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شادی و رضایت آینده فرزندان تا حد زیادی به انتخاب صحیح رشته و 

شغل آینده آنها بستگی دارد اما اگر عقاید و نظراتماان را باه فرزنادان    

 تحمیاااال  ناااای  آیااااا در حقهااااان   اااا  ن اااارده ایاااا      

کمد  کنندد تدر بدر     والدین چگونه می توانند به فرزنددا   

اسرس توا ، استعداد و عالقه خدود ممگدرب بدر تراادرا      

 سددددریا  شددددر   ددددرگ خددددوبی  ا بر  یننددددد   

ما باید از  ود ی به فرزندان  مک  نی  تا  ار را هدف خود قرار دهند آن را تنها وسی ه امارار مااان ندانناد ب  اه باا      

ت ببرند . برنامه ریزی تحصی ی باید در طای دوران  اود ی   برنامه ریزی صحیح خود را برای آن آماده  نند و از آن لذ

فرزندان صورت گیرد، نباید از آنان انتظار داشت  ه در  وتاهترین مدت به بهترین مهاغل دست یابند . مهارتهایی را  ه 

 از  اااااود ی باااااه فرزنااااادان مااااای آموزیاااااد در سراسااااار زندگیهاااااان م یاااااد خواهاااااد باااااود.     

 عالقدددددددددددددددددددددده بدددددددددددددددددددددده یددددددددددددددددددددددرد ار   

 ود ی ، عالقه به یادگیری را در فرزندانمان ش وفا و بارور سازی . زیرا در جهاان اماروز عالقاه باه      از سالهای نخست

 یااااااااااادگیری باااااااااارای میهاااااااااارفت در  ااااااااااار بساااااااااایار مهاااااااااا  اساااااااااات.   

جذب بازار  ار می شوند باا   2000می نویسد افرادی  ه در آستانه سال  "2000نیروی  ار سال "هادان نویسنده  تاب 

 ارنااااااااااااااااااااااد.مهاااااااااااااااااااااااغل جدیااااااااااااااااااااااد تناساااااااااااااااااااااا  ند

 ود انی  ه به یادگیری عالقمندند در دوران تحصیل با فرصتهای خوب روبرو می شوند و مدرسه را جال  و نوعی  ار 

 ماای داننااد ت ربااه هااای موباات در دوران تحصاای ی موجاا  رضااایت شااغ ی آنااان در آینااده ماای شااود.            

 مهااااااااااااااور شاااااااااااااغ ی مااااااااااااای گویاااااااااااااد   "ج ااااااااااااا  اگبااااااااااااارت"

مس از فراغت از تحصیل آن را  نار گذاشت .یادگیری سرمایه آینده اسات باا   نباید نسبت به یادگیری بی توجه بود و "

 " ماااااااک آن مااااااای توانیاااااااد باااااااا ت رباااااااه هاااااااای جدیاااااااد آشااااااانا شاااااااوید.       

عقیده دارد در بازار  ار امروز و آینده آموزن و یادگیری هرگز متوقف  "نگرشی به  ار"نویسنده  تاب  "ج ری هالت"

 و عالقاااه باااه یاااادگیری در سراسااار زنااادگی .     نمااای شاااود. میهااارفت ساااریی در  اااار یانااای نیااااز      

 چگونه به فرزندانمان در انتخاب رشته و شغل کمک کنیم؟
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 چگونددددده مدددددی توانادددددد فرزنددددددا   ا بددددده یدددددرد ار  عالقمندددددد کنادددددد    

فرزندان با مهاهده شما در هنگام مطالاه ، مژوهش و .... به یادگیری عالقمند می شوند. عالوه بر این برایهان  تابهای 

 م یااااااااااد تهیااااااااااه  نیااااااااااد. تااااااااااا  ن  اویهااااااااااان برانگیختااااااااااه شااااااااااود.   

 مان در جهت میهرفت آنان ب وشید ، میهرفت مهوق  ودک است ولی تحسین والدین از آن مه  تر می با هم اری ما

 باشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد.

 فرزنااادان بایاااد بدانناااد تاااالن و  وشاااش باااه موفقیااات و تنب ااای باااه ش هااات من ااار مااای شاااود.        

  ااود ی یااا نوجااوانی  ااه باایش از تااوان و اسااتادادن از او انتظااار داشااته باشاای  ددااار فهااار رواناای ماای شااود.   

جوانان  ه برای  س  موفقیت تحت فهارشدید والدین هستند و در  ن ور مذیرفته نمی شوند یا شغل خوبی میدا نمای  

 نند سرخوردهف ناامید و افسرده می شوند و حتی برخی خود هی می  نند.همه باالترین تحصیالت و بهترین مهاغل 

 راه هاای دیگاری بارای موفقیات در زنادگی وجاود دارد.       را ندارند . همه استاد ، دانهگاه مزشک و تاجر موفق نیستند

 نگر ددددددددددددی  دددددددددددد ا  ن دددددددددددد   بدددددددددددده کددددددددددددر  

نگرن صحیح شما به  ار باعث موفقیت فرزندانتان می شود. در منزل مسائل موبت و سازنده  اار را باه جاای ن اات     

 من ااااااااااااااااااااااااااااااای آن مطااااااااااااااااااااااااااااااار   نیاااااااااااااااااااااااااااااااد.

