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Abstract 
The purpose of this study is to examine the phenomenology 

of the inclination of students with unrelated disciplines to 

study psychology and counseling. The research method is 
qualitative and phenomenological, and the study is in-depth. 

Using a phenomenological qualitative research method, 20 

individuals (17 females and 3 males) were selected among 

those who have studied in other fields of counseling or 

psychology at the undergraduate level and at the master’s or 

PhD level, one of the two in 2020. They were selected 

according to the principle of saturation and by repeating the 
responses through a purposive sampling method, and 

answered a semi-structured interview. The research findings 

were categorized separately and the participants were 

presented individually for each question. The Colaizzi’s 

seven steps of phenomenological analysis was used to 

analyze the data. The results indicated that the participants 

did not change their field of study due to various reasons, 

including internal factors such as lack of interest or external 
factors such as impracticality. According to the participant, 

one of the effective factors in changing the subject may be the 

social status compared to the previous subject in the society. 

It seems it is neccessery to consult an informed advisor to 

identify real interests and skills, which avoids wasting capital, 

time, and human and social energy. 

Keywords: Counseling, Psychology, Colaizzi, Change the 

String, Phenomenology, Field of Study. 

 دهیچک
 یهابا رشته انیدانشجو شیگرا ةدارشناسانیپد یپژوهش، بررس نیهدف ا

 نیشناسی و مشاوره است. روش اروان یهادر رشته لیبه تحص رمرتبطیغ
پرداخته  قیاست که در آن به مطالعة عم یدارشناسیو پد یفیپژوهش، ک

 نفر 20 دارشناسانه،ینوع پد ازی فیبا استفاده از روش پژوهش ک ه است.شد
از  ریغ یادر رشته یکه در مقطع کارشناس یافراد انیاز ممرد(  3زن و  17)

 ایاند و در مقطع ارشد کرده لیشناسی تحصروان ایمشاوره  یهارشته
وة یشبه  1399، در سال اندرا انتخاب کردهدو رشته  نیاز ا یکی، یدکتر
انتخاب  هاپاسخشدن یاصل اشباع و با تکرار یةبر پا هدفمند،ی ریگنمونه

صورت پژوهش به یهاافتهیدادند.  پاسخ افتهیساختارمهینشدند و به مصاحبة 
کنندگان به هر سؤال مشارکت یهاو براساس پاسخ یبندطبقه هاییجدول

 یامرحلههفتها از روش داده لیتحل یبرا ند.صورت جداگانه ارائه شدبه
از جمله  یمتفاوت لیافراد به دال دهد کهنشان می جیاستفاده شد. نتا یزیکال

نبودن یکاربرد مانند یرونیعوامل ب ای نداشتنعالقه مانند یعوامل درون
از شرکت یاریاظهارات بس براساس. دهندیرشته م رییتغ یقبل ةرشت

رشتة  ازبهتر  یاجتماع گاهیرشته جا رییاز عوامل مؤثر در تغ یکیکنندگان 
 یحضور مشاور آگاه و مطلع از امور برا سدرینظر مبهاست. در جامعه  یقبل

هدررفتن  زا یریوگلمنظور جافراد به یواقع یهایو توانمند قیعال ییشناسا
که  استو واضح  یهیبد یامر یو اجتماع یفرد یوقت و انرژ ه،یسرما
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 مقدمه
انتخاب به نیدر دانشگاه است. ا یلیتحص ةتخاب رشتنا یمهم افراد در طول زندگ یهااز انتخاب یکی

در  یآموزش یهانظام جهیدرنت است؛ یسرنوشت افراد دارد، دستخوش عوامل مختلف برکه  فراوانی ریتأث لیدل
 زانیکنند که م تیهدا سوییرا به  نعوامل داوطلبا نیا ییتا با شناسا دکننمیهمواره تالش  ایسراسر دن

 یایم دنئدا یدگیچیصنعت و علم و پ شرفتیبا پ نیز سوی دیگرحد خود برسد. از  نیبه کمتر یاحتمال بیآس
 تیو ترب میاز اهداف تعل یکیاست. از آنجا که  شدهانتخاب مهم سخت  نیا یبرا یریگمیتصم ،مشاغل

هر فرد  هایمیتصم نیتراز مهم یکیو شغل  یلیتحص ةرشت ابگفت انتخ توانی، ماستفرد  یغلش تیهدا
 تیترب یها و مراکز آموزش عالمهم دانشگاه فیاز وظا (.1398، یو رمضان انیاست )ضراب وی یدر طول زندگ

؛ از بعاد استتوسعة جامعه در همة ا یربنایمتخصص ز یانسان یروین زیرا است؛متخصص و کارآمد  یروین
و اهداف مراکز  فیبازار کار در صدر وظا یمتخصص، کاردان و دانا متناسب با تقاضا یروین تیتربرو این
و  1یلیتحص ییگرابا دو مفهوم هدف یلیتحص ةاست. عالقه به رشت ینظام آموزش عال ژهیوو به یتیترب
است که فرد در  یو مقاصد لیدال یلیتحص ییگرادارد. منظور از هدف یکیارتباط نزد 2یلیتحص زشیانگ

 حو سط یدر سطح شخص شرفتی. از ارکان پکندیخود دنبال م یلیتحص یهاتیفعال ریخواندن و سادرس
 زشیانگ یریادگی یاساسیة شناسان ماروان ةدیاست. به عق یلیتحص ةجوامع عالقه به رشت طیکالن در مح

 زشیانگ زانیبر م یشغل ةندیداشتن از آیو آگاه یلیتحص ةداشتن عالقه به رشت، مطالعات براساساست. 
  (.1394 ،ییمهمو یزاده و مؤمندارد )رجب ریتأث یلیتحص

 تیاست. جمع یمهم و ضرور یامر انیدانشجو ةدر انتخاب رشت لیعوامل دخ ییشناسا ،انیم نیدر ا
و مشکالت  یشغل یهابودن فرصتنییشدن مشاغل، پایتخصص ،افراد مشتاق ورود به دانشگاه فراوان
که از  یکسان انی. از مشوندیانتخاب نادرست رشته م سببهستند که  یاز عوامل یو روان ی/ اجتماعیاقتصاد

 ةاز رشت یتینارضا دلیلبه بسیاری از افراد ،شوندیو به دانشگاه وارد م کنندمیسد موانع متعدد موجود عبور 
 یاصل فی. از وظادهندیادامه م لیبه تحص کم دیبا ام ای شوندیمنصرف م لیتحص ةاز ادام ای یلیتحص

و امکانات  ازهایبا ن انیدانشجو یهاییو توانا قیهمسوکردن عال شورک یو آموزش یفرهنگ یهادستگاه
در  ییدانشجو نقش بسزا رشیپذ ةویکردن شنهیبه یبرا قیدق ایداشتن برنامه رایز ؛موجود در جامعه است

 (.1382و آبام،  یگدلیکشور دارد )ب ةتوسع
کار  نیخود اقدام به ا یبارها در طول زندگ افراد هر انسان است که یهاتیفعال نیتراز مهم یکیانتخاب 

سرنوشت و  ،خاص یموضوع ایدربارة روش  یریگمیچراکه با تصم ؛. لحظات انتخاب، حساس استدنکنیم
 شیانتخاب خو یگوپاسخ بایدگیرنده تصمیم رده فک از آنجا. کندیم رییتغ ای خوردمیافراد رقم  یزندگ ریمس

از  میان، نیکند. در ا یانیکمک شا زیافراد ن یریپذتیگوبودن و مسئولبه پاسخ تواندیم حیباشد، انتخاب صح
 ،یخانیاست )مهد یلیتحص یهاانتخاب رشته ،یدوران زندگ یهاانتخاب نیترو حساس نیسازترسرنوشت

                                                           
1. academic goal orientation 

2. academic motivation 
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بر  باشد. بنا رگذاریثأت تواندیم انیدانشجو یلیانتخاب رشتة تحص ندیبر فرا یمکانو  یعوامل زمان (.1395
 .پنجاه سال قدمت دارد حدود یلیمربوط به انتخاب رشتة تحص قاتی( تحق2004) ی و همکاراننزیکدة یعق

و  یشغل ،یخانوادگ ،یفرد یهایژگیو مانند یاکنندهنییتع ملعوا، دوره نیکه در طول ا افتندیمحققان در
 یرونیداوطلب با عوامل ب یدرون یهایژگیاز و یاو مجموعه هایژگیو نیدانشگاه مؤثر است و ا یهایژگیو

 یریگمیافراد بانفوذ است. تصم ریمشاوره و تأث ،یلیعوامل مهم در انتخاب رشتة تحص گریاز د. مرتبط است
 بایداو  ؛ زیرافرد را دچار اضطراب کند اندتویم لیتحص یو دانشگاه مختلف برا یلیانتخاب رشتة تحص یبرا

 اندکه از درون و برون او را احاطه کردهباشد  ینگرندهیآ نیو همچن یخانوادگ ،یانتظارات اجتماع یگوپاسخ
  (.1391دوست، و کرم یفر، دراننینو یتی)عنا

