ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

نقش والدين در انتخاب رشته تحصي )(۱
ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﻪ راﻫﻨامﯾﯽ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی
راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺳﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﻣﺴﻠام ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎورهﻫﺎ و راﻫﻨامﯾﯽﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﻗﺪاﻣﺎت درﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ او ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و از ﺧﻄﺎ رﻓنت
راه ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿامت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ منﻮد .ﺑﯿﺸﱰ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ ،ﺷﮑﺴﺖ
و در ﻧﯿﻤﻪ راه ﻣﺎﻧﺪنﻫﺎ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم داﺷنت اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ درزﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع و
اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﭼﻨﺎن ﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺎوره ازدواج ،ﻣﺸﺎوره در ﴍاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﯽ و ﻏﯿﺮه
اﻫﻤﯿﺖ دارد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
در اﻣﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺧﺎﻧﻮاده و واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ
ﺧﺎﻧﻮاده از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮز ﯾﺎ وﻗﻮع اﻓﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ .اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮز در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﺑﻪ آن ﺟﻬﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺎﻧﻮاده
ﴎﻋﺖ داﻧﺶآﻣﻮز را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﺑﺪون اﻧﮕﯿﺰه ،ﺑﺪون اﻃﻼع و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﴎﻋﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ
اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮐﺴﺐ منﺎﯾﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﱰی در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﮏﻫﺎ و ﯾﺎریﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای
ﻓﺮزﻧﺪان داﻧﺶآﻣﻮز ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﴐوری اﺳﺖ واﻟﺪﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ:
ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت راﻫﻨامﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ،ﻋﻼﯾﻖ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ،
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ و رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺣﺮف و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی

در ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ داﻧﺴنت ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ:
رﻏﺒﺖ :ﻋﻼﻗﻪ و متﺎﯾﻞ ﻓﺮد در ﭘﺮداﺧنت ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓنت ﺗﻮان و
اﺳﺘﻌﺪاد اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ رﻏﺒﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ،ﻧﺠﺎری ،ﺟﻮﺷﮑﺎری و ...
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓنت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،رﻏﺒﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺟﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .رﻏﺒﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،آن ﺷﯽ را ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ﯾﺎ درﺑﺎره آن ﭼﯿﺰ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ و ﴎاﻧﺠﺎم از آن ﻟﺬت
ﺑﱪد .رﻏﺒﺖ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﻐﻞ ﺧﺎص ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد زﯾﺮا
اﻧﮕﯿﺰه ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻼش ﺑﯿﺸﱰ در او اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﻏﺒﺖﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﻒ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ،رﻏﺒﺖ ﻓﺮم واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻏﺒﺖ:
از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﻼﯾﻖ و متﺎﯾﻼت ﻓﺮزﻧﺪامنﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن رﻏﺒﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﻣﺪرﺳﻪ اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدهاﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.
دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪد از ﻣﺸﺎﻏﻞ و رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻋﻼﯾﻖ :ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﻣﺎ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﯾﺎ اﻫﺪاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ی ﺧﺎص دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ رﺷﺘﻪای ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﯿﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﺷﻬﺮت و
اﻋﺘﺒﺎر آن را اﺻﻼً اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً در آن رﺷﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺸﻒ ﻋﻼﯾﻖ:
اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﻌﻠامن و ﻣﺸﺎوران ﻓﺮزﻧﺪامنﺎن در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه دﻗﯿﻖ ﮐﺎرﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﻓﺮزﻧﺪامنﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪامنﺎن از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و از اﻧﺠﺎﻣﺸﺎن ﺷﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﴍﮐﺖ در آزﻣﻮنﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ.
اداﻣﻪ دارد ...
ﻧﮕﺎرش :اﻟﻬﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﻨﺶ – دﮐﱰی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ

