
انتخاب شغل  یر رشدیدر تحول مس یشغل یها آموزش یاثربخش
کم دانش  یذهن توان آموزان 
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انتشدا   یر رشددیبدر تحدزم م د یشدل  یهدا آمدزشش ین پژوهش با هدد  ارببش دیا هدف:
مدده یک پددژوهش نیددن پددژوهش، یددا روش:انجدداش شددد   یم تددوان نه ددکددان آمددزش دانششددل  
مدزرد  یپس آشمزن با گبوه ک تبم بدود  جامعده آمدار -ش آشمزنیبا استفاده اش طبح پ یتجبب

ش یاوم، دوش، سوش( مقطع پ ی یه تحصیپا) سام 21تا 21ان آمزش دانشه ی کشام  مطالعه 
نفدر بده روش نمونده  24ن تعدداد یده اش اکد بدود  42-42م شهرستان اصدفهان در سدا یحرفه ا

گددبوه آشمدددابدده تصددداد  اش دو مدرسدده انتشدددا  و  یخوشددده ا یبیددگ  22پ دددر و  20) شیدر دو 
ه دت ج  ده تحدت  یش طدی  گبوه آشمداگمارش شدنددختر(  20پ ر و  20) و ک تبم دختر(
محقق ساخته بدر اسدا   ی با استفاده اش پرسش نامهها  قرار گرفت د  داده یشل  یها آمزشش
دوگدبوه  یه نق ده شد اختکها ن ان داد  افتهی ها:افتهیشد   یآور گاتفردسزن جمع ی هینظب
 یهدا : آمزششیریهگجههینت(  p<23/2) اش یکددیررمتفداو   یش به طزر مع اداری تبم و آشماک

  ارر برذارد  یتوان نه  ان کمآمزش دانشانتشا  شل   یر رشدیتواند بر م  یم یشل 
  توان نه ی ، کمشل ی رشد،یآمزشش شل ها:کلیدواژه

 مقدمه
د  ٌت  ناذ ني    مک  و اف  داد ک  اس     ٌچ  ا ب رگر    ٌام  ز ا اغ   وار د رغ    غ  و  ًای  در دن
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(. اشممتلال حاصمم  2661، 2و روسممو2662، 1ندسممتروم و حنممزیل) انممد آنهمما حمما آن وواضممه ی ظممانواده
حمه طشمن  یا یاد و ضمدخمار ایان ووانع حسین وح(. در ا3123،یآحاد عیشف) اس  یرشد شلل

شتر حه انتصماب یووضود ج یها ه پزوهشک ی( در حال2661،  3ارانکانسن و هههوگ) ظورد یو
کمن تموان عهنم یشمرف  شمللیپ یشل  حه ضما   حمرور) د تهرکمز دارنمدخوتوسمط تما شمد یافمراد 
  ومممنعکس یمممفمممرد را در همممر ووقع یشممملل ین همممای(. انتصممماب شمممل ، تصمممه3222، 4وروسممملر

کممه  ینممدخ، فرآیکممه رشممد شمملل ی(. در حممال3123،یآحمماد عیشممف) کنممد یومم رو حممه ضلممو اسمم  
و 5،3216و سمموپر3123،یآحمماد عیشممف) دخممنها یرونممد انتصمماب شممل  را وشممصپ ومم یطگممونگ

کسول یو هانل یهانسکخا (.6،3220وا
کمممه وداظلمممه یادخممموحققمممان ا   در یممماودهنگمممام، آوممموػ ، تمممال  و فعال ی وعتقدنمممد 

کسمممب توانمممد در شمممناظ  وشممماغ یوممم  ین تممموان عهنمممکمممافمممراد  یاول ػنمممدگ یهممما سمممال   و 
کنممد ی نممدهخآ ی  شممللیممووفق ینػم جممرا یهمما وهممارت  ،7ارانکممنسممون و ههخلو) آنهمما را فممراهن 
کسمممول،  یوهمممانل یهانسمممکخو ا3222 ،8لمممریرا ووکممم او وممم3225 کوکمممو3220وا ، 9و واتسمممور  و 
گفتهح(. ا2661 ان و کمودک( 2661) ارانکم( و هوگانسن و هه2667 ) 15جورگستالر و طان ی را حه 

ن ورحلممه آنهمما حممظممود هسممتند. در ا یدر رشممد شمملل یححرانمم ی ورحلممه اخمم یانوضوانممان دار
کممار  یایممب اطالعممات ورجممو  حممه ظممود و دنیمم  و ترکیممه وتحلخممداجممن، تسز یاجخمموسبممور حممه ارا

گممممارنر) دخممممنها یو گنر و سممممالووونه11،3227کانهممممان و  و  یز رشممممد شممممللیمممم( و ن12،3212و همممما
کمه شمص یدر طول ػنمدگ یندخانتصاب شل ،  فرا و  یتما نوضموان یکمودک یپ اػ احتمدااسم  
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و هارتونمگ و  3213، 1نزجمرگیگ) سم ین یو آنم یداد وقطعمخمرو اخمکنمد و   یو یط یجزرگسال
 (.2،2661ارانکهه