یستعدادها و توانمندمناسب با ا یلیرشتة تحص نکردن( انتخاب1997) نیشتابراون گراس ومک ةدیبه عق
در افراد  یاز رشتة فعل یزدگدنبال آن دلها و بهدر دانشگاه یلیو عمدة افت تحص یاصل لیافراد از دال یها

و کاذب انتخاب رشته  یهنجار یارزش براساسموارد  شتریشده است که در کشور ما در ب سببامر  نیاست. ا
 مانند ییهااست، رشته یانتخاب همسر و مسائل اقتصاد ،یچون نگاه افراد به منزلت اجتماعو  ردیصورت بگ

مهم انتخاب رشتة  یهااز مالک یکیدر دانشگاه قرار بدهند.  یلیانتخاب رشتة تحص تیرا در اولو یپزشک
است  یعمل-یفکر یوستاریها، مالک پارزش نیا ةاست. از جمل یلیصرشتة تح یدرون یهاارزش ،یلیتحص

مانند فلسفه،  یفکر یهابه رشته گرانیو د یو پزشک یمانند مهندس یعمل یهابه رشته یکه افراد
در دانشگاه از  یلیاجتماع به آن رشتة تحص ایمند هستند. نگرش فرد عالقه تیو ترب میشناسی و تعلروان

 ،یسنت یهاخانواده میانمثال در  یبرا ؛در دانشگاه است یلیانتخاب رشتة تحص گریمهم د یهامالک
 (.1386، یلیساز و نعالمت ،یضیعر تناسب دارد )نصر، شتریزنان ب یتیبا نقش جنس تیو ترب میتعل یهارشته
است  یعجوالنه در انتخاب رشته از عوامل میاز دانشگاه و تصم یکه شناخت ناکاف داشتتوجه  دیبا نیهمچن

 شود.  انیدر دانشجو هیاول اقیکردن اشتو فروکش زهیکاهش انگ سببکه ممکن است 
با  یتوان سازگار شیافزا سببکه  ینگرش افراد دارد. از موارد رییو تغ جادیدر ا ییخانواده نقش بسزا

که در انتخاب  یاز عوامل گرید یکیاست.  یلیتحص ةنگرش مثبت به رشت ،خواهد شد یامشکالت حرفه
 یاز کشورها یاریکه در بسیدرحال ؛فشار خانواده است ،شودیم دهید اریدارد و در کشور ما هم بس ریرشته تأث

دة یبه عق (.1396 ،یو نادر یپور، اکبر)سرهنگ انتخاب رشته قائل هستند یرا برا یمتعدد داتیتمه گرید
 نیاز ا یکیها به دانشگاه مؤثر است. پس از ورود آن انینظر دانشجو رییدر تغ ینظران عوامل مختلفصاحب

در  یلیتحصندة یخود و آ یلیاز رشتة تحص انیدانشجو یفو شناخت ناکا دیجد طیعوامل آشنانبودن با مح
در  یاساس راتییه، تغئلمس نیا ریتأث یجامعه در چگونگ یآگاه شیافزا ریاخ یها. در سالاستدانشگاه 

توجه به تمام  سببکه یطوربه است؛ وجود آوردهبه ایدر دن انیدانشجو رشیو پذ نشیگز یهااستیس
 ةعالقه به رشت (.1392ی، و وثوق یشده است )معمارپور، بذرافکن، موسو انیودانشج نشیدر گز هایستگیشا

در سطح جامعه است. معموالً اگر انتخاب رشته  شرفتیو پ یشخص شرفتیپ طیاز شرایکی  یلیتحص
 ةبه رشت نداشتنعالقهدلیل بهو اگر افراد  شودیجامعه م شرفتیپ سبب ،عالقه باشد یاز رو یلیتحص
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و  یاجاق قیتحق (. براساس1396آید )باقری و فرهادی، وجود میبه یآثار مخرب ،اورندیب یور یخاص یلیتحص
ودن رشته به رشتة آمار و بکینزد شاوندان،یخانواده و خو ییخانواده، راهنما التی( سطح تحص1394طالبوند )

به ارتباط داشته است. یبدارحسا ةبا انتخاب رشت ییگراساالن و مدرکاز دوستان و هم یریپذریتأث ،یاضیر
از منزلت  یآموزش عال یهادوره میانمتخصص در  یروین تیتربدلیل به یلیتکم التیطور معمول تحص

یم سبببه دانشگاه  یابیراه یرقابت فشرده برا (.1388 ،یمیو نج یزال ،یبرخوردار است )مدهوش یباالتر
 یشانس برابر برا جادیا یبرا یشوند. آموزش عال در دانشگاه انتخاب لیتحص یافراد برا نیکه مستعدتر شود
 ت. در این میان،اس اقدام کردهارشد  یشرکت در امتحان آزمون کارشناس یبرا یداوطلبان به اصالحات ةهم

را دارند و  گرید یهاارشد رشته یکارشناس ةشرکت در آزمون دور انامک یکارشناس ةدور النیالتحصفارغ همة
  (.1389 ،یرا خواهند داشت )کاظم ویژهدر آن رشته  لیحصامکان ت یدرصورت قبول

است.  یعلم و تجربة قبل ،لیدر تحص انیدانشجو تیموفق زانیاز عوامل مؤثر بر م ،شد بیانطور که همان
 یعطارد ،یدیشه ینیاو باشد )حس یقبل یکه منطبق بر ساختار شناخت ردیگیم ادیرا  دیمطالب جد یفرد زمان

وارد  رستانیدب ةدور انیآموزان که پس از پادانش بیشترشده انجام قاتیبا توجه به تحق (.1384 ان،یمیو مق
 زیها و نرشته یو اقتصاد یاجتماع تیو موقع یماد یهازهیها براساس انگآن ة، انتخاب رشتشوندیدانشگاه م

ه در رشتة دلخواه خود ک نیز. آن عده ردیگیدر انتخاب رشته صورت م انیو اطراف نیو اجبار والد قیتشو
 چیکه ه ییها)در پسران( در رشته یسرباز تأخیر در ای یفیفرار از بالتکل مانند یلیدال یبرا ،شوندینم رفتهیپذ

باالرفتن سن و  مانند یمختلفدالیل  . بهشوندیم لیوارد و مشغول به تحص ،ها ندارنداز آن یعالقه و شناخت
 نیارشد شاهد ا یو... کمتر در کارشناس یمختلف سن یهاتین مسئولداشتمختلف، برعهده هایربهکسب تج

از  ریغ ییهادر رشته انیاز دانشجو یتعداد ،هر ساله هایگزارش با توجه به (.1389 ان،ی)سالم میاتفاق هست
 ریغ یهارشته انیدر دانشجو زانیم نی. اکنندیم دایارشد راه پ یخود به مقطع کارشناس یکارشناس ةرشت
 است.  شتریب یعلوم انسان یهادر رشته یلیتکم التیدر تحص لیتحص ةبه ادام یم انسانعلو

داوطلبان ورود به  ةانتخاب رشت یهامالک خود ( در پژوهش1386) یلیو ن زساعالمت ،یضینصر، عر
ب نفر از داوطلبان مجاز به انتخا 18.339پژوهش  نیا یآمار ةعکردند. جام یبررسرا  یمراکز آموزش عال

 دهدمینشان  جیدادند. نتا لیپژوهش را تشک یآمار ةنفر از آنان نمون 1500رشته در شهر اصفهان بودند که 
و تناسب رشته با  لیتحص ةند از عالقه به رشته، امکان اداماورود به دانشگاه عبارت یهامالک نیترکه مهم

 یبر مبنا یلیتحص ةنشگاه و انتخاب رشتشدن در دامانند صرفاً قبول یعوامل نیهمچن ی.علم یهاییتوانا
 خود قی(، در تحق2012و پالنس ) یبارتول را داشته است. تیاهم نیافراد کمتر نیا یبرا یاانهیرا یهامشاوره

تجارت  یکارشناس یهاشده در برنامهناموقت ثبتتمام انیدانشجو یبرا یبا استفاده از مجموعه اطالعات ادار
دانشگاه را  یبر انتخاب اصل یشناخت ییتوانا ریتأث ،یدانشگاه اسلوون نیتروسط بزرگشده تو اقتصاد ارائه

 نیانگیشده با معدل میریگاندازه یعموم ییتوانا میانها مطالعات موجود، آن فمطالعه کردند. برخال
 زی، تمدشویم یریگبزرگ اندازه یتخصص یهاشده در دورهکه با نمرات کسب ،یاصل ییو توانا رستانیدب

نام اقتصاد ثبت یهارشته ردارند، د یباالتر یعموم ییکه توانا یانیدانشجو، نشان دادند همچنینقائل شدند. 
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( احتمال انتخاب آن رشته یباالتر در حسابدار ةمثال نمررای باالتر )ب یتخصص ییکه توانایدرحال ؛کنندیم
خاص در  ةشدیریگاندازه ییکه هر دو جنس به توانا افتندیدر نیها همچن. آندهدیم شی( را افزای)حسابدار

مردان(  یتجارت برا کیانفورمات ماننددارند ) یشتریب تیها محبوبان آنیدر م یطور سنتکه به ییهارشته
 رییکار را تغ یروین ةکه قصد دارند ساختار عرض یگذاراناستیس دهد،نشان می جینتا نی. ادهندیپاسخ م
رشته  رییتغ لیدالبارة ( در2017دهند. جرادات ) رییرا تغ انیدانشجو یاصل یهاییند تواناکن یسع دیدهند، با

