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 ودوزان  نشدادسترسدی و اسدتفاده ، هدا از پروهش حاضر ار یابی وضدعیت   داهی هف: 
از وناب  اط عاتی وؤدر بدر انتخدا  رشدته شهرستان سی سخت دوره دوم وتوسله  دومسا  

در پددروهش حاضددر یدد  ولالعدده توصددیفی از نددوم پیهاینددی اسددت  دده  روش . بددودتحصددیلی 
سا  دوم دوره دوم وتوسله شهرستان سدی سدخت  ده در سدا  تحصدیلی  ووزان  دانشویان 

داندش  ودوز بده شدیوه 987انجدام شدد. ، ی پرداختده بودنددبه انتخا  رشته تحصدیل 95-94
انتخا  شدند و به ی  پرسنناوه وح ق ساخته  ه وضعیت ای  تصادفی طب ه  یری نهونه

دسترسدددی و اسدددتفاده ازونددداب  ودددودر بدددر انتخدددا  رشدددته تحصدددیلی در ، ووجدددودی ویدددزانی   ددداهی
 درد وری شدده بدا اسدتفاده های  پاسخ دادند. داده، داد وی را وورد بررسی قرار ووزان  دانش

نتددایش ننددان داد  دده  ها  یافتدد وددورد تجنیدده و تحلیددت قددرار  رفتنددد. ای  از  زوددون دو جهلدده
نصددرات وعلهددان و ، نسددبت بدده ن ددش اسددتفاده از نصددرات وتخصصددان هددر رشددته وددوزان  دانش
 تح یدق فدردی،  ذشدتههای  تحلیت عهلکرد تحصیلی خود در سدا ، سا  با تر ووزان  دانش

ایدن ونداب  در ، و سنجش ع یق و استعدادهای خود در انتخدا  رشدته وناسدد   داه بودندد
بددرای انتخددا  رشدته خددود اسددتفاده  ددرده بودنددد. هددا   ن بددود و در عهددت نیدز ازهددا  دسدترت  ن 

از ن ددش وندداوران و ورا ددز خصوصددی وندداوره  وددوزان  دانشههچنددین ننددان داد  دده ها  یافتده

.y.rezapour@ardakan.ac.ir (نوخسنده وسجولدانشگاه اردکان )، یتی و روانشناسیدانشکده علوم ترب،  روه وشاوره.  1
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وناب  دییدر ونداوره در ، اوا به جز وناوران ودارت،   اه بودندبرای انتخا  رشته وناسد 
از خددوات ایدن ورا دز در انتخدا  رشدته اسدتفاده ها   ن نبود و بینترها   ن دسترت بسیاری از

بدرای انتخدا  هدا   ن تواندد بده ودی از ن دش خددواتی  ده ودرسده ودوزان  دانشنکرده بودند. 
استفاده از وسایت سهعی و بصری و بازدید ، یو ههچنین از ن ش ولالعه فرد، رشته بدهد

اوا اوکانات دسترسی ، از ونانت در  سد اط عات برای انتخا  رشته وناسد   اه بودند
از ایددن وندداب  در هددا   ن فددراهن نبددود و بسددیاری ازهددا   ن بدده ایددن وندداب  بددرای حددداقت نیهددی از

پروهشهای  بر اسات یافته  گیری نتیج انتخا  رشته تحصیلی خود استفاده نکرده بودند. 
تددوان نتیجدده  رفددت  دده   دداهی نسددبتار خددوبی در وددورد وندداب  وددؤدر بددر انتخددا  رشددته در وددی

خصوصددار، اوددا بسددیاری از ایددن وندداب ،  ننددده در پددروهش وجددود داشددت شددر ت وددوزان  دانش
 دده در یدد  شددهر ونل دده سدده  نددور )از لحددا   وددوزان  دانشدر دسددترت ایددن ، ورا ددز وندداوره

 ردنددد وجددود نداشددت و ایددن اوددر ونجددر بدده عدددم  وددی  دده بندددی  نکددور سراسددری  زنددد یونل
 از بسددیاری از وندداب  وددؤدر در انتخددا  رشددته شددده بددود و بنددابراین وددوزان  دانشاسددتفاده ایددن 

 تحت تأدیر قرار دهد.ها   ن توانست انتخا  رشته وناسد را در وی
 .انتخا  رشته، وناب  اط عاتی ها  کلیف واژه

مقدمه
کشمور دانسم   وی آووز  و پرور  را توان وهن تمرین و اساسمی تمرین رکمن زیرحنمایی خم  

کشمممور را تعیمممین کنمممد و حمممه عنممموان خممم  نهممماد اجتهممماعی  ومممی کمممه خمممود وسمممیر حرکممم  آخنمممده 
وهمممن نظمممام های  برعهمممده دارد. خکمممی از همممد آوممموزان  دانشوسمممجولی  وههمممی را درتربیممم  
که حما پیهمودن آن نیازهمای جاوعمه آووزان  دانشآووزشی هداخ  تحصیلی  در وسیری اس  
 ازسمموی دخگممر برطممر  شممود و بممی تمموجهی حممه ایممن وسممجلههمما  آن از خمم  سممو و نیازهممای فممردی

(. <>ص، =B=;، توانممد آیممار وخربممی را درسممالهای آخنممده در پممی داشممته حاشممد )احهممدی وممی
حمه وناسمب تمرین شماخه وزان آوم دانشهداخ  ، ونظور از هداخ  تحصیلی در دوره وتوسطه

کشمور  خا رشته تحصیلی بر اسماس اسمتعداد و عالقمه آنمان و حمه تناسمب اوکانمات و نیازهمای 
 (.AB=;، اس  )شکرکن و ههکاران

انتخاب رشمته تحصمیلی اههیم  فراوانمی دارد زیمرا انتخماب نادرسم  رشمته تحصمیلی 
کشممور و ت ممییع ونمماحع اقتصممادی و انسممانی و بممی تفمم اوتی و بممی انگیز ممی سممبب افمم  علهممی 

(. انتخماب BC=;، شمود )شمفیع آحمادی ومی دانش آووز نسمب  حمه وسمال  فمردی و اجتهماعی
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شممود فممرد هممد  درسممتی در خکممی از احعمماد وهممن سممب  زنممد یش  وممی رشممته ناوناسممب حاعمم 
خعنی تحصی  و حعدها ش،  نداشته حاشد و دچار خ  حال  سردر هی و بی هموختی شمود 

 (.  =::>، 1) وردون و استی 
، رشمته تحصمیلی همداخ  نشموند خم  حمه صمورتی درسم  و وتعمادل حمهآوموزان  دانشا ر 

، اوما از سمویی دخگمر، شمود ومی اتال  وقم  و حمه همدر رفمتن ونماحع جاوعمه، ووجب سر ردانی
ا رهمداخ  تحصممیلی وتناسممب حما شممناخ  تواناییهمما و رغبتهمای افممراد و نیازهمما و اوکانممات 

بینمی  پیشهای  صورتی شاخسته و ونظن درجه  هد ه حجاوعه انجام شود نظام آووزشی 
انجممام شممده در ایممن هممای  شممده پممیش خواهممد رفمم . آنچممه از بررسممی نتمماخ  وحممدود پژوهش

که حسمیاری از  وی زوینه بر و دانشمجوخان انتخماب رشمته درسمتی آوموزان  دانشآخد این اس  
ومرادی و ، دارد. برای وثمال حه ههراهها  آن ندارند و این انتخاب نادرس  پیاودهایی را برای

خمممادی از >C=;اخممموان تفتمممی ) کمممه تعمممداد ز خافتنمممد  نظمممری از های  در رشمممتهآوممموزان  دانش( در
آومموزان  دانش  را خن رضممایشممتریانتخمماب رشممته خممود رضمماخ  نداشممتند؛ در ایممن بممین نیممز ب

کهتممممر یرشممممته علمممموم انسممممان   خممممزیف-یاضممممخعلمممموم ر رشممممتهآومممموزان  دانش  را خن رضممممایو 
کممه حسممیاری ازدانشممجوخان رشممته >C=;شممان داشممتند. حکممین ) رشممتهازانتخمماب  خافمم   ( در
( حما تهرکمز BA=;عزیزی ) .( از رشته تحصیلی خود رضاخ  پایینی دارند;B/;پرستاری )% 

بمر علموم انسممانی حمه بررسممی دخمد اههای دانشممجوخان در خصموص وسممال  و وشمکالت علمموم 
ته پرداخمم . نتیجممه وطالعممات وی انسممانی و درجممه رضمماخ  آنممان از تحصممی  در ایممن رشمم

که ویزان رضاخ  دانشمجوخان از رشمته خمود و از ف ما واوکانمات آووزشمی چنمدان  نشان داد 
( رضمماخ  دانشممجوخان دانشممگاه اراک را در حممد >C=;وطلمموب نبممود. عنبممری و ههکممارانش )

