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 چکیده
است که دانش آموزان در دوران تحصیل  هاییترین تصمیممهمانتخاب رشته تحصیلی یکی از 

سرنوشت شغلی و آینده شغلی آنان را رقم بزند.مطالعه حاضر با  تواندکه میطوریگیرند بهمیخود 
تحصیلی دانش آموزان شهرستان نوشهر انجام  ٔ  رشتهدر گرایش انتخاب  مؤثرهدف بررسی عوامل 

سال دوم  و پسر جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختربود و روش پژوهش حاضر توصیفی شد. 
دبیرستان، در حال تحصیل در سه رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی دبیرستان در سال 

ای طبقهتصادفی  یریگورگان به روش نمونهنفر از جدول کرجسی و م 200بود. 1395-96تحصیلی
در  مؤثرمحقق ساخته عوامل  مطالعه پرسشنامهدر این ند. ابزار مورد استفاده شدنمونه انتخاب  عنوانبه

ی و آزمون فریدمن انمونهتک  tآزمون با استفاده از  هاوتحلیل دادهتجزیهگرایش انتخاب رشته است.
 ، سوابق تحصیلی،آموزعالقه دانشی، لیو مشاور تحص ریدب داد نظری این مطالعه نشان هاافتهانجام شد. ی
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دانش آموزان شهرستان نوشهر  یلیتحص ٔ  انتخاب رشته شیدر گرای لیتحص و استعداد نظر خانواده
نظر دبیر و مشاور  مؤلفهنظر خانواده دارای باالترین رتبه و  مؤلفه(.همچنین P> 05/0) ثر استؤم

 رتبه است. نیترنییپای دارای تحصیل

 .گرایش تحصیلی، انتخاب رشته، خانواده، محیط تحصیل :هاکلیدواژه
 

 مقدمه
؛ مهم و اثرگذار در زندگی است یهاانتخاب رشته دوران متوسطه، یکی از انتخاب

 کندیزندگی دانش آموزان را تعیین م یهاتیانتخابی که جهت بسیاری از اتفاقات و فعال

(Rezapour, Shafi'i, 2013.) لهیوسآموزان ممکن است به گیری، دانشدر یک فرایند تصمیم 

 ,Badavar Nahandi) والدین، بستگان و معلمان دبیرستان یا دوستان تحت تأثیر قرار گیرند

Taghizadeh khanqah, 2019( چاپمن .)که انتخاب رشته تحصیلی با توجه  استمعتقد ( 1974

درونی داوطلب با عوامل بیرونی مرتبط است. مطابق نظریه وی،  یهایژگیاز و یابه مجموعه

و سطح آرزوهای فردی، نگرش،  عالقهانتخاب رشته تحصیلی بر اساس عوامل درونی شامل 

توانایی و عملکرد تحصیلی و نیز عوامل بیرونی از قبیل وجود داشتن افراد مهم در زندگی فرد 

 & Tang) شودانجام میو مکان و سطح آموزش  وران تحصیلیمشامثل خانواده، دوستان و 

Seng,2016 .)ها، پدر و مادر در امر تحصیل فرزندانشان از قبیل انتخاب هدف ژهیوخانواده، به

ها مثبت و در کنند. گاه این دخالتها دخالت میو انتخاب رشته تحصیلی آن هاشیگرا

و گاهی موجب انتخاب نادرست و شکست  گیری صحیح فرزندان مؤثر استپیشرفت و جهت

دوست دارند ها معموالً خانواده(. Parand, Yadegarzadeh, Khodaei, 2013) شودمی

با حمایت اوقاتکه موردعالقه خودشان است و گاهی  ی تحصیل کنندارشتهفرزندانشان در 

بیشتر موردقبول هایی تحصیل کنند که فرزندانشان در رشته کنندیمسعی های مالی بسیار، 

 1اسپلت و فریمن تأثیر خانواده بر انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل توسط.جامعه است

                                                 
1. Splete & Freeman 
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 ،زمینه خانوادهپس، ژنتیک ،و عوامل تأثیرگذار را موقعیت جغرافیایی شد یبررس (1985)

 ترکیب خانواده و های نگرش به شغل والدینشغل والدین و سبک ،وضعیت اقتصادی خانواده

( 2014) 1سوییت و آداموتی (.,Maghsoud Gardavan, Abdollahi 2017سایی کردند )شنا

دریافتند الگوهای انتخاب رشته ریاضی و علوم با قومیت و پیشینه خانوادگی مرتبط  ایدرمطالعه

 ,Lazarusداشته )ی شغلی هایریگمیتصمی در توجهقابلبنابراین، عامل خانواده اثر  است.

