
 55-66، ص 3131، بهار  31فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
هدف این پژوهش مرور و بررسی تحقیقات صورت گرفته پیرامون انتخاب رشته در ایران به منظور دست 

. تحقیقات در این زمینه بوده استهای تحقیقاتی و شناخت هر چه بهتر سیر یافتن به برآیندی از تالش

( SIDعموما از طریق تارنمای جهاد دانشگاهی ) 2831تا  2841پژوهش صورت گرفته در بازه زمانی  84

دهد برای محققان این حوزه از جمله آوری گردید و مورد تحلیل قرار گرفت. این بررسی نشان میجمع

نتخاب رشته افراد دخالت دارند بوده است. عواملی موارد اصلی مورد سوال پرداختن به عواملی که در ا

گیری شغلی، منزلت اجتماعی، عالئق شخصی، توصیه که بیشتر از آنها نام برده شده شامل: عالقه و جهت

والدین و همکالسان، مشاوران و کادر آموزشی، درآمد شغل، توان مالی و دوری و نزدیکی شهر محل 

ادی، های اقتص، علمی، بدنی و جنسیتی هستند. در چارچوب مدلتحصیل به محل زندگی، توان شناختی

شناختی و ترکیبی، وجه مشترک بسیاری از نتایج تحقیقات در مورد انگیزه انتخاب رشته توجه به جامعه

آینده شغلی است، یعنی هدف از تحصیل در دانشگاه رسیدن به شغلی سازگار با عالئق شخصی، یا 

و یا منزلت اجتماعی افراد است. از این مرور تحقیقاتی، پوشش نیافتن بعضی انتظارات مالی و اقتصادی 

های موضوعات در حوزه مشاوره و راهنمایی تحصیلی قابل تشخیص است، به میزان آگاهی از شرایط رشته

های مختلف تحصیلی، رشد انتخابی توجه ناچیزی شده است، همچنین عدم تناسب گرایش به رشته

آنها، تکراری بودن اهداف و نتایج، و نادیده گرفتن راهنمایی در  کمی رشد همپای االتکیفیت مق نیافتن

های مطالعه از سوی نظام راهنمایی و مشاوره از مواردی هستند که جای تزمینه مطالعه کردن و مهار

 شود.خالی آنها در تحقیقات داخلی احساس می

 .لی، مرور تحقیقاتیمشاوره، انتخاب رشته، هدایت تحصی :يديکل واژگان
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 بحرانیمحمود 

 استادیار پژوهشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
 

 نام نویسنده مسئول:
 محمود بحرانی

ي تحقيقات: مروري بر مشاوره و انتخاب رشته در آینه

 هاي سه دهه گذشته در ایرانپژوهش
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 مقدمه
، به نقل از 1002انتخاب رشته برای ادامه تحصیل همواره یک تصمیم مهم در زندگی نوجوانان و جوانان بوده است. چنانکه کولینز )

ها و وقایعی و با چالش شود تا نظم یافتهآموزان کمک می( بیان داشته است  از طریق مشاوره و راهنمایی به دانش1021میکای، نیاگا و کولی، 

ها و شوند رفتار کنند. ناآگاهی در انتخاب رشته و ناهماهنگی میان عالئق، تواناییکه در محیط تحصیلی، اجتماعی و فیزیکی روبرو می

توجه  د. باگردهای آموزشی میهای یک رشته تحصیلی باعث هدر رفتن وقت و انرژی فرد و نیز خسارت به منابع تأمین کننده هزینهویژگی

نمود کوششی نیز برای های بسیاری در این باره انجام شده و الزم میهای اخیر پژوهشبه اهمیت و پیامدهای فرایند انتخاب رشته، در دهه

های انجام شده در این حیطه صورت گیرد تا بازخوردی از حاصل تحقیقات علمی در باره چگونگی تعیین رشته در بندی نتایج پژوهشجمع

اندرکاران نظام آموزشی و مسئولین اجرایی کشور قرار گیرد. در این راستا در پژوهش یران و نتایج آن فراروی پژوهشگران، مشاوران و دستا

 حاضر با تمرکز بر اسناد علمی قابل دسترسی از طریق اینترنت پیرامون موضوع انتخاب رشته تحصیلی در ایران، اقدام به بررسی این تحقیقات

 پایگاه مرکز اطالعات"یه و تحلیل نتایج آنها گردید. دو مرجع عمده مدارک علمی موجود در زمینه نشر اینترنتی اسناد علمی تارنمای و تجز

 یابی قرار گرفتند. ( بودند که هدف دادهIrandoc.irاسناد و مدارک علمی ایران )"و مرکز  "(SID.irعلمی جهاد دانشگاهی )

 پیـدا جریان و شد شروع2830 تا2882 هـایسـال بین آن مقدمات تهیه و مشاوره تحصیلی و راهنمایی مساله ایران در تاریخی نظر از

 نیز و شد مطرح پرورش و آموزش در راهنمایی و مشاوره طرح متعددی برگـزاری سمینارهای بـا 2882 هـایسـال (. از2848 صـافی،) کـرد

 جمله از آن استقرار و طرح و وظایف خـدمت، تهیه ضـمن کارآموزی هایدوره مشاوران، کار ابزار تهیه و هادانشگاه در مشاوره تربیـت نیروی

تربیـت  و تعلـیم انـدرکاراندسـت بـرای آموزشـی هایدوره طرح این گسترش و بـرای پیشرفت. اسـت بـوده دوره ایـن در بعدی اقدامات

 مراکـز گردید، تدوین تربیتی و تحصیلی هایشـد، پرونده تهیـه مختلـف بروشورهای و تمقاال شدند، اعزام مدارس به مشاوران گردید، طراحی

 فـراهم آمد مـدارس در راهنمـایی و مشـاوره نظـام استقرار برای شرایط شد و ایجاد هامراکـز استان از برخـی در راهنمـایی و مشـاوره

 (.2832و کنعانی، ، به نقل از یادگارزاده، پرند 2812 طباطبایی، صدرایی)

 ماه مهر از و گرفت قرار رسمی جـزء دروس راهنمـایی و مشـاوره درس تهـران عـالی سرایدانش در 2883 و 2888 هایسال در

بررسـی  مورد جدید اهداف به توجه با راهنمایی برنامه اسالمی انقالب پیروزی از پس. تشـکیل شد تحصیلی راهنمایی دوره کالس اولین 2830

 آن نجایگزی مدارس در انقالب متولیان عنوان پرورشـی با مربیان طرح بعدها که بود مشاور – معلم نظام آن نتیجه و گرفت قرار ارزشیابی و

موجـود،  شـرایط بـه نگاهی. گردید اندازیراه پرورش و آموزش مناطق در مجدداً و راهنمایی مشـاوره هـایهسـته2818 سـال در. شد

 دهـدمـی نشان جهان و ایران سطح در آموزشی بـر نظام حـاکم ادبیـات و راهنمایی و مشاوره حوزه در تخصصی دانش شده، انجام هایپژوهش

 در راه طوالنی مطلـوب وضـع بـه رسیدن تا و است اجرایی و پژوهشی آموزشی، جدی فعالیت هنـوز نیازمند کشـورمان مـدارس در مشـاوره

 (. 2832، به نقل از یادگارزاده، پرند و کنعانی، 2848 صافی، ؛2842 همکاران، و کاویانی) است پیش

اند، ( نقل کرده2841ساز و نیلی )است، چنانکه نصر، عریضی، عالمتهای نظری نیز برای انتخاب رشته مطرح شده بعضی مدل

(. در مدل اقتصادی، 1001جاردینز، وند )بایرزالس و درسششناختی و ترکیبی تقسیم میهای انتخاب رشته به سه دسته اقتصادی، جامعهمدل"

شوند که ضمن آگاهی از هزینه و سود دانشگاه هدف آنها بیشینه ساختن سود مورد انتظار از آموزان به عنوان افرادی هدفمند مطرح میدانش

