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  چکیده

شـاخه نظـري دوره متوسـطه از      آمـوزان  دانـش پژوهش تعیین عوامل موثر بـر رضـایت   هدف این 

دختـر و پسـر سـال دوم      آموزان دانشجامعه پژوهشی شامل تمامی وده است. ب شان انتخاب رشته

بـا روش   نـد. بودمشـغول بـه تحصـیل     89-88که در سـال تحصـیلی   است متوسطه نظري ي  دوره

کـه تعـداد    نفراز آنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدنـد  209اي تعداد  گیري تصادفی خوشه نمونه

از   هـا  دادهبـه منظـور گـردآوري     .ر مصاحبه مشارکت کردندنفراز آنان به صورت تصادفی د 14

روائـی   بـه همـراه مصـاحبه اسـتفاده گردیـد.     ، یک پرسشنامه چهـار ارزشـی شـامل بیسـت سـوال     

 89/0 ،پرسشنامه توسط سه تن از اساتید تایید و پایایی آن با اسـتفاده از ضـریب آلفـاي کرونبـاخ    

ش و شـش فرضـیه مطـرح گردیـد. تجزیـه و      در راستاي پـژوهش دو پرسـ  همچنین تعیین گردید.
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هـاي جمعیـت    هاي آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد ویژگی با استفاده از روش  ها داده تحلیل

ــادر     ــان و میــزان تحصــیالت پــدر و م ــه پــژوهش از قبیــل معــدل ســال گذشــته آن شــناختی نمون

یرسـون و تحلیـل   آزمـون ضـرایب همبسـتگی پ   ، و آمار استنباطی شـامل مجـذورکا    آموزان دانش

داري میـان رضـایت   اکه همبستگی مثبت و معننشان داد نتایج  رگرسیون همزمان صورت گرفت.

و   آمـوزان  دانـش و همبستگی منفی و معناداري میان رضایت  و متغیر عالقه شخصی  آموزان دانش

ا امـ  وجـود دارد.  01/0و نحوه انتخاب رشته در سطح خطاي کمتر از اي  کیفیت خدمات مشاوره

معنـادار نمـی باشـد. نتـایج      05/0رابطه این متغیر با متغیرنظـر والـدین در سـطح خطـاي کمتـر از      

و رضایت   آموزان دانشبین تناسب رشته تحصیلی با توانائیهاي نشان داد که نیزآزمون مجذورکا 

ن اشان رابطه معناداري وجود دارد.همچنـین نتـایج بیـانگر وجـود ارتبـاط بـی       آنان از انتخاب رشته

اولویت شغلی آینده و رضایت از انتخـاب رشـته بـوده اسـت. در ایـن پـژوهش عوامـل مـوثر بـر          

رضایت از انتخاب رشته به ترتیب، عالقه شخصی، اولویت شغلی آینده و توصـیه مشـاور بـوده و    

بــین نظـر والـدین کمتــرین نقـش را داشـته اســت.عالوه بـر آن نتــایج مجـذور کـا نشــان داد کـه         

ر و پسـراز لحـاظ میـزان رضـایت از انتخـاب رشـته خـویش تفـاوت معنـاداري          دخت  آموزان دانش

ي مختلـف نظـري از لحـاظ میـزان رضـایت از انتخـاب        ها رشته  آموزان دانشوجود ندارد.اما بین 

ش رشته خویش تفاوت معناداراسـت بـدین صـورت کـه بیشـترین رضـایت را        شـته  ر  آمـوزان  داـن

 فیزیک ازانتخاب رشته شـان  -رشته علوم ریاضی  موزانآ دانشرا انسانی و کمترین رضایت  علوم

از الـزام انتخـاب رشـته در سـال اول       آمـوزان  دانشي دیگر این پژوهش رضایت  ها از یافتهند.دار

  دبیرستان بوده است.

  .دوره متوسطهاز انتخاب رشته، شاخه نظري  رضایت :واژگان کلیدي

  مقدمه

هـاي اجتمـاعی    مهمترین و پیچیده تـرین نظـام   ی ازیکبه نظام آموزش و پرورش  در جهان امروز

، بـا رشـد و توسـعه اجتمـاعی    ي تبدیل شده است.از آنجـا کـه ایـن نهـاد اجتمـاعی      در هر کشور
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ت  ، اقتصادي و فرهنگی ، هـاي جهـانی از کوچـک و بـزرگ     پیوندي ناگسستنی دارد تمـامی دوـل

و پـرورش مـردم خـود را در    پـرداختن بـه آمـوزش    ، صنعتی تا در حال توسعه، قدرتمند و ناتوان

سراسـري و اجبـاري کـردن آن تعهـدات     ، دانسـته و بـراي همگـانی   خـود  شمار وظایف اساسـی  

هاي اساسی و بنیادي خود گنجانده و درصد قابل توجهی ازتولید ناخالص ملـی   سنگین در قانون

  اند. و بودجه جاري و عمرانی کشور را به این مهم اختصاص داده

ترین مراحل تحصـیالت رسـمی    حساس ش متوسطه یکی ازمهمترین وآموز دوره بی تردید

 استعدادهاي اختصاصی نوجوانـان و  بخش بزرگی از است که  زیرا در این دورهرود   میبه شمار 

کنجکـاوي آنـان جهـت    ، قدرت یادگیري آنان به حـد اعـالي خـود رسـیده    ، جوانان بروز کرده

اداره خـانواده و  ، انتخـاب حرفـه و شـغل   ، ب رشـته معینی یافته و مسایل جدید زندگی مانند انتخا

، سـازد.این دوره از لحـاظ مبـانی فلسـفی      مـی مسایلی از این دست ذهن آنهـا را بـه خـود مشـغول     

آمـوزش  اي است که  ، زیرا دورهرود  میروانی و اجتماعی نیز دوره بسیار مهمی به شمار ، زیستی

ي را براي ورود بـه جامعـه و بـازار کـار مهیـا      عمومی را به آموزش عالی پیوند داده و گروه کثیر