 یشخص حاتیترج :دهندیرشته م رییتغ لیبه سه دل انیکه دانشجو دست یافتند جهینت نیبه ا انیدر دانشجو
 یلیدال ةرا دربار نایادراک دانشجو این بود کهمحقق هدف . یمسائل شغل و رگذاریثأمسائل تی، و دورة آموزش

 یدانشجو 1725کنندگان است، کشف کند. شرکت رگذاریرشته تأث رییتغ یها براآن یریگمیدر تصم شتریکه ب
 نیا یهاداده یآورجمع یرشته بودند. برا رییدر حال تغ آنان 494بودند که  انهیدر دانشگاه خاورم یکارشناس

در حال  گاهدانش نیا اندانشجوی درصد 28که  افتیدات درجرا نیاستفاده شده است. ا یمطالعه از نظرسنج
شده در سه گروه ارائه یدر دانشگاه با عوامل منف رییکه تغ نتیجه گرفت نیهمچن یرشته هستند. و رییتغ

 یدشوار لیدلبهدانشگاه آموزان در سال اول دانش دهدمینشان  لیو تحل هیدارد. تجز یداراارتباط معن
خود در حال  یاستادان دانشگاه لیدلسال دوم به انی. دانشجوبودندرشته  رییدر حال تغ خود یقبل یهارشته

 ،بودن زیبرانگچالش ایدشوار  هاآن یهارشتهاینکه  لیدلآموزان در سال سوم خود بهرشته بودند. دانش رییتغ
آموزان دشوار بود. دانشرایشان ب ایها را دوست نداشتند آن یمقدمات یهااز دوره یبرخ ای دادندیرشته م رییتغ

  رشته بودند. رییدر حال تغ گرید یهادر انتخاب رشته نیوالد ریتأث لیدلدر سال چهارم به
در  یدیکل ةمرحل یدانشگاه ةکه انتخاب رشت افتندیخود در قی( در تحق2019) ریو اسپ یگاریآستورن ف

ها . آندهندیرشته م رییبار تغکیداقل دانشگاه ح انیسوم دانشجوکیاز  شیشغل است و ب یجووجست
 یدانشگاهریو غ یعلم بعددر دو  رییتغ یبه الگوها یبزرگ را با نگاه رییجامع از تغ لیو تحل هیتجز نیاول

 . در این میان،ستا هارشته رییتغ ینیبشیو پ یلیتحص نداشتنتطابقة دهندنشان نیی. نمرات پادهندیارائه م
آموزان را نمرات دانش اترییتغ نیاکه البته  است بیشتردوره  یاز نظر محتوا رغییباشد، ت ترنییهرچه نمرات پا

 «هاآن هیشب»که  آورندیم یرو ییها، به رشتهدهندیم رییها را تغرشته انیدانشجو ی. وقتبخشدیبهبود نم
با سرعت  ن،ییپا ییتوانا . زنان باآورندروی می رهیپرزحمت زنان و غ یهازنان به رشته ؛ برای مثالهستند

. زنان بهشوندی، منصرف نمبیشتر ییکه مردان و زنان با توانایدرحال ؛کنندیفرار م یرقابت یهاباال از رشته
هنوز هم  ی کهکمتر رقابت یهارشته دلیلبهرا ( STEM) 1ی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیهامراتب رشته

گروه از  نیکه ترک ا دهدنشان میامر  نی. اکنندیترک م شتریبفشرده هستند،  یاز نظر علم یتا حدود
به  یبا نگاه هاست.رشته عنو نیا «فرهنگ»فرار از  لیدلبه اتیاضیاز فرار از علوم و ر شتریها، برشته

 ایشناسی رشته به روان رییمشخص تغطور بهکه  یپژوهش، گفت توانیم باره نیشده در اانجام یهاپژوهش
 یکلرطوکه به ییهابوده است. هرچند تعداد پژوهش چیه باًیکم و تقر اریبس ،را هدف قرار داده باشدمشاوره 
 بهپژوهش  نیپس در ا .کمتر از حد انتظار بوده است زیباشند ن گرید یابه رشته شیعلل گرا یبه بررس

                                                           
1. science, technology, engineering, & mathematics 
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 شده است.خته پردا یلیتکم التیمشاوره در تحص ایشناسی به روان شیعوامل مؤثر بر گرا یبررس

 

 روش پژوهش
 پژوهشعمده در  الگویدو نوع ( 2012) نکلنیو ل نیدنز یبندطبقه براساساست.  1یفیک پژوهشروش 

در  تریسنت یکردیکه رو انهیگراعتیطب کردیرونده. روشیپ کردیو رو انهیگراعتیطب کردیرو :وجود دارد یفیک
ثبت شواهد و اطالعات در  کمکبهمشاهده و ابلت همچنان قیواقع دهدنشان میاست،  یفیک قاتیتحق

 یکیزیف یکه مکان قیتحق دانیدر م یمحقق به مدت طوالن الگو، نیاست. در ا دییتأقابل یواقع دانیم
 تیبودن و جامعکه معرف دهدیادامه م ییرا تا جا دانیم نیدر ا قیو تحق است ری، درگشودمحسوب می

ها تا مدام در حال تکرار باشند و داده یکسانی یهایژگیکه و یزمان یعنی ؛برسد دییها و شواهد به تأداده
 نیز الگو نیاستفاده در ا یهاکیگفتن نداشته باشند. تکن یبرا یدیجد مقولةکه  شوند یآورجمع یزمان

 نوعی یدارشناسیپد (.1390 ان،یعباس و نژادی)قاض هستندمحتوا  لیو تحل یاسناد ریمشاهده، مصاحبه، تفس
روش به  نی. اشودمواجه میخاص  ایدهیپدبا چگونه انسان  کهاست  نیا فیتوص یبرا یفیک قیروش تحق

 تیموقع ایمدنظر  داریپد ایکه فنومن  یانداز، درک و احساسات کسانتا در ادراک، چشم دهدیمحقق اجازه م
از  یقیبه درک و فهم عم یبایدست یمعموالً برا یفیپژوهش ک. غرق شود ،اندکرده یزندگ را عالقه مورد

 قیدرک و فهم عم ای دیجد نیعناو نییتب یروش برا نیرو انیاز ا ؛رودیکار مبه یموضوعات پژوهش
است  دیمف یو اجتماع یفرهنگ یهنجارها یمردم و معرف یباورها و رفتارها نییتب ده،یچیموضوعات پ

 است که ستمیقرن ب هیاول یهادر سال یففلس یجنبش یدارشناسیطور خالصه پد(. به1391 ،یلمعالا)ابو
 یتالش یدارشناسیگفت پد توانیم یطورکلبه. (2003، ی)زهاو ریزی کرده استآن را طرح ادموند هوسرل

و  یاریمانند هش ؛شوندیدرنظر گرفته م یکه ذهن ی استموضوعات ینیع ةمنظور مطالعبه طیشرا جادیا یبرا
 یفیک کردی(. درواقع رو2010،یمبریادراکات )سپ و ا ای احساسات ،اهقضاوت ار،یشوه هایهتجرب یمحتوا

 ینحوکه هرکدام بهاست  قیتحق یهاتیمانند مشاهده، مصاحبه و مشارکت در فعال ییهاتیمجموعه فعال
 یفیروش ک گری. به عبارت دکندیکمک م قیتحق ردموضوع مو ةاول دربارمحقق را در کسب اطالعات دست

 مانند اش،زندگی مسیر کمکبه و خود فرد منحصربه یذهن فرد بر اساس داده ها کهت که باور اس نیبر ا
 اطالعات این بیان شیوة کند،می احساس یا شنودمی بیند،یرا م یزیچ یوقت و کندنمی عمل آیینه

و که هدفش فهم  شودمحسوب می یکردیرو گرید یو از نگاه است متفاوت دیگران با و فرد خودمنحصربه
 (.1399 ،یلیاز زبان و نگاه افراد مورد مطالعه است )وک تیدرک واقع

 
 

 

                                                           
1. qualitative approach 
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 هادادهروش و ابزار گردآوری 
و  یدر علوم رفتار بیشترکه  یروش است؛ 1افتهساختاریمهین ةپژوهش مصاحب نای درها داده یروش گردآور

 یخاص پژوهش یهاسؤال ایها زهحوکردن منظور شفافبه ،یابزار پژوهش نی. از اشودیاستفاده م یاجتماع
مصاحبه یتجارب شخص بارةدر یقیعم یفیتوص یهادادهتوان میروش  نیاکمک بهو  دشویم استفاده

 یندهاایبه فر تواندیم افتهیساختارمهین ةدر طول مصاحب شدهیآورجمع د. اطالعاترکنندگان کشف ک
 هاییهفرض ةتوسع یبراتواند میموضوع  نی. اابدی هشج شتریب یاختصاص یهانشیبه ب یکل ةنوآورانه از حوز

