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چكيده
هدف این تحقيق ،بررسي ترجيحات انتخاب رشته دانشآموزان بر اساس روش تحليل سلسله مراتبي ()AHP
در بين دانشآموزان پایه دهم متوسطه دوم است .دادهها بوسيلهي پرسشنامه مقایسه زوجي ،از بين نمونهاي
 10نفري از متخصصان تعليم و تربيت گردآوري شده است .اعتبار پرسشنامه بر اساس نظرات افراد متخصص
و اساتيد دانشگاه صورت گرفته است .براي تعيين چارچوب نظري تحقيق از دیدگاههاي جامعهشناسان و
صاحبنظران تعليم و تربيت استفاده گردیده است .تجزیه و تحليل دادهها با استفاده از آمارهاي توصيفي
انجام گردیده و براي مقایسههاي زوجي ،هریک از معيارهاي عوامل مدرسهاي ،توانایي و عالیق شخصي،
فرصتهاي شغلي آینده ،نظروالدین و عوامل اجتماعي با رشتههاي موجود در دبيرستانها و هنرستانهاي
دوره متوسطه دوم رشتههاي :ریاضي و فيزیک ،علوم تجربي ،علوم انساني ،فني و حرفهاي و کار و دانش
دوبهدو باهم مقایسه گردیدهاند .نتایج نهایي نشان ميدهند به ترتيب رشتههاي علوم تجربي ،ریاضي و فيزیک،
فني و حرفهاي ،کار و دانش و علوم انساني داراي ارجحيت و اولویت براي انتخاب و ادامه تحصيل هستند.
همچنين نتيجه فرایند مقایسه زوجي معيارها و عوامل حاکي از این است که توانایي و عالیق شخص با 60
درصد در اولویت اول بوده ،پسازآن فرصتهاي شغلي آینده با  77درصد و عوامل مدرسهاي ،عوامل
اجتماعي و در نهایت نظر والدین به ترتيب با  33/6و  6درصد قرار دارند.

واژگان كليدي:انتخاب رشته ،عالیق شخصی ،فرصت شغلی ،عوامل اجتماعی ،عوامل
خانوادگی ،مقایسه زوجی.
 .3استاد گروه علوم اجتماعي دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران (نویسنده مسئول) niazim@kashanu.ac.ir
 .7دانشجوي دکتري جامعهشناسي بررسي مسائل اجتماعي دانشگاه کاشان.
 .1استاد گروه مدیریت منابع انساني دانشگاه تهران.
 .6دانشجوي دکتري جامعهشناسي بررسي مسائل اجتماعي دانشگاه کاشان.
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مقدمه
انسانها در طول زندگي روزمره خود با انتخابهاي فراواني روبرو هستند ،اما تعدادي از این
انتخابها از اهميت ویژهاي برخوردارند .یکي از اولين و سرنوشتسازترین انتخابهاي مهم،
موضوع انتخاب رشته تحصيلي 3در دوران دبيرستان است .راهنمایي و هدایت تحصيلي به
عنوان فرآیند کمک به دانشآموزان براي انتخاب رشته تحصيلي مناسب بر اساس شناخت
استعدادها و توانایيهاي خود و امکانات و شرایط محيطي تعریف کردهاند (نویدي.)3172 ،
در اهميت موضوع «انتخاب» ،ژان پل سارتر ،7فيلسوف فرانسوي معتقد است که فرد با انتخاب
خود ،در واقع خود را انتخاب ميکند.
آموزش و پرورش از مهمترین نهادهاي اساسي همه جوامع محسوب ميشود .اهميت
آموزش و پرورش ناشي از گسترش کارکردهاي آن است که به طور روز افزوني در کانون
توجه جامعه قرارگرفته است .نهاد آموزش و پرورش پویا و کارآمد ،نهادي است که در آن
نيروي انساني به درستي و با توجه به اهداف ،تربيت ميشود .نهادي که نيازها ،توانایيها و
استعدادهاي افراد تحت پوشش خود را ميشناسد و در رشد و بالندگي و شکوفایي آن،
برنامههاي منظم و منطبق با موازین علمي را پيش رو قرار ميدهد (گاتليب .)7000 ،1در ایران
دوره متوسطه در سال  3708با تأسيس دارالفنون توسط اميرکبير ایجاد شد .از زمان آغاز
تأسيس مدارس در ایران ،دوره متوسطه همواره دستخوش تغييراتي در کشور ما بوده است
که آخرین آن مربوط به سال  3170و اجراي طرح تحول بنيادین در نظام آموزش و پرورش
به شيوه جدید  0-1-1است .در این طرح جدید ،نظام آموزشي به دو دوره شش ساله ابتدایي
و شش ساله متوسطه طراحي شده است .اهداف مد نظر از اجراي نظام جدید آموزشي عبارت
است از :تحول در ساحتهاي زیستي ،اجتماعي ،اخالقي ،پژوهشي ،مهارتي ،دانش و
فنآوري (سند تحول بنيادین .)3170،یکي از زیر نظامهاي مورد توجه در سند تحول بنيادین
بحث انتخاب رشته و هدایت تحصيلي است که از سال تحصيلي  3171-70و پس ورود
دانشآموزان پایه ششم (طرح جدید  )0-1-1به دوره متوسطه دوم انتخاب رشته و هدایت
تحصيلي در مسير جدیدي قرار گرفت .در سند تحول بنيادین آموزش و پرورش در ذیل

