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گروه زبان  انیدانشجو انیدر م یشغل ۀندیو آ یلیتحصۀ عالقه به رشت زانیم یبررس

 جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه یعرب اتیادب و
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 چکیده 

علل انتخاب رشته تحصیلي با توجه به نوع رشته و مقطع تحصیلي، در جوامع کنوني بسیار متفاوت و متنوع است. بررسي 

تواند به بازنگري در  تحصیل در مقاطع باالتر، مي ۀو ادام يرشته در مقطع کارشناس کیهاي انتخاب  علل و انگیزه

هاي آموزشي کمک شایاني  برنامه ۀارائ ۀفرایندهاي مختلف مرتبط با رشته مانند فرایند جذب و گزینش داوطلبان یا نحو

 سیکشور تدر يها است که در اکثر دانشگاه يعلوم انسان ۀحوز يها از رشته يکی يعرب اتیزبان و ادب ۀنماید. رشت

 يرساز ابزار پرسشنامه، به بر يریگ و با بهره توصیفي -کمّياست با استفاده از روش  دهی. پژوهش حاضر کوششود يم

 ۀزیدر انتخاب رشته، عالقه به رشته و انگ جانیآذربا يمدن دیدانشگاه شه 59و  59، 59 يورود انیدانشجو ۀعالق زانیم

اند و  انتخاب کرده گرانید یۀرشته را طبق توص نی%( ا0019نفر ) 01ها تن دهد يپژوهش نشان م جیآنها بپردازد. نتا يشغل

نشان داده است  ها ياند. بررس انتخاب کرده يعرب اتیزبان و ادب ۀانتخاب رشت يرارا ب يگریمختلف د يها افراد راه ریسا

. درصد رسد يبه نظر م يهستند که آمار باال و قابل قبول يرشته راض نی%( از انتخاب ا9616) انینفر از دانشجو 96که 

از آنها  يمیدارند امّا بخش عظ يمثبت دگاهیآنها د ۀبه رشت انیدانشجو ری%( معتقدند که سا10..) انیاز دانشجو ينییپا

و تالش  لیآنها در مراحل تحص ۀو عالق زهیامر بر انگ نیا دیالزم را ندارد و شا تیآنها اصالً مقبول ۀاعتقاد دارند که رشت
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 يعرب اتیرشته زبان و ادب جان،یآذربا يمدن دیدانشگاه شه ،يشغل ۀندآیعالقه،  ،يلیتحص ۀرشتها:  کلیدواژه

 

 مقدمه 

گزیند،  فرد به شغلي که برميهاي زندگي هر فردي است و عالقۀ  ها و ضرورت ترین خواسته امروزه اشتغال یکي از اصلي

 يشغل زشیانگ»نظر برخي از پژوهشگران  کند. طبق نقشي حیاتي در روحیه و زندگي اجتماعي و اقتصادي وي ایفا مي

 ،اشتغال ۀمند به شغل خود نباشد، ادام است. اگر انسان عالقه يالزم و ضرور يو کارآمد، امر دیاشتغال مف ۀادام يبرا

همچنین باید به این امر توجه کرد که استمرار فرد و  (.061: 0656 ،ي)جهان «خواهد بود مکنرمیغ يآور و حت ماللت

سرانجام  دیاست و فرد با يزندگ يها تیفعال نیتر ياز اساس يکی ،اشتغال»جامعه ارتباطي مستقیم با اشتغال افراد دارد 

فرد و  يهست رایبرخوردار است، ز یيباال ۀدرجاش ادامه دهد. اشتغال از  يبه زندگ قیو از آن طر ندیرا برگز يشغل

 (..: 0615 ،يآباد عی)شف «دارد ياستمرار جامعه به آن بستگ

بدیل با سطح تحصیالت فرد و رشتۀ تحصیلي  اشتغال کارآمد و پویا در دنیايِ مدرن امروز، ارتباطي تنگاتنگ و بي

و بقا و دوام هر  رود، يبه شمار م يدر جوامع مترق يزندگ يها تیفعال نیتر ياز اساس يریادگیو  لیتحص»وي دارد؛ 

حال عالقه و رغبت به آموزش، از  نیاست. در ع يآن در زندگ يریکارگ جامعه منوط به کسب اطالعات و به

کار، از جمله  هر يالزم را برا زشیو انگ محرک يرویاست و ن تیو کسب موفق يریادگی اتیلوازم و مقتض نیتر یيابتدا

 (. 0.: 0659و همکاران،  يباقر حاج بی)اد «کند يفراهم م يریادگی

رشد و توسعه جوامع از جمله  يالزم برا يِانسان يروین تیترب»توجه داشت که  زیامر ن نیبه ا دیسو با گرید از

 يکشور جمهور ي(. در نظام آموزش99: 0655و همکاران،  يفی)شر «رود يشمار م به يآموزش يها اهداف نظام نیتر مهم

ها به عنوان  دانشگاه» کنند يم فایجامعه ا ازِیمورد ن يِانسان يِروین تیدر ترب لیبد يب يها نقش دانشگاه ران،یا ياسالم

 . منشأ تحول وکنند يم فایا نهیزم نیرا در ا يمهم اریمتخصص و کارآمد نقش بس يانسان يرویمکان پرورش ن نیتر مهم