کممه رضمماخ  از رشممته تحصممیلی حمما پیشممرف  تحصممیلی  کممرد و نشممان داد  وتوسممطی  ممزار  
کمه بمین BC=;حسن زاده و وداح )، دارد. حسین پورداری  عنیوارتبا   کردنمد  ( نیز  مزار  

کممار و دانممش های  رشممتهآومموزان  دانشرضمماخ  از رشممته تحصممیلی و پیشممرف  تحصممیلی در 

                                           
1. Gordon, V. & Steele, G. 
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خافت<C=;وجود دارد. بهنام فر و ههکارانش )داری  وعنیارتبا   کمه عمدم رضماخ  از  نمد( در
کممرده و شممود دا وممی انتخمماب رشممته تحصممیلی ووجممب کممالس درس بیشممتر سممکوت  نشممجو در 

کالسی در یمر شمود. حما ایمن وجمود انجمام شمده در ایمن زوینمه همای  پژوهش، کهتر در وباح  
انجمممام شمممده نیمممز بیشمممتر رضممماخ  از رشمممته همممای  حسمممیار وحمممدود هسمممتند و انمممدک پژوهش

ر در بیشممتهممای  و نیمماز حممه انجممام پژوهشانممد  تحصممیلی دانشممجوخان را وممورد بررسممی قممرار داده
شود. وی احساسآووزان  دانش

وختلفمی وهکمن اسم  همای  عل آوموزان  دانشانتخاب رشته تحصمیلی ناوناسمب در 
کمه فمرد براسماس  داشته حاشد. از عواوم  حسمیار وهمن درانتخماب رشمته تحصمیلی ایمن اسم  
عالقه و استعدادهای خود دس  حه انتخاب رشته بزند. ا ر انتخاب رشته ومورد عالقمه فمرد 

شممود و حسممیار اتفمماق  وممی در فممردهمما  حاعمم  از بممین رفممتن حسممیاری از لممذتها و ووفقی نباشممد 
که  فعال و حا استعداد حه خماطر اخنکمه رشمته تحصمیلی وناسمبی را آووزان  دانشافتاده اس  

کردن ش،  ورتب  حما رشمته خمود اند  در دبیرستان انتخاب نکرده در اداوه تحصی  و خا پیدا 
کام وانده ن توانایی علهی و اسمتعداد فمرد و ههخموانی آن حارشمته ومورد عالقمه ههچنی اند. نا

، آحممادی آخممد )شممفیع وممی آومموز نیممز از عواومم  حسممیار وهممن در انتخمماب رشممته حممه حسمماب دانممش
;=BC. ) 

اشتباه در انتخاب رشته تحصیلی وناسب نه تنها زند ی تحصمیلی خم  دانمش آوموز را 
ات وختلفممی در احعمماد دخگممر زنممد ی وی حلکممه وهکممن اسمم  تبعمم، دهممد وممی تحمم  تمماییر قممرار

کممه رشممته تحصممیلی درسممتی انتخمماب توانممد وارد  نهممی کنممد نهممی داشممته حاشممد. دانممش آومموزی 
که حه آن عالقه وند اس  و اسمتعداد انجمام آن را دارد حنمابراین ایمن دانمش آوموز ، ش،لی شود 

کمه (. دانمش آوم=C=;، شمود )شمفیع آحمادی ومی در زند ی ش،لی خمود نیمز دچمار وشمک  وزی 
کمممه نسمممب  حمممه  ومممی تحصمممی ای  رشمممته وناسمممبی انتخممماب نکمممرده اسممم  و در رشمممته کنمممد 

کهی دارد خا عالقه وند حمه آن نیسم های  ویژ ی همد  درسمتی همن بمرای اداومه ، آن آ اهی 
کممه عهممدتا در اوایمم  سممن آومموزان  دانشتحصممی  در آن رشممته نممدارد. در نتیجممه ایممن دسممته از 

د نیمز قمرار دارنمد وهکمن اسم  حمه علم  نداشمتن همد  حلوغ و دوره شمک   یمری هوخم  خمو
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از لحممماظ شممک   یمممری هوخمم  نیمممز دچممار وشمممک  شممموند و ، وشممخ  در تحصمممی  و شمم، 
حاشممد ، کممه هوخمم  درسممتی بممرای زنممد ی ندارنممدهمما  آن پیاوممدهای ناخوشمماخندی در انتظممار

 (.@::>، و ههکاران 1) وشو
ن خممود حممدون اخنکممه آ مماهی در پیممروی ازههکالسممیها و دوسممتاآومموزان  دانشحسممیاری از

 ذشمم   شمموند و حعممد از وممی چنممدانی دروممورد خمم  رشممته تحصممیلی داشممته حاشممند وارد آن
شمموند در آن رشممته هممیچ عالقممه و اسممتعدادی ندارنممد. ایممن دسممته از  وممی چندسممال وتوجممه

هاخشممان ای  نسممب  حممه ههکالسممان و هممن دورهای  کممه احتهمماال هوخمم  واحسممتهآومموزان  دانش
کمه درحماال اشماره شمد احتهماال حمه ، (=C=;، ع آحادی)شفیاند  داشته در اداومه نیمز ههمان طمور 

کمه حممه تبمع نظممرات آوموزان  دانشهوخم  وسمتقلی نخواهنممد رسمید. دسممته دخگمری از  هسممتند 
کممه خمم  دسممته از  والدخنشممان و طبقممه اجتهمماعی و جاخگمماه اقتصممادی و فرهنگممی و ارزشممی 

حمدون اخنکمه هممیچ ، پردازنمد وممی ی خمودوشماغ  در جاوعمه دارنمد حمه انتخمماب رشمته تحصمیل
 (.=C=;،  ونه آ اهی دروورد ویژ ی آن رشته تحصیلی داشته حاشد )شفیع آحادی
کممه انتخمماب رشممته درسممتی ندارنممد عواومم  درسممتی را ، حاخسممتی  فمم  حسممیاری از افممرادی 

کممه حمما ،  یرنممد. از طرفممی دخگممر نهممی درانتخمماب رشممته خممود درنظممر افممراد حسممیاری نیممز هسممتند 
کممهوجمو داننممد حاخسمتی عواومم  درسمتی وثمم  عالیمق و اسممتعدادها و شمراخ  جاوعممه و  ومی دی 

 شموند زیمرا نهمی اوا هداخ  تحصیلی درستی، خانواد ی خود را برای انتخاب درنظر حگیرند
که چطور حاخد این عواو  را حشناسمند و بمر اسماس آن رشمته تحصمیلی وناسمبی را  نهی دانند 

کننممد )ومماوی و اویممدی احتممدا بممرای انتخمماب رشممته آومموزان  دانش(. حنممابراین >C=; ،انتخمماب 
صممحیح حاخسممتی حممه ونمماحع اطالعمماتی وممویر بممر انتخمماب رشممته تحصممیلی آ مماهی و دسترسممی 

رسمممد خکمممی از عواوممم  وهمممن عمممدم انتخممماب رشمممته صمممحیح در  ومممی داشمممته حاشمممند. حمممه نظمممر
که این عدم آ اهی و دسترسی حمه ونماحآووزان  دانش کشور وا این اس   ع اطالعماتی وم یر در 

انتخمماب آومموزان  دانششممود  وممی حاعمم ، خصوصممًا دراسممتانهای وحممروم، بممر انتخمماب رشممته

                                           
1. Gushue, G. 
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 درستی نداشته حاشند. 
پژوهش حاضمر حما در نظمر  مرفتن اههیم  انتخماب رشمته و همداخ  تحصمیلی در دانمش 

دسترسمی ، حه بررسی وضعی  آ اهی، وحرومهای  استانآووزان  دانشخصوصًا در ، آووزان
کشمور )شهرسمتان سمی سمخ  های  خکی از شهرستانآووزان  دانشستفاده و ا نسبتًا وحروم 

کهکیلوخممه و بممویر احهممد( حممه ونممماحع اطالعمماتی ومم یر در انتخمماب رشممته وناسمممب  در اسممتان 
دسترسممی و ، پممردازد. حنممابراین هممد  پممژوهش حاضممر بررسممی ویممزان آ مماهی وممی تحصممیلی

شهرسممتان سممی آومموزان  دانشب رشممته تحصممیلی اسممتفاده از ونمماحع اطالعمماتی وممویر بممر انتخمما
بود. <C?-Cسخ  در سال تحصیلی 

روش 
کمه وضمعی  همای  پژوهش حاضر خ  وطالعمه توصمیفی از نمو  پژوهش پیهاخشمی اسم  

دسترسممی و اسممتفاده ازونمماحع وممویر بممر انتخمماب رشممته تحصممیلی در ، ووجممود ویممزان آ مماهی
کلیممممه بررسممممی قراروممممی دهممممد. جاوعممممه آ را ومممموردآومممموزان  دانش ومممماری ایممممن پممممژوهش شمممماو  
کمه در سمال تحصمیلی آووزان  دانش سال دوم دوره دوم وتوسطه شهرستان سمی سمخ  بمود 
کمه بمر  :;=( حه انتخاب رشته پرداخته بودنمد. حجمن جاوعمه حمال  بمر <C?-Cجدخد ) نفمر بمود 