1. Select a field of study
2. Jean-Paul Sartre
3. Gottleib
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هدف عملياتي  73سند تحول دربارة «بازنگري و باز مهندسي ساختارها ،رویهها و روشها»
دو راهکار به هدایت تحصيلي مربوط ميشود.
بند سوم راهکار « :73طراحي و استقرار نظام جامع هدایت تحصيلي و استعدادیابي
بهمنظور هدایت دانشآموزان به سوي رشتهها و مهارتهاي مورد نياز حال و آیندة کشور
متناسب با استعدادها ،عالقهمندي و توانایيهاي آنان» و بند چهارم راهکار « :73استقرار نظام
راهنمایي و مشاوره تربيتي مبتني بر مباني اسالمي و افزایش نقش معلمان در این زمينه و به
کارگيري مشاوران متخصص براي ایفاي وظایف تخصصي در تمام پایههاي تحصيلي» در
نظر گرفته است .دوره آموزش متوسطه دورهاي انتقالي بين آموزش و زندگي و گذر به
تحصيالت عالي و تخصصي است (صافي3188 ،؛ شفيعآبادي .)3187 ،در کشور ما اهداف
آموزش و پرورش متوسطه (دوم) در دو حوزه عمده قابل بررسي است :یکي آمادهسازي
دانشآموزان براي ورود به بازار اشتغال و دیگري ادامه تحصيل و ورود به دانشگاه
(بيدختي .)3170،در هر نظام تعليم و تربيت یکي از مهمترین شاخصهاي موفقيت در
فعاليتهاي علمي ،ميزان پيشرفت تحصيلي دانشآموزان است (حاجي عليزاده و همکاران،
 .)3171بنابراین مقدمه هر پيشرفتي در سطح فردي و اجتماعي توجه به انتخاب رشته و هدایت
تحصيلي محسوب ميشود .از مهمترین هدفهاي نظام آموزشي ،هدایت تحصيلي
دانشآموز ان در مسيري است که با پيمودن آن نيازهاي جامعه از یکسو و نيازهاي فردي
آنها از طرف دیگر برآورده شود .فرایند انتخاب رشته تحصيلي مستلزم تصميمگيري
دانشآموز بر اساس آگاهي و شناخت از عالیق و توانایيهاي خود ،شرایط و امکانات
آموزشي موجود و ارتباط مشاغل موجود در جامعه با رشته تحصيلي است .بنابراین انتخاب
رشته در دوره متوسطه دوم به منظور هدایت دانشآموزان به مناسبترین شاخه یا رشته
تحصيلي بر اساس استعداد و عالقه آنان و به تناسب امکانات و نيازهاي کشور صورت
ميگيرد .بر اساس آیيننامهها و دستور العملهاي موجود ،هدایت تحصيلي بر اساس چهار
عامل )استعداد ،عالقه ،نياز و امکانات کشور) انجام ميشود .بنابراین از این چهار عامل دو
عامل )استعداد و عالقه( به دانشآموز و دو عامل دیگر )نيازهاي شغلي و امکانات کشور)
به جامعه مربوط است (زرافشان .)3171 ،در نظام آموزش متوسطه دوم کشور ما ،پنج رشته
اصلي شامل :ریاضي و فيزیک ،علوم تجربي ،علوم انساني ،فني و حرفهاي و کار و دانش
براي ادامه تحصيل وجود دارد .در رابطه با انتخاب رشته الزم است اطالعات گسترده و
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موثقي در اختيار دانشآموزان قرار گيرد تا آنها با آگهي کافي بتوانند انتخاب رشته مناسبي
داشته و مجبور به ترک تحصيل ،تغيير رشته ،افت تحصيلي و جابجایي مدرسه در طول دوران
تحصيل نشوند .انتخاب رشته نامطلوب باعث ميشود فرد هدف درستي در یکي از ابعاد مهم
سبک زندگياش یعني تحصيل و بعدها شغل نداشته باشد و دچار سردرگمي و بي هویتي
شود .بنابراین بيتوجهي به این مسئله ميتواند آثار مخربي در آینده به دنبال داشته باشد .در
نتيجه انتخاب رشته نامناسب ،سبب افت علمي کشور ،فرسودگي منابع اقتصادي و انساني،
بيتفاوتي و بيانگيزگي دانشآموز در رابطه با مسائل فردي و اجتماعي ميشود (شفيعآبادي،
.)3187
آنچه آموزش و پرورش کشور ما در سالهاي اخير با آن مواجه گردیده و به چالش
اصلي نظام آموزشي در حوزه نيروي انساني تبدیل گردیده است ،بحث هدایت تحصيلي و
تمایل قریب به اتفاق دانشآموزان به رشته علوم تجربي است .بنا بر این به دليل تمایل شدید
خانوادهها و دانشآموزان به رشته تجربي ،پدیده پشت سد کنکور ماندن دانشآموزان دختر
و پسر رشته تجربي را تشدید نموده و بيش از یک دهه است که به چالش اصلي جامعه و
خانوادهها تبدیل شده است ،این در حالي است که ما با ظرفيت و صندليهاي خالي حتي در
دورههاي روزانه و به خصوص شبانه ،پيام نور ،غيرانتفاعي و مجازي در گرایشهاي ریاضي
و انساني مواجه هستيم .عمق چالش موجود در زمينه انتخاب رشته وقتي روشنتر ميگردد
که فشارهاي رواني ،فرهنگي ،اجتماعي و هزینههاي مالي خانوادهها براي قبولي فرزندانشان
در کنکور رشته تجربي به مؤسسات کنکور ،دبيران دروس پایه و غيره را در نظر بگيریم و
در مقابل ،هزینههاي هنگفتي که نظام آموزش و پرورش براي هدایت تحصيلي دانشآموزان
متقبل ميشود لحاظ نمایيم .از این رو هدف پژوهش حاضر:
-3شناسایي عوامل مؤثر بر انتخاب رشته تحصيلي دانشآموزان متوسطه دوم؛
-7اولویتبندي رشتههاي موجود در دبيرستانها و هنرستانها ازنظر اهميت آنها و در
نهایت،
-1ارائه راه حلي عملي و کاربردي براي انتخاب رشته دانشآموزان متوسطه دوم است.
بنابراین این پژوهش با روش تحليل سلسله مراتبي به هر دانشآموز بر اساس معيارها و