Mohammed & Adigun, 2013 و انتظارات شغلی پدر و مادر و نوجوانان و تجانس شغلی )

 & ,Sawitri, Creedو اقدامات شغلی نوجوانان دارد ) هاآرمانپدر و مادر، نقش مهمی در 

Zimmer-Gembeck, 2013). های آموزشی یا شغلی آگاهی که در زمینه افرادسویی دیگر،  از

توانند آموزان برای انتخاب رشته خود میع مهمی هستند که دانشنقش مرجع دارند، ازجمله مناب

رو میبینند، با این امر روبهها مراجعه کنند. وقتی افراد خود را برای انجام کاری ناتوان میبه آن

 ,Maghsoud Gardavanشوند که بهتر است از اطالعات افراد دیگر استفاده کنند )

Abdollahi, 2017.)  ازجمله این افراد، مشاوران و معلمان مدرسه هستند. گروه همساالن و

نقش مهمی در انتخاب رشته  احتماالًجزو افراد مهم قلمداد کرد که  توانیمرا هم  هایهمکالس

ی از گروه رودنبالهاست بسیاری از دانش آموزان در  معتقد( 2017) یآبادعیشف. کنندیمایفا 

و بعد از گذشت چند  شوندیمتحصیلی وارد آن  رشتهکیهمساالن خود بدون هیچ آگاهی از 

عالقه شخصی را نیز  ،که هیچ عالقه یا استعدادی در آن رشته ندارند. بنابراین ابندییدرمسال 

 انددهدابر انتخاب رشته تحصیلی قلمداد کرد. تحقیقات نشان  مؤثری دیگر از عوامل کی توانیم

عامل در  نیمؤثرتر و حتی عامل اصلی برای انتخاب رشته تحصیلی است شخصی که عالقه

 (.Badavar Nahandi, Taghizadeh khanqah, 2019) رودیمبه شمار  انتخاب رشته

ساله دارد و محققان در انتخاب رشته تحصیلی عمری پنجاه بر تحقیقات مربوط به عوامل مؤثر

شغلی را شناسایی  و فردی، خانوادگی یهایژگیمانند و یاکنندهنییتعطول این دوره عوامل 

                                                 
1. Adamuti-Trache, Sweet 
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. محمدی، اندمطالعات قبلی به تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب رشته تحصیلی پرداخته .اندکرده

یشترین عامل تأثیرگذار ی نشان دادند بامطالعهدر  (2019فالحی خوشکناب، راهگوی و حسینی )

 -عوامل محیطی ی، اعوامل حرفه ،مربوط به عوامل فردیبر انتخاب گرایش تحصیلی 

 .استاجتماعی، عوامل فرهنگی و عوامل خانواده و دوستان بوده 

آموز، عالیق و راهنمایان و مشاوران، اولیا دانشبه نقش ( 2018سلمانی و صائمی )

تحصیلی و  بر هدایت یجمعدانش آموزان، همساالن و دوستان و وسایل ارتباط یهازهیانگ

صادی ان و اقتکردند. بر اساس نتیجه مطالعه مظلومی دیانتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم تأک

 توان علمی، وضعیت اجتماعی، محل وضعیت اقتصادی، خصوصیات فردی، موقعیت و (2017)

کشورهای  ن دررشته تحصیلی دانش آموزا یریگمیرا در تصم  ریتبلیغات بیشترین تأث دانشگاه و

ی امطالعهدر  (2011) کوینتر و ادوارز (.Mzlvmyan and aghtesadi., 2017) دارد مختلف

ن عوامل بر ی پیشرفت و تجربیات یادگیری تأثیرگذارتریهافرصتنشان دادند در دسترس بودن 

ه نتایج مطالع .(Quinter & Edwards, 2011) دانش آموزان است ی در میاناحرفهانتخاب 

(Perry, Liu & Pabian, 2010نیز نشان داد حمایت معلم و پشتیبانی شغلی پدر و ماد ) ر در

 است. مؤثری شغلی سازآماده

اگر دانش آموزان آنچه از پیشینه نظری و نتایج مطالعات قبل مشخص است این است که 

به صورتی درست و متعادل به یک رشته تحصیلی هدایت نشوند، موجب سرگردانی، اتالف 

. اما از سویی دیگر اگر هدایت تحصیلی متناسب با شودیموقت و به هدر رفتن منابع جامعه 

ه ی افراد و نیازها و امکانات جامعه انجام شود، نظام آموزشی بهارغبتو  هاییتواناشناخت 

 Rezapour)پیش خواهد رفت  شدهینیبشیپ یهاهدفصورتی شایسته و منظم در جهت 

Mirsaleh, Shafaei, Barati, 2017) .مهم و  یهاانتخاب رشته دوران متوسطه، یکی از انتخاب