کمه حا3112نمژاد،  عقموبخظمانزاده و ) یاضتهماع یها و وهارت یشلل یها آووػ  د اػ خم( 
در  یو انعطماف شمللانتصماب شمل   ی، آومادگیآغاػ شود، ووضب رشد شلل حیدوران احتدا

کممن تمموان عهنممیممو و وممورن و 3،3227ارانکممحلمما و هه) شممود یومم یان نوضوانممان و جزرگسممانن 
ه ودرسممه در رشممد کمم( نشممان داد 2632) 5ارانکممندسممتروم و ههیپممژوهش ل (.4،2663ارانکممهه
 یدارخمو پا یتوانمد حمه نگهمدار یار وؤثر اس . آوموػ  ومیحس یعهن یناتوان یافراد دارا یشلل
اػ احعماد ومرتبط  یکمخ(. 3112علهمدارلو،  یههتم) دخنها اهک یتوان عهن نکافراد  در یشلل

 یشمناظت ی ر و رشد داد و اصمالح نهمود، نقشمهییتوان حا آووػ  آن را تل یه وک یحا رشد شلل
 ی هخمممم. جممممر اسمممماس نظر(3126ان،ینیو حسمممم ی، حاغبممممان، عاحممممدیعیسممممه) اسمممم  6وشمممماغ 
ه در آن همر شمل  کماػ وشماغ  دارنمد  یا ظود نقشه افراد در عهن ی ههه( 3213) 7گاتفردسون

ز ونزلم  یمان و نوضوانان وشماغ  را اػ نظمر وردانمه و ػنانمه جمودن و نکودکدارد.  یگاه ظاصخضا
شناسد و  یه فرد وک ی، وشاغلیشناظت ی نند. در نقشهک یظود وارد و یشناظت ی در نقشه
(. 2667، 9ارانکمممو هه یکمممرو  8،2662ضانممما و آروسمممترانگ) وضمممود دارنمممد یشممملل یآراوهممما
 دهممد یاو را نشممان ومم یو شمملل یشمملل یزان رشممد آراوهممایممه وکممهممر فممرد  یشممناظت ی نقشممه

و  یفمممر) نمممدک یوممم اهمممک یشممملل یریمممگ نیتصمممه یشمممف ظمممود جمممراک( حمممه 2661گاتفردسممون، )
 (.2636، 15ونورک

 ی( انتصممماب شمممل  و رشمممد شممملل3216سممموپر، ) یکمممه اػ نظمممر وشممماوران شممملل حیاػ آنسممما
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احعماد  ی کودکمان و نوضوانمان ههمه یاس ، ههزوان حا رشد عهنم یو شناظت یهنع یا دهخپد
که افراد در عهن ظود دارند. حمه  یشناظت ی کند. اػ ضهله نقشه یر وییانتصاب شل  هن تل

وشمماغ  جممر اسمماس وردانممه و  یایمماػ دن ی، درکممیشممناظت ی (، در نقشممه3220) نظرگاتفردسممون
ننمد تما ک ین نقشمه اسمتفاده ومحل  وضود دارد. افراد اػ او نوع ش یػنانه جودن، ونزل  اضتهاع
ان وشماغ  وضمود یمن نقشه ارتبما  وحکار را ساػوان دهند. در ا یاینگر  ظود نسب  حه دن

ن رو تحمممول و حممم(. اػ ا1،2667سخجمممو) کنمممد یر ومممییمممدر طمممول عهمممر تل یشمممناظت ی دارد. نقشمممه
کمردن  یونسمر حمه تکاوم  و طمعهن، شناظ  و آنشه اػ وشاغ  در عهن وضود دارد  یدگرگون

کنمد. حمه  یر ویی  افراد نسب  حه وشاغ  حه ورور ػوان تلیگردد. عهن یو یوراح  رشد شلل
کمودک یشملل ین ظاطر آراوهایهه ، 3211گاتفردسمون، ) شموند یعموض وم یتما جزرگسمال یاػ 
 (.2661و  2662

گسممتره،  نممدک یحممه عنمموان راهنهمما اسممتفاده ومم یشممناظت ی ( اػ نقشممه2662) گاتفردسممون تمما 
ردن کمم یطمم ه فممرد در حممالکممرا  یریسمماػد و وسمم ینممیوشمماغ  را ع یایممو فهممن افممراد اػ دن کدر

گر افراد در آخاس  وشصپ نها آنهما  یشناظت ی ه در نقشهکاحند خدس   ینده حه شللخد. ا
کممار ظممود لممغت ومم یشممتریجمموده اسمم ، حمما احتهممال ج ظواهنممد  یشممتری  جخجرنممد و رضمما یاػ 

شمل  همن  اخمر جمودن ح  دسترس پغیقاحل یشناظت ی را در نقشهحا(. 2667س،خجو) داش 
ه حممما کمممشممموند  یوارد وممم یشمممناظت ی در نقشمممه ین، وشممماغلحمممشمممود. عمممالوه جمممر ا یوممم یجررسممم

 فرد ساػگار هستند.  ی ظودپنداره
گاتفردسون پژوهشخنظر ی حه دنبال اراجه جمر اسماس  یرشمد شملل یجمر رو یوصتلفم یهما ه 

