
 Quarterly of Educational Measurement گیری تربیتیفصلنامه اندازه

 Allameh Tabataba’i University دانشگاه عالمه طباطبائی

 Vol. 8, No. 32, Summer 2018 363تا  342، ص 79، تابستان 23سال هشتم، شماره 

 

 ومد آموزان ورود به دوره متوسطهترجیحات انتخاب رشته دانش
 (AHP) مراتبیبر اساس روش تحلیل سلسله

 4هادی رازقی مله ،2محمد عقیقی ،3، محمد سلیمان نژاد3محسن نیازی

 72/07/72تاریخ دریافت: 

 13/00/72تاریخ پذیرش: 

 چكيده
 (AHP) مراتبي ن بر اساس روش تحليل سلسلهآموزاهدف این تحقيق، بررسي ترجيحات انتخاب رشته دانش

اي نمونه بين ي پرسشنامه مقایسه زوجي، ازوسيلهها باست. داده آموزان پایه دهم متوسطه دومدر بين دانش
است. اعتبار پرسشنامه بر اساس نظرات افراد متخصص  نفري از متخصصان تعليم و تربيت گردآوري شده 10

شناسان و هاي جامعهاست. براي تعيين چارچوب نظري تحقيق از دیدگاه فتهو اساتيد دانشگاه صورت گر
يفي ها با استفاده از آمارهاي توصداده و تحليلتجزیه نظران تعليم و تربيت استفاده گردیده است. صاحب

 شخصي، عالیق و اي، توانایيمدرسه عواملزوجي، هریک از معيارهاي  هايمقایسهانجام گردیده و براي 
هاي ها و هنرستانهاي موجود در دبيرستاناجتماعي با رشته آینده، نظروالدین و عوامل شغلي هايفرصت

نش اي و کار و داهاي: ریاضي و فيزیک، علوم تجربي، علوم انساني، فني و حرفهدوره متوسطه دوم رشته
و فيزیک،  هاي علوم تجربي، ریاضيتهدهند به ترتيب رشاند. نتایج نهایي نشان ميباهم مقایسه گردیده دودوبه

اي، کار و دانش و علوم انساني داراي ارجحيت و اولویت براي انتخاب و ادامه تحصيل هستند. فني و حرفه
 60که توانایي و عالیق شخص با  است نتيجه فرایند مقایسه زوجي معيارها و عوامل حاکي از این همچنين

اي، عوامل درصد و عوامل مدرسه 77هاي شغلي آینده با رصتف ازآندرصد در اولویت اول بوده، پس
 درصد قرار دارند. 6و  6/33نهایت نظر والدین به ترتيب با  اجتماعي و در

انتخاب رشته، عالیق شخصی، فرصت شغلی، عوامل اجتماعی، عوامل واژگان كليدي:

 خانوادگی، مقایسه زوجی.

                                                           
 niazim@kashanu.ac.irاستاد گروه علوم اجتماعي دانشگاه کاشان، کاشان، ایران )نویسنده مسئول( . 3

 عي دانشگاه کاشان.شناسي بررسي مسائل اجتمادانشجوي دکتري جامعه .7

 استاد گروه مدیریت منابع انساني دانشگاه تهران.. 1

 شناسي بررسي مسائل اجتماعي دانشگاه کاشان.. دانشجوي دکتري جامعه6



 3279، تابستان 23گیری تربیتی، سال هشتم، شمارةفصلنامة اندازه  / 344

 مقدمه
 اما تعدادي از این ،ي فراواني روبرو هستندهاانتخاب در طول زندگي روزمره خود باها انسان

ي مهم، اهانتخابسازترین . یکي از اولين و سرنوشتندبرخوردار ايویژهاز اهميت  هاانتخاب
 به تحصيليو هدایت  راهنمایي. استدر دوران دبيرستان  3موضوع انتخاب رشته تحصيلي

 شناخت اساس بر مناسب تحصيلي رشته انتخاب براي انآموزدانش به کمک فرآیند عنوان
(. 3172)نویدي،  اندکرده تعریف محيطي شرایط و امکانات و خود هايتوانایي و استعدادها

خاب که فرد با انت است تقدعمفيلسوف فرانسوي  ،7ژان پل سارتر ،«انتخاب» موضوعدر اهميت 
 ند.کميخود را انتخاب  واقع درد، خو

د. اهميت شومينهادهاي اساسي همه جوامع محسوب رین تمهماز  پرورش و آموزش 
انون در ک يافزون روز طور بهناشي از گسترش کارکردهاي آن است که  پرورش و آموزش

پویا و کارآمد، نهادي است که در آن  پرورش و آموزشنهاد . است قرارگرفتهتوجه جامعه 
و  هاوانایيت ،نهادي که نيازهاد. شومي تربيت اهداف، و با توجه به درستي بهنيروي انساني 

سد و در رشد و بالندگي و شکوفایي آن، شنامياستعدادهاي افراد تحت پوشش خود را 
در ایران  (.7000 ،1بيلگات)دهد ميي منظم و منطبق با موازین علمي را پيش رو قرار هابرنامه

شد. از زمان آغاز یجاد ادارالفنون توسط اميرکبير با تأسيس  3708سال  دردوره متوسطه 
 ستا مدارس در ایران، دوره متوسطه همواره دستخوش تغييراتي در کشور ما بوده تأسيس

 پرورش و آموزشطرح تحول بنيادین در نظام  اجراي و 3170که آخرین آن مربوط به سال 
 يابتدای ساله ششنظام آموزشي به دو دوره  ،. در این طرح جدیداست 0-1-1به شيوه جدید 

 عبارت اجراي نظام جدید آموزشينظر از  مدف اهدااست.  شده متوسطه طراحي ساله ششو 
و  دانش ،هاي زیستي، اجتماعي، اخالقي، پژوهشي، مهارتيساحت تحول در از:است 

در سند تحول بنيادین  توجه مورد هاينظام زیریکي از . (3170)سند تحول بنيادین، آوريفن
و پس ورود  3171-70 تحصيلي سال از که است یت تحصيليو هدا بحث انتخاب رشته

به دوره متوسطه دوم انتخاب رشته و هدایت  (0-1-1)طرح جدید  ان پایه ششمآموزدانش
 ذیل در پرورش و آموزش بنيادین تحول سند در تحصيلي در مسير جدیدي قرار گرفت.

                                                           
1. Select a field of study 

2. Jean-Paul Sartre 

3. Gottleib 
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« هاروشو  هارویه تارها،ساخ مهندسي باز و بازنگري» دربارة سند تحول 73 عملياتي هدف
  .شودمي مربوط تحصيلي هدایت به راهکار دو

 استعدادیابي و تحصيلي هدایت جامع نظام استقرار و طراحي: »73بند سوم راهکار 
 کشور آیندة و حال نياز مورد هايمهارت و هارشته سوي به انآموزدانش هدایت منظوربه

 استقرار نظام: »73و بند چهارم راهکار « آنان هايوانایيت و منديعالقه ،استعدادها با متناسب
 به و زمينه این در معلمان نقش افزایش و اسالمي مباني بر مبتني تربيتي مشاوره و راهنمایي

در « تحصيلي هايپایه تمام در تخصصي وظایف ایفاي براي متخصص مشاوران کارگيري
تقالي بين آموزش و زندگي و گذر به اي اندوره آموزش متوسطه دوره نظر گرفته است.