 ةمصاحب کهیدرحال(؛ 2000)برنارد،  باشد دیمف یبعد قاتیتحق یبرا یبستر جادیو ا رهایمتغ انیروابط م ه،یاول
ة مصاحب .دهدیشونده نمشدن را به مصاحبهمنحرف ةاز سؤاالت است که اجاز قیدق یامجموعه افتهیساختار

شونده آنچه مصاحبه ةجیعنوان نتدر مصاحبه به دیجد یهادهیتا ا دهدیاجازه م و باز است افتهیساختارمهین
را دارد.  یاز موضوعات مورد بررس یچارچوب افته،یساختارهمین ةدر مصاحب کنندهمصاحبه .شود بیان ،دیگویم
 .شودمیاستفاده  یفیک قاتیگسترده در تحق صورتنوع مصاحبه معموالً به نیا

 

 کنندگان پژوهشمشارکت
 یکه در مقطع کارشناسدادند  لیسطح شهر تهران تشک یهادانشگاه انیپژوهش را دانشجو نیا یآمار ةجامع
 یدو رشته رو نیاز ا یکیبه  یدکتر ایشناسی خوانده و در مقطع ارشد روان ایاز مشاوره  ریغ یارشته
که  یافراد انیمرد( از م 3زن و  17نفر ) 20 دارشناسانه،یپد از نوع یفیاند. با استفاده از روش پژوهش کآورده

 ایاند و در مقطع ارشد کرده لیشناسی تحصروان ایمشاوره  یهارشته ریبه غ یادر رشته یدر مقطع کارشناس
اصل اشباع  یةهدفمند، بر پا یریگونهنموة یبه ش 1399اند، در سال آورده یدو رشته رو نیاز ا یکیبه  یدکتر

 یهاداده ،پژوهش نیپاسخ دادند. در ا افتهیساختارمهیها انتخاب شدند و به مصاحبة نشدن پاسخیبا تکرار و
مصاحبة  3امر  نیاز ا نانیاطم یپژوهشگر برا یول ،بود دهیبه اشباع رس 17 ةها در مصاحبحاصل از مصاحبه

 یمالک اصل پژوهش ارائه شده است. نیاآمده از مصاحبه در دستاطالعات بهمجموع انجام داد. در زین گرید
شهر تهران  یهادر رشتة مشاوره در دانشگاه یلیتکم التیدر مقاطع تحص لیپژوهش تحص نیا یهانمونه

 یط میانتقال مفاه ییو توانا یابراز عالقه به شرکت در مصاحبه و آمادگ یبعد یهابوده است. مالک
 .استمصاحبه 

 

 هادادهروش تحلیل 
 2یزیکال یامرحلههفتاز روش  کرده است، تیپژوهش حاضر را هدا ،یشناسداریکه روش پدنیا با توجه به

 :است بیترتنیبد یزیکال یامرحلههفت ندیها استفاده شد. فراداده لیتحل یبرا

                                                           
1. semi-structured interview 

2. Colaizzi's seven steps of phenomenological analysis 
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از  کیبه هر .2. دیها بخواندربارة آن یبه احساس یابیدست برایها را آمده از سوژهدستهب یهافیتمام توص .1
. دیده حیمهم را توض یهااز عبارت کیهر یمعنا .3. دیمهم را استخراج کن یهاو عبارت دیبرگرد هاتیروا

ها از تم ییهاشده را در قالب خوشهیندبفرمول یمعان. 4معروف است.  یمعان یندبمرحله به فرمول نیا
یم بیتحت مطالعه ترکدة یل از پدمفصل و کام فیتوص کیدر قالب  جیمرحله نتا نیتا ا. 5. دیسازمان ده

ارز ناهم یعبارت شناخت کیشده را تا حد امکان در قالب یبررسدة یمفصل و کامل از پد فیتوص .6. شوند
 هاافتهبارة یدر دنیها و پرساز سوژه کیبا بازگشت به هر تواندیم یینها یسازرگام معتب .7. دیکن یبندصورت

 (.2139)محمدپور،  دیآدست به یمرحله از بررس نیتا ا
 کنندگانشرکت یشناختتیاطالعات جمع. 1جدول 

سال  سال تولد جنسیت ردیف

 کارشناسی

رشتة کارشناسی  سال ارشد رشتة کارشناسی

 ارشد

سال و رشتة 

 دکتری

 87پایان ارشد اول/  87 مترجمی زبان 1384ورودی  1358 دختر 1
 شروع ارشد دوم

نگلیسی/ زبان ا
 تربیتی شناسیروان

- 

 - مشاوره 98ورودی  علوم تربیتی 1393ورودی  1375 دختر 2

 - مشاوره 97ورودی  حقوق 1383 1351 دختر 3

 - مشاوره 97ورودی  زبان انگلیسی 1381 1364 دختر 4

 - شناسیروان 97ورودی  یشناسستیز 1385 1367 دختر 5

 - مشاوره 97ورودی  تاریخ 1380 1361 دختر 6

 - مشاوره 97ورودی  علوم سیاسی 1391 1372 دختر 7

 - مشاوره 98ورودی  علوم تربیتی 1391 1374 دختر 8

 - مشاوره 97ورودی  مهندسی صنایع 1383 1365 پسر 9

 - مشاوره 98ورودی  علوم تربیتی 1392 1375 دختر 10

 - مشاوره 98ورودی  شیمی محض 1390 1362 دختر 11

 - شناسیروان 97ورودی  مهندسی مواد 1390 1371 دختر 12

 - مشاوره 97ورودی  طراحی صحنه 1392 1373 پسر 13

 - مشاوره 98ورودی  ریاضی محض 1392 1364 دختر 14

 - مشاوره 97ورودی  مهندسی صنایع 1392 1373 دختر 15

 94ورودی  شناسیروان 91ورودی  مترجمی زبان 1380 1362 دختر 16
 سیشناروان

 94ورودی  شناسیروان 91ورودی  مترجمی زبان 1367 1348 دختر 17
 شناسیروان
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سال  سال تولد جنسیت ردیف

 کارشناسی

رشتة کارشناسی  سال ارشد رشتة کارشناسی

 ارشد

سال و رشتة 

 دکتری

ی رساناطالع 1392 1372 دختر 18
 پزشکی

 - شناسیروان 98ورودی 

 94ورودی  شناسیروان 91ورودی  مترجمی زبان 1384 1346 دختر 19
 شناسیروان

 96 عماری/ مشاورهم پایان ارشد دوم 1386 معماری 1379ورودی  1360 پسر 20

 

 هاافتهی
داده شده است، به حیتوض ترشیها پآن یپژوهش که اطالعات کل نیحاصل از ا یهاافتهی قسمت نیدر ا

است. در  افتهیسؤال اختصاص  کیحاصل از پاسخ به  یهاافتهیصورت جدول ارائه شده و هر جدول به 
 است. آمده مربوط به آن جدول ییابتدا یهاافتهیهر جدول  یانتها

 شناسیروان ایمشاوره  ةنگرش قبل و بعد از انتخاب رشت ةسیمقا .2جدول 

 شناسی با نگرش فعلی شما چه تفاوتی داشت؟در مقطع ارشد( دیدگاه شما به مشاوره یا روان)قبل از تحصیل شما در این رشته 

 کنندگانت مشارکتجمال مفاهیم اولیه ی فرعیهامضمون مضمون اصلی

مقایسة نگرش 
قبل و بعد از 
انتخاب رشتة 

مشاوره یا 
 شناسیروان

 تطابق
 
 

 تحقق انتظارات

 کردمیمجوری که فکر ذهنیتم خیلی نسبت به قبل تفاوتی پیدا نکرده و همون
(/ درواقع نگرش من قبل و بعد این رشته تفاوتی نکرده؛ چون از قبل 2هست )

(/ نگرش من قبل و بعد از ورود 4بودم ) شناسیو روانهم مشتاق رشتة مشاوره 
(/ دیدگاه من قبل از ورود و بعد از ورود به 6به این رشته زیاد تفاوتی نکرده )

(/ در نوع نگرش من قبل و بعد از انتخاب این 8مشاوره تفاوتی نداشت )رشتة 
االن هم  هم این رشته برای من جذاب بود، قبالًهیچ فرقی نداشت.  باً یتقررشته 
یمدید داشتم که مشاوره را انتخاب کردم و فکر  کامالً(/ و من 18طوره )همین

 (.20خیلی مطابق بود با انتظاراتم ) کنم

 نگرش و عالقه
مند بودم و نگرشم شناسی داشتم و عالقهقبل از تحصیل نگاه مثبتی به روان

مشاوره در مقطع ارشد، (/ قبل از انتخاب رشتة 9دارم )مثبت بود و االنم دوستش 
 (.10) طورهم همین االنمشناسی و مشاوره رو دوست داشتم و روان

 

 یقبل ةرشت یهاخأل. 3جدول 
 ، ارشد اومدین این رشته؟خألتون خلئی احساس کردین که به این رشته اومدین؟ برای پرکردن یک تو رشتة قبلی

 کنندگانجمالت مشارکت مفاهیم اولیه ی فرعیهامضمون مضمون اصلی

 
 

خألهای رشتة 
 قبلی
 

 
 

 عوامل مؤثر درونی
 
 