این دوره منبع اصلی تربیت نیروي انسـانی   ،کند. درواقع در بسیاري از کشورها از جمله ایران  می

ي توسـعه   هـا  اي در میـزان موفقیـت برنامـه    تاثیر ویژهبدین جهت و رفته نیمه ماهر و ماهر به شمار 

 در. گـردد   مـی شمسی بـاز   1228د دوره متوسطه به سال در ایران ایجا .دارد اقتصادي و اجتماعی

کـه سـرآغاز کـار مـدارس متوسـطه بـه سـبک        گردید  تاسیسدارالفنون توسط امیرکبیر این سال 

در پنجـاه سـالی کـه از تاسـیس دوره متوسـطه       و به صدنزدیک ی ط باشد.در  می کشورجدید در 

 1370سـال  در آخرین تغییر  یده است.این دوره دستخوش تغییرات بسیاري گرد ،گذرد  میایران 

ي اصالحی وزارت آمـوزش   ها اولویت برنامه دوره متوسطه در در این سال طرح تغییربوده است 

 آغـاز  آزمایشـی در تعـدادي از مـدارس    سال بعد بـه طـور   اجراي آن از پرورش قرار گرفت و و

گ و دانـش عمـومی و   گردید. به گفته کارشناسان هدف از اجراي این طرح اعتالي سطح فرهنـ 

و ایجاد زمینه مناسب براي هدایت آنـان بـه سـمت      آموزان دانششناخت بهتر استعدادها و عالقه 

 ،صـافی (تر دانشگاهی بوده اسـت   اشتغال مفید و احراز آمادگی نسبی براي ادامه تحصیالت عالی
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بـراي آشـنا    طـرح توجـه بـه لـزوم وجـود برنامـه راهنمـائی        ي مهم این ها ویژگی یکی از .)1383

بـود  اي آینده و کمک به آنان براي انتخاب رشـته   حرفه با امکانات شغلی و  آموزان دانشساختن 

تحصـیلی   عملکـرد  -1که این وظیفه برعهده مشاوران مـدارس گذاشـته شـد و آنـان باتوجـه بـه       

ش عملکرد  -3  آموزان دانشعالقه  و نظر -2  آموزان دانش  ه وهـاي عالقـ   آزمـون  در  آمـوزان  داـن

هـاي   فعالیت مشاهدات دبیران از -5رونده تحصیلی دوره راهنمائی پ نتایج مندرج در -4 استعداد

از زمان اجـراي طـرح جدیـد آمـوزش متوسـطه تـا        ند.ادد  میانجام  رامهم  این امر ، آموزان دانش

صـورت    آموزان دانشهاي اندکی در مورد موفقیت این طرح در هدایت تحصیلی  بررسی، کنون

دهــد کــه   مــیاي انجــام گرفتــه در ایــن مــورد نشــان  فتــه اســت یکــی ازتحقیقــات پایــان نامــه گر

پیشرفت تحصـیلی و فراینـد صـحیح هـدایت تحصـیلی بـه       ، عالقه، براساس استعداد  آموزان دانش

بـه رشـته    نمـرات درسـی)   از نظـر ( قـوي   آمـوزان  دانـش اند بلکـه   ي مختلف هدایت نشده ها رشته

ضعیف به ناچـار بـه     آموزان دانش متوسط به رشته علوم تجربی و  آموزان دانش، فیزیک -ریاضی

تحقیق دیگر انجـام شـده در ایـن    . )1385 ،(زندوانیان نائینی اند رشته علوم انسانی سوق داده شده

کادرآموزشـی نگـرش مثبتـی نسـبت بـه مشـاوره        و  آمـوزان  دانـش مورد نیز نشان داده که گرچه 

درعمـل بـه    ي تحصـیلی زیـاد نبـوده و    هـا  آنـان ازمشخصـات رشـته   امـا آگـاهی   ، تحصیلی دارند

توجـه بـه عوامـل مـوثري      انتخاب رشته بیشـتر بـا   هاي هدایت تحصیلی کمتر توجه شده و مالك

 ،(سـلیمان نـژاد   گیـرد   مـی صـورت   مانند ارزش اجتماعی رشته تحصیلی درجامعه و نفوذ والـدین 

  آموزان دانش کل از1388 -87تحصیلی  سال پرورش در آموزش و طبق آمار که بر همچنان). 78

رشـته   درصد در 71/25 ،فیزیک -رشته ریاضی درصد در 41/50،سال دوم مقطع متوسطه نظري

 انـد کـه ایـن آمـار     رشته علوم انسانی مشـغول تحصـیل بـوده    در درصد نیز 86/23و علوم تجربی 

 ازآنجا که در باشد.  میظري ي مختلف ن ها به رشته  آموزان دانشگویاي عدم تناسب بین گرایش 

ا عالئـق و      -آموزشیاین عصریکی ازمهمترین مسائل   پرورشی این است کـه جوانـان متناسـب ـب

حرفه راهنمایی شوند و با توجه بـه آن کـه نظـام     استعدادهاي خود براي انتخاب رشته تحصیلی و

یش از یـک    کنونی آموزش متوسطه از رویدادهاي تازه اجتماعی و تربیتی است که از عمر آن ـب
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گذرد ضـروري اسـت کـه تحقیقـات بیشـتري در مـورد موفقیـت ایـن طـرح در            میدهه و اندي ن

 دستیابی به اهداف خویش صورت گیرد تا نقاط قوت و ضعف آن بیش از پیش مشخص گـردد. 

