالعهای شغلی توسم مدرسه میبرگزاری گردهمایی

-ها در آموزش سواد شغلی چشمآموزان از مشاغل را افزایش دهد. بر این اساس استفاده از این شیوهدانش

 کند.آموزان باز میای را به روی دانشاندازهای تازه

های مجازی  تماعی و سایر محیم های اجها، تلویزیون، شبکههای جمعی مانند روزنامهاستفاده از رسانه    

-آموزان فراهم میهای خود را برای دانشبسترهای مناسبی برای یادگیری اطالعات شغلی و درک توانمندی

رسانه روزنامهسازند.  و  تلویزیون  مانند  انواع های جمعی  به  مربوط  اطالعات  اراهه  از طریق  کثیرادنتشار  های 

زی برای تبادل اطالعات و تعامل با همکالسان و افراد صاحب حرفه  های اجتماعی با بسترسامشاغل و شبکه

کند  آموزان نیز کمک میسازد و دانشآموزان از مشاغل فراهم میهای مناسبی برای افزایش درک دانشفرصت

در    (2016های خود درباره مشاغل بیشتر بیاندیشند. جهرا، براگمن و هندراپ کها و ویژگیمتناسب با توانایی

کنند  های جمعی در معرفی مشاغل و اراهه اطالعات شغلی تاکید می های خود بر نقش تلویزیون و رسانهافتهی

 دهند. دهی آرزوهای شغلی مورد توجه قرار میو نقش آنها را در شکل

-آموزان به مطالعه درباره مشاغل است. مجموعه شیوههای پژوهش حاضر ترغیب دانشیکی دیگر از یافته

آموز را به جستجو و تکاپوی بیشتر درباره مشاغل کنجکاو کند و مسیرهای انتخاب  ذکر شد، باید دانش  هایی که

 او را برای انتخابگری عاقالنه آماده سازد.  شغل مناسب را به او نشان دهد و

می    کلی  طور  دانشبه  به  کمک  مشاغل،  درباره  اطالعات  اراهه  با  شغلی  سواد  گفت،  برای  توان  آموزان 

های افراد با مشاغل است که در نهایت باید به انتخاب  های خود و تحلیل تناسب بین ویژگیناخت ویژگیش

آموزان متوسطه برای کسب سواد شغلی باید عالوه بر شناخت انواع مشاغل،  منطقی شغل منجر شود. دانش

ماعی خود داشته باشند.  های جسمانی، استعدادها، خودپنداره و امکانات فردی و اجت درک صحیحی از ویژگی

کند که باید عوامل گوناگون درون  نگر با تردید در رویکرد خطی، برای آموزش سواد شغلی تاکید می رویکرد کل

و فن، کارو فناوری، معلمان دروس دیگر، مشاوران تحصیلی، والدین و  و بیرون مدرسه مانند معلم دروس حرفه

های این  افزایی کنند که مجموعه تالشرای آموزش سواد شغلی هممدیران مدارس به نحوی در کنار یکدیگر ب

آموزان متوسطه را به سمت مطالعه خودرهیاب و کنجکاوانه درباره مشاغل ترغیب کند و ماحصل  عوامل، دانش

 های عاقالنه و منطقی آماده نماید.  های کنجکاوانه و خودرهیابانه آنها را برای انتخاباین تالش
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 پیشنهادها 

( مدیران مدارس از طریق دعوت از صاحبان مشاغل به من ور ایراد سخنرانی، نمایش فیلم راجص به مشاغل،  1

نصب تابلوهایی راجص به مشاغل، تشکیل کتابخانه شغلی، تشکیل انجمن های آموزشگاهی به حرف مختلف و  

 آشنا کنند. گردش های علمی، دانش آموزان دوره اول متوسطه را با مشاغل مختلف

دهند، ضرورت دارد که مدارس  ( از آنجا که دانش آموزان به ن ر و راهنمایی والدین اهمیت زیادی می2

برنامه در  ویژگیمتوسطه  مورد  در  بحث  به  خانواده  آموزش  امکانات  های  و  کار  بازار  وضعیت  مشاغل،  های 

ها شرکت کنند تا بتوانند فرزندان  این نوع برنامهها در  ای باردازند و خانوادههای فنی و حرفهتحصیلی در رشته

خود را در انتخاب رشته و شغل آگاهانه، راهنمایی کنند و از تالش برای تحقق آرزوهای تحقق نایافته جوانی  

 خود توسم فرزندشان بارهیزند.

و در مدارس    آموزان طرح ملی ایران مهارت با جدیت بیشتری آموزی برای دانش( با توجه به اهمیت مهارت3

 های جمعی در هفته مشاغل با مدارس همکاری بیشتری داشته باشند.بیشتری اجرا شود و رسانه

باشد  باشد و این فصل نزدیک امتحانات میبا توجه به اینکه هفته معرفی مشاغل در اردیبهشت ماه می  (4

شاغل در اوایل سال تحصیلی  شود که هفته م آموزان بیشتر درگیر امتحانات است پیشنهاد می و ذهن دانش

 برگزار شود.

و آشنا کردن و فعال کردن مشاوران مدارس با مراکز    ( آموزش مشاوران ضمن تحصیل و حین خدمت5

آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان فنی و حرفه ای و دیگر نهادهای مرتبم در امر هدایت تحصیلی  

ها و نیازهای  شغلی متناسب با پژوهش  -ایی و مشاوره تحصیلیو شغلی جهت اراهه هر چه بهتر خدمات راهنم

 روز صورت پذیرد.

پیشنهاد می6 آینده  پژوهشگران  به  زمینهشود، شیوه(  در  بیشتری  والدین،  های  معلمان،  به  مربوط  های 

 .ی افزایش سواد شغلی شناسایی کنندآموزان برامدیران مدارس، مشاوران تحصیلی و خود دانش
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