 توانمندنبودن

 مدناوکارشناسی ارشد که زبان خوندم، زیاد قوی نبودم و این باعث پایین
نفسم هم در مشاوره عزت(/ 1) شدیمدکتری زبان  آزموننفس من در اعتمادبه

شناسی شدم، هر (/ از موقعی که وارد روان11خیلی بهتر شده و پیشرفت کرده )
های اخیر خیلی بیشتر شده نفسم هم در سالروز از روز قبل پویاتر بودم. اعتمادبه

(12) 
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 ، ارشد اومدین این رشته؟خألتون خلئی احساس کردین که به این رشته اومدین؟ برای پرکردن یک تو رشتة قبلی

 کنندگانجمالت مشارکت مفاهیم اولیه ی فرعیهامضمون مضمون اصلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خألهای رشتة 
 قبلی

 
 
 
 
 
 

 عوامل مؤثر درونی

 نداشتن خودشناسی

یدم این رشته برای من جذابه، ولی وقتی وارد این رشته شدم، د کردمیمحس 
ه. بیشتر مردونه بود خورینممناسب روحیات من نیست و به درد یه خانم  اصالً

ینمی من استفاده هایتوانمنددر کارهای مهندسی تمام  کنمیم(/ احساس 7)
ام. توانمندی من مند هستم و قویکه به مشاوره عالقهه؛ درحالیریمه و هدر ش

(/ ولی اون موقع شناختم از خودم کم 9ه و مفیدتر هستم )شیمکار برده بیشتر به
بود و معنای زندگی در من خیلی پایین بود و با باالرفتن سنم تمایلم به رشتة 

 (.20معماری کم شد )

 نگرش منفی به رشته
درس موفق نة یزمبودم، نتونستم در  تریقومنی که از همه  کردمیماحساس 

 (.9بود ) ترمحسوس برای من خألباشم که این رشته قبول شدم و این 

 نداشتن عالقه
و  شناسیمن به روانعالقة خاطر دانشگاه انتخاب کردم و قبلیم رو فقط بهرشتة 

قبلی بیشتر حالت سرگرمی برای من داشت و دوستش رشتة  (/10مشاوره بود )
 (.20(/ من تو رشتة قبلیم معمولی بودم و دوستش نداشتم )13نداشتم )

 بیرونی مؤثرعوامل 

نبودن رشتة کاربردی
 قبلی

خاصی در رشتة  خأل(/ 1) قبلی من نداشتن کاربرد در زندگی من بودرشتة  خأل
همخونی نداشت و  اصالًقبلیم نبود. فقط اون رشته با چیزی که ازش شنیده بودم 

 (.18نبود )کاربردی 

نداشتن با ارتباط
 هاانسان

که در باط برقرار کنم؛ درحالیکه دوست دارم با افراد ارت کردمیممن احساس 
، نه شدیمها در حد یک نظریة سازمانی نگاه قبلی دربارة ارتباط با آدمرشتة 

(/ خلئی که احساس کردم درمورد خودشناسی و دیگرشناسی و ارتباط با 2بیشتر )
 (.3آدما بود و این رشته باعث شد هم خودم و هم افراد دیگه رو بهتر بشناسم )

ی و فشار تحصیل
 فرسودگی

 مثل عالقه مورد یهایسرگرم به رسیدن برای وقتی در رشتة قبلیم هیچ
 و تکراری ریتم خیلی میزندگ شدیم باعث این و نداشتم خوندنکتاب و دیدنفیلم

 (.15باشه ) داشته یاکنندهخسته

 
 رشته رییعوامل مؤثر در تغ .4جدول 

بوده است؟ )موقعیت شغلی رشتة جدید/ ضعف موقعیت شغلی رشتة قبلی یا قوت موقعیت  مؤثرجدید  ةر در تغییر رشتة شما و ورود به رشتیک از عوامل زیکدام
ی رشتة جدید هاتیمزشده در ارائة اجتماعی رشتة جدید/ ضعف در جایگاه اجتماعی رشتة قبل یا قوت جایگاه اجتماعی رشتة جدید/ شکل تبلیغات انجام

 دیگر عوامل(. ای( ، اطرافیان و...نه، اقوام)رسا

 کنندگانجمالت مشارکت مفاهیم اولیه ی فرعیهامضمون مضمون اصلی

 
 
 

در  مؤثرعوامل 
 تغییر رشته

 
 
 
 

 
 
 

 عوامل فردی
 
 
 
 
 

 
 
 

شناخت و کمک به 
 خود
 
 
 
 

 سؤاالتنیازداشتن به یک رشته بود که  شناسیدلیل اصلی من از انتخاب روان
ترین دلیل در تغییر رشته برای من بوده (/ خودشناسی مهم1ذهن منو جواب بده )

دیده بودم و به من کمک کرده  (/ من در مراحل مختلف زندگی چند مشاور رو3)
بودن و چیزی که یادم میاد اینه که من همیشه خیلی جذب شخصیت مشاور شده 

ی از دالیلی که باعث شد من وارد این رشته بشم، این بود که به کی( 9بودم )
یمخودم کمک کنم؛ چون اون دوره دچار افسردگی شده بودم. من از یه طرف 

این کمک علمی باشه؛  خواستمیماز طرف دیگه به خودم کمک کنم و  خواستم
(/ بیشتر برای اینکه خودم رو تکمیل کنم و دانش 11پس به مشاوره اومدم )

مسائل  یسر هی لیدلبه (/13مند شدم )عالقه شناسیبیشتری داشته باشم به روان
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بوده است؟ )موقعیت شغلی رشتة جدید/ ضعف موقعیت شغلی رشتة قبلی یا قوت موقعیت  مؤثرجدید  ةر در تغییر رشتة شما و ورود به رشتیک از عوامل زیکدام
ی رشتة جدید هاتیمزشده در ارائة اجتماعی رشتة جدید/ ضعف در جایگاه اجتماعی رشتة قبل یا قوت جایگاه اجتماعی رشتة جدید/ شکل تبلیغات انجام

 دیگر عوامل(. ای( ، اطرافیان و...نه، اقوام)رسا
 کنندگانجمالت مشارکت مفاهیم اولیه ی فرعیهامضمون مضمون اصلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در  مؤثرعوامل 
 تغییر رشته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل فردی

 
 

شناخت و کمک به 
 خود
 
 
 

الزم داشتم خودم رو از . پس بشم تریقو کمیه داشتم  ازین یاز نظر روح یشخص
 خودم اومدم شتریب یشناخت و بررس لیدلمنم به .بشناسم یو روان ینظر روح

و  رمیبگ میبهتر تصم یو شغل یشخص یو زندگ ندهیرشته تا بتونم در آ نیا یتو
 قتاً یحق(/ 15) باعث شد که بخوام اول بهتر خودم و روانم رو بشناسم نیهم

من شد، این بود که فکر کردم شاید بتونم رشتة بیشترین عاملی که باعث تغییر 
ها کمکی به خودم و زندگیم بکنم و شاید بتونم کمکی کنم به خودم و بقیة آدم

(19.) 

داشتن استعداد و 
 عالقه

ینمفکر  شناسیعالقة من دلیلی بر خوندن این رشته شد. اولش به خوندن روان
شناسی داشتم و قبلش خوندن وانزیادی به رعالقة استعداد و  کالً، ولی کردم
 دادمیمشناسی رو همیشه در برنامه داشتم و انجام ی غیردرسی روانهاکتاب

(/ این رشته 4خاطر عالقه به این رشته بوده و هست )به صرفاً امرشته/ تغییر (1)
مورد عالقة من بود، ولی شرایط طوری شد که به این سمت در مقطع کارشناسی 

(/ حس کردم به کار با 7از اول مشاوره رو دوست داشتم )(/ من 6نرفتم )
ها بیشتر عالقه دارم. در علوم تربیتی به رشد شخصی یا کمک به بقیه بزرگسال

بگم که اولویت  تونمی( م8) دمیرسینمبرای رشدشان یا کمک به بزرگساالن 
 (.16علت عالقة شخصی شروع کردم )(/ فقط به12بود )اول من عالقه 

الرفتن با
 نفساعتمادبه

ی مؤثرنفس عامل نفس باالیی داد و افزایش اعتمادبهبهبه من اعتماد شناسیروان
ای (/ دوست داشتم به غیر از رشتة کارشناسیم به رشتة دیگه1در تغییر رشته بود )

بود  آوردهنفس من رو خیلی پایین (/ رشتة کارشناسی اعتمادبه4هم مسلط باشم )
نفس رو در ره. رشتة مشاوره این اعتمادبهقتم داره بیهوده میو کردمیمو حس 

نفس داد و باعث شد (/ ارشد مشاوره خیلی به من اعتمادبه7من احیا کرد )
گذاشت و اینکه همه من  ریتأثالگوهای خودم را بشناسم و روی شخصیت خودم 

شد  و این باعث خواستنیمو راهنمایی  گرفتنیمشناسن و از من کمک رو می
 (.8نفسم باال بره )اعتمادبه

 کردنکمکروحیة 

(/ من به 1در تغییر رشته بود ) مؤثرکردن به شاگردام و والدینشان عامل کمک
کردن به دیگران گرفتن با دیگران در این سبک خیلی عالقه دارم و کمکارتباط