(. در کشور ما اهداف 3187، آباديشفيع ؛3188 تحصيالت عالي و تخصصي است )صافي،
 سازيآمادهاست: یکي  بررسي قابلمتوسطه )دوم( در دو حوزه عمده  پرورش و آموزش

گاه ورود به دانش ان براي ورود به بازار اشتغال و دیگري ادامه تحصيل وآموزدانش
 در موفقيت هايشاخص ترینمهم از یکي تربيت و تعليم نظام هر در (.3170)بيدختي،

)حاجي عليزاده و همکاران،  است آموزاندانش تحصيلي پيشرفت علمي، ميزان هايفعاليت
ت فردي و اجتماعي توجه به انتخاب رشته و هدای نابراین مقدمه هر پيشرفتي در سطحب .(3171

هدایت تحصيلي  ،ي نظام آموزشيهاترین هدفمهماز  .شودميتحصيلي محسوب 
و نيازهاي فردي  سویکان در مسيري است که با پيمودن آن نيازهاي جامعه از آموزدانش

گيري تصميمفرایند انتخاب رشته تحصيلي مستلزم . دیگر برآورده شودطرف از  هاآن
هاي خود، شرایط و امکانات ي و شناخت از عالیق و توانایيبر اساس آگاه آموزدانش

نتخاب ابنابراین آموزشي موجود و ارتباط مشاغل موجود در جامعه با رشته تحصيلي است. 
ترین شاخه یا رشته ان به مناسبآموزدانشهدایت  منظور به دوم رشته در دوره متوسطه

رت وصامکانات و نيازهاي کشور  تناسب بهتحصيلي بر اساس استعداد و عالقه آنان و 
 چهار اساس بر تحصيلي هدایت ،موجود هايالعمل دستورو  هانامهآیينبر اساس  .گيردمي

 دو عامل چهار این از بنابراین .شودمي انجام( کشور امکانات و نياز عالقه، استعداد،( عامل
 کشور( امکانات و شغلي نيازهاي( دیگر عامل دو و آموزدانش به )عالقه و استعداد( عامل

در نظام آموزش متوسطه دوم کشور ما، پنج رشته  (.3171زرافشان، ) است مربوط معهجا به
انش و کار و د ايحرفهاصلي شامل: ریاضي و فيزیک، علوم تجربي، علوم انساني، فني و 

براي ادامه تحصيل وجود دارد. در رابطه با انتخاب رشته الزم است اطالعات گسترده و 
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بي با آگهي کافي بتوانند انتخاب رشته مناس هاآنن قرار گيرد تا اآموزدانشموثقي در اختيار 
دوران ر طول و جابجایي مدرسه د ، افت تحصيليداشته و مجبور به ترک تحصيل، تغيير رشته

ز ابعاد مهم ا یکي درد فرد هدف درستي شوميتحصيل نشوند. انتخاب رشته نامطلوب باعث 
 هویتي يبنداشته باشد و دچار سردرگمي و یعني تحصيل و بعدها شغل  اشزندگيسبک 

 دراشد. آثار مخربي در آینده به دنبال داشته بتواند مي مسئلهبه این  توجهيبيشود. بنابراین 
و انساني،  منابع اقتصادي فرسودگيشور، ک ميسبب افت عل ،نامناسب انتخاب رشته نتيجه

، آباديشفيع) دشوميفردي و اجتماعي  مسائلدر رابطه با  آموزدانش انگيزگيبيو  تفاوتيبي
3187 .) 

اخير با آن مواجه گردیده و به چالش  هايسالدر کشور ما  پرورش و آموزشآنچه 
و  ، بحث هدایت تحصيلياست در حوزه نيروي انساني تبدیل گردیده يآموزش نظام اصلي

ل تمایل شدید به دلياین  بر بنا. استتجربي  علوم ان به رشتهآموزدانشقریب به اتفاق تمایل 
دختر  انآموزدانش، پدیده پشت سد کنکور ماندن ان به رشته تجربيآموزدانشو ها خانواده

بيش از یک دهه است که به چالش اصلي جامعه و  تشدید نموده ورا  و پسر رشته تجربي
تي در حخالي  هايکه ما با ظرفيت و صندلياست  حالي، این در است شدهتبدیل ها خانواده

اضي ری هايگرایشدر  خصوص شبانه، پيام نور، غيرانتفاعي و مجازيه و ب هاي روزانهدوره
گردد ميتر انتخاب رشته وقتي روشن زمينه در مواجه هستيم. عمق چالش موجودو انساني 

 انشانفرزندبراي قبولي  هاهاي مالي خانوادهرواني، فرهنگي، اجتماعي و هزینه که فشارهاي
و  بگيریم در نظررا غيره روس پایه و کنکور، دبيران د مؤسساتور رشته تجربي به در کنک

ان آموزدانشبراي هدایت تحصيلي  پرورش و آموزشهاي هنگفتي که نظام در مقابل، هزینه
 حاضر: پژوهش هدف رو این از نمایيم. لحاظد شوميمتقبل 
 ؛ان متوسطه دومموزآدانش تحصيلي بر انتخاب رشته مؤثرشناسایي عوامل -3
 ردو  هاآن اهميت ازنظر هاهنرستانو  هادبيرستانموجود در  هايرشته بندياولویت-7
  ،نهایت
 ت.اس متوسطه دوم آموزانحلي عملي و کاربردي براي انتخاب رشته دانش راه ارائه-1

ا و رهاآموز بر اساس معيي به هر دانشمراتبه سلسلبا روش تحليل  این پژوهش بنابراین
ا و ههاي موجود در دبيرستاناز رشته یک کدام ،یدنماتوصيه مي تأثيرگذارهاي مالک

 د.نها را براي ادامه تحصيل انتخاب نمایهنرستان
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هاي مهم دیگر انتخابیکي از مهم ترین دالیل اهميت انتخاب رشته این است که 
ي این ل خانواده و غيره، بر مبنازندگي، مانند ادامه تحصيل در دانشگاه، انتخاب شغل، تشکي

 دهد.شود و کل زندگي فرد را تحت تأثير قرار ميانتخاب انجام مي
رسد هر فردي معيارهایي براي خود دارد که به نظر مي ،در انتخاب رشته کلي طور به

عوامل اجتماعي و فرهنگي  جمله ازعوامل اجتماعي و فرهنگي با این معيارها ارتباط دارد، 
توان به د مينداشته باشفراواني  تأثير ،تحصيلي و ادامه تحصيلتواند در انتخاب رشته که مي
شناختي و سرمایه  هاي جمعيتویژگي ،7ينفوذ افراد مهم، طبقه اجتماع، 3گرایيمدرک