اختی و یا مدل کسب منزلت اجتماعی فرض شن(. در مدل جامعه2343انتخاب مؤسسه آموزش عالی است )هوسلر، براکتون و کوپراسمیت، 

ها دانشجویان آرزوهایی از قبیل بالفعل کردن دهند. در این مدلشود که دانشجویان انتخاب رشته را برای رسیدن به آرزوهای خود انجام میمی

ی رشته و یا رشد خالقیت و نوآوری را مد هایی علمی، امکان پیشرفت فردی در رسته مورد نظر، یا داشتن بازار کار خوب برااستعداد و توانائی

های ترکیب (. این دو مدل در مدل2343اند )هوسلر و همکاران ، طلبی دانشگاهی نامیدهها را جاهدهند که به همین دلیل این مدلنظر قرار می

  . "در انتخاب رشته نقش دارند گیری دانشجویاناند که در آنها عوامل اقتصادی و اجتماعی هر دو بر تصمیمادغام و یکپارچه شده

 که داد ( گزارش Johnson, 2342) جانسون  و کرد برای انتخاب رشته دانشجویان مطرح را گیریتصمیم سبک سه همچنین هارن

 این در: منطقی ( سبک2 :از عبارتند هاسبک این. شود استفاده رشته برای انتخاب ریزیبرنامه در مناسب و مؤثر طوربه تواندمی هاسبک این

 این در. گیردمی عهده بر خود تصمیم اتخاذ برای را مسئولیت شخصی و کندمی ارزیابی را موقعیت و آوریجمع را اطالعات دانشجو مرحله

 سبک این در: ذاتی ( سبک1 .سازدمی محصور را خود منطق و اصول چارچوب در بیشتر و کندتوجه می احساسات و عواطف به کمتر او میان،

 این در: وابسته ( سبک8 .کندمی اتخاذ احساس ترین مناسب بر اساس را خود تصمیم و گیردمی کمک خویش احساسات و عواطف از دانشجو

 بر خود گیریتصمیم برای را کمتری مسئولیت و کنداستفاده می دیگران پیشنهادهای و اعتقادات تفکرات، از اندازه از بیش دانشجو سبک

 (. 2832 دوست،کرم و درانی فر،نوین، به نقل از عنایتی Harren, 2323) گیرندمی عهده
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 روش
آماری این پژوهش را تحقیقات صورت آوری شده است. جامعههای آن به شیوه اسنادی جمعاین پژوهش از نوع مروری است که داده

در بر  2831تا  2830هایدهد که بازه زمانی آن را سالایرانی تشکیل میآموزان و دانشجویان گرفته پیرامون انتخاب رشته تحصیلی دانش

های قابل دسترسی از طریق اینترنت بود که در عمل با تمرکز بر اسناد علمی در باره موضوع انتخاب گیری شامل همه پژوهشگیرد. نمونهمی

پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی "اول تارنمای  رشته تحصیلی در ایران، دو مرجع عمده مدارک علمی هدف قرار گرفت. مرجع

(SID.ir)" اسناد و "آوری گردید. مرجع دوم مرکز توان گفت همه تحقیقات مرتبط با موضوع انتخاب رشته تحصیلی از آن جمعبود که می

های نامهعنوان مرتبط( پایان 28ی )کمتر از تعداد اندک "انتخاب رشته"( بود، اما با جستجوی کلید واژه Irandoc.irمدارک علمی ایران )

های شخصیتی و روانشناختی و کار مشاوران ها، رابطه ویژگیها، مالکهایی مانند عوامل، انگیزهکارشناسی ارشد یافت شد که به موضوع

ت علمی های منتشر شده در مجالمقاله های دوره کارشناسی ارشد بودند ونامهاختصاص داشتند. بدلیل اینکه بیشتر این اسناد پایان "تحصیلی

تر در ایرانداک بدست آمد نیز عموما فاقد متن کامل بودند از تحلیل آنها صرف نظر گردید. بررسی های غیراختصاصیکه از جستجو با کلیدواژه

تحقیق از طریق جستجو در پایگاه مرکز عنوان  84از طریق جستجو در گوگل نیز موارد اندکی را به این تعداد افزود و به این ترتیب در مجموع 

آوری شده و تجزیه و بدست آمد که در نهایت اقدام به بررسی تحقیقات جمع 2832فروردین  13اطالعات علمی جهاد دانشگاهی تا تاریخ 

 تحلیل نتایج آنها گردید.

 

 پيشينه
 ود.شای از این تحقیقات ارائه میبه عنوان نمونهبا توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع مروری است، پیشینه تحقیق در این بخش 

های متعددی در باره موضوع انتخاب رشته در ایران طی چند دهه گذشته صورت گرفته است، برخی از آنها انتخاب رشته را پژوهش 

ص تمرکز کرده و دالیل آن را اند و برخی به صورت خاص و موردی روی انتخاب یک رشته خابه صورت همگانی و عام مورد مطالعه قرار داده

زشکی های علوم پاند. بخش زیادی از تحقیقات مربوط به انتخاب رشته در سطح کشور به تحقیقات صورت گرفته در دانشکدهبررسی نموده

مندی به نیز عالقههای انتخاب رشته و های مختلفی مانند، رضایت دانشجویان، عوامل مؤثر بر انتخاب رشته، انگیزهاختصاص دارد که به جنبه

اند. به طور نمونه به بعضی از این های متفاوت بودهاند، هر چند اغلب آنها تکرار موضوعات مشابهی در نمونهتحصیل، در این زمینه توجه کرده

 شود: تحقیقات اشاره می

اصلی انتخاب رشته به ترتیب اهمیت  ( با بررسی نمونه ای از داوطلبان کنکور سراسری دریافتند که سه عامل2842آقابابا ) و عبدی

ی( شخص زندگی در رشته بدون کاربردی جامعه، در رشته بودن کاربردی نظر، رشته مورد به عالقه علمی، توان و فردی )استعداد شامل عامل

معناداری مشاهده نشده اما در دوستان بودند. بین دختران و پسران از لحاظ عامل فردی و خانوادگی تفاوت  خانوادگی و عامل و شغلی ، عامل

 عامل شغلی این تفاوت به نفع پسران معنادار بود.

های فردی )شامل زندگی آموزان در اصفهان، رابطه ارزشنفری از دانش 200ای ( با مطالعه روی نمونه2831عریضی و صالحیان )

ل: باز بودن به تجارب، همانندسازی، آمادگی برای رشته، های انتخاب رشته )شامبطور کلی، کار، فرهنگ، ورزش، مذهب و سیاست( و مالک

های ارتباطات در شماغل مرتبط با رشته و محاسبه استداللی( را بررسی کردند. تحلیل رگرسیون نشان داد عوامل ارزشی بطور معناداری مالک

 دارند نقش هرشت انتخاب در نیز ور معمول فرض می شودفراتر از آنچه بط گیرند که عواملیکنند. آنها نتیجه میبینی میانتخاب رشته را پیش

باشد، و می تجارب به بازبودن و همانندسازی، و رشته سهولت رشته، بودن رشد مسیر در رشته، برای فرد آمادگی جمله عامل آن از که

ی های ناشناختی ناشی از آن منجر به هزینههای انتخابی در دانشگاه، و ناهماهنگی شآموزان با رشتههای دانشافزایند همسو نبودن ارزشمی

 ها خواهد شد.از تغییر رشته یا تغییر ارزش

 2831-38دانشجوی ترم اول دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران ورودی  302( از 2838مقدم و همکاران )پژوهش ادهمی هاییافته

 13)درباره آینده شغلی رشته( داشتند. در واقع  متوسطی آگاهی خود رشته به نسبت دانشگاه به ورود بدو در دانشجویان اکثر که نشان داد

 یشترب چه هر شناخت جهت دانشگاه، به ورود از قبل کنندمی درصد آگاهی پایین و بقیه آگاهی متوسط تا باالیی داشتند. آنان پیشنهاد

 قبلی آگاهی با آموزاندانش تا گردد ارائه..... و خانواده جمعی، هایمدارس، رسانه نظیر مختلف طرق از الزم هایمشاوره تحصیلی، هایرشته

