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چكیده
با توجه به نبود محتواها و فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی ،هدف پژوهش شناسایی عوامل و تدوین
الگوی فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی است .این پژوهش ،کیفی با استفاده از روش نظریه دادهبنیاد
است .نمونه پژوهش را  31شرکتکننده ( 8مرد و  5زن) از دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهر
بجنورد تشکیل میدهد که نمره رشد شغلی و انطباقپذیری شغلی آنها یک انحراف معیار باالتر از میانگین بوده
است .این نمونه با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و نظری انتخاب ،و سپس دادهها با استفاده از مصاحبه
نیمهساختاریافته جمعآوری ،و با استفاده از فنون اشتراوس و کربین شامل شناسهگذاری باز ،محوری و گزینشی
تحلیل شد .نتایج تحلیل مصاحبهها به استخراج  885مفهوم 88 ،مؤلفه و  38مقوله شامل حمایت عاطفی ،بستر
اکتشاف ،بستر خودگردانی ،بستر خودکفایی ،بستر خودکارامدی شغلی ،فرارفتن از روایتهای غالب ،حمایت
اطالعاتی ،روابط اجتماعی تضمینشده ،ساختار کارامد خانواده ،الگوی نقش مثبت ،الگوی نقش منفی و
درگیرشدن منجر شد که در دو بعد اصلی شامل بعد بنیادی و ابزاری ارائه شده است .از تعامل این دوازده عامل
اکتشافی ،الگوی فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی شکل میگیرد و برایند آن فردی است که به لحاظ
شغلی رشد یافته است.
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مقدمه
رشد شغلی فرایندی مادامالعمر 1است که از کودکی شروع میشود و در بافت خانواده 2رخ
میدهد (لنت ،براون و هکت1991 ،؛ نقل از پورفلی ،وانگ و هارتونگ2002 ،؛ واتسون و مک
ماهون .)2002 ،نظریههای رشدی مختلف (مانند سوپر1920 ،؛ گینزبرگ ،گینزبرگ ،اکسلرد و
هرما1921 ،3؛ گاتفردسون1921 ،؛ هاویگهرست1991 ،1921 ،1؛ رو1921 ،2؛ نقل از سینامون و
دان )2010 ،دوران کودکی را یک زمان مهم رشد آگاهی شغلی مشخص کردهاند در حالیکه بر
نقش مهم والدین و محیط خانواده در این دوره تأکید میکنند.
با توجه به تعریف رشد شغلی بهعنوان "مجموعهای از عوامل روانشناختی ،اجتماعی ،تحصیلی،
فیزیکی ،اقتصادی و تصادفی است که باهم ترکیب میشود و مسیر شغلی افراد را در طول زندگی
شکل میدهد" (زونکر .)1391 ،فرد رشد یافته به لحاظ شغلی شخصی است که توانایی منسجم و
ترکیب کردن تجربه معنادار زندگیش را بهگونهای دارد که به جهتگیری سازنده منجر شود .عوامل
مختلفی بر شیوه و چگونگی منسجم و یکپارچه کردن تجربه معنادار زندگی ،تأثیرگذار است که
یکی از آنها عوامل خانوادگی است .اینکه چگونه فردی تجربه معنادار را بهگونهای یکپارچه
میکند که به جهتگیری سازنده منجر میشود و فردی دیگر با وجود تجربه معنادار مشابه ،آنها را به
شیوهای غیرسازنده منسجم میسازد ،مفهوم رشد شغلی را منعکس میسازد .آنچه این تفاوت را
تبیین میکند ،سطح رشد شغلی افراد است (پاتن و مک ماهون.)2011 ،
رفتارها و نگرشهای خاص والدین با تولد کودک و حتی پیش از تولد او ،خواسته یا ناخواسته
بر شیوه نگریستن کودک به خود ،دنیا و اطرافیان ،انتخابها و مهارتهایش تأثیرگذار است و او را به
سمت مسیر شغلی خاصی هدایت میکند .تمامی والدین این تأثیر را در ارتقا یا کاهش رشد شغلی
کودکان خود دارند؛ اما در بسیاری مواقع آگاهی چندانی نسبت به چگونگی اثرگذاری عملکرد یا
نگرششان بر زندگی شغلی فرزندشان وجود ندارد .برخی از والدین ندانسته از شیوه ارتباطی خاصی
با کودک خود استفاده میکنند که پیامد آن ارتقای رشد شغلی است و برخی به عکس از سبک
ارتباطیای پیروی میکنند که پیامدی جز کاهش رشد شغلی بهدنبال ندارد (مگناسون و استار،
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1. Life-long process
2. Family context
3. Ginzberg, Axelrad & Herma
4. Havighurst
5. Roe

هرچند بیشتر پژوهشها به سهم بیشتر والدین در رشد شغلی افراد اشاره میکند ،این بدان معنا
نیست که دیگر عوامل خانوادگی بر رشد شغلی اثر نداشته باشد .در همین راستا برتچر1922( 1؛
نقل از چاپ )2002 ،2اشاره میکند که چطور نظریه سامانههای خانواده ،چارچوبی برای درک
عوامل با نفوذ خانوادگی بر رشد شغلی فراهم میکند؛ عواملی همچون نقشها ،مرزهای
روانشناختی ،باورها ،ارزشها و سنتها همگی موضوعاتی است که بر رشد و تصمیمگیری شغلی
مؤثر واقع میشود این در حالی است که خانوادهها هنوز متغیرهایی مانند ثروت ،شهرت ،مقام و
خدمترسانی را مهمترین متغیرها در انتخاب شغل درنظر میگیرند.
لوپز و آندرو1921( 3؛ نقل از چاپ )2002 ،اشاره میکنند که نظریههای رشد شغلی بدون
درک سامانه خانواده ،ناکارامد بهشمار میرود؛ بهعنوان نمونه آنها معتقدند که متغیری مانند
بیتصمیمی شغلی ،نشانه درهم تنیده بودن والدـفرزند و تعارضات والدینی در زمینۀ حمایت از
فرزند است که این نتایج با کار کینر ،بریگمن و نابل1990( 1؛ نقل از چاپ )2002 ،نیز مورد
حمایت قرار گرفت .بهطور کلی رفتارهای تصمیمگیری شغلی باید در بافت محیط ،بویژه زمینه
خانوادگی درک شود .همچنین متون قابلاعتنایی دربارۀ نقش زیر منظومههای خواهر و برادری و

طراحی الگوی فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی :نظریه داده بنیاد

.)2000

نفوذ روابط همشیرهای در رشد شغلی هست که اهمیت درک صحیح این روابط و چگونگی
تأثیرگذاری آن بر رشد شغلی را برجسته میسازد (اسکالتیز ،کرز ،منزی و گالسکوک.)2001 ،
متغیرهای خانوادگی دیگری نظیر ابراز هیجانی در خانواده (الستیگ و همکاران،)2011 ،
همبستگی خانوادگی (شین و کلی ،)2013 ،2عملکرد خانواده (الرا و کیندزواتر )2010 ،9بر رشد
شغلی تأثیرگذار است .از این مهمتر از آنجا که فرد ،اوقات سپری شده زیادی را در مهمترین
مقاطع رشدی با خانواده اصلی خود میگذراند ،این فرضیه منطقی خواهد بود که روابط خانوادگی
بر تکالیف رشد شغلی تأثیر دارد (بولستین2001 ،1؛ دافی و دیک .)2009 ،2بر مبنای دیدگاه چرخه
زندگی خانوادگی ،الزمه مستقل شدن فرد از خانواده اصلیش ورود موفقیتآمیز او به دنیای کار
1. Bratcher
2. Chope
3. Lopez & Andrews
4. Kinnier, Brigman & Noble
5. Shin & Kelly
6. Lara & Kindsvatter
7. Blustein
8. Duffy & Dik
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است .توانایی فرد برای برقراری تعادل بین استقالل و وابستگی و حرکت به سمت داشتن شغل،
تحت تأثیر پویاییهای خانواده خواهد بود (مک گلدریک و شیباساوا2012 ،؛ نقل از الستیگ و
همکاران) 2011 ،؛ به عالوه از زمانی که اکتشاف خود و دنیای کار 1بهعنوان مفهومسازی پارسونز
از تصمیمگیری شغلی 2پایهریزی شد ،یادگیری بهعنوان اساس نظریههای ویژگی عامل 3و تناسب
شخص ـ محیط 1از طریق فرایندهایی مانند سازگاری( 2دیویس1999 ،؛ دیویس و الفکوئیست،9
 1919و  )1921و تقریبهای متوالی( 1هالند  )1992 ،2ادامه پیدا کرد .افزون بر این تعدادی از
نظریههای شغلی مبتنی بر نظریه یادگیری است (مانند لنت ،براون و هکت1999 ،9؛ میشل و
کرومبولتز1999 ،؛ سوپر .)1990 ،سوپر ( )1990بیان کرد که افراد از طریق تعامل با محیط و منابع
یادگیری مانند خانواده ،مدرسه ،جامعه ،گروه همساالن ،اجتماع ،بازار کار و منابعی یاد میگیرند
که در دیگر نظریههای شغلی مشهود است (نقل از واتسون و مک ماهون.)2002 ،
با اینکه یادگیری مفهوم جدیدی در مسیر شغلی نیست و از زمان پارسونز )1909( 10تلویحا در
نظریههای رشد شغلی وجود داشته است (واتسون و مک ماهون )2002 ،و از طرفی برخی نظریهها
و بسیاری از پژوهشها بر نفوذ عوامل خانوادگی بر رشد شغلی تأکید میکند بهطور خاص بهاین
مطلب نپرداختهاند که خانواده چگونه در یادگیری این فرایندها توسط اعضایش میتواند تأثیرگذار
باشد یا خانوادههایی که اعضای رشدیافتهای به لحاظ شغلی دارند از چه ساختارهایی در ارتقای
رشد شغلی آنها بهره جستهاند.
با توجه بهاین مطالب اولین شکاف در متون پژوهشی بهاین مطلب مربوط است که غالب
پژوهشها در این زمینه ،بیشتر به بارز کردن اهمیت خانواده در سازههای نظری پذیرفته شده رشد
شغلی پرداخته و نقش خانواده را بر این سازههای مورد بررسی قرار داده و به کشف محتواهای
خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی نپرداختهاند؛ بهعبارت دیگر این پژوهشها ابتدا سازههای شغلی نظیر
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1. Exploring self and the world of work
2. Career decision making
3. Trait - and- factor
4. Person - environment fit
5. Adjustment
6. Dawis & Lofquist
7. Successive approximations
8. Holland
9. Lent, Brown & Hackett
10. Parsons

خودکارآمدی شغلی را ،که مورد بحث رویکردهای عمده رشد شغلی است ،مدنظر قرار داده و
سپس اهمیت والدین ،زیر منظومه خواهر برادری و یا نقش خانواده را روی همین محتواهای
پذیرفته شده مطالعه کردهاند .دومین شکاف بهاین مطلب مربوط است که در حوزه رشد شغلی
هیچگونه نظریه یا الگویی نیست که فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی را تبیین کند .در واقع
الگوهای تعاملی درون خانوادگی اکتشاف نشده است که تبیینکننده رشد شغلی اعضا باشد؛
بنابراین با توجه به نبود محتواها و فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی ،هدف پژوهش،
شناسایی عوامل و فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی است.
شناسایی این محتوا و فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی ،مرجعی در اختیار خانواده قرار
میدهد تا با توسل به آن ،فرزندی را پرورش دهد که در تمامی نقشهای زندگی (نه فقط نقش
شغلی) جهتگیری سازنده داشته باشد که این جهتگیری سازنده ،کارکردهای فرد را به سمت
سالمتی سوق میدهد.

