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 هچکید

ندگی زباشد، که تاثیر غیر قابل انکاری بر یکی از اقدامات مهم زندگی هر فرد، انتخاب رشته تحصیلی می
یکی از  رد.بستگی دای خود به عوامل متعددی به نوبهی تحصیلی رشتهاب تحصیلی و شغلی وی دارد انتخ

ب در انتخاب مناسفرزند را تواند که تحت شرایط و عوامل مختلف میاست. پدر و مادر  نقشها، مهمترین آن
رتباطات اطّالعات و ا فنّاوری با والدیند. میزان آشنایی رقم بزن هاانتخاب نادرستی را برای آن یایاری رساند و 

ی رقرار گرفته و محقق بنا دارد نقش آشنایی والدین با فناو که موضوع این پژوهشیکی از عواملی است 
 یجامعه و ودهباین تحقیق از نوع پیمایشی  .اطالعات و ارتباطات بر انتخاب تحصیلی را مورد بررسی قرار دهد

شهر دوشنبه  پسر و دختر  55تا  3 هایکالسآموزان دانشنفر  0033نفراز بین  963شامل  آن آماری
که از  الدینیوبدست آمده نشان داد  اند. نتایجشده که با روش تصادفی ساده، انتخابباشد تاجیکستان می

روز شده دسترسی داشته و از نیازهای روز دنیا کنند به اطّالعات بهفنّاوری اطّالعات و ارتباطات استفاده می
 هدایت انتخاب رشته ودر امر  فرزندان خودبه قادرند دیگر  والدیناز بهتر در نتیجه دارند،  بیشتری آگاهی

ار و از بازار ک اندتری برخوردار بودههای موفقاز انتخابآموزان معموالً دانشاین و  یاری رسانندتحصیلی، 
  .آموزان دارای والدین ناآشنا با فناوری اطالعات و ارتباطات بهره خواهند بردبهتری نسبت به دانش

 هاهمکالسی ،، والدینو ارتباطات اطالعات فنّاوری ، انتخاب رشته،ICTواژگان کلیدی: 

 مقدمه
ای به زمان از مرحله مروربهو  کندیانسان در طول زندگی خود مراحل مختلفی را سپری م

از مرحله نوزادی به کودکی و سپس به نوجوانی  مثالعنوانبه. شودیدیگر منتقل م یمرحله
بندی زندگی است که بر اساس زمان های تقسیم. این روش یکی از روشرسدیو جوانی م
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 ، روشکنندیبندی مری که زندگی را بر اساس آن تقسیماست. روش دیگو طول عمر 
 یبندمیتقسمختلفی  یهادورهنوع وظایف به  برحسبیعنی زندگی انسان ؛ ای استوظیفه

انسان تحصیل است که  وظیفه نیتر. مثالً در یك دوران از زندگی بیشترین و مهمشودیم
 و بیشترین نیترنامند که فرد مهممی 2 دگی شغلیزن و دوران دیگر را 5زندگی تحصیلیآن را 
ی مرحله آموزان بهزمانی که دانش. اش در رابطه با انتخاب شغل و پیشرفت در آن استوظیفه

 آینده و چراکه ؛اندی تحصیلی شدهمرحله نیترمهمرسند وارد تحصیلی می یانتخاب رشته
ا تر است که بقآموزی در انتخابش موفّدانش .زنندزندگی خود را با این انتخاب رقم می

بع و ارتباطات من اطالعات فنّاوریدر روزگار ما را انجام دهد.  انتخاب خودبیشتری  اطالعات
سب ک آموزشی جهتتکنولوژی آید. می حساببه اطالعاتال بردن سطح برای با یعظیم

 ،عبداهلل) ندککمك می آموزانبه دانشبیشترین فایده  رسیدن به ودر کمترین زمان  اطالعات
5905.) 

ه باشند ک اثرگذار آموزدانشتوانند روی عوامل مختلفی می ،انتخاب رشته هنگام
 مانزنوجوان  چراکه. نمودخانواده و دوستان اشاره  لیبدیبنقش  به توانیمها آن یازجمله

در  خصوصهبگردد. یم متأثّرء و از اعضاکند با اعضای خانواده سپری میرا در خانه  یادیز
 نیهمچندهد. می یفراوان هایپاداش هایشنوحرف نیاسالم به ا چراکه ؛مسلمانی هاخانواده

 ماتیبر تصم توانندیم یدر محل زندگ اناًیدوستان در مدرسه و اح یبا توجه به همراه
 ی ازادر عصر حاضر که جهان وارد دوره وکارکسب. داشته باشند بسزایی ریتأث یکدیگر
های خاص دارد. های بزرگ شده است، نیاز به دانش، مهارت و ویژگیها و چالشفرصت

 سرعتبهها تها و ملّو خوشبختی افراد، سازمان تیموفقبر  موثّرجدید عوامل  یدر هزاره
، به برخورداری از آخرین دانش و توانایی تیموفقای در چنین دوره هستنددر حال تغییر 

بستگی دارد. دیگر شرایط پایدار برای دنیای  مؤثرای نوآورانه و شیوهکارگیری آن به هب
 خابانتتحصیالت برای  طول در را افراد است الزم ذا، لداشت نخواهد وجود وکارکسب