مالکهاي تأثيرگذار توصيه مينماید ،کدام یک از رشتههاي موجود در دبيرستانها و
هنرستانها را براي ادامه تحصيل انتخاب نمایند.
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یکي از مهم ترین دالیل اهميت انتخاب رشته این است که دیگر انتخابهاي مهم
زندگي ،مانند ادامه تحصيل در دانشگاه ،انتخاب شغل ،تشکيل خانواده و غيره ،بر مبناي این
انتخاب انجام ميشود و کل زندگي فرد را تحت تأثير قرار ميدهد.
به طور کلي در انتخاب رشته ،هر فردي معيارهایي براي خود دارد که به نظر ميرسد
عوامل اجتماعي و فرهنگي با این معيارها ارتباط دارد ،از جمله عوامل اجتماعي و فرهنگي
که ميتواند در انتخاب رشته تحصيلي و ادامه تحصيل ،تأثير فراواني داشته باشند ميتوان به
مدرکگرایي ،3نفوذ افراد مهم ،طبقه اجتماعي ،7ویژگيهاي جمعيت شناختي و سرمایه
فرهنگي 1اشاره کرد.
با توجه به اهميت انتخاب رشته در هنگام ورود به دبيرستان ،همواره پژوهشگران در
حوزههاي مختلف علوم تربيتي ،روانشناسي و جامعهشناسي پژوهشهایي انجام ميدهند .در
حوزه جامعهشناسي بيشتر کسب منزلت اجتماعي مدنظر قرار ميگيرد و افراد دنبال بالفعل
کردن استعدادها و توانایيهاي علمي ،پيشرفت در رشته مورد نظر ،بازار کار مناسب در آینده
و رشد خالقيت و نوآوري خود ميباشند .در روانشناسي مباحث مهم عالقه ،انگيزه و
استعداد مطرح ميگردد .اولين و مهمترین جامعهشناسي که در زمينه کنش عقالني
نظریهپردازي کرده است ماکس وبر است .تعریف وبر از کنش به لحاظ عقالني هدفدار،
کنشي است که بتوان اعمال فردي را که ميکوشد با انتخاب وسایل دستيابي مقتضي به هدف
معيني نائل آید ،فهم نمود ،مشروط به اینکه کم و کيف وضعيتي که مبناي انتخاب اوست،
براي ما آشنا باشد (وبر ،بيتا ترجمه پویان .)3108 ،در این انتخاب هدف ،ابزار و نتایج ثانوي
آن به شکلي عقالني در نظر گرفته شده و سنجيده ميشود .تصميمگيري ،مهمترین عامل
انتخاب رشته محسوب ميشود .از مهمترین الگوها در زمينه انتخاب رشته الگوي انتخاب
رشتههاسلر 6و گاالگر 1است .آنها گامهاي منطقي که باید یک فرد داوطلب انتخاب رشته
در فرایند تصميمگيري اتخاذ نماید نشان ميدهند .بر اساس نظریه آنها اولين گام منطقي،
پيش آمادگي است و زماني اتفاق ميافتد که فرد تحت تأثير عوامل محيطي به بررسي
انگيزهها و تمایالت اوليه آمادگي خود براي انتخاب رشته قرار ميگيرد .مرحله دوم جستجو
1. Credentialism
2. Social class
3. Cultural capital
4. Hossler
5. Gallagher
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است که بر اساس آن فرد باید به جمعآوري اطالعات درباره رشتهها اقدام کند و سرانجام
مرحله نهایي و سوم انتخاب رشته است که دانشآموز بر اساس نتایج مراحل پيشين اقدام به
انتخاب مينماید (هاسلر و گاالگر.)3782 ،
هارن 3سه سبک تصميمگيري براي برنامهریزي مناسب در انتخاب رشته معرفي کرده
است این سبکها عبارتاند از:
سبک منطقي :7در این سبک فرد داوطلب انتخاب رشته ،اطالعات را جمعآوري و
موقعيت را ارزیابي ميکند و مسئوليت تصميمگيري براي انتخاب رشته را فرد بر عهده
ميگيرد  .در این سبک فرد بيشتر بر اساس اصول و منطق خود و کمتر بر اساس عواطف و
احساسات تصميم ميگيرد.
سبک ذاتي :1در این سبک فرد داوطلب از احساسات و عواطف خود کمک گرفته و
تصميم خود را بر اساس مناسبترین احساس ،نهایي مينماید.
سبک وابسته :6در این سبک فرد داوطلب به مراتب بيشتر از تفکرات ،اعتقادات و
پيشنهادهاي دیگران استفاده نموده و مسئوليت کمتري را براي تصميمگيري خود بر عهده
ميگيرد (هارن .)3727 ،بر اساس دیدگاه چایمن 1انتخاب رشته بر اساس مجموعهاي از
ویژگيهاي دروني دانشآموز در ارتباط با عوامل بيروني انجام ميشود .بنابراین بر اساس
تعامل عوامل دروني شامل عالقه و سطح آرزوهاي فردي ،نگرش ،توانایي ،عملکرد تحصيلي
و عوامل بيروني از قبيل افراد مهم در زندگي فرد ،مثل اعضاي خانواده ،دوستان ،ویژگيهاي
محل تحصيل و غيره انتخاب رشته صورت ميگيرد (درانک.)7002 ،0
نویدي ( )3172در پژوهشي با عنوان «هدایت تحصيلي در نظام آموزش و پرورش ایران»
بيان کرده است که برنامههاي هدایت تحصيلي در ایران به طور شایستهاي اجرا نشده و اهداف
و مقاصد اصلي در این زمينه تحقق نيافته است .براي رفع ناکاميهاي این امر مهم در نظام
آموزشي ،توجه به نيازها و امکانات جامعه ،ارتقاي سطح دانش و مهارت حرفهاي مشاوران،
تالش جدي جهت راهنمایي دانشآموزان از آغاز تحصيالت تا مرحله کسب صالحيت
1. Harren
2. Rational style
3. Intrinsic style
4. Dependent style
5. Chapman
6. DeRonck
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«خود رهبري» و ارزشيابي اقدامها و برنامهها را از عوامل مؤثر در بهگشت برنامه هدایت
تحصيلي معرفي کرده است .ابراهيمي مقدم و همکاران ( )3170به بررسي عوامل مؤثر بر
تمایل و عدم تمایل به انتخاب رشته هنر پرداختند .این محققان نشان دادهاند که ،خصوصيات
فردي ،عوامل خانوادگي ،مدرسه ،معلمين و مشاورین و همساالن به ترتيب چهار عاملي
هستند که در تمایل دانشآموزان به رشته هنر تأثير دارند .مقصود گردوان و عبدالهي ()3170
در پژوهشي با عنوان «بررسي عوامل مؤثر بر انتخاب رشته تحصيلي دانشآموزان» اشاره کرده
اند که آموزش و پرورش با ایجاد رشتههاي جدید ميتواند باعث جذب دانشآموزان به
رشتههاي موردنظر شود .رضایت از معلمين در رشتهاي که تدریس ميکنند و امکان دستيابي
به شغل از دیگر عوامل مؤثر بر انتخاب رشته دانشآموزان هستند .رضاپور ميرصالح و
همکاران ( )3171به بررسي وضعيت آگاهي ،دسترسي و استفاده دانشآموزان از منابع
اطالعاتي مؤثر بر انتخاب رشته تحصيلي دانشآموزان پرداختند .آنها به این نتایج دست
یافتهاند که دانشآموزان از نقش مشاوران و مراکز خصوصي مشاوره ،نقش مدرسه ،مطالعه
فردي ،استفاده از وسایل سمعي و بصري و بازدید از مشاغل در کسب اطالعات براي انتخاب
رشته مناسب آگاه بودهاند ،اما امکانات دسترسي به این منابع براي آنها بهآساني فراهم نبوده
است .در پژوهش معروفي و کرمي ( )3176با عنوان «سبک یادگيري به عنوان رویکردي
براي هدایت تحصيلي دانشآموزان دبيرستاني» نتایج تحقيق نشان داده است کـه اغلـب
دانشآموزان رشـته ریاضي و تجربي ،داراي سبک یادگيري همگرا و جذب کننده و اغلـب
دانشآموزان رشـته علـوم انسـاني داراي سـبک یادگيري واگرا و انطباق دهنده هستند .در
پژوهش داداشي ( )3171که با موضوع عوامل تاثيرگذار بر انتخاب رشته در بين دانشآموزان
تهراني انجام داده است ،بر اساس تحليل عامل اکتشافي به ترتيب دانشگاه ،خانواده ،استعداد،
انگيزه ،شناخت و آگاهي ،مقبوليت اجتماعي ،موقعيت اجتماعي -اقتصادي و عالقه داراي
بيشترین اهميت و اولویت بوده اند .مرادي و اخوان تفتي ( )3177در پژوهشي با عنوان
«بررسي رضایت دانشآموزان دوره متوسطه نظري از انتخاب رشته خویش و عوامل مؤثر
بر آن» به این نتيجه دست یافتند که عوامل مؤثر بر رضایت از انتخاب رشته به ترتيب ،عالقه
شخصي ،اولویت شغلي آینده و توصيه مشاور بوده و نظر والدین کمترین نقش را داشته
است .دانشآموزان رشته علوم انساني بيشترین و دانشآموزان رشته ریاضي و فيزیک
کمترین رضایت از انتخاب رشته خود داشتهاند .همچنين دانشآموزان از الزام انتخاب رشته
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در سال اول دبيرستان رضایت داشتهاند .در پژوهش سرمدي ( )3170که به منظور
شناسایي عوامل موثر بر انتخاب رشته تحصيلي انجام داده است ،نتایج پژوهش نشان
مي دهد به ترتيب عالیق شخصي ،استعداد ،نمرات دوره راهنمایي ،تشویق معلمان و
در نهایت تشویق والدین و دوستان بر انتخاب رشته تحصيلي دانشآموزان موثر بوده
است .نظري و همکاران ( )3187در تحقيقي با عنوان «ارائه راهبردهایي براي هدایت تحصيلي
و شغلي دانشآموزان دوره متوسطه شهرستان سيرجان» به این نتایج دست یافتهاند که بيشتر
دانشآموزان به رشتههاي عملي و فني عالقهمند بوده و در ميان دختران عالقه و امکانات
مراکز آموزشي ،بيشترین نقش را داشته و در بين پسران ،درآمد بيشتر مورد توجه بوده است.
سليمان نژاد ( )3182در بررسي «علل عدم توجه به اولویتهاي پيشنهادي مشاوران به وسيله
دانشآموزان دختر نظام جدید متوسطه شهر تهران» به این نتيجه رسيده است که انتخاب
رشته بيشتر بر اساس ارزش اجتماعي رشته تحصيلي در جامعه و نظر والدین صورت ميگيرد.
همچنين در پژوهش زندوانيان نائيني ( )3181با عنوان «مقایسه تطبيقي عملکرد تحصيلي
فارغالتحصيالن نظام جدید آموزشي» نتایج نشان ميدهد که نحوه هدایت تحصيلي و انتخاب
رشته بر اساس استعداد ،عالقه ،پيشرفت تحصيلي و فرایند صحيح هدایت تحصيلي به
رشتههاي مختلف نبوده ،بلکه دانشآموزان قوي بر مبناي معدل به رشته ریاضي و فيزیک،
دانشآموزان متوسط به علوم تجربي و دانشآموزان ضعيف به علوم انساني هدایت شدهاند.
در پژوهشهاي خارجي رپپورت 3و تيبو )7032( 7در مقایسه تطبيقي عملکرد تحصيلي
فارغالتحصيالن نظام جدید آموزشي معتقدند برخالف پسران ،دختران رشته تحصيلي را
انتخاب ميکنند که منجر به مشاغل کم درآمد و موقعيت اجتماعي پایين ميشود .اهميت
درآمد براي پسران بيشتر از دختران بوده و انتخاب رشته بستگي به جنسيت دارد .همچنين
جيوستينلي 1و پابوني )7032( 6در بررسي دالیل انتخاب رشتههاي مختلف تحصيلي توسط
دختران و پسران فرانسوي نتایج حاکي از این بوده است که ادراکات در طول زمان تکامل
ميیابد و این الگوها ،فرایندهاي ناهمگوني در یادگيري دانشآموزان در فرآیند
تصميمگيري نشان ميدهند .تفاوتهاي درونخانوادگي و ارتباط با والدین تأثير قابل توجهي
1. Rapoport
2. Thibou
3. Giustinelli
4. Pavoni