کرخسممی ) نفممر حممه شممیوه  CA: );BA;اسمماس وعیممار تعیممین حجممن نهونممه در جممدول وور ممان و 
پمممژوهش انتخممماب  )بمممر اسممماس جنسمممی ( بمممرای شمممرک  درای  تصمممادفی طبقمممه یری  نهونمممه

و حا استفاده از آزومون  آوری جهعحا استفاده از خ  پرسشناوه وحقق ساخته ها  شدند. داده
 وورد تجزخه و تحلی  قرار  رفتند. 1دو جهله ای

دسترسمممی و اسمممتفاده ، حمممه ونظمممور بررسمممی وضمممعی  آ ممماهی پرسشاااماوه وحقااا  سااااخته:
از ونمماحع اطالعمماتی ومم یر در انتخمماب رشممته از خمم  پرسشممناوه وحقممق سمماخته آومموزان  شدان

استفاده شد. برای طراحی س االت این پرسشناوه احتدا حما اسمتفاده از وطالعمه ونماحع نظمری 

1. bionominal 
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خلیمممز، (=C=;، )شمممفیع آحمممادی ؛ ;CC;، 1تحقیقمممات انجمممام شمممده در ایمممن زوینمممه )دخممم  و ر
انوا  ونماحع ومویر ، و استفاده از نظر وتخصصان وربوطه (A::>و  @::>، 2 روجی  و ورچورن

بر انتخماب رشمته وشمخ  و تعرخمف عهلیماتی شمدند. برخمی از احعماد حمه علم  هه وشمانی 
حمما خکممدخگر تلفیممق شممدند. سمم   در ورحلممه حعممد حمما توجممه حممه تعممارخف ، تعممارخف عهلیمماتی

، سممه  آ مماهیعهلیمماتی بممرای هممر حعممد سمم االت اولیممه طراحممی شممد. هممر سمم ال شمماو  سممه ق
کممه پاسممخ وممی دسترسممی و اسممتفاده در عهمم  بممرای انتخمماب رشممته تحصممیلی  وخممان حممه  شممد 

دادنمد. بممرای بررسممی روایمی صمموری پرسشممناوه  وممی صمورت دو  زخنممه حلمه و خیممر حممه آن پاسمخ
 ممروه هممد  قممرار داده شممد. از آنممان آومموزان  دانشنفممر از  ?;آزوممون در اختیممار ، طراحممی شممده

 ?را در خم  طیمف لیکرتمی ها  پرسشمناوههای  اههیم  هرخم  از  وخمه خواسته شد تا ویمزان
)کاواًل وهن اس ( وشخ  نهاخنمد. بمرای تعیمین نهمره  ?)اصال وهن نیس ( تا  ;قسهتی از 

کمه بمرای حدسم  آوردن نهمره ، اسمتفاده شمد 3از رو  تثییر آختن، روایی صوری حمدین صمورت 
کمه نهمره تمثییر حدسم  ویزان اههی  در تعداد آن ضرب ، تثییر هر  وخه شد. نتاخ  نشان داد 

و حنمابراین قابم  قبمول بمود  ;/?بیشمتر از ، آوده برای هر  وخه از نهونه بیس  نفره دانشمجوخان
(. بممرای تعیممین روایممی وحتمموایی پرسشممناوه طراحممی شممده نیممز از A::>، و ههکمماران 4)بممرادر
عماتی وم یر در انتخماب کمه انموا  ونماحع اطال، کارشمناس وتخصم  در ایمن زوینمه :;نظرات 
که  نیز رشته نه سمطح دشمواری یاستفاده شد. وتخصصان در زو، استخراج شدها  آن حا 

را وممورد ویممراخش قممرار دادنممد. جهمم  بررسممی همما  آن و ابهممام سمم االت و دسممتور زحممان فارسممی
همر  وخمه « سماده بمودن»و « واضح بمودن»، «وربو  بودن»وتخصصان  5شاخ  روایی وحتوا

کردنمد. نتماخ  فرومول وحاسمبه شماخ   <خ  طیف لیکرتی  را بر اساس قسهتی وشخ  
کممه تهممام  وخممه هسممتند )پولیمم  و  :/ACحمماالتر از ای  دارای نهممرهها  روایممی وحتمموا نشممان داد 

                                           
1. Dick, T. P. & Rallis, S. F. 
2. Germeijs, V. & Verschueren, K. 
3. item impact 
4. Broder, H. L. 
5. Content validity index. 
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نیز حا توجه حه نظر وتخصصان و حا اسمتفاده از فرومول  2(. نسب  روایی وحتوایی@::>، 1ح 
وحاسممبه هممای  کممه نتمماخ  نشممان داد نسممب  ارز ( وممورد بررسممی قممرار  رفمم  ?CA;) 3الوشممه

 بود.  :/>@شده برای هر  وخه حاالتر از 
پم  از بررسمی روایمی صموری و روایممی وحتموایی و ت،ییمر و خما حمذ  برخممی از ، در نهاخم 
زیروقیاسممممها و تعممممداد سمممم االت حمممماقی وانممممده عبممممارت بممممود از: اسممممتفاده نظممممرات ، سمممم االت

 =سمال حماالتر )آوموزان  دانشاز نظمرات وعلهمان و  اسمتفاده، سم ال( >وتخصصان هر ش،  )
کمممز وشممماوره )، سممم ال( کمممز شممم،لی )، سممم ال( <اسمممتفاده از نظمممر وشممماوران و ورا  >حازدخمممد از ورا
تحلیم  عهلکمرد ، سم ال( >انجمام تحقیمق فمردی )، سم ال( =انجمام وطالعمه فمردی )، س ال(

، سممم ال( >) اسمممتفاده از وسمممای  سمممهعی حصمممری، سممم ال( > ذشمممته )های  تحصمممیلی سمممال
سم ال(.  =اسمتفاده از خمدوات ومدارس )، سم ال( >بررسی و سنجش عالیق و استعدادها )

خمم  وطالعممه وقممدواتی سمم  :=االت در اختیممار بممرای تعیممین پاخممایی ایممن پرسشممناوه احتممدا در
دانش آووز جاوعه هد  قرار  رف  و حا توجه حه اخنکه سواالت طبق طیمف لیکمرت نبموده و 

کممودر، شممدند وممی  ممذاری نهممرهحممه صممورت حلممه وخیممر  رخچاردسممون اسممتفاده شممد.    از رو  
کودر کمه نشمان از پاخمایی قابم  قبمول  :/<Cرخچاردسمون    ضرخب آلفا حا استفاده از رو   بمود 

 داد. وی این پرسشناوه

 ها یافته
کننمد ان در پمژوهش حاضمر در  فراوانمی برخمی از وت،یرهمای جهعیم  شمناختی شمرک  

کممه در جممدول وشمماهدهآورده شممده اسمم  ;جممدول  فممرد شممرک   BA;از ، شممود وممی . ههممانطور 
کرممممر  :;;نفمممر وممممرد و  AA، کننمممده در پممممژوهش حاضممممر نفممممر زن بودنمممد. تحصممممیالت والممممدین ا

کرمممرآوممموزان  دانش کننمممده در پمممژوهش بیسمممواد و احتمممدایی بمممود و ا همممن درآومممد هممما  آن شمممرک  
خاضمممی و علممموم نظمممهای  نفمممر در رشمممته >Aخمممانواد ی زیمممر خممم  ویلیمممون داشمممتند.  ری خعنمممی ر

1. Polit, D. F. & Beck, C. T.
2. Content Validity Ratio.
3. Lawshe, C. H.
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فنمی و های  نفمر رشمته <<، علموم تجربمی و علموم انسمانی وشم،ول حمه تحصمی  بودنمد، فیزخ 
کممرده های  نفممر رشممته ;Aو ای  حرفممه کمماردانش را حممه عنمموان رشممته تحصممیلی خممود انتخمماب 

کرمر  در سمال  ذشمته تحصمیلی خمود خعنمی  <;المی  >;نیمز وعمدلی بمین آوموزان  دانشبودند. ا
کرده بودند. اول دبیرستان  کسب 

کممدگان پژوهش1جدول  . فراوانی وتغیرهای جهعیت :ماختی در :رکت 
درصففراوانیزیروجهوع  وتغیردرصففراوانیزیروجهوع  وتغیر

تحصیالت 
پدر

A;=Bبیسواد و احتدایی
جنسی 

;</>AAورد
راهنهایی و 
سیک 

B/?B:;;زن<>/@@<

?;/?C>دبیرستان و دیزلن
شته ر

تحصیلی

A<?/=Bعلوم نظری
کاردانی و 
لیسان 

=AB/;Cای فنی و حرفه>> ?/<=

A;=Bکاردانش>/;<ارشد و حاالتر

تحصیالت 
وادر

A</?A:; بیسواد و احتدایی
درآود 
خانواد ی

>@/@A;;زیر خ  ویلیون
راهنهایی و 
سیک 

>;C/<;بین خ  تا دو?B=;