روش
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عالیق شغلی ،ارزشهای شغلی ،هویت شغلی ،تعهد شغلی ،تصمیمگیری شغلی ،بلوغ شغلی،

این پژوهش ،کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد است .منطق استفاده از این روش بهاین
مسئله معطوف است که وقتی برای تبیین فرایندی به نظریهای نیاز است از نظریه داده بنیاد استفاده
میشود طوری که این نظریه در سطحی وسیع فرایند ،عمل یا یک تعاملی را تبیین کند .در این
مطالعه ،مسئله پژوهش"،تبیین فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی" است که بر این اساس
روش پژوهش داده بنیاد میتواند بهاین مسئله پاسخ دهد.
جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهر بجنورد است.
برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری هدفمند و نمونهگیری نظری استفاده شد .در این روش،
مواردی که از لحاظ هدفهای تحقیق اطالعات غنی دربردارد ،انتخاب میشود (گال ،بورگ وگال،
 .)1393از آنجا که هدف پژوهشگر مصاحبه با دانشجویان رشدیافته به لحاظ شغلی بود ،تنها
کسانی برای مصاحبه انتخاب شدند که معیارهای ورود به مطالعه را کسب میکردند .معیار ورود به
مطالعه ،کسب نمره رشد شغلی (براساس پرسشنامه رشد شغلی )CDI 1و انطباقپذیری شغلی
62
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(مقیاس انطباقپذیری شغلی  )CAAS1زیاد (انحراف استاندارد بیش از میانگین) بود .محل
مصاحبهها در یکی از درمانگاههای مشاوره شهر بجنورد بود .در ابتدای هر مصاحبه ،هدف آن،
ذکر ،و برای ضبط مصاحبه اجازه گرفته میشد .در مورد محرمانه بودن اطالعات و مصاحبهها نیز
به شرکتکنندگان اطمینان داده شد .نمونهگیری تا حد اشباع نظری یعنی تا جایی ادامه پیدا کرد
که در جریان مصاحبه هیچ داده جدید یا مرتبط به یک مقوله بهدست نیامد که در نهایت 13
مشارکتکننده ( 2مرد 2 ،زن) مورد بررسی قرار گرفتند .برای جمعآوری اطالعات از مصاحبه
نیمهساختاریافته یا نیمهاستاندارد استفاده شد .فرم مصاحبه نیمهساختاریافته بر مبنای نظر متخصصان
و ادبیات پژوهش تنظیم شد و پس از آن در مطالعهای مقدماتی (پایلوت) روایی محتوایی آن مورد
بررسی قرار گرفت و با استخراج سؤاالت متناسب با اهداف پژوهش ،فرم نهایی مصاحبه
نیمهساختاریافته تدوین گشت.
تحلیل دادهها با استفاده از فنون اشتراوس و کوربین انجام پذیرفت که شامل شناسهگذاری
مفاهیم و شکل دادن به نظریه است .پس از پایان هر مصاحبه ،مصاحبههای ضبط شده بهصورت
جزء به جزء روی کاغذ پیاده شد و شناسهگذاری باز ،محوری و گزینشی انجام گرفت (اشتراوس
و کوربین .)1392 ،الزم به ذکر است که نمونهگیری و تحلیل یکی پس از دیگری انجام میگرفت
و تحلیل هر مصاحبه ،گردآوری دادهها را در مصاحبه بعدی هدایت میکرد .در این پژوهش برای
رسیدن به معیار توان اعتماد از سه شیوه متعارف و بسیار مرسوم کنترل یا اعتباریابی توسط اعضا،
مقایسههای تحلیلی و روش ممیزی استفاده شده است.
ابزارهای این پژوهش ،که بهمنظور انتخاب شرکتکنندگان مورد استفاده قرار گرفت ،فرم
کوتاه پرسشنامه رشد شغلی ( )CDIو مقیاس انطباقپذیری شغلی ( )CAASبود .پرسشنامه رشد
شغلی را ابتدا سوپر و ساویکاس ( ،1990نقل از پاتن ،کریدو اسپانر ـ الن )2002 ،2برای
اندازهگیری مفاهیم رشد شغلی تدوین کردند .در این پژوهش از فرم  33گویهای این پرسشنامه
استفاده شد که بر روی  110نفر از دانشجویان استرالیایی اجرا گردید .اعتبار این پرسشنامه در
پژوهش پاتون و همکاران ( )2002برای خرده مقیاسهای آن بین ( 0/91برای خرده مقیاس استفاده
از منابع) تا ( 0/21برای خرده مقیاسهای طرحریزی شغلی و نگرش رشد شغلی) محاسبه شد .این
پرسشنامه در پژوهش (سلیمانیان ،گلپیچ و درودی )2013 ،درباره  200نفر دانشجو اجرا ،و اعتبار
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1. Career Adapt - Ability Scale
2. Spooner - Lane

آن برابر با  11/20با انحراف معیار  9/12محاسبه شد .بر همین مبنا شرکتکنندگان در این پژوهش
در صورتی مالک ورود به مصاحبه پژوهشی را داشتند که نمره رشد شغلی آنان از  19بیشتر باشد.
مقیاس دیگر که از آن بهمنظور انتخاب شرکتکنندگان ،استفاده شد ،مقیاس انطباقپذیری
شغلی است .این مقیاس به سرپرستی مارک ساویکاس در سال  2012بـا همکـاری  13کـشور دنیا
ساخته شد .مقیاس انطباقپذیری شغلی 21 ،سؤال دارد که چهار بعد را اندازهگیری میکند که
عبارت است از :دغدغه ،کنترل ،کنجکاوی ،اعتماد .متوسط ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس
انطباقپذیری شغلی را بین  13کشور به ترتیب برای مقیاس دغدغه  ،0/23کنترل  ،0/11کنجکاوی
 0/19و اعتماد  0/22بهدست آوردند .این ضریب برای کل مقیاس  0/92بوده که بین  13کشور از
 0/21تا  0/99متغیر بوده است (صالحی و همکاران .)1393 ،بهمنظور گردآوری شواهد مربوط به
رواییسازه مقیاس انطباقپذیری شغلی در ایران ،از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده کردند.
نتایج نشان داد که ساختار عاملی مقیاس انطباقپذیری شغلی در نمونه مورد نظر تأیید میشود.
همچنین میانگین و انحراف استاندارد مقیاس انطباق پذیری شغلی ،که درباره  1021نفر از
دانشجویان جدیدالورد دانشگاه تهران انجام شد برای دختران برابر با  20/30±10/03و برای پسران

طراحی الگوی فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی :نظریه داده بنیاد

آن بین  0/12تا  0/21محاسبه گردید .همچنین پس از تبدیل نمرهها به نمره استاندارد  Zمیانگین

برابر با  19/13±9/93محاسبه شد (صفری ،ربیعی ،مصباح و نسیرین .)1392 ،بنابراین افرادی مالک
ورود به مصاحبه پژوهشی را داشتند که نمره انطباقپذیری شغلی آنان از  91بیشتر باشد.

یافتهها
نمونه مورد مطالعه شامل  13شرکتکننده ( 2مرد و  2زن) بود .دامنه سنی آنان بین  19ـ 22
سال بود .همچنین هشت نفر از این دانشجویان در دانشگاه بجنورد ،سه نفر در مؤسسات غیرانتفاعی
و دو نفر در دانشگاه پیام نور این شهر مشغول به تحصیل بودند .به عالوه شکل اشتغال والدین سه
نفر از شرکتکنندگان هر دو شاغل و ده نفر یکی شاغل بودند .شغل پدر دو شرکتکننده دولتی
و یازده نفر دیگر در مشاغل آزاد مشغول بهکار بودند .شغل مادر سه نفر از شرکتکنندگان دولتی
و بقیه خانهدار بودند .تجزیهوتحلیل دادهها به شناسایی  222مفهوم 22 ،مؤلفه 12 ،مقوله و دو بعد
منجر شد که خالصهای از آن در جدول  1بیان شده است.
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جدول  .1ابعاد ،مقولهها ،مؤلفهها و مفاهیم حاصل از یافتهها
ابعاد

مقولهها

مفاهیم

مؤلفهها

تشویق والدین در مورد کار کردن فرزند ()3 ،8 ،1 ،4 ،5 ،6 ،8 ،4 ،31 ،38
بازخورد مثبت والدین در مورد عملکرد تحصیلی ( )8 ،6 ،31 ،31ابراز
خوشحالی و رضایت والدین از فعالیتهای کاری فرزند (،1 ،5 ،6 ،8 ،31 ،38
 )3 ،8افتخار والدین در مورد عملکرد تحصیلی ( )8 ،6تمجید از عملکرد
تشویق

تحصیلی فرزند در مقابل دیگران ( )8 ،6اظهار امیدواری والدین در مورد
آینده تحصیلی و کاری فرزند ( )8 ،8تشویق فرزند در مورد پیشرفتهای
کوچک ( )8 ،5 ،8واکنش مثبت والدین در برابر مهارتهای جدید (،4 ،5 ،8
 )8بازخورد مثبت همشیر در مورد پیشرفتها ( )3 ،8 ،7 ،4 ،33برجستهکردن
استعددهای فرد برای والدین توسط همشیر بزرگتر ( )8 ،33تشویقهای کالمی
در مورد مهارتهای یاد گرفته شده توسط همشیر بزرگتر ()3 ،8 ،7 ،8 ،4 ،33

حمایت عاطفی

دلگرم کردن ()3 ،8 ،8گفت و شنود بین والدین و فرزند (،5 ،6 ،7 ،8 ،4 ،31
 )4صمیمیت عاطفی با فرزند ( )4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،4 ،31حمایت عاطفی هنگام
بروز مشکالت ( )6 ،7 ،8 ،4 ،31آمادگی همیشگی برای شنیدن صحبتهای
فرزند ( )4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،4 ،31پذیرش فرزند در صورت ارتکاب اشتباه (،31
دلبستگی عاطفی

بنیادی

 )6 ،8ایجاد اعتماد و احساس امنیت در فرزند ( )4 ،5 ،7 ،4ایجاد احساس
ارزشمندی در فرزند ( )7 ،4صداقت با فرزند ( )5 ،7 ،4والدین بهعنوان
الگوی صمیمیت و رفاقت در خانواده ( )4 ،4رابطه گرم و نزدیک با همشیر
( )8 ،4 ،6 ،7 ،8 ،4 ،31شنیدن صحبتهای فرد بدون قضاوت کردن در مورد
او توسط همشیر ( )8 ،4 ،33 ،31آرام کردن فرد هنگام رویارویی با مشکالت
توسط همشیر ()8 ،4
فراهم کردن زمینه مناسب تجربه کار کردن از اوایل نوجوانی (،31 ،33 ،31
 )3 ،8 ،1 ،8 ،4زمینهسازی کار در محیطهای شغلی دیگر اعضای خانواده

