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 چكيده

ر آموزان پایه نهم انجام شده است. اما دهای متعددی پیرامون شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب رشته تحصیلی دانشپژوهش زمينه:

پژوهش  :هدفپژوهشی در بافت کشور وجود دارد.  خألنقش دوران کودکی در انتخاب رشته تحصیلی  وع کیفی وزمینه پژوهش از ن

 ه نهم انجام گرفت.آموزان پایدر دوران پیش از دبستان و دبستان، بر انتخاب رشته تحصیلی دانش مؤثرحاضر با هدف بررسی کیفی عوامل 

شهر تهران در  2یکی از مدارس منطقه  آموزان پایه نهمبود. جامعه آماری شامل دانش بنیاد: این پژوهش از نوع کیفی و نظریه دادهروش

ها مصاحبه آوری دادهگیری نظری به عنوان نمونه انتخاب شدند، ابزار جمعنفر به روش نمونه 0۱بود، تعداد  038۰-8۱سال تحصیلی 

عوامل به دست آمده در دوره پیش  ها:يافته( انجام شد. 0889) ینکوربراوس و ها به شیوه اشتساختاریافته و عمیو بود. تحلیل دادهنیمه

های فرد است. در دوران دبستان، عوامل سازی فضای بروز عالیو و توانمندیها و آمادهاز دبستان شامل پیگیری عالیو و توانمندی

ل فرآیندی مربوط به این دوران، کدهای محوری مشاهده های رفتاری اطرافیان و در قسمت عواممحتوایی شامل تجربیات فرد و واکنش

ه و اقوام توان نتیجه گرفت که در دوره پیش از دبستان خانوادمی گيری:نتيجهفکنی حاصل شد. یر دیگران( و درون)ت ث یالگوبردارو 

رآیندهای تر شدن فزایش سن و پیچیدهباشند، در دوران دبستان به دلیل افمی مؤثرهای فرد ها و توانمندیدر ایجاد و پیگیری رغبت

 ان، دبستانرشته، پایه نهم، پیش از دبستانتخاب واژه كليدها:شوند. یمتر شناختی، و همچنین ورود به مدرسه، عوامل ت ثیرگذار متنوع
Background: Numerous studies have been carried out to identify the factors influencing the choice of field of 

study for ninth grade students. But in the field of qualitative research and the role of childhood in selecting the 

field of study, there is a vacuum in the context of the country. Aims: The purpose of this study was to Qualitative 

Study of the Role of Pre-school and Elementary School periods on Field Selection of educational for ninth 

grade students. Method: This study was a qualitative and data-based theory. The statistical population consisted 

of The ninth grade students one of the schools in district 2 of Tehran city were academic year1395-96, 16 were 

selected by theoretical sampling method. The data were collected through semi-structured and in-depth 

interviews. Data analysis was performed by method of Strauss and Corbin (1998). Results: Factors obtained in 

the pre-school period include pursuing interests and abilities and preparing the environment for the emergence 

of one's interests and abilities. In the elementary school period, the content factors include individuals’ 

experiences and relatives’ behavioral reactions, and in the section of the process factors associated with this 

period, the axial codes were observe and modeling (influence of others) and internalization. Conclusions: In 

the pre-school period, families and relatives are effective in creating and pursuing one's desires and abilities, 

during elementary school due to increasing age and more complex cognitive processes, as well as school entry. 

Factors are becoming more diverse. Key Words: Choice of field, ninth grade, pre-elementary, elementary 
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 مقدمه

ای را آموز قرار است حوزهدر زمان ورود به دبیرستان، دانش

اش را بسازد. اما این مرحله به دلیل های شغلیانتخاب کرده و انتخاب

های شغلی در سطو ابتدائی، برای کودک بسیار دشوار عدم آموزش

گیری نیاز به راهنمایی دارند. در حال آموزان برای تصمیمدانشاست. 