 اشاره کرد.  1فرهنگي
در  پژوهشگرانهمواره  در هنگام ورود به دبيرستان، با توجه به اهميت انتخاب رشته

ند. در دهميي انجام هایپژوهشسي شناجامعهشناسي و هاي مختلف علوم تربيتي، روانزهحو
الفعل و افراد دنبال ب گيردميقرار  مدنظرسي بيشتر کسب منزلت اجتماعي شناجامعهحوزه 

ینده ، بازار کار مناسب در آنظر موردهاي علمي، پيشرفت در رشته و توانایي هاکردن استعداد
مباحث مهم عالقه، انگيزه و  شناسيرواندر . باشندميخود يت و نوآوري و رشد خالق

کنش عقالني  زمينه درسي که شناجامعهترین مهماولين و . گرددمياستعداد مطرح 
، دارفهد. تعریف وبر از کنش به لحاظ عقالني استکرده است ماکس وبر  پردازينظریه

ه هدف وشد با انتخاب وسایل دستيابي مقتضي بکميکنشي است که بتوان اعمال فردي را که 
معيني نائل آید، فهم نمود، مشروط به اینکه کم و کيف وضعيتي که مبناي انتخاب اوست، 

(. در این انتخاب هدف، ابزار و نتایج ثانوي 3108 تا ترجمه پویان،بي )وبر، براي ما آشنا باشد
عامل رین تمهم، گيريتصميمد. شوميو سنجيده  شده گرفتهآن به شکلي عقالني در نظر 

انتخاب رشته الگوي انتخاب  زمينه درالگوها ترین مهمد. از شوميانتخاب رشته محسوب 
هاي منطقي که باید یک فرد داوطلب انتخاب رشته گام هاآناست.  1و گاالگر 6سلرهارشته

طقي، اولين گام من هاآنبر اساس نظریه  .دهندمياتخاذ نماید نشان گيري تصميمدر فرایند 
سي عوامل محيطي به برر تأثيرکه فرد تحت  افتدميپيش آمادگي است و زماني اتفاق 

ستجو . مرحله دوم جگيردميو تمایالت اوليه آمادگي خود براي انتخاب رشته قرار  هاانگيزه
                                                           
1. Credentialism  

2. Social class 

3. Cultural capital 

4. Hossler 

5. Gallagher  
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نجام ااقدام کند و سر هارشتهاطالعات درباره آوري جمعاست که بر اساس آن فرد باید به 
ه بر اساس نتایج مراحل پيشين اقدام ب آموزدانشاست که  رشته مرحله نهایي و سوم انتخاب

  (.3782 ،سلر و گاالگرها) نمایدميانتخاب 
 همناسب در انتخاب رشته معرفي کردریزي گيري براي برنامهسه سبک تصميم 3هارن

 :از اندعبارتها است این سبک
و آوري جمعاطالعات را  ،رد داوطلب انتخاب رشته: در این سبک ف7سبک منطقي

ه براي انتخاب رشته را فرد بر عهدگيري تصميمند و مسئوليت کميموقعيت را ارزیابي 
. در این سبک فرد بيشتر بر اساس اصول و منطق خود و کمتر بر اساس عواطف و گيردمي

 .گيردمياحساسات تصميم 
از احساسات و عواطف خود کمک گرفته و : در این سبک فرد داوطلب 1سبک ذاتي

 .نمایدمياحساس، نهایي  ترینمناسبتصميم خود را بر اساس 
بيشتر از تفکرات، اعتقادات و  مراتب به: در این سبک فرد داوطلب 6سبک وابسته

د بر عهده گيري خوه و مسئوليت کمتري را براي تصميمپيشنهادهاي دیگران استفاده نمود
از اي مجموعهانتخاب رشته بر اساس  1بر اساس دیدگاه چایمن (.3727 ،هارن) گيردمي

س . بنابراین بر اساشودانجام ميدر ارتباط با عوامل بيروني  آموزدانشدروني هاي ویژگي
تعامل عوامل دروني شامل عالقه و سطح آرزوهاي فردي، نگرش، توانایي، عملکرد تحصيلي 

هاي يویژگدر زندگي فرد، مثل اعضاي خانواده، دوستان،  و عوامل بيروني از قبيل افراد مهم
 (.7002 ،0کانرد) گيردميانتخاب رشته صورت  غيرهمحل تحصيل و 

 «ایران پرورش و آموزشهدایت تحصيلي در نظام »( در پژوهشي با عنوان 3172نویدي )
ده و اهداف ا نشاجر ايشایسته طور بههدایت تحصيلي در ایران  هايبرنامه بيان کرده است که

ظام این امر مهم در ن هايناکامياست. براي رفع  نيافته تحققو مقاصد اصلي در این زمينه 
مشاوران،  ايحرفهتوجه به نيازها و امکانات جامعه، ارتقاي سطح دانش و مهارت  ،آموزشي

ان از آغاز تحصيالت تا مرحله کسب صالحيت آموزدانشتالش جدي جهت راهنمایي 

                                                           
1. Harren  

2. Rational style 

3. Intrinsic style 

4. Dependent style 

5. Chapman  

6. DeRonck 
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در بهگشت برنامه هدایت  مؤثررا از عوامل  هابرنامهو  هااقدامو ارزشيابي « هبرير خود»
مؤثر بر  لوامعبه بررسي  (3170) و همکارانابراهيمي مقدم  تحصيلي معرفي کرده است.

صوصيات خ ،که نداهپرداختند. این محققان نشان داد هنر هتانتخاب رش هب تمایل و عدم تمایل
چهار عاملي  به ترتيب همساالن و معلمين و مشاورین، فردي، عوامل خانوادگي، مدرسه

 (3170) مقصود گردوان و عبدالهي آموزان به رشته هنر تأثير دارند.دانشهستند که در تمایل 
اشاره کرده  «آموزاندانشتحصيلي  هتمؤثر بر انتخاب رش لوامعبررسي » در پژوهشي با عنوان

آموزان به تواند باعث جذب دانشهاي جدید ميپرورش با ایجاد رشته و آموزشکه  اند
يابي کنند و امکان دستاي که تدریس ميرضایت از معلمين در رشته .هاي موردنظر شودرشته

و  ميرصالح رضاپور هستند. آموزاندانش هتمؤثر بر انتخاب رش لوامعبه شغل از دیگر 
 منابع از آموزاندانش استفاده و دسترسي آگاهي، وضعيت بررسيبه ( 3171) همکاران
دست  به این نتایج هاآنپرداختند.  آموزاندانشتحصيلي  رشته انتخاب بر مؤثر اطالعاتي

عه مطال ،نقش مدرسه، صوصي مشاورهاز نقش مشاوران و مراکز خ آموزانند که دانشاهیافت
فردي، استفاده از وسایل سمعي و بصري و بازدید از مشاغل در کسب اطالعات براي انتخاب 

ه راهم نبودفآساني بهها ند، اما امکانات دسترسي به این منابع براي آناهرشته مناسب آگاه بود
عنوان رویکردي  بهي سبک یادگير»با عنوان ( 3176) معروفي و کرميدر پژوهش  است.

