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Aim: The current study aimed to compare attachment-based counseling to 
mothers and the impact of career adaptability education to preschool children on 
children's career development in city of Isfahan. Methods: The statistical 
population included all of the preschool children aged 5 to 7 and parents of 5 to 7-
year-old preschool children in city of Isfahan. Thirty preschool children, aged 5 to 
7, were selected voluntarily and randomly divided into two experiment and control 
groups (10 children in each group). The parent group received the attachment-
based counseling, the children group received the career adaptability education, 
both in 8 sessions. The control group did not receive any education. Data. were 
collected with preschool students' career development questionnaire, and were 
analyzed using SPSS-18 and analysis of covariance. Findings: The results suggest 
that two methods had a considerable effect on time perspective (P<0/05, F=7/35), 
internal curiosity (P<0/05, F=3/91), information (P<0.05, F=6/06), and external 
curiosity (P<0/001, F=10/41), and there was no significant differences between the 
effectiveness of the two methods (P<0/05). Conclusion: Career education and 
counseling to preschool children and parents impacted the children's career 
development. 

Keywords: Attachment, career adaptability, career development, preschool 
children, mothers 
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ی تژژر یر دو روش مشژژاوره مبتنژژی بژژر دلبسژژتگی بژژه مژژادران وآمژژوزش هژژدک ایژژن پژژژوهح م ایسژژه هههد :
 جامعژژه روش:مسژژیر شژژغلی بژژه کودکژژان پژژمح دبسژژتانی بژژر رشژژد مسژژیر شژژغلی کودکژژان وژژود. پژژذیری  ان باق

 00سژاله شژهر اصژفهان وژود. نمونژه پژژوهح شژامل  8تا  1دبستانی  آماری شامل کلیه مادران وکودکان پمح
نفژر از کودکژان پژمح دبسژتانی )گژروه آزمژایح  50نفژر گژواه( و  50نفژر گژروه آزمژایح اول و  50نفر از مادران )

ره بژه مژادران، آمژوزش بژه دو ( وود که به روش داوطلبانه انتخاب شژدند و بژه تصژادک در سژه گژروه مشژاو
کودکان و گروه گواه قرار گرفتند. به منظور اجرای پژوهح، گروه آزمایح اول )مژادران( طژی هشژت جلسژه 
تحژژژت مشژژژاوره مبتنژژژی بژژژر دلبسژژژتگی و گژژژروه آزمژژژایح دو  )کودکژژژان( طژژژی هشژژژت جلسژژژه تحژژژت آمژژژوزش 

بژژا اسژژتفاده از هژژا  نکژژرد. دادهمسژژیر شژژغلی قژژرار گرفتنژژد و گژژروه گژژواه هژژی  آموزشژژی دریافژژت پژژذیری  ان باق
ی رشژژد مسژژیر شژژغلی کودکژژان پژژمح دبسژژتانی گژژردآوری و بژژا اسژژتفاده از تحلیژژل کوواریژژانس مژژورد پرسشژژنامه

ی مشژاوره بژه مژادران و پژوهح نشان داد که هژر دو شژیوههای  یافته ها: یافتهتجهیه و تحلیل قرار گرفتند. 
 = 61/8Fمسژژیر شژژغلی کودکژژان،  شژژم انژژداز زمژژان )هژژای رشژژد آمژژوزش بژژه کودکژژان باعژژ  افژژرایح مولفژژه

,01/0P <( کنجکژژاوی درونژی ،)15/6F = ,01/0P <( اطالعژژات ،)06/6F = ,01/0P < و کنجکژژاوی )
 (.> 01/0Pگردیژژد و وژژین دو روش تفژژاوت معنژژاداری وجژژود نداشژژت ) (> 45/50F = , 005/0Pویرونژژی )
تواند  می اوره و آموزش مسیر شغلی به کودکان و مادرانبنابراین نتای  ویانگر این است که مشگیری:  نتیجه

 در رشد مسیر شغلی کودکان پمح دبستانی نتای  مفیدی به دنبال داشته باشد.

کلیههدی:  واژه کودکژژان پژژمح دبسژژتانی، ، مسژژیر شژژغلی، رشژژد مسژژیر شژژغلیپژژذیری  دلبسژژتگی، ان باقهههای 
 مادران
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 مقدمه
برخاوردار اسات، زیارا  این دوران از اهمیت زیادیهای پیش از دبستان و رشد فرد در  سال

کودک خواهد شد به وجاود مای  ونادر ح باه نقال از2665آورد )اساکرودر،  پایه و اساسی برای آن ه 

که به افراد کم  می (. مهارت2633، 1وستویزن کناد تاا بارای انتقاال باه دنیاای بررگساالی  هایی 
کودکی آغاز می آماده شوند، در سال در طول ی  مادت زماان طاوینی رشاد پیادا  گردند و های 

کانااادا می کااوچر3221،  2کننااد )سااازمان راهنمااایی و مشاااوره  گااوردون،  ، 3و درفااس ح بااه نقاال از 
یاباااد، بلکاااه یاااادگیری در ماااورد مشااااغل و  هاااا رشاااد می تنها مهارت در ایااان مرحلاااه ناااه (.2666
کاااری نیااز اتفاااق می نقش د نساابتا  جدیااد رشااد در (. یاا  بعاا2636، 4افتااد )اسااتیدو شااولتز هااای 

کاااودکی، رشاااد مسااایر شاااغلی اسااات )شاااار  کاااه  (. تحقیقاااات بیاااان داشاااته2636، 5دوران  اند 
کاه در طاول زماان  بیناناه سااله فهام و درک نسابتا  واقع کودکان چهاار تاا پنج ای از مشااغل دارناد 

، باااه نقااال از 3217) 7(. ساااوپر2661، 6و ووندراسااا  پروفلااای ،کناااد )هارتوناااگ نباااات پیااادا می
هااای  گیری انتخاب ای باارای شااکل ( ساانین پاایش از دبسااتان را شااالوده8،2636و دن سااینامن

گاااات فردساااون شاااغلی فااارد می (، آرزوهاااای مسااایر شاااغلی در 2662) 9دانسااات و طباااق نظریاااه 
کااه  ماای گیاارد. هم نااین مطالعااات اخیاار نشااان های پاایش از دبسااتان شااکل می سااال  دهااد 

یاا کودکی اهمیت ز گااهی مسایر شاغلی 10دی در مکاشافهدوران   ، 13، آرزوهاا12، انتظاارات11و آ
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ح 2637 و همکااران،2مسیر شغلی دارد )باباروویا ، بروسای ، دویاسپذیری  و انطباق 1عالیق
(.  2631، 5، ساویکاس2631، 4کاروالو، پسینهو و فرناندس ح2631 ،3الیورا، تاویرا و پروفلی

کودکا گرچه اتخاذ تصمیمات شاغلی فاوری توساط  گااه شادن ا ان ضاروری نیسات، اماا آ
کااه یادگیری2661نساابت بااه مشاااغل مختلااف )اسااتید و شااولتز،  هااای  (، درک ایاان موضااوی 

( و تقویااات مناااابع و 2666، 6شاااان ارتبااااط دارد )جانساااون ای باااا آیناااده مسااایر شغلی مدرساااه
گیناااورا و سااانتیلی کاااودکی )نوتاااا،  ( از اهمیااات 2631، 7مسااایرهای شاااغلی مببااات در دوران 

یااادی ب کودکااان از ز رخااوردار اساات. بنااابراین بااا توجااه بااه اینکااه یااادگیری رشااد مساایر شااغلی 
(، نیاز است فهم ما از مسایر 2637، 8سنین پایین ضرورت دارد )کراوز، واتسون و م  ماهون

کودکاان را فرآینادی پویاا در نظار بگیاریم  گسترم یابد و مسیر شغلی  کودکی  شغلی به دوران 
 (.2661  اس ،)هارتونگ، پروفلی و ووندر

گااهی از مسایر شاغلی، آرزوهاا، انتظاارات و عالیاق  حجم وسایعی از شاواهد تجربای باه آ
کودکااان دبسااتانی پرداخته انااد )هارتونااگ،  مساایر شااغلی در بررگساااین، نوجوانااان و حتاای 

(، اماا مسایر شاغلی 2663، 9ح تریسای2661 و م  ماهاان، ح واتسون2661پروفلی و ووندراس ، 
و ماا   انی در پااژوهش و عماال مااورد غفلاات واقااع شااده اساات )واتسااوندبساات کودکااان پیش

کاااه برناماااه2631) 11(. نایااات2637، 10ح پااااتون2661مااااهون،   کااارد  کیاااد  های رشاااد مسااایر  (، تأ
شغلی در سطح دبستان و پیش از آن از نظر رشدی مهم است و آمادگی مسیر شاغلی فارد را 