م ان آنان را به محل  ارتان ببرید تا با بسیاری از فرزندان نسبت به شغل والدینهان نگرشی مبهمی دارند. در صورت ا

 محااایا  اااار و ناااوا  اااار، مهارتهاااای شاااما ، هم ارانتاااان یاااا محصاااوالت  ارخاناااه آشااانا شاااوند.         

اصول موبت  ار مهمترین مهارتهایی است  ه فرزندان باید بیاموزند به گ ته اگبرت فرزندان از طریق طرحهاا و برناماه   

 ا بچهااااااااااند.هااااااااااای خااااااااااانوادگی ماااااااااای تواننااااااااااد لااااااااااذت موفقیاااااااااات ر 

 ار را جال  و م ر  نهان دهید نه خسته  ننده، ی نواخت و بی ارزن ، فرزندان را تهویق  نید تا در حل مه الت  ار 

 ابت ااااار و خالقیاااات بااااه خاااارب دهنااااد و  ااااار را بااااا ارزن و بخهاااای از زناااادگی خااااود بداننااااد.    

در بخههای  "فوارد میگر"وزند. به عقیده به فرزندان  مک  نید تا اصول و مهارتهای متناس  با مهاغل مخت ف را بیام

 خصوصاااای ، دولتاااای، آموزشاااای و صااااناتی نگااااارن مااااومر، صااااریح و روان بساااایار مهاااا  اساااات.    

قدرت بیان ، برقراری ارتباط مناس  با دیگران،  ارگروهی، صداقت ، خالقیت و ابت ار، استقالل ، توان رویارویی و غ به 

 بااااااااااااار مهااااااااااااا الت نیاااااااااااااز بسااااااااااااایار ضاااااااااااااروری اسااااااااااااات.    
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ازرگانان می گوید ما داوط بان اناطاف مذیر ، مستقل و برخوردار از ارزشهای موبت مذیر، مستقل و برخاوردار از  ی ی از ب

 ارزشااهای موباات اخالقاای را اسااتخدام ماای  ناای  . البتااه یااافتن دنااین افاارادی دناادان آسااان نیساات.            

 کشددددددددددددددددددددد  اسدددددددددددددددددددددتعداد فرزنددددددددددددددددددددددا  

دارند  برای انتخاب شغل مناس  ، باید عالقه، مهارت، انگیزه  فرزندانتان ده مهارت، توانایی و استاداد منحصر به فردی

 و ارزشاااااااااااااااااااااهای خاااااااااااااااااااااود را  هاااااااااااااااااااااف  نیاااااااااااااااااااااد.  

ماتقد است  ه استادادتان باید با شغل مورد نظر متناس  بهره وری ، لذت  "شغل ما"نویسنده  تاب  "می تون  بیرلی"

زرگ در مصاحبه ای تا ید می  ناد شاغل   مدیر ی ی از شر تهای ب "دیوید یمن"و رضایت از  ار را افزایش می دهد. 

 ت ریح است نه  ار، باه آن عالقاه داشاته باشاید و فااالیتی بدانیاد  اه در اوقاات فراغات مای توانیاد ان اام دهیاد.             

 چگوندددده مددددی تواناددددد بدددده فرزندددددا  د  کشدددد  استعداد ددددر  کمدددد  کناددددد  

و خواسته های شما باعث می شود عم  رد و ریچارد ن سون ب ر در  تاب برنامه ریزی شغ ی تا ید می  ند عالقه ، آرزو 

  ااااااااااااارایی شااااااااااااما باااااااااااایش از تااااااااااااوان و اسااااااااااااتادادتان باشااااااااااااد.   

او میهنهاد می  ند برای شناخت استاداد و مهارت خود ، مختصری از  ارهای روزانه تان را در مدرسه یا محل  ار و نیز 

فاالیتهایی  ه مست زم مهارت خاصی است  سرگرمی ها و ورزن مورد عالقتان را یادداشت  نید. در مرح ه باد لیستی از

 بااه ترتیاا  باار اسااا  عالقااه و عم  اارد بهتاار تهیااه  نیااد تااا بااه نقاااط ضاااف و قااوت خااود ماای ببریااد .         