ـه اغلـب ک ه استتایج تحقيق نشان دادن «ان دبيرستانيآموزدانشبراي هدایت تحصيلي 
ـب کننده و اغل آموزان رشـته ریاضي و تجربي، داراي سبک یادگيري همگرا و جذبدانش
در  .دهنده هستند آموزان رشـته علـوم انسـاني داراي سـبک یادگيري واگرا و انطباقدانش

ان آموزدانشکه با موضوع عوامل تاثيرگذار بر انتخاب رشته در بين ( 3171پژوهش داداشي )
 استعداد، خانواده، راني انجام داده است، بر اساس تحليل عامل اکتشافي به ترتيب دانشگاه،ته

عالقه داراي  و اقتصادي -اجتماعي اجتماعي، موقعيت مقبوليت آگاهي، و شناخت انگيزه،
در پژوهشي با عنوان ( 3177) مرادي و اخوان تفتيبيشترین اهميت و اولویت بوده اند. 

 مؤثر عوامل و خویش رشته از انتخاب نظري متوسطه دوره آموزانشدان رضایت بررسي»

 عالقه ترتيب، به رشته انتخاب از بر رضایت مؤثر عوامل به این نتيجه دست یافتند که «آن بر

 داشته را نقش کمترین والدین و نظر بوده مشاور توصيه و آینده شغلي اولویت شخصي،

ریاضي و فيزیک  رشته آموزاندانش و شترینرشته علوم انساني بي آموزاناست. دانش
 رشته انتخاب الزام از آموزانهمچنين دانش اند.خود داشته رشته از انتخاب کمترین رضایت

mhtml:file://C:/Users/ghgf/Desktop/انتخاب%20رشته/رازقی/شناسایی%20دلایل%20تمایل%20و%20عدم%20تمایل%20دانشآموزان%20به%20انتخاب%20رشته%20هنر%20(مطالعهی%20موردی%20دانشآموزان%20دختر%20پایه%20اول%20متوسطه%20منطقه%202%20شهر%20تهران).mht!file:///C:/Users/ghgf/Desktop/انتخاب رشته/?_action=article&au=23325&_au=%D9%86%D8%AF%D8%A7++%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
mhtml:file://C:/Users/ghgf/Desktop/انتخاب%20رشته/رازقی/شناسایی%20دلایل%20تمایل%20و%20عدم%20تمایل%20دانشآموزان%20به%20انتخاب%20رشته%20هنر%20(مطالعهی%20موردی%20دانشآموزان%20دختر%20پایه%20اول%20متوسطه%20منطقه%202%20شهر%20تهران).mht!file:///C:/Users/ghgf/Desktop/انتخاب رشته/?_action=article&au=23325&_au=%D9%86%D8%AF%D8%A7++%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://irancounseling.ir/journal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://irancounseling.ir/journal/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1193488/%d8%b3%d8%a8%da%a9-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1193488/%d8%b3%d8%a8%da%a9-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c
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 به منظور ( که3170در پژوهش سرمدي )اند. داشته اول دبيرستان رضایت سال در
 نشان پژوهش داده است، نتایج انجام تحصيلي رشته انتخاب بر موثر شناسایي عوامل

و  معلمان تشویق راهنمایي، دوره شخصي، استعداد، نمرات به ترتيب عالیق مي دهد
بوده  ان موثرآموزدانش تحصيلي رشته انتخاب بر دوستان و والدین تشویق در نهایت

ارائه راهبردهایي براي هدایت تحصيلي » در تحقيقي با عنوان (3187) نظري و همکاران است.
بيشتر که  دانیافته دست به این نتایج «زان دوره متوسطه شهرستان سيرجانآموو شغلي دانش

مند بوده و در ميان دختران عالقه و امکانات ي و فني عالقهلمهاي عآموزان به رشتهدانش
 جه بوده است.تو مراکز آموزشي، بيشترین نقش را داشته و در بين پسران، درآمد بيشتر مورد

 وسيله به مشاوران پيشنهادي هاياولویت به توجه عدم علل» بررسي در (3182سليمان نژاد )

انتخاب  به این نتيجه رسيده است که «تهران شهر متوسطه جدید نظام دختر آموزاندانش
 گيرد.رشته بيشتر بر اساس ارزش اجتماعي رشته تحصيلي در جامعه و نظر والدین صورت مي

 تحصيلي عملکرد تطبيقي مقایسه»با عنوان  (3181) نائيني زندوانياندر پژوهش همچنين 
خاب نحوه هدایت تحصيلي و انت که دهدنتایج نشان مي «آموزشي جدید نظام التحصيالنفارغ

رشته بر اساس استعداد، عالقه، پيشرفت تحصيلي و فرایند صحيح هدایت تحصيلي به 
زیک، ه رشته ریاضي و فيآموزان قوي بر مبناي معدل بهاي مختلف نبوده، بلکه دانشرشته

 اند.هدشآموزان ضعيف به علوم انساني هدایت آموزان متوسط به علوم تجربي و دانشدانش
 تحصيلي عملکرد تطبيقي مقایسهدر ( 7032) 7و تيبو 3رپپورتخارجي  هايپژوهشدر 

برخالف پسران، دختران رشته تحصيلي را  معتقدند آموزشي جدید نظام نالتحصيالفارغ
يت شود. اهماجتماعي پایين مي درآمد و موقعيت کنند که منجر به مشاغل کماب ميانتخ

مچنين ه درآمد براي پسران بيشتر از دختران بوده و انتخاب رشته بستگي به جنسيت دارد.
هاي مختلف تحصيلي توسط دالیل انتخاب رشته در بررسي( 7032) 6و پابوني 1جيوستينلي

 ادراکات در طول زمان تکامل تایج حاکي از این بوده است کهن دختران و پسران فرانسوي
آموزان در فرآیند یابد و این الگوها، فرایندهاي ناهمگوني در یادگيري دانشمي

توجهي  خانوادگي و ارتباط با والدین تأثير قابلهاي درونتفاوت. دهندگيري نشان ميتصميم

                                                           
1  . Rapoport 

2. Thibou 

3. Giustinelli 

4. Pavoni 
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 در تحقيقي با عنوان (7036) 7و پليا 3واکينکر در رفع ابهام فرایند انتخاب رشته دارند.
 معتقدند که «آموزان رومانيگيري ادراک انتخاب تحصيالت توسط دانشاندازه»

عنوان یک  آموزان نسبت به انتخاب زمينه تحصيلي و شغلي باید بهگيري ادراک دانشاندازه
انتخاب  بر عوامل مؤثر» در پژوهشي با عنوان (7037) 1پالت ابزار کاري در نظر گرفته شود.