بسترسازی برای
تجربه کاری
مختلف
بستر اکتشاف

( )3 ،8 ،1 ،8 ،4 ،31فراهم کردن زمینه تجربه کاری مختلف (،8 ،4 ،31 ،31
 )3 ،8 ،1معرفی فرزند به افراد مورد اعتماد برای کسب مهارت و اشتغال
( )3 ،8 ،1 ،8 ،4 ،31 ،31گشوده بودن والدین در مورد تجربه کاری جدید
فرزند ( )3 ،8 ،1 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،4 ،31 ،33 ،38 ،31فراهم کردن امکان
حضور و مشاهده محیطهای شغلی گوناگون (،6 ،7 ،8 ،4 ،31 ،33 ،38 ،31
)3 ،8 ،1 ،4 ،5
کمک به فرزند برای بهعهده گرفتن نقشهای مختلف شغلی در بازیهای دوران
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بسترسازی برای

کودکی ( )4 ،5دادن بازخوردهای مثبت از سمت والدین در مورد چگونگی

بازیهای شغلی

ایفای نقش شغلی در بازی ( )4 ،5 ،7 ،8مشارکت والدین در بازیهای شغلی
دوران کودکی ()5 ،8 ،38

ابعاد

مقولهها

مفاهیم

مؤلفهها

محدود نکردن فرزند به درس خواندن ()3 ،8 ،1 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،31 ،33 ،38
بسترسازی به منظور
چندمهارتی بودن
(تکبعدی نبودن)

تأکید والدین بر یادگیری مهارتهای مختلف ( )3 ،8 ،4 ،5 ،6 ،31 ،38آموزش
برخی مهارتها توسط والدین ( )3 ،8 ،4 ،5تأکید والدین بر اهمیت تحصیالت
و در عین حال پرهیز از وابسته بودن به آن ()8 ،1 ،4 ،8 ،31

بستر اکتشاف
بسترسازی برای

بازخورد در مورد توانایی فرزند ( )4 ،6 ،31 ،33جهت دادن به توان فرزند

بروز استعدادها

( )4 ،6 ،31 ،33فراهم کردن زمینۀ بروز توان ()4 ،6 ،31 ،33

بسترسازی به منظور
تجلی عالیق

اهمیت دادن به عالیق فرزند ( )1 ،4 ،5 ،6 ،31 ،33حمایت مالی و عاطفی در
فعالیتهای مورد عالقه فرزند ( )1 ،4 ،5 ،6 ،31 ،33گفتگو با فرزند در مورد
عالیق شغلی ()6 ،31
دادن حق انتخاب به فرزند ( )1 ،5 ،6 ،7 ،8 ،4 ،31 ،33 ،38 ،31راهنمایی در
کنار دادن حق انتخاب ( )1 ،5 ،6 ،7 ،4 ،31 ،38احترام به انتخابهای فرزند
( )5 ،6 ،7 ،8 ،4 ،31اعتماد به فرزند در مورد انتخابهایش (،5 ،6 ،7 ،31 ،38
 )1پرهیز از هرگونه اجبار در انتخاب ( )5 ،6 ،7 ،8 ،4 ،31سپردن مسئولیت

انتخاب مسئوالنه
بنیادی

از دوران کودکی ( )5 ،8 ،4 ،31 ،31تأکید والدین بر مسئولیتپذیری در مورد

طراحی الگوی فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی :نظریه داده بنیاد

ادامه جدول  .1ابعاد ،مقولهها ،مؤلفهها و مفاهیم حاصل از یافتهها

نقشها ( )5 ،31ایجاد محیط امن برای انتخاب کردن فرزند بدون تنش (،31
 )5 ،6عدم تحمیل عقاید از سمت والدین ( )5 ،6 ،7 ،4 ،31جرأت دادن به

بستر

فرزند برای تصمیمگیری ( )5 ،6 ،31تأکید بر انجام دادن کارهای شخصی (،7

خودگردانی

 )5 ،6پذیرش فرزند بهعنوان تصمیمگیرنده نهایی ()5 ،6 ،81
توضیح والدین در مورد خطرها و چالشهای جامعه و چگونگی رویارویی با
آنها ( )3 ،8 ،1 ،5 ،31سوق دادن به سمت دوراندیشی در مورد جوانب هر
سوق دادن به سمت

کاری ( )3 ،1تأکید والدین بر واقعیت جامعه و در نظر گرفتن بازار کار (،1

واقعبینی

 )3 ،8توضیح والدین در مورد محیط خانه و جامعه ( )3 ،5 ،31ایجاد آمادگی
برای برخورد با چالشهای بازار کار ()8 ،5
انتظار کار کردن از سمت والدین ( )3 ،8 ،1 ،5 ،6 ،8 ،31 ،31پیامدهای منفی
کار کردن از سمت خانواده ( )3 ،1فشارهای غیرمستقیم خانواده برای کار

بستر خودکفایی

سوق دادن به سمت
استقالل اقتصادی

کردن ( )3 ،8 ،1 ،31مقایسه فرد با همسنهایش در مورد کار کردن توسط
خانواده ( )8 ،1تأکید والدین بر استقالل مالی فرزند ()3 ،8 ،1 ،5 ،6 ،8 ،31
گفت و گو با فرزند در مورد مزایای استقالل مالی ( )1 ،5 ،38در میان
گذاشتن تجربه مثبت مربوط به مستقل بودن به لحاظ مالی با فرزند ()1 ،5
توضیح والدین در مورد زیانهای وابستگی مالی ()5 ،8
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ادامه جدول  .1ابعاد ،مقولهها ،مؤلفهها و مفاهیم حاصل از یافتهها
ابعاد

مقولهها

مفاهیم

مؤلفهها

برآورده نکردن برخی آرزوهای فرزند ( )3 ،8تأمین نکردن نیازهای مالی به-
ایجاد محدودیت

طور کامل ( )3 ،8تنگناهای مالی خانواده ()3 ،8 ،31
نگرش مثبت والدین در مورد همۀ مشاغل ()3 ،8 ،1 ،4 ،5 ،6 ،8 ،4 ،31 ،38

ارزشگذاری نکردن
فرا رفتن از

مشاغل

اولویتبندی نکردن مشاغل از سمت والدین ( )8،3 ،1 ،4 ،5 ،8 ،31اشتغال
والدین در مشاغل با پرستیژ باال و پایین در زمانهای مختلف ( )1 ،4 ،4کار
کردن متناسب با فراهم بودن فرصتها نه عناوین شغلی (،5 ،6 ،8 ،4 ،31 ،38
)3 ،8 ،1 ،4

روایتهای غالب
نبود کلیشههای
جنسیتی

تقسیمبندی نکردن جنسیتی مشاغل از سوی والدین ()4 ،5 ،6 ،4 ،31 ،38
پرهیز والدین از تقسیم کردن جنسیتی فعالیتها ( )4 ،5 ،6 ،4 ،31فضای
مشارکت در فعالیتهای مربوط به خانهداری ()4 ،6 ،4 ،31
روابط اجتماعی گسترده خانواده ( )8 ،1 ،4 ،5 ،7 ،8 ،4 ،31 ،33 ،31ایجاد
فضاهای مناسب برای حضور فرزند در جمعهای مختلف ()8 ،4 ،5 ،8 ،4

شبکه اجتماعی
گسترده
بنیادی

آشنا شدن با شخصیتها و دیدگاههای مختلف انسانها تحت تأثیر روابط
اجتماعی گسترده خانواده ( )8 ،4 ،5 ،4آشنا شدن با مشاغل مختلف تحت
تأثیر روابط اجتماعی گسترده خانواده ( )8 ،4درگیر کردن فرزند در روابط
اجتماعی متناسب با سن ( )4 ،5روابط اجتماعی گسترده و صمیمی ()4 ،5 ،8

روابط اجتماعی

روابط اجتماعی کارامد ()8 ،1 ،4 ،5 ،31 ،33

تضمین شده

راهنمایی والدین در مورد چگونگی روابط اجتماعی مناسب و جزئیات آن
( )8 ،4 ،5 ،8 ،4 ،31 ،31حساسیت و نظر والدین در مورد روابط اجتماعی
نظارت بر روابط

فرزند ( )8 ،4 ،5 ،4تأکید والدین بر رفتارهای اجتماعی سنجیده و مناسب

اجتماعی

( )8 ،4 ،5الگودهی والدین در مورد رفتارهای اجتماعی ()8 ،4 ،5 ،7 ،8 ،4
نصیحتها و توصیههای بموقع در مورد رفتارهای اجتماعی (،4 ،5 ،7 ،8 ،4
 )8تأکید بر رابطه با افراد سالم ()8 ،4 ،5 ،4 ،31
فراهم کردن بستر مناسب تجربه موفقیت شغلی و نه شکست ـتوسط فرزند

بسترسازی برای
بستر

کسب موفقیت

خودکارامدی

شغلی

( )3 ،8 ،1 ،8 ،4 ،31 ،33تأکید بر موفقیتهای فرزند (،5 ،6 ،8 ،4 ،31 ،38
 )8 ،4پرهیز از سرزنش در صورت شکست ()8 ،4 ،5 ،6 ،8 ،4 ،31

شغلی
ارائه الگوی
رشدیافته شغلی
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تشویق فرزند به رابطه با افراد رشدیافته به لحاظ شغلی و تحصیلی (،8 ،31
 )8 ،5 ،6والدین بهعنوان الگوی رشدیافتگی شغلی ()3 ،8 ،1 ،4 ،5 ،8

ابعاد

مقولهها

مفاهیم

مؤلفهها

اتحاد والدین ( )3 ،1 ،4 ،5 ،6 ،8 ،4 ،31ذکر دلیل منطقی برای مخالفت با
اقتدار والدین
ساختار کارامد

برخی رفتارها یا موقعیتها ( )3 ،4 ،5 ،6 ،8 ،4 ،31 ،38نظارت والدین بر
عملکرد فرزندان ( )3 ،8 ،1 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،4 ،31 ،33 ،38 ،31پرهیز والدین
از قرار گرفتن در موضع ضعف ()3 ،1 ،4 ،5 ،4 ،33

خانواده

تعیین خط قرمزهایی در ارتباط بین والدین و فرزندان (،4 ،31 ،33 ،38 ،31
مرزهای مشخص

 )3 ،8 ،1 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8حفظ حریم یکدیگر در عین صمیمیت و رفاقت
( )8 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،4 ،31احترام به عالیق یکدیگر ()4 ،5 ،6 ،8 ،4 ،31
راهنمایی والدین در مورد ویژگیهای مشاغل ( )8 ،1 ،4 ،8 ،31توصیههای
والدین در مورد چگونگی برخورد در محیط کار ()8 ،4 ،6 ،7 ،8 ،31 ،31
دادن اطالعات به فرزند در مورد دنیای کار ( )8 ،1 ،4 ،8ارجاع به منابع
اطالعاتی در صورت محدود بودن اطالعات ( )8 ،1 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،31در