افـراد از  یـابی کیفیـت یـک نظـام بررسـی رضـایت       هاي ارز بدون تردید یکی از موثرترین روش

بایسـت بـه     مـی مجموعه اي براي رشـد و پیشـرفت خـود     باشد.هر سازمان و  می عملکرد آن نظام

باعـث اصـالح   ، ارزشیابی از خود توجه داشته باشد بازخورد این ارزیابی از فرایند و کیفیت کـار 

 گردد.   میو فعال شدن و پویایی سازمان ازسوي دیگر  یک سو از  ها نقایص و کاستی

  هاي پژوهش پرسش

  خویش رضایت دارند؟ رشته دوره متوسطه نظري از انتخاب  آموزان دانشآیا  -1

  رشته شان کدامند؟انتخاب دوره متوسطه نظري از   آموزان دانشعوامل موثردررضایت  -2

  :تند ازرابشش فرضیه مطرح گردید که ع پژوهشهمچنین در راستاي 

  شان تاثیر دارد. رشتهانتخاب از   آموزان دانشعالقه بر رضایت  -1

  رشته شان تاثیر دارد.انتخاب از   آموزان دانشرضایت  در مورد رشته بر و مادر نظر پدر -2

رشته شـان تـاثیر   انتخاب  از  آموزان دانشکیفیت خدمات مشاورهاي مدرسه بر رضایت  -3

  دارد.

  شان تاثیر دارد. رشتهانتخاب از   آموزان دانشآینده شغلی رشته بر رضایت  -4

 رشته شان تفاوت وجود دارد.انتخاب دختر و پسر از   آموزان دانشبین رضایت  -5

  وجود دارد. رشته شان تفاوتانتخاب ي مختلف از  ها رشته  آموزان دانشرضایت بین  -6

  پژوهشروش 

ش تمـامی  جامعـه پژوهشـی شـامل     تحقیق حاضریک تحقیق توصیفی است.  و دختـر   آمـوزان  داـن

 متوسـطه نظـري درشـهرتهران مشـغول تحصـیل      آموزش که درسال دوم نظام جدیداست پسري 

  . بودند
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بـه دلیــل   کــه ایـن امــر  اي انجــام گرفـت  اي مرحلـه  گیـري بــه روش تصـادفی خوشــه   نمونـه 

طـی آن  بوده است که دسترس نبودن افراد آن  در گستردگی توزیع جغرافیایی جامعه پژوهشی و

 مرحله بعد از هر منطقه دو رد منطقه به طورتصادفی انتخاب و2 تهران منطقه آموزشی شهر 19 از

درمرحله  یک مدرسه دخترانه به طورتصادفی انتخاب شده و مدرسه شامل یک مدرسه پسرانه و

یـک کـالس علـوم تجربـی و     ، فیزیک -مدرسه سه کالس شامل یک کالس ریاضی هر از آخر

 گرفـت.  انجـام  آنهـا  در مـورد  تحقیـق  یک کالس علوم انسـانی بـه صـورت تصـادفی انتخـاب و     

هـر   از نمـوده و  که پرسشنامه را پـر  بودنفر 209هاي انتخاب شده  درکالس  آموزان دانشموع مج

 نفـر  14مجمـوع بـا    آنها مصاحبه شد کـه در  با نیزبه طورتصادفی انتخاب و کالس یک یا دو نفر

 اسـتفاده از  د.وپرسشـنامه و مصـاحبه بـ   نیز این تحقیق  استفاده شده در ابزار. مصاحبه انجام گرفت

 اسـتفاده از  و بیشترازآنهاي  ها دادهآوري  ي بیشترو جمع ها شنامه به دلیل دسترسی به آزمودنیپرس

بـه  بـوده اسـت   نتایج به دست آمده ازاجراي پرسشنامه  مصاحبه به دلیل اطمینان حاصل نمودن از

 توجـه بـه اهـداف پـژوهش و     هـاي آن بـا   همین جهت یـک پرسشـنامه محقـق سـاخته کـه سـوال      

 پرسـش بـود.   20داده شد که شامل   ها هشی طرح شده بودند به تک تک آزمودنیهاي پژو سوال

 ،روائی پرسشنامه توسط سه تن از اساتید تایید و پایایی آن با استفاده از ضـریب آلفـاي کرونبـاخ   

بـا   و به صورت تصادفی انتخـاب   ها آزمودنی از نفر14 درمرحله بعد نیزتعداد تعیین گردید. 89/0

  گرفت. انجام هاي پرسشنامه  سوالي در راستاي ا مصاحبه آنها

  پژوهشي  ها یافته

هـاي   هاي آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد ویژگی با استفاده از روش  ها دهادتجزیه و تحلیل 

جمعیت شناختی نمونه پژوهش از قبیل معدل سال گذشته آنان و میـزان تحصـیالت پـدر و مـادر     

آزمـون ضـرایب همبسـتگی پیرسـون و تحلیـل      ، شـامل مجـذورکا  و آمار استنباطی   آموزان دانش

 ي بـه دسـت آمـده از    هـا  جهت تجزیـه و تحلیـل داده  همچنین رگرسیون همزمان صورت گرفت.

دوره متوسـطه    آمـوزان  دانشآیا  ي پرسش اول: ها ازتحلیل محتوا استفاده گردید. یافته  ها مصاحبه
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  آموزان دانشدرصد  5/32داد دست آمده نشان نتایج به  رشته خویش رضایت دارند؟انتخاب  از

انـد و   از انتخـاب رشـته خـویش رضـایت داشـته      درصد به میزان زیـاد  3/38و زیاد  به میزان بسیار

 انـد.  رضـایت نمـوده   رشته خویش به میزان کمی اظهـار انتخاب  ازنیز   آموزان دانشدرصد  2/29

رشته انتخاب  به میزان متوسطی از  آموزان نشدامینه نیزنشان داد که تمام زنتایج مجذورکا دراین 

  خویش رضایت دارند.

رشـته  انتخـاب   دوره متوسطه از  آموزان دانشرضایت  بر عوامل موثر ي پرسش دوم: ها یافته

میـزان  میـان  دهـد    مـی آزمـون مجـذورکا نشـان     که نتایج به دست آمده از همچنان شان کدامند؟

شـان   رشـته انتخـاب   میـزان رضـایت آنـان از    و  آموزان انشدهاي  تناسب رشته تحصیلی با توانائی

زیـادي بـا    ی که رشته شان را تا حد بسـیار آموزان دانشبدین معنا که  رابطه معناداري وجود دارد.