 ها آماده نمود.ها و چالششغلی و مقابله با بحران

 و اجتماعی هایعرصه سایر و وپرورشآموزش در امروزه که یالهأمس نیترمهم
در آن ه است ک دبیرستان مقطع به آموزانشدن دانش وارد ردیگیم قرار بحث مورد اقتصادی
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 ها توجّه ب. بخود را انتخاب نمایند یموردعالقه یرشته یستیبایم آموزاندانشهنگام 
زندگی  مراحل نیترمهمآموزان یکی از دانش یانتخاب رشتها دنیز رو تکنولوژیت پیشرف

ه تباهی زندگی فرد را ب تواندیمهر انتخاب نادرستی  چراکه دیآیمبه حساب  هاآن تحصیلی
، دعمر خو تمامفرد برای ه در این مرحل. بگذردبکشاند پس باید با دقّت از این مرحله 

 یدآپیش میحال این پرسش  .زندیمی زندگی خود را رقم آیندهو  کندیمگیری تصمیم
 سرمنزلآموز را در انتخاب رشته یاری و به دانشدارد که وجود  عواملیعامل یا آیا  که

 دهندینشان م هاتیواقع ؟ی آینده از انتخاب خود راضی باشدهادر سال کهیطوربهبرساند 
تأثیر عمیقی در زندگی اجتماعی انسان خواهد  25نوین در قرن  یهایفنّاورکه استفاده از 

تغییرات مستثنی نخواهد بود. تحقیقات در  نیز از این وپرورشآموزشو یقیناً  گذاشت
وزش ای در نظام آمعمده صورتبه اطالعاتکه فنّاوری هستند  این مطلب مبیّنآموزش، 

تکنولوژی در مفهوم  .(افتخار زادهترجمه ؛ 5903،  5دالوز)استمورد استفاده قرار گرفته 
 (.5960آبادی، علیاست ) در آموزش یفنو دانش  هاكیگیری از تکنیعنی بهره جدید

اب رشته نتخ، اهای تحصیلی جدیدهآمدن رشت به وجودو  ایدنروز ت به پیشرف با توجّه
 ،تهطای انتخاب رشجلوگیری از خ جهت که است شدهو تخصّصی  خارجنیز از حالت سنّتی 

: دیفرمایع( مکه حضرت علی ) طورهمانی الزم را کسب نماید. هایآگاهفرد ه ک طلبدیم
و خردشان،  هرکس با مردم مشورت کند در فکر« )مهِولِقُم فی عُهُاس شارکَالنّ رَاوَشَ نمَ»
سطح  ردنباال ببا  تواندیم و ارتباط اطالعات فنّاوری. ندیبیمضرر  د( و کمترشویمریك ش

اگر هدایت  چراکهد. را یاری نمای هاآن ،مناسب یآموزان، در انتخاب رشتهآگاهی دانش
 یهبگیرد هم قرارخود  یعالقه موردرست صورت گیرد و هرکس در پست ، دتحصیلی

و آن  ودریمبازده کار باال  جهیدرنتشد  حاضر خواهند سرکارافراد جامعه با رضایت شغلی 
های ارتباطات پژوهش و اطالعات فنّاوریامروزه پیرامون تأثیرات  .دینمایمجامعه پیشرفت 

 و ارتباطات بر اطالعات فنّاوری تیاهم در خصوص ولیاست؛ مختلفی صورت گرفته 
 نّاوریفکه توانایی استفاده از هایی خانوادهنقش  خصوصهانتخاب رشته تحصیلی و ب

ر داین پژوهش  است.مورد غفلت واقع شده  آموزانرا دارند بر انتخاب رشته دانش اطالعات
رشته  انتخاب را دارند بر تکنولوژیاین یی که توانایی استفاده از هانقش خانواده نظر دارد

با توجه به مطالب ذکر شده هدف پژوهش حاضر  .نماید بررسی آموزانتحصیلی دانش

                                              
1. Dalous 
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هدایت  تیموفق ن و بهبودوالدی توسّطو ارتباطات  اطالعات فنّاورینقش کاربرد  بررسی
 گردد:صورت زیر مطرح میاست و پرسش پژوهش به تحصیلی فرزندان

 اندازه در بهبود هدایت تا چه والدین توسّطو ارتباطات  اطالعات فنّاوریی ریکارگبه
 تحصیلی نقش دارد؟

 جامعه به صنعتی جامعه تبدیل یعنی است، اطالعات انقالب و دانایی قرن 25 قرن
 دانش رینبیشت که هستند هاییآن انسانی، جوامع و کشورها ثروتمندترین امروزه و یاطالعان

 عهده به آینده وپرورشآموزش راهبری یقیناً و دارند اختیار در را اطالعات و آگاهی و
 (.53 ص ،5900 دیگران، و نوروزیبود ) ( خواهدICT) ارتباطات و اطالعات فنّاوری

یز برخی افراد ن شودزندگی روزمره صنعتی می در اموریل باعث تسه فنّاوریاستفاده از 
یك مفهوم  عنوانبه برند و یا حتّیبه کار می یاطالعاترا مترادف با سیستم  اطالعات فنّاوری
ظر ن کاربران مدیریت است، در یاطالعاتچندین سیستم  یرندهیدربرگتر که گسترده

افزار، ختاز: س اندعبارتشود که در نظر گرفته میمؤلفه اصلی سه  فنّاوریبرای . گیرندمی
 .یاطالعاتو بانك  افزارنرم

ار ای به ک: اصطالحی که در مورد اجزای فیزیکی یك سیستم رایانهافزارسخت -5
بخش اصلی واحد پردازنده مرکزی، ابزار ورودی و  9رود. یك سیستم رایانه شامل می

 خروجی و حافظۀ اصلی است.