 گیری ارزیابیدهی و تصمیمآموز در جهتحاضر منابع اساسی دانش

 های اودر امتحانات است که ممکن است بر خالف میل یا خواسته

ا های او رتوانند انتخابیمباشد. بعالوه فشارها و اجبارهای والدین 

 (.2109خان، دهند )شکل 

ریزی مسیر شغلی افراد بسیار زودتر از تصور همگان صورت پایه

ند، اگیرد. اما این تنها والدین نیستند که از این موضوع غافل ماندهمی

ای به مطالعه در مورد رشد کودک دارد، روانشناسی رشد توجه ویژه

اما راجع به رشد شغلی و رفتار شغلی بزرگساالن نسبت به رشد شغلی 

یك  دانیم. با اینکه آگاهی از مسیر شغلیکودکان بسیار بیشتر میدر 

شود وتا کهنسالی ادامه دارد، سیر رشدی است که از کودکی آغاز می

 هارتونگ، پورفلیاست )در این حوزه درباره کودکان کوتاهی شده 

(. در واقع هدایت تحصیلی و انتخاب رشته در پایه 211۰و اندراسك، 

 .دهدیمفرآیند مسیر شغلی فرد را تشکیل نهم نیز بخشی از 

 بر اساس آمار استخراج شده از سازمان آمار ایران در سالنامه

ال س بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور آماری

درصد از جمعیت کشور ما محصل در آموزش و  0۱، بیش از 0381

رات آن یباشند و با موضوعی به نام هدایت تحصیلی و ت ثپرورش می

نیا و (. نتایج پژوهشی از پرتوی038۱عباسی، بود )روبرو خواهند 

توان از طریو مشاوره مسیر شغلی، یم( نشان داد که 038۰همکاران )

 آموزان ابتدایی را گسترش داد ورشد نقشه شناختی اشتغاالت دانش

لهر کبرای انتخاب شغل بهتر کمك کرد. در پژوهشی که توسط 

ی ادر انتخاب رشته فنی و حرفه مؤثرع بررسی عوامل ( با موضو0380)

ود یید عواملی بت ها حاکی از در شهرستان دیواندره انجام شد، یافته

که به ترتیب عبارتند از: ترس از شکست تحصیلی، وضعیت مالی، نظر 

والدین، وام اشتغال، ترس از بیکاری، تحصیالت پدر و مادر، راهیابی 

اور، کارنامه، عالقه، نظر اعضای خانواده که به آموزش عالی، نظر مش

درصد از واریان  انتخاب رشته تحصیلی را تبیین  ۷1به طور کلی 

( 039۰) یعبداللهاند. در پژوهشی که توسط همایونی، کدیور و کرده

                                                           
1. Grounded Theory 

های برخوردار از انجام شد، نتایج حاکی از این بود که آزمودنی

را به  ضی و علوم تجربیسبك شناختی مستقل از زمینه، بیشتر ریا

ای هکنند. در حالی که آزمودنیهای تحصیلی انتخاب میعنوان رشته

دارای سبك شناختی وابسته به زمینه بیشتر علوم انسانی را به عنوان 

ن داد ها نشانتایج تحلیلگزینند. همچنین رشته تحصیلی برمی

 ای دانشهآموز، عالیو و انگیزهراهنمایان و مشاوران، اولیا دانش

آموزان، همساالن و دوستان و وسایل ارتباط جمعی از عوامل مؤثر بر 

 باشدیآموزان پایه نهم مهدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش

 (.038۷سلمانی و صایمی، )

یر و نقش والدین بر ت ث( 2109زینك و روژسکی، ) یپژوهشدر 

ت. گرف آموزان مورد حمایت قرارهای تحصیلی و شغلی دانشانتخاب

( انجام 2100همکاران )همچنین در پژوهشی که توسط دانا گریفین و 

با  هایشد، نتایج نشان داد که نوجوانان مناطو حاشیه شهر و خانواده

سطو درآمد پایین، راجع به منابع کسب اطالعات ایشان در باب 

انتخاب رشته و شغل، بیشترین رجوع و اعتماد را دراین باب نسبت به 

دوران  مؤثریی در زمینه عوامل هاپژوهشخود دارند. معلمان 

دبیرستان بر انتخاب رشته تحصیلی انجام گرفته است، اما از آنجایی 

 ثرمؤتواند یمهای فرد های مختلف رشدی بر انتخابکه نقش دوره

وامل است که ع سؤالگویی به این باشد، پژوهشگر به دنبال پاسخ

انتخاب  دوران کودکی( بردبستان )و  ت ثیرگذار دوران پیش از دبستان

 باشد؟یمآموزان پایه نهم چه رشته دانش

 روش
با  0پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی و روش داده بنیاد