تـوان    مـی بنـابراین   اند. به همان میزان ازرشته شان رضایت داشته، اند هایشان متناسب دانسته توانائی

هایشـان   رشته شان تناسب رشته بـا توانـائی   از  آموزان دانشرضایت  در گفت یکی ازعوامل موثر

  باشد.  می

ین    نتایج به دست آمده ازآزمون مجـذورکا مبنـی بـر    ش  نظـر  تـاثیر رابطـه ـب  در  آمـوزان  داـن

ش  نبـی شان حاکی اسـت کـه    رشتهانتخاب  میزان رضایت آنان از انتخاب رشته و در   آمـوزان  داـن

معناداري وجـود  رابطه رشته انتخاب  ازآنها میزان رضایت  ب رشته وانتخا درمورد تاثیر نظرشان 

 تاثیری که معتقدند نظرشان به میزان بسیارزیادي درانتخاب رشته آموزان دانشبدین معنا که  دارد.

تـوان گفـت     مـی به میزان بسیارزیادي رضایت دارند بدین جهـت  ، رشته خویشانتخاب  داشته از

ش رضـایت   در که یکی دیگرازعوامل مـوثر  تـاثیر  اعتقـاد بـه   ، شـان  رشـته انتخـاب   از  آمـوزان  داـن

  باشد.  میانتخاب رشته  نظرشان در

 نظـر تـاثیر  رابطـه بـین    آزمـون مجـذورکا مبنـی بـر     همانگونه کـه نتـایج بـه دسـت آمـده از     

شـته شـان نشـان    انتخاب ر میزان رضایت آنان از انتخاب رشته و در  آموزان دانشهاي  همکالسی

 میـزان رضـایت آنـان از    انتخـاب رشـته و   در  آموزان دانشهاي  همکالسی نظرتاثیر یان دهد م می
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مـورد  در  آموزان دانشهاي  بدین معنا که نظرهمکالسی باشد.  مین معناداررابطه شان  رشتهانتخاب 

  رشته شان ندارد. میزان رضایت آنان از انتخاب رشته آنان تاثیري بر

رابطه بین احساس رضایت ازانتخـاب اولویـت    رکا مبنی برآنگونه که ازنتایج آزمون مجذو

شـود بـین احسـاس      مـی مشخص ، شان رشتهانتخاب  از  آموزان دانشمیزان رضایت  شغلی آینده و

بـدین   معناداراست.رابطه رشته انتخاب  رضایت از میزان رضایت ازانتخاب اولویت شغلی آینده و

شـان دارنـد    ي ازانتخاب اولویت شغلی آیندهی که احساس رضایت زیادآموزان دانشصورت که 

  رشته شان نیزبه میزان زیادي رضایت دارند.انتخاب  از

 نتایج به دست آمده ازآزمون مجذورکا مبنی بررابطه بین تناسب اولویت شـغلی مـورد نظـر   

حـاکی اسـت کـه ایـن     ، شان رشتهانتخاب  میزان رضایت آنان از هایشان و با توانائی  آموزان دانش

ی که معتقدند اولویت شغلی مورد نظرشان به میـزان  آموزان دانشبوده بدین معنا که  طه معنادارراب

رضـایت   رشـته شـان نیزبـه میـزان زیـادي اظهـار      انتخـاب   هایشان تناسب دارد از زیادي با توانائی

 زا  آمـوزان  دانشرضایت  توان نتیجه گرفت که یکی دیگرازعوامل موثردر  میبنابراین  نموده اند.

  باشد.    میهایشان  یرشته شان تناسب اولویت شغلی آنان با توانایانتخاب 

رشـته شـان   انتخـاب   از  آمـوزان  دانـش رضـایت   عالقه بـر  ي فرضیه اول پژوهش: ها یافته -1

 ) بــا مقــدارR=669/0بــا توجــه بــه آنکــه نتیجــه آزمــون تحلیــل رگرســیون همزمــان ( تـاثیردارد. 

درسطح خطاي  اثرمعناداري را، ) به دست آمدهb=26/0( ونضریب رگرسی نیز و 6Fو185=36/62

روي  پـیش بـین عالقـه بـر     توان اینگونه استنباط کرد که متغیـر   می، نشان داده است01/0 از کمتر

 مورد تاثیرعالقه بـر  تاکنون پژوهشی در باشد.  می رشته تاثیرگذارانتخاب  مالك رضایت از متغیر

باشد امـا درمـورد     میجدید ، این جهت این یافته از ته است ورشته انجام نگرفانتخاب  رضایت از

آنها بـا   انتخاب رشته تحقیقات چندي انجام گرفته است که نتایج به دست آمده از عالقه در تاثیر

تحقیقـات انجـام شـده پیشـین هماننـد تحقیـق        اکثـر  صورت که در باشد به این  میمغایر  یکدیگر

ي  هـا  دوره متوسـطه بـه رشـته     آمـوزان  دانـش سی علـل گـرایش   ) با عنوان برر1371( هیبت اللهی

شـغلی   -) با عنوان بررسی عوامل موثردرهدایت تحصـیلی 1374( بالی تیرکده، مختلف تحصیلی
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شـغل آینـده خـویش     نظام جدید آموزش متوسطه براي انتخـاب رشـته تحصـیلی و     آموزان دانش

ي  هـا  رشـته  در  آمـوزان  دانـش پایداري  ) با عنوان بررسی میزان1371( نظري، درشهرستان نوشهر

هــاي  ) بــا عنــوان اولویــت2010و میهــون ( اي خــود پــس ازراهنمــایی تحصــیلی وحرفــه بیانتخــا

  آمـوزان  دانشبه تاثیرعالقه درانتخاب رشته اشان،  اي دبیرستانی موفق در رشد حرفه  آموزان دانش

) 1379( مانند تحقیق میـرزاده  نیز تحقیقات دوره متوسطه نظري اشاره شده است اما درتعدادي از