ترجیحات انتخاب رشته دانشآموزان ورود به دوره متوسطه دوم بر اساس

313 /

در رفع ابهام فرایند انتخاب رشته دارند .کرنيکوا 3و پليا )7036( 7در تحقيقي با عنوان
«اندازهگيري ادراک انتخاب تحصيالت توسط دانشآموزان روماني» معتقدند که
اندازهگيري ادراک دانشآموزان نسبت به انتخاب زمينه تحصيلي و شغلي باید به عنوان یک
ابزار کاري در نظر گرفته شود .پالت )7037( 1در پژوهشي با عنوان «عوامل مؤثر بر انتخاب
دانشگاه و گروه توسط دانشآموزان» اذعان داشته است که دانشجویان در هنگام انتخاب
دانشگاه و بخش ،زمان زیادي به تحقيق اختصاص ميدهند و با کمک خانواده و معلمانشان،
شرایط فيزیکي دانشگاه و شهري که دانشگاه در آن قرار دارد و همچنين امکانات اجتماعي
و فرهنگي ،دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب مينمایند .واگنر 6و یوسفي فرد ( )7007در
پژوهشي با عنوان «بررسي عوامل مؤثر بر اهداف دانشآموزان مالزي براي تحصيل در
مؤسسات آموزش عالي» اشاره کرده اند که هزینه تحصيل و درجه موسسه آموزشي،
بيشترین نقش را در انتخاب رشته دانشآموزان مالزیایي دارد.
بر اساس پيشينه تجربي و نظریات مطرح در حوزه انتخاب رشته ،بررسيها نشان ميدهند
که در همه جوامع انتخاب رشته از عوامل فردي ،خانوادگي ،آموزشي و شغلي تأثير
ميپذیرند؛ تنها ماهيت و شدت آنها در هر جامعهاي بر اساس فرهنگ ،ارزشها ،منابع،
امکانات و غيره ،متفاوت است .در خصوص انتخاب رشته دانشآموزان دوره متوسطه در
ایران و سایر کشورها پژوهش چنداني صورت نگرفته است و اندک کارهاي انجامشده
مربوط به انتخاب رشتههاي دانشگاهي و به خصوص رشتههاي پزشکي و دندان پزشکي بوده
است .آنچه تحقيق حاضر را از سایر پژوهشهاي انجام شده با موضوع انتخاب رشته متمایز
1

مينماید ،رویکرد روششناسانه جدید آن است که به روش فرایند تحليل سلسله مراتبي
( )AHPانجام شده است .همچنين جهت پاسخگویي به نياز اصلي دانشآموزان در زمان
انتخاب رشته و ورود به پایه دهم متوسطه کاربرد عملي دارد.

روش پژوهش

1. Cernicova
2. Palea
3. Polat
4. Wagner
5. Analytic Hierarchy Process
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این پژوهش به شيوه کمي انجام شده است .از نظر هدف کاربردي و از نظر گردآوري
دادهها ،توصيفي  -تحليلي به شمار ميرود .هدف پژوهش حاضر ،یافتن بهترین اولویت
انتخاب رشته و هدایت دانشآموزان جهت تحصيل در مقطع متوسطه دوم در نظام آموزش
و پرورش به روش مقایسه زوجي و تحليل سلسله مراتبي است .فرایند تحليل سلسله مراتبي
براي حل مسئله تخصيص منابع کمياب و نيازهاي برنامهریزي شده و به عنوان یک روش
تصميمگيري چندمعياره براي حلمسائل ساختار نيافته و مدلسازي در حوزههاي مختلف
عالئق انساني مانند علوم تربيتي ،علوم اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و مدیریت بر پایة مقایسة
زوجي به کار ميرود .این فرایند به ما کمک ميکند تا بتوانيم تصميمهاي مناسب براي
موضوعهاي پيچيده را با ساده کردن و هدایت مراحل تصميمگيري اتخاذ نمایيم (ساعتي،3
 .)7008روش فرآیند تحليل سلسله مراتبي اولویتهایي را براي اهداف در جهت ارزیابي
راهحلهاي گوناگون ایجاد ميکند .فرایند تحليل سلسله مراتبي ،مستلزم شکستن مسئله
تصميم به چندین شاخص و سلسله مراتبي از سطوح است که از چهار سطح تشکيل شده
است :سطح اول شامل هدف کلي تصميمگيري است .در سطح دوم معيارهاي کلي قرار
دارند که تصميمگيري بر اساس آنها صورت ميگيرد .در سطح سوم زیر معيارها قرار
ميگيرند و در آخرین سطح نيز گزینههاي تصميم که رشتههاي تحصيلي موجود در مدارس
متوسطه هستند ،مطرح ميشوند .مراحل روش فرآیند تحليل سلسله مراتبي عبارتاند از:
الف) نرمال کردن ماتریس زوجي ،ب) به دست آوردن ميانگين حسابي هر سطر ماتریس
بهنجار شده ،ج) ضرب اوزان نسبي شاخصها در ميانگين حسابي گزینهها و د) رتبهبندي
کردن گزینهها.
جامعة آماري تحقيق ،متخصصان آموزش و پرورش استان ایالم ،شامل (مشاوران،
مدیران و دبيران مدارس و همچنين کارشناسان و مدیران اداري آموزش و پرورش) ميباشند.
براي دستيابي به معيارهایي که همه عوامل مؤثر بر انتخاب رشته دانشآموزان دبيرستاني را
پوشش دهد ،با استناد به نظرات خبرگان و کارشناسان و از طریق مصاحبه با آنان به روش
گراندد تئوري 7صورت گرفته است .نظریة مبنایي یا گراندد تئوري با به کارگيري رویههاي
مشخص دستيابي به نظریهاي آزمایشي ،مبتني بر داده ،را هدف قرار ميدهد و در این زمينه
1. Tomas L Saati
2. Granded Theory
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از منطق استقرایي تبعيت ميکند .در این روش مفاهيم و مقولهها و گزارههاي نظري اجزاي
اصلي نظریة مبنایي را تشکيل ميدهند (اشتراوس 3و کوربين .)76 :3181 ،7پس از حصول
به اشباع نظري 67 ،زیر معيار جمعآوري گردید که بعد از تائيد نهایي توسط اساتيد برجسته،
پرسشنامه نهایي در قالب AHPو مقایسه زوجي تدوین گردید .در نهایت  1معيار سنجش
گزینهها (رشتههاي تحصيلي) در پرسشنامهي این پژوهش عبارتاند از :توانایي و عالیق
شخص ،عوامل مدرسهاي ،فرصتهاي شغلي آینده ،نظر والدین و عوامل اجتماعي.