 یه جمر روکم( 3222) 2یکنگلسمیگرف . پژوهش نپان و ضوشاغ  صورت  یشناظت ی نقشه
نموع شممل  را جمر اسمماس  266ه آنهمماکمهشممتن انسمام شممده اسم ، نشممان داد  ی هخمآوموػان پا دانش

اػ  یردنمد. قسمهتکر کمع یا درضمه 2رت کمیاس لیموق اخمدر  یتیضنسم یها شمهیلکونزل  و 
ذ خده نشمد. نتماخمآنهما د نیجم یجمود و تفماوت کن نقشه همن در پسمران و همن در دظتمران وشمترحا
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 یشمممناظت ی انگر نقشمممهیمممتوانمممد ج یه شمممش عاوممم  وکممم  عواوممم  نشمممان داد یمممحاصممم  اػ تحل
شمتر یوشماغ  ج یعنمخ) ین عواوم  شماو  وشماغ  قمراردادحمن وطالعمه حاشمد. احنوضوانان در ا

وشماغ  وردانمه حما سمطح ونزلم   یعنمخ) گرا ػنانه حا سطح ونزل  وتوسط(، ضستسوگر، واقع
 یعنممخ) یوشمماغ  ػنانممه حمما سممطح ونزلمم  حممان( و تهممور یعنممخ) ی، اضتهمماعیروتوسممط(، هنمم
 ی هخممشممتر وردانممه حمما سمطح ونزلمم  وتوسممط( جودنممد. عواوم  اسممتصراح شممده حمما نظریوشماغ  ج

 تناقت ندارد. یاضتهاع یفضا ی گاتفردسون درحاره
گسممممتره ی( جممممرا3225) ارانکمممملجونممممگ و هه  یشممممناظت ی نقشممممه ی سممممنسش انممممداػه و 

 یصمورت دادنمد. آنهما آراوهما یان نمام جردنمد، پژوهشمکمودکه کم یقاجم  قبمول شملل یها نهخگز
و  یتیضنسمممم یها شممممهیلکاػ  یفممممیده و طیشممممکرون یممممن را جحین پممممایان سممممنکممممودک یشمممملل
 یشممناظت ی نهودنممد. سمماس نقشممه یآور ن وصتلممف را ضهممعیونزل  وشمماغ  در سممن سممطح

ن نهودنمممد. یترسممم یللو سمممطح ونزلممم  شممم یتیضنسممم یها شمممهیلکاشمممتلانت را در دو حعمممد 
آنهما وضمود  یشمناظت ی ردند در نقشهکان آراو کودکه کرا  یه وشاغلکپژوهش آنها نشان داد 
 یه حممه نمموعکمم( نشممان داد 2632) ارانشکممندسممتروم و ههیگممر، پممژوهش لخداشمم . اػ طممرف د

  خمم، حهایفممرد یهمما زهیممواننممد انگ یشممناظت ی نقشممه یریگ  کاحعمماد وصتلممف وممؤثر در شمم
گمر   خمحها یارکمط یو وح یشلل یها ، آووػ یتشاف شللکط اخاده، شراظانو یاضتهاع

 ر داشته اس .یتأث یتوان عهن نکدر انتصاب شل  افراد 
ه در کممد یسممه رسممین نتحمم( انسممام داد حممه ا2663/3221) گخممه هلوکمم یگممرخا دیممدر تحق

ونزلمم   یدارا یکممه اػ لحمماج اضتهمماع یالس ششممن وشمماغلکممان کممودک یشممناظت ی نقشممه
 یوشمماغ  جممرا یگممر، ونزلمم  اضتهمماعخشممود. حممه عبممارت د یده وممخممشممتر دیهسممتند، ج یحممانتر

 یشممناظت ی ( نقشممه2663) گخممه هلوکمم ین، ػوممانحممتممر اسمم . عممالوه جممر ا سمماله وهممن 2کودکممان 
 31  ونزلم  شمل  اػ یمه اههکمد یسمه رسمین نتحمان جزرگتررا وورد وطالعه قمرار داد، حمه اکودک

شمتر یوشاغ  حا ونزل  حان ج یشناظت ی گر، در نقشهخاحد. حه عبارت دخ یش وخافزا یسالگ
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ند. ک ید وحی( تأ2666) 1نگ و آنهیه پژوهش هرتک یزیده شده اس . طخد
سمب شمل  کتوانمد حمه  یه آوموػ  ومکم( نشمان داد 3112) یارینژاد و حصت عقوبخا یتحق

را  یتیضنسم یهما همن وضمود تفماوت حیهما د. پمژوهشخنها یادخا اهک یدر افراد ناتوان عهن
 3ارانکم، نموون و هه2663، 2دورن) انمد حه دس  آورده یسب وشاغ  در افراد ناتوان عهنکدر 
 یس پسران وشماغ  تصصصمکجر ع یتوان عهن نک(. دظتران 2633اران، کو دورن و هه 2662
گنر و هه ) نندک یظود و یشناظت ی هتر وارد نقشهکرا   (.2661،  4ارانکوا