 دیدگاه دبیـران و  ي مختلف شاخه نظري از ها به رشته  آموزان دانشبا عنوان بررسی علل گرایش 

 و 79 -78 ســال دوم آمــوزش متوســطه شهرســتان بنــدرعباس درســال تحصــیلی   آمــوزان دانــش

التحصیالن شاخه نظـري   با عنوان مقایسه تطبیقی عملکرد تحصیلی فارغ )1385( زندوانیان نایینی

 دوره متوسـطه و  فرداي علـوم انسـانی در   چشم انداز کالبد شکافی وضعیت امروز و، نظام جدید

نتـایج   نقـش کمـی دارد.    آموزان دانشآموزش عالی مشخص گردیده که عالقه درانتخاب رشته 

دوره متوسـطه    آموزان دانشبه دست آمده از این تحقیق تایید کننده نقش عالقه درانتخاب رشته 

 نیمــی از باشــد ضــمن اینکــه ایــن یافتــه نیزبــه دســت آمــده کــه اولویــت اول بــیش از   مــینظــري 

، درصـد  56البته گرچـه رقـم    عالقه شان بوده است.، انتخاب رشته مورد مطالعه در  آموزان دانش

رقم  اند هاي بعدي خویش قرارداده اولویت که عالقه را در درصد نیز 44خوبی است اما رقم  رقم

طلبد که تمهیـدي بیندیشـند     میپرورش را  ریزي مسئوالن آموزش و قابل توجهی است که برنامه

  . باشد عالقهدرانتخاب رشته،   آموزان دانشتمامی اولویت اول تا در آینده اي نزدیک 

 از  آمـوزان  دانـش رضـایت   رشـته بـر   نظروالدین درمـورد  ي فرضیه دوم پژوهش: ها یافته -2

آزمـون تحلیـل    با توجه به آنکه ضریب رگرسیون به دسـت آمـده از   شان تاثیردارد. رشتهانتخاب 

تـوان نتیجـه    باشـد مـی    میمعنـادارن 05/0 و0 /01درسطح خطاي ، )b= -01/0رگرسیون همزمان (

 باشـد.   میرشته تاثیرگذارنانتخاب  والدین برمتغیرمالك رضایت از پیش بین نظر گرفت که متغیر

 در ) بـا عنـوان بررسـی عوامـل مـوثر     1362( جام گرفته پیشین ماننـد چـایچی  تحقیقات ان اکثر در

پـرورش   آموزش و 13منطقه  هاي سال اول دبیرستان  آموزان دانشبین  تحصیلی در ي رشته انتخاب

) با عنوان بررسی وضعیت انتخاب رشـته تحصـیلی   1374( محمودي، )1371( هیبت اللهی، تهران
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و مـدیران    آمـوزان  دانشدیدگاه ز هاي مشهد ا سال اول دبیرستانپسرمستعد   آموزان دانشتوسط 

) به نقش والدین درانتخاب رشته فرزندانشان اشاره 1374( بالی تیرکده، 74-73سال تحصیلی در

 -با عنوان بررسی میزان تاثیرارائه اطالعات تحصیلی )1378( تحقیق شعاع کاظمی در شده است.

ش شـغلی   -ي تحصـیلی  هـا  ینهدرمانی برگز -شغلی شاخه بهداشتی دختـردوره پـیش     آمـوزان  داـن

 ) نیزبه اجبـار 1371( تهران و نظري آموزش و پرورش شهر2دانشگاهی رشته علوم تجربی منطقه 

همچنـین درتحقیـق    اسـت.  هوالدین به فرزندانشان براي انتخاب رشته مـورد نظرخـود اشـاره شـد    

هاي هدایت تحصیلی نظـام جدیـد آمـوزش     ) با عنوان ارزشیابی مالك1376( اعالئی هره دشت

از نظر والدین و اقدام به انتخاب رشته بر اساس توصیه یا حتی اجبار والدین  يتاثیرپذیر ،متوسطه

از نظر سـایرین از جملـه دوسـتان، دبیـران، مـدیران مـدارس، خـواهران و         يو همچنین تاثیرپذیر

 2/9قیـق مشـخص گردیـده کـه تنهـا      امـا درایـن تح   ،برادران بزرگتر، و اقوام گزارش شده است

کـه  ، انـد  والدین دانسـته  نظر اولویت اولشان را، مطالعه درانتخاب رشته مورد  آموزان دانشدرصد 

با افزایش توجـه و  که رسد   میبه نظر بنابراین  باشد.  میي تحقیقات پیشین  ها با یافته این یافته مغایر

خـویش، از اعمـال نظـر و فشـار والـدین در ایـن       در انتخاب رشته   آموزان دانشمسئولیت پذیري 

هاي راستین برخاسته از عالقـه و متناسـب    زمینه کاسته شده است که این نکته نوید بخش انتخاب

  در آینده است.  آموزان دانشهاي  ییبا توانا

ــا یافتــه -3 ــژوهش:  ه ــر کیفیــت خــدمات مشــاوره  ي فرضــیه ســوم پ رضــایت  اي مدرســه ب

 با توجه بـه معنـاداري ضـریب رگرسـیون بـه دسـت آمـده از        ان تاثیردارد.ش ازرشته  آموزان دانش

تـوان نتیجـه گرفـت     می ،05/0) درسطح خطاي کمترازb=1/0آزمون تحلیل رگرسیون همزمان (

 باشد.  می رشته تاثیرگذار متغیرمالك رضایت از اي بر پیش بین کیفیت خدمات مشاوره که متغیر

 محمـدي احمـدآبادي  ، )1379( م گرفتـه هماننـد میـرزاده   تحقیقات زیادي کـه تـاکنون انجـا    در

 ي شـاخه نظـري از   هـا  هـدایت توجـه بـه رشـته     در ) با عنوان بررسی عوامل سازمانی موثر1383(