@/<>;حاالتر از دو ویلیون;;/>;>لندبیرستان و دیز
کاردانی و 
وعدل سال  A/? <; لیسان 

  ذشته

<</B> C <;الی  >;

;=/@ A ?C;الی  ?; >/; < ارشد و حاالتر
;B  الی<: >> ?/<=

اسممتفاده شممد. در ایممن آزوممون ویممزان ای  بممرای آزوممون سمم االت پممژوهش از آزوممون دو جهلممه
کممه در ایممن پممژوهش حالمم  حممد وسمم  نسممب  وشمماهده شممده  حمما ویممزان نسممب  وممورد انتظممار 

ای  شممود. وعنممی دار بممودن آزوممون دوجهلممه وممی درصممد در نظممر  رفتممه شممده وقاخسممه :?خعنممی 
که فراوانی خ  طبقه حه طور  وی نشان درصد اس . :?بیشتر از داری  وعنیدهد 
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گاهیای  نتایج آزوون دوجهله. 2جدول  از نظرات آووزان  دانشاستفاده ، رسیدست، برای بررسی ویگان آ
 سال باالتر در انتخاب ر:ته تحصیلیآووزان  دانشوعلهان و ، وتخصصان

پاسخ ووضوع سؤال بعف
گاهی ویزان استفادهویزان دسترسیویزان آ

وعنی  نسبت فراوانی
 داری

وعنی  نسبت فراوانی
 داری

وعنی  نسبت فراوانی
 داری

صان
خص

ر وت
نظ

 

;
وتخصصان در 
 اقوام و آشناخان

:/<BB?;حله
:::;/:

;>@AB/:
:::;/:

;<>@@/:
:::;/:

:/<==@:/>>;<:/@;C>خیر

<

سایر 
وتخصصان 
وشاغ 
وختلف

:/ABC@;حله

:::;/:

;@=BA/:

:::;/:

;;?@;/:

:::;/:
:/A<=C:/=;<>:/;;:>خیر

زان
 آوو
ش
 دان
ن و
لها
 وع
ات
نظر

;
حا وعلهان 

تجرحه و ورتب  
حا هر رشته

:/BC@@;حله
:::;/:

;>AAC/:
:::;/:

C<>C/:
BB>/:

:/;??C:/;>:<:/;;;>خیر

<

نظرات 
وعلهان در 
کالس و 
های  حح 

کالسی

:/BA>@;حله

:::;/:

;??B=/:

:::;/:

;??A;/:

:::;/:
:/A/:;=<<C;>=:/=;?>خیر

=
ن آووزا دانش

سال حاالتر
:/AB?<;حله

:::;/:
;>;A?/:

:::;/:
;<;@?/:

:::;/:
:/?= @@ :/?> @< :/>> ><خیر

و اسمممتفاده ، دسترسمممی، آ ممماهیحمممه ونظمممور بررسمممی ویمممزان ای  نتممماخ  آزومممون دو جهلمممه
سممال حمماالتر در انتخمماب رشممته آومموزان  دانشوعلهممان و ، از نظممرات وتخصصممانآومموزان  دانش

کممممه وشمممماهده >در جممممدول ، ودتحصممممیلی خمممم ، شممممود وممممی آورده شممممده اسمممم . ههممممان طممممور 
کهم   مرفتن در آووزان  دانشوعلهان و ، از نقش وتخصصانآووزان  دانش سال حماالتر بمرای 

دسترسمی داشمتند و در عهم  همن از توضمیحات و هما  آن حمه، انتخاب رشته خود آ ماه بودنمد
کرده بودند. فق  در ومورد وعلهمان حما برای انتخاب رشته خود استفادها  آن های راهنهایی ه 

که ، تجرحه ورتب  حا هر رشته که ایمن ها  آن های از  در انتخاب رشته استفاده نکرده بودند 
کرمر  کمرده آوموزان  دانشنق  هن ناشی از در دسترس نبودن ایمن وعلهمان نبمود زیمرا ا  مزار  

که حه وعلهان حا تجرحه در این زوینه دسترسی دارند.  بودند 



 9395 زوستان، 60شهاره ، 95جلد ، پروهنهای وناوره ................................................................................. 70

 

گاهیای  نتایج آزوون دوجهله. 3ول جد از خدوات آووزان  دانشاستفاده ، دسترسی، برای بررسی ویگان آ
 گذ:ته خود و وشاوران و وراکگ وشاوره در انتخاب ر:ته تحصیلیهای  تحلیل عهلکرد سال، ودارس

 پاسخ ووضوع سؤال بعف
گاهی  ویزان استفاده ویزان دسترسی ویزان آ

 نسبت فراوانی
وعنی 
 نسبت فراوانی داری

وعنی 
 نسبت فراوانی داری

وعنی 
 داری

س
دار
ت و
دوا
خ

 

عهلکرد ودارس در  ;
 هفته وشاغ 

 :/@? ?:; حله
;:A/: 

B> >?/: 
;BB/: 

C= ?:/: 
CCC/: 

 :/:? <B< >>/: ;:= ??/: C خیر

< 
از ها  حازدخد دانشگاه
 طر  ودرسه

 :/:@ >;; حله
::B/: 

BA >A/: 
=B:/: 

;:: ?=/: 
=B:/: 

 :/A? >:/: ;:: ?=/: BA >A خیر

= 
دعوت ودرسه از 
وتخصصان وشاغ  

 وختلف

 :/:A ;=; حله
:::;/: 

C= ?:/: 
CCC/: 

;:; ?>/: 
=:@/: 

 :/@< @C> ?:/: B :/:= @? خیر

ب 
ل ق
دسا
لکر
عه

 

; 
تحلی  فردی نهرات 

های  دورس سال
  ذشته

 :/=B @?; حله
:::;/: 

;<@ @A/: 
:::;/: 

;=< A;/: 
:::;/: 

 :/A/: @; ==/: ?? <C; ;= خیر

< 
تحلی  توس  ودرسه و 
 فرم هداخ  تحصیلی

 :/AA <<; حله
:::;/: 

;=? A</: 
:::;/: 

;<? @A/: 
:::;/: 

 :/== >@ :/B> >? :/=> =< خیر

وره
شا
کز و
 ورا
ن و
اورا
وش

 
; 

استفاده از هسته 
وشاوره آووز  و 

 پرور 

 :/:? <C حله
CCC/: 

C> ?:/: 
CCC/: 

C< ?;/: 
BB>/: 

 :/C= ?:/: C= ?:/: C? >C خیر

< 
استفاده از وشاوران 

 ودارس

 :/:B C@; حله
:::;/: 

;@: B@/: 
:::;/: 

;:? ?@/: 
;:A/: 

 :/<< >C ;:/: <A ;>/: B; خیر

وراجعه حه وشاوران  =
 خصوصی

 :/<B A=; حله
:::;/: 

AB ></: 
:<B/: 

@= =>/: 
:::;/: 

 :/@@ <>; :/C <@/: ;:C ?B< خیر

> 
کز  وراجعه حه سایر ورا

 وشاوره

 :/;A >=; حله
:::;/: 

BB >A/: 
>@?/: 

?: <A/: 
:::;/: 

 :/=C/: CC ?=/: ;=A A> ?? خیر
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کممه  وممی نشممان =در جممدول ای  نتماخ  آزوممون دو جهلممه از نقممش تحلیمم  آومموزان  دانشدهممد 
حممه ایممن ، ر انتخمماب رشممته وناسممب آ مماه بودنممد ذشممته خممود دهای  عهلکممرد دروس سممال

دسترسمممی داشمممتند و در عهممم  همممن از آن بمممرای انتخممماب رشمممته تحصمممیلی خمممود هممما  تحلی 
کمممرده بودنمممد. اوممما در ومممورد نقمممش عهلکمممرد ومممدارس نتممماخ  نشمممان کمممه  ومممی اسمممتفاده  دهمممد 

که برای هداخ  تحصیلیآووزان  دانش حه عهده ومدارس اسم  آ ماه بودنمد ها  آن از وظاخفی 
در وورد وجود هفته وشماغ  و عهلکمرد ودرسمه در آن هفتمه بمیش از حمد ها  آن )البته آ اهی
و در واقممع )نبممود همما  آن اومما ایممن اوکانممات بممیش از حممد وتوسمم  در دسممترس، وتوسمم  نبممود(

و در نتیجمممه در عهممم  نیمممز  (عهلکمممرد ومممدارس در ایمممن زوینمممه بمممیش از حمممد وتوسممم  نبمممود
خممماد )بمممیش از حمممد از عهلکمممرد ودرسمممه در آوممموزان  دانش انتخممماب رشمممته تحصمممیلی خمممود ز