نتایج پژوهش
یافتههاي این تحقيق در دو بخش توصيفي و تحليلي ارائه شدهاند .در بخش توصيفي،
ویژگيهاي جمعيت شناختي نمونه در قالب جدول شماره  3شرح داده شده است و در بخش
تحليلي به شيوه مقایسه زوجي ( )AHPگزینههاي هدف پژوهش که رشتههاي متوسطه براي
انتخاب رشته دانشآموزان هستند ،رتبهبندي شده اند.
جدول  .1ویژگیهای نمونه آماری
سابقه خدمت

جنس
ویژگي
پاسخدهندگان

مرد

زن

سمت

کمتر

 30تا

باالي

مدیر و

از 30

37

70

کارشناس

سال

سال

سال

اداري

تحصيالت
مدیر،
دبير و
مشاور

کارشناسي
کارشناسي

ارشد و
باالتر

مدارس

فراواني

31

31

2

33

37

37

38

7

73

درصد

10

10

71

12

60

60

00

10

20

بر اساس جدول شماره  3توزیع جنسي پاسخگویان برابر است و  22درصد پاسخگویان
بيشتر از  30سال سا بقه خدمت در آموزش و پرورش داشتهاند 00 .درصد پاسخگویان مدیر،
معلم و مشاور مدارس و  60درصد دیگر مدیر و کارشناس اداري بودهاند .همچنين اکثریت
پاسخگویان معادل  20درصد داراي تحصيالت کارشناسي ارشد و باالتر بودهاند.
جدول  .2مقادیر نهگانه کمیتی مقایسههای زوجی ساعتی
مقدار عددي

تعریف

ترجيحات
1. Strauss
2. Corbin
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اهميت مساوي

در تحقق هدف ،دو شاخص اهميت مساوي دارند.

1

اندکي بيشتر

اهميت iاندکي بيشتر از  jاست.

1

اهميت بيشتر

براي تحقق هدف ،اهميت iبيشتر از  jاست.

2

خيلي بيشتر

براي تحقق هدف ،اهميت iخيلي بيشتر از  jاست.

7

اهميت مطلق

اهميت خيلي بيشتر iنسبت به  jبهطور قطعي به اثبات رسيده است.

7-6-0-8

ترجيحات بينابين

زماني که قضاوت بين دو معيار سخت است و حالت ميانه وجود دارد.

جدول  .3ماتریس مقایسه زوجی معیارها

معيارها

عوامل

توانایي و عالیق

فرصتهاي شغلي

نظر

مدرسهاي

شخص

آینده

والدین

3

0/373

0/367

1/27

0/01

1/77

3

1/73

2/31

1/71

عوامل مدرسهاي
توانایي و عالیق
شخص
فرصتهاي شغلي

عوامل
اجتماعي

2/01

0/307

3

1 /1

0/10

نظر والدین

0/326

0/360

0/388

3

0/137

عوامل اجتماعي

0/301

0/361

0/318

3/71

3

آینده

جدول  .4محاسبه نمره نرمال شده معیارهای انتخاب رشته
عوامل

توانایي و

فرصتهاي

نظر

عوامل

ميانگين

مدرسهاي

عالیق شخص

شغلي آینده

والدین

اجتماعي

هندسي

0/02

0/33

0/03

0/72

0/77

0/333

0/18

0/00

0/27

0/11

0/11

0/600

0/13

0/30

0/31

0/71

0/10

0/737

نظر والدین

0/03

0/08

0/07

0/06

0/07

0/018

عوامل اجتماعي

0/03

0/08

0/07

0/07

0/06

0/060

معيارها
عوامل مدرسهاي
توانایي و عالیق
شخص
فرصتهاي
شغلي آینده

نرخ سازگاري 0/076 :سازگاري معيارهاي ماتریس قابل قبول ميباشد.

با توجه به نرخ سازگاري کمتر از  ،0/3وزنهاي تخصيص یافته ،قابل قبول بوده و نيازي
به رفع ناسازگاري نميباشد.
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ترجیحات انتخاب رشته دانشآموزان ورود به دوره متوسطه دوم بر اساس

ميانگين هندسي جدول شماره  6نشان ميدهد توانایي و عالیق شخص با  60درصد ،پس
از آن فرصتهاي شغلي آینده با  77درصد و عوامل مدرسهاي با  33درصد ،عوامل اجتماعي

با  6درصد و در نهایت نظر والدین با نزدیک به  6درصد به ترتيب در انتخاب رشته دانش-
آموزان در اولویت قرار دارند.
جدول  .5تعیین وزنهای نسبی معیارها و گزینهها
هدف

معيار

وزن نسبي معيارها

عوامل مدرسهاي

0/333

ترجيحات انتخاب رشته دانشآموزان ورود به دوره متوسطه

توانایي و عالیق
شخص

0/600

فرصتهاي شغلي
آینده

نظر والدین

عوامل اجتماعي

0/737

0/018

0/060

گزینه

وزن نسبي گزینهها

ریاضي و فيزیک

0/763

علوم تجربي

0/627

علوم انساني

0/001

فني و حرفهاي

0/017

کار و دانش

0/007

ریاضي و فيزیک

0/130

علوم تجربي

0/110

علوم انساني

0/070

فني و حرفهاي

0/373

کار و دانش

0/370

ریاضي و فيزیک

0/302

علوم تجربي

0/138

علوم انساني

0/010

فني و حرفهاي

0/371

کار و دانش

0/012

ریاضي و فيزیک

0/081

علوم تجربي

0/327

علوم انساني

0/301

فني و حرفهاي

0/721

کار و دانش

0/361

ریاضي و فيزیک

0/712

علوم تجربي

0/671

علوم انساني

0/026

فني و حرفهاي

0/013

کار و دانش

0/013

نرخ سازگاري 0/072 :سازگاري معيارهاي ماتریس قابل قبول است.
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با توجه به نرخ سازگاري کمتر از  ،0/3وزنهاي تخصيص یافته ،قابل قبول بوده و نيازي
به رفع ناسازگاري نيست.
در نهایت با تلفيق و ترکيب امتياز معيارها و همچنين گزینهها که از ماتریسهاي
مقایسهاي زوجي حاصل شدند ،امتياز نهایي هر گزینه محاسبه گردید.
علوم تجربی,
علوم ریاضی0.358 ,
0.302
فنی و حرفه ای ,
0.148
علوم انسانی,
0.066کاردانش0.078 ,