ش خحمممما اهممممداف افممممزا یتمممموان عهنمممم نکممممافممممراد  یوػآومممم ران، حرفممممهحممممشممممور اکهممممر طنممممد در 
کفای  ضسممهخ، رفممع وحممدودیحرکتمم یهمما یتوانهنممد وکسممب اسممتقالل  ی  اضتهمماعخمم، 
و عواوم   یرشمد شملل یجمر رو یهمکار یحسم یهما ن وضود پژوهشحرد، حا ایگ یصورت و ینسب

 گممر، ضممرورت اسممتقالل وخانسممام شممده اسمم  و اػ طممرف د یتمموان عهنمم نکمموممؤثر جممر آن در افممراد 
 حیهما آنها لزوم وضمود پمژوهش یاجخ شل  ین افراد و فراهن نهودن حستر وناسب جراحاشتلال ا

ژه حمو یاػهایان حا نآووػ دانشرا حه  یا وحرفه یشلل یها ه ارػ  حالقوه آووػ کن دس  حاػ ا
ن حممحممه ا حین اسمماس، پمژوهش حاضممر حمه دنبممال پاسمصگوحمگمردد. جممر ا ینشمان دهممد، روشمن ومم

ان آوموػ دانشانتصماب شمل   یر رشمدیجمر تحمول وسم یشملل یهما آوموػ ا خمآ هکماسم   سؤال
 ر دارد؟یتأثتوان عهنی  کن

 پژوهشروش 
کلن حمما یضاوعممه آوممار اول،  یلیه تحصممخممپا) سممال  31تمما  31ان آومموػ دانشه یممپممژوهش را 

کمممه در ومممدارس  ی  ومممیشهرسمممتان اصمممفهان  تشمممک یا ش حرفمممهیدوم، سممموم( وقطمممع پممم داد 
 یآومموػان در وممدارس عمماد ن دانممشحممکممه ا حیجودنممد. اػ آنسمما  یوشمملول حممه تحصمم حیاسممتثنا
کمن یآنهما حما توضمه حمه ومالک همو  انسمام وم یکننمد و ضداسماػ ی  نهمیتحص تموان  گمردد، حمه 

1. Herting, W.K., & Anne, B

2. Doren, B

3. Newman, L 
4. Wagner, M
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ش یحمما اسممتفاده اػ طممرح پمم یهممه تسرجممیا پممژوهش نخممن وطالعممه، حممشممهرت دارنممد. ا یعهنمم
کنترل جود. حا توضه حه نوع طرح، در  -آػوون گروه  کفا 31هرگمروه پس آػوون حا   کنمد ی  ومخمنفمر 
(. اومما حمما توضممه حممه عممدم 3112ترضهممه احهدرضمما نصممر و ههکمماران،  2661گممال و ههکمماران، )

 یشممتریتعممداد ج یز  احتهممالحمماػ ر یریافممراد نهونممه، ضهمم  ضلمموگ ینممان حممه ههکمماریاطه
 یا ش حرفمممهین وممدارس پممیاػ جمم آومموػ دانش 57، ینهونممه آوممارن رو،  حمما انتصمماب شممدند. اػ

گشهرسمت انتصمماب  یا طنمد ورحلمه یا ظوشمه یریمان اصمفهان دو ودرسمه حمه صمورت نهونممه 
گممروه آػومما 33نفممر اػ ودرسممه پسممرانه و  32.ندشممد نفممر(  قممرار  21) شخنفممر اػ ودرسممه دظترانممه در 

گروه حه صورت ههتما شمده اػ لحماج پا 32گرفتند و  کنتمرل یلیه تحصمخمنفر اػ هر دو  گمروه   در 
گرفتند.  فر 25) گروهمخ  و عضمویها جمر اسماس ضنسم یو تعداد آػوودن یاواننفر( قرار  در  ی  

 آوده اس . 3ضدول 

گروهیت و عضویها جر اساس جنسیو تعداد آزوودن یفراوان :1جدول   یت 
 ک نترلک شخآػوا یآػوودن
 21 3332 دظتر
 25 3232 پسر

 57 2125 ک

نفمر پسمر  25ومورد وطالعمه، آوموػ دانش 57شمود، اػ  یوشماهده وم 3ه در ضدول کههانگونه 
گممروه آػوما 33نفممر اػ پسمران و  32نفمر دظتمر جودنمد و  21و نفمر اػ هممر دو  32ش و خنفمر اػ دظتمران در 

گرفتنمممد. کنتمممرل قمممرار  گمممروه  گمممردآور ضمممنس در   ی هخمممهممما، جمممر اسممماس نظر داده یحمممه ونظمممور 
 یانتصماب شمل  و نقشمه شمناظت یررشمدیطمه تحمول وسیدر ح ی ا ناومه گاتفردسون، پرسش

گردیمموشمماغ  ته آومموػان اػ وشمماغ   ه دانممشکمم یعهنمم یر نقشممه شممناظتییممد. تلخممه و اسممتفاده 
گاتفردسمون یتحول رشد ی دارند، حه ونزله ( وعتقمد اسم  2661) در انتصاب شمل  اسم . 
پ ػنانمه و یتشمص حینام جردن وشاغ ، توانما حیوانند توانا یوشاغ  حا احعاد ینقشه شناظت
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ن( در عهمممن حیحمممان و پممما) پ ونزلممم  وشممماغ یتشمممص حیوانممماز تیممموردانمممه جمممودن وشممماغ  و ن
گرفتمممه اسممم . ههشنمممکآوممموػان شممم دانمممش پمممژوهش در  یوه جمممراین شمممحن، حمممه نظمممر او، جهتمممری  