کمممز وشممماوره در ، وتوسممم ( اسمممتفاده نکمممرده بودنمممد. در نهاخممم  در ومممورد نقمممش وشممماوران و ورا
که حه غیر از آ اهی ای  انتخاب رشته وناسب نتاخ  آزوون دو جهله آوموزان  دانشنشان داد 

نقمش وشماوران ودرسمه در ومورد هما  آن، از وجود هسته وشاوره در آووز  و پرور  شهرستان
کز وشاوره در انتخاب رشته تحصیلی آ اه بودند فقم  ، اوما در ایمن ویمان، و خصوصی و ورا

بودنمد و هسمته هما  آن بمیش از حمد وتوسم  در دسمترسداری  وعنمیوشاوران ودارس حه طمور 
خماد )بمیش از حمد وتوسم ( در دسمترس کز وشاوره خصوصی ز  وشاوره آووز  و پرور  و ورا

کهتمر از حمد وتوسم  در دسمترس نبود.ها  آن بمود. حما هما  آن جالب اخنکه وشاوران خصوصی 
از وشماوران ومدارس بمیش از حمد آوموزان  دانشاستفاده ، وجود دسترسی حه وشاوران ودارس

کمرد. و در  ومی در وورد هسته وشاوره آووز  و پرور  نیز ههین وسمجله صمدق، وتوس  نبود
کممز داری  وعنممیحممه طممور آومموزان  دانشنهاخمم  اخنکممه  کهتممر از حممد وتوسمم  از وشمماوران و ورا

کردند.  وی وشاوره خصوصی در انتخاب رشته تحصیلی خود استفاده
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گاهیای  نتایج آزوون دوجهله. 4جدول  از ایالعات آووزان  دانشو استفاده ، دسترسی، برای بررسی ویگان آ
 تحصیلی تحقی  فردی و وطالعه فردی در انتخاب ر:ته، حاصل از بازدید وشاغل

 پاسخ ووضوع سؤال بعف
گاهی  ویزان استفاده ویزان دسترسی ویزان آ

 نسبت فراوانی
وعنی 
 نسبت فراوانی داری

وعنی 
 نسبت فراوانی داری

وعنی 
 داری

غل
وشا
ید 
ازد
ب

 

 884/0 37/0 69 188/0 45/0 84 0001/0 81/0 152 بله بازدید از وشاغل 1
 63/0 118 55/0 103 19/0 35 خیر

راهمهایی عهلی یک  2
 وحیط :غلی وتخصص در

 999/0 50/0 93 143/0 44/0 83 0001/0 80/0 149 بله
 50/0 94 56/0 104 20/0 38 خیر

دی
  فر

حقی
ت

 

1 
وورد وشاغل  تحقی  در

 ها آیمده هرکدام ازر:ته
 84/0 158 بله

0001/0 
151 81/0 

0001/0 
152 81/0 

0001/0 
 19/0 35 19/0 36 16/0 29 خیر

2 
درک ضرورت و انجام 

 یور وسئوالنه تحقی  به
 82/0 154 بله

0001/0 
130 70/0 

0001/0 
125 67/0 

0001/0 
 33/0 62 30/0 57 18/0 33 خیر

دی
ه فر
طالع

و
 

1 
وجالت و ، ها وطالعه کتاب

 ومابع ایالعات :غلی
 72/0 135 بله

0001/0 
106 57/0 

079/0 
90 48/0 

 52/0 97 43/0 81 28/0 52 خیر 661/0

2 
وطالعه سرگذ:ت افراد 

 ووف  :غلی
 80/0 149 بله

0001/0 
99 53/0 

465/0 
105 56/0 

107/0 
 44/0 82 47/0 88 20/0 38 خیر

3 
ریزی  وطالعه کتاب برناوه

 :غلی دبیرستان_  تحصیلی
 81/0 151 بله

0001/0 
135 72/0 

0001/0 
131 70/0 

0001/0 
 30/0 56 28/0 52 19/0 36 خیر

 
از آوموزان  دانشو استفاده ، دسترسی، برای بررسی ویزان آ اهیای  نتاخ  آزوون دوجهله

تحقیمممق فمممردی و وطالعمممه فمممردی در انتخممماب رشمممته ، اطالعمممات حاصممم  از حازدخمممد وشممماغ 
کمه  ومی آورده شمده اسم . نتماخ  نشمان <تحصیلی در جدول  از اههیم  آوموزان  دانشدهمد 

کسممب اطالعممات در وممورد وشمماغ  وختلممف آ مماه بودنممد و بممرای  انجممام تحقیممق فممردی بممرای 
کردنمد و از اطالعمات حاصم  از آن نیمز در عهم   ومی انتخاب رشته حه صمورت فمردی تحقیمق

کرده بودند. نتاخ  نشان که  وی استفاده  از اههی  حازدخد از وشماغ  بمرای آووزان  دانشدهد 
خماد هما  آن اوا در عه  اوکمان حازدخمد بمرای، اسب آ اه بودندراهنهایی در انتخاب رشته ون ز

وجود نداشم  و در انتخماب رشمته نیمز درحمد وتوسمطی از اطالعمات حاصم  از آن اسمتفاده 
از اههی  انجام وطالعه فردی حه عنوان راهنهمایی بمرای آووزان  دانشکرده بودند. ههچنین 

کتاب بر، انتخاب رشته خود آ اه بودند کمه در سمال -ناوه ریزی تحصیلیاوا حه جز  شم،لی 
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 حمه طمور وعنمی دار در دسمترس، ونماحع وطالعمه دخگمری، شمود ومی ارالهها  آن اول دبیرستان حه
استفاده نکرده بودند. داری  وعنینبود و از آن نیز در انتخاب رشته حه طور ها  آن

کممه  وممی نشممان ?در جممدول همما  نتمماخ  تحلیمم  داده، در نهاخمم  شممرک   آومموزان دانشدهممد 
حما ، کننده در پژوهش نسب  حه اههی  استفاده از نتاخ  سنجش عالقه و استعدادهاخشان

فرصمم  و اوکممان ، در انتخمماب رشممته خممود آ مماه بودنممد، روانشممناختیهممای  اسممتفاده از آزوون
انجممام آن در اختیارشممان قممرار داشمم  و از نتمماخ  آن هممن در انتخمماب رشممته خممود بهممره جسممته 

که نسب  حه اههی  استفاده از وسای  سهعیبودند. اوا در عین  کسمب -حالی  حصری در 
عهمووی های  رسمانههای  اوما فقم  برناومه، اطالعات برای انتخاب رشته وناسب آ اه بودند

خصوصممی واننممد های  قممرار داشمم  و حممه رسممانههمما  آن واننممد رادیممو و تلویزیممون در دسممترس
العممممات ارالممممه شممممده توسمممم  آووزشممممی دسترسممممی نداشممممتند. در عهمممم  هممممن از اطهممممای  فیلن
در ، اسممتفاده نکممرده بودنممدداری  وعنممیعهممووی در انتخمماب رشممته خممود حممه طممور های  رسممانه

که از فیلن کرده بودند. های  حالی  کهتر از وتوس  استفاده  آووزشی هن در حد 

گاهیای  نتایج آزوون دوجهله. 5جدول  سائل از وآووزان  دانشو استفاده ، دسترسی، برای بررسی ویگان آ
 سهعی و بصری و ایالعات حاصل از سمجش عالئ  و استعدادها در انتخاب ر:ته تحصیلی

پاسخ ووضوع سؤال بعف
گاهی ویزان استفادهویزان دسترسیویزان آ

وعنی  نسبت فراوانی
داری

وعنی  نسبت فراوانی
داری

وعنی  نسبت فراوانی
 داری

ری
حص
ی و 
هع
س

 

آووزشیهای  دخدن فیلن;
:/>A<=;حله

:::;/:
C:>B/:

@@;/:
AA>;/:

:;C/:
:/B/:CA?</:;;:?C>=?خیر

<
رادیو و های  دخدن برناوه

تلویزیون
:/;A>=;حله

:::;/:
;=<A;/:

:::;/:
CB?</:

??C/:
:/C/:??<C/:BC>B>??خیر

ی ها
یژ 
ش و

نج
;س

های  انجام آزوون
روانشناختی

:/=B??;حله
:::;/:

;<C@C/:
:::;/:

;<=@@/:
:::;/:  :/<=<@:/;=A/:?B;>=خیر

<
های  توجه و انجام شیوه

خابی ویژ ی ها دخگر ارز
:/BB<@;حله

:::;/: 
;>@AB/:

:::;/: 
;=;A:/:

:::;/:  :/:= @? :/>> ;< :/>; =>خیر
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 بحث و نتحجه گحری
نسمممب  حمممه اههیممم  اسمممتفاده از آوممموزان  دانشکمممه  پمممژوهش حاضمممر نشمممان دادهای  خافتمممه