ارکان  ندهیدانشگاه، در آ ياصل يها به عنوان مهره انیمختلف، دانشگاه بوده و دانشجو يها جامعه در عرصه توسعه

 (. 99)همان:  «کنند يم تیریها را مد مختلف جامعه و سازمان

به  يابیو دست لیتحص ۀو روشن است. ادام يهیبد يامور امر یۀدر انجام کل ها زهیو انگ قیامروز نقش عال يایدن در

وجود دارد.  لیتحص ۀادام يبرا يعلل متنوع نیب نی. دراستین يقاعده مستثن نیاز ا زیباالتر ن يدانشگاه يلیمدرک تحص

 ۀنیشیو پ اتیکه خصوص ياجتماع يِبند طبقه ،يطور کلّ ن و بهیوالد التیمانند درآمد خانواده، سطح تحص يعوامل

در دانشگاه دارند و بر  يلیدر انتخاب رشته تحص يا شهیو ر ينقش اساس دهند، يم لیفرد را تشک يخانوادگ

خان و همکاران،  آقبالغ رستم ي)صبور گذارند يبعد از دوران متوسطه اثر م يها فرد به سمت آموزش يها يریگ جهت

است  علم راه دهندگان  شدت مورد توجه ادامه است که به يا مسأله ،يلیتحص ۀعالقه و رغبت به رشت ۀ(. مسأل061: 0659

 يها یيرا انتخاب کنند که در آن بتوانند حداکثر توانا يآن هستند تا راه و مقصد يراه دانش همواره در پ ندگانویپ»

ادعا داشت  توان يم نیخود پاسخگو باشند، بنابرا يو روان يروح يازهایبه ن قیطر نیظهور برسانند و ازا ۀخود را به مرحل

 زیدر سطح کالن در جامعه ن زیو ن يدر سطح شخص شرفتیاز ارکان پ يکی يلیتحص ۀرشت درستِ انتخابِ ۀکه مسأل
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: 0650 ،يروشن و ظروف )تاج «طور کامالً آشکارا قابل لمس است مقوله به نیا يکه آثار مثبت و منف يبه طور باشد، يم

1..) 

انتخاب،  نیا رایزمون کنکور و بحث انتخاب رشته است، زآدر  يقبول ،يهر فرد يلیمراحل تحص نیتر از سخت يکی

 يضررها تواند يم ریمس نیدر ا ياو دارد. هرگونه اشتباه يزندگ زیو ن يو يشغل ۀندیبا آ يو مستحکم میارتباط مستق

 یيشناسا» ردیمانند عالقه، استعداد و .. صورت گ یيها بر اساس مالک دیفرد داشته باشد و فرد با يبرا يریناپذ جبران

اي که  انتخاب رشته رایز شرود، يامري مهم و ضرروري محرسوب مر انیدانشجو يلیتحص ۀدر انتخاب رشت لیعوامل دخ

را در  قتصاديو ا ياجتماع ،يفرد در تعارض باشرد اثررات درازمردت و نرامطلوب روان یياستعداد و توانا قه،یبا عالقه، سل

 (. 09: .061و آبام،  يگدلیخواهد داشت )ب يپ

مطرح است. با  اش يهر فرد در طول زندگ ماتیتصم نیتر از مهم يکیو شغل به عنوان  يلیتحص ۀرشت انتخاب

(. 9.: 0650 ،ينیحس و شاه انی)عابد دیاش بنما را صرف آموزش حرفه يادیو وقت ز نهیهز دیشغل، فرد با کیانتخاب 

دانشجو در مقطع کارشناسي  65با پذیرش  0696-90در سال  جانیآذربا يمدن دیدانشگاه شه يعرب اتیزبان و ادب گروه

در مقطع کارشناسي زبان و ادبیات عربي  0699رشته دبیري زبان و ادبیات عربي فعالیت خود را آغاز کرده و از سال 

 محض اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.

نگرشِ  يبررسبه تفاده از ابزار پرسشنامه، و با اس توصیفي -کمّياست تا با استفاده از روش  دهیحاضر کوش پژوهش

 لیدالبررسي موارد  نیدر کنار ا بپردازد. شان يانتخاب يلیتحص ۀآنها به رشت ۀعالق زانیخود و م يشغل ۀندیبه آ انیدانشجو

 ریسا انِیدانشجو دگاهید زیو ن جانیآذربا يمدن دیدانشگاه شه انیدانشجو دگاهیاز د يعرب اتیزبان و ادب ۀانتخاب رشت

از اهداف جزئي پژوهش رشته در دانشگاه مذکور  نیا انیدانشجو دگاهیاز د ،يعرب اتیزبان و ادب ۀها نسبت به رشت رشته

 باشد. حاضر مي

 سؤاالت پاسخ دهد: نیاست تا بد نیپژوهش ا نیا تالش

 ست؟یچ جانیآذربا يمدن دیدانشگاه شه انیدانشجو دگاهیاز د يعرب اتیزبان و ادب ۀانتخاب رشت لیدال .0

 است؟ زانیرشته چه م نیاز انتخاب ا انیدانشجو تیرضا زانیم ..

