
 

 

 

   ست؟یچ  یلیتحص تیهدا

 

 کدامند؟ عوامل مؤثر بر انتخاب رشته 

 

 

فرد   یرشد همه جانبه   یبرا  نهی زم جاد یمهم آموزش و پرورش ا ف یاز اهداف و وظا ی کی

  ی و اجتماع  یفرد  ینقش در زندگ  ی فایا یسالم، کارآمد و مسئول برا ی انسان ها تی و ترب

ها و   ی زیگذار هستند و برنامه ر ری تاث  یراستا، مولفه ها و عناصر مختلف  ن یاست. در ا

 است.   یعرصه ضرور  نیا رد  زی ن  یمختلف  یها  ت یفعال

دروس بر   یمتحقق خواهد شد که برنامه ها و محتوا ی آموزش و پرورش زمان یهدف ها 

شوند .   نیو تدو  هی دانش آموزان ته ی ها ت ی، توان ها ، رغبت ها و محدود  ازها یاساس ن

و   "یا  وهیش"را با چه  "یموضوع "بداند که چه  دیو مشاور با  زی ، برنامه ر گر ید  انیبه ب 

 .دارد  یلیتحص  تی و هدا  ییبه راهنما ازیمساله ن  نیکند. ا م یو تنظ هی ته  "یسن"چه  ی ابر

 



 ست؟ یچ  یل یتحص ییراهنما 

 

کمک کردن به دانش آموزان در انتخاب دروس   یل یتحص ییمنظور از راهنما یطور کل به

بر طرف   ،یاز مقررات امتحان یاز مقررات مدرسه، آگاه  یآگاه  ،یل یتحص یرشته ها  ای

است که ممکن است در کالس   یو خالصه هر مسئله و مشکل  یکردن مشکالت درس 

 .دانش آموزان رخ دهد یمدرسه برا  ای درس و 

 

دانش آموزان به   ت ی، هدادر دوره متوسطه  ی لیتحص تیو هدا  ییراهنماغرض از 

بر اساس استعداد و عالقه آنان و به تناسب امکانات   یل یرشته تحص  ایشاخه  نیمناسب تر

 .کشور است ی ازهایو ن 

 

 دو گونه استعداد است:   یدارا یانسان  هر

 استعداد عام  

 و  

 استعداد خاص.  

عام افراد   یاستعدادها ییشکوفا ی ( تالش برای)عموم یهدف آموزش و پرورش اجبار 

  ییو متفاوت افراد و شکوفا  عیبد  یجنبه ها  تیاست، اما هدف آموزش متوسطه تقو 

 خاص آن هاست.   ی استعداد ها

                                                                                                           



 : مؤثر بر انتخاب رشته عوامل

 

متوسطه اول) سال نهم (  و   انیهر فرد درپا یانتخاب ها  نیاز مهمتر یک ی رشته  انتخاب

ورود   یکه متقاض  یافراد  ی باشد. همه  یمتوسطه دوم م التیتحص ان یپس از پا ن یهمچن

 انتخاب رشته را تجربه کرده اند.   ندی هستند فرآ یبه آموزش عال

عوامل   ری کند تحت تاث یم ی باز افراد سرنوشت   نییکه در تع یت یاهم  ل یانتخاب به دل نیا

 شوند.   ی م می تقس "یدرون"و   "یرونی ب "قرار دارد که به دو دسته  یمختلف

فرد خارج است به صورت   اریاز اخت  یاز آن ها تا حدود  یعوامل که کنترل برخ نیا

در مورد  ی اثر گذار نیدهند. ا یقرار م  ریانتخاب او را تحت تاث  می مستق ریو غ   میمستق 

 است.   یکوتاه و آن  گرید  ی و در پاره ا یعوامل طوالن  یبعض 

 : دهد ی اریتواند ما را در انتخاب بهتر    یعوامل م نیشناخت ا

 

 : ی رونی( عوامل ب الف

  یلیتحص   یگذار بر انتخاب رشته  ری مهم و تاث یرون یتوان عوامل ب   یم ی صورت کل به

 : خالصه کرد  ریداوطلبان را در موارد ز

 

 خانواده ؛  -1

 

 ؛  یآموزش طیمح  -2



 

 فرد ؛   یافراد اثر گذار در زندگ -3

 

 همساالن ؛ یگروه ها  -4

 