زبان (/ البته یکی از دالیل من این بود که من مدرس 2منه )عالقة هم مورد 
 خواستیمانگلیسی در بخش نوجوانان بودم و خودم هم فرزند نوجوان دارم. دلم 

(/ 4آشنا بشم تا بتونم ارتباط بهتری با اونا داشته باشم ) هابچهبیشتر با روحیات 
(/ از اول 6در رشتة مشاوره تعامل با افراد بیشتره و این ویژگی مورد عالقة منه )

ی را که االن دارم، داشتم و نشستن پای ادوستانههم همین حس انسان
(/ کارهای 7ها برای من جذاب بوده )کردن به اونی دیگران و کمکهاصحبت

(/ هرچقدر توانمندی علمی من 9صورت کلی برای من خیلی جذابه )یاورانه به
رشتة و در تغییر  کردیم، به من در کمک به دیگران کمک بیشتری شدیمبیشتر 

 (.17ود )ب مؤثرمن خیلی 

 
 

 عوامل اجتماعی
 
 

 
 

 تأثیر و تشویق
 اطرافیان

 

شناسی من شد، برحسب اتفاق و تعریفی که از اطرافیان دربارة استعداد روان
طورکلی دوستام / به(1) شناسی بخونمصورت آکادمیک روانتصمیم گرفتم به

 مخصوصاً شناسی یا مشاوره خوندن. اطرافیان داشتن که همه روان ریتأثخیلی 
شناسی کارشناسی با من کنکور دادن، همه یا رواندورة کسانی که در خانواده در 

(/ در منزل ما چون برادرم هم مشاوره خوندن، 2بخونن ) خواستنیمیا مشاوره 
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بوده است؟ )موقعیت شغلی رشتة جدید/ ضعف موقعیت شغلی رشتة قبلی یا قوت موقعیت  مؤثرجدید  ةر در تغییر رشتة شما و ورود به رشتیک از عوامل زیکدام
ی رشتة جدید هاتیمزشده در ارائة اجتماعی رشتة جدید/ ضعف در جایگاه اجتماعی رشتة قبل یا قوت جایگاه اجتماعی رشتة جدید/ شکل تبلیغات انجام

 دیگر عوامل(. ای( ، اطرافیان و...نه، اقوام)رسا
 کنندگانجمالت مشارکت مفاهیم اولیه ی فرعیهامضمون مضمون اصلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در  مؤثرعوامل 
 تغییر رشته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوامل اجتماعی

 
 
 
 
 
 

 تأثیر و تشویق
 اطرافیان

(/ یکی 5ه کنن )شناسی و مشاورمن رو هم تشویق به خوندن روان شدیمباعث 
خوند، در بهترشناختن از آشناهای دور ما که در دانشگاه عالمه دکتری مشاوره می

(/ تدریس استادم و معرفی رشتة مشاوره خیلی منو 7این رشته به من کمک کرد )
شناسی بودن و این (/ دوستان من در دانشکدة روان8مند کرد )به این رشته عالقه

من عالقة (/ یک کارگاهی رفتم که خیلی در 10بود ) رمؤثمن رشتة هم در تغییر 
رو زد. چون  شناسی(/ مادرم اولین استارت آشنایی من با روان11بود ) مؤثر
و قبل از ورود، من با این رشته آشنایی  کردیمشناس بود و دانشگاه تدریس روان

ارد این (/ خانواده و مادرم دوست داشتن که من و12داشتم و برام جذابیت داشت )
کار در یک گروه  خاطر(/ یکی از دوستان خیلی نزدیک من به13رشته بشم )

مطالب رو ارائه بدی؛  تریعلمصورت اصرار زیادی کرد که کنکور بده تا بتونی به
اومد؛ به خوشم می شناسی(/ اول از روان17پس مشوق اصلی من این فرد بود )

یک سری جلساتی از استادی آشنا  شناسم بادوست روانواسطة این خاطر که به
بخونم، اما  شناسیروان خواستمیمشدم که خیلی مفید بود، ولی خب اول هم 

خوای بری و فایده نداره و من هم خیلی یه که میارشتهخانواده گفتند که این چه 
شناسی رو انتخاب نکردم. البته زبانم هم خوب بود و راحت پذیر بودم و روانریتأث

شناسی خیلی خوب بود و از م قبول بشم، ولی در کل نگرشم به روانتونستمی
 کنمیم(/ استاد درس کارورزی خیلی عالی بود و فکر 19اومد )اول خوشم می

و به معنای واقعی استاد و  زدینمروی من خیلی تأثیرگذار بود. اون فقط حرف 
 (.20درمانگر بود )

 موقعیت شغلی بهتر

(/ بازار کار 2) رشته بود رییدر تغ یعامل مؤثره و بازار کار جایگاه شغلی این رشت
یاصل(/ یکی از 7زیادی داشت ) ریتأث واقعاًگیری و تغییر رشته در این تصمیم

دالیل من برای ورود به ارشد مشاوره عالوه بر عالقه، موقعیت شغلی جدید  نیتر
 (.10بود )

 کاربرد در زندگی
 یاضیر سی)تدر یدر معلم یشغل یفرسودگ ،ب کردمکه کس یاتیتوجه به تجرب با

 یبرا شتریبخونم که ب یدرس زیاد بود. پس تصمیم گرفتم (رهیگیم یواقعاً انرژ
 (.14مفید باشه )روزمره  یو زندگ یکل زندگ

 

 فرد یبرا یاجتماع گاهیجا تیاهم یبررس. 5جدول 

 عنوان یکی از دالیل تغییر رشته نام برد؟شه از جایگاه اجتماعی بهقبلی تفاوتی دارد؟ میرشتة ته با از نظر شما جایگاه اجتماعی این رش

 کنندگانجمالت شرکت مفاهیم اولیه ی فرعیهامضمون مضمون اصلی

 
 

بررسی اهمیت 
 جایگاه اجتماعی

 
 

 اهمیت
 

 
 
-تماعیموقعیت اج

 شغلی بهتر

در  مؤثرگذاربودن برای من عامل ریتأثداشتن موقعیت اجتماعی بهتر در جامعه و 
(/ یکی از دالیل من برای تغییر رشته، تفاوت جایگاه اجتماعی 1تغییر رشته بود )

(/ از 5ند )گذار بودریتأث(/ جایگاه اجتماعی و وضعیت شغلی 2و بهتربودنش بود )
بودن جایگاه باالیی در ذهن دانلحاظ جایگاه اجتماعی هم پژوهشگربودن یا تاریخ
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 عنوان یکی از دالیل تغییر رشته نام برد؟شه از جایگاه اجتماعی بهقبلی تفاوتی دارد؟ میرشتة ته با از نظر شما جایگاه اجتماعی این رش

 کنندگانجمالت شرکت مفاهیم اولیه ی فرعیهامضمون مضمون اصلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بررسی اهمیت 
 جایگاه اجتماعی

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 اهمیت

 
 
 
 
 
 
 

-موقعیت اجتماعی
 شغلی بهتر

عنوان یک من داره و زیاد این نکته برام برجسته نیست، ولی موقعیت اجتماعی به
(/ هم جایگاه 8دخیله ) قطعاً(/ جایگاه اجتماعی که 6مشاور برای من مهمه )

کرده. خیلی ایگاه اجتماعی یک انسان تحصیلاجتماعی تأثیرگذار بود و هم ج
(/ باید این رو درنظر گرفت که این شغل 9دوست دارم روزی دکتری داشته باشم )

ها شناسروان دمیدیم(/ اینکه 11موقعیت اجتماعی باالیی داره و خیلی خوبه )
مالی در این نة یزم، تلنگری بود که هم عالقه دارم هم کنندیمکارگاه برگزار 

 ریتأث(/ یکی از مواردی که 12شته وجود داره و جایگاه اجتماعی هم وجود دارد )ر
ی برای من داره، موقعیت اجتماعی این شغل است. به نظر من شأن ترپررنگ

 عوامل از یکی اجتماعی جایگاهقطعاً (/ 13اجتماعی در این رشته خیلی باالست )
(/ 15بود ) خواهد مهم مهه برای و بود خواهد شغل و رشته انتخاب برای مهم

مند شدم، تغییر رشته دادم، ولی یه دلیل عالقه هاانسانچون به شناخت بیشتر 
خیلی کوچکی هم در کنار این وجود داشت که احساس کردم رشتة ادبیات 

لحاظ شغلی هم وارد این رشته شدم انگلیسی در ایران جایگاه خوبی نداره؛ پس به
قبلی باعث این تغییر رشته شد رشتة اجتماعی بیشتر ضعف در جایگاه  (/16)
(18.) 