دانشگاه مذکور به  در رشتهاین  انیدانشجو دگاهی، از درشتۀ زبان و ادبیات عربينسبت به  ها رشته ریسا دگاهید .6

 .چه شکل است؟
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 پیشینۀ پژوهش

سنگي به رشتۀ تحریر  رشتۀ تحصیلي خویش مقاالت متعدد و گرانتاکنون در مورد بررسي میزان عالقۀ دانشجویان به 

 زانیم يبررس»( در مقالۀ 0655درآمده است که در زیر به تعدادي از آنها اشاره شده است: خورمیزي و همکاران )

 هندیها نسبت به آ آن دگاهیو د يلیرفسنجان از رشته تحص يرشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشک انیدانشجو تیرضا

خود و عوامل مؤثّر بر آن از  يلیبه رشته تحص انیعالقه دانشجو زانیم يبررس»( در مقالۀ 0659صفري و همکاران )« يشغل

 ۀعالق زانیم نیانگیطور م بهاند  به این نتیجه دست یافته« 0659زاهدان در سال  يدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو دگاهید

سن افراد  نیانگیمرد بودند. م هبقی و زن افراد از درصد91/6. آمد دست به 91/6±9/6.خود  يلیتحصۀ به رشت انیدانشجو

 يآگاه نیهمچنو   (>1/1110Pتأهل ) تیعالقه افراد با وضع زانیم نبی شد مشخص. بود سال ./0.±6/6مورد مطالعه 

( در 0659باقري و همکاران ) ادیب حاج وجود داشت. يدار يمعن ارتباط  (>1/1110Pرشته ) بافراد هنگام انتخا يقبل

به « ثر بر آن: دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي کاشانؤعالقه دانشجویان به رشته تحصیلي خود و عوامل م»مقالۀ 

)از صد نمره( بود. اکثر دانشجویان اظهار داشتند  99195میانگین عالقه دانشجویان به رشته خود  اند که این نتیجه رسیده

همبستگي نسبتا ضعیف، معکوس و  ۀبین سن و میزان عالق %(.9919) اند تحصیلي خود را با آگاهي انتخاب کرده ۀه رشتک

و « مفید بودن براي جامعه»ترین عامل  ثر بر عالقه، بیشؤ(. در بین عوامل مp=11.9, r=110معناداري مشاهده شد )

شان اثر داشت، درحالي که دبیران آموزش و پرورش  تحصیلي دانشجویان به رشته ۀبر عالق« جایگاه رشته در جامعه»

 انیو کسب مهارت دانشجو يمند عالقه زانیم يبررس»( در مقالۀ 0650رسولي و همکاران ) ترین نقش را داشتند. ضعیف

به این و تهران  یيعالمه طباطبا ،يبهشت دیشه هاي دانشگاه انیدانشجوپس از بررسي میزان عالقۀ « يعرب اتیزبان و ادب

 نیدر ا لیا پس از تحصبوده است؛ امّ انیدانشجو يرشته از سو نیانتخاب ا يعامل اصل ،يمند که عالقه اند نتیجه رسیده

خود  يلیتحص ۀدر رشت يقابل قبول یيتوانا ان،یاز دانشجو يمیکمتر از ن باًیعالوه تقر . بهشود يرشته، از عالقۀ آنان کاسته م

هاي معتبر و  . امّا با جستجو در سایتاند ( کسب کردهدنیزبان )خواندن، نوشتن، گفتن و شن يریادگیو در چهار مهارت 

نشریات علمي، پژوهشي که به بررسي این عالقه در میان دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات عربي در دانشگاه شهید مدني 

 آذربایجان پرداخته باشد، یافت نشد.

 روش تحقیق 

نگارندگان با مطالعۀ  ساخته است. و ابزارِ کار، پرسشنامه محقق توصیفي -کمّي وهش حاضر از نوع در پژ قیروش تحق

نظریات فعاالن حوزۀ زبان و ادبیات عربي و با توجه به این که خود نیز از افرادي هستند که سالهاست با این رشته آشنایي 

باشند، اقدام به طرح سؤاالت کرده تا میزان عالقۀ دانشجویان کارشناسي  التحصیالن دکتري این رشته مي دارند و از فارغ

پرسشرنامه از نروع  رنیا يهرا بوده که ماده هیگو 09 يدارا زیپرسشنامه نه مورد بررسي قرار دهند. را به این رشت

 .باشد ي( م9 -موافقرم مرالًترا کا0 -)کامرالً مخالفرم کررتیل رفیبرر اسراس ط يا نرهیپنرج گز« بسرته پاسرخ» يهرا آزمون

 پژوهش یآمار ۀجامع

 لیدر حال تحص جانیآذربا يمدن دیدانشگاه شه يدانشجو در مقطع کارشناس 016،  55 -51 يلیترم اولِ سالِ تحص در

وارد  spss .109 ۀدر قالب برنام جیسپس نتا د،یگرد لیپرسشنامه پخش و تکم 19اند، که طبق جدول مورگان،  بوده
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به تعداد  ریز در در دسترس بوده است. يا هیهمس ز،یها ن شده است. روش انتخاب نمونه لیتحل جیشده و نتا

 .اشاره شده است تیسال ورود و جنس کیبه تفک قیتحق نیکنندگان در ا شرکت

 کنندگان بر حسب سال ورود تعداد شرکت -0جدول شماره 

 درصد تعداد سال ورود

0659 .9 .510 

0659 .6 .919 

0659 61 001. 