 د و بهسازمی ای را فعّالهایی است که اجزای فیزیکی رایانه: مجموعه برنامهافزارنرم -2
ملیات رایانه افزار سیستم عشود. نرمافزار کاربردی تفکیك میافزار سیستم و نرمدو گروه نرم

 تجاری طرّاحی خاصمسائل  حلکاربردی برای  افزارنرمسازد و را هماهنگ می
 (.93 ، ص5900، 5 هولمز)شودمی

 استفاده و نشر ،سازیذخیره ،یدهسازمان گردآوری، جهت توانمی اطالعات فنّاوریاز 
 و ایانهرای ابزار از استفاده با … و عدد متن، گرافیك، تصویر، صوت، قالب در اطالعات از

تکنولوژی  والدینبعضی از  (.56ص  ،5905 دانا، رئیسنمود)استفاده  … و مخابراتی
 که دسترسی نامحدود به دانندمی یتوانمندساز، موتور توسعه و ابزار کلیدی را آموزشی
المللی و بین و بازنگری جدی ساختار آموزشی در سطح ملّی سازدمی ریپذامکانرا  اطالعات

 نماید.می را گریزناپذیر
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ده ش درس هایکالس در اساسی تحوّالت منبع ،اطالعات فنّاوری از ناشی مهم غییراتت
 قادر را آموزاندانش ،فنّاوری که دانست تیواقع این در توانمی را هاآن ترینمهم. است

 فزایشا موجب مسأله این و کنند پیدا دسترسی کالس از خارج اطالعات به تا ساخته است
 از نیمی از رکمت تقریباً که اندداده نشان تحقیقات. است شده فراگیری آنان برای یانگیزه

 از دهاستفا شامل بیشتر که نمایند؛می استفاده آموزشی مقاصد ها برایرایانه از معلّمان
 یطورکلبه (.2335،  5 میشرا)است گرافیکی یافزارهانرم گسترده و صفحات پردازها،واژه
گیری بر یاد» سنّتی مفهوم آموزشی، هایشیوه تغییر با اطالعات فنّاوری که گفت توانمی

 ، ص5900وروزی، ناست ) کرده هدایت «پویا و خلّاق یادگیری» یسوبهرا  «اساس حافظه
56.) 

و ارتباطات، دسترسی به آموزش را در تمام سطوح گسترش داده،  اطالعات فنّاوری
های آموزشی را افزایش داده و آموزگاران و فراگیران را مرزها را از میان برداشته، فرصت

 و رویکردهای ابتکاری آموزشی در کالس درس، از راه دور اطالعاتاز طریق دستیابی به 
ی ادهکه بدون استف سازد. متخصّصان بر این باورندد میتوانمن یررسمیغهای یا در محیط و

آن شامل رادیو، تلویزیون و کامپیوتر، بسیاری از  یکل، به مفهوم فنّاوریخردمندانه از 
ی کودکان، قادر نخواهند بود پاسخگوی نیازهای آموزشی همه توسعهدرحالکشورها 
های مستمر و آموزش عالی آموزش تقاضاهای روزافزون برای باشند و ساالنبزرگ جوانان و

و ارتباطات امتیازاتی  اطالعات فنّاوریاستفاده از  .(55 ص ،5903یونسکو،کنند)را برآورده 
 از: اندعبارتبه همراه دارد که 

 در زمان جوییصرفه 
  یادگیریافزایش 
 بودن ترارزان 
 بودنتر نوآورانه 
 کاربرد آسان 
  (.6 ص ،5900جریحی، زندی و)آموزان برای دانش بودن جالب 

(. 56ص  ،5965 قائمی،است )آموزان ضروری دانش تیتربتعلیم و  نقش خانواده در
ها پدر و مادر ترین آنمحیط خانه با عوامل انسانی متعدّدی تماس دارد که مهم کودک در

                                              
1. Mishra 
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 محیط خانه شامل برادران و دارندعهدهوی را بر  تیترب هستند که وظیفه اصلی در امر
تأثیر محیط  (.25ص ، 5903 ایمانی و همکاران،شود )خواهران و احیاناً دیگران نیز می

زیرا اوالً کودک در این مرحله بسیار ؛ است یخاص تیاهمخانواده بر کودک دارای 
به سر  اوقاتش را در خانه او زیاد است ثانیاً در این دوره از زندگی، تیقابلاست و  ریرپذیتأث

 .(22ص ، 5903 ،هماندارد )و برخورد بیشتری  تماس افراد خانوادهبا  برد ومی
وگیری از بروز فرزندان و جل تیتربنقش تحصیالت والدین، در  ،(5939) یکوشک

 تیشخصها، رعایت نظم و انضباط در خانه و مدرسه و جامعه، رشد کاریها و بزهناهنجاری
ها، داشتن هدف در زندگی، توانایی در و دوری از لغزش نفسعزتو  نفساعتمادبهو 

 ها و معلّمان،کالسیهم با دوستان، مؤدبانهو برخورد خوب و  زیآممحبتبرقراری روابط 
در برابر خانواده و جامعه، رعایت بهداشت فردی و نظافت عمومی،  تیمسئولپرورش احساس 

ر زاده، کبیداند. میبسیار حسّاس و مهم را . داری و حفظ منابع طبیعی و اموال عمومی و ..نگه
خود نتیجه گرفتند که دانشجویان در تحقیق ( 5935علیزاده ) طیّبان و ،رضایی قرّه تکان