 پاسمممز و وصممماحبه اسممم  -، اسمممتفاده اػ سمممؤانت حممماػیشممملل یظصمممو  شمممل  و آراوهممما
شمده ساظته  ی ن اساس، پرسش ناوهح(. جر ا3123ان، ینیو حس ی، حاغبان، عاحدیعیسه)

س( و خ، حنمویشناسم یهمر طقمدر شمل  وم) پاسمز -حماػ یا سؤال اصملختوسط وحقا شاو  
کممه در آن پممس اػ پاسممز حممه سممؤال اول، اػ حممدوسممؤال ا ظواسممته شممد  آومموػ دانشر وسهوعممه جممود 
که نام جرده  حا توضه حه ضداول تنظ یوشاغل ن شده در پرسشناوه حه وردانه و ػنانمه جمودن و یرا 

کنمد. حیپاز ونزل  حان و ین کمه احمسمؤانت اػ ان آن شل  اشاره  کمه نمام  ین شمللحمن قمرار جمود 
 ن؟حیا پاخاس   حیان؟ و شل  سطح حانخا آقاخدهند  یها انسام و ، ظاننیجرد

که جراحها حه ا پاسز یگغار کد کمه در ػومان  یاول حمه تعمداد وشماغل سؤال ین صورت جود 
دوم و سمموم حممه  سممؤال یگرفمم . جممراا نهممره تعلمما خممقممه(  نممام جممرده شممد، یدق 36) وشممصپ
گرفمم  و  تعلمما  3 کممدن و حممان حیح وردانممه و ػنانممه جممودن شممل  و ونزلمم  پممایپ صممحیتشممص
ن حیز ونزلم  حمان و پمایمداش . وردانمه و ػنانمه جمودن و ن یصفر را درپ کدپ نادرس  یتشص
کمه جممرا یذ در ضاوعممه وما دارد. وشماغ  ونزلم  حممان، وشماغلخمحمه تصمور را یحسمتگ  یهسمتند 
تموان  یرتر وحدارند و د یاس ، درآود نسبتا ظوج یالت عالیاح حه تحصیدن حه آنها احتیرس

 د.یحه آنها رس
گاتفردسمونخحا توضه حه ا  یشمناظت ی نقشمه ین سمطح رشمدح(، حمانتر3213) نکه، اػ نظر 

که فرد ههه یػوان کمه در  ی اس   کنمد  وشاغ  را هن وردانه و همن ػنانمه حدانمد و حتوانمد تصمور 
گمر دانمشحیونزلم  پما یونزلم  حمان و طمه وشماغل یا  طه وشاغل اوعهض آوموػان  ن دارنمد، ا

گمممر تنهممما ػنانمممه  3دانسمممتند، نهمممره  یرا همممن وردانمممه و همممن ػنانمممه وممم یشممملل ا تنهممما وردانمممه خمممو ا
گرفتند.  یدانستند، نهره صفر و یو

ن ناوه اػ صاحب نظران و وتصصصما ن پرسشحا حیو وحتوا یصور حید رواحیضه  تأ
که حه ا یشلل که آحظواسته شد  ا سمؤانت پرسشمناوه تعمداد وشماغ ، خن سؤال پاسز دهند 
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کردنممد. حیمسمنسد؟ و آنهمما تأ یآومموػان وم ػنانمه و وردانمه جممودن و ونزلم  شمل  را اػ نظممر دانمش د 
گرفتممه شممد. در  اهممکاب خممارا حیاخمم، اػ رو  پاحیاخممحممه دسمم  آوردن پا ین، جممراحعممالوه جممرا

هما  یحمه آػومودن یاحتهمال یهما حیا راهنهاخ یریاػ آثار سوگ یرینظور ضلوگاب حه وخارا حیاخپا
گممرایممو ن ا خممشممود وصمماحبه  یهممن ظواسممته و یگممرخهمما  اػ افممراد د هید فرضممحیممش آػوممونگر حممه تأخز 

گممال و ههکمماران، ) شممود یسممه وممخگر وقاخکممدخذ حاصمم  حمما خپرسشممناوه را انسممام دهنممد و نتمما
ن پژوهش، پرسشناوه توسط سه نفمر ح(. در ا3112 ترضهه احهدرضا نصر و ههکاران، 2661

 شاو  وحقا، وعلن و وشاور ودرسه اضرا شد. 
که حعد اػ اضمراحپژوهش حد یرو  اضرا گمروهیمیش آػومون و تعیپم ین صورت جود   یهما ن 

کنتممرل، جرناوممه آومموػ  شممللخآػومما و حممه  یضلسممه دوسمماعته حممه صممورت هفتگمم 1 یطمم یش و 
. وممتن ضلسممات حمما دخممگرد ش اضممرا خگممروه آػومما یجممررو ن شممدهیممیتع یومماه در روػهمما 2وممدت 