سال حاالتر در انتخاب رشمته صمحیح آووزان  دانشوعلهان و ، نظرات وتخصصان هر ش، 
همن در انتخماب رشمته هما  آن بودنمد و از نظمراتهما  آن ایمن افمراد در دسمترس، آ اهی داشتند

کرده بودنمد. ایمن خافتمه ههسمو حما نتماخ  وطالعمه  ارسمیا و ههکماران  تحصیلی خود استفاده 
که بیشترین وق  را حا دانش آوموز;;:>) حما شمناختی ،  ذرانمد ومی ( بود. وعلن حه عنوان فردی 

توانممد اطالعممات خمموبی در وممورد انتخمماب رشممته  وممی، آورد وممی کممه از دانممش آومموز حممه دسمم 
(. وقتممی حممه وعلهممان در ایممن زوینممه آ مماهی و =C=;، تحصممیلی حممه وی حدهممد )شممفیع آحممادی

کننممد و  وممی، الزم ارالممه شممودای همم آووز  کنممار وشمماور ودرسممه اخفمما  تواننممد نقممش وکهلممی را در 
کننمد. وتخصصمان همر رشمته نیمزآوموزان  دانشروند همداخ  تحصمیلی  تواننمد  ومی را تسمهی  

کممماولی را حمممه شمممک  وختصمممر و سممماده حمممه  کننمممد و سممم االت آوممموزان  دانشاطالعمممات  ونتقممم  
کار حاعم را در حیطه تخص  خودشان آووزان  دانش شمود حسمیاری  ومی پاسخ  وخند. این 

کممه دانممش آومموز در زوینممه انتخمماب رشممته و وشمماغ  آخنممده احتهممالی دارد برطممر   از ابهاوماتی 
کنممد. در  شمده و دانممش آومموز خمم  الگممویی از شمم،  وممورد نظممر آخنممده خممود را حممه عینممه وشمماهده 

کممه وسممیر همداخ  تحصممی، نهاخم  لی را در سممالهای دانممش آوموز سممال حمماالتر حمه عنمموان فمردی 
کرده اس  کسمب اطمال  از های  درحماره شمیوه، کنمونیآوموزان  دانشتوانمد حمه  ومی  ذشته طی 

اطالعمات حسمیار ، تحصیلی و وشکالت پیش روی انتخماب رشمته دانمش آوموزانهای  رشته
کمه تعاوم  ههسماالن )دانمش آوموزان( حما =C=;وفیدی حدهد. شفیع آحمادی ) ( وعتقمد اسم  

کنمد تما خمود را بهتمر حشناسمند و بمرای انتخماب وسمیر شم،لی تواند  وی خکدخگر که   حه افراد 
 بهتری حگیرند.های  خود تصهین

کمممه  نسمممب  حمممه تحلیممم  نتممماخ  عهلکمممرد آوممموزان  دانشنتممماخ  پمممزوهش حاضمممر نشمممان داد 
ایمن وهمن ،  ماهی داشمتندقبم  بمرای انتخماب رشمته وناسمب آهای  تحصیلی خمود در سمال

و در عه  نیز برای انتخاب رشته تحصیلی از این نتاخ  اسمتفاده فراهن شده بود ها  آن برای
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کرم دوس  و ههکماران ) در هما  آن ( بمود.?B=;کرده بودند. این خافته ههسو حا نتاخ  وطالعه 
که عهلکرد تحص که  قادراسم  درصمد قابم   ییحمه تنهما یقبل یلیپژوهش خود نشان دادند 

تواند حه عنموان  وی د و لذاخن نهاییسطه را تبدوره وتوآووزان  دانش یشرف  حعدیاز پ یتوجه
توسم  وشماوران ومورد اسمتفاده آوموزان  دانش یلی  تحصمخهمدا یبمرا یروونمدید و نیابزار وف
کممه تحلیمم  عهلکممرد تحصممیلی سممالیممقممرار    ذشممته حممه های  رد. اومما برخممی دخگممر وعتقدنممد 

(. <::>، 1کورحمار نیسم  )والمدون وآووزان  دانشتنهایی والک وناسبی برای انتخاب رشته 
جسمهانی و خما خمانواد ی قمادر حمه ، زیرا دانمش آوموز وهکمن اسم  حمه علم  وشمکالت روحمی

کمه حما از بمین رفمتن ،  ذشمته نبموده حاشمدهای  کسب نهرات خوب در دروس سمال در حمالی 
توانمد حمه عهلکمرد تحصمیلی خموب خمود حماز ردد. ههچنمین  ومی دانمش آوموز، این وشمکالت
کممه در سممن هوخمم  خممابی هسممتند وهکممن اسمم  حممه دلیمم  ن آومموزا دانشحسممیاری از  دبیرسممتان 
کمممه در خمممافتن هوخممم  خمممود دارنمممد در تحصمممی  نیمممز دچمممار وشمممک  شمممده و هایی  سمممردر هی

کممه حمما دسمم  خممابی حممه خمم  هوخمم  ووفممق در همما  آن عهلکممرد تحصممیلی کنممد. در حممالی  افمم  
کنمد سنین حاالتر وهکن اس  این عهلکرد تحصیلی حمه نموعی جبمران شمود خما افمز اخش پیمدا 

 (.:;:>، 2)فلوخد
که  که ودرسهآووزان  دانشنتاخ  نشان داد  بمرای انتخماب هما  آن توانمد حمه ومی از خدواتی 

خاد در اختیمار، رشته وناسب حدهد آ اه بودند  قمرارهما  آن اوا ودرسه این خدوات را خیلی ز
رشمته اسمتفاده نیمز در عهم  از ایمن خمدوات بمرای انتخماب آوموزان  دانشدر نتیجه ، داد نهی

کز وشاوره خصوصمی همن ، حه طور وشاحه، نکرده بودند. ضهناً  در وورد وشاوره و خدوات ورا
از نقمش وشماور در انتخماب رشمته آوموزان  دانشعلمی رغمن اخنکمه ، حه وانند خدوات ودرسمه

فقم  آوموزان  دانشفمراهن نبمود. هما  آن اوا اوکان وراجعه حه وشاوره بمرای، وناسب آ اه بودند
که جالمب اخنکمه از خمدوات وشماور ودرسمه نیمز حمه طمور حه و شاور ودرسه دسترسی داشتند 

در انتخمماب رشممته تحصممیلی خممود اسممتفاده نکممرده بودنممد. بممر خممال  نظممر شممفیع داری  وعنمی

1. Waldman, D. A. & Korbar, T.
2. Floyd, N. E.
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( در وورد نقش ودارس در فراهن آوردن اوکاناتی برای انتخاب رشمته وناسمب =C=;آحادی )
تهیممه بروشممور و ، برناوممه وعرفممی وشمماغ ، ایی وشمماغ واننممد ارالممه واحممد شناسممآومموزان  دانش

کشممور ومما عهممده وظیفممه خممود در انتخمماب ، وطالممب خوانممدنی و غیممره  وخمما هنمموز وممدارس در 
کممادر ودرسممه وممی را صممرفًا وجممود خمم  وشمماور در ودرسممهآومموزان  دانشرشممته  ، بیننممد و ومماحقی 

از آومموزان  دانشخمماد دهنممد. عممدم اسممتفاده ز نهممی اقممدام قابمم  تمموجهی در ایممن زوینممه انجممام
نظرات تخصصی وشاوران ودرسه )حتی حا وجمود آ ماهی از نقمش وهمن وشماور در انتخماب 

تمموان حممه دو دلیمم  نسممب  داد. اول اخنکممه وهکممن بممود حممه دلیمم  ضممعف علهممی و  وممی رشممته( را
. دوم حاشمندحه وی حه عنوان خم  فمرد وتخصم  اعتهماد نکمرده آووزان  ، دانشعهلی وشاور

در سمایر ومموارد و در آوموزان  دانشز وشماوران حممه دلیم  عمدم ارتبما  وناسممب حما برخمی ا، اخنکمه
وهکممن بممود نتوانسممته حاشممند ارتبمما  ، صممرفًا در ووقممع انتخمماب رشممتههمما  آن دسممترس بممودن
کرده و در هداخ  آووزان  دانشحا ای  صحیح وشاوره نقش وم یرتری را اخفما آووزان  دانشبرقرار 

کز خصوصمی وشماوره نیمزآووزان  نشداکنند. در وورد عدم دسترسی   تموان  فم  خما ومی حه ورا
کوچم  و ها  آن شراخ  والی بمرای اسمتفاده از ایمن خمدوات را نداشمتند و خما اخنکمه حمه علم  

کز خصوصی وشاوره در اطرا ، وحروم بودن شهر  وجود نداش . ها  آن ورا
که های  خافته ق و وطالعمه نسب  حه اههی  تحقیآووزان  دانشپژوهش حاضر نشان داد 
کسمب اطالعمات شم،لی جهم  انتخماب رشمته تحصمیلی ، فمردی و حازدخمد از وشماغ  بمرای 