 ؛  ی ارتباط جمع لیرسانه ها و وسا -5

 

 ؛  یعلوم و تکنولوژ شرفتیپ -6

 

 ی و اجتماع  ی، فرهنگ   یاقتصاد  یها  نهیزم -7

 

 ؛  یروش ورود به آموزش عال -8

 

 ؛  رشی پذ  تیظرف  -9

 

 بازار کار  -10

 : ی( عوامل درونب

 



  یگذارند کم  ی ما اثر م ی بر انتخاب ها و رفتارها  رامون یپ   طیکه از مح  یکنترل عوامل   

کنند. در مورد  ین ی ب  شیتوانند اثرات آن ها را پ  ی اوقات نم یدشوار است و افراد گاه

کند )مانند هوش (.   یصدق م  یط یشرا نی چن یگردد تا حدود  یکه به فرد باز م  یعوامل

 . ها ( قرار دارد  ییآن ها در اراده فرد )مانند توانا ی ریرپذ یی تغ  زان یم ی اما گاه

 

 : است ریبر انتخاب رشته شامل موارد ز رگذاریتاث  ی درون عوامل

 

 و استعداد؛  هوش

 

 و رغبت ؛  عالقه

 

 ها و نگرش ها ؛  ارزش

 

 ؛  اعتقادات

 

 ؛  جنس

 

 و مهارت ؛  یی توانا

 



 ؛  یتی شخص یها یژگ یو

 

 ؛  یفرد   یها  زهیو انگ اهداف

 

 دانش آموز ؛  اتیتجرب

 

 . و استقالل  یخودباور

 

 : و شغل عبارت است از  یل یبه طور خالصه عوامل موثر در انتخاب رشته تحص نیبنابرا

 

  یژگیو ت،ی ،جنس یبدن ط یو رغبت ، شرا ،عالقهیذهن  یی )استعداد و توانا یعوامل فرد  -1

 ،معلومات و مهارت(  یت ی شخص  یها

 

 ( یم  ی، اقل یاقتصاد  ،یاجتماع  ط ی)خانواده، شرا یطیعوامل مح  -2

 



 

 

 :یشغل - یلیدر انتخاب رشته تحص ی گام  اساس سه

 

 :اول  گام

 

 :    یشغل  ی لیتحص یهدف ها  نییتع  - 

 :شناخت خود و ابعاد آن است شامل  ازین  شیکه پ  -

امکانات   -5ارزش ها   ؛  - 4؛   یت ی شخص  یها  یژگ یو  -3عالئق ؛ -2استعداد و مهارت ها؛  - 1

 خود  یها  ت یو محدود 

 



 : دوم  گام

 :   ی لیتحص  یبه هدفها  دنیرس  ی راهها یی شناسا -

 

موجود در   یشغل  یلیشناخت فرصت ها و امکانات تحص  ازین  شیکه،پ  شغلی–

 : از ابعاد مختلف  شامل گریکدیآنها با   سهی جامعه و مقا

 

 مرتبط با شاخه ها  یلیتحص  یها و رشته ها  نهی شاخه ها ، زم یی شناسا

 

 ی لیتحص  ی با اهداف شاخه ها ییآشنا

 

 از شاخه ها و رشته ها  کیبا ضوابط ورود به هر  ییآشنا

 

 از شاخه ها  کیدرهر  لیبا نحوه ادامه تحص ییآشنا

 

 ی رستان ی دب یمرتبط با رشته ها   یدانشگاه یرشته ها  شناخت 

 

 ی و دانشگاه  یرستان ی دب یبا مشاغل مرتبط با رشته ها   ییو آشنا  شناخت 

 

 عرضه و تقاضا  نیجامعه و رابطه ب یازها نی  ، کار بازار به  توجه–رشته ها   ندهیانداز آ چشم



 

  ازی و مورد ن  یضرور  یها  ی مشاغل مختلف و توانائ فی ها و وظا تی با مسئول ییآشنا

 مختلف  یمشاغل و رشته ها 

 

 یو اجتماع ی فرد  یبا نقش شغل در زندگ ییآشنا

 

    سوم :  گام

 

 : یشغل یل یو انتخاب رشته تحص ی ری گ  میتصم  -

 

 متوسطه دوم دوره  در  ی لیتحص یو رشته ها   شاخهتعیین   

 

 

 

  



 