 کند.   در آینده تضمین می
کااه  کودکااان پیشاانهاد شااده اساات، آمااوزم یکاای از مفاااهیمی  اخیاارا  در آمااوزم شااغلی 

1. Interest.
2. Babarović, T., Burušić, J., Dević, I.
3. Oliveira, I. M., Taveira, M. C., & Porfeli, E. J.
4. Carvalho, R. G., Pocinho, M., & Fernandes, D.
5. Savickas, M. L.
6. Johnson, L. S.
7. Nota, L. Ginevra, M. & Santilli, S.
8. Crause, E., Watson, M., & McMahon, M.
9. Tracey, T. J. G.
10. Patton, W.
11. Knight, J. L.
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(. مفهااوم 2637، 2ح ماااری2637، 1مساایر شااغلی بااه آنهااا اساات )پاایال شوسااترپااذیری  انطباق
کاه بارای اولاین باار در  ی ساازهپذیری عنصری محوری در نظریاه انطباق گرایی مسایر شاغلی 

کودکی  اهر می گارفتن  الجلو بارای خی شاود. داشاتن نگااه روباه دوران  باافی در ماورد آیناده، 
کشااف  کااردن بااه اطاارا  باارای  تصاامیمات مساایر شااغلی زناادگی باارای ساااختن آینااده، نگاااه 

کردن مشاکالت از ابعااد اساسای انطباق پاذیری  کردن آینده و ایجاد خودکارآمدی برای حل 
آمااوزان انطباااق پااذیرتر (. دانااش2661مساایر شااغلی اساات )هارتونااگ، پروفلاای و ووندراساا ، 

گیااری و هم نااین بااه دساات آوردن انگ یاازم بیشااتری باارای درگیااری در فعالیاات تصاامیم 
گیاری دارناد، بالتصامیمی و تعارضاات  اطالعات مربوط باه خاود، محایط و فرآیناد تصامیم 

کبارزاده، عابادی و باغباان،  کارد )ا کمتاری را تجرباه خواهناد  (، از نظار 3121درونی و بیرونای 
بیشااتری باارای هااای  (، توانایی3122و صااادقی، تحصاایلی موفااق ترنااد )علاای پااور اصاافهانی 

پاایش رو و در نتیجااه رضااایت بیشااتری از زناادگی دارنااد )ساانتیلی، هااای  مقابلااه بااا چالش
 (.  2626و نوتا،  3گروسن

هاااای مساااایر شاااغلی، نقاااش والاااادین را باااه عنااااوان  باااه عاااالوه مشاااااوران بایاااد در آموزم
کودکان نیز در نظر داشته باشند . والدین نقش مهمای را در تشاویق تسهیلگران مسیر شغلی 

کتشاااا  در دنیاااای مشااااغل و رشاااد مسااایر شاااغلی آناااان ایفاااا می کنناااد  کودکانشاااان بااارای ا
کیفیت رابطه با افراد مهم در زندگی فارد 3223، 4و هفلین وینستوک ،)سلیگمن (. ماهیت و 

ن های رشادی و ساازگاری انساا در حیطاه کنناده عنوان یا  عامال تبیین )مبل والدین(، باه
گرفته می  (.  3221و شولتز،  6، پریریسو5شود )بلوستاین مبل رشد مسیر شغلی در نظر 

کاه  کاودک باه شامار مای_  ترین نظریه برای تبیاین رفتاار والاد ی دلبستگی، عامنظریه رود 
یناا3202تدوین شد )بالبی،  7توسط بالبی کاانر و ز (. بار اسااس ایان نظریاه افارادی 2661 ،8 ، ا 
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اطمیناان اعتمااد دارناد، در هار سانی  دهی ی  شاخد قابل دن و پاسخکه به در دسترس بو
های مساایر  هااای جدیااد مباال حیطااه ی وساایعی از بافتآمیزی بااا دامنااه سااازگاری موفقیاات

کاااودک، _  (. رواباااط ایماان والاااد2667و پاااتون،  1دهناااد )اساااکوریکو شااغلی از خاااود نشااان می
دهاد  را تحت تأنیر قرار می های شغلی مکاشفه مسیر شغلی، آرزوهای مسیر شغلی و رغبت

کاارت گااانی ،)تاا  (. 2661و همکاااران،  3هااال ،ح بااه نقاال از توکااار، ویساارو3210، رو، 2631، 2و 
کاه رابطااه ایماان والاد3227و بلوسااتاین ) 4کترساون کااودک باا رشااد باورهااای _  ( بیاان داشااتند 

عالوه سااب   ریزی مساایر شااغلی رابطااه دارد. بااه گیری و برنامااه مبباات مساایر شااغلی، تصاامیم
بینی را  گیری نسبت باه آیناده و خاوم کودک، جهت_  دلبستگی ایمن و ارتباط مببت والد

کودکاااان باااه وجاااود مااای شاااود  هاااایی در ماااورد خاااود و آیناااده می بافی خیال آورد و منجااار باااه در 
و رشاد مسایر شاغلی داناش آماوزان ایفاا پاذیری  ( و نقش مهمای در انطباق2662)ساویکاس، 

کرساانروماای (.. بنااابراین بااا توجااه بااه مطالااب بیااان شااده و  2626، 5کنااد )ویباااوو، امبرواتاای و 
کودکااان و مسااپااذیری  رسااد آمااوزم انطباقزمینااه پژوهشاای موجااود، بااه نظاار ماای یر شااغلی بااه 

مناسبی برای انربخشی بار رشاد مسایر های  مشاوره مبتنی بر دلبستگی به والدین از  رفیت
کودکان پیش دبستانی برخوردارند.    شغلی 

رو شادن باا  با توجه به نیاز روزافرون جوامع امروزی به افرادی باا آماادگی باای جهات روباه 
هااای  ی توساعه قابلیتمشااهده در زمیناه لهاای مسایر شاغلی و غفلات پژوهشاای قاب چالش

کودکااانهای اولیااه یزم در سااال  ی مساایر شااغلی و بااا توجااه بااه اینکااه باارای تانیرگذاشااتن باار 
کرد، پژوهش حاضار  می کودک استفاده  توان از دو روم مشاوره والدین و آموزم مستقیم به 

کدام که  مبتنی بار دلبساتگی ی  از دو روم مشاوره  در پی پاسخگویی به این سوال است 
کودکااان پیشپااذیری  بااه مااادران و آمااوزم انطباق دبسااتانی باار رشااد مساایر  مساایر شااغلی بااه 
کودکان مونرتر است؟ شغلی 

1. Skorikov, V. B
2. Tekke, M., Ghani, M. F. B. A., & Kurt, N.
3. Tokar, D. M., Withrow, J. R., Hall, R. J.
4. Ketterson, T.U.

5. Wibowo, D. H., Ambarwati, K. D., & Crescenzo, P.
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 روش پژوهش 
گاواهآزماون، پاسشیروم پژوهش نیمه تجربی از نوی پ گاروه  باشاد. جامعاه  مای آزماون باا 

کودکااان پیش کلیااه  کودکااان ساااله  7تااا  1دبسااتانی  آماااری پااژوهش شااامل  کلیااه مااادران  و 
گاباا سااله شاهر اصافهان بااود.  7تاا  1دبساتانی  پایش گااال )، باورگالتوجاه باه نظار  ، 3253، و 

گاروه ماداخالت 3111، ترجمه احمدرضا نصر و همکاران که حجم نمونه مناساب در هار   )
کاه باه نفار انتخااب  16دانند، تعداد نمونه این پژوهش  می نفر 32تا  1آزمایشی را بین  گردیاد 

گماارده شادند. یصاورت تصاادف داوطلباناه انتخااب و به یریاگنمونه یوهیش گاروه  ، در ساه 
کودکان، دامنه سنی بین  گروه آموزشی  ک ورود به  ک  ساال )پیش 7تا  1مال دبساتانی( و ماال

ک خاروج  کودکاانی باا هماین رده سانی باود. ماال گاروه مشااوره والادین، داشاتن  وارد شدن به 
 دو جلسه بود. غیبت بیش از

کارگاه منظور دعااوت از عالقه بااه هااایی طراحاای و در  هااا فراخوان مناادان باارای شاارکت در 
گردیااد. هم نااین از کااانون کودکااان و نوجوانااان شااهر اصاافهان منتشاار  هااای پاارورم فکااری 

کارگاه اطالی رسانی شد. پس از دعوت از متقاضایان، از ها  طریق پیام  به اعضا  در مورد 
نفری انتخاب و سارس باه صاورت تصاادفی  16به صورت تصادفی نمونه ای  بین داوطلبان

گروه مشاوره مس گماارده شادند ) یر شغلیدر سه  گاواه  گاروه  کودکاان و   26به مادران، آماوزم 
کودکاااان ) گاااروه آزماااایش اول و  36نفااار از ماااادران  گاااواه( و  36نفااار  کودکاااان پااایش  36نفااار  نفااار از 