 جنسیتدهندگان بر حسب  تعداد پاسخ -.جدول شماره 

 درصد تعداد جنسیت سال ورود

 0199 0 مذکر 0659

 .010. 0. مؤنث

 9159 9 مذکر 0659

 05199 09 مؤنث

 0199 0 مذکر 0659

 65196 60 مؤنث

  ها یافته

 ۀعالقه به رشت زانیم يپرسشنامه، به بررس نیکننده در ا شرکت انِینظرات دانشجو لیشده است با تحل يدر این بخش، سع

شده، مطرح  دهیکه از آنها پرس يمنظور ابتدا سؤال نیمختلف پرداخته شود. بد يها آنها از جنبه يشغل ۀندیو آ يلیتحص

 ها پرداخته شده است.  پاسخ لیو در ادامه به تحل دهآنها طرح ش يها شده، سپس جدول مربوط به پاسخ

 دندکر هیآن را به من توص گرانیرشته را انتخاب کردم چون د نیسؤال: ا 

فراواني  گزینه

 پاسخ

 درصد فراواني

 %9 9 کامالً موافقم

 %019 0 موافقم

 %9115 01 نظري ندارم

 %915. 0. مخالفم

 %6519 60 کامالً مخالفم

 

وجود داشته باشد مانند: انتخاب طبق  يمتنوع طیپس از کنکور، ممکن است شرا يلیتحص ۀرشت کیانتخاب  يبرا

 يکسان ژهیو به نیریرشته از جانب سا کی یۀتوص ای نیمشاوران، انتخاب از جانب والد حیمطالعه، انتخاب بر اساس توض
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 یۀرشته را طبق توص نی%( ا0019نفر ) 01تنها  دهد يم انپژوهش نش جیدارند. نتا اریدر اخت يکه از آن رشته اطالعات

اند.  انتخاب کرده يعرب اتیزبان و ادب ۀانتخاب رشت يرا برا يگریمختلف د يها افراد راه ریاند و سا تخاب کردهان گرانید

 يها راه زکنکور و انتخاب رشته، ا ياصل انیاست که وزارت عتف و پس از آن سازمان سنجش، به عنوان متول ستهیشا

آموختگان و ... داشته باشند، تا  اشتغال دانش زانیشامل م قیکامل و دق يرسان آموزان اطالع ها و دانش مختلف به خانواده

 ریکه دامنگ نیانتخاب عالوه بر ا کی يتبعات منف رایکامل به انتخاب رشته بپردازند ز يآنها بتوانند با فراغ بال و آگاه

 ي. امّا اگر انتخاب با دقت خاصخواهد داشت يها و وزارت علوم در پ دانشگاه يبرا زیرا ن یيها نهیشخص خواهد شد، هز

 و ... را به دنبال نخواهد داشت. يروان ،ياقتصاد يها نهیطبعاً هز ردیصورت گ

 هستم يرشته راض نی: من از انتخاب اسؤال

فراواني  گزینه

 پاسخ

 درصد فراواني

 %6110 66 کامالً موافقم

 %6015 61 موافقم

 %0910 06 نظري ندارم

 %110 9 مخالفم

 %619 6 مخالفم کامالً

به  يهستند که آمار باال و قابل قبول يرشته راض نی%( از انتخاب ا9616) انینفر از دانشجو 96نشان داده است که  ها يبررس

رشته،  يمانند سخت يعوامل مختلف دیهستند که شا يرشته به شدت ناراض نیاز انتخاب ا زینفر از آنها ن 01. رسد ينظر م

 کیاست که وزارت عتف با  ستهیانتخاب نقش داشته است. شا نیآنها در ا يو استعدادها قیرشته با عال يناهمگون

 يرشته برا نیا غیتبل يبرا يخاص رانیسف زیسازد تا آنها ن ایافراد را مه نیا ازیبازار کار مورد ن ق،یمدوّن و دق يزیر برنامه

 باشند. ندگانیآ

 متناسب است انیو انتظارات دانشجو يفرد يازهایشده با ن : اهداف دروس ارائهسؤال

فراواني  گزینه   

 پاسخ

 درصد فراواني

 %911 9 کامالً موافقم

 %6010 9. موافقم

 %115. 01 نظري ندارم

 %510. 9. مخالفم

 %0.11 00 کامالً مخالفم

شده است با  يطراح يعرب اتیزبان و ادب ۀرشت يکه برا ي%( معتقدند که اهداف دروس.691) انینفر از دانشجو .6

دروس با  نیا نی%( از آنها معتقدند که تناسب ب6115نفر ) 69و انتظارات آنها متناسب است. در مقابل  يفرد يازهاین

فرد  يشخص ۀقیامر به سل نیاذعان کرد که ا دیندارد. البته با جودو ياصالً تناسب ایکم  بوده  اریآنها بس يفرد يازهاین



 096 | جانیآذربا يمدن دیدانشگاه شه يعرب اتیادب گروه زبان و انیدانشجو انیدر م يشغل ۀندیو آ يلیتحصۀ عالقه به رشت زانیم يبررس

 
 