آگاهی چندانی در زمان انتخاب رشته  ،سالمت اطالعاتهای مدارک پزشکی و فنّاوری رشته
فرزندان  یتحصیلی خود از محتوای رشته نداشتند و والدین آنان تأثیر زیادی در انتخاب رشته

های شتهراند؛ لذا پیشنهاد کردند اگر برای آموزش و آگاهی افراد جامعه نسبت به خود داشته
ایرانی  مجلهشوند )شارکت داده ز در این آموزش مگیرد والدین نیدانشگاهی اقدامی صورت ب

از حدّ درست، فرزندان را  تیترب با والدینیچون  (.5935 آموزش در علوم پزشکی،
در پژوهش خود  (،5909) زادیحور .(5960 شکوهی،دهند )به اعتدال سوق می طیوتفرافراط

نیروی  تیتربشغلی کارآمد و نقش آن در فرآیند -بر لزوم استقرار نظام راهنمایی تحصیلی
ی برنامه مبان ،اتیادبگیری از دانش و با بهره بر آن داشته تاو سعی  کردهانسانی تأکید 

 .نمایدراهنمایی و مشاوره، انواع خدمات مهم شناسایی و معرفی 
مهارت و  تیتقوبه  توانو ارتباطات می اطالعات فنّاوریترین تأثیرات از مهم

نقش اصلی را  اطالعاتآیندی است که در آن گیری فراشاره نمود. تصمیم گیریتصمیم
 ها رانآگیری فراهم شود تا بتوان مورد نیاز تصمیم اطالعاتکند؛ یعنی اوّل باید بازی می

که افراد سازمان از  شودمی موجب 5فناوری اطالعات .گیری نمودترکیب و سپس تصمیم
مربوط به تصمیم مورد نیاز را انتخاب، پرورش و مورد  اطالعاتتولید شده  اطالعاتبین 

                                              
1. IT 
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در کنار  هاکتاب ها ورادیو، تلویزیون، روزنامه (.30 ص ،5902 عبادی،دهند )استفاده قرار 
 عواملاین  و اند؛پرداخته تیفعالمدرسه و گاهی جلوتر از آن برای آگاهی و آموزش به 

فرزندان  تیترباند که در آموزش و ها آگاه شدهآن .باعث شده تا رفتار والدین نیز تغییر کند
؛ ترجمه 6، ص 5909کریستین توماس و برنادویزلیته، دارند) کنندهنییتعخود، نقش حسّاس و 

 صرافان(.
 پیشرفت کردهلیتحص والدین برای که است داده نشان  (5935)آزاد، پژوهش بررسی

 لقّیت مهم هایارزش از یکی عنوانبه زمینه این در آنان تیموفق و تحصیل امر در فرزندان
 قائل زیادی تیاهم فرزندان درسی پیشرفت برای مادر و پدر هاخانواده این در. شودمی

 تیفیک خصوص در مختلف مدارس از فرزندانشان نامثبت هنگام به اغلب هاآن. هستند
 نندکمی اطاّلع کسب...  و معلّم آزمودگی کار و تجربه مدرسه، آموزیدانش بافت آموزش،

 اراید که بروند ایمدرسه به هاآن فرزندان کنندمی سعی االمکانیحت کامل شناخت با و
 به چندانی توجّه سوادبی و سوادکم والدین کهیدرصورت. باشد آموزش باالی تیفیک

 غلبا فرزندانشان تحصیل محل و مدرسه قبال در و ندارند خود فرزندان تحصیلی تیوضع
 .هستند تفاوتبی

 برای موردعالقه شغل با والدین سواد سطح خصوص در پژوهشی هاییافته همچنین
 انفرزندانش که اندکرده اظهار باالتر تحصیالت با والدین %05 که است این نشانگر فرزندان
 آینده در فرزندانشان که اندداشته اظهار %23 و کنند انتخاب خود برای را مهندسی و پزشکی

 که اندکرده اظهار سوادکم والدین %26 که است حالی در این. نمایند انتخاب را معلّمی شغل
 که اندکرده اظهار والدین از نیمی تقریباً و باشند مهندس و پزشك آینده در فرزندانشان
 شغل زمینه در هم %26 حدود و نمایند انتخاب را بهیاری و معلّمی شغل آینده در فرزندانشان

 از تعدادی والدین .(55 ص ،5963آرمند،اند )نکرده یاظهارنظر گونهچیه فرزندانشان آینده
 آموزش که رسدمی نظر به اندداشته فرزندانشان رشته در انتخاب اساسی نقش دانشجویان

 ،5935همکاران، و زاده کبیراست ) نیز ضروری تحصیلی هایرشته از آگاهی والدین برای
 نییاثرگذار در تع یعنوان شاخص به نیوالد التیتحص زانیم قات،یاز تحق یاریدر بس .(5 ص

که در پاره ینحو و توجه قرار گرفته است، به یابیکودک مورد ارز یفرهنگ هیسرما زانیم
 هیارتقاء سرما یبرا ییرا مبنا نیوالد یمدارک آموزش طهیدر ح یبندموارد، رتبه از یا

ودک از ک نیانتظارات والد جادیکودک، ا یعادات فرهنگ دیتوسط تول کودکان یفرهنگ
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 دانکودک برشمرده یآموزش تیبه موفق یابیدست زانیو م نیوالد التیتحص یبر مبنا
 (.5933سپهرنیا، )