دسترسمی حمه ، قرار داش  و حه جزها  آن اوا فق  وناحع تحقیق فردی در دسترس، آ اه بودند
حممه هممیچ ونبممع وطالعممه فممردی دسترسممی ، شمم،لی پاخممه نهممن-کتمماب برناوممه ریممزی تحصممیلی
فمراهن نشمده بمود. ایمن خافتمه ههسمو حما نتماخ  هما  آن وشماغ  بمرای نداشتند و اوکان حازدخمد از

کبممری ) ( و اوممین بیممدختی و دارایممی >C=;ومماوی و اویممدی )، (@B=;وطالعممات شممرخفی و ا
(;=C:( بممود. ومماوی و اویممدی );=C<کممه بی کردنممد  کممار و  (  ممزار   اطالعممی از وضممعی  حممازار 

در دبیرسمممتان حممما آوممموزان  دانشهممداخ  تحصمممیلی ناوناسمممب حممما انتخممماب رشممته تحصمممیلی 
( نیممز در وممورد بممی :C=;انتخمماب رشممته ناوناسممب ارتبمما  دارد. اوممین بیممدختی و دارایممی )
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کار حه نتماخ  وشمابهی دسم  خافت کمه خکمی از ونماحع نمداطالعی از حازار  . ایمن درحمالی اسم  
، تحقیممق و وطالعممه فممردی اسمم  )شممفیع آحممادیآومموزان  دانشوهممن حمماالرفتن اطالعممات فممردی 

;=C= کممافی وطالعمماتی آومموزان  دانش(. احتهمااًل حممه کننممده در پممژوهش حاضمر ونمماحع  شمرک  
کتاب بروشورها و دسترسی حمه اخنترنم  و آوموز  نحموه جسمتجو در اخنترنم  داده  ها، وانند 
کتممماب برناومممه ریمممزی همممای  زیمممرا اسمممتفاده از تحقیمممق فمممردی و ههچنمممین آووز ، نشمممده بمممود
که این دا وی نشانها  آن ش،لی در-تحصیلی کمه در ومورد آووزان  دانشد  حا توجمه حمه آ ماهی 

احتهمااًل در صمورت در دسمترس بمودن ، نقش وطالعه در حاالبردن ویمزان آ اهیشمان داشمتند
کمرده بودنمد. خکمی از  وناحع وطالعاتی حتهًا از آن برای انتخاب رشته وناسب خمود اسمتفاده 

کممردن توانممد ضممعف ودرسممه و آومموز   وممی وهممن ایممن وسممجلههممای  عل  و پممرور  در فممراهن 
حاشممد. حسممیاری از والممدین وسممجولی  آومموزان  دانشاوکانممات وطالعممه فممردی و حازدخممد بممرای 

اندازنمد و  ومی آ اهی دادن حه دانش آووز بمرای انتخماب رشمته تحصمیلی را حمه عهمده ودرسمه
 داننمد. ایمن حاعم  ومی حسیاری از ودارس هن این وسجولی  را صرفًا بر عهده وشاور ودرسمه

کممادر ودرسممه و وشمماور ، وممدیر، شممود عهلکممرد تیهممی در ودرسممه شمماو  ههکمماری وعلممن وممی
قممرار آومموزان  دانش( وختمم  شممود و ونمماحع اطالعمماتی درسممتی در اختیممار =C=;، )شممفیع آحممادی

توان عل  این وسجله را حه وحروم بودن شمهر وحم  سمکون   نهی، داده نشود. از طرفی دخگر
ری و آومموز  و پممرور  نسممب  داد. زیممرا حمما وجممود توسممعه و عممدم اوکانممات شممهآومموزان  دانش

کشمممور کمممز خمممدوات دهمممی ، حسمممیاری از ومممدارس، شمممبکه اخنترنممم  در تهممماوی شمممهرهای  ورا
کشممور حممه اخنترنمم  دسترسمی دارنممد و حسممیاری از ونمماحع  اخنترنتمی و حتممی ونممازل در شمهرهای 

 وطالعاتی در اخنترن  قاب  دسترسی هستند. 
کممممز شمممم،لی نیممممز بممممرای حسممممیاری از ، جممممدای از ونمممماحع وطالعمممماتی اوکممممان حازدخممممد از ورا

کممه حازدخممد از وشمماغ  حممه دلیمم  آومموزان  دانش فممراهن نشممده بممود. ایممن وسممجله در حممالی اسمم  
تواند اطالعات عینی و دس  اولمی را در ومورد خم  شم،  و شمراخ  وحمی  شم،لی  وی اخنکه

کسممب هممای  بهتممرین راه ( خکممی از=C=;، قممرار دهممد )شممفیع آحممادیآومموزان  دانشدر اختیممار 
خمادی آوموزان  دانشتوانمد حمه  ومی اطالعات ش،لی اسم  و کهم  ز بمرای انتخماب رشمته بهتمر 
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که دانش آووز از طریق حازدخد  کسبحکند. اطالعاتی  حما همیچ  توان نهی کند را وی از وشاغ  
کممرد. حمما ایممن وجممود کمماری از سمموی ، رو  دخگممری جمماخگزین  کممن  در اخنجمما نیممز ومما شمماهد خمم  

تموان  نهمی این وسمجله را حمه همیچ وجمه، و حه وانند وناحع وطالعاتی،   و پرور  هستینآووز
کهبود وناحع نسب  داد زیرا در هر شهری اوکان حازدخد از برخی از وشاغ  وجود دارد.   حه 

که اشاره شد که ، ههان طور  از آن برای انتخاب رشمته آووزان  دانشتنها ونبع وطالعاتی 
کرده بودند کمه در دسمترس حسمیاری از استفاده  قمرار هما  آن کتاب برناوه ریمزی تحصمیلی بمود 

کبممری ) کممه درس برناوممه @B=;داشمم . شممرخفی و ا ( در پژوهشممی  روهممی از دانممش آومموزانی 
کمه ایمن درس را نگذرانمده بودنمد ومورد  ریزی تحصیلی و شم،لی را  ذرانمده بودنمد حما  روهمی 

کممه ایممن درس را  ذرانممده  نشممانهمما  آن وقاخسمه قممرار دادنممد. نتمماخ  وطالعممه داد دانممش آومموزانی 
بودنمممد از عهلکمممرد تحصمممیلی بهتمممری در سمممال حعمممد برخممموردار بودنمممد و رضممماخ  بیشمممتری از 

 انتخاب رشته خود داشتند. 
کمه های  خافته، در نهاخ  از وسمای  سمهعی و حصمری آوموزان  دانشاین پژوهش نشان داد 

کسممب اطالعممات در وممورد انتخمماب رشممته خممود اسمم اومما از سممنجش ، تفاده نکممرده بودنممدبممرای 
روانمی بممرای هممای  شخصممیتی و عالیمق و اسممتعدادهای خمود حمما اسمتفاده از آزوونهمای  ویژ ی

کممرده بودنممد. البتممه هممای  آ مماهی از ویژ ی آومموزان  دانشخممود بممرای انتخمماب رشممته اسممتفاده 
همای  ننسب  حه اههی  همر دو ایمن ونماحع خعنمی وسمای  سمهعی و حصمری و اسمتفاده از آزوو

روانی در انتخاب رشته آ ماهی داشمتند. ایمن خافتمه ههسمو حما نتماخ  وطالعمه رحمانی و ربیعمی 
(;=C:.بود ) کمه هما  آن کردنمد  درصمد پاسمخگوخان عالیمق و نظمر  ?@در وطالعمه خمود  مزار  

کردند و بمر اههیم  ایمن عاوم   خودشان را وهن ترین عاو  تثییر ذار بر انتخاب رشته وعرفی 
آ اه بودند. وشاوران ودرسه هن نیز در ایمن زوینمه عهلکمرد خموبی دارنمد و  هتدر انتخاب رش

روانمی در سمال قبم  همای  از آزوون، در انتخماب رشمتهآووزان  دانشهای  برای سنجش ویژ ی
آوموزان  دانشکنند و حاخستی در این زوینه برای تشکی  پرونده  وی از انتخاب رشته استفاده

کنند.   اقدام 
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کمه ا وسمای  سمهعی و حصمری حمه جمز رادیمو و تلویزیمون در دسمترس ، شماره شمدههان طور 
کماری خمانواده خما ودرسمه  نهمی نبود. این وسمجله راآووزان  دانشحسیاری از  کمن  تموان ناشمی از 

خممادی صممورت نگرفتممه و  وممی دانسمم  و حممه نظممر کشممور ومما هنمموز در ایممن زوینممه تممال  ز رسممد در 
کهممی در ایممن زوینممه وجممود دارنممد.  اههیمم  آن درک نشممده اسمم  و حنممابراین وسممای  آووزشممی 

شم،لی وختلمف های  تواننمد اطالعمات وفیمدی را در ومورد رشمته وی وسای  سهعی و حصری
در اختیار دانش آووز قمرار دهمد و نسمب  حمه ونماحع وطالعماتی و خوانمدنی جمذابی  بیشمتری 