 یيایکه مانند در يعلوم انسان يها از رشته انیاز دانشجو يعیوس فینگه داشتن ط يکه راض رفتیپذ دیبا يدارد ول يبستگ

 میتقس يکارشناس طعدر مق يمختلف يها رشاخهیرشته به ز نیاست که ا ستهیدشوار است و شا اریبس يهستند، امر کرانیب

 جامعه باشد. يازهاین يشود تا بهتر بتواند پاسخگو

 کردم دایام پ نسبت به رشته يشتریرشته عالقه ب نیدر ا لیپس از تحص: من سؤال

فراواني  گزینه

 پاسخ

 درصد فراواني

 %6619 5. کامالً موافقم

 %6619 5. موافقم

 %0019 01 نظري ندارم

 %0910 09 مخالفم

 %619 6 کامالً مخالفم

اند که پس از انتخاب  %( از آنها اعالم کرده9910نفر ) 91 رایبوده است ز دبخشیام اریسؤال بس نیبه ا انیپاسخ دانشجو

 ينگران يکنندگان جا شرکت ریاند، امّا در مقابل پاسخ سا کرده داینسبت به آن پ يشتریب ۀبه آن، عالق لیرشته و تحص نیا

رشته دارند که نشانگر آن است در  نینسبت به ا يو دلزدگ ياحساس سرخوردگ زی%( از آنها ن115.نفر ) 01 رایدارد ز زین

انتخاب رشته قرار نداده و  يبرا يرا مالک شیخو يو استعدادها يشخص ۀقیاند و سل رشته درست عمل نکرده نیانتخاب ا

اند که  نداشته ينظر انیاز دانشجو زیننفر  01اند.  ورود به دانشگاه انتخاب کرده يرا برا يا فقط رشته ياز سر ناآگاه دیشا

( نسبت به رشته قرار دارند و ممکن ي)خنث يخاکستر يتیافراد در وضع نیا رایبه دنبال دارد ز ينگران ياندک زیامر ن نیا

رشته را از دست  نیدر ا لیبا تحص شیخو ۀاضافه شوند که عالق ياز دروس، به جمع افراد يدلزدگ ياست با اندک

 اند. داده

 کند يم دایپ يشتریارزش ب: به نظر من رشته من در مقاطع باالتر سؤال

فراواني  گزینه

 پاسخ

 درصد فراواني

 %919. 6. کامالً موافقم

 %915. 0. موافقم

 %115. 01 نظري ندارم

 %00 .0 مخالفم

 %0119 5 کامالً مخالفم

باالتر است که ممکن است  يلیبه مقاطع تحص يابیدست يکه در انتخاب رشته نقش دارد، تالش برا یيها تمیاز آ يکی

 گریو ... را به دنبال داشته باشد. از د ياجتماع گاهیجا يارتقا ،يسطح علم يارتقا شتر،یمانند کسب درآمد ب یيها زهیانگ

 يسبب ارتقا ،يو اجتماع يعلم يایعالوه بر مزا ،يلیتکم التیتحص اطعدر مق النیالتحص فارغ ای انیسو، وجود دانشجو

%( معتقدند که 9019) انینفر از دانشجو 09کشور خواهد شد.  گاهیجا يو به تبع آن، ارتقا يعلم قاتیتحق يفیسطح ک
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 نیا يها زهیانگ افتنِی يدر پ قیتحق نیخواهد کرد که ا دایپ يشتریدر مقاطع باالتر، ارزش ب يعرب اتیزبان و ادب ۀرشت

رشته  نیا يلیتکم التیو تحص يمقطع کارشناس نیب يمعتقدند که تفاوت زیافراد ن نی%( از ا019.نفر ) 6.. ستیافراد ن

و عدم  يلیتکم التیدر مقاطع تحص انیدانشجو رشیپذ يباال زانیم دگاه،ید نیا يریگ علت شکل دیوجود ندارد و شا

 رشته باشد.  نیااشتغال آنها در مشاغل مرتبط با 

 ام دارند نسبت به رشته يسبها نظر منا رشته گرید انی: به نظر من دانشجوسؤال

فراواني  گزینه

 پاسخ

 درصد فراواني

 %019 0 کامالً موافقم

 %0910 09 موافقم

 %919. 6. نظري ندارم

 %.691 .6 مخالفم

 %00 .0 کامالً مخالفم

از دانشگاه و ...  شیدوستان دوران پ ،يهمشهر ،يدانشجو با هم خوابگاه ،يلیتحص ۀرشت کیدر  لیدر طول تحص

 يعرب اتیزبان و ادب ۀاثرگذار است. رشت ياو مهم و گاه يبرا يو ۀآنها نسبت به رشت دگاهیکه د شود يروبرو م يفراوان

از  رسد، يآموزان دشوار به نظر م دانش يدر امتحان کنکور برا زیقبل از کنکور و ن يلیکه در مراحل تحص نیبه علت ا

%( 10..) انیاز دانشجو ينیی. درصد پاگذارد يامر صحه م نیبر ا زین انیکه نظر دانشجو ستیبرخوردار ن يخاص تیمقبول

آنها اصالً  ۀرشت هاز آنها اعتقاد دارند ک يمیدارند امّا بخش عظ يمثبت دگاهیآنها د ۀبه رشت انیدانشجو ریمعتقدند که سا