کودکاان بار رو یشانامهدبستانی )گروه آزماایش دوم(( و پرس ماادران هار  یرشاد مسایر شاغلی 
کاه مشااوره مبتنای بار دلبساتگی را  گروه آزمایش اول شامل ماادران بودناد  گروه اجرا شد.  سه 
کودکاان  گروه آزمایش دوم شامل  یافت نکردند.  کودکان آنها آموزشی در کردند، ولی  یافت  در

کاه آماوزم انطباق کردناد، اماا مااادران مسیرشاغلی پااذیری  پایش دبساتانی بودناد  یافات  را در
یافاات نکردنااد. هم نااین باارا گااواه نیااز هاا یآنهااا آموزشاای در برگاازار نشااد.  یا  جلسااهیگااروه 

کودکان و مادران هفته ای دو بار به مدت های  جلسه  06دقیقه بارای ماادران و  26آموزم به 
گروه آزمایش هشت جلسه کودکان برگزار شد. برای هر دو  برگزار شاد.  ی آموزشیدقیقه برای 
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گاروه اجارا شاد. باه منظاور رعایات مالحظاات  یآزمون بر رو ان جلسات پسیپس از پا هر سه 
یافات  گروهای در گاواه چهاار جلساه آماوزم  گاروه  اخالقای، بعاد از اجارای پاس آزماون ماادران 

 کردند. 
جلسات مشاوره مسیر شغلی باه ماادران و آماوزم باه  یبه منظور مشخد شدن محتوا

( اساتفاده شاد. باا توجاه باه نیازسانجی صاورت 3121کودکان، از نتاایج پاژوهش خراساانی )
عنوان نیااز اصالی  گرفته در ایان پاژوهش، ارتبااط صامیمانه باا والادین و دلبساتگی ایمان باه

کودکااان پیش دران شااامل مشاااوره دبسااتانی تعیااین شااد. بنااابراین مشاااوره مااا مساایر شااغلی 
که در طای جلساات باه نقاش پررناگ ماادران در تساهیل رشاد مسایر  مبتنی بر دلبستگی بود 
کااه در اولویاات قاارار داشاات، افاازایش  گردیااد. هم نااین نیاااز دیگااری  کیااد  کودکااان تأ شااغلی 

کودکااان اجاارا شااد.  ابعاااد انطباق گااروه آزمایشاای دوم یعناای  کااه باار روی  کودکااان بااود  پااذیری 
( و جلساااات 3202-3211ماااادران بااار اسااااس نظریاااه دلبساااتگی باااالبی )جلساااات مشااااوره 

کودکان بار اسااس نظریاه انطباق کتااب 2662مسایر شاغلی سااویکاس )پاذیری  آموزم به  ( و 
کودکاان و نوجواناان )اساکوریکو و پااتون، گردیاد. خالصاه 2667 رشد مسایر شاغلی  ( طراحای 

کااه هرکاادام در طاای  گااروه  در زیاار آمااده  2و  3ر جااداول جلساه انجااام شااد د 1جلساات هاار دو 
است:

گروهی مشاوره مبتنی بر دلبستگی به مادران 1جدول  . محتوای جلسات 
شرح جلساتجلسات

کاودکی،  معارفه و آشانایی، اجارای پیش جلسه اول آزماون، توجیاه ماادران در ماورد آغااز مسایر شاغلی از دوران 
کید بر اهمیت ارتباط صمیمانه والد کودککودک و تأنیر آن -تأ در آینده 

بح  در مورد دلبستگی ایمن و ناایمن و پخش فیلم در این رابطه، صاحبت در ماورد در دساترس  جلسه دوم
کیاد بار ارتبااط باین دلبساتگی و انطباق پاذیری مسایر  باودن و پاساخده باودن ماادر و تاأنیرات آن، تأ

یافت بازخورد و ارائه تکلیف شغلی، در
کااودک بااه درک احساسااات و پاسااخ بااازخورد از جلسااه قباال، جلسه سوم های همدینااه،  صااحبت در موردنیاااز 

کاودک نااه بار اسااس ذهان، احساسااات و  گااه نماودن ماادران بارای پاسااخ دادن بار اسااس نیازهاای  آ
نیازهای خود، ارائه تکلیف
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 شرح جلسات جلسات
کالما جلسه چهارم کیاد بار اهمیات ناوازم فیریکای،  ی و معرفی عوامل مؤنر بر دلبستگی: نوازم، بازی و قصه، تأ

 رفتاری، ارائه تکلیف
گفاات جلسه پنجم کالماای، ادبیااات نااامطلوب و مطلااوب و اصااول  کااودک، ارائااه  صااحبت در مااورد نااوازم  وگو بااا 

 تکلیف 
 های مبتنی بر دلبستگی   عنوان عامل بنیادی در دلبستگی، آموزم بازی معرفی بازی به جلسه ششم
کااودک، توضاایحاتی در مااورد ویژگی عنوان عاماال بنیااادی گویی بااه معرفاای قصااه  جلسه هفتم هااای  در ارتباااط بااا 

 های خوب قصه
کارگااااه،  جلسه هشتم گااارفتن باااازخورد ماااادران نسااابت باااه  بررسااای تکاااالیف و مااارور مباحااا  جلساااات قبااال، 

کردن آموخته کید بر عملی   آزمون ها، اجرای پس پاسخگویی به سؤایت مادران، تأ

کودکانپذیری  . محتوای جلسات آموزش انطباق2جدول   مسیر شغلی به 
 جلسات شرح جلسه
دغدغه مسیر شاغلی: برقاراری رابطاه، سااختن لگوهاای مکعبای از روی الگاو بارای ایجااد دغدغاه،  جلسه اول

کودکان کار به  کتاب  کودک در حین نقاشی، دادن   نقاشی شغل موردعالقه و راهنمایی 
کنجکاااوی مسیرشااغلی: صااحبت در مااورد  جلسه دوم کودکااان، اجاارای دغدغااه و  زناادگی خااانوادگی آینااده بااا 

کودکان برای حدس زدن نام مشاغل  تکنی  درخت مشاغل، ایفای نقش مشاغل و خواستن از 
کاردن مشااغل  جلسه سوم کنجکاوی مسیرشغلی )کشف دنیای مشاغل(: برگزاری نمایشگاه مشاغل و تجربه 

 کار با آنهاعینی، پوشیدن لباس و آشنایی با ابزار مشاغل عینی و نحوه 
های  اهری خاود، اجارای باازی  کنجکاوی مسیرشغلی )کشف خود(: بازی آینه و توصیف ویژگی جلسه چهارم

کتاااب تصااویری در مااورد  ها و تفاوت باارای توجااه بااه شااباهت کااردن  هااای خااود بااا دیگااران، درساات 
 خودشان

کنتاارل مسیرشااغلی: اجاارای تکنیاا   جلسه پنجم کودکااان، برگاازاری مشاااغل باارا card sortکنجکاااوی و  ی 
 مهمانی مشارکتی

گروهی، کشیدن نقاشی مشارکتی جلسه ششم کردن محصویت   کنترل مسیرشغلی: درست 
ها، بااازی  کردن زبالااه کنتاارل و اعتماااد مسیرشااغلی: اجاارای جعبااه اعتماااد، بااازی مشااارکتی جمااع  جلسه هفتم

گروهی تارعنکبوت  تنیدن 
کودکاان در حاین ایان اعتماد مسیرشغلی: ساختن اجس جلسه هشتم گل بهداشاتی و  باازخورد مببات باه  امی با 

 بازی با حباب ها، بازی
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 ابزار       
کودکاان پایش دبساتانیپرسشنامه منظور سانجش رشاد مسایر  : باه1ی رشد مسیر شغلی 

کودکاان پایش دبساتانی )خراساانی،  کودکان از پرسشنامه رشد مسیر شاغلی  ( 3125شغلی 
کودکاان ساوپر )استفاده شد. این  (ح 3226پرسشنامه بر اساس ابعاد مادل رشاد مسایر شاغلی 

کنتارل،  های مهم، رغبت آوری اطالعات، شخصیت کنجکاوی، مکاشفه، جمع ها، منبع 
( 2632ریاازی و بااا توجااه بااه پرسشاانامه الیااویرا و تاااویرا ) انداز زمااان، خااود پنااداره و طرح چشاام

کاه آن نیاز  ساخته شده است. پرسشنامه الیویرا و تاویرا یا  پرسشانامه خودگزارشای اسات 
کودکاان دبساتانی را  براساس ابعااد مادل ساوپر در پرتغاال سااخته شاد تاا رشاد مسایر شاغلی 