شیوه اشتراوس و کوربین انجام گرفته است. جامعه پژوهش، دانش 

تهران بود که به  2یکی از مدارس دخترانه منطقه  آموزان پایه نهم

نفر آنها برای ورود به پژوهش انتخاب  0۱گیری نظری نمونه شیوه

گیری دارند که نمونه( بیان می2119اشتراوس )شدند. کوربین و 

یری، گکند. این نمونهیمپیروی  "انتخاب تدریجی"ی نظری از قاعده

ای استفاده شده و به عنوان نمونه ی زمینهراهبردی است که در نظریه

 ی بعدییم در حال ظهور با هدف واکاوی دامنهگیری بر اساس مفاه

 های مفاهیم نیز متفاوتشرایط متفاوت که در امتداد با آن ویژگی

 (.0382پور، محمدشود )کند، تعریف میمی
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 ابزار

کنندگان برای ضبط مصاحبه قبل از شروع مصاحبه از شرکت

 ها شرحشد، و هدف تحقیو و اصول الزم برای آناجازه گرفته می

داده شد، همچنین درباره محرمانه بودن اطالعات به آنها توضیو داده 

 یها یك تا دو جلسهشد، جلسات مصاحبه باتوجه به روند مصاحبه

یافت. برای جمع آوری اطالعات از مصاحبه نیمه ای ادامه میدقیقه 0۰

ساختاریافته و عمیو استفاده شد محورهایی کلی برای شروع مصاحبه 

 امل:شد، شیمته شد که برای شروع مصاحبه استفاده در نظر گرف

ای رو انتخاب کنی؟ و آیا فك خواهی چه رشتهیمبرای سال آینده »

دوران قبل از ورود به دبیرستان( در تصمیم ) یتکودککنی دوران یم

ر و در ادامه درخواست برای توضیو بیشت «االنت ت ثیرگذار بوده یا نه؟

ها گردید. اشباع گیری روند مصاحبهآموز باعث شکلاز دانش

آموز پایه نهم صورت گرفت. سعی شد با کمك دانش 0۱اطالعات با 

آموزانی برای مصاحبه انتخاب شوند مدیر و مشاور در مدرسه دانش

که گرایش به مصاحبه در زمینه پژوهش مورد نظر را داشته باشند و به 

 شدند.یمهای غنی معرفی عنوان نمونه

 های پژوهشمند اشتراوس و کوربین دادهرهیافت نظامبراساس 

در سه مرحله کدگذاری شدند که عبارتند از: کدگذاری باز، 

ه ها بکدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی. کدگذاری باز، داده

ت ها با دقها و تفاوتهای مجزا و برای به دست آوردن مشابهاتبخش

ای هایی مقوالت به شیوهبررسی شدند. پ  از کدگذاری باز و شناس

هایی اطالعات با یکدیگر ربط داده جدید، با استفاده از سلسله رویه

شد. کدگذاری انتخابی نیز روندی بود که طی آن طبقات به طبقه 

ی های کیفدر پژوهش مرکزی مرتبط شدند و نظریه را شکل دادند.

اده می استفبه جای دو مفهوم اعتبار و روایی از مفهوم قابلیت اعتماد 

شود. در این پژوهش برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد، از سه 

ند از: اتکنیك متعارف و بسیار مرسوم استفاده شده است که عبارت

الف( کنترل یا اعتباریابی توسط اعضا که در این روش، از مشارکت 

های کلی را ارزیابی کرده و در شود تا یافتهکنندگان خواسته می

های تحلیلی به این معنی که حت آن نظر دهند. ب( مقایسهصورت ص

ه ها مقایسبندی نظریه با دادهشود تا ساختهای خام رجوع میبه داده

و ارزیابی شود. ج( استفاده از تکنیك ممیزی که در این زمینه چند 

ای، بر مراحل مختلف کدگذاری، متخصص در کار نظریه زمینه

ت نظارت داشتند، که در این پژوهش سازی و استخراج مقوالمفهوم

 از نظر دو متخصص در امر پژوهش استفاده شده است.