 ریتأث يلیسطح تحص يارتقا يو تالش برا لیآنها در مراحل تحص ۀو عالق زهیامر بر انگ نیا دیالزم را ندارد و شا تیمقبول

در رشته معطوف سازند تا از کاهش  تیجذاب جادیرا به ا شیتالش خو دیرشته با نیاندرکاران ا بگذارد. دست يمنف

 کاسته شود. يعرب اتیزبان و ادب ۀبه رشت عالقمند انِیروزافزون تعداد دانشجو

 دارند يمثبت دیرشته د نینسبت به ا کنم، يم يکه در آن زندگ يا سؤال: به نظر من جامعه

فراواني  گزینه

 پاسخ

 درصد فراواني

 %911 9 کامالً موافقم

 %0119 09 موافقم

 %115. 01 نظري ندارم

 %6519 60 مخالفم

 %0910 06 کامالً مخالفم

توجه در خالل  نیمدنظر قرار گرفته است؛ ا قیتحق نیاست که در ا یيها از شاخص گرید يکی زیجامعه به رشته ن دگاهید

 شیخو ۀجامعه را به رشت دگاهیکه د يانی. متأسفانه تعداد دانشجوشود يم سریم النیالتحص موارد مانند سطح اشتغال فارغ يبرخ

رشته نداشته و  نیبه ا يمثبت دگاهیکه جامعه د دهد يامر نشان م نی%(. ا010.است ) مچهار کیکمتر از  کنند، يمثبت قلمداد م
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 گرفت. يجد دیهشدار را با نیرشته خواهد شد و ا نیآموزان به انتخاب ا سبب کاهش توجه دانش ندهیامر در آ نیا

 عالقه به آن انتخاب کردم لیرشته را صرفاً به دل نی: اسؤال

فراواني  گزینه

 پاسخ

 درصد فراواني

 %69 60 کامالً موافقم

 %6015 61 موافقم

 %516 1 نظري ندارم

 %00 .0 مخالفم

 %911 9 کامالً مخالفم

رشته،  گاهیجا ،يمختلف مانند عالقه،  کسب درآمد، ژست اجتماع يها زهیرشته انگ کیقبالً اشاره شد که در انتخاب 

 لیرشته را صرفاً به دل نیاند که ا %( اعالم کرده9115دهندگان ) نفر از پاسخ 90و ... نقش دارند.  النیالتحص جذب فارغ

 . رسد يم ربه نظ ياند که عدد مقبول عالقه انتخاب کرده

 است شتریها ب رشته رینسبت به سا ندهیدرآمد آن در آ رایرشته را انتخاب کردم ز نی: اسؤال

فراواني  گزینه

 پاسخ

 درصد فراواني

 %16. . کامالً موافقم

 %0910 06 موافقم

 %510. 9. نظري ندارم

 %6.19 1. مخالفم

 %115. 01 مخالفمکامالً 

مشابه است؛ با  يها آن نسبت به رشته ۀندیدارد، درآمد آ يکه در انتخاب رشته نقش اساس یيها از مالک گرید يکی

در  ينقش چندان ياقتصاد ۀزیکه انگ شد يم ينیب شیپ يعلوم انسان يها بودن سطح درآمد در حوزه کسانیتوجه به 

اند که  %( از آنها اعالم کرده0910نفر ) 09کرده و تنها  دییتأ راامر  نیا زیدهندگان ن رشته نداشته باشد. پاسخ نیانتخاب ا

 بوده است. ياقتصاد ۀزیرشته از جانب آنها، انگ نیعلت انتخاب ا

 شوند يکردن شغل مناسب م دایپ يبرا انیدانشجو بیرشته باعث ترغ نیا دی: اساتسؤال

فراواني  گزینه

 پاسخ

 درصد فراواني

 %00 .0 کامالً موافقم

 %616. 1. موافقم

 %0910 06 نظري ندارم

 %.611 9. مخالفم
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 %0910 09 کامالً مخالفم

 توانند يرشته، م کیو باالتر با  شتریب یيدارند و به علت سطح آشنا انیدانشجو انیدر م زهیانگ جادیبارز در ا ينقش دیاسات

است که  یيها از رشته يکیمتأسفانه  يعرب اتیزبان و ادب ۀدهند؛ رشت شنهادیپ انیمشاغل مناسب با یک رشته را به دانشجو

مانند  يکه تنها در بخش گردشگر يجنبه مهجور مانده است در حال نیاز ا ،رغم داشتن پتانسیل اشتغال باال علي

توان ضمن ایجاد اشتغال، درآمد متناسب با شغل را  و ترجمه، مي غاتیو فروش و تبل دیسالمت، اقتصاد و خر يگردشگر

 افتنی يآنها برا بیدر ترغ هرشت نیا دی%( معتقدند که اسات6916) انینفر از دانشجو .6 دهد ينشان م جینیز کسب کرد. نتا

ساخته  کینزد شیرقم را به سطح مطلوب خو نیا توان يم يآموزش يها کارگاه يکار متناسب، نقش دارند که با برگزار