دانشجویان در هنگام انتخاب اذعان داشته است که  «آموزاندانش توسطدانشگاه و گروه 
ان، شدهند و با کمک خانواده و معلماندانشگاه و بخش، زمان زیادي به تحقيق اختصاص مي

اعي منات اجتشرایط فيزیکي دانشگاه و شهري که دانشگاه در آن قرار دارد و همچنين امکا
در  (7007)و یوسفي فرد  6واگنر نمایند.نظر خود را انتخاب مي مورد و فرهنگي، دانشگاه
آموزان مالزي براي تحصيل در عوامل مؤثر بر اهداف دانش بررسي»پژوهشي با عنوان 

هزینه تحصيل و درجه موسسه آموزشي،  اشاره کرده اند که «مؤسسات آموزش عالي
 آموزان مالزیایي دارد.رشته دانشدر انتخاب  را ترین نقشبيش

دهند ميان نش هابررسي ،بر اساس پيشينه تجربي و نظریات مطرح در حوزه انتخاب رشته
 تأثيرشغلي در همه جوامع انتخاب رشته از عوامل فردي، خانوادگي، آموزشي و که 
منابع، ، هاارزشبر اساس فرهنگ، اي جامعهدر هر  هاآنتنها ماهيت و شدت  ؛پذیرندمي

دوره متوسطه در آموزان دانشمتفاوت است. در خصوص انتخاب رشته امکانات و غيره، 
 شدهانجامو اندک کارهاي  نگرفته استو سایر کشورها پژوهش چنداني صورت  ایران

بوده  کيپزش دنداني پزشکي و هارشته خصوص بهي دانشگاهي و هارشتهمربوط به انتخاب 
با موضوع انتخاب رشته متمایز  شده انجامي هاپژوهشاز سایر را حاضر تحقيق آنچه  .است

 1يراتبم سلسلهکه به روش فرایند تحليل  استجدید آن  انهشناسروش، رویکرد نمایدمي
(AHP) زمانان در آموزدانشهمچنين جهت پاسخگویي به نياز اصلي است.  شده انجام 

 رد عملي دارد.برکا و ورود به پایه دهم متوسطه انتخاب رشته

 پژوهشروش 

                                                           
1. Cernicova 

2. Palea 

3. Polat 

4. Wagner 

5. Analytic Hierarchy Process 
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 گردآوري نظر از و هدف کاربردي نظر ازاست.  شده انجامپژوهش به شيوه کمي  این

پژوهش حاضر، یافتن بهترین اولویت  رود. هدفشمار ميه تحليلي ب - توصيفي ،هاداده
 آموزش آموزان جهت تحصيل در مقطع متوسطه دوم در نظامانتخاب رشته و هدایت دانش

 يمراتب سلسلهفرایند تحليل است.  يمراتب سلسلهبه روش مقایسه زوجي و تحليل  رشپرو و
 روش یک عنوان به و شده ریزيبرنامه نيازهاي و کمياب منابع تخصيص مسئله حل براي

 مختلف هايحوزه در سازينيافته و مدل ساختار مسائلحل براي معيارهچند گيريتصميم

 مقایسة پایة بر مدیریت و سياسي اجتماعي، اقتصادي، علوم تربيتي، علوم مانند انساني عالئق

 براي مناسب هايتصميم بتوانيم تا کندمي کمک ما به فرایند . اینرودمي کار به زوجي

 ،3ساعتي) نمایيم اتخاذ گيريتصميم مراحل هدایت و کردن ساده با را پيچيده هايموضوع
 جهت ارزیابي در اهداف براي را هایياولویتمراتبي  سلسله تحليل فرآیند روش (.7008

 مسئله شکستن مستلزم ي،مراتب سلسله تحليل فرایند ند.کمي ایجاد گوناگونهاي حلراه

شده  تشکيل سطح چهار ازکه  است سطوح ازمراتبي  سلسله وشاخص  چندینه ب تصميم
 قرار کلي معيارهاي دوم سطح در .است گيريتصميم کلي هدف شامل اول سطح :است

 قرار معيارها زیر سوم سطح . درگيردمي صورت هاآن اساس بر گيريتصميمکه  دارند

ي تحصيلي موجود در مدارس هارشته که تصميم هاينيز گزینه سطح آخرین در و گيرندمي
از:  اندعبارتمراتبي  سلسله تحليل فرآیند مراحل روش ند.شومي مطرح متوسطه هستند،

 ماتریس سطر هر حسابي ميانگين آوردن دسته ب( ب ،زوجي ماتریس ( نرمال کردنالف

 بنديرتبهد(  و هاگزینه حسابي ميانگين در هاشاخص نسبي اوزان ج( ضرب، شده بهنجار

 ها.گزینه کردن
 شامل )مشاوران، ،استان ایالم پرورش و آموزشمتخصصان  تحقيق، آماري جامعة

. باشندمي (پرورش و آموزشکارشناسان و مدیران اداري و همچنين مدیران و دبيران مدارس 
تاني را آموزان دبيرسبر انتخاب رشته دانش مؤثرعوامل  که همه يبراي دستيابي به معيارهای

مصاحبه با آنان به روش  از طریقو کارشناسان و  خبرگان نظرات به استنادبا پوشش دهد، 
 هايرویه کارگيري به با تئوري دیا گراند مبنایي ظریةن است. صورت گرفته 7تئوري دگراند

 زمينه این در و دهدمي قرار هدف را ،داده بر مبتني آزمایشي، اينظریه به دستيابيمشخص 

                                                           
1. Tomas L Saati 

2. Granded Theory 
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 اجزاي نظري هايگزاره و هامقوله و مفاهيم روش این در .کندمي تبعيت استقرایي منطق از
. پس از حصول (76: 3181، 7نيکورب و 3تراوس)اش دهندمي تشکيل را مبنایي نظریة اصلي

ه، نهایي توسط اساتيد برجست تائيدگردید که بعد از  آوريمعيار جمع زیر 67 ،به اشباع نظري
 سنجش معيار 1 نهایت در. گردیدتدوین  مقایسه زوجيو AHP در قالبپرسشنامه نهایي 

 عالیق و توانایي :از اندعبارت این پژوهش يپرسشنامه در تحصيلي( هايرشته) هاگزینه
 اجتماعي.  عوامل و والدین آینده، نظر شغليهاي ، فرصتايمدرسه عواملشخص، 

 پژوهش نتایج
 ،ييفدر بخش توص .اندشده ارائهو تحليلي  در دو بخش توصيفي ي این تحقيقهایافته

ر بخش و د است شده دادهشرح  3 شماره در قالب جدول جمعيت شناختي نمونههاي ویژگي
براي  متوسطههاي هاي هدف پژوهش که رشته( گزینهAHP) به شيوه مقایسه زوجي يتحليل