 ( با مطالعه روی2833در همین راستا شکورنیا، احمدی و سعیدیان و ) .شوند مشغول تحصیل ادامه به انگیزه و عالقه با و انتخاب را خود رشته

 ندارند. درصد آنها از رشته خود رضایت 8/88دریافتند که  2831 سال در پزشکی دستیار 880

کنند که با وجود داشتن سابقه تحصیلی ( موردی را از یک دانشجوی پزشکی گزارش می2833زاده )صافی و واقفی افتخار افشار، آقایی

 شود.عالی اما بدلیل مشکالت مالی، کار و عدم مشاوره، دچار افت تحصیلی شده و پس از چهار ترم مشروطی از دانشگاه اخراج می
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 انگیزه ترینمهم و اولین اجتماعی ای از دانشجویان داروسازی دریافتند منزلت( با مطالعه نمونه28382) عسگری و ورمضانل مصطفوی،

 گیزهان کاهش یا و افزایش روند در مهم فاکتورهای از یکی دانشگاه به ورود سال بدست آمده، طبق نتایج. است بوده داروسازی رشته انتخاب

 جامع امتحان از قبل که عمومی دروس معتقدند دانشجویان. باشدمی تحصیلی دوره طول در رشته این در تحصیل ادامه جهت دانشجویان

 ارایه پایه علوم جامع امتحان از بعد که دروسی اما شده مناسب نمرات کسب جهت دانشجویان شود باعث کاهش عالقه می ارایه پایه علوم

 ناتامکا با هاییآزمایشگاه مانند عملی دروس. شود می رشته این به دانشجویان مندیعالقه باعث باشد می تخصصی دروس عمدتا که شده

 .است داشته تحصیل به دانشجویان انگیزه و عالقه افزایش در مهمی نقش اساتید، برخورد نحوه و مناسب

 فیزیک و-مختلف علوم تجربی، ریاضیهای آموزان به رشتهعدم تناسب بین گرایش دانش ( به بررسی2831مرادی و اخوان تفتی )

از کل  2844-42 تحصیلی سال در پرورش و آموزش آمار طبق علوم انسانی پرداختند که گویای مشکالتی در نظام آموزشی است، چنانکه بر

 در نیز صددر 41/18 رشته علوم تجربی و در درصد 22/13فیزیک،  -ریاضی رشته در درصد 82/30آموزان سال دوم متوسطه نظری دانش

 اند. بوده تحصیل مشغول انسانی علوم رشته

 اجتماعی، منزلت شغلی، آینده: ترتیب به داوطلبان رشته انتخاب بر اثرگذار عوامل داد، نشان (2844نتایج تحقیق پرند و همکاران )

 صرف قبولی ها ورسانه تبلیغات همساالن، و دوستان متخصص، افراد نظر زندگی، محل به دانشگاه نزدیکی و دوری خانواده، عالقه، رشته، نوع

 هب دانشگاه نزدیکی و دوری متخصص، افراد نظر اجتماعی، منزلت رشته، نوع عالقه، شغلی، آینده خانواده،: دانشجویان نظر از و دانشگاه در

 اندانشجوی و داوطلبان نظر از داد نشان نتایج همچنین. بودند شخصی های محدودیت ها ورسانه تبلیغات همساالن، و دوستان زندگی، محل

 .هستند برخوردار استفاده اولویت از شود، می منتشر کشور آموزش سنجش سازمان طرف از که اطالعاتی منابع

ای از دانشجویان دانشگاه اصفهان، رابطه بین انتخاب رشته و عالئق را مورد بررسی قرار دادند ( با مطالعه نمونه2830ربانی و ربیعی ) 

ترین دلیل انتخاب رشته خود دانسته و از انتخاب خود رضایت درصد از دانشجویان نظر و عالقه شخصی را مهم 13زارش کردند که حدود و گ

 داشتند. 

های دولتی، اثر توالی رشته بر ای از دانشجویان کارشناشی ارشد و نیز اساتید دانشگاه( با مطالعه نمونه2844صباغیان و پورکاظمی )

 بیـشتری ینگـرجـامع رشـته، تغییـر بـا موافق های آنان، اساتیدتحصیلی دانشجویان را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. طبق یافته موفقیت

 دارند شتهر توالی که دانشجویانی ارشد کارشناسی رشته انتخاب دانشجویان، دیدگاه از .کنندمی اظهار رشته توالی فاقد بـرای دانشجویان را

 یندهآ دیدن روشن» چون بـا عواملی رشـته تـوالی فاقـد دانـشجویان رشته انتخاب است، ارتباط در حال و آینده در اجتماعی انگیـزه رفاه بـا

 .دارد تقارن «اقتصادی ارزش» و «درآمد و رفاه» ،«شغلی

نفری از  210های هوشی گاردنر روی یک نمونه ( ضمن مطالعه رگرسیون معدل تحصیلی مؤلفه2843هاشمی، بهرامی و کریمی ) 

درصد،  2/83درصد از واریانس معدل تحصیلی، در گروه علوم انسانی  8/28آموزان، با محاسبه ضریب تعیین دریافتند که در گروه هنر دانش

شود، البته تنها های هوشی تبیین میدرصد واریانس معدل تحصیلی بوسیله مؤلفه 1/11در گروه علوم تجربی  درصد و 8/81در گروه ریاضی 

 در مورد گروه علوم انسانی این ضریب به لحاظ آماری معنادار بود.

های دولتی در نشگاهنفری از داوطلبان ورود به دا 2802( بر روی یک نمونه 2841ساز و نیلی )طبق تحقیقی که نصر، عریضی، عالمت

مندی به رشته، توجه به ادامه های انتخاب رشته داوطلبان به ترتیب اولویت، عالقهانجام دادند، مهمترین مالک 2842آزمون سراسری سال 

نظر والدین  به ها و استعدادهای فرد، نزدیکی دانشگاه به محل زندگی، بازار کار و توجهتحصیل، توجه به رتبه کنکور، تناسب رشته با ویژگی

 بودند.

نفری از  800ای آموزان، نمونههای یادگیری با انتخاب رشته دانش( در بررسی رابطه سبک2843) همایونی، کدیور و عبدالهی

لیل حآموزان پایه دوم را مورد مطالعه قرار دادند. در این بررسی چهار سبک یادگیری همگرا )با ویژگی دستکاری کردن اشیا، تجزیه و تدانش

های ریزی و یادگیری از طریق تفکر(، واگرا )با ویژگی مشاهده تأملی، یادگیری از  طریق ادراک، در نظر گفتن جنبهها، برنامهمنطقی ایده

ربردی( اسازی انتزاعی، مطالعه و تفکر در تنهایی، ایجاد مفاهیم انتزاعی، عالقه به علوم پایه و کمتفاوت موضوع(، جذب کننده )با ویژگی مفهوم

ر بو انطباقی )با ویژگی عینی، بحث گروهی، عالقه به همراهی با همسالن، عالقه به خرید و فروش، معامله و بازاریابی، علوم انسانی و هنر( 

و جذب کننده بیشتر به  های یادگیری همگراآموزان دارای سبکمد نطر قرار گرفت. نتایج نشان داد دانش  (Kolbاساس دیدگاه کلب )

 اند.آموزان دارای سبک واگرا به علوم انسانی بیشتر تمایل داشتهاند در حالی که دانشهای ریاضی و علوم تجربی پرداختهتهرش

 دانشجویان نفری از 2241 دانشجویان را روی یک نمونه نگرش بر موثر عوامل دانشگاه، 4 از گیری( با نمونه2841) پورنوری و ولیشاه

 تشناخ و مشاهده تجربه، داده بودند، قرار اولویت در را کشاورزی رشته که داوطلبانی داد کردند. نتایج نشان ررسیب  کشاورزی هایرشته

 دانشجویان و پسر دانشجویان در عوامل این همچنین،.  داشتند آن مختلف هایفعالیت و کشاورزی به نسبت بهتری نگرش کلی، طور به و بیشتر