های مهام را باه دلیال پایاایی  ( بعاد شخصایت2632)  مورد سنجش قرار دهد. الیویرا و تاویرا
کتشاااا  دو بعاااد درونااای و بیرونااای کنجکااااوی/ ا در نظااار  درونااای نامناساااب حاااذ  و بااارای 

 گرفتند. 
ی بعاد، پرسشانامه 1(، با الگوگیری از این پرسشانامه و بار اسااس ایان 3125خراسانی )

کرد تا رشاد مسایر شاغلی آنهاا را باا توجاه  کودکان پیش دبستانی را طراحی  رشد مسیر شغلی 
یااابی قاارار دهااد. ایاان پرسشاانامه شااامل  سااؤال در هشاات حیطااه  12بااه پاسااخ مااادر مااورد ارز

کتشااا  دروناای،  )طاارح ریاازی، کنجکاوی/ا کنتاارل، چشاام انااداز زمااان،  خودپنااداره، منبااع 
کتشااا  بیروناای( اساات. باارای هریاا  از ابعاااد  کنجکاوی/ا سااؤال در  5اطالعااات، رغباات، 

گرفتاه شاده اسات. روم نماره های  گاذاری باه صاورت طیاف لیکارت و در قالاب پاساخنظر 
یاد )نمره  یاد )نماره 1خیلی ز کام )نماره 2کام )نماره (، 1(، متوساط )نماره 5(، ز ( 3( و خیلای 

کم در این پرسشانامه نشاان گرفته شده است. نمره  دهنده رشاد مسایر شاغلی پاایین  در نظر 
یاد نشان کاه  کودک و نمره ز کاودک اسات. یزم باه ذکار اسات  دهنده رشد مسیر شغلی بایی 

 پرسشنامه نمره معکوس ندارد. 
فاده شااد: الااف( روایاای محتااوایی باارای بررساای روایاای ایاان پرسشاانامه از دو روم اساات

1. Preschool children career development scale
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گردیاد. ب( باه که باا نظار پانج متخصاد تأییاد   1منظور تعیاین روایای همگرایای پرسشنامه 
کااال هماااه هاااا و هم ناااین  ی زیااار مقیاسپرسشااانامه، همبساااتگی هااار زیااار مقیااااس باااا نماااره 

یلیااامز، اونساامن و بااراون همبسااتگی زیاار مقیاس کااه نتااایج 2636، 2هااا بااا هاام بررساای شااد )و  )
منظور  ی مقاادماتی بااهداد پرسشاانامه از روایاای مطلااوبی برخااوردار اساات. در مطالعااهنشااان 

اجارا شاد و  ینفار 16 ی  نموناهیا ین پرسشانامه بار رویا، ایسنجروان یهایژگیسنجش و
کرونباخ  گردید.  70/6پایایی آن به روم آلفای   محاسبه 

 پژوهشهای  یافته
گاردد.  مای  سوال پژوهش ابتدا نتاایج آماار توصایفی بررسای یدر این پژوهش جهت بررس

آزماااون رشاااد مسیرشاااغلی و خااارده آزماااون و پاااسشین پااایانگیاااار و میااانمااارات انحااارا  مع
گواه در جدول ها  مقیاس گروه  گروه آزمایش و   شده است. ارائه 1در دو 

آن های  و انحرا  معیار نمرات رشد مسیرشغلی و خرده مقیاس نیانگیم. 3جدول 
گروه گواه در مراحل پیش در  گروه   آزمون آزمون و پس های آزمایش و 

 مرحله متغیر
 گواه **2ش یآزما *1ش یآزما

 میانگین
 انحرا 
 معیار

 میانگین
 انحرا 
 معیار

 میانگین
 انحرا 
 معیار

رشد مسیرشغلی 
 کودکان

 222/13 800/10۱ 484/13 400/11۵ ۱4۵/24 400/108 پیش آزمون
 ۱۱۱/10 ۱00/10۷ ۱01/14 400/124 081/21 00/124 پس آزمون

 طرح ریزی
 ۶3/3 13 0۵۶/3 30/13 ۷0۱/4 20/12 پیش آزمون
 ۵۵/3 20/13 0۵۶/3 30/14 28/4 20/14 پس آزمون

 خودپنداره
 ۱3/1 20/1۵ 83/2 ۷0/14 ۷1/2 ۶0/1۵ پیش آزمون
 18/2 ۱0/14 ۷0/1 ۷0/1۵ 3۶/2 ۵0/1۶ پس آزمون

کنترل  منبع 
 11/2 ۶0/14 20/2 20/13 ۶8/3 40/13 آزمونپیش 

 3۱/2 20/14 40/2 30/14 8۶/3 ۵0/1۵ پس آزمون

                              
1. Convergent validity 
2. Williams, B., Onsman, A., & Brown, T. 
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 مرحله متغیر
 گواه **2ش یآزما *1ش یآزما

 میانگین
 انحرا 
 معیار

 میانگین
 انحرا 
 معیار

 میانگین
 انحرا 
 معیار

 انداز زمان چشم
 ۱۷/2 20/11 ۶۵/3 12 ۱۶/3 80/11 پیش آزمون
 ۱۱/2 ۵0/10 ۱3/2 20/14 83/3 40/14 پس آزمون

کنجکاوی 
 درونی

 31۱/2 ۶0/1۶ ۷۶۶/2 10/1۶ 10۷/3 ۱0/1۵ پیش آزمون
 ۵2۱/2 80/1۵ 04۷/3 20/1۷ 233/2 ۵0/1۷ پس آزمون

 اطالعات
 142/3 ۱0/13 381/3 10/1۵ 3۷3/3 40/14 پیش آزمون
 ۶۵/2 20/13 34/3 ۵0/1۶ ۶4/2 ۱0/1۵ پس آزمون

 رغبت
 ۶۵/2 ۷0/14 11/2 ۷0/1۵ 32/2 ۵0/13 پیش آزمون
 11/2 ۷/14 ۱۵/1 ۶0/1۵ 30/3 40/14 پس آزمون

کنجکاوی 
 بیرونی

 ۱8/3 10/11 23/3 30/1۵ 42/4 ۶0/11 پیش آزمون
 3۷/3 40/11 82/2 80/1۵ 30/3 ۶0/14 پس آزمون

کودکان یر شغلیگروه آموزم مس: 2شی**آزما    گروه مشاوره مسیر شغلی به مادران: 1ش ی*آزما     به 
 

کولموگااورو  اساام کاال توسااط آزمااون  رنو  و یپااس از بررساای فاارض نرمااال بااودن نماارات 
یانس نمرات به وسایله آزماون لاوین، باه منظاور بررسای ساوال پاژوهش از تحلیال  همسانی وار

که نتایج آن در جدول  کنترل پیش آزمون استفاده شد  یانس با   آمده است.  5کوار

کودکان در سه یج تحلی. خالصه نتا4جدول کوواریانس نمره رشد مسیرشغلی  ل 
گواهگروه مشاوره مسیر شغلی به مادران، آ گروه  کودکان و   موزش مسیر شغلی به 

 راتییتغ منبع
 مجموع
 مجذورات

 درجه
 یآزاد

 نیانگیم
 مجذورات

F 
 سطح
  Pداری معنی

 مجذور
 اتا

 توان
 یآمار

 666/3 00/6 663/6 51/13 01/5767 3 01/5767 آزمون پیش

 25/6 12/6 663/6 15/1 26/712 2 53/3105 گروه

     121/23 20 002/2172 خطا
      16 512621 کل

 

که در جدول  همان گاروه  Fشود، میزان  مشاهده می 5طور  تفااوت معنااداری را باین ساه 
گاواه نشاان می گاروه  کودکان، مشاوره مسایر شاغلی باه ماادران و  دهاد  آموزم مسیر شغلی به 
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(663/6< P(  باااا توجاااه باااه مجاااذور اتاااا بااارآورد شاااده .)مااا12/6 ،)گفااات ی درصاااد از  12تاااوان 
 یر شاغلیر آماوزم مسایو تاأن یگروها یهاااز تفاوت ینمرات رشد مسیر شغلی ناش تغییرات

گروه منظور آزماون ساوال  هاا باه دسات آماد، باه است. با توجه به اینکه تفاوت معناداری بین 
کااه باااین LSDپااژوهش و بااا اسااتفاده از مقایسااه زوجاای )آزمااون تعقیباای  گردیااد  ( مشااخد 