 سـال تحصـیلی   سال دوم متوسطه شهرستانهاي اردکـان و میبـد در    آموزان دانشدیدگاه دبیران و 

، ي درسـی سـال اول متوسـطه    هـا  ح برنامـه به منظورفراهم سازي پیشنهادهایی براي اصـال  82-83
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انتخـاب رشـته تحصـیلی و     در ) با عنوان بررسی عوامـل مـوثر  1374( شریفی، )1374( محمودي

، 74-73سال تحصیلی  مقطع راهنمایی مدارس شهرستان خرم دره در  آموزان دانشعالئق شغلی 

ي راهنمـایی و   ها تاثیربرنامه) با عنوان بررسی 1371( فرشاد، )1371( نظري، )1374( بالی تیرکده

) بـا عنـوان بررسـی    1378( پیروزنیـا ، ي فنی ها ي تحصیلی به ویژه رشته ها مشاوره درانتخاب رشته

 دختـر   آمـوزان  دانـش شـغلی   -ي تحصیلی ها گزینه شغلی مکفی بر -ارائه اطالعات تحصیلی تاثیر

) بـا عنـوان بررسـی    1367( جمـالی ، )1378( شـعاع کـاظمی  ، 12سال سـوم علـوم انسـانی منطقـه     

، از راهنمایی به دبیرسـتان  گذر تهران در  آموزان دانشتنگناهاي موجود درنظام هدایت تحصیلی 

با عنوان مقایسه تطبیقی عملکرد تحصیلی فارغ التحصیالن شاخه نظـري   )1385( زندوانیان نایینی

دوره متوسـطه و   درفرداي علـوم انسـانی    چشم انداز کالبد شکافی وضعیت امروز و، نظام جدید

بـا فشـارهاي     آموزان دانش) با عنوان چالش مشاوران: تعادل عالقه 2011، مانسینی (آموزش عالی

بـه  ) بـا عنـوان یـک نقـش مسـئوالنه ي  مشـاوران راهنمـایی حرفـه اي،         2010اجتماعی و ریس (

وجـود  و نارسـاییهاي م   آموزان دانشاهمیت کیفیت خدمات مشاوره اي مدارس درانتخاب رشته 

 گردیده است.نتایج به دست آمـده از اشاره ي مختلف  ها به رشته  آموزان دانشدرهدایت صحیح 

رشـته گرچـه   انتخـاب   رضـایت از  کیفیت خدمات مشاوره اي مدرسـه بـر   این تحقیق شامل تاثیر

همچنـین ایـن    باشـد.   میتحقیقات پیشین همخوان  یافته جدیدي است اما با نتایج به دست آمده از

 تـاثیر  آخـر  رتبـه  را درانتخاب رشته خویش در توصیه مشاور  آموزان دانشدرصد  5/65ه که یافت

باشـد کـه نقـش مشاورمدرسـه را درانتخـاب        می ي تحقیقات پیشین همسو ها با یافته نیز دانسته اند

  کمرنگ شناسایی کرده اند.،  آموزان دانشرشته 

انتخـاب   از  آمـوزان  دانشرضایت  ته برآینده شغلی رش ي فرضیه چهارم پژوهش: ها یافته -4

آزمـون تحلیـل رگرسـیون     با توجه به اینکه ضریب رگرسیون به دست آمـده از  دارد. رشته تاثیر

تـوان اینگونـه     مـی ، باشـد   مـی  معنـادار  05/0 و01/0 از سطح خطاي کمتـر  ) درb=15/0همزمان (

 رشـته تاثیرگـذار  انتخـاب   یت ازمتغیرمالك رضا پیش بین آینده شغلی بر استنباط نمود که متغیر

انتخـاب   نشان دهنده تاثیرآینده شـغلی رشـته در  ، نتایج به دست آمده ازتحقیقات پیشین باشد.  می
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آینـده   ) کـه منزلـت اجتمـاعی و   1371( باشد هماننـد تحقیـق هیبـت الهـی      می  آموزان دانشرشته 

) کـه  1374( یـق محمـودي  تحق، دانسـته  مـوثر   آمـوزان  دانـش شغلی رشته را درانتخاب آن توسط 

دانسـته و    آمـوزان  دانـش منزلت اجتماعی را داراي تاثیرزیاد درانتخـاب رشـته    ي شغلی و ها جذبه

  آمـوزان  دانـش ) که منزلـت اجتمـاعی رشـته را درانتخـاب آن توسـط      1374( تحقیق بالی تیرکده

اولویـت    موزانآ دانشدرصد 23 /5این یافته به دست آمده که  این پژوهش دانسته است.در موثر

درصــد  کــه ایــن درصــد بعــد از، انــد اول خــویش را درانتخــاب رشــته آینــده شــغلی آن دانســته 

بیشـترین درصـد    ي گیرنـده  در بـر  انـد  ی کـه عالقـه را اولویـت اول خـویش دانسـته     آمـوزان  دانش

این نکته یافته مهمی است کـه در تحقیقـات پیشـین بـه آن پرداختـه نشـده        باشد.  می  آموزان دانش

  است.

رشـته  انتخـاب   پسرازلحاظ میزان رضایت از و بین دختر ي فرضیه پنجم پژوهش: ها یافته -5

 مجـذور  مقـدار  ) از2X=86/0ازآنجا که مقدارمجذورکاي به دسـت آمـده (   تفاوت وجود دارد.