 آشنا ساخت. يو مال ياقتصاد يها حوزه ریرشته را با سا نیا انیو دانشجو دیو اسات

 باشد يرشته مناسب م نیاشتغال در ا يحقوق يایسؤال: به نظر من مزا 

 درصد فراواني فراواني پاسخ گزینه

 %110 9 کامالً موافقم

 %919. 6. موافقم

 %10.. 05 ندارمنظري 

 %.611 9. مخالفم

 %0.11 00 کامالً مخالفم

شود؛ به عنوان مثال فرد با انتخاب  هاي انتخاب یک رشته محسوب مي مزایاي حقوقي یک شغل نیز یکي دیگر از شاخص

ار دهد که در آینده در یکي از مناصب قضاوت، وکالت یا سردفتري جذب شده و در کن حقوق این امکان را مي ۀرشت

%( معتقدند که 6011نفر از دانشجویان ) 61کسب نماید.  نیزاجتماعي  ۀمزایاي اقتصادي بتواند مزایاي دیگري مانند وجه

% 06توانند مزایاي حقوقي اشتغال را کسب نمایند. در مقابل  زبان و ادبیات عربي و اشتغال مرتبط با آن مي ۀبا انتخاب رشت

 این افراد دارند.از آنها دیدگاهي کامالً مخالف با 

 ندارم يرشته نگران نی: من نسبت به بازار کار در اسؤال

 درصد فراواني فراواني پاسخ گزینه

 %019 0 کامالً موافقم

 %0119 09 موافقم

 %0916 00 نظري ندارم

 %69 60 مخالفم

 %010. 0. کامالً مخالفم

. به نندیگز ياست که برم يا رشته يآنها دارند، اشتغال افراد در راستا يها و خانواده انیکه دانشجو یيها از دغدغه يکی

و  انیدانشجو کرانیب انوسیاز اق يکوچک يبه عنوان اعضا يمدن دیدانشگاه شه انیکه دانشجو رسد ينظر م

%( اعالم 616.) انینفر از دانشجو 1.دارند؛ تنها  شیخو يشغل ۀندینسبت به آ يفراوان ينگران ،يعرب ۀرشت النیالتحص فارغ

است که وزارت عتف  ستهیامر نگران هستند. شا نی% از آنها بابت ا11 باًیندارند و تقر يامر نگران نیاند که نسبت به ا کرده
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 يدیو با د افتهی یيرها يمختلف را اعالم کنند تا افراد از سردرگم يِها آمارِ تعدادِ شاغالنِ رشته ،يبا صراحت و به روشن

 اب رشته بپردازند.بازتر به انتخ

 باشد يم يمقطع تخصص نیبهتر از ا يمقطع دکتر ياشتغال برا تینظر من وضع بهسؤال: 

 درصد فراواني فراواني پاسخ گزینه

 %0119 5 کامالً موافقم

 %.611 9. موافقم

 %6.19 1. نظري ندارم

 %0916 00 مخالفم

 %0119 5 کامالً مخالفم

است که  نی. پندار افراد ارسند يمرحله م نیبه ا ياست که افراد کم يلیاز مقاطع ارزشمند تحص يکی ،يمقطع دکتر

%( معتقدند که با کسب مدرک 0119) انینفر از دانشجو 69است.  يلیمقاطع تحص ریگروه بهتر از سا نیاشتغالِ ا تیوضع

 ۀادام يآنها برا يها زهیاز انگ يکی تواند يامر م نیا کهاشتغال خواهند داشت  يبرا يبهتر تیوضع يدکتر يلیتحص

 باشد. لیتحص

 ام را دوست دارم رشته نهی: من کار کردن در زمسؤال

 درصد فراواني فراواني پاسخ گزینه   

 %9110 91 کامالً موافقم

 %6015 61 موافقم

 %019 0 نظري ندارم

 %.01 0 مخالفم

 %.01 0 کامالً مخالفم

%( 5.15. )شود يم يفرد تلق تیموفق يها از مالک يکیکه فرد انتخاب کرده است،  يا رشته يکار کردن در راستا

 آل دهیمقبول و ا يرا دوست دارند که عدد شیخو يتخصص ۀرشت ۀنیاند که کار کردن در زم اعالم کرده انیدانشجو

 است.

 دانداز يآن را به خطر م يشغل ۀندیرشته آ نیدانشجو در ا رشیپذ شی: افزاسؤال

 درصد فراواني فراواني پاسخ گزینه

 %00 .0 کامالً موافقم

 %010. 0. موافقم

 %919. 6. نظري ندارم

 %616. 1. مخالفم

 %0019 01 کامالً مخالفم

دانشجو  یۀرو يب رشیآنها دارد. پذ يمراحل زندگ ریبارز در سا يآنهاست که نقش يشغل ۀندیافراد، آ يها از دغدغه يکی
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زبان و  ۀمختلف شده است که رشت يدر رشته ها کاریب النیفارغ التحص مِیعظ لِیگذشته سبب تلنبار شدن خ يدر سال ها

با  يآنها ارتباط چندان يشغل ۀندی%( معتقدند که ا6110) انیاز دانشجو نفر 66. ستیمستثنا ن هیقض نیاز ا زین يعرب اتیادب

آنها را با خطر  يشغل ۀندیدانشجو، ا یۀرو يب رشیها معتقدند که پذ%( آن6015رشته ندارد و در مقابل ) انیتعداد دانشجو