اعضای خانواده به

اختیار گذاشتن تجربه کاری توسط والدین ()8 ،1 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،31 ،31

مثابه راهنما

دادن اطالعات به فرزند هنگام گذر از گذارهای رشدی (،4 ،5 ،7 ،8 ،4 ،31

حمایت

 )8بیان ویژگیهای مثبت و منفی مشاغل توسط همشیر ( )3 ،8 ،31 ،33دادن

اطالعاتی

اطالعات به فرد در مورد رشته در حال تحصیلی توسط همشیر (،6 ،31 ،33
 )3 ،8توضیح در مورد تغییرات مورد انتظار هنگام گذر از گذارها توسط

بنیادی

طراحی الگوی فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی :نظریه داده بنیاد

ادامه جدول  .1ابعاد ،مقولهها ،مؤلفهها و مفاهیم حاصل از یافتهها

همشیر ( )8 ،6 ،4معرفی کتابهای مفید مطالعه شده توسط همشیر ()7 ،6
مشورت دادن به فرزند بر سر دوراهیها ( )8 ،4 ،5 ،8کمک به فرزند در
اعضای خانواده به

راستای ارزیابی موقعیتها ( )1 ،4 ،8 ،31 ،38مشورت دادن به فرزند به-

مثابه مشاور

منظور هموار کردن مسیر تصمیمگیری ( )8 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،31مشورت
گرفتن از همشیر در مورد انتخاب رشته تحصیلی ()3 ،8 ،6 ،8 ،4 ،33
حضور والدین در محیط شغلی فرزند در ابتدای شروع هر کاری ()3 ،8 ،7
کمک گهگاهی به فرزند در وظایف شغلی ()3 ،8 ،1 ،31 ،33 ،31
گفتوگوی صمیمانه با فرزند در مورد محیط شغلی فعلی و شرایط آن (،31
 )3 ،8 ،4 ،8 ،4اهمیت دادن به پیشرفت شغلی فرزند و پیشنهاد در مورد آن

درگیرشدن

پیگیری نقش
تحصیلی شغلی

( )8 ،1 ،4 ،31جستجوی محیط شغلی مناسب به همراه فرزند (،8 ،31 ،33
)3 ،8 ،1
گفتوشنود در مورد فعالیتهای تحصیلی و رویدادهای مدرسه (،5 ،6 ،4 ،31
 )8 ،4حضور والدین در مدرسه و پیگیری عملکرد تحصیلی فرزند (،4 ،5 ،6
 )8فراهم کردن شرایط مناسب برای درس خواندن ( )4 ،5 ،6همراهی با
فرزند در کارهای فوق برنامه مدرسه ( )4 ،5 ،6کمک به حل مشکالت درسی
و ارزیابی پیشرفت تحصیلی ()5 ،6 ،4 ،38

03

نشریه علمی فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال چهاردهم ،شماره  ،44زمستان 3148

ادامه جدول  .1ابعاد ،مقولهها ،مؤلفهها و مفاهیم حاصل از یافتهها
ابعاد

مقولهها

مفاهیم

مؤلفهها

گفتوگوی صمیمانه با فرزند در مورد تفریحات مورد عالقۀ او (،7 ،4 ،38
غنیسازی نقش

 )4 ،5همراه شدن با فرزند در فعالیتهای تفریحی ( )1 ،5 ،7 ،8 ،4رفتن به

تفریحی

مکانهای تفریحی با حضور کل اعضای خانواده ( )6 ،8 ،4 ،31 ،38بررسی
مکانهای تفریحی سالم برای حضور فرزند ()4 ،5 ،7 ،8

درگیرشدن

کمک به فرزند در کارهای داوطلبانه ( )4 ،5 ،4همراه شدن با فرزند برای
همراهی با نقش

شناخت NGOها و بررسی فعالیتهای آنها ( )1 ،4 ،4گفتوگو با فرزند در

شهروندی

مورد فعالیتهای او ( )1 ،4 ،5 ،4حساس کردن فرزند نسبت به رعایق حقوق
دیگران ()8 ،4 ،5 ،31

بنیادی

نگاه نقادانه به

مشاهده عدم رضایت همشیر از شغل خود ( )7 ،38ابراز بیعالقگی همشیر

انتخابهای اشتباه

نسبت به شغلش ( )7 ،38ابراز بیعالقگی همشیر نسبت به رشته تحصیلیش

الگوی نقش

همشیر

منفی

درس گرفتن از

رها کردن تحصیلی توسط همشیر ( )7 ،31 ،33حضور همشیر در جمعهای

انحرافهای تجربه

ناسالم ( )33 ،38مصرف مواد توسط همشیر ( )6 ،31ارتباط ناسالم همشیر

شده همشیر
همشیر به عنوان
الگوی تحصیلی ـ
الگوی نقش
مثبت

شغلی موفق

( )38 ،31مشاهده ناکامیهای همشیر در انتخابهایش ()38 ،31

با جنس مخالف ()6 ،33
استقالل مالی همشیر بزرگتر از خانواده ( )3 ،8 ،5 ،4 ،33پیشرفت شغلی
همشیر در سایه تالش و پشتکار ( )3 ،8 ،5پیگیری عالیق شغلی توسط
همشیر ( )8 ،5موفقیت همشیر در تحصیل و کار همزمان ()3 ،8 ،5 ،4
پذیرش همشیر در رشته تحصیلی مورد عالقه ()8 ،5

نمایش دیدگاههای

ثبات همشیر در ارتباط با دیگران ( )8 ،4 ،5 ،4پذیرش تمام نقاط قوت و

مثبت رفتاری توسط

ضعف توسط همشیر ( )4 ،4تجربه کمککننده را در اختیار دیگران گذاشتن

همشیر

از سوی همشیر ()5 ،4

در طول فرایند شناسهگذاری باز منطبق با یافتههای جدول  1مقولههایی شناسایی شد و بر مبنای
شناسهگذاری محوری ،برخی از این مقولهها به شرایط (علی ،مداخلهگر و زمینهای) و برخی به
راهبردها یا تعاملها و برخی به پیامدها مربوط است .مقوله مرکزی یا پدیده نیز در مرحله
شناسهگذاری گزینشی شناسایی ،و دیگر مقولهها حول آن با یکدیگر مرتبط و منسجم شد .در
ادامه به توضیح هر یک از این مؤلفهها پرداخته شده است.
پدیده هسته اصلی پژوهش است که میتوان دیگر مقولهها را به آن ربط داد و بارها در دادهها
02

ظاهر میشود .براساس تحلیلهای شناسهگذاری باز ،پدیده اصلی این پژوهش مقوله "بستر
اکتشاف" درنظر گرفته شد که شامل پنج مؤلفه است :بسترسازی برای تجربه کاری مختلف،

بسترسازی بهمنظور تجلی عالیق فرزند.
بستر اکتشاف :بیشتر شرکتکنندگان در گفتههای خود به رفتارهایی اشاره میکردند که
والدینشان انجام داده بودند تا بستر اکتشاف را برای فرزندانشان فراهم کنند؛ رفتارهایی نظیر
جستجوی محیط های امن شغلی به همراه فرزند ،گشوده بودن در مورد تجربه کاری جدید ،فراهم
کردن امکان حضور و مشاهده محیطهای شغلی گوناگون ،کمک برای بهعهده گرفتن نقشهای
مختلف شغلی در بازیها ،بازخورد مثبت در مورد چگونگی ایفای نقش شغلی در بازی ،شرکت در
بازیهای شغلی ،تأکید والدین بر یادگیری مهارتهای مختلف ،بازخورد در مورد توان فرزند و
حمایت مالی و عاطفی از فعالیتهای مورد عالقه فرزند از آن جمله است .در ادامه شرکتکننده
توصیف میکند که والدینش چگونه زمینۀ مناسب تجربه کار کردن را برایش فراهم میکردند:
"من تو کارهای ساختمانی ،تعمیرگاه اتومبیل ،کار کردن در سوپرمارکت ،لباسفروشی ،تعمیر
لوازم الکتریکی ،آرایشگری و چیزای دیگه تجربه دارم .تقریبا از اول راهنمایی 12 ،سالگی شروع
به کار کردم .من خیلی دوست داشتم که تجربه کنم .پدر و مادرم جلوم رو نگرفتن که نه نمیخواد
تو فقط بشین درست رو بخون .وقتی من دوست داشتم کاری رو انجام بدم اونا کمکم میکردن

طراحی الگوی فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی :نظریه داده بنیاد

بسترسازی بازیهای شغلی ،بسترسازی بهمنظور چندمهارتی بودن ،بسترسازی برای بروز استعدادها،

که اون کار رو پیدا کنم؛ مثالً وقتی من دوست داشتم تو مکانیکی کار کنم ،پدرم اون کار رو برام
پیدا کرد یا پیش میومد که من فقط میگفتم میخوام کار کنم و اونا پیدا میکردن چه کاری"
(شرکتکننده .)11
شرایط علی ،شرایط الزم ولی ناکافی که بر پدیده اثرگذار است .در این پژوهش شامل
مقولههای "حمایت عاطفی" "حمایت اطالعاتی" و "فرا رفتن از روایتهای غالب" شده است.
حمایت عاطفی شامل دو مؤلفه تشویق و دلبستگی عاطفی ،حمایت اطالعاتی شامل دو مؤلفه
اعضای خانواده به مثابه راهنما و اعضای خانواده به مثابه مشاور و مقوله فرا رفتن از روایتهای غالب
دو مؤلفه ارزشگذاری نکردن مشاغل و نبود کلیشههای جنسیتی را دربر گرفته است.
حمایت عاطفی :این مقوله از تجربه شرکتکنندگانی بهدست آمد که در گفتههای خود از
روابط نزدیک و صمیمانه عاطفی با پدر ،مادر و همشیران خود سخن گفتهاند .آنها به رفتارهای
حمایتکننده به لحاظ عاطفی از سمت اعضای خانواده خود اشاره کردند؛ رفتارهایی نظیر گفت و
شنود صمیمانه و بدون قضاوت ،آرام کردن فرد هنگام رویارویی با مشکالت ،ایجاد اعتماد و
احساس امنیت ،داشتن صداقت ،پذیرش در صورت ارتکاب اشتباه ،تشویق و بازخورد مثبت توسط
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شرکتکنندگان بیان شد .در این مثال ،شرکتکننده از گفتوشنود صمیمانه خود با مادرش
میگوید و توصیف میکند که چطور مادرش او را هنگام روبهرو شدن با مشکالت آرام میکند:
"مادر من آنقدر مأمن هست و آرامشبخش هست که من هر مشکلی داشته باشم میرم به
مامانم میگم؛ مثالً اگر مشکلی پیش میاومد و غصه میخوردم اما بروز نمیدادم مادرم آنقدر
میآمد میگفت چی شده ،چرا ناراحتی ،میگفتم هیچی ،میگفت من بچم رو میشناسم ،بگو
چی شده تا آخر من میزدم زیر گریه و میگفتم .همیشه میگه غصه هیچی رو نخور ،آدم باید
توکل کنه به خدا ،درست میشه .من همیشه باهاش صحبت میکنم .میگم مامان امروز اینجوری
شد این اتفاق افتاد تو دانشگاه اینجوری شد مامانم به تمام حرفام قشنگ گوش میکنه و باهام
میخنده" (شرکتکننده )2
حمایت اطالعاتی :این مقوله به مواردی اشاره میکند که اعضای خانواده بهعنوان منبع
اطالعات عمل میکنند .شرکتکنندگان رفتارهایی را مانند آنچه در ادامه میآید بیان کردند:
راهنمایی در مورد ویژگیهای مشاغل ،دادن اطالعات در مورد دنیای کار و چگونگی برخورد در
محیط کار ،ارجاع به منابع اطالعاتی در صورت محدود بودن اطالعات ،مشورت دادن به فرد به
منظور هموار کردن مسیر تصمیمگیری و کمک به فرد در راستای ارزیابی موقعیتها .در مثال زیر
شرکتکننده چگونگی رفتار والدینش را بهعنوان منبع اطالعات یا ارجاعدهنده توصیف میکند:
"پدر و مادرم چون تحصیالتشون باال نبود مثالً تو زمینه درسی میگفتن پسرم من نمیدونم ،از
یه آدمی که باسواده و تخصص داره بپرس .اما تو زمینههایی مثل خرید و فروش که بابام کارش
این بود از بابام اطالعات کسب میکردم یا زمینههای مذهبی از مادرم می پرسیدم" (شرکتکننده
.)10
فرا رفتن از روایتهای غالب :این مقوله از تجربه شرکتکنندگانی بهدست آمد که در گفتههای
خود از نگرش مثبت والدین در مورد همه مشاغل و تقسیمبندی جنسیتی نکردن مشاغل از سوی
والدین صحبت کردهاند .آنها اشاره کردند که والدین آنها رفتارهایی نظیر آنچه در ادامه میآید،
داشتهاند :پرهیز از تقسیم کردن جنسیتی فعالیتها ،ایجاد فضای مشارکت در فعالیتهای خانهداری،
اشتغال والدین در مشاغل با پرستیژ باال و پایین در زمانهای مختلف و کار کردن متناسب با فراهم
بودن فرصتها نه عناوین شغلی .شرکتکننده زیر از نگرش مثبت والدینش در مورد همه مشاغل
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میگوید:
"راستش خانواده ما برای همه مشاغل احترام قائل هستن .اآلن خود من هم اعتقادم اینه که هر