گروه کدام  آمده است.  1جود دارد. نتایج آن در جدول ها تفاوت معناداری و ی  از 

گروههای  . نتایج مقایسه۵جدول  گواههای  زوجی بین   آزمایش و 

 های زوجی مقایسه ها گروه
 اختال 
 میانگین

 انحرا 
 معیار

 سطح
 معناداری

 مشاوره به مادران
کودکان  217/6 111/5 737/5 آموزم به 

گواه  663/6 213/5 32/37 گروه 

 کودکانآموزم به 
 217/6 111/5 -737/5 مشاوره به مادران

گواه  661/6 130/5 567/32 گروه 

گواه  گروه 
 663/6 213/5 -321/37 مشاوره به مادران

کودکان  661/6 130/5 -567/32 آموزم به 
 

که در جدول  همان گروه مشاوره به ماادران و  مشاهده می 1طور  شود، اختال  میانگین 
کودکااان  گفاات  بااین روم آمااوزم  ماای (، بنااابراینP<61/6معنااادار نیساات )آمااوزم بااه  تااوان 

کودکااان و مشاااوره مساایر شااغلی بااه مااادران تفاااوت معناااداری وجااود ناادارد.  مساایر شااغلی بااه 
گاواه ) گروه  گروه مشاوره به مادران و  (، و P< 663/6هم نین معنادار بودن اختال  میانگین 

گاواه ) گاروه  کودکاان و  کاه مشااوره مسایر شاغلی بااه  مای ( نشاانP<61/6گاروه آماوزم باه  دهاد 
کودکااان دارد. بااه منظااور  کودکااان تااأنیر معناااداری باار رشااد مساایر شااغلی  مااادران و آمااوزم بااه 

یانس ها به وسیله آزماون لاوین، بررسی فرضیات حاصل از پژوهش پس از تایید همسانی وار
که نتایج آن در جدول  یانس استفاده شد  کوار  ه است. آمد 0از آزمون تحلیل 
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گروه مشاوره مسیر شغلی به ۶جدول  کواریانس در سه  . خالصه نتایج تحلیل 
گواه در خرده مقیاس ها گروه  کودکان و   مادران، آموزش مسیر شغلی به 

متغیر
 منبع
راتییتغ

 مجموع
مجذورات

 درجه
یآزاد

نیانگیم
Fمجذورات

 سطح
ی دار معنی

P

 مجذور
اتا

 توان
یآمار

طرح ریزی
12/211312/21176/52663/601/666/3آزمون پیش

21/31202/012/3201/6627/627/6گروه

خودپنداره
07/13307/1316/32663/651/622/6پیش آزمون

16/36221/1635/2315/631/617/6گروه

کنترل منبع 
65/322365/32271/16666/615/666/3آزمون پیش

55/25222/3223/2672/631/613/6گروه
انداز  چشم

زمان
52/322352/32215/21666/657/622/6آزمون پیش

17/16251/5611/7661/610/626/6گروه
کنجکاوی 

درونی
61/21361/2161/22663/612/622/6آزمون پیش

12/20232/3123/1611/621/601/6گروه

اطالعات
23/313323/31352/12666/606/666/3آزمون پیش

10/56221/2660/0667/613/615/6گروه

رغبت
12/12312/1262/52666/603/666/3آزمون پیش

21/6257/622/616/637/661/6گروه
کنجکاوی 

بیرونی
77/266377/26652/76663/671/666/3آزمون پیش

12/12202/2253/36663/655/627/6گروه

شااده در طاارح ریاازی، خودپنااداره،  محاسبه F، نشااان داد 0نتااایج ارائااه شااده در جاادول 
کنترل و رغبت معنادار نیست ) کودکاان  P<61/6منبع  ( و بنابراین آموزم مسایر شاغلی باه 

کودکاان نداشاته اسات. باه ترتیب  این و مادران تأنیری در افزایش این چهار بعد مسیرشاغلی 
گروه تفاوت معنااداری وجاود نادارد و فارض پاژوهش رد می  Fکاه  شاود. اماا ازآنجایی بین سه 

کنجکاااوی دروناای ) >61/6Pشااده در چشاام انااداز زمااان )  مشاهده  ،)16/6P< ( اطالعااات ،)
61/6P<( کنجکاااوی بیروناای گااروه آمااوزم مساایر یرا باا ی( تفاااوت معنااادار>663/6P( و  ن سااه 

گاواه نشاان ما کودکاان، مشااوره مسایر شاغلی باه ماادران و  تاوان نتیجاه یدهاد، مایشغلی به 
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که آموزم مسا کاه  این حیطاه تاأنیر داشاته اسات. باه 5در افازایش ایان  یر شاغلیگرفت  علت 
هاا در ایان چهاار بعاد معناادار باه دسات آماد، باا اساتفاده از آزماون تعقیبای  گروه تفاوت باین

LSD کادام که باین  گردید  گروه مشخد  کاه  هاا دوباه ی  از  دو تفااوت معنااداری وجاود دارد 
 ( آمده است. 7نتایج آن در جدول  )

گروه . نتایج مقایسه۷جدول  گواه در متغیرهای  های زوجی بین  های آزمایش و 
کنجکاوی بیرونیچشم ا کنجکاوی درونی، اطالعات،   نداز زمان، 

 های زوجی مقایسه ها گروه متغیرها
 اختال 
 میانگین

 انحرا 
 معیار

 سطح
 معناداری

 انداز زمان چشم

 مشاوره به مادران
کودکان  02/6 65/3 12/6 آموزم به 

گواه  662/6 61/3 71/1 گروه 

کودکان  آموزم به 
 02/6 65/3 -12/6 مشاوره به مادران

گواه  661/6 61/3 26/1 گروه 

گواه  گروه 
 662/6 61/3 -71/1 مشاوره به مادران

کودکان  661/6 61/3 -26/1 آموزم به 

 کنجکاوی درونی

 مشاوره به مادران
کودکان  12/6 12/6 51/6 آموزم به 

گواه  63/6 12/6 31/2 گروه 

کودکان  آموزم به 
 12/6 12/6 -51/6 مشاوره به مادران

گواه  65/6 12/6 75/3 گروه 

گواه  گروه 
 63/6 12/6 -31/2 مشاوره به مادران
کودکان  65/6 12/6 -75/3 آموزم به 

 اطالعات

 مشاوره به مادران
کودکان  71/6 12/6 -21/6 آموزم به 

گواه  661/6 12/6 10/2 گروه 

کودکان  آموزم به 
 71/6 12/6 21/6 مشاوره به مادران

گواه  665/6 12/6 12/2 گروه 

گواه  گروه 
 661/6 12/6 -10/2 مشاوره به مادران
کودکان  665/6 12/6 -12/2 آموزم به 

 
 

 مشاوره به مادران
کودکان  61/6 13/6 07/3 آموزم به 

گواه  663/6 71/6 51/1 گروه 
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های زوجی مقایسه ها گروه متغیرها
اختال 
میانگین

انحرا 
معیار

 سطح
معناداری

کنجکاوی بیرونی
کودکان آموزم به 

13/661/6-07/3 مشاوره به مادران
گواه 77/311/665/6گروه 

گواه  گروه 
71/6663/6-51/1 مشاوره به مادران
کودکان 11/665/6-77/3 آموزم به 

که در هر چهاار خارده آزماون مشخد می  LSD یبیج حاصله، آزمون تعقیطبق نتا کند 
گاروهیبا کودکاان تفااوت معناا یهاان   (،>61/6Pساات ) یدار نمشاااوره باه ماادران و آماوزم بااه 
کنجکااوی  اناد چشامهاردو روم توانساته یعنی کنجکااوی درونای، اطالعاات و  انداز زماان، 

هاا وجاود نادارد. هم ناین  ن آنیبا یناه تفااوت معناادارین زمیابیرونی را افزایش دهند و در ا
کودکاان و یشده ب ن مشاهدهیانگیاختال  م گواه و آموزم باه  گروه مشاوره به مادران و  ن دو 

آمااوزم مساایر شااغلی بااه  یعناای (،>61/6Pدار اساات ) یهاار چهااار خاارده آزمااون معنااگااواه در 
کنجکاااوی بیروناای  کودکااان و مااادران باار چشاام کنجکاااوی دروناای، اطالعااات و  انداز زمااان، 

انرگذار بوده است و توانسته آن را افزایش دهد.