زندگی دانش  یهاتیانتخابی که جهت بسیاری از اتفاقات و فعال؛ اثرگذار در زندگی است

ازجمله  . امروزه به دلیل پیشرفت سریع علوم و فنون و نیاز کشورها،کندیآموزان را تعیین م

تر شدن سخت عالوهبه مند و کارآمد،عالقه بانشاط، به نیروی انسانی متخصص،ن کشور عزیزما
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د و ایکه فرد را راضی و خشنود نم یااهمیت انتخاب رشته بازار کار و تأمین مخارج، یهارقابت

انتخاب رشته  بیشتر شده است. ارزشمند و هماهنگ با شخصیتش بدهد،به او امکان فعالیت 

انتخاب  جهیانتخاب رشته دانشگاهی و آموزش عالی و درنت ةمقدم تحصیلی در دوره دبیرستان،

شخصیتی و امکانات و  یهایژگیرا برگزید که با تمام و یابه همین دلیل باید رشته شغل است.

و  رضایت شغلی ،بازار کارو آینده او را ازنظر درآمد و باشد فرد مطابقت داشته  یهافرصت

درک  تواندیم(. تحقیق حاضر Rezapour, Shafi'i, 2013محیط کاری مناسب تأمین کند )

بر  مؤثرکه عوامل  سؤالی از مسئله فراهم آورد و پاسخی خواهد بود به این تریغنو  ترقیعم

 زان در شهرستان نوشهر کدام است؟ی انتخاب رشته تحصیلی دانش آموهاشیگرا

 پژوهشروش 
ن روش پژوهش حاضر توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزا

ربی و سال دوم دبیرستان، در حال تحصیل در سه رشته ریاضی فیزیک، علوم تج و پسر دختر

 انال اول دبیرستان معدل کل آنسکه در  است 1395-96علوم انسانی دبیرستان در سال تحصیلی

نفر 420وپرورششده از آموزشافراد بر اساس آمار گرفته نیا تیجمع.بوده است 17باالی 

 یریگنفر از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه 200. از این تعداد (N=420است )

 اند.عنوان نمونه انتخاب شدهبهی اتصادفی طبقه

و اطالعات در خصوص عوامل مرتبط با گرایش به انتخاب  هاادهدی آورجمع منظوربه

بر مبنای ی استفاده شده است. این پرسشنامه سؤال 31 ٔ  ساختهرشته تحصیلی از پرسشنامه محقق 

. استآوری اطالعات در رابطه با موضوع تحقیق و در راستای جمع یادرجهمقیاس لیکرت پنج

گهگاه و مرتبط با انتخاب رشته از ادبیات نظری و پیشینه پژوهش استخراج شد که  مؤثرعوامل 

عامل استخراج شد و بر اساس بسامد  9مشترک بودند. در کل  هاپژوهشعوامل در برخی  نیا

و با بسامد  پرتکرارپنج عامل  پردازانهینظرو  نظرانصاحبپژوهش و تحقیقات  نهیشیپتکرار در 

نظر مختصصان امر ز اپرسشنامه و محتوایی  منظور تعیین اعتبار صوریبهده شد. کاربرد باال گزی
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. تقریباً بعد از شدنمونه اجرا  از گروهنفر  44پس از تهیه و تنظیم سؤاالت بر روی استفاده شد. 

دو هفته مجدداً روی نمونه مورد نظر اجرا شد و از طریق روش ضریب آلفای کرانباخ ضریب 

نشان از اطمینان کافی از  ؛ این عدددشتعیین  765/0پایایی محاسبه که ضریب حاصله به میزان 

 پایایی پرسشنامه دارد.

 هامؤلفهانتخاب رشته و ضریب آلفای در گرایش  مؤثر. تناظر گویه های پرسشنامه عوامل 1جدول 

 آلفای کرونباخ متناظر سؤاالت هامؤلفه

 726/0 5تا  1سؤاالت  نظر دبیر و مشاور

 784/0 12تا  6سؤاالت آموزدانشعالقه 

 837/0 24تا  13 سؤاالت خانواده

 734/0 27تا  25سؤاالت سوابق تحصیلی

 748/0 31تا  28 سؤاالت استعداد

 دمن انجام شد.ی و آزمون فریانمونهتک  tآزمون با استفاده از  هاداده لیوتحلهیتجز

 تحقیق هاییافته

 SPSS افزارنرم خروجی قیاز طر پژوهش متغیرهای به مربوط توصیفی افتهی

 شد. توصیفی لیوتحلهیتجز و تفسیر وآمده دستبه

 های پژوهشمؤلفهتوزیع مشاهدات  هایشاخص .2 جدول

 کشیدگی خطای استاندارد چولگی چولگی انحراف معیار تعداد متغیرها

40380/0 200 نظردبیرمشاور  109/0 -  172/0  596/0  

46953/0 200 آموزعالقه دانش  128/0  172/0  363/0  

48923/0 200 خانواده  205/0  172/0  068/0  

66226/0 200 سوابق تحصیلی  144/0  172/0  023/0 -  

66393/0 200 استعداد تحصیلی  353/0 -  172/0  096/1  

 