 افتنی ،(مجید قرآن تعبیر به) هدف با آن افراد که است اجتماع هسته نیاول ،خانواده
 گرد لنس بقای ترمهم همه از و یکدیگر با مرد و زن بخشیدن تکامل نیز و سکون و آرامش

اند دهش داده پیوند هم به فکر و روح و اخالق و دین ،محبت و صفا هایرشته با و اندآمده هم
 کهیطوربه ؛است هاانسان تعالی و رشد اصلی کانون خانواده .(20، ص ،5909 نژاد، نوابی)

 خانواده سمقدّ و گرم کانون در جوامع سازنده رشدیافتگان و بزرگ هایانسان همه
 نوابیست )ا اجتماعی و اعتقادی فرهنگی، مسائل انتقال اصلی کانون خانواده ،اندافتهیپرورش

  .(95 ص ،5909 نژاد،

 آفریننقش فرد، یتیترب مبانی کنترل یا و تحکیم اساسی یهاهیپا از یکی عنوانبه خانواده
 در اشعمده روانی، پهنه این و کندمی زندگی خود روانی یپهنه در کودک. باشدمی

 رییادگی روند در تأثیر این گیرد،می شکل برادران و خواهر مادر، پدر، زندگی از خانواده
 والدین رفتار یتیترب الگوهای چگونگی برخورد و انتخاب .است کنندهنییتع و مؤثر بسیار فرد

 آموزدانش نگرش گیریشکل اساسی اجزای از یکی تحصیل، و درس در مورد آموزدانش با
 .است تحصیل به نسبت

 شمار به اجتماعی و روانی سالمت و استحکام انسجام، عامل همیشه سالم هایخانواده
 هر هب رسیدن برای. یابندمی پرورش سالم هایخانواده در یافته رشد سالم هایانسان. اندآمده

 منشأ چراکه کرد آغاز آنجا از را کار و داشت توجّه خانواده به باید جامعه در هدفی
 القیاخ انحرافات از بسیاری سازنهیزم حالنیدرع و هستند هاخانواده نوجوانان سعادتمندی

 الشچ بیشترین .است خانواده نیز نوجوانان هایتحصیل ترک و اجتماعی یهایروکج و
خادم ) یفنّاور نه است انسانی نیروی به مربوط درس هایکالس و مدارس در فنّاوری تلفیق

آموزان در امور دانش یایانگلستان، اول وپرورشآموزشدر نظام  (.25ص  ،5900مسجدی، 
ند و در باش ییجومشارکت یژگیو یدارا دیبا فرزندان مشارکت دارند، مشاوران یلیتحص
 تیهدا ندیو فرا یاریاخت یمربوط به انتخاب رشته، انتخاب واحدها اطالعات یارائه
رقابت  گریکدیمدارس با  است، در انگلستان ذکرقابلباشند.  ایاول یگو، پاسخیلیتحص

به  با توجه .دارند هتمام، اتیصالحبا  یانسان یروین آموز و جذبو در جذب دانش کنندیم
 فنّاوریکه از  ییهایو همکالس نینقش والدپژوهش قصد دارد  نیا ،شدهمطرحمباحث 
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هر دوشنبه ش آموزاندانش یلیتحص یکنند بر انتخاب رشتهیاستفاده م ارتباطاتو  اطالعات
 را بررسی کند. کستانتاجی

 پژوهشروش 
 هایکالس آموزان دختر و پسری آماری مورد نظر در این پژوهش شامل تمامی دانشجامعه

نفر  0033 ینب از باشد.مدارس شهر دوشنبه کشور تاجیکستان می متوسّطدر مقطع  55تا  3
مذکور در کتاب  یریگجدول نمونه بهبا توجه  پسر شهر دوشنبه دختر و آموزدانشکل 

 ینوشته دکتر عزت اهلل نادر - یآن در علوم انسان یابیارزش یق و چگونگیتحق یهاروش»
 عنوانبه آموزدانشنفر  960 تعداد انتخاب شده است 9831سال  یف نراقیم سیدکتر مر -

ستان تاجیک در کشور. ندانتخاب شدبا روش تصادفی ساده  55تا  3 هایاز کالس آماری نمونه
خود را چند  موردنظری رشته دنتوانیم انآموزو دانش شودیمآغاز  3ی هیز پارشته ا انتخاب

تا اگر  شدندی آماری انتخاب نمونه عنوانبه 55تا  3 هایتغییر دهند در این پژوهش پایهبار 
موزان آاز طرفی این دانشد معلوم شو محققنیز صورت گرفته باشد برای  ایتعویض رشته

تر یكها به بازار کار نزدآن یهیسن و پا و هستند یترافتهیشکل  یهاشیدارای عالیق و گرا
 است.