 . بودند بیشتر مراتب به 8 و 1 وریبهره گروه با هایدانشگاه در و 8 منطقه از و 28 تا 20 معدل با تجربی، متوسطه دیپلم با
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اهواز را مورد  شاپور جندی دانشگاه خودگردان پردیس واحد پزشکیدانشجوی دندان 34( تعداد 2838) پورحسین گیالوند، برکت و

 کسب و( 8,22±0,44) مناسب اجتماعی موقعیت ،(8,33±0,38) شغلی استقالل یا مستقل مطب مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد، داشتن

 .بود دانشجویان تحصیلی رشته انتخاب هایانگیزه ترینمهم ترتیب به ،(8,03±0,41) باال اقتصادی درآمد

شیراز نشان داد با توجه به دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه  148( روی 2831) وثوقی و موسوی بذرافکن، همچنین مطالعه معمارپور،

 باال درآمد و( 8,48) مطمئن شغلی آینده ،(8,31) اجتماعی نظر از آبرومند شغل کسب همچون گیری، عواملیمیانگین نمرات مقیاس اندازه

 .بودند دندانپزشکی رشته انتخاب دالیل ترینمهم( 8,48) دیگر مشاغل به نسبت

دانشگاه  آبزیان پرورش و تکثیر رشته ارشد کارشناسی دانشجوی 31( روی 2833اسالمی ) رجبی و عرب پژوهش این از حاصل نتایج

 ایجاد در را تاثیر بیشترین( 0,38±1,44) تحصیل محل دانشگاه شهر اهمیت و( 0,48±8,08) تحصیل ادامه امکان که داد آزاد تهران نشان

 اجتماعی منزلت کسب و( 0,88±2,31) آبزیان با ارتباط در ایحرفه داشتن عالوه به. داشتند این دانشجویان برای آموزشی حیطه در انگیزه

 نسبت آن اهمیت و( 0,43±1,48) رشته این در اشتغال همچنین آبزیان، پرورش و تکثیر رشته انتخاب در ارزشی دیدگاه از( 2,31±0,33)

 در انگیزه ایجاد در تحصیلی رشته این انتخاب عوامل مهمترین از شغلی دیدگاه از( 2,22±1,32) طبیعی منابع و کشاورزی هایرشته سایر به

 .بودند اجتماعی حیطه در ارشد کارشناسی دانشجویان

 و مدارک سالمت اطالعات رشته فناوری دو ( با مطالعه جمعی از دانشجویان2832) زادهعلی و طیبان تکان، قره رضایی ، کبیرزاده

 دانشجویان( نفر 8) درصد 13 تنها که طوری به اند،داشته خود رشته به نسبت کمی آگاهی رشته انتخاب هنگام پزشکی گزارش کردند که آنها

 نقش. بودند کرده انتخاب آن از آگاهی اساس بر را خود رشته پزشکی مدارک دانشجویان( نفر 1) درصد 23,4 و سالمت اطالعات فناوری

 شهر عامل. بود( نفر 2) درصد 24,8 پزشکی مدارک رشته در و( نفر 1) درصد 30 سالمت اطالعات فناوری دانشجویان رشته انتخاب در والدین

 نحوه بر سالمت اطالعات فناوری دانشجویان از( نفر 2) درصد 38,4 و پزشکی مدارک دانشجویان از( نفر 1) درصد 23,4 در سکونت محل

 .داشت تاثیر رشته، انتخاب

 کشور استان 13 از دانشگاهیپیش و نفری از مشاوران دبیرستان 288 ای( با بررسی نظرات نمونه2832) کنعانی و  پرند یادگارزاده،

 یک ره در اشتغال امکان از آگاهی: بندی کردنداولویت این ترتیب به مشاوران را نگاه از داوطلبان آموزان، نیازهایدر باره انتخاب رشته دانش

 ه،رشت انتخاب چگونگی با آشنایی کاردان، مشاوران و کنکور مشاوره مراکز وجود ها،دانشگاه و هاتهرش با آشنایی تحصیلی، هایرشته از

 مشکالت همچنین .گذشته هایسال داوطلبان هایانتخاب به دسترسی و زااضطراب عوامل از دوری رشته، انتخاب خصوص در رسانیاطالع

 نمره ،والدین عالقه،) انتخاب هایمحدودیت انتخابی، رشته تحصیلی و شغلی آینده و هارشته با آشنایی عدم: از بود عبارت مشاوران نظر مورد

 ها ورشته مورد در کافی اطالعات نبودن مجرب، مشاوران و رشته انتخاب مراکز به دسترسی محدودیت ،...( و خانواده از شدن جدا رتبه، و

 و رتبه از اطالع عدم رشته، انتخاب جهت آموزش و رسانیاطالع مشکل رشته، انتخاب فنی نکات از اطالع عدم ها،دانشگاه در موجود امکانات

 .گذشته هایسال داوطلبان نمره

 2848-43 ورودی مختلف علوم پزشـکی، هـایرشـته دانشـجویان از نفر 130 (. تعداد2832زاده )آصف کریمی و درخشان، پیروی،

مورد مطالعه قرار دادند. آنان نیاز جامعه، عالقه به رشته و درآمد را از علل اصلی انتخاب رشته این  2844 -43قزوین در سال  دانشگاه

 دانشجویان گزارش کردند. 

های دیگر برای شناسی که از رشتهنفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای جامعه 213( ضمن مصاحبه با 2842جواهری فاطمه )

 شدامه تحصیل به این رشته آمده بودند، بر ناکارآمدی انتخاب رشته قبلی تأکید نموده و رضایت و موفقیت دانشجویان را در این مهاجرت گزارا

 کرده است.

 پرستاری دولتی های دانشکده در تحصیل به شاغل یک ترم پرستاری دانشجوی 283 شامل ای( نمونه2832) حسینیشاه و عابدیان

 کنندگان مشارکت اکثریت داد که نشان مطالعه این را مورد مطالعه قرار دادند. 43-30 تحصیلی سال در مازندران استان شهرهای مامایی و

 شجویاندان چنین هم. نمودند بیان پرستاری رشته انتخاب از خود انگیزه باالترین عنوان به را «تحصیلی عالی مدارک کسب برای فرصتی»

 تاری،پرس رشته انتخاب برای خود دوم اولویت عنوان به را «شغلی موقعیت کسب» دختر و دانشجویان «پرستاری هرشت علمی محتوای» پسر

کسب موقعیت شغلی، اعتبار رشته، تشویق والدین و نزدیکی محل تحصیل به محل زندگی از دیگر عوامل مهم انتخاب رشته  .نمودند ذکر

 2/42 و مند هستنـدعالقـه خـود حرفـه بـه کـه بیان نمودنـد دانشجویان( درصد 2/42) اکثریت مطالعه این پرستاری بیان شده بود. در

 اطالع دارند. آینده در شـغلی خود وظـایف شـرح از که نمودند اظهار نیز کنندگان از مشارکت درصــد

 دانشجویان دانشگاه تهران، مشاهده کردند بیننفری از  828( با مطالعه روی یک نمونه 2832) دوستکرم و درانی فر،نوینعنایتی

 انشجویاند برای که طوریدارد، به وجود تفاوت علوم تربیتی و مهندسی و فنی دانشجویان تحصیلی رشته انتخاب بر مؤثر عوامل تأثیر میزان
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 و راسریس کنکور عوامل تربیتی علوم دانشجویان برای اما دارد، را تأثیر میزان بیشترین زیستی-فردی و اقتصادی عوامل مهندسی و فنی

  .دارد آنها انتخاب بر را تأثیر بیشترین آموزشی -یاعوامل مؤسسه

 دانشجویان تحصیلی رشته انتخاب بر موثر عوامل ای مقایسه (. بررسی2832نوروزعلی ) دوستکرم کمال و درانی علی، فرنوینعنایتی

( 11) 8  شماره ، 24  عالی، دوره آموزش در ریزی برنامه و تهران. پژوهش دانشگاه تربیتی علوم و روانشناسی و مهندسی و فنی های دانشکده

 ،212-283. 