   
 21                    ...تحصیلی در  رشتهبررسی عوامل مؤثر در گرایش انتخاب                                                   

یشترین انحراف ه بشد حاصل پژوهشی هاییافته صورتبه 2 جدول در طور کههمان

فه نسبت به که نشان از پراکندگی بیشتر این مؤل استی لیاستعداد تحص مؤلفهمعیار مربوط به 

است و  رمشاو رینظر دب مؤلفهاست و کمترین مقدار انحراف معیار مربوط به  هاسایر مؤلفه

 .استدرنتیجه کمترین مقدار پراکندگی مربوط به این مؤلفه 

 پرسشنامه به تفکیک سؤاالتی اینکه بتوانیم آزمون مناسب آماری را برای ابر

و  ریبمتغیر نظر د داشته باشیم. مؤلفههر االت ؤست مروری بر تعداد سا بیابیم الزم ی آنهامؤلفه

 شود.مؤلفهرا شامل می 5الی  1 االتؤل است که سسؤا 5در پرسشنامه شامل  یلیمشاور تحص

 شود. مؤلفهرا شامل می 12الی  6 تاالؤسؤال است که س 7آموز در پرسشنامه شامل عالقه دانش

 شود. مؤلفهرا شامل می 24الی  13 االتؤسؤال است که س 12نظر خانواده در پرسشنامه شامل 

 شود. مؤلفهرا شامل می 27الی  25 االتؤسؤال است که س 3در پرسشنامه شامل  سوابق تحصیلی

 شود.را شامل می 31الی  28 االتؤسؤال است که س 4در پرسشنامه شامل  یلیتحص استعداد

 ی تحقیقهامؤلفهسؤاالت  های مرکزیشاخص .3جدول

ف
ردی

 

 سؤال مؤلفه
کمترین 

 مقدار

بیشترین 

 مقدار
 میانگین

1 
 دب

ظر
ن

 ری
ص

تح
ور 

شا
و م

 یلی
 یبار در خصوص رشته موردنظرم نظرخواه نیمشاور مدرسه چند

 بق نظر من نبود.ها چندان مطاکردند و نظر آن
1 5 15/4  

10/4 5 2 ام را نتوانستم به سبب نظر مشاور انتخاب کنم.رشته موردعالقه 2  

3 
ه نمرات که با توجه ب دهدیمشنهادیپ یامشاور معتقد بود که رشته

 مناسب است. میبرا یو سطح علم
1 5 85/3  

99/2 5 1 دم.ام بود توجه کرو عالقه لیبه نظر مشاورم تا آنجا که مطابق با م 4  

10/4 5 2 بود. ام مؤثررشتهدر انتخاب  لیها تحصدر طول سال رانینظر دب 5  

6 

ش
دان

قه 
عال

وز
آم

 

07/4 5 2 .توانمیحتماً مرشته عالقه دارم گفتم  نیبه ا  

7 
رشته را  نیا میبه شغل موردنظرم و آرزوها یابیدست لیبه دل

 انتخاب کردم.
1 5 88/3  

66/3 5 1 .رشته را دوست داشتم نیها قبل ااز سال 8  

65/3 5 2ام انتخاب شود و به تمام تالش خود را کردم رشته موردعالقه 9  
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 توجه نکردم. گرانینظرات د