آوری اسناد الف( جمعمورد نیاز در پژوهش از دو طریق، گردآوری گردیدند:  اطالعات
 ای با مراجعه به مراکز بازیابیخانهدر روش کتاب؛ ایخانهکتاب و مدارک از طریق مطالعات

وع مربوط به موض اطالعات کلیههای معتبر، خانهداری اسناد و کتابو مراکز نگه اطالعات
ابزارهای  ب( .سازی گردیدآوری، تطبیق و معادلاز ادبیات و پیشینه و نظریات مربوطه جمع

ترین ابزار مورد مهم اطالعاتآوری روش ابزارهای جمعدر ؛ میدانی اطالعاتآوری جمع
 باشد. یبخش م سهاست که شامل  یسؤال 95 ساخته  محققنامه استفاده، پرسش

نوع -5سن -3جنس -9یلیتحص یهیپا-2 یلیرشته تحص-5سؤال ) 53قسمت اوّل شامل  
 باشد. مدرسه و...( می

قسمت فنّاوری اطاّلعات و ارتباطات سؤال به صورت بسته از  25قسمت دوم شامل تعداد 
 باشد. یم

باشد. هر دانش آموز یشود که به صورت باز میشنهادها را شامل میپ یانیبخش سوم و پا
 نامهروایی پرسش ند.تواند اظهار نظر کنیخود مختار است و م یدر خصوص ارائه نظر شخص
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 ییروا نشد همچنیتاجیکستان گرفته  های مختلف ایران وچندین استاد از دانشگاه توسّط
تا چه حد اهداف مورد نظر را  ها. سؤالداردتأکید  ییمحتوا ییروا رق بین تحقینامه اپرسش

دانشگاه »و « یدانشگاه ملّ»د یاند و با مشورت گرفتن از اساتمورد سنجش قرار داده
علوم،  وزارت یتید علوم تربیاسات شهر دوشنبه کشور تاجیکستان همچنین« یآموزگار

سؤاالت ها نرستایران دبین و دبیران، مشاوریو ارتباطات و مد اطالعات متخصّصان فنّاوری
و با استفاده  دهآموزان تکمیل شتوسّط دانش هاپرسشنامهکه این  .چندین بار تغییر شکل یافتند

 بدست آمده است. 09/3به مقدار  از آلفای کرانباخ

 ی پژوهشهایافته
وتحلیل قرار تجزیه مورد SPSS افزارنرم بدست آمده در این تحقیق با استفاده ازهای یافته
و آمار توصیفی)فراوانی، نمودارها، میانگین، انحراف استانداردو...( و آمار  گیرند.می

 تك متغیری بدست آمده است. tاستنباطی 
 در مورد انتخاب رشته اطالعاتتوزیع فراوانی کسب  .1جدول 

 فراوانی 
فراوانی 
 درصدی

فراوانی 
 درصدی

فراوانی 
 تجمعی

 5/30 5/30 5/30 509 فقط خودم

و  اطالعاتخودم با کمك فناوری 
 ارتباطات

53 0/2 0/2 3/33 

 5/32 2/32 2/32 555 با کمك پدر و مادر

 2/36 ¼ ¼ 55 با کمك دوستان

 3/533 0/9 0/9 53 با کمك موارد دیگر

  3/533 3/533 960 مجموع

 2/32آموزان خودشان، درصد دانش 5/30دهد که ینشان م 5شماره جدول  یهاداده
با کمك موارد دیگر  0/9درصد به کمك دوستانشان،  5/3درصد با کمك پدر و مادرشان، 

اند در مورد و ارتباط توانسته اطالعات فنّاوریآموزان با استفاده از درصد دانش 0/2و فقط 
 کسب کنند. یاطالعاتانتخاب رشته 
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 در مورد انتخاب رشته اطالعاتفراوانی درصدی کسب  .1نمودار

اند بدون آموزانی که انتخاب رشته نمودهکند که اکثر دانشیهای جدول حکایت مداده
 زیاند و گروه کثیر دیگر نهای تکنولوژی اقدام به انتخاب رشته کردهکمك گرفتن از واسطه

ر والدین در انتخاب یمیزان تأث یدهندهنشاناند و این رشته نمودهوالدینشان برایشان انتخاب 
 .آموزان استدانش یرشته

ت یتا چه اندازه در بهبود هدا نیوالد توسّطو ارتباطات  اطالعات فنّاوری یریکارگهب
 نقش دارد؟ یلیتحص

ت یبهبود هدا ن دریوالد توسّطو ارتباطات  اطالعات فنّاوری یریکارگهآمار توصیفی ب .2جدول 
 یلیتحص

 خطای استاندار میانگین انحراف استاندارد میانگین فراوانی

960 33/3 655/3 393/3 
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ن در بهبود یوالد توسّطو ارتباطات  اطالعات فنّاوری یریکارگهبتک متغیری   tآزمون .3جدول 
 یلیت تحصیهدا

 9= روایی آزمون

T هانتفاوت میانگی سطح اطمینان درجه آزادی 

30/93 966 35/3 33/5 

از  tواحد  30/93 یدهد که میانگین نمونه تصادفیجدول شماره نشان م اطالعات
 p،  t<35/3و با سطح اطمینان  966میانگین جامعه فرضی فاصله دارد. با درجات آزادی 

درصد احتمال دارد که اختالف بین میانگین نمونه و جامعه  5است. فقط  50/2 یجدول مساو
( است. 50/2جدول ) t( بزرگتر از 30/93) شدهمحاسبه tبنابراین چون ؛ ناشی از شانس باشد

والدین، در بهبود هدایت  توسّطو ارتباطات  اطالعات فنّاوری یریکارگ عنی بهیبه عبارتی 
 دارد. یمؤثرتحصیلی نقش 

 گیریو نتیجه بحث
یری گگیرد، در شکلنخستین محیط اجتماعی است که فرد در آن قرار می ،چون خانواده