باشه .حاال اگه همون پزشک به کارش خیانت کنه دیگه شغلش ارزشی نداره .خانواده من میگفتن
این کار سخته این کار آسونه ،این کار درآمدش زیاد است یا کم؛ اما هیچوقت نمیگفتن این کار
در شأن ما نیست .هیچوقت هیچکاری رو عار نمیدونستن" (شرکتکننده .)1
شرایط مداخلهگر ،شرایطی که بود و نبودش میتواند تأثیر شرایط علی را بر پدیده کاهش یا
افزایش دهد؛ به عبارتی شرایط علی را تخفیف یا به گونهای تغییر میدهد .شرایط مداخلهگر در
این پژوهش ،مقولههای "الگوی نقش مثبت" و "الگوی نقش منفی" را شامل میشود که جزء
شاخصهای خواهر ـ برادری این مطالعه است .الگوی نقش مثبت دربرگیرنده دو مؤلفه الگوی
تحصیلی شغلی موفق و نمایش مواضع رفتاری مثبت و الگوی نقش منفی شامل دو مؤلفه دعوت به
درس گرفتن از انتخابهای اشتباه و هشدار دربارۀ مسیرهای ناکارامد تجربه شده است.
الگوی نقش مثبت :این مقوله به آن مواردی اشاره دارد که شرکتکننده ،نظارهگر رفتارهای
همشیر خود است و آرزو میکند که شبیه او باشد؛ رفتارهایی مانند استقالل مالی همشیر و پیشرفت
شغلی او ،پیگیری عالیق شغلی ،موفقیت در تحصیل و کار همزمان ،ثبات همشیر در ارتباط با
دیگران و پذیرش نقاط قوت و ضعف خود .در مثال زیر شرکتکننده از استقالل مالی و موفقیت

طراحی الگوی فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی :نظریه داده بنیاد

کاری حاال چه یک کارگر ساده چه یک پزشک شغلش قابل احترامه تا جایی که نونش حالل

در تحصیل و کار همزمان همشیرش میگوید:
"برادرم از دوره راهنمایی واقعا سر کار میرفت .حاال کارگری میکرد یا هر کاری .اآلنم هم
داره درس میخونه عمران ،هم داره پیمانکاری میکنه و هم کارگری میکنه .اآلن چندین سال
هست که مستقل شده ،این استقاللشو میپسندم .درآمدش خوبه ،خیلی اوقات از نظر مالی کمک
دست پدرم هست" (شرکتکننده .)9
الگوی نقش منفی :این مقوله به به گفتههای شرکتکنندگانی اشاره دارد که همشیر خود را
نمونهای ناپسند میدانند و سعی میکنند مانند او نباشند و از رفتارهای شبیه او پرهیز کنند؛
رفتارهایی نظیر انتخاب رشته تحصیلی بدون عالقه ،مصرف مواد ،حضور در جمعهای ناسالم،
ارتباط ناسالم با جنس مخالف از آن جمله است .در ادامه شرکتکننده ارتباطات ناسالم همشیرش
را توصیف میکند:
"از برادر بزرگم بیشتر از جنبه منفیش درس گرفتم .اون یه کم با آدمای ناجور رفتوآمد
داشت .به سمت و سوهای بد کشیده شد .من سعی کردم به اون سمت نرم .داداشم کمتر صحبت
میکنه یه کم روابطش سرده با این حال گاهی باهام صحبت میکنه و میگه فالن کار رو بکن یا
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نکن؛ مثالً من دختربازی کردم اینجوری شد .آخر حرفاش اینجوریه" (شرکت کننده .)12
شرایط زمینهای ،شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر میگذارد و تا زمینه نباشد راهبردها آن
طور که باید و شاید به نتیجه نمیرسد .شرایط زمینهای این پژوهش عبارت است از مقولههای
"ساختار کارامد خانواده" و "روابط اجتماعی تضمینشده" .ساختار کارامد خانواده شامل دو
مؤلفه اقتدار والدین و مرزهای مشخص ،و روابط اجتماعی تضمین شده در برگیرنده دو مؤلفه
شبکه اجتماعی گسترده و نظارت به روابط اجتماعی است.
ساختار کارامد خانواده :این مقوله از تجربه شرکتکنندگانی بهدست آمد که در گفتههای
خود از اتحاد والدین ،مرزهای مشخص بین زیرمنظومهها و نظارت بر عملکرد فرزندان سخن
گفتهاند .مشارکتکننده زیر مرزبندی خانواده خود را اینگونه توصیف میکند:
"تو خانواده ما همه با هم راحتن .فضای شوخی و خنده هست .شوخیهایی که پدر و مادرم با
هم انجام میدن ،صحبتهایی که پدر و مادرم با هم دارن یه جورایی القا کرده به بچهها که محیط
حالت رفاقتی داره .البته نه طوری که بخواد از حدش بگذره .تو چارچوب قوانین خودش روابط
خیلی گرمی وجود داره .نمونه خیلی سادهش اینه که وقتی سفره پهن میشه اگه یکی از اعضای
خانواده نباشه هیچکس لب به غذا نمیزنه تا نفر بعدی برسه" (شرکتکننده .)9
روابط اجتماعی تضمین شده :در این مقوله شرکتکنندگان ضمن اشاره به روابط اجتماعی
گسترده خانواده ،رفتارهای والدینشان را توصیف میکنند که آنها را به شیوهای سنجیده و مناسب
در جمع قرار داده است؛ رفتارهایی از قبیل درگیر کردن فرزند در روابط اجتماعی متناسب با سن،
راهنمایی در مورد روابط اجتماعی مناسب و جزئیات آن و الگودهی والدین در مورد رفتارهای
اجتماعی .در ادامه شرکتکننده درباره اینکه چطور مادرش او را درگیر روابط اجتماعی و
جزئیات آن میکند ،توضیح میدهد:
"گاهی اوقات شده بود که من وارد یک جمع میشدم و آروم سالم میکردم .مادرم میگفت
وقتی وارد جمع میشی بلند سالم کن ،دست بده احوالپرسی کن .اونایی که باهاشون صمیمیتری
روبوسی کن یا مهمون که میاد تو باید این کارا رو کنی ،کی پذیرایی کنی ،کی جمع کنی و این
مسائل رو برام توضیح میداد .وقتی نوجوان بودم از جمع بدم میومد .مامانم به زورم که شده منو
میبرد تو جمع تا یه وقتی گوشهگیر نشم منزوی نشم؛ گاهی با ناراحتی به مامانم میگفتم چرا
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آنقدر دوست داری؟ وقتی میری تو خیابون با هزار نفر احوالپرسی میکنی بدم میاد .حاال یه طوری
شده که خودم تو خیابون میرم با هزار نفر باید سالم و احوالپرسی کنم" (شرکتکننده .)2

اداره کرد .راهبرد در این پژوهش ،مقوله "درگیرشدن" را شامل میشود .درگیر شدن مؤلفههای
پیگیری نقش تحصیلیـشغلی ،غنیسازی نقش تفریحی و همراهی با نقش شهروندی را دربر
میگیرد.
درگیر شدن :درگیر شدن به مواردی اشاره میکند که والدین ،فرزندشان را در فعالیتهایشان
همراهی میکنند؛ همگام با آنها هستند و فرزند حضور والدین را در کنار خود حس میکند.
شرکتکنندگان به رفتارهایی نظیر آنچه در ادامه میآید ،اشاره کردند :حضور والدین در محیط
شغلی فرزند در ابتدای شروع هر کاری ،کمک گهگاهی به فرزند در وظایف شغلی ،همراهی با
فرزند در کارهای فوق برنامه مدرسه ،همراه شدن با فرزند در فعالیتهای تفریحی ،کمک به فرزند
در کارهای داوطلبانه .مثال زیر نمونهای از حضور والدین در محیط شغلی فرزند و کمک به او در
وظایف شغلی او است:
"پدرم بعضی موقعها خودش باهام میومد سر کار که من تعجب میکردم یا بعضی وقتا خودش
کمک میکرد .خودم میموندم که با این سن و سال اومده کمک میکنه .بخصوص اولش که
کار رو شروع میکردم اکثر موقعها میاومد" (شرکتکننده .)2

طراحی الگوی فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی :نظریه داده بنیاد