 هايافته
 

 شوندگان. اطالعات تحصیلی مصاحبه0جدول

 کد

 آموزدانش

رشته تحصیلی مورد 
 آموزتمایل دانش

 کد

 آموزدانش

رشته تحصیلی مورد 
 آموزتمایل دانش

 کد

 آموزدانش

رشته تحصیلی مورد 
 آموزدانشتمایل 

 کد

 آموزدانش

رشته تحصیلی مورد 
 آموزتمایل دانش

 رشته تجربی 03 رشته تجربی 8 رشته تجربی ۰ رشته تجربی 0
 رشته تجربی 00 رشته تجربی 01 رشته علوم انسانی ۱ رشته تجربی 2
 كفیزی -رشته ریاضی  0۰ رشته علوم انسانی 00 رشته تجربی ۷ رشته کار و دانش 3
 رشته علوم انسانی 0۱ رشته کارو دانش 02 كفیزی -رشته ریاضی  9 بیرشته تجر 0

 
 

 دوره پیش از دبستان مؤثر. عوامل 2جدول

 کدهای محوری کدهای باز

سازی فضای بروز عالیو و آماده نقش خانواده در ایجاد رغبت فرد
 نقش دیگران در ایجاد رغبت فرد های فردتوانمندی

 هایپیگیری عالیو و توانمندی اهعالیو و توانمندی نقش والدین در پیگیری
 اهنقش دیگران در پیگیری عالیو و توانمندی فرد

 
 

 دوره دبستان مؤثر. عوامل محتوایی 3جدول

 کدهای محوری کدهای باز
 آزمایی(واقعیت) یعملهای یر تجربه موقعیتت ث

 تجربیات فرد
 ردهای فآمیز بر رغبتیر تجربه موفقیتت ث

 یر تجربه کردن تکالیف درسی بر رغبت و توانمندی فردت ث
 های شغلی در ایجاد رغبت فردیر حضور در محیطت ث

های رفتاری واکنش برخورد با صاحبان مشاغل
 بر شکست تحصیلی مؤثرتنبیه رفتاری  اطرافیان

 

 

 دوره دبستان مؤثر. عوامل فرآیندی 0جدول

 کدهای محوری کدهای باز

 فکنیدرون یر برخورد معلم در ایجاد اعتمادبه نف  فردت ث

یر ت ثمشاهده و الگوبرداری ) یر رسانه بر الگوبرداری فردت ث

 یر خانواده در الگوبرداریت ث دیگران(
 

 

 دوره پیش از دبستان

های فرد: در سنین سازی فضای بروز عالیو و توانمندیآماده

ن در صورت دانستن و یا حتی ندانست پیش از دبستان، برخی والدین،

 هایی برای هدایتهای فرزندشان، به ایجاد زمینهها و توانمندیرغبت

او در مسیرهای تحصیلی و شغلی، به طور آگاهانه یا ناآگاهانه اقدام 

 تواند کودک را به سمت و سوی خاصی در مسیر کنند که میمی
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های خاصی را در کودک ها و توانمندیشغلی هدایت کند و یا رغبت

ها آینده شغلی و مسیر رشد داده و به عرصه ظهور برساند، و بعد

ت ثیر قرار دهد. برای مثال یکی از مصاحبه زندگی کودک را تحت

از پنج شش سالگی دوست داشتم دکتر » شوندگان بیان داشت که:

این «. خریدنیمبازیهای لوازم پزشکی برام بشم چون والدینم اسباب

تواند توسط افراد دیگری به جز یمجاد رغبت در کودک حتی ای

والدین، مانند بستگان، معلم و... صورت گیرد برای مثال یکی از 

های من برای یکی از مشوق» شوندگان بیان داشت که:مصاحبه

پیگیری به ورزش شنا یکی از بستگانمون بود و من این رشته رو ادامه 

 «.دادم

های فرد: بعضی از والدین زمانی که ندیپیگیری عالیو و توانم

رغبت یا توانمندی خاصی را در کودک که هنوز به مدرسه وارد نشده 

کنند به جای سرکوب آن رغبت یا توانمندی، است، مشاهده می

های ظهور و بروز آن را برای فرزند خود فراهم نموده و به زمینه

یکی  . برای مثالکنندپیشرفت و رشد او در زمینه مورد نظر کمك می

عریف من از بچگی میتونستم با ت» شوندگان بیان داشت که:از مصاحبه

کردن مسائل مختلف دیگران رو بخندونم، والدینم هم تشویقم 

نه بعالوه پیگیری و تشویو در زمی«. کردن به صحبت کردن در جمعیم

رغبت مشاهده شده کودک ممکن است از طریو افرادی به جز 

 ت:شوندگان گفرت گیرد برای مثال یکی از مصاحبهوالدین هم صو

م اداد تا ببینیم، دختر خالهیموقتی که مهدکودک بهمون سی دی »

کرد و باعث شد به یمکرد و تو این زمینه همراهیم یمبرام پخش 

 «.کارهای کامپیوتری عالقه مند بشم

 دوره دبستان

 و 3دول در دوره کدهای به دست آمده از دوران دبستان، دو ج

به عنوان عوامل محتوایی و فرآیندی مورد تفکیك قرار گرفته  0

است، در واقع تفکیك این دو حیطه به این علت انجام شدکه عواملی 

ای هفکنی، به عنوان فرآیندها و مکانیزممانند الگوبرداری و درون

جدیدی در دوران دبستان بروز و ظهور پیدا کرده است؛ و البته به نظر 

 د.باشگر نقش فرآیندی آنها، بر نقش محتوایی غالب میپژوهش

ای هتجربیات فرد: این کد به دست آمده، ت ثیرگذاری تجربه

یر بر  ثتهای گوناگون بر انتخاب رشته تحصیلی و در نهایت موقعیت

دهد، در سن دبستان این یمآینده تحصیلی و شغلی فرد را نشان 

و در برخورد با صاحبان  های شغلی،تجربیات ممکن است در محیط

مشاغل در برخورد با دوستان و حتی با اعضای خانواده شکل بگیرد، 

تدایی که ششم اب» شوندگان بیان داشت که:برای مثال یکی از مصاحبه

دادم و این باعث شد به معلمی عالقه یمبودم گاهی به برادرم درس 

یان شد این ب یا اینکه یکی دیگر از مصادیقی که درمصاحبه«. مند بشم

جربه رفتم داروخانه سرکارش، و تیمدبستان که بودم با پدرم » بود که:

 «.مند بشماون موقعیت باعث شد به داروسازی عالقه

های رفتاری اطرافیان: در این زمینه در سنین دبستان هم واکنش

 ها و برخوردهایتوانند با تشویوکادر مدرسه و صاحبان مشاغل می

را در جهت اثرگذاری بر نظر فرد راجع به خود نقش مهمی 

گرایشاتش برای انتخاب رشته، در این سن ایفا کنند. برای مثال یکی 

 هشت سالم که بود رفتم دندون» شوندگان بیان داشت که:از مصاحبه

پزشکی و دکتر خیلی خوب باهام رفتار کرد و این باعث شد که به 

 «.مند بشمپزشکی خیلی عالقهدندون

فکنی به عنوان یکی از عوامل فرآیندی دوران فکنی: دروندرون

ون چدبستان و یك مکانیزم پراستفاده در این سن به معنای پذیرش بی

و چرای نظرات دیگران شناسایی شد. در دوران دبستان این درون 

 آموز موردیر برخورد معلم در عملکرد دانشت ثفکنی به شکل 

ه است آموزان بیان داشتکی از دانششناسایی قرار گرفت، برای مثال ی

یه بار تو دوره دبستان نمره خوبی نگرفتم و معلم بهم گفت: تو »که: 