 . شده اند بنديرتبه ،آموزان هستندانتخاب رشته دانش

 آماری نمونههای ویژگی .1جدول 
 جنس سابقه خدمت سمت تحصيالت

ویژگي 
دهندگانپاسخ  

کارشناسي 
ارشد و 

 باالتر
 کارشناسي

مدیر، 
دبير و 
مشاور 
 مدارس

مدیر و 
کارشناس 

 اداري

باالي 
70 
 سال

تا  30
37 
 سال

کمتر 
 30از 

 سال

 مرد زن

 فراواني 31 31 2 33 37 37 38 7 73
 درصد 10 10 71 12 60 60 00 10 20

 

درصد پاسخگویان  22و  استتوزیع جنسي پاسخگویان برابر  3 بر اساس جدول شماره 
، مدیردرصد پاسخگویان  00. اندداشته پرورش و موزشآر بقه خدمت د سال سا 30بيشتر از 

. همچنين اکثریت اندبودهدرصد دیگر مدیر و کارشناس اداري  60 و و مشاور مدارس معلم
  .اندبودهداراي تحصيالت کارشناسي ارشد و باالتر  درصد 20معادل  پاسخگویان

 زوجی ساعتی هایمقایسهکمیتی  گانهنهمقادیر  .2جدول 
اتترجيح  مقدار عددي تعریف 

                                                           
1. Strauss 

2. Corbin 
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 3 اهميت مساوي دارند. مساوي اهميت شاخص دو هدف، تحقق در

 1 اندکي بيشتر است. jاندکي بيشتر از i اهميت

 1 اهميت بيشتر است. jبيشتر از i اهميتبراي تحقق هدف، 

 2 خيلي بيشتر است. jخيلي بيشتر از i اهميتبراي تحقق هدف، 

 7 اهميت مطلق است. رسيده اثبات به قطعي طوربه jنسبت به  iخيلي بيشتر اهميت

7-6-0-8 ترجيحات بينابين دارد. وجود ميانه و حالتزماني که قضاوت بين دو معيار سخت است   

 معیارهاماتریس مقایسه زوجی  .3جدول 

عوامل 
 اجتماعي

 

نظر 
 والدین

هاي شغلي فرصت
 آینده

توانایي و عالیق 
 شخص

 عوامل
ايمدرسه  

 
 

هامعيار  

01/0  27/1  367/0  373/0 ايمدرسه عوامل 3   

71/1  31/2  73/1  3 77/1  
توانایي و عالیق 

 شخص

10/0  1/1  3 307/0  01/2  
هاي شغلي فرصت

 آینده

137/0  3 388/0  360/0  326/0  نظر والدین 

3 71/3  318/0  361/0  301/0  عوامل اجتماعي 

 تهمحاسبه نمره نرمال شده معیارهای انتخاب رش .4جدول 
ميانگين 
 هندسي

عوامل 
 اجتماعي

نظر 
 والدین

هاي فرصت
 شغلي آینده

توانایي و 
 عالیق شخص

 عوامل
ايمدرسه  

 معيارها

333/0  77/0  72/0  03/0  33/0 ايمدرسه عوامل 02/0   

600/0  11/0  11/0  27/0  00/0  18/0  
توانایي و عالیق 

 شخص

737/0  10/0  71/0  31/0  30/0  13/0  
هاي فرصت

 شغلي آینده

018/0  07/0  06/0  07/0  08/0  03/0  نظر والدین 

060/0  06/0  07/0  07/0  08/0  03/0  عوامل اجتماعي 

.باشدمي قبول قابلسازگاري معيارهاي ماتریس     076/0نرخ سازگاري:   

ي بوده و نياز قبول قابل ،یافته تخصيص هايوزن، 3/0با توجه به نرخ سازگاري کمتر از 
 .باشدمينبه رفع ناسازگاري 
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 پسدرصد،  60توانایي و عالیق شخص با دهد نشان مي 6 شماره ميانگين هندسي جدول
درصد، عوامل اجتماعي  33اي با درصد و عوامل مدرسه 77شغلي آینده با  هايفرصت آن از
-دانشدرصد به ترتيب در انتخاب رشته  6نظر والدین با نزدیک به  نهایت دردرصد و  6با 

 .ولویت قرار دارندان در اآموز

 هاگزینه و هامعیار نسبی هایوزن تعیین .5جدول 
هاگزینه وزن نسبي هامعيار وزن نسبي گزینه   هدف معيار 

763/0  ریاضي و فيزیک 

333/0  

 

ايمدرسه عوامل  

 

ش
دان

ته 
رش

ب 
خا

 انت
ت

حا
جي

تر
ان

وز
آم

 
ره

دو
به 

ود 
ور

 
طه

وس
مت

 
 

627/0  علوم تجربي 
001/0  علوم انساني 
017/0 ايحرفهفني و    

007/0  کار و دانش 
130/0  ریاضي و فيزیک 

600/0  

 

توانایي و عالیق 
 شخص

 

110/0  علوم تجربي 
070/0  علوم انساني 
373/0 ايحرفهفني و    

370/0  کار و دانش 
302/0  ریاضي و فيزیک 

737/0  

 

هاي شغلي فرصت
 آینده

 
 

138/0  علوم تجربي 
010/0  علوم انساني 
371/0 ايحرفهفني و    

012/0  کار و دانش 
081/0  ریاضي و فيزیک 

018/0  
 نظر والدین

 

327/0  علوم تجربي 
301/0  علوم انساني 
721/0 ايحرفهفني و    

361/0  کار و دانش 
712/0  ریاضي و فيزیک 

060/0  

 

 عوامل اجتماعي

 

671/0  علوم تجربي 
026/0  علوم انساني 
013/0 ايحرفهفني و    

013/0  کار و دانش 
.است قبول قابلسازگاري معيارهاي ماتریس     072/0نرخ سازگاري:   
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ي بوده و نياز قبول قابل ،یافته تخصيص هايوزن، 3/0با توجه به نرخ سازگاري کمتر از 
 .نيستبه رفع ناسازگاري 

 هايماتریس از که هاگزینه و همچنين معيارها امتياز ترکيب و تلفيق با نهایت در

  .محاسبه گردید گزینه هر نهایي امتياز شدند، حاصل زوجي ايمقایسه
 

 
 ها برای انتخاب رشتهگزینه بندیاولویتامتیاز نهایی و . 1ار نمو

 گيريبحث و نتيجه

ص شده در این پژوهش مشخ نجامهاي او مصاحبه هاپژوهشبا توجه به مباحث نظري، پيشينه 
ترین مسائل جامعه روز ایران است. آنچه اهميت گردید که بحث انتخاب رشته یکي از مهم

هاي نماید، ارتباط انتخاب رشته و رابطه علّي آن با دیگر انتخاباین موضوع را دو چندان مي
تخاب تان مقدمه انمهم زندگي نوجوانان و جوانان است؛ بدین معني که انتخاب رشته دبيرس

روري ضهاي مهم زندگي افراد است. بنابراین شغل، انتخاب رشته دانشگاه و دیگر موقعيت
 را جامعي و صحيح اطالعات قبل، از ارزشمند، نوجوانان و یک انتخاب صحيح است براي