تناسب  کیمختلف،  يها رشتهو سنجش بازارِ کار  قیدق يزیبرنامه ر کیاست وزارت عتف با  ستهیسازد. شا يمواجه م

 سازد. جادیبازار کار ا رشِیپذ تیظرف زیتعداد دانشجو و ن رشیپذ نیب يمنطق

 نتایج

پژوهش  جینتا ست؟یچ جانیآذربا يمدن دیدانشگاه شه انیدانشجو دگاهیاز د يعرب اتیزبان و ادب ۀانتخاب رشت لیدال

 يگریمختلف د يها افراد راه ریاند و سا انتخاب کرده گرانید یۀرشته را طبق توص نی%( ا0019نفر ) 01تنها  دهد ينشان م

رشته  نیاند که ا %( اعالم کرده9115دهندگان ) نفر از پاسخ 90اند.  کرده ابانتخ يعرب اتیزبان و ادب ۀانتخاب رشت يرا برا

اند که کار کردن  اعالم کرده انی%( دانشجو5.15. )رسد يبه نظر م ياند که عدد مقبول عالقه انتخاب کرده لیرا صرفاً به دل

 است. آل دهیمقبول و ا يرا دوست دارند که عدد شیخو يتخصص ۀرشت ۀنیدر زم

 انینفر از دانشجو 96نشان داده است که  ها ياست؟ بررس زانیرشته چه م نیاز انتخاب ا انیدانشجو تیرضا زانیم

 نیاز انتخاب ا زینفر از آنها ن 01. رسد يبه نظر م يهستند که آمار باال و قابل قبول يرشته راض نی%( از انتخاب ا9616)

آنها در  يو استعدادها قیرشته با عال يرشته، ناهمگون يمانند سخت يفعوامل مختل دیهستند که شا يرشته به شدت ناراض

%( از آنها اعالم 9910نفر ) 91 رایبوده است ز دبخشیام اریسؤال بس نیبه ا انیانتخاب نقش داشته است. پاسخ دانشجو نیا

 ریمقابل پاسخ سا امّا در اند، کرده داینسبت به آن پ يشتریب ۀبه آن، عالق لیرشته و تحص نیاند که پس از انتخاب ا کرده

رشته  نینسبت به ا يو دلزدگ ياحساس سرخوردگ زی%( از آنها ن115.نفر ) 01 رایدارد ز زین ينگران يکنندگان جا شرکت

 يرا مالک شیخو يو استعدادها يشخص ۀقیاند و سل رشته درست عمل نکرده نیدارند که نشانگر آن است در انتخاب ا

 اند. ورود به دانشگاه انتخاب کرده يرا برا يا فقط رشته ياز سر ناآگاه دینداده و شا ارانتخاب رشته قر يبرا

دانشگاه مذکور به چه شکل است؟  يعرب اتیرشته زبان و ادب انیدانشجو دگاهیرشته، از د نینسبت به ا نیریسا دگاهید

از  يمیدارند امّا بخش عظ يمثبت دگاهیآنها د ۀبه رشت انیدانشجو ری%( معتقدند که سا10..) انیاز دانشجو ينییدرصد پا

و  لیآنها در مراحل تحص ۀو عالق زهیامر بر انگ نیا دیالزم را ندارد و شا تیآنها اصالً مقبول ۀآنها اعتقاد دارند که رشت

 شیخو ۀجامعه را به رشت دگاهیکه د يانیبگذارد. متأسفانه تعداد دانشجو يمنف ریتأث يلیسطح تحص يارتقا يتالش برا

رشته  نیبه ا يمثبت دگاهیکه جامعه د دهد يامر نشان م نی%(. ا010.چهارم است ) کیکمتر از  کنند، يمثبت قلمداد م

 يجد دیهشدار را با نیرشته خواهد شد و ا نیآموزان به انتخاب ا سبب کاهش توجه دانش ندهیامر در آ نینداشته و ا

 گرفت.
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Survey of interest in education and future career among students 

of the Department of Arabic Language and Literature of 

Azarbaijan Shahid Madani University 

Abstract 

The reasons for choosing a field of study are very different and diverse in today's 

societies according to the type of field and degree. Examining the reasons and 

motivations for choosing a field at the undergraduate level and continuing to study at 

higher levels can help to review various processes related to the field, such as the 

process of recruiting and selecting candidates or how to present educational programs. 

Arabic language and literature is one of the disciplines in the field of humanities that 

is taught in most universities in the country. The present study has tried to examine the 

interest of incoming students of 95, 96 and 97 Shahid Madani University of 

Azerbaijan in choosing a field, interest in the field and their job motivation by using a 

survey method and using a questionnaire. The results show that only 10 people 

(11.7%) have chosen this field on the recommendation of others and other people have 

chosen different ways to choose the field of Arabic language and literature. Surveys 

have shown that 63 students (73.3%) are satisfied with the choice of this field, which 

seems to be a high and acceptable statistic. A low percentage of students (22.1%) 

believe that other students have a positive view of their field, but a large part of them 

believe that their field is not acceptable at all, and this may be due to their motivation 

and interest in the study process and efforts to improve the level. Negatively affect 

education. 

Keywords: Course of Study, Interest, Career Future, Azarbaijan Shahid Madani 

University, Arabic Language and Literature. 
 
 

 