باورم  واقعاًکنی؟ و این باعث شد ینمکه از پسش برمیای چرا تالش 

 «.بشه تو هر شرایطی میتونم موفو بشم

یر دیگران(: مشاهده و الگوبرداری به )ت ث یالگوبردارمشاهده و 

ن یکی از راهبردهای ابتدایی است که فرد در سنین پایین نیز قادر عنوا

یر خانواده  ثتیر رسانه و ت ثباشد، در این زمینه به استفاده از آن است می

به عنوان مهمترین منابع الگوبرداری شناسایی شد. برای مثال یکی از 

وقتی هفت سالم بود مستند زندگی » آموزان بیان داشت که:دانش

. «حسابی رو دیدم و از همون موقع الگوی خودم قرارشون دادم دکتر

ابام آدم اهل ب» شوندگان دیگر بیان داشت که:یا اینکه یکی از مصاحبه

ند مورزشی بود و دیدنش از همون بچگی باعث شد به ورزش عالقه

 «.بشم

 گيریبحث و نتيجه

دوران پیش از  مؤثرپژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل 

د. ن و دبستان بر انتخاب رشته تحصیلی به شیوه داده بنیاد انجام شدبستا

کد محوری بود که  ۱های به دست آمده از این پژوهش شامل مقوله

هم در های مشود. از جمله مقولهیمها پرداخته ادامه به تبیین این مقوله

دوران پیش از دبستان و دبستان که بر انتخاب رشته تحصیلی دانش 
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ی هاسازی فضای بروز عالیو و توانمندیباشد، آمادهیم رمؤثآموز 

ه باشد که هر دو کد بیمهای فرد فرد و پیگیری عالیو و توانمندی

 شود.یمدست آمده که نقش والدین و سایر افراد نزدیك را شامل 

( حاکی از این بود که مشاغل والدین و 0880سکالنبرگ ) پژوهش

سزایی در انتخاب شغل و رشد شغلی یر بت ثطبقه اجتماعی خانواده 

( در 0892اندرسون )همچنین  (.039۷به نقل از امینیان،دارند )افراد 

پرور اهمیت های دانشپژوهش خود به این نتیجه رسید که خانواده

دهند، به این دلیل که افراد زیادی به وضع آموزش فرزندان خود می

ه کاند، در حالیدهبزرگتر خانواده از تحصیالت خوبی برخوردار بو

 به نقل از بالی تیرکده،ندارد )های دیگر این سلیقه وجود در خانواده

پیچ، نظری، تاجیك اسمعیلی و (. بعالوه نتایج پژوهش گل03۷0

و همچنین  (038۰زاده )(، طالع0381پور )( و اعتصام038۷) ییکسا

( نیز در راستای نتایج پژوهش حاضر 2100همکاران )سرسی و 

در  اند ممکن استی که هنوز وارد دبیرستان نشدهکودکان باشد.یم

سنین خودمحوری بوده و همانطور که از نتایج پژوهش نیز به دست 

آمده است، عوامل فرآیندی و مکانیسم خاصی بر روند مسیر رشد 

شغلی آنها تا آن زمان ت ثیرگذار نباشد، در این دوره نقش خانواده به 

فراگیرترین عامل از نتایج پژوهش به دست عنوان اثرگذارترین و 

توان گفت که توسعه شغلی فرآیندی یمآمده است. در همین راستا 

شود و خانواده در آن نقش مهمی یماست که از همان کودکی آغاز 

 (.2101پال  و درابت، کند )یمرا ایفا 

های های به دست آمده در دوران دبستان واکنشاز جمله مقوله

نی فکرافیان، عامل تجربه، مشاهده والگوبرداری و درونرفتاری اط

توانند بر هم اثرگذار باشند، بنابراین به یمباشد، که این عوامل یم

 یهشپژوشود. در یمتبیین این عوامل به صورت مشترک پرداخته 

های یر و نقش والدین بر انتخابت ث( 2109زینك و روژسکی، )

د حمایت قرار گرفت. همچنین آموزان مورتحصیلی و شغلی دانش

( در راستای پژوهش حاضر 211۱اسکولت )نتایج پژوهش براون و 

(. در پژوهشی از دانا گریفین و 038۰به نقل از گودرزی،باشد )یم

( انجام دادند، نتایج نشان داد که نوجوانان مناطو 2100همکاران )

سب ابع کهای با سطو درآمد پایین، راجع به منحاشیه شهر و خانواده

اطالعات ایشان در باب انتخاب رشته و شغل، بیشترین رجوع و اعتماد 

 را دراین باب نسبت به معلمان خود دارند.