 گیری بحث و نتیجه
بار دلبساتگی باه ماادران و ی تاأنیر دو روم مشااوره مبتنای این پژوهش باا هاد  مقایساه

کودکاان انجاام شاد. پذیری  آموزم انطباق کودکان بر روی رشد مسیر شغلی  مسیر شغلی به 
کودکااان تااأنیر دارنااد ) ( و بااین دو >61/6Pنتااایج نشااان داد هاار دو روم باار رشااد مساایر شااغلی 

کااه تااأنیر آمااوزم مساایر شااغلی بااه >61/6Pروم تفاااوت معناااداری وجااود ناادارد ) (. پژوهشاای 
کودکان پیش دبستانی را نشان دهاد، یافات نشاد و باه کو دکان و مادران بر رشد مسیر شغلی 

کاه نتاایج  شاود. می ها از نتایج تحقیقات مشابه اساتفاده می منظور تبیین یافته گفات  تاوان 
(، ساامیعی، حیاادری، غالماای و 3126های پااژوهش اعتصااام پااور ) پااژوهش تقریبااا  بااا یافتااه

یااه و همکاااران )(، پرتااوی نیاا3121همکاااران ) (، ساامیعی، 3121ا، علیاازاده، خاادادادی اندر
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کیانی و همکاران ) کرمی،  کاارول3120ا گیلیس، م  ماهون و  (، 2666)  2(، بیال3221)  1(، 
کوکران2661بیل )  ( همسو است. 3211)  3( و پالمر و 

کااه آمااوزم انطباق3126اعتصااام پااور ) پااذیری شااغلی بااه  ( بااه ایاان نتیجااه دساات یافاات 
کودکااان تااأنیر دارد. هم نااین پژوهش باار انطباقوالاادین  کااه آمااوزم هااا  پااذیری  نشااان دادنااد 

کم توان ذهنای )سامیعی و همکااران،  کودکان  ( و 3121مسیر شغلی بر رشد نقشه شناختی 
پااژوهش ساامیعی و های  ( مااونر اساات. یافتااه3121کودکااان عااادی )پرتااوی نیااا و همکاااران، 

و پذیری  توانناد مسائولیتایفای نقاش شاغلی مایهای ه بازیک( نشان داد 3120همکاران )
کااهش دهناد و براسااس پاژوهش پذیری  انطباق کارآماد شاغلی را  شغلی را افزایش و افکار نا

های شاغلی )کاارآفرینی( بار مسایر شاغلی داناش آماوزان ( آموزم3127اشرفی و هزارجریبی )
 گذارد.تانیر می

یااس و بااالزو یاا ، دو کااه مااداخالت ( در پژوهشاای بااه 2626) 4بابارو ایاان نتیجااه رساایدند 
کودکاان بار فرآیناد جماع آوری اطالعاات در ماورد خاود و روم جماع آوری هاای  مسیر شاغلی 

کودکااان 2666، 2661) اطالعااات تااانیر دارد.  بیاال گاااهی مساایر شااغلی  (، بااه منظااور افاازایش آ
کاه هاا نشاان داد راهنماایی شاغلی را ترتیاب داد. نتاایج ایان پاژوهشهای  دبستانی فعالیت

گاهی مسیر شاغلی و تجاارب یاادگیری آنهاا نقاش داشاته اسات. این فعالیت ها در افزایش آ
کوکران ) هم نین پالمر کاار باه والادین 3211و  (، در پژوهشی تأنیر ارائه ی  برنامه و دساتور 

کاه نتاایج آن  کم  به طراحای مسایر شاغلی فرزندانشاان را ماورد بررسای قراردادناد  در جهت 
کردهنشان داد والدین   اند. در رشد مسیر شغلی فرزندانشان به عملکرد مؤنرتری دست پیدا 

کودکااان تااأنیر داشاات.  مشاااوره مبتناای باار دلبسااتگی بااه والاادین باار رشااد مساایر شااغلی 
ی مببات باین ساب  دلبساتگی ایمان و رشاد مسایر شاغلی را ( رابطاه3220) 5پژوهش ابارین

                              
1. Gillies, R.M., McMahon, M.L., & Carroll, J.  
2. Beale, A. V. 
3. Palmer, S & Cochran, L. 
4. Blažev, M. 
5. O'Brien, K. M. 
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کرد. پردین، عابدی، باغبان و همکاران ) ( نیاز در پاژوهش خاود باه ایان نتیجاه 3121تأیید 
که سب  دلبستگی ایمن با ابعاد انطباق ی مببتای پذیری مسایر شاغلی رابطاه دست یافت 

ای تااأنیر دلبسااتگی را باار متغیرهااای مساایر شااغلی  ( در مطالعااه2661)  1و پرونااه دارد. رایاات
کاه بار پژوهش کردند و در مروری  کاه دلب بررسی  ساتگی هاای مختلاف داشاتند نشاان دادناد 

عاماال بساایار مهماای در رشااد مساایر شااغلی اساات. متغیرهااای فرآیناادی از جملااه حمایاات و 
کودکااان اهمیاات دارد  کااودک بااه مااادر در رشااد مساایر شااغلی  تشااویق والاادین و دلبسااتگی 

کروچر  (.3215، 2)اسکولنبرگ، ووندراس  و 
کاه مااادران باه فکاار تارمیم و تصااحیح رابطااه ی مشااوره مبتناای بار دلبسااتگی موجاب شااد 

کنناد.  کاودک تقویات  کنناد احسااس امنیات درونای را در  کودکشان باردازند و سعی  خود با 
کاااه دلبساااتگی ایمنااای دارد از ساااوی والااادینش نگرانااای نااادارد و آنهاااا را همیشاااه در  کاااودکی 

کااودک میدانااد. در سااایه دسااترس و مساائول می توانااد باادون هاای   ی ایاان احساااس امنیاات 
کناد و در ماورد دنیاای مشااغل و نگرانی پا باه جهاان بگاذارد و جهاان ا کشاف  طارا  خاود را 

کساب اطالعاات بیشاتر در ماورد  ویژگی کنجکااوی منجار باه  کنجکاوتر شود. این  های خود 
و  ای را باارای خودشناسااای بهتاار، رشاااد خودپناااداره شاااود و زمیناااه خااود و دنیاااای مشاااغل می

کودک فراهم می گسترم رغبت  کند.  های 
کاااه3227بلوسااتاین ) کاارد  کااودک فاااراهم  ( بیااان  روابااط نزدیاا ، تجااارب امنااای را باارای 

یساا  می کااه مکاشاافه و ر ای باارای  کننده دهااد، عاماال تسااهیل پذیری او را افاازایش می کنااد 
کنجکااوی اسات و منجار باه شاکل شاود. اماا بارعکس  هاای شاغلی می گیری رغبت افزایش 

کاارده اساات،  تجربیااات منفاای کسااب  کااودک ناااایمن در رابطااه بااا مراقبااانش  کااه  ذهنیاات ای 
شاود باه  دهاد و موجاب می منفی و بی اعتمادی نسبت به محایط اطارا  را در او شاکل می

کاه در برخاورد باا موقعیت خااطر نااامنی هاای شاغلی در وجااود  هااای جدیاد مبال موقعیت ای 
کناد و در  خود احسااس می کاردن محایط اطارا  خاودداری  کشاف  کاردن و  کناد، از تجرباه 

1. Wright. S. L., & Perrone, K. M.
2. Schulenberg, J. E., Vondracek, F. W., & Crouter, A. C.
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گات فردساون  نتیجه منجر به محدود شدن آرزوها که  گرددح زیرا همان طور  و رغبت هایش 
کودکان نباید به محدودسازی آرزوها و رغبت2661) های مسیر شغلی خاود  ( معتقد است، 

گرینااه ی انتخابباردازناد و ماداخالت اولیااه بایاد محاادوده های قابال قبااول را باا فااراهم  هاا و 
گست های مکاشفه در مشاغل و نقش کردن زمینه  (.2661رم دهد )شولتز، های زندگی 

کااودک را باارآورده می کااه والاادین بااه موقااع و درساات نیازهااای  کنااد، او  بااه عااالوه زمااانی 
کااودک بااه جااای تمرکااز باار دغدغااه می بیناای پیشمحاایط اطاارافش را قاباال  ها و  بینااد و ذهاان 

ای در مااورد آینااده  شااود و بااا دیااد خااوم بینانااه ماای هااای روزمااره، متمایاال بااه آینااده نگرانی
کااودک باعاا  میافی ماایخیالباا کااودک  کنااد. هم نااین برقااراری ارتباااط خااوب بااا  کااه  شااود 

کند والدین او را دوست دارناد و بارایش ارزم قائلناد. در ایان صاورت عازت نفاس  احساس 
یابد و اعتماد به خاود و خودکارآمادی او در موضاوعات مختلاف از جملاه  کودک افزایش می

( 2660، بااه نقاال از پاااتون و ماا  ماااهون، 2661یابااد. ساااویکاس ) در مساایر شااغلی افاازایش می
کااه اعتماااد مساایر شااغلی، توانااایی حاال مساائله و باورهااای خودکارآمدانااه را در  معتقااد اساات 

کودکااان نقااش اساساای دارد. موضااوی بااا  کااودک موجااب می کااه در رشااد مساایر شااغلی  شااود 
کودکااان پاایش دبسااتانی طاارح ریاازی باارای رساایدن بااه  اهمیاات دیگاار در رشااد مساایر شااغلی 

کنتاارل باار زناادگی و آینااده اساات )اسااتید و شااولتز،  کااه 2636اهاادا  و احساااس  کااودکی   .)
دلبسااتگی ناااایمنی دارد بااه خااود و توانااایی هااایش اعتماااد ناادارد و بااه مراقااب خااود وابسااته 