کممه  یهمما ( و جرناوممه2661و  2662، 3213) گاتفردسممون ی هخمماسممتفاده اػ نظر کممار  اػ ودرسممه تمما 
 کممار اراجممه شممده اسمم ، حممه یایممآومموػان ضهمم  ورود حممه دن دانممش یآوممادگ یشممان جممراختوسممط ا

ححمث  غ  وصتلمف،وشما یو وعرفم حیشل ، شناسماکار، ن یح وفاهیصورت آووػ  و توض
ا عمدم وضمود خموضمود وشماغ ، در  یتیضنسم یهما شمهیکلا عمدم وضمود خموضمود  ساده در ومورد
گروه یو ولهوس،کار عهل ینیوثال ع ی ، اراجهدر وشاغ  یونزل  اضتهاع حماػظورد،  هما، حما 

کمه در اف انسمام شمدیتکمال ی ورور ضلسات و اراجمه ن ضلسمات ػنانمه و حم. نػم حمه عکمر اسم  
ا شممل  آومموػ  داده نشممد، حلکممه هممدف شکسممتن خممن حیا ونزلمم  حممان و پمماخممن وردانممه جممود

گرفته اس .  یجودکه ضاوعه جرا یو ونزلت یتیضنس یها شهیکل  وشاغ  در نظر 
گممروه آػومماخممدر پا کنتممرل اضممرا شممد و حمما توضممه حممه فممرا خان دوره هممن پممس آػوممون در دو  ش و 

 یریمگیآوموػان آػومون پ دانمش اػ یحمه تعمداد یو عدم دسترس یلیسال تحص یدن انتهایرس
افمزار  حما اسمتفاده اػ نمرم یو اسمتنباط یفیآوار توصم یها ذ حا استفاده اػ رو خنتا انسام نشد.

spss گرف .یه و تحلخوورد تسز    قرار 
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 ی تحقحق ها افتهی
گمروه نهونمه در احعماد  یو درصد رشمد شملل یذ حاص  اػ فراوانخو نتا یفیتوص یافته هاخ

ز تعداد وشاغ  نمام جمرده در یو ن یو ونزل  شلل یتیضنس یها شهیلکند وان ینقشه شناظت
 اراجه شده اس .  1و 2ضدول 

 گروه نهونه در بعد تعداد وشاغل  یو درصد رشد شغل ی. فراوان2جدول 

ضو
ع

خ
روه
  گ

 ی

 ی احعاد نقشه
 یشناظت

 تعداد

 نترلکگروه  شخگروه آػوا

 پس آػوون آػوون شیپ پس آػوون آػوون شیپ

راوان
ف

صد ی
در

راوان 
ف

صد ی
در

راوان 
ف

صد ی
در

راوان 
ف

صد ی
در

 

ران
پس

 

تعداد وشاغ  
 جرده نام

1-2 0 16 6 6 1 21 1 21 

2-0 1 21 0 16 0 16 7 11.11 

32-36 1 21 0 16 1 21 2 30.00 

 366 32 366 32 366 32 366 32   ک
ران
ظت
د

 

تعداد وشاغ  
 جرده نام

1-2 7 01.0 6 6 3 1.11 2 30.00 

2-0 1 27.2 1 51.51 2 71 1 00.00 

32-36 3 2.3 0 15.5 2 30.00 2 30.00 

 366 32 366 32 366 33 366 33   ک
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 یشناخت یگروه نهونه در ابعاد نقشه یو درصد رشد شغل یفراوان :3جدول 

ضو
ع

ی
یوه
تگ

ی

یشناخت:ابعادنقش 

نتیلکگیوهشیگیوهآزوا

پسآزوونآزوونشیپپسآزوونآزوونشیپ

اوان
فر

ص:ی
در

اوان
فر

ص:ی
در

اوان
فر

ص:ی
در

اوان
فر

ص:ی
در



شص
ت

ی
صح
پ 

ی
ران
 پس
ح

 

 16 0 53.00 1 00.00 1 21 1وردانه و ػنانه جودن

 30.00 2 30.00 2 11.11 5 30.00 2ونزل  شل 

شص
ت

ی
صح
پ 

ی
ران
ظت
ح  د

 

 27627 1 30.00 2 00.00 1 27.27 1وردانه و ػنانه جودن

 1.11 3 1.11 3 27.27 1 31.32 2زل  شل ون

آوموػان پسمر و دظتممر اػ  رد دانمشکمشممود، عهل یوشماهده وم  1و  2ه در ضمدول کمههانگونمه 
گروه آػوا کنتمرل اػ نظمر نمام جمردن خنظر فراوانی و درصد در  گروه  ش حعد اػ آووػ  در وقاخسه حا 

درصممد دظتممران  27ران و درصممد اػ پسمم 21کممه  تعممداد وشمماغ  حممانتر جمموده اسمم .  حممه طمموری
درصممد در  71و  16آػوممون نممام جردنممد در حالیکممه ویممزان آن حممه  شممل  را در پممیش 0-2حممدود 
 آػوون رسید. پس