تعاملها  /راهبردها ،ابزارهایی است که به کمک آنها میتوان پدیده را کنترل ،مدیریت و

پیامدها خروجی بهکارگیری راهبردها است که در این پژوهش شامل سه مقوله "بستر
خودگردانی"" ،بستر خودکفایی" و "بستر خودکارامدی شغلی" است .بستر خودگردانی
دربرگیرنده مفاهیم انتخاب مسئوالنه و سوق دادن به سمت واقعبینی است و بستر خودکفایی
مؤلفههای سوق دادن به سمت استقالل اقتصادی و ایجاد محدودیت را شامل میشود .بستر
خودکارامدی شغلی نیز شامل دو مؤلفه بسترسازی برای کسب موفقیت شغلی و ارائه الگوی رشد
یافته شغلی است.
بستر خودگردانی :خودگردانی به توانایی اداره خود ضمن درنظر گرفتن چالشهای دنیای کار و
ارزیابی واقعبینانه موقعیتها اشاره میکند .این مقوله از تجربه شرکتکنندگانی بهدست آمد که
رفتار والدین خود را اینگونه برمیشمارند :راهنمایی در کنار دادن حق انتخاب به فرزند ،احترام و
اعتماد به انتخابهای فرزند ،سپردن مسئولیت از دوران کودکی ،جرأت دادن به فرزند برای
تصمیمگیری ،توضیح در مورد خطرها و چالشهای جامعه و چگونگی رویارویی با آنها ،سوق دادن
به سمت دوراندیشی در مورد جوانب هر کاری.
شرکتکننده زیر از توضیح والدینش در مورد خطرها و چالشهای جامعه و چگونگی
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رویارویی با آنها میگوید:
"توضیح میدادند که محیط جامعه با خونه متفاوته و چه خطرهایی در انتظار شما هست .وقتی
مسئلهای براتون پیش اومد چه حرکتی باید انجام بدید؛ چه برخوردی باید داشته باشید .همه رو
توضیح میدادند .ما رو از جامعه نمیترسوندند .من هیچ وقت از جامعه نترسیدم .همیشه میگفتند
این خطرات هست در مواجهه با این خطرات این حرکتها رو باید انجام بدید" (شرکتکننده .)3
بستر خودکفایی :مقوله خودکفایی از تجربه شرکتکنندگانی بهدست آمد که رفتارهای
والدینشان آنها را به سمت استقالل اقتصادی و عدم وابستگی سوق داده است؛ رفتارهایی از قبیل
انتظار کار کردن توسط فرزند ،گفتوگو در مورد مزایای استقالل مالی ،در میان گذاشتن تجربه
مثبت مربوط به مستقل بودن به لحاظ مالی ،توضیح والدین در مورد زیانهای وابستگی مالی .در
ادامه شرکتکننده از تأکید پدرش بر استقالل و زیانهای وابستگی میگوید:
"پدرم تأکید میکنه اگر بخوای موفق باشی باید خودت موفق باشی؛ به پدرت نباید تکیه کنی؛
چون اگه به من تکیه کنی ،فردا که وارد جامعه بشی ،مثل یه بچه وارد شدی؛ انگار هیچی نمیدونی
و هیچ فایدهای هم نداره که چشمت به دست پدرت باشه" (شرکتکننده .)2
بستر خودکارامدی شغلی :خودکارامدی شغلی به اعتقاد فرد به توانایی او در فعالیتهای شغلی
اشاره دارد .شرکتکنندگان ،رفتارهای والدین خود را در این زمینه اینگونه بیان میکردند:
تشویق فرزند به رابطه با افراد رشدیافته به لحاظ شغلی و تحصیلی ،فراهم کردن بستر مناسب برای
تجربه موفقیت شغلی و نه شکست ،تأکید بر موفقیتهای فرزند ،پرهیز از سرزنش در صورت
شکست .در مثال زیر شرکتکننده توصیف میکند که چگونه والدینش او را به رابطه با افراد
رشدیافته به لحاظ شغلی و تحصیلی تشویق میکنند:
"خیلی براشون مهم هست که فرزندشون کجا میره .کسانی که بیکارن ،اعتیاد دارن یا از لحاظ
روحی روانی مشکل دارن .ما رو منع میکردن از رفتوآمد با اونا .میگفتن از درس و زندگی
عقب میمونید.کسانی که تو کارشون موفق بودن ،مثل داییم که تو زمینه پیمانکاری کار میکرد یا
پسرعموهام که شرکت وارداتی داشتن .پدر و مادرم تأکید میکردن که با اونا باش تا بتونن بهت
کمک کنن و ازشون کار یاد بگیری یا تو زمینه تحصیالت دوستایی که تو دانشگاه خودمون یا
دانشگاههای دیگه موفق بودن میگفتن با فالنی باش که اون موفق هست و میتونه به تو هم کمک
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کنه" (شرکتکننده .)2
سرانجام الگوی پارادایمی فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی تدوین شد که مبین روابط

طراحی الگوی فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی :نظریه داده بنیاد

مفاهیم و مقوله های اصلی حاصل از شناسهگذاری محوری است.

الگوی فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی

بحث و نتیجهگیری
رشد شغلی در مقطع زمانی خاص یا در خأل اتفاق نمیافتد بلکه فرایندی رشدی است که در
طول عمر و در بستری از زمینهها در حال شکلگیری است .براساس یافتههای این پژوهش ،میتوان
گفت هسته اصلی و اساسی رشد شغلی بستر اکتشاف است .به جرأت میتوان گفت ،بدون وجود
مکاشفه ،رشد شغلی اتفاق نخواهد افتاد و خانواده نقش بسیار مهم و اساسی در فراهمسازی این
بستر اکتشاف ایفا میکنند .مشارکتکنندگان پژوهش اذعان میکردند که خانواده ،زمینه الزم
تجربه کاری مختلف را فراهم میکردند و بستری را بهمنظور مجهز شدن آنها به مهارتهای مختلف،
فراهم میساختند بهگونهای که فرزندان بتوانند استعدادهای خود را بروز دهند و عالیق خود را
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متجلی سازند .همچنین آنها را درگیر بازیهای شغلی میکردند تا از این طریق با نقشهای مختلف
شغلی آشنا شوند و درباره خود و مشاغل به مکاشفه بپردازند .اکتشاف شغلی یکی از مهمترین
رفتارهای شغلی است (لین ،فرگوسن و ایگارت )2001 ،که شامل اکتشاف خود و اکتشاف محیط
است .افراد از طریق مکاشفه خود عالیق ،ارزشها و تجربهشان را بررسی میکنند و از این طریق،
تصویر روشنی درباره اینکه چه کسی هستند و چگونه این ویژگیهای درونی ،مسیر شغلی آینده
آنها را شکل میدهد به دست میآورند (بولستین1929 ،؛ فلوم و بولستین 2000 ،و استامپ و
همکاران1923 ،؛ نقل از گان ،وانگ ،لیو ،جی ،جیا ،فانگ و لی .)2012 ،کودک از زمانی که
متولد میشود بهدنبال کشف خود و محیط اطرافش است و حس کنجکاوی ،که در او به ودیعه
گذاشته شده است ،او را به سمت این مکاشفه سوق میدهد .همه کودکان بهطور طبیعی ،حس
کنجکاوی دارند و از مکاشفه برای ارضای کنجکاوی خود استفاده میکنند .به اعتقاد ساویکاس
( ،2002نقل از سمیعی ،باغبان ،عابدی و حسینیان )1391 ،انگیزه اصلی کودکان برای هر نوع
حرکت و تالش ،کنجکاوی است .کنجکاوی کودکان هرگز نباید متوقف شود؛ زیرا به رفتارهای
اکتشافی میانجامد و این رفتارها نیز باعث کسب اطالعات زیادی از محیط پیرامون میشود.
همچنین خودپنداره با رفتار اکتشافی کودک شروع میشود .وظیفه والدین است که بستری را
فراهم کنند تا کودک هرچه بیشتر بتواند اکتشاف کند و این مهم ،فراهم نخواهد شد مگر با ایمن
ساختن و غنی ساختن محیط؛ چرا که تا زمانی که کودک احساس امنیت نکند به جستجو و کاوش
دست نخواهد زد و زمانی که این امنیت به دست آمد ،هرچه محیط اطرافش غنیتر و پربارتر و
دارای محرکهای گوناگونتری باشد ،یادگیری بیشتری در مورد خود و محیط صورت میگیرد.
بهنظر شارف (2009؛ نقل از سمیعی و همکاران )1391 ،کنجکاوی با تغییرات فیزیکی و اجتماعی
محیط رشد میکند .کنجکاوی کودک ممکن است با هر نوع محرکی حتی گرسنگی و تشنگی
سرعت پیدا کند .تحریک کنجکاوی با محرکهای پیچیدهتر با رشد فعالیت هدفمند شغلی ارتباط
دارد .تفاوتی که بین کنجکاوی و رفتار اکتشافی وجود دارد ،این است که کنجکاوی به گرایش به
دانستن و شناختن چیزهای جدید اشاره میکند ،در حالی که اکتشاف ،عمل جستجو یا آزمودن
چیزهای جدید است .بنابراین کنجکاوی نیاز است و اکتشاف ،رفتار .این رفتارها فرد را به سمت
طرحریزی برای مسیر شغلی آیندهاش میکشاند؛ مسیری که هرچه رفتارهای اکتشافی در آن بیشتر

33

باشد ،موفقتر خواهد بود.
پیدایش بستر اکتشاف تحت تأثیر شرایط خاصی صورت میگیرد که براساس یافتههای این

غالب) ،زمینهای (ساختار کارامد خانواده و روابط اجتماعی تضمین شده) و مداخلهگر (الگوی
نقش مثبت و الگوی نقش منفی) طبقهبندی شده است .بنابراین برای ایجاد این بستر ،کودک به
حمایت عاطفی از جانب اعضای خانواده خود نیاز دارد .خانواده با فراهم آوردن فرصتهای
یادگیری از یکسو و حمایت عاطفی فرد از سوی دیگر به آنها در کشف تناسب بین خود و
نقشهای مختلف کاری کمک میکنند (گان ،کاپزو ،رستوبگ ،رید ،الجم و لی2019 ،؛ هیرچی،
 .)2009مقوله حمایت عاطفی در این پژوهش ،خود را در قالب دو مفهوم دلبستگی عاطفی و
تشویق نشان میدهد .ترنر و الپان ( )2002خاطر نشان ساختهاند که در مراحل اولیه رشد و اکتشاف
شغلی ،حمایت والدین اهمیت و نفوذ معناداری دارد و والدین بهعنوان مراقبتکننده اولیه برای هر
فرد ،حمایت خود را با رفتارهایی نظیر تشویق ،حمایت عاطفی ،کمکهای ابزاری و تدارکاتی نشان
میدهند (گان و همکاران .)2019 ،همچنین جمعبندی دیتریچ و کراک ( )2009از پژوهشهای
پیش دربارۀ ابعاد رفتارهای والدینی مختص شغل بیانگر این است که یکی از مهمترین این رفتارها،
حمایت والدین است که این مفهوم به شکل تشویق فرزندان برای کشف محیطهای شغلی مرتبط با
رغبتهای شغلیشان و ترغیب آنها به تجربه کردن محیطهای شغلی متفاوت متجلی میشود .به

طراحی الگوی فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی :نظریه داده بنیاد