آموزان دختر دارای دانش 238های شخصیتی با انتخاب رشته روی ( در باره رابهط تیپ2830) دارایی و بیدختی نتایج تحقیق امین

های علوم انسانی بیشتر از تیپ اجتماعی بودند ولی یافته به رشتهآموزان راه نشان داد، دانشو باالتر سال دوم دبیرستان در سمنان  22معدل 

 باشند.های علوم تجربی و ریاضی بیشتر از تیپ جستجوگری میآموزان رشتهدانش

 یرتأث تحت اغلب انشجویاننفری از دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان دریافتند د 813ای ( با مطالعه نمونه2830ربانی و ربیعی )

 نتخابا را خود رشته تحصیلی( اجتماعی و )خانوادگی ایزمینه متغیرهای و شخصی عالیق و هاتوانایی رشته، شغلی آینده ترجیحات خانواده،

 دهد.یم تشکیل را داوطلبان رشته انتخاب بر مؤثر عامل آشنایان مهمترین و دوستان با مشورت نیز و فرد خود انتخاب و تصمیم .کنندمی

. با این انتخاب کنند را خود فعلی رشته هم باز حاضرند رشته انتخاب برای مجدد شانس داشتن ابراز داشتند که درصورت بیشتر پاسخگویان

 در شدن شاغل احتمال» هایشاخص ،«رشته از فرد ارزیابی»متغیر  برای شده تعریف هایشاخص تمام بین وجود طبق همین نتایج، از

 «رشته در شدن شاغل صورت در مکفی درآمد داشتن»  و« رشته در موجود شغلی هایو فرصت اشتغال امکان»، «رشته با مرتبط هایحرف

 میان در. انداختصاص داده خود به را سهم ( بیشترین 12,0 و 28,0، 23,0 ترتیب به)تبیین  ضرایب باالترین آوردن دستبا به ترتیب به

. گیرندمی قرار بعدی مراتب در تحصیلی رشته به جامعه و نگرش خانواده نوع با مرتبط هایشاخص ارزیابی، متغیر دهنده تشکیل هایشاخص

 برای و هددمی اختصاص خود به بیشتری سهم وی تحصیلی رشته از فرد نوع ارزیابی تعیین در آنچه گیری می کنند که،آنان چنین نتیجه

 .خانوادگی و اجتماعی مالحظات نه و است اقتصادی مالحظات است، کرده دغدغه ایجاد دانشجویان

 سوم و دوم هایآموزان مدارس سالبر انتخاب رشته را روی جمعی از دانش مدرسه هایمشاوره و شغلی هدایت ( تاثیر2833کریمی )

 هایدرصد پاسخ 2/14 او نشان داد تحلیل ایجمازندران را مورد مطالعه قرار داد. نت ایو حرفه های فنیهنرسـتان در تحصـیل بـه شـاغل

درصد  8/82متوسط بود و  حد آموزان دردانش هایدرصد پاسخ 1/88. داشتند قرار زیاد خیلی و زیاد طیف در آموزان در باره این تأثیردانش

ی احرفه و فنی هایرشته انتخاب در مدرسه هایمشاوره و شغلی هدایت اند کهگیری کردهدر حد کم یا خیلی کم بودند. آنها چنین نتیجه

 .نداشته است زیادی تاثیر آموزاندانش

که در سال  سختسی در شهرستان متوسطه دوم دوره دوم سال آموزدانش242( در مطالعه 2833) براتی میرصالح، شفایی و رضاپور

ان نسبت به اهمیت استفاده از نظرات متخصصان هر آموزبودند، گزارش کردند که دانش پرداخته تحصیلی رشته انتخاب به 38-33تحصیلی 

آموزان از خدماتی های باالتر آگاهی داشتند و از آنها استفاده کرده بودند. همچنین دانشآموزان پایهشغل و استفاده از نظرات معلمان و دانش

نکرده بودند، زیرا این ارتباط بخوبی برقرار نشده بود و کنند آگاه بودند اما از این خدمات استفاده زیادی که مدارس و نیز مشاوران ارائه می

 بطور مناسب در اختیار آنها قرار نگرفته بود. بنابراین داشتن آگاهی دلیل بر استفاده از خدمات مشاوره نیست.

تهران، عوامل  شهر متوسطه اول پایه دختر آموزانای از دانش( در تحقیق خود روی نمونه2831ابراهیمی مقدم، صمد و شریفی )

 مندی و عدم عالقه به رشته هنر مؤثر قلمداد نمودند.خانوادگی، مدرسه، معلم و مشاوران، همساالن و نیز خصوصیات فردی را در عالقه

 

 هایافته
 هاي انتخاب رشته به تفکيک سال انتشار فراوانی پژوهش

ه از طریق جستجو در پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد عنوان بدست آمد 84شود از مجموع دیده می 2همان گونه که در جدول 

های علوم مورد مربوط به دانشگاه 18های وابسته به آموزش عالی، مورد آن مربوط به تحقیقات صورت گرفته در حوزه دانشگاه 22دانشگاهی، 

از کشور )تاجیکستان( بود. دوره زمانی انجام این مورد خارج  2مورد مربوط به دانشگاه آزاد )که دو مورد آن پزشکی آزاد( بود و  8پزشکی و 

 بوده است.  2833تا  2841های ها بین سالپژوهش

 به تفکيک سال و دانشگاه SIDهاي انتخاب رشته منتشر شده در توزیع پژوهش 1جدول 

سال 

 انتشار
 جمع 2841 2848 2843 2841 2842 2844 2843 2830 2832 2831 2838 2833 2831
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آموزش 

 عالی
2 1  1 1 1 2 1 1 8 8   24 

علوم 

 پزشکی
 8 1 1 1 1 2  2  8 1 2 18 

 8       2   2 2   آزاد

 2            2  سایر

 84 2 1 1 8 8 1 8 8 4 3 8 2 2 جمع

 

 هاي انتخاب رشته به تفکيک موضوع فراوانی پژوهش
مربوط به انتخاب رشته همراه با ذکر منبع در جدول زیر آمده است. های تحقیق در پژوهش فراوانی هر یک از عناوین اصلی موضوع

ص های آنان از این انتخاب اختصاآموزان و سپس انگیزهها به موضوع علل و عوامل انتخاب رشته دانشجویان یا دانشبیشترین تعداد این پژوهش

های بعدی مورد نظر محققان قرار داشته است. یلی در اولویتداشته است. رضایت از رشته و موفقیت در آن و نیز دالیل انتخاب رشته تحص

ی نیز اند. موارد متفرقه دیگرهای تحصیلی، رضایتو موفقیت و دالیل دارای کمترین فراوانی بودهموضوع میزان آگاهی نسبت به انتخاب رشته

 اند.بندی شدهجمع "سایر"مکالسان و مشاوران در مقوله های یادگیری، نظام ارزشی و توجه به نظرات والدین، همانند ارتباط با هوش و سبک

 هاي مربوط به انتخاب رشتهتحقيق در پژوهش فراوانی عناوین اصلی موضوع 2جدول 

 فراوانی

 هاموضوع پژوهش

 جمع
 علل و عوامل

رضایت و 

 موفقيت
 سایر دالیل هاو گرایش انگيزه آگاهی

 42 3 3 12 4 4 11 تعداد

 111 3 3 23 9 9 33 درصد

 

مرادی انسیه و 

اخوان تفتی مهناز 

(؛ کبیرزاده 2831)

آذر و همکاران 

(؛ عتانیت 2832)

نوین فر علی و 

(؛ 2832همکاران )

پیروی نامجو و 

(؛ 2832همکاران )

خادم مسجدی 

حمید و نوروزی 

(؛ 2833داریوش )

معمارپور مهتاب و 

همکاران                              

 (؛ عبدی2831)

بهشته و آقابابا 

(؛ 2842ابوالفضل )