 باشـد   میکـوچکتر  05/0احتمـال خطـاي کمتـراز    و 2) بـا درجـه آزادي   2X=99/5کاي بحرانی (

)295/0=P( ،لحـاظ رضـایت    از پسـر  و دختر  آموزان دانشتوان نتیجه گرفت که بین   میاین بنابر

 یافتـه جدیـدي اسـت کـه در    ، رشته خویش تفاوت معنـاداري وجـود نـدارد.این یافتـه    انتخاب  از

عوامل گوناگون دیگـر  نشان دهنده این امراست که  تحقیقات پیشین به آن پرداخته نشده است و

  .ت داردلادخ  آموزان دانشاز انتخاب رشته ایت رض دربیشتر از عامل جنسیت 

انتخـاب   ي مختلـف از  ها رشته  آموزان دانشبین رضایت  ي فرضیه ششم پژوهش: ها یافته -6

2=49/20مجـذورکاي محاسـبه شـده (    با توجه به آنکه مقدار شان تفاوت وجود دارد. رشته
Xاز ( 

 بزرگتر 01/0حتمال خطاي کمترازا و 4) با درجه آزادي 2X=28/13( مجذورکاي جدول مقدار

ش توان نتیجه گرفت که بین   میبنابراین ، باشد  می ي مختلـف دوره متوسـطه    هـا  رشـته   آمـوزان  داـن

 اي کـه در  نکتـه  شان تفاوت معناداري وجـود دارد.  رشتهانتخاب  لحاظ میزان رضایت از نظري از

ش میـان   بایست اشاره کرد این است که در  میاین جا  ، فیزیـک  -سـه رشـته ریاضـی     نآمـوزا  داـن

 رشـته علـوم انسـانی و     آموزان دانشبیشترین میزان رضایت مربوط به  علوم انسانی علوم تجربی و
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 باشد با توجه به آنکه بر  میفیزیک  -رشته ریاضی  آموزان دانشکمترین میزان رضایت مربوط به 

 -ه نظري دررشته ریاضـی دوره متوسط  آموزان دانشپرورش بیشترین درصد  طبق آمارآموزش و

 فیزیـک روز بـه روز   -به رشته ریاضـی   آموزان دانشگرایش  و باشند  میفیزیک مشغول تحصیل 

بایست مـورد    میکه است نکته مهمی ، این رشته  آموزان دانشکم بودن رضایت ، یابد  میافزایش 

  گیرد. توجه مسئوالن قرار

بـه   زیـر  پژوهش به دسـت آمـده اسـت کـه در     از ي دیگري نیزها یافته،  ها این یافته عالوه بر

  شود.  میآنها اشاره 

به چه میزان ازنحوه انتخـاب رشـته   «به پرسش  آموزان دانشپاسخ  ي به دست آمده از ها یافته

نحـوه انتخـاب    رشـته و انتخاب  حاکی است که بین رضایت از »دردوره متوسطه رضایت دارید؟

همچنـین بـین    درصد وجود دارد. 01/0طاي کمترازرشته همبستگی مثبت و معناداري درسطح خ

همبسـتگی مثبـت    با نحوه انتخاب رشته نیـز و نظر والدین اي  خدمات مشاورهآینده شغلی،  ،عالقه

رابطـه الـزام انتخـاب رشـته بـا نحـوه        امـا  وجـود دارد.  01/0 از سطح خطاي کمتر معناداري در و

، منظورازنحـوه انتخـاب رشـته    ده اسـت. معنادارنگردی 05/0انتخاب رشته درسطح خطاي کمتراز

 عملکـرد در ، نظر و عالقه، دوره متوسطه با توجه به عملکرد تحصیلی  آموزان دانشانتخاب رشته 

هـاي   فعالیت پرونده تحصیلی و مشاهدات دبیران از نتایج مندرج در، هاي عالقه و استعداد آزمون

دردوره متوسـطه    آموزان دانشند انتخاب رشته نشان دهنده اهمیت فرای  ها این یافته باشد.  میآنان 

  باشد.    می

ایـن   »سال اول موافق هستید؟ تا چه حد با الزام انتخاب در«به پرسش   آموزان دانشپاسخ  از

همبسـتگی  الـزام بـه انتخـاب رشـته     که میان رضایت از انتخاب رشـته و   یافته به دست آمده است

رضـایت   یـن یافتـه حـاکی از   وجـود دارد کـه ا   01/0 از سطح خطاي کمتـر  درمثبت و معناداري 

شـود تـا     مـی گویا انتخـاب رشـته باعـث     باشد.  میسال اول  الزام انتخاب رشته در از  آموزان دانش

  و والدینشان با خاطري آسوده تربه آینده فکرکنند.   آموزان دانش
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آنهـا اشـاره    وجـود داشـت کـه بـه      هـا  مصاحبه در دیگري نیز نکات قابل توجه عالوه براین

نکته اول اینکه والدین همچنان نگران انتخـاب رشـته فرزندانشـان بـوده ومعمـوال رشـته        شود.  می

در امرانتخـاب رشـته    پـدران  بـیش از مـادران  بـین والـدین    از نمایند.  میخاصی را به آنها پیشنهاد 

باشـد بـدین     مـی ن البته حساسیتشان نسبت به دخترانشان بیش از پسرانشا فرزندانشان دخیل بوده و

موافقتشان با رشته انتخابی پسرانشان  از صورت که موافقت آنان با رشته انتخابی دخترانشان کمتر

باشد درصورتی که بین میزان موافقت پـدران بـا رشـته انتخـابی دختـران و پسرانشـان تفـاوتی          می

 ین خـود را کـم دانسـته و   توجه به رشته پیشنهادي والد  آموزان دانشاکثریت شود. البته   میدیده ن

نکتـه دوم اینکـه    انـد.  آنـان داشـته   خـود ، انتخـاب رشـته   در دارند که بیشـترین نقـش را    می اظهار

 ي هـا  رفتن بـه رشـته   از باشد که فرزندان خویش را  میها  هنرستانحساسیت والدین بیشتردرمورد 

 قبـولی دردانشـگاه و   شـانس کـم  ، دلیلشان بـراي ایـن ممانعـت    منع کرده و ها هنرستان موجود در

 که تمایل زیادي به ادامه تحصـیل در  نیز  آموزان دانش اکثر باشد و  میها  هنرستاننامناسب محیط 

 نماینـد تنهـا تعـداد     مـی رشته انتخابی شان هم اعالم رضایت  از دانشگاه دارند این امررا پذیرفته و