پژوهش در سه دسته شرایط علی (حمایت عاطفی ،حمایت اطالعاتی و فرا رفتن از روایتهای

عالوه نوع رابطهای که افراد با والدینشان دارند در رشد شغلی آنها نقش مهمی ایفا میکند .افرادی
که نسبت به والدین خود دلبستگی ایمن نشان میدهند ،بیشتر به مکاشفه محیطهای شغلی و
آموزشی میپردازند (هیرچی ،نیلز و آکاس .)2011 ،همچنین مطالعات از تأثیر مثبت دلبستگی
ایمن به والدین بر رشد و سازگاری فرزندان حمایت میکند و آن را منبع حمایت در جهت
مکاشفه خود و تسلط بر تکالیف رشدی میداند ( ایمانوئل .)2009 ،1بهدنبال پیوند عاطفی ،که بین
کودک و اعضای خانوادهاش بویژه والدینش ایجاد میشود ،او امنیت الزم را بهمنظور حرکت و
کاوش بهدست میآورد و در اینجا هرگونه حرکتی از جانب کودک ،نیازمند تشویق است .این
تشویق است که به او جرأت حرکت دوباره را میدهد و به او میفهماند مسیری که درپیشگرفته،
درست است .حمایت والدین میتواند پیامدهای زیانبخش ناشی از مراحل پرتنش رشد شغلی را
کاهش دهد (رستوبرگ .)2010 ،زمانی که افراد در مسیر شغلی خود به انتخاب دست میزنند،
ممکن است با اضطراب روبهرو شوند؛ ترس از تعهد یا روبهرو شدن با گزینههای شغلی غیرقابل
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پیگیری .احساس امنیت با کاهش اضطراب و تنش ،فرایند انتخاب شغل و تصمیمگیری را آسان
میکند و رشد شغلی را ارتقا میدهد.
باید توجه کرد که کودک در مسیر اکتشاف ،نیازمند حمایت اطالعاتی نیز هست و خانواده با
ایفای نقش راهنما و مستشار میتواند تا حدود زیادی این نیاز را برطرف سازد .تجربه اعضای
خانواده و راهنماییهای آنها میتواند این مسیر را کوتاهتر کند و از خطرهای احتمالی در مسیر
بکاهد .والدین برای بسیاری از افراد منابع اطالعاتی در دسترس بهشمار میروند که برای مشورت
گرفتن به آنها مراجعه میکنند .همچنین توصیههای والدین منبع مفید تصمیمگیریهای شغلی ـ
تحصیلی درنظر گرفته میشود (اگبینیو و کالت2011 ،؛ باترهام و لوسلی .)2011 ،به عالوه والدین،
فرزندانشان را در مورد اینکه چطور اهداف شغلی خود را تنظیم ،و یا گزینههای شغلیـتحصیلی را
بررسی کنند ،راهنمایی میکنند (گان و همکاران.)2019 ،
از طرفی اگر قرار باشد هر فرد از حداکثر ظرفیت خود در جهت اکتشاف استفاده کند ،باید
محدودیتهای غیرضروری مانند کلیشههای جنسیتی یا ارزشگذاری مشاغل از سر راه برداشته شود.
این مفاهیم در این پژوهش مقوله فرا رفتن از روایتهای غالب را تشکیل میدهد .شرکتکنندگان
اشاره کردند که والدیند آنها از القای کلیشههای جنسیتی و ارزشگذاری مشاغل بهصورت خوب و
بد پرهیز میکردند .آنها اذعان کردند که والدینشان در مورد مشاغل ،نگرش مثبتی دارند و این
نگرش را بهصورت عملی با اشتغال در مشاغل با پرستیژ باال و پایینـدر زمانهای مختلفـبه فرزندان
خود منتقل ساختهاند .این فرزندان شاهد شکار فرصتهای شغلی ـ نه انتظار برای عناوین شغلی ـ
توسط والدین خود بودهاند .آنها اشاره کردند که والدین آنها از رفتارهایی نظیر تقسیم کردن
جنسیتی فعالیتها پرهیز میکردند و در عوض فضای مشارکت در فعالیتهای خانه را ایجاد
میکردند .مجموع این رفتارها فردی را میسازد که در مسیر شغلیش به خود جرأت فرا رفتن از
روایتهای غالب را در جامعه و فرهنگ میدهد .این فرد چالشها را به فرصت تبدیل میکند نه اینکه
به اسارت آنها درآید .شارف (2009؛ نقل از سمیعی و همکاران )1391 ،بیان میکند که ارائه
اطالعات شغلی توسط والدین و دیگر تأثیرگذاران در رشد شغلی کودکان باید از تعصبات و
کلیشههای جنسیتی فارغ باشد تا کودکان و نوجوانان فرایند محدودسازی خود را براساس نقشه
شناختی واقعی صورت دهند؛ به دیگر معنا زمانی که نقشه شناختی مشاغل فارغ از کلیشهها و
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ارزشگذاریها در ذهن فرد نقش بندد ،فرد گزینههای شغلی بیشتر و گونهگونتری برای انتخاب
پیشرو دارد .والدینی که ذهن کودک را با کلیشههای جنسیتی پر ،و یا مشاغل را ارزشگذاری

کاهش میدهند .این یافتهها با نتایج پژوهش سلکو (1921؛ نقل از ویستون و کلر )2001 ،و یانگ
و فریسن (1992؛ نقل از ویستون و کلر )2001 ،همخوان است.
از طرفی خانوادهای که در فراهم کردن بستر اکتشاف نقش اساسی دارد ،باید دارای ساختاری
کارامد باشد؛ جایگاه قدرت اعضای خانواده مشخص باشد؛ والدین از قدرت بیشتری نسبت به
فرزندان برخوردار ،و بین زیرمنظومهها نیز مرزهای مشخصی برقرار باشد .اگر این سلسلهمراتب
قدرت رعایت نشود و مرزها مبهم و مغشوش باشد ،کارکرد خانواده نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
والدین قدرت و در نتیجه نفوذ الزم برای حمایت عاطفی یا اطالعاتی و یا تعیین حد و حدود
تأثیرگذاری روایتهای غالب را نخواهند داشت .والدین در چنین خانوادهای امکان نظارت مناسب و
مقتدرانه را از دست میدهند و نخواهند توانست بستر مناسبی برای اکتشاف فرزندان خود فراهم
سازند .نتایج پژوهش پنیک و جپسن (1992؛ نقل از ویستون و کلر )2001 ،نشان داد که فرزندان
متعلق به خانوادههای درهمتنیده در تکالیف مرتبط با شغل با مشکالت بیشتری روبهرو هستند .به
عالوه چنانکه کار ()2012؛ آلدرفر ()2001؛ وس و الرا ( )2019و براتچر (1922؛ نقل از فئواد،
کیم ،گاش ،چانگ و فگردو )2019 ،اشاره کردهاند الگوهای تعاملی ،جنبههای ارتباطی ،قواعد
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میکنند در واقع محیط او را برای مکاشفه باریک میکنند و گزینههای قابل بررسی او را بشدت

خانواده و شیوههای حفظ تعادل حیاتی برای منظومه خانواده به عالوه چرخه زندگی خانوادگی و
مفاهیمی مانند سطوح پایین تمایزیافتگی ،رشد شغلی اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد.
همچنین خانواده بهعنوان بخش کوچکی از اجتماع ،امکان برقراری روابط سالم و سازنده را با
ساز و کارهای نظارتی معینی برای اعضای خود فراهم میسازد؛ روابطی که گستردگی مناسبی
دارد و با نظارت والدین همراه است که این مهم ،خود زمینه حضور اعضای خانواده را در بافتهای
گوناگون و غنی ایجاد میکند و از این طریق به اکتشاف خود از یکسو و اکتشاف محیطهای
متنوع از سوی دیگر دامن میزند .مقوله روابط اجتماعی تضمین شده در این پژوهش دربرگیرنده
مفاهیم شبکه اجتماعی گسترده و نظارت به روابط اجتماعی است .تحقیقات نشان میدهد که
کمیت و کیفیت تجربه اجتماعی که والدین فرزندانشان را در معرض آن قرار میدهند و داشتن
فرصتهای خلق تجربه اجتماعی مثبت به رشد شغلی افراد کمک میکند (سورسی و همکاران،
2011؛ مک دوئل ،پارک و اسپیتزر .)2002 ،پژوهشها نشان میدهد که حمایت اجتماعی میتواند
به افراد کمک کند محیط شغلی مناسب خود را پیدا کنند (جیانگ )2011 ،و بین حمایت اجتماعی
ادراک شده توسط افراد و اعتقاد آنها به تواناییشان بویژه در حیطه شغلی ارتباط مثبتی وجود دارد
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(چان.)2011 ،
حال اگر در خانواده الگوی نقش باشد ،این الگوی نقش میتواند تأثیر حمایت عاطفی و
اطالعاتی و گسترش دنیای در حال تجربه فرد را بر اکتشاف افزایش دهد .نظریههای رشد شغلی بر
اهمیت الگوهای نقش در کمک به رشد افراد تأکید کردهاند (گیبسون2001 ،؛ ساویکاس.)1392 ،
علت اینکه الگوهای نقش اهمیت دارد ،این است که این الگوها میتواند به افراد در مورد
اطالعات انتظار نقش ،استانداردهای عملکرد و تبحّر در مهارت پیشنهاد کند که این خود به
احساس خودکارامدی در افراد کمک میکند (بندورا1911 ،؛ نقل از گیبسون2001 ،؛ ساویکاس،
.)1392
الگوی نقش هم میتواند تجسم آرزوهای فرد باشد و هم تجسم آنچه فرد از آن میگریزد؛ به
عبارتی افراد از هر دو جنبه مثبت و منفی الگوهای نقش خود یاد میگیرند (داک1991 ،؛ نقل از
گیبسون .)2001 ،درست مانند الگوهای نقش مثبت ،الگوهای نقش منفی نیز میتواند فرصتهایی
برای یادگیری ،انگیزه و تعریف خود فراهم سازد .الگوهای نقش منفی ،رفتارهایی را به تصویر
میکشد که فرد تمایل دارد از آنها پرهیز کند و به او کمک میکند تا مرزهایی را پیرامون
رفتارهای قابلپذیرش و غیرقابل پذیرش ترسیم کند .الگوهای نقش منفی با نمایش دادن رفتار
معینی ،که به پیامدهای منفی ،نبود پاداش و یا تنبیه منجر میشود ،نشان میدهد که چگونه
رفتارهایی انجام نشود (بندورا1929 ،؛ نقل از گیبسون .)2001 ،همچنین افراد از طریق الگوهای
نقش میتوانند بر بحرانهای شغلی و عبور از گذارهای شغلی غلبه کنند .بنابراین یکی از مسائل
اساسی در مشاوره سازهنگر شغلی آسانسازی و تصریح شناخت افراد از همین الگوهای نقش است
(ساویکاس .)1392 ،به هر حال هر دو نوع الگوهای نقش ،میتواند مسیر اکتشاف فرد را هموارتر
کند .البته نباید اینگونه پنداشت که نبود الگوی نقش مثبت و منفی خللی در این مسیر ایجاد
میکند بلکه وجود آن تنها نقش آسانکننده را ایفا خواهد کرد.
خانواده با پیدایش بستر اکتشاف تحت تأثیر این وضعیت از طریق راهبرد درگیر شدن با آن
تعامل برقرار میکند .خانواده از درگیر شدن بهعنوان کنشی جهتمند و عمدی برای دستیابی به
هدف استفاده میکند .مقوله درگیرشدن در این پژوهش ،سه مفهوم پیگیری نقش تحصیلی /شغلی،
غنیسازی نقش تفریحی و همراهی با نقش شهروندی را شامل میشود؛ بهعبارتی هنگامی که بستر
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اکتشاف فراهم شد ،اعضای خانواده مستقیمتر و آشکارتر وارد عمل میشوند و عمالً به اقداماتی
دست خواهند زد .آنها سعی میکنند در هر یک از نقشهایی که بهعهده فرد است ،همگام و همراه