دان را گیری فرزنفرد نقش اساسی دارد و جهت تیشخص یطورکلبهو  احساسات ها،اندیشه
نامناسبی برای فرزندانشان داشته باشند و  یهاآرمان. برخی از والدین شاید سازدیم مشخص

 قرار دهند. بیشتر این والدین اهداف فشارتحتهای نامناسب را برای استفاده از فرصت هاآن
اند را در کودک خود جستجو کرده و به آن نرسیدهآرزوهایی را که خود دنبال می و
آگاهی فرزندان و کشف استعدادها و عالیق آنان و در  والدین در زمینه افزایش .کنندیم

ارب مفید و سودمند، باید راهنمای فرزندان خود باشند، ولی هرگز نباید اختیار گذاشتن تج
ح آنان تصمیم بگیرند. برای راهنمایی صحی یجابهدرباره انتخاب رشته تحصیلی یا شغل 

 یهاتیمحدودو  هاییتوانافرزندان، والدین باید اطلّاعات صحیح و جامعی در مورد 
ه های تحصیلی و مشاغل و نیاز آیندها و شرایط رشتهآنان، ویژگی اتیروحفرزندان، عالیق و 

 بازار کار کسب کنند.
یکی از مراحل حسّاس و اساسی  متوسّطکه بحث شد انتخاب رشته در دوره  گونههمان

آموزی است. در این میان عوامل مختلفی وجود دارد در زندگی شغلی و تحصیلی هر دانش
 یجاهبکه در هدایت فرزندان در انتخاب رشته تحصیلی فرزندان تأثیر فراوانی از خود 
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اطی و ارتب یاطالعاتهای ترین این عوامل آشنایی والدین با فنّاوریگذارد. یکی از مهممی
. خطرساز باشدگاهی تواند مفید و یمدر انتخاب رشته خود کمك والدین به فرزندان  است.
 دریپدر و ماتند و هیچ خواه فرزندانشان هسچون والدین دلسوز و خیر، است مفید جهتازآن
خواهد و دوست دارد که فرزندش بهترین فرزندش نمی ای مبهم و نامشخص را برایآینده

علوم و  تصاعدی و از طرف دیگر رشد فزاینده. تا در آینده موفق شود انتخاب را داشته باشد
 شویم.شنا آ های جدیدفنّاوریطلبد تا با می زندگی تحصیلی و شغلیجدید  یهاپیچیدگی

 رای فرزندانشانب تیسنّ یآشنایی نداشته و به روش جدیدمتأسفانه بعضی از اولیاء به این فنون 
علیزاده  و یّباننمایند. طی فرزندان خود را تباه میآینده در نتیجه. نمایندانتخاب رشته می

فرزندان  یتحقیق خود نتیجه گرفتند که والدین تأثیر زیادی در انتخاب رشته ( در5903)
 ایهپیشنهاد کردند اگر برای آموزش و آگاهی افراد جامعه نسبت به رشته که اندخود داشته

 .گیرد والدین نیز در این آموزش مشارکت داده شونداقدامی صورت می تحصیلی
. اهد داشتهایی را توأم خوتیصورت گیرد موفق و باز متفکرانهنتخاب رشته اگر با دید ا

 برک لورا ربه نظ .کشاندیآینده فرد را به تباهی م، و ... صورت گیرد تعصباتولی اگر بر اثر 
والدین مقتدر، انتظارات خود با توانایی کودکان  5(5933محمدی، دیاز سبه نقل  ،2335)

 گیریمیمها تصرفتار خود را بپذیرند. نوجوانی که والدین آن تیمسئولکنند تا تنظیم می
با افزایش سن، استقالل بیشتری کسب نموده و خیلی خوب  جیتدربهکنند مشترک می
 کنند.پیشرفت می

مد نشان آ به دستتك متغیری  t آزمونکه از طریق های این پژوهش بر اساس یافته
عنی ی( است. به عبارتی 50/2جدول ) t( بزرگتر از 30/93) شدهمحاسبه t کهدهد می
والدین، در بهبود هدایت تحصیلی نقش و ارتباطات توسّط  اطالعاتفنّاوری  یریکارگبه

 یهندیوالدین در آ توسّطو ارتباطات  اطالعات فنّاوریکارگیری بهبنابراین ؛ دارد یمؤثر
مانند  ییهاوالدینی که در زمان حاضر با رسانه خصوصبه .ر فراوانی داردیآموزان تأثدانش

ه از تکنولوژی روز دنیا با خبر و از آن در زندگی استفادو دارند  سروکارکامپیوتر و اینترنت 
ارند الدین از نیازهای جامعه دبهتری نسبت به دیگر و . این دسته از والدین شناختندینمایم

را  یتیاهمجدید و با  اطالعاتدهند، م جادیگر ان یاهابا جکه ممکن است  ییهابا مشورتو 
 ؛ایندانتخاب رشته، کمك بیشتری به فرزندان نم ینهیدرزمتوانند یم جهیدرنت. کنندت دریاف

                                              
1. Laura Berk 
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 رین گزینه راموجود، بهت یهادسترسی دارند و از انتخاب اطالعاتچرا که به دنیایی از 
بهتر  والدینی نیچننیاجه احتمال خطا و ضرر کمتری وجود دارد؛ و یدر نت کنندانتخاب می

-5393)توانند در انتخاب رشته، فرزند خود را دستگیری کنند و طبق نظر ویگوتسکی یم
 .مفید واقع شوند هیروسدانشمند معروف ( 5036