  باشند. داشته را انتخاب ترین و مناسب بهترین بتوانند تا آورند بدست مختلف طرق از
 معيارهاي آن شامل مدرسه به همراه زیر هايکه معيار نشان داده است این تحقيق نتایج
آن، عالقه به محيط آموزشي،  هايمحدودیتمدارس، هدایت تحصيلي و  ايمشاورهخدمات 

در  پرورش و آموزشقبولي در دانشگاه، محيط مدرسه، محتواي دروس، تنوع رشته، اجبار 
امکان ادامه تحصيل، سهولت تحصيل در رشته و ه، بحث هدایت تحصيلي، نزدیکي مدرس

,  علوم انسانی
0.078, کاردانش0.066

, فنی و حرفه ای 
0.148

,  علوم ریاضی
0.302

,  علوم تجربی
0.358
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ضي و تجربي، ریاعلوم ي هارشتهدر  ،نندکميي تخصصي تدریس هارشتهدبيراني که در 
 1 و 0-2-76-68به ميزان به ترتيب  ايحرفهفيزیک، علوم انساني، کار و دانش و فني و 

پورت و رپ با پژوهش صوصخه ب شده انجامي هاپژوهشکه با اکثر  اندداشته تأثير درصد
 عبدالهي و گردواندمقصو ،(7037) پالت ،(7007) یونسي فردو  واگنر (،7032تيبو )

توانایي و . همچنين ( همخواني دارد3187) و همکاراننظري  و(1331سرمدی ) ،(3170)
معيارهاي آن شامل استعداد، عملکرد تحصيلي سنوات قبلي،  عالیق شخص به همراه زیر

، توان علمي، کاربردي بودن رشته در زندگي شخص، توانایي جسمي نظر موردشته عالقه به ر
، کار و ايفهحرتجربي، فني و علوم ي ریاضي و فيزیک، هارشتهدر  تأثيربيشترین و هوش 

که نتایج این  ؛اندداشتهدرصد  7و 37-37-10-17به ميزان به ترتيب دانش و علوم انساني 
(، 1331سرمدی )، (3177) اخوان تفتي ومرادي (، 3171) داداشيي هاپژوهشبا  تحقيق

 یر با نتایج پژوهشامغق بوده، اما منطب( 7032رپپورت و تيبو ) و (3187) نظري و همکاران
انتخاب رشته بر اساس معيار توانایي  همچنين از دیدگاه نظري .است( 3181) نائيني زندوانيان

که بر اساس آن فرد داوطلب بر اساس و عالیق شخص منطبق با سبک ذاتي هارن است 
ي بررس این پژوهشاز دیگر نتایج  نماید.مي گيريتصميماحساسات و تمایالت خود 

معيارهاي آن شامل هزینه رشته در دوران تحصيل،  شغلي آینده به همراه زیر هايفرصت
رتيب ت درآمد، فرصت شغلي، بازار کار، شرایط اقليمي، امکانات منطقه و کشور است که به

، ریاضي و فيزیک، کار و دانش و علوم انساني به ايحرفهتجربي، فني و  علوم يهارشتهدر 
رادي م هايپژوهشکه نتایج پژوهش حاضر با  اندداشته تأثيردرصد  6و  6-33-37-17ن ميزا

پليا  وکرینوکا  و (7032، رپپورت و تيبو )(3187) نظري و همکاران ،(3177) و اخوان تفتي
یعني از دیدگاه کارشناسان و متخصصان تعليم و تربيت و انتخاب  ؛( همخواني دارد7031)

انساني در  لومع بي و کمترین آن براي رشتهتجرعلوم رشته، بيشترین بازار کار براي رشته 
هارن  منطبق با سبک منطقي نيز انتخاب رشته بر اساس معيار شغلي فراهم است.کشورمان 

آوري و موقعيت را اطالعات را جمع ،داوطلب انتخاب رشته است که در این سبک فرد
 گيرد.ده ميعه براي انتخاب رشته را خود فرد بر گيريتصميمکند و مسئوليت ارزیابي مي

معيارهاي آن شامل توان مالي خانواده،  همچنين عوامل خانوادگي و نظر والدین به همراه زیر
ي هارشتهدر  يرتأثبيشترین والدین و شغل والدین  دتأکيتحصيل اعضاي خانواده در این رشته، 

به ميزان  يببه ترت علوم انساني، کار و دانش و ریاضي و فيزیک تجربي،علوم ، ايحرفهفني و 
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، (3170) و همکارانابراهيمي مقدم و با پژوهش  اندداشته تأثيردرصد  8و72-38-32-36
انتخاب رشته  .( همخواني دارد7037) پالت و (7032) پابوني و جيوستينلي(، 3171داداشي )

لب است که در این سبک فرد داوط بر اساس معيار نظر والدین منطبق با سبک وابسته هارن
عوامل  .نمایدميبيشتر از تفکرات، اعتقادات و پيشنهادهاي دیگران استفاده  مراتب به

 ، کاربرديگرایيمدرکموقعيت اجتماعي، معيارهاي آن شامل  به همراه زیرنيز  اجتماعي
و  من اقوادر بي چشميهم و چشم بودن رشته در جامعه و محيط زندگي، شرایط اجتماعي،

، هاگوپيروي از الپيروي از دوستان، ، پرستيژ اجتماعيدوستان، کسب سرمایه اجتماعي، 
 يهارشتهر د تأثيرترین بيشبه ترتيب  جمعي ارتباطو وسایل  هارسانهمنطقه،  رسوم و آداب

-10زانو به مي ايحرفهعلوم تجربي، ریاضي و فيزیک، علوم انساني، کار و دانش و فني و 
 ان نژادسليم خصوصه ب شده انجامي هاپژوهشو با اکثر  اندداشته تأثيردرصد  1و 70-2-1

 .( همخواني دارد7037) پالتو ( 7032) پابوني و جيوستينلي، (3182)
 60ا ب است که توانایي و عالیق شخص نتيجه فرایند مقایسه زوجي عوامل حاکي از این

، ايمدرسهدرصد و عوامل  77صت شغلي آینده با فر آن از پس، بوده در اولویت اول درصد
همچنين  .دارنددرصد قرار  6و  6، 33نظر والدین به ترتيب با  نهایت درعوامل اجتماعي و 

ي هاي علوم تجرببيانگر آن است که به ترتيب رشته 3نتایج نهایي پژوهش بر اساس نمودار 
 8درصد، کار و دانش با  31با  ياحرفهدرصد، فني و  10درصد، ریاضي و فيزیک با  10با 

درصد داراي ارجحيت و اولویت براي انتخاب و ادامه  2علوم انساني با  نهایت دردرصد و 
 .هستندتحصيل 

ته علوم ارجحيت و اولویت رشمراتبي  سلسلهنتيجه پایاني این پژوهش بر اساس تحليل  
عوامل  شغلي آینده، هايصتدر حالت کلي و بر اساس معيارهاي فر هارشتهتجربي بر سایر 

 رايبرقابت شدید و سختي فراوان  وجود بابدین معنا که  .بوده است ايمدرسهاجتماعي و 
 هارشتهگر همچنان بر دیو تحصيل در آن  اما انتخاب رشته تجربي ،نکور تجربيپذیرش در ک
 پرورش و وزشآمو اقدامات وزارت  هابرنامهاخير ما شاهد  هايسالدر  هرچند برتري دارد.