10 
م را بر آن بود که نمرات الز یقبل تالشم مبن هایطی سالدر 

 ام کسب کنم.ورود به رشته موردعالقه یبرا
1 5 31/4  

31/3 5 2 ا دوست دارم.راز آن  یام چون درس خاصعالقه دارم به رشته 11  

12 
ام را در رشته بتوانم شغل موردعالقه نیا قیاز طر کنمیفکر م

 .ابمیب ندهیآ
1 5 16/3  

13 

ده
نوا

خا
ظر 

ن
 

و  طیطبق شرا کنم،یخودم باشد، به حرفشان گوش ماگر صالح 

 رشیکه عالقه نداشته باشم تحت تأث یزینمرات خودم و هر چ

 .رمیگیقرار نم

2 5 32/3  

86/3 5 2 بود. رگذاریبر انتخاب من تأث یتا حدود زین انینگرش اطراف 14  

15 
سن و سالم در اقوام و خانواده در انتخاب من رقابت با افراد هم

 بود. رگذاریتأث
1 5 22/3  

16 

ون او چکه به ضررم نباشد به نظرات پدرم توجه کردم  یاتااندازه

خودم مهم است  تیمن درس بخواند، موفق یبجا خواهدیکه نم

 .کنمیرا انتخاب م خواهمیکه خودم م یزیپس چ

1 5 88/2  

17 
خوب است  یزیچه چ داندیتجربه دارد بهتر م شتریچون پدرم ب

 .کنمیقبول نم دیکه عالقه نداشته باشم بگو یزیاگر چ یول
1 5 57/3  

18 
م نداشته باش ایهوقتی عالق رایام ندادم زبه نظر خانواده یتیاهم

 .شومیموفق نم
1 5 33/3  

19 
 شومیموفق نم دانموقتی می ندیخودم بگو غیر ازنظربه  یزیاگر چ

 گوش کنم. دیچرا با
1 5 30/3  

20 
چون  کنمینداشته باشم قبول نم یاکه عالقه ندیبگو یزیاگر چ

 موفق شوم. توانمینم
1 5 31/3  

47/3 5 2 .دهمیم تیبه نظرشان اهم 50% 21  

36/3 5 1 است. تربرایم مهمنظر پدر و مادرم  22  

33/3 5 1 تند.انتخاب رشته من نداش یرو یادیز ام تأثیرخانواده 23  

64/3 5 1 .دهماهمیت می یلیخ به نظر پدر و مادرم 24  

25 

ق 
واب

س

لی
صی

تح
 

ام رشتهام در انتخاب از عالقه شتریب یلیبه نظرم سوابق تحص

 .بود تأثیرگذار
2 5 75/3  
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26 
در  یلیسوابق تحص ریبار در خصوص تأث نیمشاور مدرسه چند

 انتخاب رشته با من صحبت کرد.
1 5 26/3  

27 
انستم ی سوابق تحصیلی به حدی بود که نتواثرگذارمیزان  متأسفانه

 را انتخاب نمایم. امموردعالقهرشته 
1 5 16/3  

28 

لی
صی

تح
اد 

عد
ست

ا
 

11/3 5 1 .بود ادیز اریام بسانتخاب رشته یاستعداد بر رو نتایج آزمون ریتأث  

29 
معلمان بارها در خصوص استعدادم در رشته موردنظرم صحبت 

 کردند.
1 5 12/3  

66/3 5 1 ارم.استعداد د یخاص یهاتوجه به نمراتم متوجه شدم در درسبا  30  

31 
رشته  یهادم در درسبا توجه به استعدا توانمکنم میمیفکر 

 داشته باشم. یموفق یشغل ندهیآ امیانتخاب
1 5 65/3  

ی، لیو مشاور تحص رینظر دب مؤلفهدر  نیانگیمقدار م نیشتریب ،3جدول نتایج با توجه به 

کردند و نظر  یبار در خصوص رشته موردنظرم نظرخواه نیمشاور مدرسه چند» گویهمربوط به 

به نظر مشاورم تا » گویهمربوط به  نیانگیمقدار م نیو کمتر «ها چندان مطابق نظر من نبودآن

عالقه  مؤلفهدر  نیانگیمقدار م نیشتریب .است «ام بود توجه کردمو عالقه لیآنجا که مطابق با م

 یبر آن بود که نمرات الزم را برا یقبل تالشم مبن یهاسال یدر ط» گویهآموز مربوط به انشد

 کنمیفکر م» گویهمربوط به  نیانگیمقدار م نیو کمتر «ام کسب کنمورود به رشته موردعالقه

در  نیانگیمقدار م نیشتریب .است «ابمیب ندهیام را در آرشته بتوانم شغل موردعالقه نیا قیاز طر

 «بود رگذاریبر انتخاب من تأث یتا حدود زین انینگرش اطراف» گویهمربوط به نظر خانواده  مؤلفه

که به ضررم نباشد به نظرات پدرم توجه  یاتااندازه» گویهمربوط به  نیانگیمقدار م نیو کمتر

که  یزیخودم مهم است پس چ تیمن درس بخواند، موفق یخواهد بجایکردم چون او که نم

سوابق تحصیلی  مؤلفهدر  نیانگیمقدار م نیشتریب .است «کنمیرا انتخاب م خواهمیخودم م

و  «بود رگذاریتأث امام در انتخاب رشتهاز عالقه شتریب یلیبه نظرم سوابق تحص» گویهمربوط به 