کناد و در  است. این وابستگی موجب می گیاری  کاه نتواناد بارای زنادگی خاود تصامیم  شاود 
کردن اهدا  خود دچار مشکل   شود.  میدنبال 

کاه آماوزم انطباق کی از این موضوی است  کودکاان بار پاذیری  نتایج حا مسایر شاغلی باه 
ی ساوپر ماداخالت متمرکاز بار رشاد مسایر ها تأنیر دارد. بار اسااس نظریاه رشد مسیر شغلی آن

کنجکاوی، مکاشفه کودکان باید بر تحری  و پرورم  ی خاود و محایط، رشاد منباع شغلی 
گسااترم  کااه در 2661عالیااق، خودپنااداره و هویاات مبتناای باشااند )شااولتز، کنتاارل دروناای،   ،)

کودکان و طراحی بازی آموزم انطباق گرفتاه ها  پذیری به  ساعی شاد تماام ایان ماوارد در نظار 
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کااه بااین دو روم مشاااوره مساایر شااغلی بااه  شااود. هم نااین در ایاان پااژوهش مشااخد شااد 
کودکاان تفااوتی وجاود  کودکان بر رشد مسیر شاغلی  رفات مشااوره  نادارد. انتظاار میمادران و 

کیااد پیشااینه باار  مبتناای باار دلبسااتگی بااه مااادران بااه خاااطر ماهیاات زیربنااایی دلبسااتگی و تأ
ارتبااااط رشاااد مسااایر شاااغلی و دلبسااااتگی، تأنیرگاااذاری بیشاااتری داشاااته باشاااد و آمااااوزم 

کوتاااه ماادت بااودن دوره انطباق ی آمااوزم و توجااه نکااردن بااه برخاای عواماال پااذیری بااه خاااطر 
کودکااان نشااان دهااد. در تبیااین ایاان نتیجااه زیربنااای کمتااری باار رشااد مساایر شااغلی  ی تااأنیر 

که مادران نیاز به زمان طوینی می گرفت  هاای  تری دارند تاا آموزم توان این موضوی را در نظر 
کودکاان بااا توجاه بااه  گیرنااد. از طار  دیگاار  کاار  انتقاال داده شااده را در ماورد فرزناادان خاود بااه 

یاااادی در فعالیتتناااوی جلساااات باااا عالقاااه  کردناااد، نسااابت باااه  هاااا شااارکت می و اشاااتیاق ز
کاه در تأنیرگاذاری روم  کنجکاو بودند و هرجلسه منتظر موضوعات جدید بودند  جلسات 

کودکان نیز نقش به سزایی داشت.  آموزم انطباق  پذیری به 
کنجکااوی  که هردو روم تأنیر معنااداری بار افازایش چشام اناداز زماان،  نتایج نشان داد 

کنجکااااوی بیرونااای داشاااته اسااات. سااااویکاس )باااه نقااال از باااراون و  1درونااای، اطالعاااات و 
کاه چشام اناداز زماان رشاد یافتاه2662همکاران،  کرد افارادی  گذشاته و  ( بیان  ای دارناد، هام 

کااه مشاااوره مبتناای باار  گیرنااد. در تبیااین ایاان یافتااه می هاام آینااده را در نظاار می گفاات  تااوان 
کودکااان شااده و اعتماااد آنهااا را نساابت بااه دلبسااتگی منجاار بااه افاازایش احساا اس امنیاات در 

کااودک در ماورد رابطاه ام باا والااد  والادین افازایش می دهاد. باا توجااه باه ایان تجاارب دیادگاه 
گذشااته را بااازنگری می مبباات می کنااد، احساسااات مبباات و خااوم  شااود، تجااارب منفاای 

که به دسات مای ای را پرورم می بینانه ساازد. در  جاایگرین می آورد دهد و تجارب مببتی را 
گیری پیادا مینتیجه هاای  کناد و نگرانی ی امن بودن شرایط ذهنش به سمت آینده جهت 

کاااهش می کااودک می روزمااره ام  کااه ایاان موجااب پاارورم چشاام انااداز زمااان در  شااود.  یابااد. 
کودکان نیز بر رشد چشم اناداز زماان ماؤنر باود. می آموزم انطباق تاوان  پذیری مسیر شغلی به 

1. Brown, D.
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که بازی بیان که به منظور افزایش دغدغه طراحی شده باود، در چشام اناداز زماان  کرد  هایی 
ی (، دغدغااه3215) 2و شااوارتز 1کودکااان مااؤنر بااوده اساات. زیاارا از نظاار ساااویکاس، ساایلینگ

کاه در نظریاه گینربارگ و ساوپر مطارح مسیر شغلی در واقع هماان چشام اناداز زماان اسات  ی 
کردن و تصویرسا زی در مورد آینده شغلی و خاانوادگی در رشاد چشام اناداز شده است. فکر 

کودکان تأنیر داشت .  زمان 
کنجکااوی درونای و   در رابطه با تأنیر مشااوره مبتنای بار دلبساتگی باه ماادران در افازایش 

کودکااان، کودکااان بااه خاااطر رابطااه ماای بیروناای  کااه  ی صاامیمی بااا تااوان بااه اطمینااان خاااطری 
کاه منجار شاده در ماورد موضاوعات مختلاف و  مراقب خاود باه دسات آورده اناد، کارد  اشااره 

کشااف و یااادگیری از محاایط  کنجکاااوتر شااوند و بتواننااد باادون نگراناای بااه  دنیااای اطاارا  
کترسااون و بلوسااتاین ) کااودک و -های دلبسااتگی والااد ( رابطااه بااین سااب 3227باردازنااد. 

که ساب  دلب یافتند  ساتگی ایمان رابطاه مکاشفه مسیر شغلی را مورد بررسی قرار دادند و در
کنجکااوی مسایر شاغلی دارد.  هم ناین آماوزم انطباق مببتی با مکاشافه پاذیری مسایر  و 

کودکاان تاأنیر داشات. باا توجاه باه  کنجکااوی بیرونای و درونای  کودکاان در افازایش  شغلی به 
کنجکااوی  کودکان چندین جلسه به افزایش  کنجکاوی در رشد مسیر شغلی  یاد  اهمیت ز

یااادی   .هااای خااود اختصاااص داده شااد شاااغل و ویژگیدر مااورد دنیااای م طراحاای تعااداد ز
کودکاان مبال تکنیا  درخات مشااغل، ایفاای نقاش  کنجکاوی  فعالیت به منظور تحری  
کاار عینای مشااغل و  کودکان با ابازار و شایوه  مشاغل مختلف، نمایشگاه مشاغل و آشنایی 

کااارت ن عاماال مهاام در هااای مشاااغل منجاار بااه پاارورم ایااهم نااین تکنیاا  دسااته بناادی 
کلی رشد مسیر شغلی آنها را به طور مببتی تحت تانیر قرار داد.   کودکان شد و به طور 

کااه هاای  یاا  از دو روم تااأنیر معناااداری باار افاازایش طاارح ریاازی، خااود  نتااایج نشااان داد 
کودکااان نداشااته اساات. در تبیااین عاادم تااانیر مشاااوره مساایر  کنتاارل و رغباات  پنااداره، منبااع 

کااه ولفاهشاغلی بار ایان م کودکاان، اشااره باه ایان نکتاه اهمیات دارد  هاای رشاد مسایر شااغلی 
                              
1. Silling, S. M. 
2. Schwartz, S.   
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کودکان در مراحل اولیه ( 2667) 1افتناد. ناازلی ی رشد مسیر شغلی اتفاق نمیطرح ریزی در 
کودکان باید در حین  که  کرد  چشام اناداز زماان،  هاا، به رشد نسبی رغبت ریزی برنامهمطرح 

کنترل بر آینده رسید گیاری طارح اطالعات و حس  که شکل  ه باشند. این بدین معنا است 
تری دارد. هم نااین در تبیااین  افتنااد و نیاااز بااه فرآینااد طااوینی ریاازی بااه سااادگی اتفاااق نمی

کودکاان  معنادار نشدن روم مشاوره مسیر شغلی به مادران بر روی خودپنداره مسایر شاغلی 
گاات فرد که با توجه باه نظار  گرفت  (، رشاد خودپناداره 2661ساون )باید این موضوی را در نظر 

کودکااان باارای  افتااد. پااس می بااه صااورت  ریااف و تاادریجی اتفاااق می کااه  تااوان بیااان داشاات 
کتشااا  بااه دساات می کنجکاااوی و ا کااه در اناار  کااردن اطالعاااتی  آورنااد نیاااز بااه زمااان  دروناای 