واننمد  یشمناظت ی گروه آػواخش در احعاد نقشمهدظتر و پسر در آووػان  ن، دانشحعالوه جر ا
لکمرد جهتمری اػ تشصیپ وردانمه و ػنانمه جمودن خما ونزلم  شمل  حعمد اػ ضلسمات آووػشمی  عه

گمروه  آػومون و پمس های حه دسم  آومده در پیش وعنادارجودن فراوانی ظود نشان دادند. آػومون 
کنترل حا استفاده اػ آػوون ظی دو وحاسبه شمده اسم . نتماخذ حاصم  در ضمدول  آػواخش و 

 آوده اس . 5
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 دوهای به دست آوده با استفاده از آزوون خیوعنادارجودن فراوانی :4جدول 

غیروت
گیوهکنتیلگیوهآزوایش

dfآزوونپسdfآزوونپیشdfآزوونپسdfآزوونپیش

ظی
غور
وس
ب 
ضرخ

 

 وشاغ  نام جرده
 ػنانه و وردانه جودن
 ونزل  شللی

30.10 
1.20 
2.71 

2 
3 
3 

5.61 
7.15 
1.20 

0 
3 
3 

36.30 
3.1 
31.16 

2 
3 
3 

31.11 
6.30 
31.16 

7 
3 
3 

ری
ادا
وعن
طح 
س

 

 وشاغ  نام جرده
 ػنانه و وردانه جودن
 ونزل  شللی

6.61 
6.62 
6.662 

2 
3 
3 

6.60 
6.667 
6.62 

0 
3 
3 

6.61 
6.62 
6.66 

2 
3 
3 

6.60 
6.60 
6.66 

7 
3 
3 

کممه در ضممدول  هممای حممه دسمم  آوممده در احعمماد  شممود، فراوانممی وشمماهده وممی 5ههانگونممه 
کنتممرل اػ  آػوممون و پممس ی شممناظتی در پممیش نقشممه گممروه  گممروه آػومماخش و  نظممر آومماری آػوممون 

آػومون و نیمز وعنماداری  آػوون و پمس ههشنین تفاض  فراوانی پیش (.P<6.61) وعنادار اس 
کها وسغورظی وحاسبه شد. نتاخذ در ضدول   آوده اس . 1آن حا 

 آزوونآزوون و پسهای پیش. وعناداری تفاضل فراوانی5جدول 
ونزلتشغلیزنان ووردان بودنوشاغلنامبرده

 وسغورظی
 درضه آػادی
 سطح وعناداری

11.27 
36 
6.66 

21.27 
2 
6.66 

32.21 
2 
6.66 

کممه در ضممدول  هممای حممه دسمم  آوممده در  شممود، تفمماوت فراوانممی وشمماهده وممی 1ههانگونممه 
کنتمممرل اػ نظمممر آوممماری وعنمممادار اسممم   آػومممون و پمممس پمممیش گمممروه آػوممماخش و  آػومممون در همممر دو 

(6.61>P.) 
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 یرحگ جهحبحث و نت
کودکممان  یجممر رشممد نقشممه شممناظت یشمملل یهمما ر آومموػ یتمماث یرسممن پممژوهش حممه جرحممدر ا

که در قسه   ان کمودکحمه  یشملل یهما ها والحظه شد، آووػ  افتهخپرداظته شد. ههانطور 
و  احلم یهما افتمهخافته حا خن حآنها وؤثر جوده اس . ا یشناظت ی ر نقشهییدر تل یتوان عهن نک
دارد.  یههصمموان 2632اران، کممروم و ههندسممتیو ل 2663اران، کممو وممورن و هه3227اران، کممهه

گاتفردسون در اخنسا نػم اس  وروری حه نظرخه که ومی3213) ی  افمراد  ی ههمهگوخمد  ( داش  
ش اطالعمات و ختوانمد حما افمزا ین نقشمه ومحدارند. ا یا در عهن ظود در ارتبا  حا وشاغ  نقشه

گممماه  یگمممر، جمممراخطمممرف د(. اػ 3126اران، کمممو هه یعیسمممه) تمممر شمممود ید و غنمممخمممر نهاییمممتل یآ
و  یححرانمم یا دوره یتمموان عهنمم نکممان کممودک یهمما حممه ظصممو  جممرا اػ وهممارت یجرظمم یریادگخمم

گماه ن اسم  ظمانوادهکد اػ دس  داد. وهخن ػوان را نباحه اکظا  وضود دارد   یافکم یهما آ
(. 3112علهمدارلو،  یههتم) شمود یتر و نه نداشته حاشند. لغا نقش ودرسه پررنگین ػوحدر ا
را همن در  یشملل یهما آوموػ  یتموان عهنم نکمان کمودک یاستقالل آت ی، نػم اس  جرانححناجرا
 یه حتواننمد نقمش شمللیمان همن واننمد حقکمودکن حمودرسمه قمرار داد تما ا یهما ر آووػ حنار ساک

 نند و آن را  نگه دارند.کدا یظود را در ضاوعه پ
ن حمر شمده در اکمع یهما پمژوهش ی سمهخه اػ وطالعمه و وقاکمن اسم  ح  ایته حاجز اههکن
گرف  یتوان نت یا ویتحق  یان عمادکمودکحا  یتوان عهن نکان کودک یشناظت ی ه نقشهکسه 