 شـان ناراضـی هسـتند.    نـونی رشـته ک  تحصـیل در  از کمی عالقه به رشته دیگري را حفظ کرده و

ه بــ اي مدرســه شـان و  خــدمات مشـاوره  از  آمـوزان  دانـش نکتـه قابـل تعمــق دیگرعـدم رضــایت    

اند  اظهارداشته  آموزان دانشباشد بدین صورت که اکثر  میهاي مشاورمدرسه  خصوص راهنمایی

مشـاورین   تعدادي ازآنها حتـی بـه   مدرسه درانتخاب رشته ایشان بسیارکم بوده و که سهم مشاور

ریـزي   همچنـین ازنحـوه تـدریس درس برنامـه      آمـوزان  دانش مدرسه مراجعه نموده اند. بیرون از

داننـد امـا معتقدنـد      مـی مفید  گرچه مطالب موجود درکتاب را شغلی ناراضی هستند و -تحصیلی

شـغلی   -افزایش اطالعات تحصیلی خواستار مدرسه توجه الزم به این درس صورت نگرفته و در

مشـهود بـود عـدم      آمـوزان  دانـش ي  هـا  گفتـه  نکتـه دیگـري کـه در    ئه شـده بـه خـود هسـتند.    ارا

بـراي   اي را گرچه اکثرآنها رشـته  باشد.  میشان  گیري قطعی آنها درمورد رشته دانشگاهی تصمیم

ادامه تحصیل دهند تا اینکـه   مایلند که وارد دانشگاه شوند و دارند اما بیشتر نظر ادامه تحصیل در

  شته مورد عالقه شان تحصیل کنند.ر در
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  گیري کلی نتیجه

به طورکلی نتایج به دسـت آمـده ازایـن پـژوهش درمـواردي همچـون نـامطلوب بـودن کیفیـت          

 نتایج بـه دسـت آمـده از   ، درانتخاب رشتهو آینده شغلی تاثیرعالقه  اي مدارس و خدمات مشاوره

تخصـص   مشاورین از بیشترنشان داده که ازآنجا که تحقیقات  نماید.  میتحقیقات پیشین را تایید 

 یـا در  بهـره بـوده و   بی ي مختلف تحصیلی ها دررشته  آموزان دانشهدایت  دانش الزم در زمینه و

مکان مناسب براي انجام وظایف محولـه شـان    وقت کافی و صورت برخورداري ازدانش الزم از

اخه نظري دوره متوسطه اعـتالي  با توجه به اینکه هدف کلی شو  باشند  میمدارس برخوردارن در

بیـنش سیاسـی و اجتمـاعی و شـناخت     ، سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش فضائل اخالقـی 

باشد ضـروري اسـت     میبراي ادامه تحصیل در آموزش عالی   آموزان دانشعالقه  استعداد و بهتر

 پـیش در  ازبـیش   ،هـاي آنـان   لزوم ارتقاي دانـش و مهـارت   که توجه به اهمیت نقش مشاوران و

  پرورش قرارگیرد. مسئوالن آموزش و کار دستور

، آینـده  ي جدیدي دارد همچون تـاثیرعواملی چـون عالقـه    ها عالوه برآن این پژوهش یافته

 رشته شان و تـاثیر انتخاب  از  آموزان دانشرضایت  اي مدرسه بر کیفیت خدمات مشاورهشغلی و 

توانـد مـورد     مـی  که نتـایج قابـل تعمقـی بـوده و    ، رشتهانتخاب  رضایت از توصیه والدین بر ناچیز

  هـا  ي مختلف به این یافته ها به رشته  آموزان دانشهدایت  توجه مشاوران مدارس قرارگیرد که در

  توجه نمایند.  

  هاپیشنهاد

ش با توجه به اینکه اکثریت  رضـایت   شـان اظهـار   رشـته انتخـاب   تـا حـد متوسـطی از     آمـوزان  داـن

ش پـیش تسـهیل شـود تـا      رشـته بـیش از   شود شرایط تغییر  مید پیشنها -،اند نموده  در  آمـوزان  داـن

  .شان به راحتی قادربه تغییررشته باشند رشتهانتخاب  صورت رضایت نداشتن از

ي متفـاوت   ها ي مناسب و به شیوه ها شغلی صحیح و روزآمد درزمان -اطالعات تحصیلی -

فرصت تجدید نظر در رشته تحصیلی و احیانـا    موزانآ دانشقرار گیرد تا   آموزان دانشدر اختیار 



 
  92 تابستان، نهم، سال هشتمشناسی تربیتی شماره بیست و  فصلنامه روان                         136 

شغل آینده خود را داشته باشند از طریق هماهنگی بین وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهـا  

  از مراکز تحصیلی و شغلی فراهم شود.  آموزان دانشامکان بازدید هرچه بیشتر 

بـا    آمـوزان  دانـش اختن شـغلی درآشـنا سـ    -ریزي تحصیلی با توجه به اهمیت درس برنامه -

، توجـه بـه تـدریس ایـن درس توسـط       ها ي تحصیلی مختلف و مشاغل مرتبط با این رشته ها رشته

  ئوالن آموزش و پرورش قرار گیرد. افراد با صالحیت دردستورکار مس

اقدامی جـدي درجهـت    براي بهبود خدمات مشاوره اي مدارس تدبیري اندیشیده شده و -

  درانجام وظایف محوله شان به عمل آید.رفع مشکالت مشاوران 

  پژوهشی ي ها کاستی

به زیرا این ابزاربود پژوهش  پرسشنامه به عنوان ابزار این پژوهش استفاده از ي ها کاستییکی از -

طالعـات تکمیلـی بـه دسـت     از ههایی است که سعی شد با اسـتفاد  داراي محدودیتخودي خود 

  ه حداقل برسد. ها ب این محدودیت  ها مصاحبه آمده از

ه، تعمـیم پـذیري   تهـران انجـام گرفتـ    دومنطقه آموزشـی شـهر   ازآنجا که این پژوهش در -

  .محدودیت همراه است نتایج با
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