نموار  .1امتیاز نهایی و اولویتبندی گزینهها برای انتخاب رشته

بحث و نتيجهگيري
با توجه به مباحث نظري ،پيشينه پژوهشها و مصاحبههاي انجام شده در این پژوهش مشخص
گردید که بحث انتخاب رشته یکي از مهمترین مسائل جامعه روز ایران است .آنچه اهميت
این موضوع را دو چندان مينماید ،ارتباط انتخاب رشته و رابطه علّي آن با دیگر انتخابهاي
مهم زندگي نوجوانان و جوانان است؛ بدین معني که انتخاب رشته دبيرستان مقدمه انتخاب
شغل ،انتخاب رشته دانشگاه و دیگر موقعيتهاي مهم زندگي افراد است .بنابراین ضروري
است براي یک انتخاب صحيح و ارزشمند ،نوجوانان از قبل ،اطالعات صحيح و جامعي را
از طرق مختلف بدست آورند تا بتوانند بهترین و مناسب ترین انتخاب را داشته باشند.
نتایج این تحقيق نشان داده است که معيارهاي مدرسه به همراه زیر معيارهاي آن شامل
خدمات مشاورهاي مدارس ،هدایت تحصيلي و محدودیتهاي آن ،عالقه به محيط آموزشي،
قبولي در دانشگاه ،محيط مدرسه ،محتواي دروس ،تنوع رشته ،اجبار آموزش و پرورش در
بحث هدایت تحصيلي ،نزدیکي مدرسه ،امکان ادامه تحصيل ،سهولت تحصيل در رشته و
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دبيراني که در رشتههاي تخصصي تدریس ميکنند ،در رشتههاي علوم تجربي ،ریاضي و
فيزیک ،علوم انساني ،کار و دانش و فني و حرفهاي به ترتيب به ميزان  0-2-76-68و 1
درصد تأثير داشتهاند که با اکثر پژوهشهاي انجام شده به خصوص با پژوهش رپپورت و
تيبو ( ،)7032واگنر و یونسي فرد ( ،)7007پالت ( ،)7037مقصودگردوان و عبدالهي
( ،)3170سرمدی ()1331و نظري و همکاران ( )3187همخواني دارد .همچنين توانایي و
عالیق شخص به همراه زیر معيارهاي آن شامل استعداد ،عملکرد تحصيلي سنوات قبلي،
عالقه به رشته مورد نظر ،توان علمي ،کاربردي بودن رشته در زندگي شخص ،توانایي جسمي
و هوش بيشترین تأثير در رشتههاي ریاضي و فيزیک ،علوم تجربي ،فني و حرفهاي ،کار و
دانش و علوم انساني به ترتيب به ميزان 37-37-10-17و  7درصد داشتهاند؛ که نتایج این