ایمن زوینمه  و حاع  صرفه جویی در وق  وشاور و ودرسه در، برای دانش آووز داشته حاشند
( اوا  وخا هنوز حمه اههیم  آن در انتخماب رشمته پمی نبمرده شمده =C=;، شوند )شفیع آحادی
تصمموری و صمموتی وحممدودی از سمموی صممدا و سممیها در وممورد انتخمماب هممای  اسمم  و آووز 

 شود و و سسات خصوصی هن در این زوینمه عهلکمرد خاصمی وی انجامآووزان  دانشرشته 
کنون   اند. نداشته تا
که ودارس در زوینه انتخماب  وی پژوهش حاضرهای  جه حه خافتهحا تو توان نتیجه  رف  
کمممردن ، حاخسمممتی نقمممش فعمممال تمممری داشمممته حاشمممندآوممموزان  دانشرشمممته  خصوصمممًا در فمممراهن 

، اوکمان حازدخمد از وشماغ  وختلمف، اوکاناتی چون وناحع وطالعاتی و یر برای دانمش آوموزان
کردن زوی کمز وشماوره. آوموزان  دانشبرای اسمتفاده ای  نهوسای  سهعی و حصری و فراهن  از ورا

در زوینمه انتخماب رشمته از وههتمرین وظماخف ومدارس اسم . آووزان  دانشحاال بردن آ اهی 
کمممافی و وناسمممب حاشمممند و ههچنمممین وشممماوران وجربمممی را در  ا مممر ومممدارس دارای اوکانمممات 

هما  آن و والمدینآوموزان  نشداتوانند اطالعات وناسبی را در اختیمار  وی اختیار داشته حاشند
کهمم  وشمماوران تواننممد حمما تشممکی  جلسمماتی بممرای والممدین در وممورد  وممی حگذارنممد. وممدارس حمما 

اطالعمات الزم را در اختیمار والمدین حگذارنمد و ههچنمین حما پخمش ، انتخاب رشته وناسمب
کمممردن حازدخمممد  از وشممماغ  آوممموزان  دانشبروشمممورها و وطالمممب خوانمممدنی در ومممدارس و فمممراهن 

کلمیآووزان  دانشف حه وختل کافی در این زوینه حدهنمد. حمه طمور  ومدارس نباخمد ، اطالعات 
را حمممه عهمممده وشممماور حگذرانمممد و حاخسمممتی حممما تشمممکی  ها  در انتخممماب رشمممته ههمممه وسمممجولی 

کادر ودرسه در این زوینه اقداوات الزم را انجمام ، وتشک  از وعلهانهایی  کار روه وشاور و 
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انتخممماب رشمممته را حمممه عهمممده ودرسمممه و های  تهمممام وسمممجولی دهنمممد. والمممدین نیمممز نباخسمممتی 
حاخسممتی اوکانممات الزم را بممرای دانممش آومموز در ایممن زوینممه همما  آن وشمماوران وممدارس حگذرانممد.

کنند کننمدآوموزان  دانشوطالب وطالعماتی بمرای ، فراهن  کننمد تما حمه هما  آن، فمراهن  را تشمویق 
اوکممان دخممدار و صممحب  ، دازنممدتحقیممق و وطالعممه فممردی بممرای انتخمماب رشممته وناسممب بزر

کننمد و خصوصمًا اخنکمه از هما  آن دانش آوموز حما وتخصصمان وشماغ  وختلمف را بمرای فمراهن 
کز وشاوره خصوصی در این زوینه بهره  یرند.   خدوات سایر وشاوران و ورا

که داشتن آ اهی صر  از وناحع وویر در انتخماب رشمته  نتاخ  پژوهش حاضر نشان داد 
شممود. چممه حسمما  نهممی بممرای انتخمماب رشممته وناسممبهمما  آن ازآومموزان  دانشه دلیمم  بممر اسممتفاد

از نقمش حسمیاری از عواوم  در انتخماب رشمته بهتمر خمود آ اهنمد ولمی حمه دالیم  آووزان  دانش
حممه ایممن ونمماحع ، آ مماهی و سممطح تحصممیالت پممایین خممانواده، وختلفممی ههچممون فقممر وممالی
بمرای انتخماب رشمته وناسمب اسمتفاده هما  آن توانند عهماًل از نهی دسترس ندارند و در نتیجه

کمردن اوکانمات الزم در  کنند. این وسجله ضرورت نقش سازوان آوموز  و پمرور  در فمراهن 
 شممم،لی حممما آوممموز  و پمممرور  را نهاخمممانهمممای  ایمممن زوینمممه و ههچنمممین ههکممماری سمممایر ار ان

کشور وی  حاشمد و نقش سمازوان آوموز  و پمرور  حاخسمتی پررنمگ تمر، کند. در وناطق وحروم 
 در آن وناطق انتظار خاصی داش .ها  توان از والدین و خانواده نهی

کمه حاخسمتی در تعهمین نتماخ  آن هایی  پژوهش حاضر دارای وحدودخ ، حا این وجود بود 
کمرد. وحمدودخ  اول اخنکمه حمه علم  پمایین بمودن تعمداد شمرک  ها  حه این وحدودخ  توجه 
نتممماخ  پمممژوهش حمممه تفکیممم  ، ی شمممدن پمممژوهشو ههچنمممین طممموالنهممما  کننمممد ان در زیر روه

دسترسمممی و اسمممتفاده ، ویمممزان آ ممماهی، تحصمممیلی انجمممام نشمممده بمممود. در واقمممعهای  رشمممته
وختلمف تحصمیلی های  توانسم  در رشمته ومی از وناحع وم یر در انتخماب رشمتهآووزان  دانش

کمه ایمن ووضمو  های  حه رشتهآووزان  دانشوتفاوت حاشد و حاع  سوق  خاصی شمده حاشمد 
ر پمژوهش حاضمر ومورد بررسمی قمرار نگرفم . دوم اخنکمه نقمش وت،یرهمای ویمانجی ههچمون د

دسترسمممی و اسمممتفاده ، سمممطح تحصمممیالت والمممدین و درآومممد خمممانواد ی بمممر ویمممزان آ ممماهی
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هما  از وناحع و یر در انتخاب رشته حه دلیم  وحمدود بمودن تعمداد افمراد در زیر روهآووزان  دانش
هممد  پممژوهش حاضممر بیشممتر تحلیمم  توصممیفی وضممعی   ،وممورد بررسممی قممرار نگرفمم . البتممه

ووجممود بممود تمما تحلیمم  عواومم  ومم یر بممر آ مماهی نسممب  حممه ونمماحع ومم یر در انتخمماب رشممته. در 
وجممود پیشممینه پژوهشممی حسممیار ، ایممن پممژوهشهای  خکممی از وههتممرین وحممدودخ ، نهاخمم 

که بررسیآووزان  دانشوحدود در زوینه انتخاب رشته  پرسشمناوه  نظمری و طراحمیهای  بود 
کممرد. وحممدود پژوهش انجممام شممده در زوینممه انتخمماب رشممته نیممز هممای  را حمما وشممکالتی روبممرو 

کمه انتخماب رشمته  عهدتًا در انتخاب رشته دانشجوخان دانشگاه انجمام شمده بمود در حمالی 
همای  دوره وتوسطه پیش زوینه و وقدوه انتخاب رشته در دانشگاه اس  و حاخستی پژوهش

شمممود  ومممی پیشمممنهاد ها، انجمممام شمممود. حممما توجمممه حمممه ایمممن وحمممدودخ  بیشمممتری در ومممورد آن
کشممور نیممز انجممام شمموند تمما وضممعی  ، آتممی در ایممن زوینممههممای  پژوهش در شممهرهای وختلممف 

کمممه وهکمممن اسممم  از لحممماظ های  آ ممماهی از ونممماحع وممم یر در انتخممماب رشمممته در شمممهر دخگمممر 
د بررسمی قمرار  رفتمه حاشمد. اوکانات حاالتر خا پایین تر از شهرستان سی سخ  حاشند نیز وور

وختلمف تحصمیلی نیمز های  شود پژوهش وشابهی حه تفکیم  رشمته وی ههچنین پیشنهاد
های  حممه رشممتهآومموزان  دانشانجممام شممود تمما حتمموان اطالعممات بیشممتری در وممورد نحمموه سمموق 

بررسمی ، اهی از ونماحع وم یر در انتخماب رشمته حدسم  آورد. در نهاخم وختلف بر اساس آ م
کممه تواننممد آ مماهی نسممب  حممه ونمماحع اطالعمماتی ومم یر بممر انتخمماب رشممته )واننممد  وممی عممواولی 

شهر وح  سمکون ( را ، سطح تحصیالت والدین، اقتصادی خانواده-وضعی  اجتهاعی
 شود. وی آتی توصیههای  تح  تثییر قرار دهند نیز در پژوهش
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