 هبو جامعه هستيم که سعي فراوان در کاهش متقاضيان رشته علوم تجربي  ايرسانهدر فضاي 
 و محدودیت از طریق ابزار هدایت تحصيلي بنديسهميهاعمال  ازجملهمختلف  هايروش

دارد اما در این  در سطح کشور ان در این رشتهآموزدانش نام ثبتجهت جلوگيري از 
 ،تغالتا زماني که بحث اش رسدميو به نظر  استو اولویت اول رشته تجربي  پژوهش ترجيح
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جامعه است ما شاهد تحصيل مغزهاي برتر در رشته علوم تجربي و اول  مسئلهدغدغه و 
 البجاز دیگر نکات  همچنين رقابت شدید در کنکور گرایش علوم تجربي خواهيم بود.

صورت  رورشپ و آموزشه با متوليان و متخصصان که از طریق مصاحب نتایج این تحقيق توجه
ي است است این در حالرشته علوم تجربي در گرفته است توصيه به انتخاب و اولویت اول 

 جهت جلوگيري از ي مختلفهاآموزش و پروش تمام تالش خود را با روشوزارت که 
ي که نتایج ، بدین معنردگيميکار ه ب انآموزدانشبراي  انتخاب رشته علوم تجربي و نام ثبت

ي ها جهت دستيابي به رشته تجربان و خانوادهآموزدانشهاي کننده کنش این تحقيق تایيد
هاي آموزش و پرورش با این همه تقاضا براي رشته تجربي زماني مي تواند است و چالش

در جامعه  تحصيلي هارشتهفروکش کند که شرایط شغلي و پرستيژ اجتماعي براي دیگر 
 فراهم گردد.

  منابع
(. شناسایي دالیل تمایل و عدم 3170). و شریفي، اصغر.، صمدي، بيتا .،ابراهيمي مقدم، ندا
اول  هآموزان دختر پایي موردي دانش)مطالعه آموزان به انتخاب رشته هنرتمایل دانش

 .326-311، (66) 31 نوین تربيتي، هاياندیشه فصلنامه ،شهر تهران( 7متوسطه منطقه 
 ،مبنایي نظریة کيفي: تحقيق روش اصول (.3181) .جوليت کوربن، و .،آنسلم اشتراوس،
 مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه تهران: محمدي، بيوک ترجمة ،هاشيوه و هارویه

 فرهنگي.
 دختر آموزاندانش کم گرایش علل (. بررسي3170) .دارائي، مریم و .،اکبرعليبيدختي، 

نو در  رهيافتي فصلنامه، سمنان شهر هايدبيرستان در انساني علوم شتهر به مستعد
 .(1) 7 مدیریت آموزشي،
 بررسي .(3171و سماوي، عبدالوهاب. ) .،رفيعي پور، امين .،حاجي عليزاده، کبري

 شهر دبيرستاني انآموزدانش در تحصيلي درگيري پرسشنامه سنجيروان هايشاخص
 .307-81، (76) 0، تربيتي گيرياندازه فصلنامه ،بندرعباس

 ،آگاهيوضعيت (. بررسي3171) .سميهو  و براتي .،شفایي، مریم .،، یاسرميرصالح رضا پور
صيلي، تح رشته انتخاب بر مؤثر اطالعاتي منابع از آموزاندانش استفاده و دسترسي
 .81-00 ،(00) 31 ،هاي مشاورهپژوهش فصلنامه
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 جدید ظامن التحصيالنفارغ تحصيلي عملکرد تطبيقي مقایسه(. 3181) .نائيني، احمد انيانزندو
 ، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.آموزشي

رشد مدیریت مدرسه،  ،(. هدایت تحصيلي، ضرورت ها و کارکردها3171). زرافشان، علي
336 ،37-73. 

ن اآموزدانششناسایي عوامل موثر بر انتخاب رشته ي تحصيلي (. 3171) .داداشي، فاطمه
 الزهراء. دانشگاه ارشد کارشناسي نامهپایان، موفق دبيرستان

 ارشد، کارشناسي نامه پایان ،تحصيلي رشته انتخاب بر موثر عوامل(. 3170) .علي سرمدي،
 چمران. شهيد دانشگاه

 مشاوران پيشنهادي هاياولویت به توجه عدم علل بررسي(. 3128). انگيزروحنژاد،  سليمان

 شهر پرورش و آموزش در متوسطه آموزش جدید نظام دختر آموزاندانش وسيلهبه

 الزهراء. دانشگاه ارشد کارشناسي نامهپایان ،تهران
تهران. وزارت  .وپرورشآموزشسند تحول بنيادین  (.3170). پرورش و آموزشوزارت 

 .ورشوپرآموزششوراي عالي دبيرخانه  .پرورش و آموزش
 تهران، انتشارات سمت.، شغليتحصيلي و  و مشاوره راهنمایي(. 3187) .، عبداهللآباديشفيع

 این در مشاوران نقش و ایران متوسطه دوره در مشاوره و (. راهنمائي3188) .صافي، احمد

 .6، تربيت و تعليم فصلنامه دوره،

 متوسطه دوره آموزاندانش ایترض (. بررسي3177) .و اخوان تفتي، مهناز .،مرادي، انسيه
، (78) 7 ي،تربيت شناسيروان فصلنامه برآن، مؤثر عوامل و خویش رشته انتخاب از نظري

373-318. 
رویکردي براي هدایت  عنوانبهسبک یادگيري  (.3176) .و کرمي، زهرا .،معروفي، یحيي

 .10 هاي تربيتي،پژوهش، آموزان دبيرستانيتحصيلي دانش

 هتبر انتخاب رش مؤثر لوامع(. بررسي 3170) .و عبدالهي، درخشان .،، اميرمقصود گردوان
 .(3) 70 رشد آموزش علوم اجتماعي، فصلنامه، آموزاندانشتحصيلي 

راهبردهایي براي هدایت  ارائه(. 3187) .و حاتمي، حسين .،محمدي، فاطمه .،نظري، الناز
افتي نو در رهي فصلنامهآموزان دوره متوسطه شهرستان سيرجان، تحصيلي و شغلي دانش

 .310-332، (1) 7، مدیریت آموزشي
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http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1193488/%d8%b3%d8%a8%da%a9-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1193488/%d8%b3%d8%a8%da%a9-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c
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 و عملي تجارب :ایران وپرورشآموزش نظام در تحصيلي (. هدایت3172نویدي، احمد. )
 .16-7، (311) 16 تعليم و تربيت، فصلنامهپایدار.  هايچالش
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