بود  یبه حد یلیسوابق تحص یاثرگذار زانیمتأسفانه م» گویهمربوط به  نیانگیمقدار م نیکمتر

استعداد  مؤلفهدر  نیانگیمقدار م نیشتریب .است «میام را انتخاب نماکه نتوانستم رشته موردعالقه

و  «استعداد دارم یخاص یهابا توجه به نمراتم متوجه شدم در درس» گویهمربوط به تحصیلی 



 
 98پاییز شماره اول،  ،اول دوره،و چشم انداز آموزشمدیریت  فصلنامه        24 

 اریام بسانتخاب رشته یاستعداد بر روآزمون  جینتا ریتأث» گویهمربوط به  نیانگیمقدار م نیکمتر

 .است«بود ادیز

تفاده اسمیرنوف اس -کولموگروف از روشی پژوهش، هابرای آزمون نرمال بودن مؤلفه

 داریسطح معنی سمیرنوف وا -. جدول زیر شامل آماره آزمون کولموگروفشده است

 .ی پژوهش استهامؤلفه

 ی پژوهشهامؤلفهاسمیرنوف  -و آماره آزمون کولموگروف. شاخص توصیفی 4جدول 

 یسطح معنادار آماره آزمون انحراف معیار میانگین متغیر

 0001/0 141/0 40380/0 8420/3 یلیو مشاور تحص رینظر دب

 0001/0 115/0 46953/0 72/3 آموزعالقه دانش

 2/0 052/0 48923/0 3817/3 نظر خانواده

 0001/0 129/0 66226/0 3933/3 یلیسوابق تحص

 0001/0 107/0 66393/0 3875/3 یلیاستعداد تحص

برابر با  یلیو مشاور تحص ریدب برای مؤلفه نظرنوف اسمیر -آماره آزمون کولموگروف

آزمون  ٔ  آمارهاست.  آمدهدستبه 0001/0 برای آن برابر با داریسطح معنی و 141/0

برای  داریعنیسطح م و115/0آموز برابر با دانش قهبرای مؤلفه عالاسمیرنوف  -کولموگروف

ی مؤلفه برااسمیرنوف  -آزمون کولموگروف ٔ  آمارهاست.  آمدهدستبه 0001/0 آن برابر با

 است. آمدهدستبه 0001/0 برای آن برابر با داریسطح معنی و129/0برابر با  تحصیلی سوابق

سطح  و107/0برابر با  یلیتحص رای مؤلفه استعدادباسمیرنوف  -آزمون کولموگروف ٔ  آماره

به اینکه سطح  با توجهن، بنابرای است. آمدهدستبه 0001/0 برای آن برابر با داریمعنی

 برای بررسی ،بنابراینها از توزیع نرمال برخوردار نیستند. است لذا داده 05/0داری کمتر از معنی

 دری لیتحص تعداد، سوابق تحصیلی و اسآموزعالقه دانشی، لیو مشاور تحص رینظر دباینکه آیا 

مون آزاز استفاده  دانش آموزان شهرستان نوشهر مؤثر است یلیتحص ٔ  انتخاب رشته شیگرا

 .منطقی است یادوجمله
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سطح  و052/0خانواده برابر با  رای مؤلفه نظرباسمیرنوف  -آزمون کولموگروف ٔ  آماره

داری اتوجه به اینکه سطح معنیباست. بنابراین،  آمدهدستبه 2/0برای آن برابر با داریمعنی

یا آاینکه  برای بررسی ،بنابراینرمال برخوردار هستند. نها از توزیع است لذا داده 05/0بیشتر از 

 ستدانش آموزان شهرستان نوشهر مؤثر ا یلیتحص ٔ  انتخاب رشته شینظر خانواده در گرا

 .منطقی استای آزمون پارامتریک تی تک نمونهاز استفاده 
، سوابق تحصیلی و استعداد آموزدانشی، عالقه لیو مشاور تحص رینظر دب هایمؤلفه ایدوجمله آزمون جهینت.5جدول 

 تحصیلی
 داریسطح معنی نسبت آزمون نسبت مشاهده شده تعداد تعریف گروه هاگروه 

نظر دبیر و 

مشاور 

 تحصیلی

02/0 4 3 => گروه اول  

50/0  0001/0  
98/0 196 3 < دومگروه   

عالقه 

 آموزدانش

05/0 9 3 => گروه اول  
50/0  0001/0  

96/0 191 3 < گروه دوم  

سوابق 

 تحصیلی

34/0 67 3 => گروه اول  
50/0  0001/0  

67/0 133 3 < گروه دوم  

استعداد 

 تحصیلی

36/0 72 3 => گروه اول  
50/0  0001/0  

64/0 128 3 < گروه دوم  

است و  842/3ی برابر لیو مشاور تحص رینظر دبمیانگین مؤلفه  5با توجه به نتایج جدول 

( 3نفر( موافق )بیشتر از  196درصد ) 98( و 3نفر( مخالف )کمتر از  4درصد ) 2با توجه به اینکه 