نصر احمدرضا و 

همکاران                              

(؛ شاه ولی 2841)

هدایتی زهره و 

(؛ 2832همکاران )

سول و ربانی ر

ربیعی کامران 

(؛ صباغیان 2830)

زهرا و  همکاران                              

(؛ فتاحی 2844)

زهرا و  همکاران                              

(2848) 

یادگارزاده 

عالمرضا و 

همکاران 

(؛ آقایی 2832)

افشار عباس و 

همکاران                              

(؛ 2833)

م مقدادهمی

فرهاد و و 

همکاران                              

(؛ عبدی 2838)

 (؛2841بهشته )

مصطفوی سید 

ابوالفضل و همکاران 

(؛ عابدیان 2832)

کبری و شاه حسینی 

(؛ عرب 2832زهره )

نرگس و  رحبی 

(؛ 2833اسالمی هومن )

گیالوند عبدالرضا و و 

همکاران                              

سامانی رضی(؛ ع2833)

سیدحمیدرضا و 

صالحیان افشین 

(؛ جواهری 2831)

(؛ ارفعی 2842فاطمه )

کتایون و همکاران                              

زاده ؛ کاظمی2842)

زینب و  همکاران                              

(؛ ارفعی کتایو و 2830)

آبادی زینب صوفی

اصل (؛ رزاقی2843)

شکورنیا 

عبدالحسین 

و همکاران                              

(؛ 2833)

اکبری علی

فاطمه و 

همکاران                              

(؛ 2838)

امیرعلی 

اکبری 

صدیقه و 

همکاران 

(2843.) 

 هاشمی

ویدا و 

همکاران                              

 (؛2843)

همایونی 

علیرضا و  

همکاران                              

 (؛2843)
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منضور و نور پور 

(؛ 2841مهدی )

خورسند رحیمزاده 

(؛ 2843مجید )

خورروش فریبرز و  

همکاران                              

زاده (؛ عباس2832)

               و  همکاران               

(؛ امین 2830)

 اکبر وبیدختی علی

دارایی مریم 

(؛ پرند 2830)

کورش و  همکاران                              

(؛ حیدر 2844)

فاطمه و تفتیان 

(؛ 2843بهرام )

ضرغامی مهران و  

همکاران                              

 (؛2841)

(؛ 2843سینا )

پور هاشمی

(؛ 2843السادات )مریم

رواقی وحید و  

همکاران                              

 (؛2848)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psyj.ir/


 55-66، ص 3131، بهار  31فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 گيريبندي و نتيجهجمع
های هدف این پژوهش مرور و بررسی تحقیقات صورت گرفته پیرامون انتخاب رشته در ایران به منظور دست یافتن به برآیندی از تالش

تحقیقاتی در این زمینه و شناخت هر چه بهتر سیر تحقیقات انجام شده، همچنین آگاهی یافتن از آنچه که مورد توجه قرارگرفته است و آنچه 

داشته  اندازی کلی به پیشینه کار خودمند به این حوزه بتوانند بسادگی چشممورد توجه قرار گیرد بوده است تا محققان عالقهکه بیشتر باید 

ای از تحقیقات انجام شده گویای نکاتی چند در باره این پیشینه تحقیقاتی است که بینش ما را نسبت به مسائل بررسی باشند. مرور نمونه

 دهد: میشده و نشده گسترش 

تر پرداختن به عواملی است که در انتخاب به نظر می رسد برای محققان این حوزه چند جنبه اصلی مورد سوال بوده است. از همه مهم

آموزان و دانشجویان شواهدی را برای پژوهشگران فراهم نموده اندرکار انتخاب رشته دانشرشته افراد دخالت دارند. توجه به علل و عوامل دست

گیری شغلی، منزلت اجتماعی، عالئق شخصی، توصیه والدین و همکالسان، است. عواملی که بیشتر از آنها نام برده شده شامل: عالقه و جهت

مشاوران و کادر آموزشی، درآمد شغل، و توان مالی و دوری و نزدیکی شهر محل تحصیل به محل زندگی، توان شناختی، علمی، بدنی و 

 جنسیتی بوده است. 

های اقتصادی، های نظری قابل توضیح است، چنانکه مدلهای مرتبط با انتخاب رشته در چارچوب بعضی دیدگاهعوامل و انگیزه

های منطقی، ذاتی و (، به همراه سبک2841، به نقل از نصر، عریضی و همکاران، 1001جاردینز، شناختی و ترکیبی، )بایرزالس و درسجامعه

گیری افراد موقع انتخاب رشته قابل مشاهده است. به عبارت دیگر برخی با هدف ( در تصمیم2343ون و کوپراسمیت، وابسته )هوسلر، براکت

مزمان کنند. برخی نیز بطور هبیشینه ساختن سود مورد انتظار به صورت هدفمند نسبت به هزینه و سود دانشگاه، اقدام به انتخاب رشته می

یه های افراد در انتخاب رشته نیز از تککنند. سبکو پیشرفت فردی را در راستای منزلت اجتماعی دنبال میجنبه اقتصادی و تحقق استعدادها 

آوری اطالعات و ارزیابی موقعیت با مسئولیت شخصی تا توجه به عواطف و احساسات و یا وابستگی به نظر و بر معیارهای منطقی با جمع

 پیشنهادات دیگران در تغییر است. 

عموم  تر، هدفرک بسیاری از نتایج تحقیقات در مورد انگیزه انتخاب رشته توجه به آینده شغلی بوده است. به بیان روشنوجه مشت

افراد از تحصیل در دانشگاه رسیدن به شغلی است که در آینده با عالئق شخصی، یا انتظارات مالی و اقتصادی و یا منزلت اجتماعی مورد 

های مالی، اجتماعی و ذوق شخصی آنها باشد. اینها از عوامل اصلی هستند اما نتایج ، یعنی تأمین کننده خواستهنظرشان هماهنگی داشته باشد

ماعی کند. گاهی منزلت اجتای به نمونه دیگر فرق میتحقیقات در باره اولویت دادند به هر یک در تحقیقات مختلف یکسان نیست و از نمونه

( یا عالقه 2833(، گاه امکان ادامه تحصیل )عرب و رجبی، 2838اهی استقالل شغلی، )گیالوند و همکاران، (، گ2831)معمارپور و همکاران، 

 (، به عنوان مهمترین اولویت گزارش شده است. 2841) نصر و همکاران، 

آموزان با انشهای د( با تأکید بر عوامل ارزشی در انتخاب رشته، همسو نبودن ارزش2831بعضی محققان )عریضی و صالحیان، 

. با این اندها دانستههای ناشی از تغییر رشته یا تغییر ارزشهای انتخابی در دانشگاه، و ناهماهنگی شناختی ناشی از آن را باعث هزینهرشته

 چند این بخشوجود همه به طور یکسان در برآورده شدن این خواسته خود در موفق نیستند و توجیهات دیگری برای ادامه تحصیل دارند. هر 

رسد افراد بایستی سازگاری روانی خود را حفظ کنند تا در طی از حقایق مربوط به انتخاب رشته زیاد مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر می

 های موجود مورد غفلت قرار گرفته و چندان روشن نیست.این راه تحصیلی بتوانند دوام بیاورند. اما فرایند آن در پژوهش

که این وجه از موضوع انتخاب رشته برای های انتخابی توجه ناچیزی شده است، در حالیوع میزان آگاهی از شرایط رشتهبه موض

؛ رضاپور 2838داوطلبان بسیار حیاتی است، چنانکه شواهد موجود نیز حاکی از نیاز به این جنبه اساسی است و تحقیقات )ادهمی و همکاران، 

ی ها و نارضایتهای انتخابی است.  قدر مسلم آن است که سرخوردگیی از مشکالت موجود در شناخت کافی از رشته( نیز حاک2833و همکاران، 

تکلیفی انگیزگی، بالگردد و پیامدهای منفی ناگواری را در پی خواهد داشت که بیاز انتخاب یک رشته به نداشتن آگاهی کافی در باره آن برمی