یر وسایل ارتباط ت ث( حاکی از 038۰زاده )نتایج پژوهش طالع

ریزی های هفته مشاغل، مشاوران مدرسه، درس برنامهجمعی، برنامه

ر هدایت ب مؤثرن به عنوان عوامل تحصیلی و شغلی و دوستان و آشنایا

باشد. شغل والدین یکی از عواملی یمآموزان تحصیلی و شغلی دانش

ای فرزند و همچنین در های حرفهگیریتواند در جهتیماست که 

ر از یر بسزایی داشته باشد، در این میان شغل پدر بیشتت ثانتخاب رشته 

باشد. یم مؤثرفرزندان شغل و فعالیت اقتصادی مادر در انتخاب رشته 

آموزان و دانشجویانی که یك الگوی عمومی وجود دارد که دانش

ته کنند، در انتخاب رشای زندگی میهایی با پیشینه حرفهدر خانواده

حرفه  نمایند و یا کمتر بهخود بیشتر از حرفه پدر خویش تبعیت می

تماس توان گفت یم(. بعالوه 08۷۱کلی،آورند )های دیگر روی می

ا آموزان رتواند آینده دانشو برخورد با یك فرد و مشورت با او می

اند که اشتباه انتخاب رشته آموزانی دیده شدهدگرگون کند. دانش

اند و راهنمایی نادرست افراد سبب خویش را بر گردن دیگران انداخته

 (.0380کلهر، است )ای بوده ها در رشتهعالقگی آناصلی بی

ها نیز در یت عامل الگوبرداری از دیگران و رسانههمچنین اهم

دوران دبستان به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر انتخاب رشته 

باشد، عامل رضایت از شغل در یمآموزان ت ثیرگذار تحصیلی دانش

افراد شاغلی که کودکان و نوجوانان هر روز با آنها سرو کار دارند بر 

است. طبیعی است که اولین کسانی  آرزوهای شغلی آنها ت ثیرگذار

شود، والدین هستند. والدینی که از شغل یمکه به شغل آنها توجه 

کنند، کودکان یماند آن را دوست دارند و از آن تعریف خود راضی

کنند یمو نوجوانان خود را ناخواسته به سمت شغل خود دعوت 

هت تبیین نتایج در ادامه در ج .(038۱تری  و تیالپو، نقل از سمیعی، )

توان بیان داشت که نقش عامل خانواده هم در یمپژوهش حاضر 

دوران پیش از دبستان و همچنین در دوران دبستان بسیار پررنگ 

ا هآفرینی والدین و خانواده در اغلب مقولهباشد به طوری که نقشیم

 باشد. یمقابل تبیین 

ن بستان در ایاز آنجایی که اهمیت عامل الگوبرداری در سنین د

 ییمصاپژوهش به دست آمده است، و نتایج با پژوهش سلمانی و 

شود به یمباشد، به پژوهشگران توصیه یم( نیز همسو 038۷)

های مختلف برای والدین بدین منظور پژوهشهای اثرگذاری آموزش

پرداخته شود، همچنین از آنجایی که نقش عامل خانواده از نخستین 

نقش بسیار مهم و ت ثیرگذاری بر مسیر شغلی روزهای زندگی فرد 

ود شفرزندان و به خصوص انتخاب رشته تحصیلی دارد، توصیه می

هایی در جهت یادگیری برخورد صحیو و پرورش درست آموزش
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استعدادهای فرزندان، برای والدین در تمام مقاطع برگزار شود. از 