گاات فردساون ) دارند و این روند نمی گیرد.  کاه 2661تواند به سرعت انجام  (، معتقاد اسات 
ها در ارتباط است. با توجه به نتایج پژوهش های  یا  از دو روم  دپنداره با رشد رغبتخو

کودکاان نتوانساته اسات در رشاد رغبت هاا و هام چناین رشاد  مشاوره به مادران و آموزم باه 
کودکاان  خودپنداره تأنیر مببتی داشته باشد. پس یکی از دییل رشاد نیاافتن خودپناداره در 

هاااای آناااان دانسااات. رشاااد خودپناااداره زماااانی  ی رغبتدم توساااعهتاااوان ناشااای از عااا را می
که افراد می مشخد می کنند، پاس ممکان اسات  توانند ترجیحات شغلی شود  شان را ابراز 

کودکان اطالعات مببتی در مورد خاود باه دسات آورده باشاند، اماا هناوز آنهاا را اباراز نکارده و 
 آنها نشده باشند.  مادران متوجه رشد خودپنداره

کنتارل   هم نین برخال  انتظار مشاوره مبتنی بر دلبستگی به ماادران تاانیری بار منباع 
کاه دلبساتگی ایمنای پیادا میکودکان نداشته است. انتظار مای کاودکی  کناد، باه خااطر  رود 

کنتارلش بار روی احساسااتش افازایش  بینای پیشقابل  باودن شارایط و آراماش حاصال از آن، 
کااودک ادامااه دهنااد، احتمااال یابااد. بااا فاارض اینکااه مااادران  آموختااه هایشااان را در رابطااه بااا 

کودکان بر رفتارشان وجود دارد و شاید در صورت وجود آزماون پیگیاری تاأنیر  کنترل  بایرفتن 
کنترل معنی کودکان می مشاوره بر منبع  کنترل در  گردد. هم نین منبع  تواند باه عوامال  دار 

1. Nazli, S.
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کااه بااا افاازایش ساان آنهااا  می بیناای پیشد و دیگااری بااه غیاار از دلبسااتگی نیااز وابسااته باشاا شااود 
 کنترل بیشتری بر اعمال و احساساتشان به دست آوردند. 

کودکان تأنیری در رشاد  کلی مشاوره مسیر شغلی به مادران و  که به طور  نتایج نشان داد 
گااروه وجااود ناادارد. تاا  و همکاااران  رغبت کودکااان نداشااته اساات و تفاااوتی بااین دو  هااای 

کاااه رواباااط ایمااان والاااد( بیاااان 2631) کاااودک، مکاشااافه مسااایر شاااغلی، آرزوهاااا و -داشاااتند 
کنجکااااوی و  هاااای مسااایر شاااغلی را تحااات تاااأنیر قااارار می رغبت دهاااد. باااا توجاااه باااه افااازایش 

کاه رغبت فرآیندی بودن رشد مسیر شغلی انتظار می کودکاان نیاز رشاد یاباد. زیارا  رفت  هاای 
کودک افازایش یاباد، مکاشافه درو کنجکاوی  که  یاباد. ایان  نای و بیرونای او افازایش میزمانی 

کناد. از باین ایان تجاارب باه عالیاق  کنجکاوی او را وا می دارد تا چیزهای بیشتری را تجرباه 
گاارفتن در معاارض تجااارب مختلااف دامنااه کنااد و هم نااین بااا قاارار  ی رغباات خااود توجااه 

مسایر شاغلی ( بیاان داشاتند 2666) 1هایش افزایش یابد. با توجاه باه اینکاه مگنوسان و اساتار
کمی است ی  فرآیند مادام کمای اتفااق می و در مراحال پی العمر و ترا افتاد، ایان  درپای و ترا

کودکان در مراحل اولیه فرضیه را می که  کرد  ی فرآیناد رشاد مسایر شاغلی توان اینگونه تبیین 
گذشاات زمااان و در صااورت تااداوم روابااط صاامیمانه رغبت کودکااان نیااز  قاارار دارنااد و بااا  هااای 

 واهد یافت.  رشد خ
بااا توجااه بااه محاادود شاادن نمونااه بااه ساان پاایش دبسااتانی، اجاارا نشاادن دوره پیگیااری و  

گروهپااذیری  اجاارای پااژوهش در شهراصاافهان تعمیم کودکااان بااا  ساانی هااای  ایاان پااژوهش بااه 
 مختلف، در نقاط دیگار و هم ناین تعمایم نتاایج در طاوینی مادت باا محادودیت رو باه رو

شااود جهاات بررساای تااانیرات بلندماادت از نتااایج بااه  ماای هادشااود. باار ایاان اساااس پیشاان ماای
گیارد و در پژوهش آتای هاای  دست آمده در این پژوهش، تحقیقات طاولی مناساب صاورت 

کودکاان دبساتانی نیاز پرداختاه شاود. هم ناین هاای  باه اجارای آموزم مسیرشاغلی در ماورد 
ک می پیشنهاد ودکاان پایش دبساتانی و گردد با توجه به تانیر آموزم و مشاوره مسیرشغلی باه 

                              
1. Magnuson, C. S., & Starr, M. F. 
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کودکاان، ایان برناماه آموزشای باه صاورت فرآینادی های  مادران آنها بر روی رشد مسیر شاغلی 
گردد.ها  و پیش دبستانیها  در مهدکودک اجرا 

 منابع 
کاارآفرینی بار مسایر شاغلی داناش آماوزان.3127اشرفی، سح نجفی هزارجریبی، ح. ) علاوم تربیتای،  (. انربخشی آموزم 

21(2 ،)361-23.
مسیر شغلی داناش آماوزان پسار پایاه ساوم دبساتان پذیری  . تأنیر آموزم شغلی والدین بر انطباق(3126اعتصام پور، ی.  )

کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان.12-26شهر اصفهان در سال   . پایان نامه 
کباارزاده، مح عاباادی، مح باغبااان، ا.  ) مساایر شااغلی در رابطااه هااوم هیجااانی بااا ذیری پاا (. نقااش میااانجی انطباق3121ا

گیری مسیر شغلی.   .  00-25(، 72) 31، های مشاورهپژوهشمشکالت تصمیم 
 یریپاذ و انطباق یدلبساتگهاای    ن سابیرابطاه با ی(. بررسا3121پردین، نح عابدی، مح باغبان، اح نیلفروشاان، پ. )

 .22-15، 31مشاوره شغلی و سازمانی،  ان.یدر دانشجو یر شغلیمس
یه،  ح یزدانی، مح رسولی، آ. ) بر رشاد نقشاه  یرشغلیر آموزم مسی(. تان3121پرتوی نیا، رح علیزاده، یح خدادادی اندر

،8(72،)72-57.. مشاوره شغلی و سازمانیییاشتغایت در دانش آموزان مقطع ابتدا یشناخت
کودکااان یر دو روم آماوزم مسایی تاأنساهیازسانجی و مقای. ن(3125خراساانی، نح عابادی، مح صاادقی، ا.  ) ر شاغلی باه 

کودکاانن آنیش دبستانی و والادیپ کارشناسای ارشاد مشااوره شاغلی، هاا بار روی رشاد مسایر شاغلی  . پایاان ناماه 
 دانشگاه اصفهان.

کودکان پیش دبساتانی3121خراسانی، نح عابدی، مح صادقی، ا.  ) مشااوره، هاای  . پژوهش(. نیازسنجی مسیر شغلی 
31 (12 ،)321-355  . 

کیااااان، م.  ) گاااال  کیااااانی، مح  کرماااای، نح  هااااای ایفااااای نقااااش شااااغلی باااار (. بررساااای تااااأنیر بااااازی3120ساااامیعی،  ح ا
کارآماد حرفاهکامسیر شغلی و افپذیری  پذیری. انطباق مسئولیت  30، مشااورههاای  پژوهشآماوزان، ای داناشار نا

(05 ،)31-3  . 
شاااغلی در تحاااول مسااایر شاااغلی هاااای  (. انربخشااای آموزم3121)سااامیعی،  ح حیااادری، حح جاللااای، مح غالمااای، آ.  

کم توان ذهنی  .11-73(، 11) 31، مشاورههای  . پژوهشانتخاب شغل دانش آموزان 
پااذیری مساایر شااغلی در موفقیاات تحصاایلی  بینی و انطباق (. نقااش خااوم3122علاای پااور اصاافهانی، نح صااادقی، ا. )

.32-3، (3) 0 ،ی مببتسشنا روانپژوهش نامه  دانشجویان.
گال ،، م. بورگگال کیفی در علوم تربیتای و  . روم(3253ج. ) ،و.  کمی و  ی. ترجماه احمدرضاا شناسا روانهای تحقیق 

(. تهران: انتشارات سمت و دانشگاه شهید بهشتی.3111نصر و همکاران )
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