های دیگر اهمیت بیشتری به فرایند و چگونگی یر دلخواه از جمله آن خواهد بود. بنابراین جا دارد پژوهشو اتالف وقت تا برگشتن به مس

 ها و روش افزایش آگاهی و آشنایی با جزئیات آنها را مد نظر قرار دهند.آگاهی نسبت به رشته

ا موفقیت تحصیلی بوده است. در واقع های محققان متوجه میزان رضایت از انتخاب رشته و رابطه آن ببخش دیگری از تالش

شود، و در صورت اجبار یا نداشتن مندی وجه دیگر انتخاب رشته است که در صورت برخورداری از آگاهی و آزادی انتخاب حاصل میرضایت

سبی حدود ناز رضایت بینی است. نتایج تحقیقات موجود حاکی انگیزگی و افت قابل پیشگردد و بدنبال آن بیآگاهی کافی دچار خدشه می

( و در مقابل حدود یک سوم افراد رضایت ندارند )شکورنیا، احمدی و 2830دو سوم دانشجویان از انتخاب رشته خود است )ربانی و ربیعی ، 

های ی از تالشدرصد از دانشجویان دارد که در نتیجه بخش مهم 80انگیزگی حدود ها قابل توجه است و نشان از بی(. این رقم2833سعیدیان ، 

 رود. تحصیلی به هدر می
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( از تمایز بین تیپ اجتماعی  2830) دارایی و بیدختی شود چنانکه امیننوآوری در تحقیقات مربوط به انتخاب رشته به ندرت دیده می

اند. در حالیکه موضوع ههای علوم انسانی و علوم تجربی و ریاضی سخن به میان آوردآموزان برای گرایش به رشتهو تیپ جستجوگری دانش

ا انتخاب های یادگیری بهای مختلف هستند. بررسی رابطه سبکبیشتر تحقیقات صورت گرفته تکراری بوده و دارای نتایج مشابه روی نمونه

و جذب  گراهای یادگیری همآموزان دارای سبک( و نشان دادن اینکه دانش2843) ، کدیور و عبدالهی آموزان بوسیله همایونیرشته دانش

اند، آموزان دارای سبک واگرا به علوم انسانی بیشتر تمایل داشتهاند در حالی که دانشهای ریاضی و علوم تجربی پرداختهکننده بیشتر به رشته

 نیز در نوع خود تازگی دارد.

هی مختلف تحصیلی است. بدی هایهایی که در انتخاب رشته بیشتر نیازمند تأمل است، عدم تناسب گرایش به رشتهیکی از موضوع

های مختلف است، که باید در سطح مدیریت کالن جامعه مورد توجه جدی قرار گیرد و بخشی از این مشکل ناشی از بازار کار مربوط به رشته

ای هکه همه رشتهلیانگیزه پر خواهند کرد، در حاهای دیگر را افراد بیشود و حوزههای خاص میگر نه تمام استعدادهای تحصیلی جذب رشته

فایده نیست و هر یک کاربرد های مختلف فرق دارد، اما هیچ رشته علمی بیعلمی مورد نیاز جامعه هستند هر چند میزان این نیاز در بخش

فات ن اختالآموزان و دانشجویان از یک سو و گوشزد کردهای مختلف علمی به دانشخود را دارد. بنابراین آگاهی بخشی نسبت به ماهیت شاخه

های گیری جامعه از سوی دیگر، برای پیشبرد تناسب گرایش به رشتههای علمی به مراجع تصمیمهای شغلی مرتبط با رشتهنابجای رسته

 گردد. تحصیلی مختلف بر مبنای کارهای علمی و پژوهشی پیشنهاد می

 فر، محمدی، سروشآنهاست )زاده کمی رشد همپای کیفیت مقاالت، رشد نیافتن اندکرده تأکید آن بر بارها متخصصان آنچه

 های(، چنانکه تعداد زیادی کارهای پژوهشی پیرامون انتخاب رشته با موضوع تقریبا یکسان اما نمونه2838غالمرضاکاشی،  و غالمرضاکاشی

د. به کنیش دانش موجود در این باره نمیمتفاوت به اجرا در آمده است در حالی که نتایج آنها به لحاظ کیفی کمک چندانی به افزا کم و بیش

 عبارتی کارهای تکراری و شبیه به هم در این حوزه زیاد است.

( به آن توجه 1008همچنین از موضوعات دیگری که در حوزه مشاوره و راهنمایی در تحقیقات خارجی )مانند: نومینن و کازورینن، 

مشاوره تحصیلی به آن توجهی نشده است راهنمایی در زمینه مطالعه کردن و شده است اما در تحقیقات داخلی دست کم در زمره کار 

تواند نقش به های مطالعه از سوی مشاوران آموزشی میکارگیری و تمرین مهارتآموزان برای بههای مطالعه است. راهنمایی دانشتمهار

آموزان در تنظیم وقت، حفظ پایداری در انجام برنامه درسی، دانشآموزان داشته باشد. بسیاری از سزایی در موفقیت و انگیزش تحصیلی دانش

های دیگر خواندن و مطالعه، نیازمند راهنمایی و نظارت مشاوران دارند. بنابراین مشاوره و کنترل عوامل برهم زننده تمرکز حواس، و مهارت

 تری را در بر گیرد. اند ابعاد گستردهتوراهنمایی تحصیلی فراتر صرف انتخاب رشته است و تحقیقات در این حوزه می

تواند های تحقیقی نادیده گرفته شده در تحقیقات قبلی، گویای مواردی است که در تحقیقات آتی مینکات مورد اشاره به عنوان زمینه

 های پژوهشی این حوزه بیافزاید.پوشش داده شود و به غنای تالش
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 راجعممنابع و 
 یمطالعه) هنر رشته انتخاب به آموزاندانش تمایل عدم و تمایل دالیل (. شناسایی2831مقدم، صمد و شریفی )ابراهیمی  [2]

 شماره - 1 شماره ،28 های نوین تربیتی، دوره. اندیشه(تهران شهر 1 منطقه متوسطه اول پایه دختر آموزاندانش موردی

 . 238-228، 88 پیاپی

(. 2838آقاباباگلی نجمه ) و اهلل فراهانی حجت جمارانی مژگان، طباطبایی الزمانی محمد، صاحب مقدم فرهاد، ادهمی [1]

 بدو در خود تحصیلی رشته به نسبت پزشکی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه مختلف رشتههای دانشجویان آگاهی میزان

 .232-231(، 1)  13اسالمی،  آزاد دانشگاه پزشکی علوم دانشگاه. مجله به ورود

 انسانی علوم رشته به مستعد دختر آموزان دانش کم گرایش علل (. بررسی2830مریم ) دارایی اکبر و علی بیدختی امین [8]

 .2-12، (3 پیاپی) 2 شماره ،1 آموزشی، دوره مدیریت در نو سمنان. رهیافتی شهر های دبیرستان در

 رشته در اخراجی دانشجوی مورد یک (. گزارش2833)زاده حسین صافی سیدحسن و واقفی افتخار عباس، افشار آقایی [8]

 28کی، پزش آموزش توسعه و مطالعات مرکز پزشکی، مجله آموزش در توسعه های عالی. گام تحصیلی پیشینه با پزشکی

(2 ،)33-31. 