دانش آموزان  یلیتحص ٔ  انتخاب رشته شیدر گرا یلیو مشاور تحص رینظر دبهستند.درنتیجه 

با توجه به اینکه  است و 72/3 آموز برابردانشعالقه .میانگین مؤلفه نوشهر مؤثر استشهرستان 

درنتیجه  ( هستند.3نفر( موافق )بیشتر از  191درصد ) 95( و 3نفر( مخالف )کمتر از  9درصد ) 5

ثر ؤدانش آموزان شهرستان نوشهر م یلیتحص ٔ  انتخاب رشته شیآموز در گراعالقه دانش

نفر(  67درصد ) 34است و با توجه به اینکه  3933/3 تحصیلی برابرؤلفه سوابق میانگین م .است

 درنتیجه سوابق تحصیلی ( هستند.3نفر( موافق )بیشتر از  133درصد ) 67( و 3مخالف )کمتر از 
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میانگین مؤلفه  .دانش آموزان شهرستان نوشهر مؤثر است یلیتحص ٔ  انتخاب رشته شیدر گرا

( 3نفر( مخالف )کمتر از  72درصد ) 36است و با توجه به اینکه  3875/3ی برابر لیتحص استعداد

انتخاب  شیدر گرا یلیتحص درنتیجه استعداد ( هستند.3نفر( موافق )بیشتر از  128درصد ) 64و 

 .دانش آموزان شهرستان نوشهر مؤثر است یلیتحص ٔ  رشته

 نظر خانواده مؤلفه جهت یانمونهتک  tآزمون جهینت. 6جدول 
 کران باال کران پایین اختالف میانگین داریسطح معنی درجه آزادی tآماره  نظر خانواده

 033/11  199 0001/0  38167/0  3134/0  4499/0  

با توجه به  است و 3817/3برابر  نظر خانواده، میانگین مؤلفه 6 با توجه به نتایج جدول

اری است، لذا میانگین با مقدار مورد آزمون تفاوت معناد 05/0داری کمتر از اینکه سطح معنی

ورد مز مقدار دارد همچنین کران پایین و باال هردو مثبت است، لذا میانگین مؤلفه مورد نظر ا

زان دانش آمو یلیتحص ٔ  شتهانتخاب ر شیگرا خانواده درنظر مقایسه بیشتر است.درنتیجه 

 .ثر استؤشهرستان نوشهر م

های عوامل مؤثر در گرایش رتبه مؤلفه دهندهنشانو توضیحات متعاقب آن  7جدول 

 تحصیلی با استفاده روش فریدمن است. ٔ  رشتهانتخاب 

 یلیتحص ٔ  رشتهانتخاب  شیمؤثر در گرا مؤلفه عواملفریدمن آزمون نتیجه  .7جدول 

 سطح معناداری آزمون رتبه میانگین رتبه میانگین مؤلفه

842/3 نظردبیرمشاور  9/3  5 0001/0  

72/3 آموزعالقه دانش  62/3  4 0001/0  

3817/3 خانواده  42/2  1 0001/0  

3933/3 سوابق تحصیلی  47/2  2 0001/0  

3875/3 استعداد تحصیلی  59/2  3 0001/0  
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ه پاسخ نزدیک باشد نشان از آن است ک 1میانگین رتبه به  هرقدربا توجه به اینکه  

 ٔ  مؤلفه ترین رتبه ودارای باال« خانواده» مؤلفهتمایل به اعداد باالتر داشته است لذا  نظردهندگان

 رتبه است. نیترنییپادارای « مشاور رینظر دب»

 یریگجهینتبحث و 
تحصیلی دانش  ٔ  رشتهدر گرایش انتخاب  مؤثرمطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل 

عالقه ی، لیو مشاور تحص رینظر دبآموزان شهرستان نوشهر انجام شد.نتایج این مطالعه نشان داد 

 ٔ  انتخاب رشته شیدر گرای لیتحص و استعداد نظر خانواده ، سوابق تحصیلی،آموزدانش

 و فریمن مطالعه اسپلتبا . این یافته همسو ثر استؤدانش آموزان شهرستان نوشهر م یلیتحص

بر عوامل تأثیرگذار ( است که Maghsoud Gardavan, Abdollahi, 2017) به نقل از (1985)

زمینه پس، ژنتیک ،را موقعیت جغرافیاییانتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل دانش آموزان 

