ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

نقش والدين در انتخاب رشته تحصي )(۲
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﴐورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎوره ،ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﺑﺎ
ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ .در اداﻣﻪ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ آن
ﻫﺎ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راﻫﻨامی ﺑﻬﱰی ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ.
اﺳﺘﻌﺪاد :ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ذاﺗﯽ ﻓﺮد در ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص
و وﯾﮋﻩ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻻن و ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮدش ﺗﻮان ﺧﺎص و
وﯾﮋﻩای دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت آﻣﺎده ﺑﻮدن ﴍاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻼق ،ﻣﻮﺛﺮ و
ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻌﺪاد را ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﯽ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد در ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮآورد ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﴍاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ از ﻟﺤﺎظ
ﻣﯿﺰان ﮐﺴﺐ آن ﻣﻬﺎرت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﱰ و
ﮐﺎراﯾﯽ زﯾﺎدﺗﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﭘﯿﴩﻓﺖ آنﻫﺎ در آن زﻣﯿﻨﻪ ﴎﯾﻊ ﺗﺮ
اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻬﺎرت و ﴎﻋﺖ
ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ:
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﺪام درس زودﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﮐﺎر را ﴎﯾﻊ ﺗﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﮐﺪام اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺪام رﺷﺘﻪی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪی ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﭼﻪ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﯿﺸﱰ وﻗﺖ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ.
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ :ﮐﺎر ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ
ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﻓﺮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎص آن ﺷﻐﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ را ﮐﺴﺐ منﺎﯾﺪ.
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذﻫﻨﯽ :ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذﻫﻨﯽ ﻫامن ﻫﻮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ ﻓﺮد در زﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﺪﻻل ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن و ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﴍاﯾﻂ وﯾﮋﻩای ﮐﻪ دارﻧﺪ
ﺑﯿﺸﱰ در ﻣﻌﺮض اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ اﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ
از اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻞ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺪرﺳﻪ و...ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻞ ،ﻋﻠﻞ ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺜﻞ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد داﻧﺶآﻣﻮز ،روشﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ،ﻋﻼﯾﻖ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ
و ﻏﯿﺮه .در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻗﴩ ﭘﺮﻧﯿﺮو و ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای
دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از دﺳﺖ رﻓنت ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿامت ﻧﺎدرﺳﺖ زﯾﺎنﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
)ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ(.
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﺷﺪی دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ :دورهی ﺑﻠﻮغ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ  ۱۰ﺗﺎ ۱۹
ﺳﺎﻟﮕﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ دوره ،ﻧﻮﺟﻮان ﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و
ﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی در ﻣﺮز ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮدﮐﯽ و
ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات و متﺎﯾﻼت ﻫﺮ دوره رو ﺑﻪ رو اﺳﺖ .ﮐﻮدک و
ﺑﺰرگﺳﺎل ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ،ﺑﺎر ﮐﻮدﮐﯽ و ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽ را ﺑﺮ دوش ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ دو دوره اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﮐﺎری ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ او را ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگ
ﺷﺪه و اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺷﺎن او ﻧﯿﺴﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در زﻣﺮهی ﺑﺰرگﺳﺎﻻن ﻣﺤﺴﻮب منﯽ
ﺷﻮد) .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ(
روﺣﯿﺎت و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی :ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺤﱰم ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﺷﻐﻞ و
رﺷﺘﻪای ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روﺣﯿﺎت و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی او ﻫامﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺧﻮن ﻏﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﻠامً ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ زور در رﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻮده و در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ را ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮد
ﮐﺎرآﻣﺪی در رﺷﺘﻪاش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻏﺶ ﮐﺮدن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻮن ﯾﮏ ﻣﺜﺎل اﺳﺖ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ رﺷﺘﻪای را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎروﺣﯿﻪ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻓﺮد ﺗﻀﺎد و ﺗﻌﺎرض دارد.
اداﻣﻪ دارد ...
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