 عدم اهمیت
جایگاه نداشتن اهمیت

 اجتماعی

شناسی و کاربرد مشاوره در زندگی جا نیفتاده؛ روانرشتة ما به نظر من جامعة در 
ما از جامعة در  کنمینمبه همین دلیل جایگاه رشتة قبلیم خیلی باالتره و فکر 

(/ هدف من آشنایی بیشتر با این 3جایگاهی داشته باشه ) چناننظر اجتماعی آن
 ریتأث(/ جایگاه اجتماعی 4رشته بود. وجه اجتماعی و شغل خیلی مدنظر من نبود )

خاطر روحیات باشه. من بیشتر به مؤثرقدر که یکی از عوامل نداشت، ولی نه او
تغییر رشته  ستمخوایم(/ حتی زمانی که 7خودم و از نظر شغلی به مشاوره آمدم )

قبلی من رشتة (/ 18فکر موقعیت شغلی و درآمد و جایگاه نبودم ) اصالًبدم، 
ولی من معتقدم یه رفتگر بشی  مهندسی معماری بود و جایگاهش خوب بود،

 (.20خوبش بشو، هم درآمد داری هم جایگاه اجتماعی )

 
 رشته دو دانش متقابل تأثیر. 6 جدول

 فعلی شما مفید است؟رشتة قبلی با رشتة ، به نظر شما ترکیب دانش یارشتهبا گسترش علم بین

 کنندگانشرکتجمالت  مفاهیم اولیه ی فرعیهامضمون مضمون اصلی

 
 
 
 
 
 

متقابل دانش  ریتأث
 دو رشته

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ارتباط مثبت
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

مثبت و  ریتأث
 کنندهکمک

 
 
 

قبلی که آموزش زبان بود مرتبطه؛ چون رشتة شدت با االن من بهرشتة 
قبلی رشتة . البته دهیمکالس به من ادارة ی بهتری برای تدریس و راهکارها
وجو در زمینة جست مخصوصاًه؛ کنیمشناسی کمک به رشتة روان کامالًزبان هم 

ی مشاوره و مدیریت آموزشی خیلی به هم مرتبط هارشته/چون (1و پژوهش )
شه و به نظرم خیلی قبلیم مربوط میرشتة هستند و من هرکاری انجام بدم، به 

ه در حقوق در تونیم(/ شناخت خودم و طرف مقابلم خیلی 2ه مفید باشه )تونیم
قبلی و ة رشت(/ به نظرم ترکیب دانش 3و تدوین قوانین کمک بکنه ) هادادگاه

شناسی در شغلم و ارتباط با فعلی من خیلی مفیده و اطالعات در رشتة روان
رشتة قبلی من با رشتة (/ به نظرم ترکیب دانش 4) مؤثرهآموزانم برام خیلی زبان

شناس به مشاوره بیاد و این خوبه که یه زیست چقدر فعلی من صددرصد مفیده.
که آگاهی کامل هم از جسم دارم هم ه باعث قدرت من بشه. وقتی تونیمچقدر 
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 فعلی شما مفید است؟رشتة قبلی با رشتة ، به نظر شما ترکیب دانش یارشتهبا گسترش علم بین

 کنندگانشرکتجمالت  مفاهیم اولیه ی فرعیهامضمون مضمون اصلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

متقابل دانش  ریتأث
 دو رشته

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارتباط مثبت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مثبت و  ریتأث
 کنندهکمک

(/من از تاریخ یاد 5از روح و روان افراد و این خیلی خیلی برای من مفید بوده )
شه نگاه کرد و این دید باعث ینمگرفتم که زمان قدیم رو براساس دید االن 

مفید بوده و  کامالًفعلیم رشتة (/ ترکیب رشتة قبلی من با 6ه )شیمایجاد خطا 
(/ ارتباط مستقیم بین دو رشتة 8ت خیلی جاها منطبق هستند )شه گفمی

مهندسی رشتة کارشناسی و کارشناسی ارشد من به نظرم سخته، اما افرادی که 
مهم و تأثیرگذار نکتة ه یه تونیمسنج و خالق هستند. این خوندن خیلی نکته

ب دانش (/ به نظرم ترکی9آن )برای افرادی باشه که از مهندسی به مشاوره می
رشتة ( در ارتباط با ترکیب دانش 10مفیده ) کامالًکارشناسی و ارشد من رشتة 

 اما، تا آسمون متفاوته نیم زمرشته نوعکارشناسی و کارشناسی ارشد باید بگم که 
 یمهندس یقبل ةچون رشت(/ 14) داشتهدر من  یمثبت ریتأث کنمیمن احساس م

از نظر  .مسائل داشته باشم ةهم به یستمیس دیدتا کمک کرده  نیبود و هم
نظرم هدارم و درک مطالب ب یشتریب ییمربوط توانا یافزارهامهارت کار با نرم

(/ 15)احساس کردم  یجورنیبوده، حداقل خودم ا هیتر از بقراحت یلیبرام خ
مهم و تأثیرگذار  شناسیفعلی من روانرشتة زبان خیلی در رشتة برای من  قطعاً

رجمی زبان انگلیسی رشتة کارشناسی من بود و کمک کرد تا متون (/ مت16بوده )
شناسی در مبحث آموزش و ارتباط از روان میتونیم(/ 17اصلی رو بخونم )

(/ خوندن دو رشته خیلی به دید من کمک کرده. 19برقرارکردن استفاده کنیم )
به من کمک  خونی، انگار با دو تا دنیا آشنایی. معماری خیلیوقتی دو تا رشته می

کرد تا دید هنری در مشاوره داشته باشم و بتونم با آدما ارتباط بیشتری بگیرم 
(20.) 

 نداشتنریتأث نداشتنارتباط
و این دو رشته هیچ ارتباطی به  زنمینماگر به عقب برگردم، هرگز علوم سیاسی 

 (.12) نمیبینماشتراکی بین این دو رشته نکتة (/ به نظرم خیلی 7هم ندارن )

 

 گیرییجهنتو  بحث
درمورد ها قبل و بعد آن دگاهید ةسیمقا ةکنندگان درباربراساس تحلیل نتایج حاصل از مصاحبه با مشارکت

 انتخاب از بعد و قبل در خود انتظارات تطابق به کنندگانگفت مشارکت توانیشناسی مروان ای مشاوره رشتة
رشته  نیانتظارات خود در قبل و بعد از انتخاب ا حققت از ندگانکنشرکت بیشتررشته اشاره کردند که  نای

رشته ثابت  نای انتخاب از بعد و قبل درها مثبت آنة نگرش و عالق، اعتقاد داشتند زین یسخن گفتند و بعض
 یچگونگ یبرا یروش واحد و متناسب چیکه ه افتیدست  جهینت نیخود به ا قی( در تحق2018) تیرا بود.

و نگرش، سطح اطالعات  هاتیفاحش در شخص یهادر انتخاب رشته وجود ندارد. تفاوت انیشجوانتخاب دان
 نی، مضامنی. با وجود اکندیآموز متفاوت مانشهر د یرا برا یاصل یریگمیروند تصم حات،یو ترج هاسلیقهو 

 ایمشاوره  ةه رشتب انیگفت نگرش قبل و بعد دانشجو توانیحاضر م جینتا نییوجود دارد. در تب یمشترک
که اگر طوریبه باشد؛ داشتهها آن فعلی رشتة ازها آن تیدر رضا یمنف ایمثبت  یریتأث تواندیشناسی مروان

 ناکامی احساس فرد باشد، داشته وجودها نگرش قبل و بعد انتخاب آن میان فراوانی طابقشکاف و عدم ت
طور خواهد داشت. همان یشتریب ترضای فرد باشد، ارترسازگها و هرچه نگرش قبل و بعد آن کندیم یشتریب
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از انتخاب  بعدبه تطابق نگرش و انتظارات خود در قبل و  انیدانشجو ،شودیحاضر مشاهده م جیکه در نتا
موجود  یهاکنندگان در ارتباط با خألبراساس تحلیل نتایج حاصل از مصاحبه با مشارکت رشته اعتقاد داشتند.

. در این کرد میتقس یرونیو ب یعوامل درون ةها را به دو دستخألاین  توانیم جیتوجه به نتا با یدر رشتة قبل
، یخودشناس نبود ،نبودنبه توانمند اغلب ان،یدانشجو یقبل ةدر رشت یمربوط به عوامل درون یهااز خأل میان،

یبه کاربرد یبرخ ،یرونیباز جمله عوامل  نیبه رشته اشاره کردند. همچن یبه نگرش منف یو برخ یعالقگیب
 ،یادگارزاده ،پرند اشاره کردند. یو فرسودگ یلیها و فشار تحصبا انسان نداشتنارتباط ،یقبل ةنبودن رشت

 انیداشتن برا عالقه انیدانشجو ةدر انتخاب رشت رگذاریثأاز عوامل ت یکی( 1387) رنگین و خدایی ،مقیمی
که در انتخاب اند دانسته یاز موارد یکی راشناخت ، خود قیق( در تح1398) یو رمضان انی. ضرابکنندیم

ممکن است  شود،یرو مروبه یگاهمتنوع دانش یهاکه با رشته یها داوطلبآن ةدیرشته مؤثر است. به عق
کسب اطالعات  نیبنابرا ؛بدون شناخت انجام دهد ایخود را با شناخت  ةدر انتخاب رشت یریگمیتصم

و  لیاز تحص تیدر رضا تواندیها مدر داوطلبان ورود به دانشگاه یدانشگاه یهارشته از قیهوشمندانه و دق
ها را که در آن یلیتحص ةمرتبط با رشتة تعهد به حرف ةنیو زم باشد رگذاریتأث یدانشگاه یهادر رشته تیموفق

از  یکی را یمندهخود عالق قی( در تحق1397) یفرزانه و داراب ،یآبادنیفراهم کند. ز ،خواهند کرد اریاخت ندهیآ
 یاو حرفه یصاداقت طیو شرا یمندگفت عالقه توانیم یطورکله. بدانندمیعوامل مؤثر در انتخاب رشته 

و  یمنده. درواقع عالقهستندرشته  رییانتخاب و تغ یارهایمع نیتریدیو کل نیتررشته )بازار کار( از جمله مهم
 ،یلیتحص تیهدا دیاساس بانیاست. برا لیتحص یبرا انیدانشجو لیدال اهداف و نیتریاز اصل یشغل ةنیزم

 یدرس یهاها و محتوا و مادهو فلسفه، مقاصد، روش افدر اهد یبازنگر و در کنار آن یلیتحص ةمشاور
ته رش رییمربوط به عوامل مؤثر در تغ یهاافتهی . دربارةردیگبقرار  یآموزش زانیرها در دستور کار برنامهرشته

کنندگان از شرکت یمیبه ن کیکه نزد شوندیم میتقس یو اجتماع یعوامل به عوامل فرد نیگفت ا توانیم
نفس از به باالرفتن اعتمادبه یکردن و بعضکمک یةبه شناخت و کمک به خود، داشتن استعداد و عالقه، روح

و  انیاطراف ریو تأث قیان به تشوکنندگکتراز ش یمیاز ن شیب نیاشاره کردند. همچن یمجموعه عوامل درون
رشته  رییبر تغ رگذاریتأث یرونیعنوان مجموعه عوامل ببه یبهتر و کاربرد در زندگ یشغل تیموقع به یبرخ

 حیصح ةرا به انتخاب رشت انیکه دانشجو یاز عوامل یکی( 1396) ایپویدیرش قیبر تحق بنا .انداشاره کرده
بخش یآگاه یمنابع اطالعات نیاست. کمبود ا یلیر بر انتخاب رشتة تحصمؤث ی، منابع اطالعاتکندیم تیهدا

در مقاطع  ویژههب مناسب، ةرشت نکردناز عوامل مهم انتخاب یکی .ما کامالً مشهود است یدر نظام آموزش
 ةجیارشد اغلب نت یرشته در مقطع کارشناس رییاست. تغ یکمبود منابع اطالعاتی، و کارشناس رستانیدب

 ودخ یانگارسهل لیدلانتخاب ناکارآمد به نیاز ا یاست. قسمت یناکارآمد در مقطع کارشناس ةرشت انتخاب
و آگاه است.  یغن ینبود منابع اطالعات ایضعف  لیدلبه یخود و قسمت قیآموز در شناخت استعداد و عالدانش

 نیهستند که قبالً ا یافراد هایهدنبال استفاده از تجربافراد به شتریارشد ب یکارشناس ةانتخاب رشت یبرا
هستند که فرد  یتیافراد در حال لمس موقع گونه نیا رایز هستند؛در حال گذراندن آن  ای ،اندرا گذرانده ریمس

باشند.  یبهتر یراهنما توانندیو م دارند یشتریب ییآن پا بگذارد و با قوت و ضعف آن آشنا در خواهدیم
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درصد  20 باً یحقوق با تقر یدرصد 10 شی( افزا2018) اکوب و مارینسکو، بتینگر، جکریببراساس دیدگاه 
ها شواهد و دارد. آن یکمتر اریکه احتمال اشتغال نقش بسیدرحال ؛احتمال انتخاب رشته همراه است شیافزا

 کمبود اطالعات لیدلها بهآن یتجرب یهابازار کار در داده جینتا شتریب ریکه با تأث افتندیرا  یمدارک
ح دهند یممکن است ترج انیدر ابتدا همراه با انزجار از ابهام سازگار است. درواقع دانشجو انیدانشجو

شده ینیبشیاز نظر حقوق پ ترنییاگر حقوق و دستمزد پا یحت ؛تر انتخاب کنندمشخص جیرا با نتا ییهارشته
که  گروهی دو در راها پاسخ توانیمکنندگان براساس تحلیل نتایج حاصل از مصاحبه با مشارکت. کمتر باشد

 بیشترقرار داد.  ،اشاره کردند یاجتماع گاهیجا نبودنمهمکه به  یاو دسته دادندیم تیاهم یاجتماع گاهیبه جا
و  یاجتماع گاهیجا گریعبارت د هب و بهتر اشاره کردند یشغل یاجتماع تیموقع تاهمی به کنندگانمشارکت

 نیدر کنار ا، گفت توانی. در ادامه مدندیدیخود باالتر م یقبل ةشناسی را از رشتروان ایمشاوره  ةرشت یشغل
 خود اشاره کردند. ةرشت رییدر تغ یاجتماع گاهیجا نداشتنتیقرار داشتند که به اهم گرید یگروه، گروه

اره در انتخاب رشته اش یاقتصاد-یمسائل اجتماع در پژوهش خود به عامل زی( ن1396) ی و آداکمعروف
 یرشته با عوامل منف رییتغدربارة در دانشگاه هنگام فکرکردن  انیکه دانشجو افتی( در2017کردند. جرادات )

بحث  ،یقبل یهارشته یدشواراز  انیدانشجو گری. به عبارت ددهندیاز عوامل مثبت خود را مطابقت م شتریب
 یشغل یهاها فرصتآن یفعل ةکه رشت فرض نیخود و ا یفعل ةرشت ینکات منفبارة در گرید انیبا دانشجو

مسائل ، گفت توانیحاضر م جینتا نیی. در تباندپذیرفته ری، تأثکندیفراهم نم یلیالتحصپس از فارغ یخوب
که  یاندانشجوی است.کنندگان رشته در مشارکت رییانتخاب و تغ یاز عوامل مؤثر برا یاقتصاد و یاجتماع

 یاجتماع گاهجایها آن یشناسی( براروان ای)مشاوره  دیجد ةکه رشت هستندر باو ، بر ایندهندیرشته م رییتغ
یکنندگان مبراساس تحلیل نتایج مصاحبه با مشارکت در انتظارشان است. یبهتر یشغل ةندیدارد و آ یبهتر
 ةکه رشتخود اشاره کردند و معتقد بودند  یو فعل یقبل ةمثبت رشت ریتأث به کنندگانتمشارک بیشترگفت  توان

کمک ها آن یلرشته قب به یفعل ةرشت یموارد در یحت ای است بوده کنندهکمک شانیفعل ةرشت یبرا یقبل
 نداشته گریکدیبه  یارتباط چهیها آن ةشتند که دو رشتدا اعتقاد کنندگانمشارکت برخی درمقابل. است کرده

شناسی با انسان روان ایمشاوره  ةآنجا که رشت گفت از توانیحاضر م جینتا نییتب در .بر هم ندارند یریثأو ت
 ،که با انسان سروکار دارند گرید یهاشغل و رشته یبرا تواندیم ،پردازدیم یسروکار دارد و به مسائل انسان

یم یقبل یهاگوناگون رشته یهاجنبه همچنین .مؤثر واقع شود ،برخورد مناسب را ندارند یعلم الزم برا اما
به  تواندیرشته م کی یهنر یهاجنبه؛ برای مثال شناسی مؤثر واقع شودروان ایمشاوره  ةترش یبرا تواند

 یعلم یجوهاوجست برای تواندیم یقبل ةدانش زبان رشت ایبدهد  یشتریب یفرد عمق و غنا یانگاه مشاوره
وامل تأثیرگذار بر ع نیترمهمگفت از  توانیمدرمجموع  باشد. کنندهشناسی و مشاوره کمکروان ةنیدر زم

عوامل فردی و  ،شناسی و مشاورهی روانهارشتهی غیرمرتبط به تحصیل در هارشتهتغییر رشتة دانشجویان 
 اجتماعی است.

شناسی در مشاوره یا روانرشتة ی خود در هایتوانمندکنندگان به افزایش با توجه به اینکه بیشتر شرکت
رشتة ی مشاوران با هایتوانمنددر تحقیقات آتی  شودیم، پیشنهاد نداکردهقبلی خود اشاره رشتة مقایسه با 
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صورت جدا بررسی شود. دومین پیشنهاد این است که موقعیت شغلی رشتة مشاوره یا کارشناسی متفاوت به
عنوان عامل تأثیرگذار مالی برای افرادی که قصد تغییر رشته دارند، بررسی شود. سومین شناسی بهروان

شناسی مربوط ترین دالیل تغییر رشته به مشاوره یا روانعنوان یکی از مهمبه جایگاه اجتماعی بهپیشنهاد 
است که بهتر است در تحقیقی جداگانه نقش این عامل برای فهم بهتر بررسی شود. یکی از پیشنهادهای 

ای خودشناسی افراد یی در مقاطع گوناگون برهاکارگاهاین باشد که  تواندیمکاربردی برای پژوهش حاضر 
یی هانگیکوچبرگزار شود تا دانشجویان به شناخت بیشتری از خود برسند و تصمیم درستی بگیرند. همچنین 

 در سطوح تحصیلی مختلف برای افراد درنظر گرفته شود تا به بهترین خود نزدیک شوند.
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