تحقيق با پژوهشهاي داداشي ( ،)3171مرادي و اخوان تفتي ( ،)3177سرمدی (،)1331
نظري و همکاران ( )3187و رپپورت و تيبو ( )7032منطبق بوده ،اما مغایر با نتایج پژوهش
زندوانيان نائيني ( )3181است .همچنين از دیدگاه نظري انتخاب رشته بر اساس معيار توانایي
و عالیق شخص منطبق با سبک ذاتي هارن است که بر اساس آن فرد داوطلب بر اساس
احساسات و تمایالت خود تصميمگيري مينماید .از دیگر نتایج این پژوهش بررسي
فرصتهاي شغلي آینده به همراه زیر معيارهاي آن شامل هزینه رشته در دوران تحصيل،
درآمد ،فرصت شغلي ،بازار کار ،شرایط اقليمي ،امکانات منطقه و کشور است که به ترتيب
در رشتههاي علوم تجربي ،فني و حرفهاي ،ریاضي و فيزیک ،کار و دانش و علوم انساني به
ميزان  6-33-37-17و  6درصد تأثير داشتهاند که نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهاي مرادي
و اخوان تفتي ( ،)3177نظري و همکاران ( ،)3187رپپورت و تيبو ( )7032و کرینوکا و پليا
( )7031همخواني دارد؛ یعني از دیدگاه کارشناسان و متخصصان تعليم و تربيت و انتخاب
رشته ،بيشترین بازار کار براي رشته علوم تجربي و کمترین آن براي رشته علوم انساني در
کشورمان فراهم است .انتخاب رشته بر اساس معيار شغلي نيز منطبق با سبک منطقي هارن
است که در این سبک فرد داوطلب انتخاب رشته ،اطالعات را جمعآوري و موقعيت را
ارزیابي ميکند و مسئوليت تصميمگيري براي انتخاب رشته را خود فرد بر عهده ميگيرد.
همچنين عوامل خانوادگي و نظر والدین به همراه زیر معيارهاي آن شامل توان مالي خانواده،
تحصيل اعضاي خانواده در این رشته ،تأکيد والدین و شغل والدین بيشترین تأثير در رشتههاي
فني و حرفهاي ،علوم تجربي ،علوم انساني ،کار و دانش و ریاضي و فيزیک به ترتيب به ميزان
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36-32-38-72و 8درصد تأثير داشتهاند و با پژوهش ابراهيمي مقدم و همکاران (،)3170
داداشي ( ،)3171جيوستينلي و پابوني ( )7032و پالت ( )7037همخواني دارد .انتخاب رشته
بر اساس معيار نظر والدین منطبق با سبک وابسته هارن است که در این سبک فرد داوطلب
به مراتب بيشتر از تفکرات ،اعتقادات و پيشنهادهاي دیگران استفاده مينماید .عوامل
اجتماعي نيز به همراه زیر معيارهاي آن شامل موقعيت اجتماعي ،مدرکگرایي ،کاربردي
بودن رشته در جامعه و محيط زندگي ،شرایط اجتماعي ،چشم و همچشمي در بين اقوام و
دوستان ،کسب سرمایه اجتماعي ،پرستيژ اجتماعي ،پيروي از دوستان ،پيروي از الگوها،
آداب و رسوم منطقه ،رسانهها و وسایل ارتباط جمعي به ترتيب بيشترین تأثير در رشتههاي
علوم تجربي ،ریاضي و فيزیک ،علوم انساني ،کار و دانش و فني و حرفهاي و به ميزان-10
 1-2-70و 1درصد تأثير داشتهاند و با اکثر پژوهشهاي انجام شده به خصوص سليمان نژاد
( ،)3182جيوستينلي و پابوني ( )7032و پالت ( )7037همخواني دارد.
نتيجه فرایند مقایسه زوجي عوامل حاکي از این است که توانایي و عالیق شخص با 60
درصد در اولویت اول بوده ،پس از آن فرصت شغلي آینده با  77درصد و عوامل مدرسهاي،
عوامل اجتماعي و در نهایت نظر والدین به ترتيب با  6 ،33و  6درصد قرار دارند .همچنين
نتایج نهایي پژوهش بر اساس نمودار  3بيانگر آن است که به ترتيب رشتههاي علوم تجربي
با  10درصد ،ریاضي و فيزیک با  10درصد ،فني و حرفهاي با  31درصد ،کار و دانش با 8
درصد و در نهایت علوم انساني با  2درصد داراي ارجحيت و اولویت براي انتخاب و ادامه
تحصيل هستند.
نتيجه پایاني این پژوهش بر اساس تحليل سلسله مراتبي ارجحيت و اولویت رشته علوم
تجربي بر سایر رشتهها در حالت کلي و بر اساس معيارهاي فرصتهاي شغلي آینده ،عوامل
اجتماعي و مدرسهاي بوده است .بدین معنا که با وجود رقابت شدید و سختي فراوان براي
پذیرش در کنکور تجربي ،اما انتخاب رشته تجربي و تحصيل در آن همچنان بر دیگر رشتهها
برتري دارد .هرچند در سالهاي اخير ما شاهد برنامهها و اقدامات وزارت آموزش و پرورش
در فضاي رسانهاي و جامعه هستيم که سعي فراوان در کاهش متقاضيان رشته علوم تجربي به
روشهاي مختلف ازجمله اعمال سهميهبندي و محدودیت از طریق ابزار هدایت تحصيلي
جهت جلوگيري از ثبت نام دانشآموزان در این رشته در سطح کشور دارد اما در این
پژوهش ترجيح و اولویت اول رشته تجربي است و به نظر ميرسد تا زماني که بحث اشتغال،
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دغدغه و مسئله اول جامعه است ما شاهد تحصيل مغزهاي برتر در رشته علوم تجربي و
همچنين رقابت شدید در کنکور گرایش علوم تجربي خواهيم بود .از دیگر نکات جالب
توجه نتایج این تحقيق که از طریق مصاحبه با متوليان و متخصصان آموزش و پرورش صورت
گرفته است توصيه به انتخاب و اولویت اول در رشته علوم تجربي است این در حالي است
که وزارت آموزش و پروش تمام تالش خود را با روشهاي مختلف جهت جلوگيري از
ثبت نام و انتخاب رشته علوم تجربي براي دانشآموزان به کار ميگيرد ،بدین معني که نتایج
این تحقيق تایيد کننده کنشهاي دانشآموزان و خانوادهها جهت دستيابي به رشته تجربي
است و چالش هاي آموزش و پرورش با این همه تقاضا براي رشته تجربي زماني مي تواند
فروکش کند که شرایط شغلي و پرستيژ اجتماعي براي دیگر رشتهها تحصيلي در جامعه
فراهم گردد.

منابع
ابراهيمي مقدم ،ندا ،.صمدي ،بيتا ،.و شریفي ،اصغر .)3170( .شناسایي دالیل تمایل و عدم
تمایل دانشآموزان به انتخاب رشته هنر (مطالعهي موردي دانشآموزان دختر پایه اول
متوسطه منطقه  7شهر تهران) ،فصلنامه اندیشههاي نوین تربيتي.326-311 ،)66( 31 ،
اشتراوس ،آنسلم ،.و کوربن ،جوليت .)3181( .اصول روش تحقيق کيفي :نظریة مبنایي،
رویهها و شيوهها ،ترجمة بيوک محمدي ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
فرهنگي.
بيدختي ،علياکبر ،.و دارائي ،مریم .)3170( .بررسي علل گرایش کم دانشآموزان دختر

مستعد به رشته علوم انساني در دبيرستانهاي شهر سمنان ،فصلنامه رهيافتي نو در
مدیریت آموزشي.)1( 7 ،
حاجي عليزاده ،کبري ،.رفيعي پور ،امين ،.و سماوي ،عبدالوهاب .)3171( .بررسي
شاخصهاي روانسنجي پرسشنامه درگيري تحصيلي در دانشآموزان دبيرستاني شهر
بندرعباس ،فصلنامه اندازهگيري تربيتي.307-81 ،)76( 0 ،
رضا پور ميرصالح ،یاسر ،.شفایي ،مریم ،.و براتي و سميه .)3171( .بررسي وضعيتآگاهي،
دسترسي و استفاده دانشآموزان از منابع اطالعاتي مؤثر بر انتخاب رشته تحصيلي،
فصلنامه پژوهشهاي مشاوره.81-00 ،)00( 31 ،
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زندوانيان نائيني ،احمد .)3181( .مقایسه تطبيقي عملکرد تحصيلي فارغالتحصيالن نظام جدید
آموزشي ،تهران ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
زرافشان ،علي .)3171( .هدایت تحصيلي ،ضرورت ها و کارکردها ،رشد مدیریت مدرسه،
.73-37 ،336

داداشي ،فاطمه .)3171( .شناسایي عوامل موثر بر انتخاب رشته ي تحصيلي دانشآموزان
موفق دبيرستان ،پایاننامه کارشناسي ارشد دانشگاه الزهراء.
سرمدي ،علي .)3170( .عوامل موثر بر انتخاب رشته تحصيلي ،پایان نامه کارشناسي ارشد،
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شفيعآبادي ،عبداهلل .)3187( .راهنمایي و مشاوره تحصيلي و شغلي ،تهران ،انتشارات سمت.
صافي ،احمد .)3188( .راهنمائي و مشاوره در دوره متوسطه ایران و نقش مشاوران در این
دوره ،فصلنامه تعليم و تربيت.6 ،
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