اشاره نمود:  توان به این موردیمهای پژوهش حاضر جمله محدودیت

هایی از باشد محدودیتاز آنجا که روش پژوهش حاضر کیفی می

گر و مصاحبه کننده، عدم کنترل جمله عدم حذف سوگیری مشاهده

اید درنظر پذیری بگیری پژوهشگر و عدم قابلیت تعمیماعتبار نتیجه

های کیفی در سایر شود پژوهشیمگرفته شود. در ادامه پیشنهاد 

 ن موضوع حاضر انجام گیرد.مناطو پیرامو

 منابع
یر آموزش مسیر شغلی والدین بر انطباق ت ث(. 0381پور، عاطفه )اعتصام

آموزان پایه سوم دبستان شهر اصفهان در پذیری مسیر شغلی دانش
نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه . پایان98-81سال 

 عالمه طباطبائی.
ی احرفهیر آموزش خودکارآمدی بر بلوغ ت ثبررسی (. 039۷)امینیان، لیندا 

نامه کارشناسی ارشد، . پایاندانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
 دانشگاه عالمه طباطبائی.

-در هدایت تحصیلی  مؤثربررسی عوامل (. 03۷0) یمحمدولبالی تیرکده، 
آموزان نظام جدید آموزش متوسطه برای انتخاب شغلی دانش

نامه ایان. پآینده خویش در شهرستان نوشهررشته تحصیلی و شغل 
 ریزی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی.ارشد برنامهکارشناسی

زاده، مرجان؛ خدادادی اندریه، فریده؛ یزدانی، نیا، رکسانا؛ علیپرتوی
یر آموزش مسیر شغلی بر رشد ت ث (.038۰شهربانو؛ رسولی، آراس )

ی و مشاوره شغل ان ابتدائی.آموزنقشه شناختی اشتغاالت در دانش
 .0۰-۰۷، 2۷شماره  9، دوره سازمانی

(. نیازسنجی 0380خراسانی، نازنین؛ عابدی، محمدرضا؛ صادقی، احمد )
، 0۰لد ، جهای مشاورهپژوهشدبستانی. مسیر شغلی کودکان پیش

 .8۷-009، ۰8شماره 
ر و ییا تا واقعیت، بسط، تفسرؤآرزوهای شغلی از (. 038۱سمیعی، فاطمه )

 . نشر: دانشگاه اصفهان.کاربرد نظریه گاتفردسون
بر هدایت  مؤثر(. بررسی عوامل 038۷سلمانی، محمدرضا؛ صایمی، حسن )

تان آموزان پایه نهم شهرستحصیلی و انتخاب رشته تحصیلی دانش
 .کنفران  ملی دستاوردهای نوین جهان تعلیم و تربیتساری. 

تحصیلی و شغلی بر هدایت مؤثرامل (. بررسی عو038۰زاده، ملیحه )طالع
آموزان نظام جدید متوسطه آموزش و پرورش شهرستان دانش

المللی مدیریت و فناوری اطالعات دومین کنفران  بینشاهرود. 
 و ارتباطات.

(. بررسی کیفی نقش هدایت تحصیلی در اشتغال به کار 038۱) یعلعباسی، 
کارشناسی ارشد نامه آموختگان آموزش و پرورش. پایاندانش

 مشاوره شغلی، دانشگاه عالمه طباطبائی.

ی احرفهدر انتخاب رشته فنی و  مؤثربررسی عوامل (. 0380)کلهر، فردین 
 .آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان دیواندرهاز دیدگاه دانش

 ریزی درسی، دانشگاه عالمه طباطبائی.کارشناسی ارشد برنامه

محمد؛ تاجیك اسماعیلی، عزیزاهلل؛ کسایی پیچ، زینب؛ نظری، علیگل

بر رشد شغلی:  مؤثر(. عوامل والدینی 038۷اصفهانی، عبدالرحیم )

، 01(30. )فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانییك مطالعه کیفی. 

003-03۱. 

(. مقایسه میزان فراوانی خزانه ذهنی مشاغل و 038۰گودرزی، مصطفی )
نامه کارشناسی ارشد، یان، پاآموزانگیری شغلی در دانشجهت

 دانشگاه عالمه طباطبائی.

. ترجمه مهدی یاحرفهریزی درمان در مشاوره . طرح(2111لیپتك، جان )
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