افتاد و نقش خانواده پایان نمییابد .قطعا در این مسیر چالشهایی هست که فرد با آن روبهرو خواهد
شد و در این میان آنچه کمککننده خواهد بود ،مشارکت فعاالنه خانواده بویژه والدین یا
بهعبارتی درگیر شدن آنها است .والدین با حضور در کنار فرزند خود ،گفتگو در مورد شرایط
کار ،شنیدن نظر و صحبتهایش و پیگیری پیشرفتهای او ،حضور و حمایت همه جانبه خود را به او
اعالم میکنند و با ایجاد احساس ارزشمندی به فرد ،انگیزه ادامه مسیر را به او میدهند .ویگنولی و
همکاران (2009؛ نقل از گان و همکاران )2012 ،در مطالعاتی که دربارۀ دانشجویان انجام دادند،
اظهار گردند درگیر نشدن والدین در کار فرزندان ،حل مسائل مربوط به اکتشاف شغلی را با
سختی روبهرو میکند و تمایل افراد را به تعامل با والدینشان هنگام بررسی امکانات شغلی آینده
آنها کاهش میدهد .سورسی و همکاران ( )2011بیان میکنند که والدین از طریق درگیر شدن در
فعالیتهای خاص فرزندانشان در رشد شغلی آنها نقش مهمی ایفا میکنند .از طرفی والدین باید
درگیر فعالیتهای فرزندانشان باشند تا مطمئن شوند که آنها میتوانند از فرصتهای موجود بهره کافی
ببرند (مک لری و ونول.)2011 ،
در نتیجه ،راهبردهای اعضای خانواده در پاسخ به پدیده مورد نظر و تحت تأثیر آن شرایط بستر

طراحی الگوی فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی :نظریه داده بنیاد

با او باشند و مشارکتی فعاالنه کنند؛ چرا که تنها با ایجاد بستر اکتشاف ،رشد شغلی اتفاق نخواهد

خودگردانی ،بستر خودکفایی و بستر خودکارامدی شغلی بهعنوان پیامد ،ایجاد میشود؛ به این معنا
که خانواده با درگیر کردن خود در فعالیتهای مربوط به فرد ،بستر مناسبی را فراهم میکند که او
بتواند دنیای کار و چالشهایش را بهصورت واقعی ببیند و به انتخاب دست بزند؛ بستری که فرد در
آن به سمت استقالل اقتصادی حرکت ،و به تواناییهای خود اعتماد کند .مقوله بستر خودگردانی در
این پژوهش شامل مفاهیم انتخاب مسئوالنه و سوق دادن بهسمت واقعبینی میشود .مضمونهای این
مقوله بهطور تلویحی و صریح اشاره میکند که والدین به فرزند حق انتخاب میدهند؛ به انتخابهای
او اعتماد دارند و احترام میگذارند؛ به او جرأت تصمیمگیری میدهند و فرزندشان را بهعنوان
تصمیمگیرنده نهایی میپذیرند؛ در عین حال خانواده در مورد خطرها و چالشهای جامعه و
چگونگی رویارویی با آنها برای فرد توضیح میدهد؛ او را به سمت دوراندیشی در مورد جوانب
هر کاری سوق میدهد و بر درنظرگرفتن واقعیت جامعه و دنیای کار تأکید میکند .مجموع این
رفتارها فردی را میپروراند که خودگردان است .چنین فردی بیگدار به آب نمیزند؛ با مسائل و
انتخابهایش سادهلوحانه برخورد نمیکند .او واقعیتهای مرتبط با موقعیت پیشرویش را درنظر
میگیرد؛ چالشها را میبیند و برای رویارویی با آنها چارهاندیشی میکند .برعکس افرادی که
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خودگردانی کمی دارند درحالی به انتخاب دست میزنند که موقعیت را بخوبی ارزیابی نکردهاند
و یا ارزیابی آنها بسیار سطحی و به دور از واقعیت و تکانشی است .آنها با خوشخیالی ـ و نه
خوشبینی ـ با گزینههای دردسترس خود برخورد میکنند.
بستر خودکفایی نیز مفاهیم سوق دادن به سمت استقالل اقتصادی و ایجاد محدودیت را
دربرمیگیرد .یکی از مؤلفههای والدینی مهمی که بستر خودکفایی را ایجاد میکند ،انتظار کار
کردن از سمت والدین است؛ به این معنا که والدین از فرزندان خود انتظار دارند که از نوجوانی به
بعد در کنار درس خواندن بتدریج وارد دنیای کار شوند و به این موضوع بها میدهند .این انتظار نه
در جهت کمک تأمین مالی خانواده ،بلکه با هدف آماده شدن برای خودکفایی است.
شرکتکنندگان پژوهش اذعان کردند وابستگی مالی آنها به خانواده ـ نه برای خودشان و نه برای
خانواده ـ خوشایند نیست و خانواده زیانهای این وابستگی مالی و مزایای مستقل بودن را برای آنها
ـ بویژه با بیان تجربه مثبت و منفی خود یا دیگران ـ بیان میکردند .شرکتکنندگان افزودند که
خانوادههایشان همه نیازهای مالی آنها را بهطور کامل تأمین نمیکردند؛ گویی که والدین با ایجاد
محدودیت مالی متناسب با سن و ظرفیت فرزند خود سعی کردهاند انگیزه تالش و تکاپو را برای
رفع حداقل برخی نیازهایش ایجاد کنند و از این طریق به هدف اصلی خود یعنی ایجاد آمادگی در
فرزند برای ورود به دنیای کار جامه عمل بپوشانند .سورسی و همکاران ( )2011اشاره کردند که
خودکفایی یکی از تکالیف رشدی اولیه برای نوجوانان بهشمار میرود که آنها را به دوران
بزرگسالی نزدیک میکند .توجه بهاین گذار توسط والدین مهم است و تکلیف ضروری و مهمی
برای والدین است که خود را به مراقبت از فرزندانشان برای گذر از این گذار متعهد کنند .همچنین
پژوهش کلر و ویستون ( )2002آشکار ساخت که ترغیب والدین به اتخاذ تصمیمات مستقالنه از
سوی فرزندان و افتخار به دستاوردهای مستقالنه فرزندان از سوی والدین ،نمونههایی از رفتارهای
والدینی هستند که میتواند با افزایش رشد شغلی در ارتباط باشد .همچنین پژوهش یانگ و
همکارانش (1991؛ نقل از ویستون و کلر )2001 ،نشان داد که کمک به مستقل شدن در کنار
مسئولیتپذیری با رشد شغلی ارتباط بیشتری داشت تا صرف کسب شغل و شاغل شدن .در همین
راستا در بین شش مضمون اصلی تأثیرگذار بر رشد شغلی ،که در پژوهش گریف و همکارانش
(1922؛ نقل از ویستون و کلر )2001 ،به دست آمد ،دو مضمون تشویق به تصمیمگیری مستقل و
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الگوی نقش شغلی بهعنوان مضمونهای اصلی مورد بحث قرار گرفت .دربارۀ ایجاد محدودیت نیز،
همانگونه که لنت و براون ( )2013در جمعبندی کاریابی موفق و بررسی الگوهای آن اشاره

است .آنها اشاره کردهاند که این محدودیتها موجب شدت رفتار کاریابی و دورههای بیکاری
کوتاهتری میشود.
همچنین بسترسازی برای خودکارامدی شغلی نیز دو مفهوم بسترسازی برای کسب موفقیت
شغلی و ارائه الگوی رشدیافته شغلی را شامل میشود .خودکارامدی یعنی ادراک فرد از توانایی او
در کارها و خودکارامدی شغلی به سطح اطمینان هر فرد به خودش در مورد اجرای موفقیتآمیز
تکالیف مرتبط با تصمیمگیریهای شغلی اشاره میکند (چان .)2011 ،تسای ،هسو و یانگ)2011( 1
خاطر نشان ساختهاند که از جمله پیامدهای خودکارامدی شغلی خوب ،آمادگی شغلی است.
همچنین افرادی که خودکارامدی شغلی زیادی دارند با اعتماد بیشتری بر مشکالت مرتبط با رشد
شغلیشان ،فایق میآیند و در جهت دستیابی به اهداف شغلیشان تالش میکنند (چان2011 ،؛
راجرز و کرید .)2011 ،از طرفی حمایت والدین میتواند خودکارامدی فرد را افزایش دهد و این
امر از طریق مداخله والدین در منابع خودکارامدی صورت میگیرد؛ بهعنوان مثال والدین میتوانند
از طریق کمک به اجرای موفقیتآمیز تکالیف توسط فرزندان و تشویق کالمی آنها رشد و افزایش
خودکارامدی را موجب شوند (گارسیا ،رستوبگ ،بردیا ،بردیا و روکسز .)2012 ،ویستون (1999؛

طراحی الگوی فرایندهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی :نظریه داده بنیاد

کردهاند ،داشتن محدودیتهای اقتصادی و مالی با شدت رفتار کاریابی رابطه معناداری را نشان داده

نقل از سورسی و همکاران )2011 ،در مطالعهای نشان داد که خودکارامدی شغلی با درجه تشویق
و حمایت والدین از فعالیتهای مستقالنه فرزندانشان ارتباط مثبت دارد.
بهعنوان نتیجهگیری از این مباحث باید اشاره کرد که از تعامل این دوازده عامل اکتشافی
الگوی شاخصهای خانوادگی مؤثر بر رشد شغلی شکل میگیرد و برایند آن فردی است که
بهلحاظ شغلی رشد یافته است .باید توجه کرد که این مفاهیم تا حدود زیادی همزمان با یکدیگر
شکل میگیرد و اینگونه نیست که مرحله به مرحله ابتدا یکی شکل بگیرد و بعد از آن دیگری؛
بنابراین منطقی نیست که این عوامل ،مراحلی جدا از هم درنظر گرفته شود بهگونهای که پایان هر
مرحله شروع مرحله بعد باشد؛ مثالً این تبیین که ابتدا خانواده باید از فرد حمایت عاطفی کند و
پس از اینکه این مرحله پایان پذیرفت ،نوبت به ایجاد بستر اکتشاف میرسد و در مرحله بعد درگیر
شدن خانواده شروع میشود ،درست نیست .برعکس ،حمایت عاطفی و درگیر شدن بدون هم
اتفاق نخواهد افتاد .همزمان که خانواده درگیر میشود ،حمایت عاطفی هم میکند .از طرفی برای
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ایجاد بستر اکتشاف ،درگیر شدن خانواده در فعالیتهای فرزند و حمایت عاطفی ضروری به نظر
میرسد و این سه همزمان با یکدیگر اتفاق میافتد .همچنین بستر خودکارامدی ،خودگردانی و
خودکفایی همزمان با شکلگیری بستر اکتشاف و در سایه حمایت عاطفی در حال شکلگیری
است.
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