هرگز به مهارتها و رشته هایی  ه مروت فراوان یا موقایت اجتماعی خوبی دارند توجه ن نید ، از نوجوانی فرزنادانتان را  

ت اوتی را  ه به مهارت و استاداد خاصی نیاز دارد امتحاان  نناد. در غیار ایان صاورت باه       تهویق  نید تا فاالیتهای م

 توانااااااااایی و اسااااااااتاداد خااااااااود در ان ااااااااام  ارهااااااااا ماااااااای نماااااااای برنااااااااد.       

 اگر در این آزمون توانایی و استاداد فرزندتان در ان ام شغ ی مهخص شد، دگونه می توانید باه عالقاه او مای ببریاد     

  ددددددددددددددددددددددددددددددددددنرخ  مشددددددددددددددددددددددددددددددددددر گ 

ه فرزندانتان در انتخاب  ار متناس  با استاداد و عالقه خود، فرصتهایی را فراه   نید تا در مورد مهااغل  برای  مک ب

 مخت ااااااااااااف اطااااااااااااالا جااااااااااااامی و  ااااااااااااام ی بدساااااااااااات آورنااااااااااااد.     

اشاره می شود از  ود ی با فرزندانتان در مورد مهاغل مخت ف و ماارتهای مورد نیاز  "سی ای ا "در راهنمای شغ ی 

فرزندان را با افرادی  ه مهاغل جالبی دارند آشنا  نید تا به میزان تحصیالت و مهارت مورد نظار ،  آنان صحبت  نید . 
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نقاط ضاف و قوت ، ماهیت و خطرات هر شغل می ببرند. به فرزندان  مک  نید در انتخاب رشته از نظارات مهااوران   

 ورد برایهااان تهیااه  نیااد. تحصاای ی م اارب اساات اده و ماادتی  ااارآموزی  ننااد  تاااب یااا مقاااالتی در ایاان ماا    

مدیر گروه نیروهای انسانی  مبریج در مصاحبه ای به خبرنگار لس آن  س تایمز گ ت  به فرزنادانتان   "لرتا فا سمن"

 مک  نید تا با مهاغل مخت ف آشنا شوند و به هر شغ ی  ه عالقه نهان دادند مهارتهای آن را بیاموزند و برای آیناده  

 خااااااااااااااااااااااود ساااااااااااااااااااااارمایه گااااااااااااااااااااااذاری  ننااااااااااااااااااااااد.   

برای موال مدری به مسرن  مک  رد تا هر تابستان حرفه جدیدی را بیاموزد ی سال ن اری، سال باد تامیار وساایل   

 برقی و سال سوم م انی ی بدین ترتی  او باا دناد شاغل آشانا شاد، مهارتهاایی آموخات و درآماد نیاز  سا   ارد.           

شغل مورد نظر را انتخاب  نند و  3یا  2ن می توانند فرزندانتان با شناخت مهاغ ی متناس  با عالقه، استاداد و مهارتها

برای آنها برنامه ریزی  نند . زیرا طی سالها  ار شغل فرد تغییر می  ناد ماس بهتار اسات آناان در دوران  اود ی و       

 نوجاااااااااوانی خاااااااااود را فقاااااااااا بااااااااارای یاااااااااک  اااااااااار آمااااااااااده ن نناااااااااد.   

 نقددددددددددددددددددددددددددددددددددد  والددددددددددددددددددددددددددددددددددددین 

ند. نوجوانان و جوانان رشته و شغ هان را خود انتخاب می  نند امروز در سراسر جهان فرزندان در انتخاب شغل آزاد هست

و مسئولیت آن را می مذیرند ما فقا باید در این راه  مک و تهویق شان  نی  . اگر مهوقهان باشید خوشحال و موفق 

 مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوند. 

د تار  "شاوند باه گ تاه    اگر فرزندان بر خالف می هان یا به اجبار والدین شغ ی را انتخاب  نند ناامیاد و نااموفق مای    

رئیس بخش ازدواب و خانواده درمانی در  الی رنیا مدران و مادرانی  ه نیااز دارناد در مقاام والادین احساا        "گرسمن

  ایت  نند از فرزندانهان انتظار دارند د تر یا مهند  شوند یا شغ ی را  ه نیاز آنان را بر طرف می  ند انتخاب  نند و 

 د بااااااااااای توجاااااااااااه باشاااااااااااند. باااااااااااه تواناییهاااااااااااای  اتااااااااااای خاااااااااااو  

در حقیقت توقی زیاد والدین دندان مه ل ساز نیست ب  ه فهار شدید آنان نوجوانان و جوانان را بسوی اهداف نادرست 

د و بارای دسات یاابی باه موفقیات      سوق می دهد. به موفقیت فرزندانتان در رشته مورد عالقه شان اعتماد داشته باشی

 ان  نیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد. م اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ه  است. حمایت و تهویق شما در  نار مهارتهای  اتی ، عالقه باه یاادگیری و آماوزن اصاول     و ی ه والدین بسیار م

 اخالقی به موفقیت و رضایت شغ ی فرزندان من ر خواهد شد.