با ا . لذدارند یر مثبتیتأث وکارکسبدر انتخاب  والدینهای این پژوهش طبق داده
فید ر بسیار میتأث توانیم هاآن والدینآموزان و روی دانشبر  موقعبهدرست و  یزیربرنامه

 ابسچهوالدین ر یاز تأث در صورت غفلت مسئولینخت. آموزان مهیّا ساآن را برای دانش
نیروی کاری کشور به هدر  و در آینده وارد شود آموزانبه دانش یریناپذجبرانهای زیان

نقش  میتقرمسیغ طوربهخانواده افتد. آن، پیشرفت کشور به تأخیر می یجهیرنتدو  رودیم
 در پیشرفت نوجوانان دارند. یمهم

 منابع
 :بدانند دیآنچه معلمان با(. 5903). یمهد، تبارلیاسماع و ؛فرشته ی،پارس ؛یمحمدتق ی،مانیا

 .فرهنگ سبز :تهران. یریادگیو  سیفنون تدر
 .نبررسی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزا(. 5935آزاد، جالل .)

 دانشگاه فرهنگیان: پردیس برادران شهید بهشتی زنجان.
ته ( رشیمال یادار یلیگروه تحص) یاحرفه یفن تیریسازمان و مد(. 5900). نیبهاءالد ،یبرهان

 .رانیا یدرس هایکتاب و نشرشرکت چاپ : تهران ی.بازرگان یحسابدار
 عبدالرحمنی و زند بهمن :ترجمه ،سیدر تدر اطالعات فنّاوریکاربرد  (.5900) .لپ ،نیچ

 (5360. )سال انتشار اثر به زبان اصلی، نور امیدانشگاه پ: تهران (.5900) یحیجر
(. نگاهی به شیوه اصالحات ضروری در فرآیند راهنمایی تحصیلی و 5909). حوریزاد، بهمن

 شغلی.
 یدهادیو ارتباطات بر بهبود  اطالعات فنّاورینقش  یبررس(. 5900) .دی، حمیخادم مسجد

 ی.خوارزم دانشگاه، (ارشد کارشناسی نامه انیپا) .کرج 3 هآموزان ناحیدانش یریادگی
 عابد. :تهران .افتخار زادهترجمه:  یکم، و بیستم قرن برای آموزش (.5903) دالوز.

 یتکنولوژ .اطالعات فنّاوری یهایسودمندو  هایکاربرد(. 5905). دانا، فرخ لقا سیرئ
 .56،(2) ،یآموزش
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رابطه آموزش با ارتقاء .  (5933ى؛ دالور، علی؛ صالحی امیری، سید رضا. )تایرز ،ایسپهرن
 .20-5(،90)55 ؛فصلنامه روانشناسی عالمه طباطبایی. رانیدر ا یفرهنگ هیسرما

 .یو ارتباطات و تحوالت نظام آموزش اطالعات فنّاوری (.5933). مانایی، سرا و ؛دیجاو یی،سرا
 .33-90 (،90) ،یکتاب ماه علوم اجتماع

 یانتشارات ترمه با همکار: تهران .مشاوره یهافنون و روش(. 5905). عبداهلل ،یآبادعیشف
 .ریانتشارات چ

 ی.رضو آستان قدسمشهد:  .و مراحل آن تیو ترب میتعل(. 5960). نیغالمحس ،یشکوه

 یمناد یفرهنگ موسسهتهران:  .وپرورشآموزشو  اطالعات فنّاوری. (5902). میرح ی،عباد
 .تیترب

 تهران: دانشگاه پیام نور. تکنولوژی آموزشی. مقدمات (.5933). خدیجه آبادی،علی
 .انتشارات شفق: قم .کودک یاسیس تیترب(. 5965). یعل ،یقائم

 (.5935). مصطفی ،علیزاده و ؛محمدرضا بان،طیّ ؛مهدی ،ه تکانقرّ رضایی ؛آذر ،زادهریکب
 در تسالم اطالعات فناوری و پزشکی مدارک دانشجویان رشته انتخاب بر مؤثر عوامل

-250، (9)52 ؛یمجله ایرانی آموزش در علوم پزشک مازندران. پزشکی علوم دانشگاه
263. 
 ارسباران :تهران. یمحمد دیس ییحی ترجمه (،جلد دومرشد ) یشناسروان (.5933) .لورابرک

 .انتشارات معاصرتهران: (. چاپ اولمشاوره )راهنمایی و (. 5909) .شکوه نوابی نژاد،

 یهاروش یبندرتبه .(5900). یموس برزیفر ،یو مدن ؛فرامك ،یزند ؛معصومه ،ینوروز
 ،یوزشآم ینوآور ۀفصلنام. مدارس ییادگیر یدر فرایند یادده اطالعات فنّاوری کاربرد

(26)،56. 
 .آذرخش دیمج :ترجمه ،یاطالعات فنّاوریبا  ییشناآ (.5900) .جهان، تیو ک ؛اناید ،هولمز

 .انتشارات سمت :تهران

 :تهران (.5933). پور یکاظم میابراه :ترجمه ،یاطالعات یدر جامعه آموزش (.5903) .ونسکوی
 .رانیدر ا ونسکوی یملّ ونیسیکم

ام ضروره. ورقه عمل مقدمه  ترف ...التعلیم االلکترونی  (.5905). ابن عبدالعزیز الموسیعبداهلل 
 (.56سعود )لندره مدرسه المستقبل جامعه الملك 
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