د حمه خمهما حا ظمانوادهحا توضه حمه اههیم  اشمتلال جمرای احمن افمراد، ندارد. لغا،  یتفاوت طندان
ظممود را  یتمموان عهنمم نکمم کودکمم  یممنممد تهممام ظرفخنها ین وهممن توضممه داشممته حاشممند و سممعحمما

گر د یرده و پرور  دهند. حتک یحشناسا د اػ خموطلوب ظود جرسمند. آنهما نبا ی سهیر حه نتحا
تر حه ظصو  در ارتبما  حما  یغن یها د حا آووػ خه حاکند. حلختوان ظود دس  حشو نک کودک

 اهند.کشان ح کودک ی ندهخآ یظود جرا یها یاػ نگران یشان تا حدود ندهخآ  شل 
 یاػهممایان حمما نکممودکسممتن آومموػ  و پمرور  یهش، سن پممژوحمذ حاصمم  اػ اخجمر اسمماس نتمما

 یاومممور ػنمممدگ ی حمممه شمممل  و اداره یاجیضهممم  سمممهول  دسمممت یسمممتخظممما  و سممماػوان جهز
گمام ا یآوموػ  شملل یهما توانند جرناوه یو گمام حمه  ر نظمر وتصصصمان حمرا حمه صمورت سماده و 
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 یر رشمدیه وسمن راحمقرار دهند تما اػ ا یعهن توان نکآووػان  در ودارس دانش یشلل ی وشاوره
شرف  رود. یآووػان وتحول و روحه پ ن دانشحانتصاب شل  ا

مناجع
  ،.آومموػان حمما  اػ دانممشیمموممورد ن یاضتهمماع یهمما وهممارت ی(.  جررسمم3112) نممژاد، س. عقمموبخظممانزاده، ح

و تموان  یژه ناومه آوموػ  شمللحمو حی  اسمتثناین و ترجیه تعلخنشر.   یشلل یها طیژه در وححو یاػهاین
 .5-37، 360،32، یا حرفه یحصش

 طمماپ . یوشمماوره شمملل یه همماخممنظر(.  3126) ان، س.ینی، م.، حسممی، ف.، حاغبممان، ا.، عاحممدیعیسممه
 .یاول. اصفهان: انتشارات ضهاد دانشگاه

 کر تحممول، ووانممع دریسمم  حی(. شناسمما3123) ان، س.ینی، م.، حسممی، ف.، حاغبممان، ا.، عاحممدیعیسممه 
طاپ نشده(. ) یترکناوه د انخان و نوضوانان شهر اصفهان. پاکودک یشلل یشده و عواو  وؤثر جر آراوها

 .شناسی روانو  یتیده علوم ترجکاصفهان: دانشگاه اصفهان، دانش
 انتصماب شمل  . تهمران:  یه هماخو نظر یو حرفه ا یو وشاوره شلل حی(.  راهنها3123) ، ع.یع آحادیشف

 انتشارات رشد.
 گممال، ضمموخممگممال، ورد و  یتممیدر علمموم ترج یفممکیو  یهممکا یممتحق یروشممها(. 2661) سخ ، جممورگ، والتممر و 

، وحهممممدضعفر ی، وحهممممود اجوالقاسممممهیضممممخدرضمممما عری. ترضهممممة احهدرضمممما نصممممر، حهشناسممممی روان
 یالق و ػهممره ظسممروحممی یسممه شممهنیر، ونیمم، وحهممد ظیاونش، ظسممرو حمماقرکیممرضمما یسرشمم ، عل کپمما
 (. تهران: سه . 3112)

 ان آوموػ دانش یشملل یو آراوها یتیپ شصصیود پنداره حا تن ظیسه جخوقا ی(.  جررس3113) ، د.ینادر
کمرد. پا یش دانشمگاهیدظتر و پسر پم کارشناسمخمشمهر  طماپ نشمده(. تهمران: دانشمگاه ) ارشمد یان ناومه 

 الزهرا.
 اظمتالل  یان داراآووػ دانشحا  یان عادآووػ دانش یشلل یسه آراوهاخ(. وقا3117) ،  .ینصر اصفهان

کارشناسممخمم. پا3117ر اصممفهان در سممال رسممتان شممهیدوره دج یگفتممار طمماپ نشممده(.  ) ارشممد یان ناوممه 
 اصفهان: دانشگاه اصلهان . 

 کن توان عهن یشلل ی(.  نگه دار3112) علهدارلو، ق. یههت  حی  استثناین و ترجیه تعلخنشر.  یافراد 
 .31-20، 32، 360، یحرفه ا یو توان حصش یژه ناوه آووػ  شللحو

 اشممتلال پممس اػ فراغمم  اػ  یریممگینممد پخو فرا یآومموػ (. حرفممه3112) ، ح.یرایممنممژاد، س.، حصت عقمموبخ
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و تموان  یژه ناومه آوموػ  شمللحمو حی  اسمتثنایمن و ترجیه تعلخنشر.  یتوان عهن نکآووػان    دانشیتحص
 .52-11، 32، 360، یحرفه ا یحصش
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