 های دیدگاه مطالعه و (. بررسی2844حجت ) ابراهیم و رنگین خدایی اله،فضل مقیمی غالمرضا، یادگارزاده, کوروش پرند [3]

 عوامل شناسایی منظور به( 2841 سال آزمون داوطلبان) اول سال دانشجویان و 2842 سال سراسری آزمون داوطلبان

 .88-18(، 2) 8آموزشی،  های نظام در آن. پژوهش بهبود راهکارهای پیشنهاد و رشته انتخاب بر اثرگذار

 دانشجویان تحصیلی رشته انتخاب بر موثر (. عوامل2832سعید ) زاده آصف طاهره و کریمی فریبا، درخشان نامجو، پیروی [1]

 . 42-30، (18 پیاپی) 1  شماره ،21 قزوین، دوره پزشکی علوم دانشگاه علمی قزوین. مجله پزشکی علوم دانشگاه

 رشته در تحصیل به شناسیغیرجامعه هایرشته آموختگاندانش گرایش علل بررسی: علمی فاطمه مهاجرت جواهری [2]

 .43-223(، 8-8) 3ایران،  شناسیجامعه شناسی. مجلهجامعه

ان. اصفه دانشگاه دانشجویان تحصیلی رضایت بر آن تاثیر و رشته انتخاب (. ارزیابی2830کامران ) ربیعی رسول و ربانی [4]

 .33-210، (10) 1 شماره ،22 دوره عالی، آموزش در ریزی برنامه و پژوهش

 از دانشآموزان استفاده و دسترسی گاهی، آ وضعیت (. بررسی2833) سهیه براتی ین و شفایی ور میرصالح یاسر، رضاپور [3]

 .10-48،  10 ،شماره 33 جلد مشاوره، هایتحصیلی. پژوهش رشته انتخاب بر مؤثر منابع اطالعاتی

 تحقیقات مند نظام (. مرور2838فاطمه ) غالمرضاکاشی فضه و غالمرضاکاشی, زهره فر سروش, علی محمدی زاده [20]

 .202-280 (، 2) 1 دوره ،(خوارزمی دانشگاه) ایران اجتماعی مسائل نوجوانان.  در مخدر مواد سوءمصرف

 هدایت راهکارهای: کشور کشاورزی دانشجویان نگرش بر موثر های(. سازه2841مهدی ) پورنوری منصور و ولیشاه [22]

 .33-22،  2  شماره,  8  دوره ایران، کشاورزی آموزش و ترویج کشاورزی علوم های رشته به داوطلبان

 میزان و پزشکی دستیاران یرشته انتخاب (. دالیل2833شکورنیا عبدالحسین، احمدی فاطمه و سعیدیان سیدرضا ) [21]

 2شاپور  جندی آموزش یاهواز. توسعه شاپورجندی پزشکی علوم رشته در دانشگاه آن در تحصیل از آنان مندیرضایت

(2 ،)31-84. 

 رد رشته توالی از که دانشجویانی تحصیلی موفقیت مقایسه و (. بررسی2844) محمدحسین پورکاظمی زهرا و صباغیان [28]

ی، آموزش های نظام در ریزی برنامه و اند. مدیریت رشته توالی فاقد که دانشجویانی با برخوردارند ارشد کارشناسی دوره

2 (1 ،)12-2  . 

 کی) خود تحصیلی رشته انتخاب از پرستاری دانشجویان انگیزه بر موثر (. عوامل2832)زهره  حسینیشاه کبری و عابدیان [28]

 . 11-81، 8 شماره ،2 ، دوره(خانواده سالمت) تندرستی . نسیم(مقطعی مطالعه

 کنکور رشته انتخاب به مجاز داوطلبان رشته انتخاب بر موثر عوامل (. بررسی2842ابوالفضل ) آقابابا بهشته و عبدی [23]

 .232-220(، 8) 2ایران،  عالی سراسری. آموزش

 پرورش و تکثیر رشته به گرایش اجتماعی و آموزشی هایانگیزه (. تحلیل2833هومن ) اسالمی رجبی نرگس و عرب [21]

، (تیزیس علوم) پروریآبزی شمال. توسعه تهران و تحقیقات و علوم واحدهای اسالمی آزاد دانشگاه دانشجویان بین آبزیان

 . 208-221، 2  شماره ،20  دوره

 انتخاب مالکهاى و آموزاندانش ارزشى نظام بین رابطة ( . بررسى2831عریضی سامانی سیدحمیدرضا و صالحیان افشین ) [22]

 .213-284(، 2) 83هاىآموزشى، نوآورى داوطلبان ورود به دانشگاه در شهر اصفهان. فصلنامه رشتة
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 رشته انتخاب بر موثر (. عوامل2832مصطفی ) زاده علی محمدرضا و طیبان مهدی، تکان قره رضایی آذر، کبیرزاده [24]

 ایرانی . مجله2843 سال در مازندران پزشکی علوم دانشگاه در سالمت اطالعات فناوری و پزشکی مدارک دانشجویان

 .134-118، (81 پیاپی) 8  شماره ،21  دوره ، پزشکی علوم در آموزش

 حرفه و فنی های آموزش رشته انتخاب در مدرسه های مشاوره و شغلی هدایت تاثیر میزان (. بررسی2833کریمی ابوبکر ) [23]

 آموزی المللی مهارت بین همایش چهارمین و ملی همایش مازندران. پنجمین استان شاهد غیر و شاهد آموزان دانش ای

 3/1/32اشتغال، تهران. برگرفته از تارنمای زیر در تاریخ  و

[10] http://www.irantvto.ir/uploads/articles/004/232.pdf 

 دانشجویان تحصیلی رشته انتخاب هایانگیزه (. بررسی2838محمد ) پور حسین غالمحسین و عبدالرضا، برکت گیالوند [12]

 آموزش ی. توسعه2838 سال در اهواز شاپورجندی پزشکی علوم دانشگاه خودگردان پردیس واحد پزشکیدندان رشته

 . 18-28، 2 شماره ، 2  شاپور، دوره دیجن

 و خویش رشته انتخاب از نظری متوسطه آموزان دورهدانش رضایت (. بررسی2831) مهناز تفتی اخوان انسیه و مرادی [11]

 . 212-284(، 14) 3 ،( تربیتی علوم و روانشناسی) تربیتی شناسی روان برآن. موثر عوامل

 در تغییر میزان و داروسازی رشته انتخاب بر موثر (. عوامل2832)  نادیا عسگری پریا و لورمضان سیدابوالفضل، مصطفوی [18]

 .88-81(، 3) 3 پزشکی، علوم در آموزش توسعه تحصیل. دوره طول در رشته این دانشجویان انگیزه

 در تحصیلی رشته انتخاب بر موثر (. عوامل2831مهرداد ) وثوقی احسان و موسوی لیال، بذرافکن مهتاب، معمارپور [18]

 .110-113، (38 پیاپی) 8  شماره ،28  دوره پزشکی، علوم در آموزش ایرانی دندانپزشکی. مجله دانشجویان

(. بررسی رابطه هوش هشتگانه گاردنر با انتخاب رشته و پیشرفت 2843هاشمی ویدا، بهرامی هادی و کریمی یوسف ) [13]

 .123-142(، 8) 20آموزان. مجله روانشناسی، تحصیلی دانش

 و شناختی هایسبک یادگیری، هایسبک بین (. رابطه2843) محمدحسین عبدالهی پروین و کدیور علیرضا، ونیهمای [11]

، 20 شماره,  8  دوره ،(ایرانی روانشناسان) تحولی روانشناسی دبیرستانی. پسر آموزاندانش در تحصیلی هایرشته انتخاب

288-282.  

های انتخاب رشته (. بررسی مالک2841محمدحسین و نیلی محمدرضا)ساز نصر احمدرضا، عریضی حمیدرضا، عالمت [12]

های دولتی و مقایسه آن بر مبنای تحصیالت پدر، رشته تحصیلی، سن و دفعات شرکت در داوطلبان ورود به دانشگاه

 .228-281(، 3) 1آزمون سراسری. مجله روانشناسی دانشگاه تبریز، 

 خصوص در دانشگاهی پیش مدارس مشاوران نظرات (. بررسی2832الناز ) یکنعان, کوروش پرند, غالمرضا یادگارزاده [14]

 8  شماره ،8  دوره ایران، عالی . آموزش(کنکور) سراسری آزمون رشته انتخاب فرایند در داوطلبان مشکالت و نیازها

 . 32-24، (21 پیاپی)
[29] Mikaye, O., D., Nyagah, G. & Kalai J., M. (2012). Influence of guidance and 

counselling on students' discipline in public secondary schools in Kabondo Division, 

Kenya. Department of Educational Administration and Planning, University of Nairobi.  
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