ترکیب  و های نگرش به شغل والدینشغل والدین و سبک ،وضعیت اقتصادی خانواده ،خانواده

 Lazarus, etو )(Adamuti-Trache &Sweet, 2014)شناسایی کردند. در همین راستا  خانواده

al, 2013ی شغلی دارد. در تبیین این هایریگمیتصمی در توجهقابلعامل خانواده اثر  ( دریافتند

 نقش مادرگفت انتظارات شغلی پدر و مادر و نوجوانان و تجانس شغلی پدر و  توانیمیافته 

انتظارات شغلی پدر  (Sawitri, et al, 2014و اقدامات شغلی نوجوانان دارد ) هاآرمانمهمی در 

های شغلی گیری آرمانی پدر و مادر با نوجوانان موجب شکلاحرفهو مادر، تجانس 

. از سویی دیگر، خودمختاری در انتخاب رشته شودیم ای آنانحرفهآموزان و اقدامات دانش

و حمایت و مذاکره متقابل پدر و مادر به  شودیمموجب ایجاد انگیزه و عالقه در دانش آموزان 

. بنابراین، تشویق والدین و ایجاد تغییر واضح شودیمخودمختاری بیشتر در انتخاب رشته منجر 

گیزه یادگیری و تعیین سرنوشت فرزندان در ی شغلی در انریگمیتصم طول دورة ازنظرو روشن 

ی بر انتخاب لیو مشاور تحص رینظر دبی شغلی نقش دارد.نتایج این مطالعه نشان داد ریگمیتصم

( 2018است. این یافته همسو با مطالعه سلمانی و صائمی ) مؤثررشته تحصیلی دانش آموزان 
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انتخاب رشته دانش آموزان پایه  هدایت تحصیلی و درراهنمایان و مشاوران است که بر نقش 

گیری در انتخاب رشته و کردند. درواقع، اثرات حمایت معلم موجب جهت دینهم تأک

( نشان Perry.et al, 2010نتایج مطالعه ). در همین راستا شودیمآموزان ی شغلی دانشسازآماده

مطالعه نشان داد عالقه نتایج این  .آموزان مؤثراستدانشی شغلی سازآمادهداد حمایت معلم در 

است. این یافته همسو با مطالعه  ها مؤثرآنآموزان بر انتخاب رشته تحصیلی دانش

(mohammadi.et al, 2019) یشترین عامل تأثیرگذار بر انتخاب گرایش است که نشان دادند ب

عالیق و بر نقش  زین (2018سلمانی و صائمی ) .استتحصیلی مربوط به عوامل فردی بوده 

یکی از  عنوانبهکردند. عالقه  دیبر هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش آموزان تأک هازهیانگ

بین، بهترین منبع کسب . دراینرودیمعوامل در پیشرفت و ترقی در شغل به شمار  ترینمهم

را در  هاآناطالعات شغلی گوش دادن به سخنرانی صاحبان مشاغل است. زیرا با ایجاد عالقه، 

. نتایج این کنندیمشخصی هدایت  قیسالانتخاب رشته تحصیلی درست و متناسب با  جهت

 ها مؤثرآنمطالعه نشان داد سوابق و استعداد تحصیلی دانش آموزان بر انتخاب رشته تحصیلی 

است  (1397و اقتصادی )  انیپژوهش مظلومیافته  دییتأاست. این یافته همخوان و در جهت 

رشته  یریگمیرا در تصم ریتوان علمی بیشترین تأثو  فردی و خصوصیاتموقعیت مبنی بر اینکه 

 Mzlvmyan,S and aghtesadi) دارد تحصیلی دانش آموزان در کشورهای مختلف

M.2017). 

یی مواجه است، مطالعه حاضر نیز با این هاتیمحدودهر پژوهش با  کهازآنجایی

الزم جغرافیایی شهر نوشهر انجام پذیرفته است. بنابراین،محدودیت مواجه بود که فقط در حوزه 

امکان بررسی عوامل  سانبدین؛ چراکه بررسی شوددر سطح کشوری  این پژوهشاست 

. پیشنهاد شودیمی فرهنگی میسر هامیاقلگیری رشته تحصیلی با توجه به در جهت مؤثرمختلف 

ی آغازین تحصیل در هاسالآموزان از همان ی در دانشاحرفهگیری تحصیلی و جهت شودیم

ی علمی جهت آشنایی با مشاغل، دعوت از صاحبان مشاغل و هاگردشمدرسه شروع شود و با 
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باشد. بدیهی است این مهم، با همکاری دانشگاه و مدرسه و امکان  آنان همراه یاحرفهتجارب 

 .شودیمبازدید دانش آموزان از مراکز دانشگاهی تسهیل 
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