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تأثیر عالقه در انتخاب رشته
آیا عالقه در انتخاب رشته مهم است؟ این 
انتخاب  در  مواقع  اکثر  که  است  سؤالی 
مي شود.  گرفته  نادیده  دانشگاهی  رشته 
اگر به آنچه مي خوانید، عالقه مند باشید، 
به طور قطع بیشتر در کالس ها و دانشگاه 
مشارکت خواهید داشت، و این به معنای 
کسب نمرات بهتر و ارتباط مطلوب تر با 
رشته شما هستند؛  در  که  است  افرادی 
البته شغل آینده شما هم مهم است، ولی 
گرفت،  نظر  در  کنارش  در  باید  آن چه 
موفقیت  در  مي تواند  که  عالقه شماست 
مؤثر  بسیار  نیز  آینده تان  حرفه  در  شما 

باشد.
تهیه  را  دانشگاهی  رشته های  از  لیستی 
کنید و آن رشته هایی را که هیچ عالقه ای 
از  بتوانید  اگر  بزنید.  خط  ندارید،  آنها  به 
میان تعداد زیادی رشته، 20 رشته نخست 
کنید،  انتخاب  شماست،  اولویت  که  را 
آسان  برای خود  را  کار  از  بزرگی  بخش 

گروه های  در  تعداد  این  )البته  کرده اید 
آزمایشي زبان هاي خارجي و هنر، کمتر 
از گروه هاي آزمایشي علوم ریاضی و فني، 
علوم تجربی و علوم انسانی خواهد بود(. 
کننده  گیج  شما  برای  لیست  تهیه  اگر 
است، سعی کنید آنها را به گروه هایی که 
دارند،  مشابه  و دروس  مشابه  موضوعات 
مورد  در  سپس  و  کنید  تقسیم بندی 
کنید.  تحقیق  خود  انتخابی  رشته های 

تنها به تحقیق در مورد دو یا سه  ضمناً 
رشته اول مورد عالقه خود اکتفا نکنید، 
و  آگاهی  با  نیز  را  دیگر  رشته های  بلکه 

فکر انتخاب کنید.  

جمع آوری اطالعات
و  ندارید  ایده ای  هـیچ  واقعاً  اگر 
دوست  را  رشته ای  چه  که  نمي دانید 
در  آن چه  و  رشته ها  مورد  در  دارید، 

بیشتر  آموخت،  خواهید  دانشگاه 
از  افراد،  از  بسیاری  کنید.  تحقیق 
کافی  اطالعات  رشته ها  از  بسیاری 
باعث  امر  این  و  ندارند،  درست  و 
یا  رشته  از  اشتباه  تصوری  که  مي شود 
باشند. برای  داشته  خاص  رشته هاي 
کسب اطالعات کافی و درست در مورد 
وجود  راه هایی  رشته ها دانشگاهی، 
مورد  در  را  اطالعاتتان  بتوانید  تا  دارند 
هنگام  و  دهید  افزایش  رشته ها  آن 
بگیرید:  تصمیم  انتخاب رشته، درست 

یکـی از مهم ترین اقدامـات الزم در زمان 
مشـاوران  بـا  صحبـت  رشـته،  انتخـاب 
زمینـه  ایـن  در  متخصصـان  و  درسـی 
اسـت. ایـن افـراد بـه خوبـی با رشـته ها 
آشـنایی دارنـد و مي تواننـد بـا در اختیار 
قـرار دادن اطالعـات بیشـتر و مقایسـه 
کمـک  شـما  بـه  یکدیگـر،  بـا  رشـته ها 
کننـد تـا عالیـق خـود را پیـدا کـرده و 
اهدافتـان را مشـخص کنیـد، و بـا توجه 

رشته ای را 
برگزینید

که مسیر 
موفقیتتان
را هموارتر کند

زمان آن رسیده است كه رشته دانشگاهی و دانشگاه خود را انتخاب كنید يا حداقل انتخاب های 
خود را محدود كرده و اولويت آنها را تعیین نمايید. تعداد زيادی رشته و دانشگاه وجود دارند 
كه انتخاب از بین آنها مي تواند يک چالش بزرگ به حساب آيد؛ به خصوص كه اين انتخاب، در 

آينده شما می تواند نقشی مؤثر داشته باشد. 
و  اهداف  به  بزرگ است، و ضمنًا تصمیمی شخصی كه  انتخاب رشته دانشگاهی، يک تصمیم 
عاليق و توانايي های شما وابسته است؛ البته مهم آن است كه در آينده از انتخاب خود راضی 
باشید. درست است كه رشته های محبوب برای همه، به نظر بهترين مي آيند، ولی بسیار مهم 
است رشته ای را كه شما بر مي گزينید، شما را به سوی حرفه ای كه در آينده به آن عالقه منديد، 

سوق دهد. 
سؤاالتی هستند كه بهتر است قبل از انتخاب رشته به آنها فکر كنید: 

خود را در چه شغلی مي توانید ببینید؟
از انجام چه كاری لذت مي بريد؟

شغل  يا  دارد،  ارجحیت  شما  آينده  شغل  بر  رشته،  يک  به  شما  عالقه  آيا  چیست؟  عاليقتان 
آينده تان مهم تر از عالقه شماست؟ 

از خواندن كدام درِس دبیرستان، بیشتر از همه لذت مي برديد؟
چه مهارت هايی داريد؟

آيا عاليقی داريد كه بتوانید آن را در شغل آينده خود به كار گیريد؟
خاص  شغل  آن  برای  كنید،  زندگی  آن  در  داريد  تصمیم  يا  مي كنید  زندگی  كه  جايی  در  آيا 

تقاضايي وجود دارد؟

دانش

تمام اطالعاتی را که دربارة رشته هاي دانشگاهي
جمع آوری کرده اید، با اهداف و ارزش هایی که

در ذهن خود دارید، مقایسه کنید
آیا در مورد برخی از رشته ها نظرتان تغییر کرده است؟

این موضوع، کامالً طبیعی است و نشان مي دهد که
در تحقیق و بررسی خود در مورد رشته ها موفق بوده اید

 بنابراین، با فکر عمل کنید و انعطاف پذیر باشید
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بـه رتبه ای کـه کسـب کرده ایـد، بتوانید 
در ایـن زمینـه واقـع بینانه عمـل کنید. 

اسـتفاده از موتورهـای جسـت و جوگر و 
سـایت های دانشـگاهی نیز، یکی دیگر از 
راه هـای مطمئـن برای کسـب اطالعات 

در مورد رشـته ها و دانشگاه هاسـت. 
در جلسـات مربـوط بـه انتخـاب رشـته، 
کـه بعضـاً در ایـن ایـام )زمـان انتخـاب 
رشـته( در دانشـگاه ها برگـزار می شـود، 
شـرکت کـرده و در مـورد موضـوع کلـی 

هـر رشـته، اطالعـات کسـب کنید. 
کتاب هایـی کـه در زمینـه معرفی رشـته 
نوشـته شـده اند، یکی از بهتریـن مراجع 
از  درسـت  اطالعـات  دریافـت  بـرای 
رشـته ها هسـتند. اینکـه هـر رشـته چه 
مباحـث و دروسـی را در بـر مي گیـرد، 
چیسـت،  رشـته  آن  ایجـاد  از  هـدف 
موفقیـت  بـرای  الزم  توانمندي هـای 
چـه  اینکـه  و  کدامنـد،  رشـته  هـر  در 
حرفـه ای را هنگام فراغـت از تحصیل در 
هـر رشـته مي توانیـد در آینـده انتخـاب 
کنیـد، همـه اطالعاتـی ارزشـمندند کـه 
و  مي شـوند  یافـت  کتاب هـا  در ایـن 
بـه شـما ایـده درسـت و آگاهـی بیشـتر 
مي دهنـد تـا راحت تـر بتوانیـد در ایـن 

زمینـه تصمیـم بگیریـد. 
عـالوه بر ایـن، مي توانیـد با دانشـجویان 
سـال های بـاال، کـه هـم اکنـون در حال 
شـما  نظـر  مـورد  رشـته  در  تحصیـل 
هسـتند، یـا بـا افـرادی کـه بـه تازگی از 
نیـز  فارغ التحصیـل شـده اند،  آن رشـته 
صحبـت کنیـد. آنها به برخی از سـؤاالت 
پاسـخگو  بهتـری  جزئیـات  بـا  شـما 
خواهنـد بـود. از تجربیـات و اهـداف آنها 
و فرصت هـای شـغلی موجـود بپرسـید، 
و البتـه بـه یـاد داشـته باشـید کـه افراد 
مختلـف، نقطـه نظرهای متفاوتـی دارند؛ 
بنابرایـن، تنهـا بـه نظـر یـک نفـر بـرای 
نتیجه گیـری در ایـن مـورد اکتفـا نکنید 
و تفاوت هـای خـود بـا دیگـران را نیز در 

نظـر بگیرید. 

گام بعدی
تمـام اطالعاتـی را کـه دربارۀ رشـته هاي 
بـا  کرده ایـد،  جمـع آوری  دانشـگاهي 
اهـداف و ارزش هایـی کـه در ذهـن خود 
دارید، مقایسـه کنید. آیـا در مورد برخی 
از رشـته ها نظرتـان تغییـر کرده اسـت؟ 
و  اسـت  طبیعـی  کامـاًل  موضـوع،  ایـن 
نشـان مي دهد کـه در تحقیق و بررسـی 

خـود در مـورد رشـته ها موفـق بوده ایـد؛ 
بنابراین، بـا فکـر عمـل کنیـد و انعطـاف 
پذیـر باشـید. خـوب اسـت کـه اهدافتان 
مشـخص باشـد، ولی اگر نیاز باشـد، باید 
خـود را بـرای تغییـر آمـاده کنیـد و بـه 
رشـته هایی فکـر کنیـد که ممکن اسـت 
تـا قبـل از ایـن موقعیـت، بـه آنهـا فکـر 
نکرده ایـد. بـه خاطـر داشـته باشـید کـه 
هـر کـدام از رشـته هایی را کـه در برگـه 
مي کنیـد،  وارد  خـود  رشـته  انتخـاب 
ممکن اسـت عیناً همان رشـته ای باشـد 
کـه در آن قبـول مي شـوید و قرار اسـت 
در دانشـگاه آن رشـته را تحصیـل کنید. 
آن چـه مهـم اسـت، خـوِد شـمایید. واقع 
انتخـاب  را  رشـته هایی  و  باشـید  بیـن 
کنیـد کـه آمادگـی ورود به آنهـا و ادامه 
تحصیـل در آن رشـته ها را در دانشـگاه 
عالقه مندیـد،  رشـته ای  بـه  دارید. اگـر 
آن  در  شـدنتان  قبـول  احتمـال  ولـی 
دیگـری  رشـته های  اسـت،  کـم  رشـته 
را، کـه دروس دانشـگاهی آنهـا شـباهت 

زیـادی بـا رشـته مـورد عالقه تـان دارند، 
انتخـاب کنید. 

اسـت  عواملـی  از  شـغلی  فرصت هـای 
کـه هنـگام انتخـاب رشـته نبایـد نادیده 
گرفته شـود. درسـت اسـت که در نهایت 
بعـد از فارغ التحصیلـی در هـر رشـته ای، 
مـدرک خـود را دریافـت خواهیـد کـرد، 
ولـی بایـد بدانیـد کـه همه آنهـا تضمین 
و  نیسـتند،  شـما  آینـده  شـغل  کننـده 
شـما  بـرای  درآمدزایـی  و  حرفـه  اگـر 
مهـم اسـت، در کنـار عالیق خـود حتماً 
بایـد فرصت هـای شـغلی مربـوط بـه آن 
البتـه  بگیریـد؛  نظـر  در  نیـز  را  رشـته 
و  اول  رشـته  چنـد  تنهـا  بدانیـد  بایـد 
کـه  آزمایشـي  گـروه  هـر  در  پردرآمـد 
پـر طرفدارتریـن هسـتند، صرفـاً معدود 
رشـته هایی نیسـتند کـه مي تواننـد برای 
شـما درآمـدزا باشـند، و شـما مي توانید 
بسـیاری از عالیـق خود را به مسـیر هاي 
دیگـري سـوق دهیـد کـه موفقیت شـما 
را در حرفـه آینده تـان تضمیـن کننـد.  

بـرای  را  دانشـگاه هایی  چـه  اینکـه 
انتخـاب رشـته یـا رشـته هاي مـورد نظر 
انتخـاب مي کنیـد، نیـز خود امـری مهم 
اسـت. اگـر رشـته ای خـاص را در نظـر 
داریـد، بایـد دانشـگاه های ارائـه دهنـده 
ایـن رشـته را پیـدا کنیـد، و البتـه اگـر 
محـل  شـهر  از  خـارج  را  دانشـگاهی 
حتمـاً  مي کنیـد،  انتخـاب  زندگي تـان 
بایـد مطمئن شـوید کـه شـرایط زندگی 
در آن شـهر و دوري از خانـواده خـود را 

دارید. 
در مـورد تصمیمـات خـود، با خانـواده و 
اطرافیانتـان صحبـت و مشـورت کنیـد. 
خانـواده و دوسـتان نزدیکتـان، شـما را 
بـه خوبـی مي شناسـند و ممکـن اسـت 
در مورد شـخصیت شـما نظراتـی بدهند 
کـه حتی خود شـما هـم از آنهـا بي خبر 
گذاشـتن  میـان  در  و  مشـورت  باشـید. 
تصمیمـات مهـم بـا نزدیـکان، مي توانـد 
نهایـت  در  ولـی  باشـد،  مفیـد  بسـیار 
بایـد بدانیـد کـه ایـن آینـده و تصمیـم 
شماسـت. پـس از جمـع آوری اطالعات، 
نظـرات، مشـاوره و صحبـت بـا دیگـران، 
شـما  خـود  کـه  اسـت  تصمیمـی  ایـن 
و  آورده ایـد  دسـت  بـه  آنچـه  براسـاس 
آن چـه در درون خـود حـس مي کنیـد، 

بایـد بگیرید. 
تصمیـم  دانشـگاهي  رشـته  انتخـاب 
بي توجـه  از آن  نبایـد  و  اسـت،  بزرگـی 
گذشـت؛ البتـه این نکتـه را هـم باید در 
نظـر داشـت کـه ورود بـه یک رشـته، به 
معنـای یـک تصمیـم غیر قابل بازگشـت 
نیسـت؛ چـون تعـداد افـرادی که رشـته 
باالتـر  مقاطـع  در  را  خـود  دانشـگاهی 
مي دهنـد،  تغییـر  )کارشناسی ارشـد( 
کـم نیسـتند؛ ولـی بهتـر آن اسـت کـه 
بـا صـرف کمتریـن میـزان وقـت، انرژی 
و هزینه، آن چه را که مناسـب شماسـت، 
انتخـاب کنیـد. تحقیـق کنید، بـا ذهنی 
بـاز فکـر کنیـد و مهم تـر از همـه اینکـه 
و رشـته ای  باشـید  بـا خودتـان صـادق 
را  موفقیتتـان  مسـیر  کـه  برگزینیـد  را 

هموارتـر و لـذت بخش تـر کنـد. 

منابع:
 www.scholarships.com
www.princetonreview.com/
collegeadvice
www.undergrad.usc.edu/
programs/major/how

دانش

اینکه چه دانشگاه هایی را برای انتخاب رشته
یا رشته هاي مورد نظر انتخاب مي کنید

نیز خود امری مهم است. اگر رشته ای خاص را در نظر دارید
 باید دانشگاه های ارائه دهنده این رشته را پیدا کنید

و البته اگر دانشگاهی را خارج از شهر محل زندگي تان
انتخاب مي کنید، حتماً باید مطمئن شوید که شرایط زندگی

در آن شهر و دوري از خانواده خود را دارید
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هم  بار،  اولین  برای  دانشجویان  وقتی  سال،  هر   
بالفاصله  می بینند،  دانشگاه  در  را  خود  ورودی های 
این سؤال برایشان مطرح می شود و از آنها مي پرسند 
که »رتبه شما چند بود؟« و گاهی در کمال ناباوری، 
و  رشته  یک  در  که  رتبه هایی  طیف  مي شوند  مطلع 
دانشگاه پذیرفته شده اند، تفاوت کم یا حتی اختالف 
گروهی  شرایطی،  چنین  در  دارد.  یکدیگر  با  فاحشی 
از دانشجویان، با اطالع از رتبه های افراد دیگر، دریغ 
حتی  یا  نزدیک  رتبه ای  با  زیرا  می خورند؛  افسوس  و 
بهتر از رتبه برخی از دانشجویان دیگر، مجبور شده اند 
که در رشته ها یا دانشگاه هاي پایین تر تحصیل کنند. 
و  خوب  رشته  انتخاب  یک  تفاوت  که  اینجاست 
یا غیر اصولی و شتاب زده، مشخص  انتخاب رشته بد 
می شود. بیشتر کسانی که در زمان اعالم نتایج نهایي 
خوب  رشته های  در  می شوند  موفق  سراسري  آزمون 
از رتبه  بهتر  یا حتی  اکتسابي شان  با رتبه  و متناسب 
که  هستند  کسانی  شوند،  تحصیل  به  مشغول  خود 

و  باز  چشم  با  رشته،  انتخاب  زمان  تا  کنکور  از  پس 
حوصله فراوان تحقیق کرده و تمام جوانب موضوع را 

نموده اند.   بررسی 
     ما در این مقاله می خواهیم با شما عزیزان درباره 
اگر  کنیم.  صحبت  اصولی  و  خوب  رشته  انتخاب  یک 
می خواهید انتخاب رشته خوبی داشته باشید و از نتیجه 

زحمات خود به بهترین وجه استفاده کنید، حتماً باید 
روی جنبه های مختلف انتخاب رشته فکر کنید. ضمناً 
به این موضوع نیز توجه داشته باشید که انتخاب رشته 
برخوردار  کنکور  مشاوران  میان  در  اهمیتی  چنان  از 
است که بسیاری از آنها، آن را جزئی از کنکور می دانند؛ 
یعنی خوب یا بد انتخاب رشته کردن، همان قدر اهمیت 
دارد که خوب یا بد در آزمون سراسري شرکت کردن! 
برای اینکه انتخاب رشته خوبی داشته باشید، حتماً به 
این نکات توجه نمایید و تمام زوایای هر موضوعی را که 
در زیر به شما عزیزان اشاره می شود، به خوبی بررسی 

کنید. 

بررسی و تحقیق كنید 
انجام  موفق  انسان های  همه  که  کارهایی  از  یکی 
انجام هر کاری، درباره  از  این است که قبل  می دهند، 
و  مي نمایند  تحقیق  و  بررسی  کار،  آن  مختلف  جوانب 
و  کرده  زمینه  این  در  تصمیم گیری  به  مبادرت  سپس 

موفقیت

بسیاری از داوطلبان عزيز بعد از آزمون سراسري گمان می كنند كه ديگر همه چیز تمام شده است و پس از اعالم نتايج اولیه و انتخاب 
رشته، بايد منتظر نتیجه نهايی بمانند. درست است كه كنکور به گونه ای كه شما عزيزان تصور می كنید، پايان پذيرفته است، اما هنوز 
تا نتیجه گیری نهايی از كنکور، كارهايی وجود دارد كه با انجام آن می توانید نتیجه خوب يا غیرقابل قبولی از تالش و آزمون خود 
بگیريد. اين كارها به طور مستقیم به انتخاب رشته شما داوطلبان عزيزان مربوط می شود. باور كنید كه يک انتخاب رشته درست و 
اصولی، می تواند تأثیر زيادی بر آينده تحصیلی و شغلی شما گذارد، و يک انتخاب رشته بد و نادرست هم می تواند باعث شود تا بخش 

قابل مالحظه ای از تالش و كوشش شما نقش بر آب گردد. 

باور کنید که یک انتخاب رشته
درست و اصولی، می تواند

تأثیر زیادی بر آینده تحصیلی
و شغلی شما گذارد، و یک انتخاب رشته 

بد و نادرست هم می تواند
باعث شود تا بخش قابل مالحظه ای

از تالش و کوشش شما
نقش بر آب گردد

با انتخاب رشته خوب
آینده خود را تضمین کنید
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موفقیت

اقدام به انجام آن کار می کنند. شما داوطلب عزیز برای 
کنکور تالش زیادی کرده، وقت زیادی گذاشته و هزینه 
صرف کرده اید؛ اما با تمام این زحمات و سختی ها، در 
کنار این موضوع که انتخاب رشته، انتخاب راه زندگی و 
آینده شماست، تحقیق و بررسی را فراموش نکنید و تا 
آنجا که می توانید، درباره جوانب رشته ها و دانشگاه هایی 
خوب  رشته های  درباره  هستید،  عالقه مند  آنها  به  که 
جدید،  رشته های  خصوص  در  خود،  آزمایشی  گروه 
تمام  در  خالصه  و  رشته  هر  آسانی  و  سختی  میزان 
جوانب آنها پرس و جو کنید. این پرس و جوها به شما 
کمک خواهد کرد تا با چشم بازتر و به شیوۀ درست تري 

انتخاب رشته کنید. 
اخبار  به  دسترسی  سهولت  دلیل  به  حاضر،  حال  در 
و اطالعات و امکانات زیادی که به راحتی در اختیار 
این  در  بررسی  و  تحقیق  می گیرد،  قرار  همگان 
کارهایی  جمله  از  است.  شده  تر  راحت  هم  زمینه 
است  این  انجام دهید،  این خصوص  در  که می توانید 
دانشگاه هاي  و  رشته ها  در  که  را  دانشجویانی  که 
درباره  و  پیدا کنید  نظر شما تحصیل می کنند،  مورد 
کنید.  جو  و  پرس  شده،  یاد  دانشگاه هاي  و  رشته ها 
و  بزنید  سر  مختلف  سایت های  به  می توانید  ضمناً 
عالوه  کنید.  گردآوری  باره  این  در  زیادی  اطالعات 
مختلف  دانشگاه هاي  سایت  عمومی،  سایت های  بر 
هم اطالعاتی درباره رشته ها و امکانات آن دانشگاه ها 
که  درباره شهرهایی  داد؛ حتی  خواهند  ارائه  شما  به 
و  آب  دارد،  قرار  آنجا  در  شما  مطلوب  دانشگاه هاي 
سکونت  محل  به  آن  نزدیکی  و  دوری  میزان  هوا، 
سایت ها  در  هم   ... و  نظر  مورد  شهر  امکانات  شما، 
اطالعاتی پیدا خواهید کرد؛ پس منتظر چه هستید؟ 
وقت خودتان را تلف نکنید و به این تحقیق و پرس و 
جو، به عنوان یک تفریح نگاه کرده و اطالعات خود را 
تا هنگام اعالم نتایج اولیه آزمون سراسري گردآوری 

کنید تا به موقع از آنها استفاده نمایید.

عالقه مندی هايتان را در نظر بگیريد
یکی از مهم ترین نکات در انتخاب رشته، عالقه داوطلب 
به رشته های مختلف است. عالقه باعث می شود تا شما 
در آینده و هنگام تحصیل در رشته مورد نظر، موفق تر 
این نکته هم توجه داشته  به  البته  و بهتر عمل کنید؛ 
باشید که عالقه مهم است، اما عوامل دیگری هم مانند 
رشته  انتخاب  در  می تواند   ... و  کار  بازار  و  استعداد 
اگر شما جزو آن دسته  به خصوص  باشد؛  شما دخیل 
رشته  طریق  از  می خواهید  که  هستید  داوطلبانی  از 
دانشگاهی خود، سریعاً جذب بازار کار شوید، حتماً در 
کنار عالقه مندی، به وضعیت بازار کار رشته یا رشته های 
مورد نظر خود در آینده، نیز توجه کنید. انجام این کار 
به شما کمک می کند تا عالقه خود را با شرایط دیگری 
درست ترین  و  تصمیم  بهترین  نهایت،  در  و  بسنجید 

انتخاب رشته را داشته باشید.

در مورد استعدادهايتان رو راست باشید
انتخاب رشته باید منطبق با “استعداد« داوطلب باشد. 
رتبه های  سراسري،  آزمون  در  که  داوطلبان،  از  برخی 
با توجه به رتبه  یک، دو یا سه رقمی کسب می کنند، 
خوب خود، به عنوان یک روند مرسوم، به دنبال انتخاب 
و  هستند   ... و  مهندسی  و  پزشکی  مثل  رشته هایی 
عده ای  نمی گیرند.  نظر  در  را  خود  توانایی  و  استعداد 
دیگر از داوطلبان نیز که رتبه خوبی ندارند، با انتخاب 
بدون  دارند،  کمتری  متقاضی  که  پایین تر،  رشته های 
توجه به استعداد و توانایی خود، صرفاً به دنبال راهیابی 
جبران ناپذیری  اشتباه های  از  یکی  هستند.  دانشگاه  به 
که بسیاری از داوطلبان مي کنند، این است که در زمان 
و  عالقه  به  توجه  بدون  را  رشته هایی  رشته،  انتخاب 
استعداد خود انتخاب می کنند که پس از پذیرفته شدن 
در یکی از آنها باید حداقل دو تا چهار سال )طول دوره 
کارداني یا کارشناسي( با آن رشته درگیر باشند و بعد 
زندگی خود را بر پایه رشته ای ادامه مي دهند که هیچ 

تمایلی به تحصیل در آن رشته نداشته اند. 
آنها  در  که  را  رشته هایی  دارید،  که  اندکی  فرصت  در 
را  رشته هایی  و  شد،  خواهید  موفق  و  هستید  توانمند 
مشخص  ندارید،  استعداد  آنها  در  خودتان  نظر  به  که 
کنید. این رشته ها را با عالقه مندی های خود و بازار کار 

این  نهایی در  آنها منطبق نمایید و به یک جمع بندی 
موارد برسید. به خاطر داشته باشید که عالقه و استعداد، 
رشته  اگر  و  هستند،  رشته  انتخاب  در  مهم  عامل  دو 
هایی وجود دارد که هم به آنها عالقه مند هستید و هم 
آن  علمي  مباحث  و  مفاد  فراگیري  در  کافی  استعداد 
رشته ها را دارید، حتماً این رشته ها را مشخص کرده و 

بیشتر روی آنها فکر کنید.

به آينده شغلی رشته خود نیز توجه كنید
یکی از دالیل اصلی و بسیار مهمی که بیشتر داوطلبان 
به خاطر آنها به ادامه تحصیل می پردازند، اشتغال است؛ 
نباید  دارند،  دانشگاهی  تحصیل  که  کسانی  همه  البته 
توقع داشته باشند که بتوانند در زمینه رشته دانشگاهی 
در  خصوص  به  شوند؛  کار  به  مشغول  سرعت  به  خود 
رشته های  فارغ التحصیالن  تعداد  که  فعلی  شرایط 
مختلف از بازار کار و تقاضا بیشتر است. اگر شما جزء 
این دسته از داوطلبان هستید که حتماً می خواهید در 
از هر  قبل  فعالیت کنید،  دانشگاهی خود  زمینه رشته 
خود  عالقه  مورد  رشته های  یا  رشته  کار  بازار  به  چیز 
کار،  بازار  در  تقاضا  میزان  بر  عالوه  و  بیندازید  نگاهی 
سختی ها و شرایط کار مورد عالقه خود را هم در نظر 

بگیرید. 
وجود  زیادی  افراد  اینکه  باره  این  در  دیگر  نکته      
وارد  رشته  یک  خوب  کار  بازار  دلیل  به  که  داشته اند 
آن شده اند، اما بعدها به دالیل شرایط خاصی که آن 
به  شده  یاد  رشته  در  نتوانسته اند  است،  داشته  رشته 
کار و فعالیت مشغول شوند؛ به عنوان نمونه، در مورد 
رشته هاي پرستاری، مامایی و سایر رشته هایی که باید 
سایر  و  شب  شیفت  به  کنید،  فعالیت  بیمارستان  در 
باشید.  داشته  توجه  نیز  مشاغل  این گونه  سختی های 
خاص  سختی های  معدن،  مهندسی  مانند  رشته هایی 
مانند  رشته هایی  در  اشتغال  زمینه  در  دارد.  را  خود 
شیالت و نظایر آن هم باید بدانید که مجبور هستید در 

 به خاطر داشته باشید که
عالقه و استعداد، دو عامل مهم در

انتخاب رشته هستند، و اگر رشته هایی 
وجود دارد که هم به آنها عالقه مند 

هستید و هم استعداد کافی در فراگیري 
مفاد و مباحث علمي آن رشته ها را دارید

 حتماً این رشته ها را مشخص کرده
و بیشتر روی آنها فکر کنید
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موفقیت

مناطقی خاص فعالیت کنید. برخی از رشته ها هم وجود 
دارند که اشتغال در آن رشته ها پس از فارغ التحصیلی، 
نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری دارد و شما الزم است 
که توان مالی خانواده و خودتان یا تسهیالتی را که برای 
اشتغال در چنین رشته هایی ارائه می شود، نیز در نظر 

بگیرید.

مشورت كنید
به  رشته  انتخاب  در  آن  انجام  که  کارهایی  از  یکی 
افراد  با  مشورت  کرد،  خواهد  مؤثری  کمک  شما 
و  خواهران  یا  مادر  و  پدر  است.  اطالع  صاحب 
و  معلمان  مشاوران،  شما،  کرده  تحصیل  برادران 
طرف های  می توانند  رشته،  یک  دانشجویان  حتی 
کدام  هر  باشند.  زمینه  این  در  مشورت  برای  خوبی 
ادامه  موضوع  به  مختلفی  زوایای  از  افراد،  این  از 
دلیل  همین  به  و  می کنند  توجه  شما  تحصیل 
به  اما  کنند؛  کمک  شما  به  خوبی  به  می توانند 
انتخاب  در  را  نهایی  حرف  که  باشید  داشته  خاطر 
هستید  شما  این  زیرا  بزنید؛  شما  خود  باید  رشته 
مورد  رشته  در  سال  چهار  یا  دو  می خواهید  که 
نظرتان تحصیل کنید و بعد آینده و زندگی خود را 
افراد مختلف و صاحب  با  با آن منطبق نمایید؛ پس 
تمام  با سنجیدن  نهایت،  در  و  کنید  مشورت  اطالع 
تصمیم گیری  خودتان  زمینه،  این  در  جوانب، 

 . یید نما

سطح قابل قبول خود را مشخص كنید
می شوند،  آماده  کنکور  برای  که  زمانی  داوطلبان، 
به  می کنند؛  ترسیم  خود  برای  را  اهدافی  و  آرزوها 
چه  کنکور  از  که  می کنند  مشخص  دیگر،  عبارت 
رشته هایی  چه  در  دارند  دوست  اینکه  و  می خواهند 
داوطلبان  بیشتر  بخوانند.  درس  شهرها  کدام  در  یا 
نیز  و  کنکور  برای  را  خود  درسی  برنامه ریزی  نیز 
ساعات مطالعه و فعالیتشان را بر این اساس مشخص 
که  سراسري  آزمون  میان،  این  در  البته  می کنند؛ 
داوطلبان پشت سر می گذارند، نقش تعیین کننده ای 

در انتخاب رشته خواهد داشت. 

گروهی از داوطلبان وجود دارند که چون قباًل خیلی 
نتیجه  منتظر  فقط  نخوانده اند،  درس  و  نکرده  تالش 
که  دانشگاهی  و  رشته  هر  در  می خواهند  و  هستند 

امکان دارد، تحصیل کنند؛ اما تعدادی از داوطلبان هم 
هستند که قبولی در رشته های خاص یا دانشگاه هاي 
ویژه، برایشان اهمیت زیادی دارد. این گروه، معموالً 
شما  اگر  می شود.  شامل  را  کوشا  و  زرنگ  داوطلبان 
خاصی  هدف  که  هستید  داوطلبان  از  دسته  آن  جزو 
همین  از  که  است  بهتر  دارند،  کنکور  در  شرکت  از 
االن، کف مورد نظر خود را مشخص کنید. باید توجه 
داشته باشید که سؤاالت و نتایج کنکور، تا حد زیادی 
با دانسته ها و اطالعات فرد و تالش او مطابقت دارد؛ 
اما با این همه، اگر احساس می کنید که ممکن است 
پاسخ  سؤاالت  این  به  نباشید،  راضی  خود  نتیجه  از 
مورد  کف  نیاورده اید،  را  دلخواهتان  رتبه  اگر  دهید: 
قبول شما کدام رشته ها و دانشگاه هاست؟ آیا با توجه 
به این رتبه، دست به انتخاب رشته می زنید یا ترجیح 
را  خود  بخت  بیشتر،  تالش  با  بعد  سال  تا  می دهید 
است؛  مهم  بسیار  سؤال ها،  این  به  پاسخ  بیازمایید؟ 
زیرا به شما این امکان را می دهد تا با تأمل بیشتری 
طرف  از  بگیرید؛  تصمیم  و  کنید  فکر  زمینه  این  در 
می توانید  و  می کنید  پیدا  نیز  مشورت  امکان  دیگر، 

این زمینه بگیرید. بهترین تصمیم را در 
نکته ای که در پایان این بحث باید اشاره کنیم، آن است 
که با توکل به خدا و با برخورداري از یک روحیه باال، 
همان گونه که از زندگی و لحظات استراحت خود لذت 
می برید، برای انجام کارهایی که در باال به آن اشاره شد، 

نیز وقت بگذارید.

یکی از کارهایی که انجام آن
 در انتخاب رشته به شما کمک مؤثری 

خواهد کرد، مشورت با افراد 
صاحب اطالع است. پدر و مادر یا 

خواهران و برادران تحصیل کرده شما، 
مشاوران، معلمان و حتی دانشجویان 
یک رشته، می توانند طرف های خوبی
 برای مشورت در این زمینه باشند
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انتخاب رشته دقیق؛ 
راهی به سوی 
پیروزی

و  نیست  آسانی  كار  دانشگاه،  و  رشته  انتخاب   
بسیاری  فرآيند، سؤال های  اين  در  كه  است  ممکن 
ذهن ما را به خود مشغول كنند؛ سؤاالتی مانند: چه 
دانشگاهی را انتخاب كنم؟ چه شغلی برای آينده من 
مناسب است؟ چه نمره ای بايد كسب كنم تا بتوانم 
سؤال هايی  و...  باشم؟  موفق  خاص  رشته  يک  در 
تصمیم  به يک  به طور مستقیم  كه  كلیدی هستند 
بزرگ مرتبط است: چه رشته ای را بايد انتخاب كنم؟ 
و  دارند  وجود  انتخاب  برای  رشته  صدها  عمل،  در 
با  نیز  می کنند  ارائه  مختلف  دانشگاه های  که  رشته هایی 
یکدیگر متفاوت هستند؛ اما شما باید رشته ای را انتخاب 
کنید که در آینده، به خاطر تصمیم امروزتان از خودتان 

راضی باشید. 
 نگران نباشید؛ آن قدرها هم که به نظر می رسد، انتخاب 
به  اینجا  در  اما دقت می طلبد.  نیست؛  کار سختی  رشته 
نکاتی که در این زمینه باید به آن توجه کنید، می پردازیم؛ 
افراد متخصص،  از  با مشاوره و کمک گرفتن  سپس شما 

می توانید رشته مناسب خود را انتخاب کنید. 
در اینجا به شما کمک می کنیم تا بدانید:

مهم  مناسب،  دانشگاهی  رشته  انتخاب  چرا   
است؟

و  ما  برای  كه  كنیم  انتخاب  را  رشته ای   چگونه 
آينده مان مناسب باشد؟

 چگونه بفهمیم كه واقعًا چه رشته دانشگاهی را 
می پسنديم؟

1. عاليق، ارزش ها و توانايی های خود را شناسايی 
كنید

 از خود نپرسید که »چه رشته ای را باید انتخاب کنم؟« 
سؤال درست این است که »چه رشته ای برای من مناسب 

است؟«
اولین قدم در انتخاب رشته مناسب برای شما، تشخیص 
و  مهم  برایتان  که  است  تحصیلی  زمینه های  درست 
ارزشمند است، و این خود می تواند به دسته های متفاوتی 

تقسیم بندی شود که یک به یک به آنها می پردازیم:
 رشته دانشگاهی خود را متناسب با توانايی هايتان 

انتخاب كنید
که  است  چیزی  آن  معنای  به  توانایی ها  کلی،  طور  به 

چه  در  شما  اینکه  فهمیدن  دهید.  انجام  می توانید  شما 
می توانید  زمینه هایی  چه  در  و  دارید  مهارت  زمینه هایی 
است  خوبی  بسیار  راه  کنید،  استفاده  مهارت ها  آن  از 
از  مجموعه ای  انتخاب  هنگام  را  پروسۀ حذف  آنکه  برای 

رشته های دانشگاهی آغاز کنید. 
احساس  خودتان  که  را  زمینه هایی  هم  باز  حال،  این  با 
بررسی  از  قبل  ندارید،  باالیی  توانایی  آنها  در  می کنید 
در  از مهارت ها صرفاً  زیرا خیلی  نگیرید؛  نادیده  درست،  
برای  مکانی  هم  دانشگاه  و  می شوند  گرفته  فرا  دانشگاه 

یادگیری است. 
 رشته های دانشگاهی را بر اساس ارزش گذاری هايی 

كه در ذهنتان داريد، انتخاب كنید
انتخاب رشته دانشگاهی، بر اساس آن چه واقعاً از درون به 
آن اعتقاد دارید، معموالً شما را در آینده به سمت شغلی 
هدایت می کند که به آن شغل عالقه مند هستید و اشتغال 

به آن برایتان لذت بخش است. 
 با این حال، در انتخاب رشته نباید فقط به ارزش گذاری 
خودتان توجه کنید. دوران دانشگاه، زمان کسب تجربه و 
کشف خودتان است، و بسیاری از  افراد در همین دوران 
تحصیل در دانشگاه است که به عالیق واقعی و اصلی خود 

پی می برند. 
عاليقتان  اساس  بر  را  خود  دانشگاهی  رشته   

انتخاب كنید
اینکه در انتخاب رشته دانشگاهی خود به عالیقتان توجه 
دوست  که  هست  کسی  چه  است.  خوب  بسیار  کنید، 
نداشته باشد در مقابل انجام کاری که به آن عالقه دارد، 
درآمد هم کسب کند؟! ولی به یاد داشته باشید که، همان 
عالیقتان  و  ارزش گذاری ها  گفتیم،  هم  پیش تر  که  طور 
و دوران تحصیل  تغییر کند،  زمان  ممکن است در طول 
در دانشگاه هم ممکن است عالیق شما را نسبت به دوران 

پیش از ورود به دانشگاه، کم رنگ تر کند. 
 رشته دانشگاهی خود را بر اساس آرزوها و آن 

چه عاشقش هستید، انتخاب كنید
شما،  عالیق  که  برسد  نظر  به  است  ممکن  اول،  نگاه  در 
فکر،  این  ولی  هستید،  عاشقش  که  است  مواردی  همان 
دست کم گرفتن آرزوهاست. درست است که آرزوهای شما 
براساس عالیقتان شکل می گیرد، ولی در حقیقت، آن چه 

به  را  شما  توانایی های  و  ارزش ها  می ورزید،  عشق  آن  به 
تحقق آرزوهای مادام العمرتان تبدیل می کند. 

دنبال کردن آرزوها، هر آن چه که باشند، یکی از بهترین 
راه ها برای انتخاب رشته است، و معموالً با کمترین میزان 
پشیمانی همراه است؛ با این حال، مانند عالیقتان، برخی از 
آرزوهای شما نیز ممکن است تازه بعد از ورود به دانشگاه 

تعریف شوند. 
واقعیت این است که بسیاری از اوقات، آرزوهای ما، آرزوی 
اطرافیانمان است و بر اثر تلقینی که طی سالیان متمادی 
همان  نیز  ما  آرزوی  که  می کنیم  فکر  است،  شده  ما  به 
است؛ برای مثال، می توان به داوطلبانی اشاره کرد که از 
درس زیست شناسی خوششان نمی آید، اما آرزوی پزشک 

شدن را در ذهن خود می پرورانند!
با دوستان و نزدیکانتان درباره عالیق خود صحبت کنید و 
نظر آنها را در مورد خودتان بپرسید. ممکن است که این 
شما  عالیق  و  ایده ها  مخالف  یا  موافق  مواردی  در  افراد، 
باشند، ولی می توانند در تصمیم گیری ها، کمک بزرگی به 

شما بکنند. 
2. آينده را در نظر بگیريد

درست است که حتماً باید عالیق، ارزش ها و آرزوهای خود 
را در انتخاب رشته تان در نظر بگیرید، ولی تمام این موارد، 
مربوط به زمان حال شما می شوند؛ پس آینده چه نقشی 
در این زمینه دارد؟ در اینجا به سؤاالتی که باید از خود 
مناسب  رشته  انتخاب  از  را  مدتی  بلند  نتایج  تا  بپرسید 

دریافت کنید، می پردازیم:
 آيا بعد از چندين سال، باز هم از آن رشته، كه 

در آن تحصیل خواهید كرد، لذت خواهید برد؟
ارزش گذاری  برایشان  که  دارید  آرزوهایی  و  عالیق  شما 
کرده اید، ولی اگر بعداً موقعیت یا نظرتان عوض شود، چه؟ 
چه کسی می تواند بگوید که 10 یا 20 یا 30 سال آینده، 

چه احساسی دارید؟
پاسخ  سؤال  این  به  باید  چگونه  که  نیستید  مطمئن  اگر 
بگیرید؛  نظر  در  را  گسترده تر  و  کلی تر  دیدگاهی  دهید، 
مثاًل به جای انتخاب شاخه ای خاص از زیست شناسی، که 
کنید  انتخاب  را  کلی تر  شاخه  آن  ندارید،  آشنایی  آن  با 
رشته  این  تخصصی تر  شاخه های  به  ورود  برای  بعدها  تا 

تصمیم بگیرید. 

آینده
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  آيا فرصت شغلی دارد؟
به  از گرفتن مدرکتان می توانید  بعد  آیا  به عبارت دیگر، 
بیابید؟  خود  تحصیلی  رشتۀ   زمینه  در  را  شغلی  راحتی 
نیاز  درست  بررسی  و  تحقیق  به  خود  موضوع،  این  البته 
دارد. مشاغلی را که پس از فراغت از تحصیل در هر رشتۀ  
تحصیلی می توانید به آنها مشغول شوید، به خوبی بررسی 
کنید. ممکن است که اسم خیلی از مشاغل موجود، حتی 

به گوشتان هم نخورده باشد!  
خواهد  وجود  همچنان  آينده  در  شغل  اين  آيا   

داشت؟
ما در دنیایی زندگی می کنیم که جریان سریع پیشرفت 
هوش  است.  سرسام آور  بسیار  نوآوری،  و  تکنولوژی 
مصنوعی و ماشینی شدن بسیاری از چیزها، در حال تغییر 
دادن قاعده بازی هستند و این تغییر، در آینده بیشتر هم 

می شود. 
و  باشید  داده  »بله«  پاسخ  قبلی  سؤال  به  است  ممکن 
بگویید که فرصت شغلی این رشته، اکنون موجود است، 
ولی آیا آن فرصت شغلی در 10 سال آینده نیز وجوددارد؟ 
برخی از مشاغل پایه ای ممکن است که در سال های آینده 

به کلی حذف شوند. 
 آيا درآمد كافی دارد؟

با  که  باشید  افرادی  از  دسته  آن  جزء  شما  است  ممکن 
قاطعیت می گویند درآمد، در جریان تصمیم گیری هایشان 
چندان اهمیتی ندارد، ولی بهتر است که با خودتان صادق 
باشید؛ چون درآمد داشتن از شغل مورد نظر، برای همگان 

بسیار مهم است. 
هیچ کس دوست ندارد که در آینده با مشکل مالی مواجه 
شوید،  مستقل  بعدها  که  دارید  قصد  اگر  بنابراین،  شود؛ 
مهم است آن چه را که به عنوان درآمد در مقابل شغلتان 

دریافت می کنید، حتماً در نظر داشته باشید. 
3. انتخاب دانشگاه مناسب 

اینکه شما در پایان تحصیل خود، تنها مدرکی را با مهر و 
امضا دریافت کنید، چندان به کارتان نخواهد آمد. مدرک 
شما و اعتبار آن، بستگی زیادی به صادر کننده مدرک و 

مکانی دارد که در آن تحصیل می کنید. 
 انتخاب دانشگاه متناسب با رشته ای كه انتخاب 

می كنید 
ای  شده  شناخته  و  معروف  دانشگاه های  که  حالی  در 
می دهند  ترجیح  داوطلبان   اکثریت  که  دارند  وجود 
دانشگاه ها  از  بسیاری  شوند،  وارد  آنها  به  تحصیل  برای 
قوی  خاص  زمینه هایی  و  رشته ها  در  که  هستند  نیز 
این  در  بررسی  و  تحقیق  اهمیت  نباید  پس  هستند؛ 
مورد را نیز فراموش کرد. با انتخاب دانشگاه متناسب با 
آینده  در  اینکه  احتمال  می کنید،  انتخاب  که  رشته ای 
نیز تحصیالت خود را در مقاطع باالتر بتوانید در همان 

جا ادامه دهید، افزایش می یابد. 
درست است که یکی از نکات مثبت تحصیل در دانشگاه های 
بزرگ، گستره وسیع رشته ها، واحدهای درسی، کارگاه ها 
و آزمایشگاه  های مجهز و مدارکی است که آن دانشگاه ها 
ارائه می دهند، ولی نگذارید که این موضوع،  شما را نسبت 
به دانشگاه های دیگر دلسرد کند. در نهایت، اگر شما قصد 
ادامه تحصیل در رشته مورد نظرتان را داشته باشید، زمینه 
تحصیلی شما در آینده، تخصصی تر می شود و انتخاب های 

شما نیز محدودتر خواهد شد. 
بسیار  می كنید،  انتخاب  كه  دانشگاهی  مکان   

مهم است
که  را  شهری  یا  مکانی  موقعیت  دانشگاه،  انتخاب  برای 
دانشگاه در آن قرار دارد، نیز باید در نظر بگیرید. آیا شرایط 
از پِس  آیا می توانید  از خانواده خود را دارید؟  دور شدن 

هزینه های مربوط به زندگی در شهرهای دیگر برآیید؟ 
از تهیه لیستی از دانشگاه ها و رشته هایی  در نهایت، بعد 
که برای انتخاب مّدنظر دارید، می توانید لیست خود را بر 
اساس رشته هایی که هر دانشگاه ارائه می کند و رشته هایی 

که مناسب شماست، محدودتر کنید. 
4. به خود فرصت دهید

استرس  دچار  خود،  دانشگاهی  رشته  انتخاب  برای  اگر 
شده اید، عجله نکنید و کمی  بیشتر به خود زمان بدهید 
تا بتوانید در این مورد، درست تصمیم بگیرید. تصمیمات 
را  مطلوبی  نتایج  معموالً  استرس،  با  همراه  و  عجوالنه 

برایتان به همراه نخواهند داشت. 
5. كمک دريافت كنید

انتخاب رشته، تصمیمی است که خود شما باید بگیرید؛ با 
این حال، اگر نیاز به کمک دارید، حتماً آن را از افراد دارای 

صالحیت دریافت کنید:
 با مشاوران تحصیلی صحبت كنید

زمینه  این  در  که  تحصیلی،  مشاوران  از  بهتر  کسی  چه 
اطالعاتی که  با  دارند، می توانند کمکتان کنند؟  تخصص 
آنها در زمینه رشته های تحصیلی و دانشگاه ها در اختیار 
شما قرار می دهند، می توانید با آرامش و آگاهی بیشتری 

انتخاب رشته کنید. 
صحبت  مختلف  رشته های  فارغ التحصیالن  با   

كنید
افرادی  خصوص  )به  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  از  برخی 
کرده اند(  انتخاب  عالقه  با  را  خود  تحصیلی  رشته  که 
می توانند شما را در زمینه مشاغل مختلف راهنمایی کنند 
و دیدگاهی بلند مدت در مورد رشته و فرصت های شغلی 

مرتبط با آنها در اختیارتان قرار دهند. 
 با هم دوره ای های خود صحبت كنید

از  خوبی  منبع  معموالً  شما  همکالسی های  و  دوستان 
ایده ها و انگیزه ها هستند. درست است که آنها مانند افراد 
زمینه  در  را  الزم  آگاهی  و  دانش  متخصص،  و  حرفه ای 
رشته های دانشگاهی ندارند، ولی به خوبی درک می کنند 
در  هم  آنها  می گذرانید.  سر  از  را  دورانی  چه  شما  که 
شرایط یکسان با شما هستند؛ پس با آنها صحبت کنید و 

پیشنهادهایشان را نادیده نگیرید. 
 با والدين خود گفت و گو كنید

والدین شما، در تمام مراحل زندگی تان همراهتان بوده اند 
و امروز نیز  با دلسوزی در کنار شما هستند. 

البته پیشنهادهای والدین شما زمانی مؤثر خواهد بود که 
بر آن چیزی که برخالف میل شماست، اصرار نورزند؛ چون 
در نهایت، کسی که قرار است تصمیم نهایی را بگیرد، خود 

شما هستید. 
6. هر گونه معايب و نقاط منفی را
 قبل از انتخاب رشته بررسی كنید

یک رشته ایده آل را برای خود در دانشگاه )با تمام مزایا، 
نقطه منفی آن  آینده مناسب( تصور کنید.  و  زیاد  عالقه 

چیست؟ بله، درست است؛ چیزی به ذهنتان نمی رسد. 
قطعاً هر رشته ای مزایا و معایب خود را دارد. تنها کاری که 
شما باید بکنید، این است که این نقاط منفی را شناسایی 
آنها  با  مواجهه  هنگام  کنیدکه  حاصل  اطمینان  و  کنید 

می توانید مدیریتشان کنید. 
دارد  احتمال  چقدر  که  کنید  مشخص  خودتان  برای 
که  طور  همان  دهید.  تغییر  بعداً  را  انتخابی تان  رشته 
گفته شد، بسیاری از افراد، ممکن است که در دانشگاه 
به فکر تغییر رشته بیفتند؛ پس بهتر است از قبل بدانید 
که در صورت گرفتن این تصمیم، چه هزینه هایی را باید 
بپردازید. آیا اصاًل پیش نیازهای الزم را برای انجام این 
تردید  زمینه  این  در  همچنان  اگر  داشت؟  خواهید  کار 
انتخاب  از  و  کرده  انتخاب  را  کلی تر  رشته هایی  دارید، 

کنید.  اجتناب  تخصصی تر هستند،  که  رشته هایی 
برای تشخیص نکات منفی، به فرصت های شغلی، دانشگاه 
مناسب و تمام مواردی را که اینجا گفته شد، توجه کنید. 
آن چه اهمیت دارد، این است که هرگز مستقیماً به دنبال 
آسان ترین گزینه نروید و راهی را انتخاب کنید که به آن 
افتخار خواهید کرد و شما را به سمت هدفی که در ذهن 

دارید، سوق می دهد. 
7. با حقیقت روبرو شويد 

یک نکته اصلی که در پایان این جستار باید به آن پرداخته 
واقعیات  اساس  بر  انتخابتان  نهایی  کردن  بررسی  شود، 
موجود است. لزوماً رشته ای که از نظر بسیاری افراد، یک 
رشته ایده آل است، برای شما بهترین نخواهد بود. تصمیم 
نهایی را با توجه به شرایط و امکانات خود بسنجید و قبل 
این  این بزرگترین تصمیم زندگی تان را بگیرید،  اینکه  از 

سؤاالت را دوباره از خود بپرسید:
 چه شغلی برای من در آينده مناسب است؟ 

 آيا رشته ای كه انتخاب كرده ام، مرا برای رسیدن 
به آن شغل كمک می كند؟

 چه دانشگاهی برای رشته ای كه انتخاب كرده ام، 
مناسب است؟

 آيا رشته ای را كه انتخاب كرده ام، با توانايی ها و 
مهارت های من سازگار است؟

را  خود  انتخاب  منفی  نقاط  و  معايب  تمام  آيا   
بررسی كرده ام؟

پایان  به  دبیرستان  مقطع  که  کنید  یادآوری  خود  به 
رسیده است و اکنون به مرحله جدیدی از تحصیل خود 
وارد می شوید و باید با خود صادق باشید و برای انتخاب 

رشته تان، واقع بینانه تصمیم بگیرید. 
به طور خالصه، برای انتخاب رشته مناسب برای خود، به 
عالیق، توانایی ها، مهارت ها و آرزوهای خویش توجه کنید 
و آینده شغلی و درآمد مناسب مجموعه رشته های انتخابی 
را نیز برای خود در نظر بگیرید، و اگر در این پروسه نیاز 
به کمک داشتید، با افراد حرفه ای و متخصص، اطرافیان و 

والدینتان مشورت کنید. 
مطمئناً در پروسه انتخاب رشته، گاهی دچار سردرگمی 
گفته  موارد  قدم  به  قدم  اگر  حال،  این  با  شد؛  خواهید 
بررسی  را  موارد  آن  واقع بینانه  و  کنید  دنبال  را  شده 
و  شد  خواهد  آسان تر  بسیار  برایتان  پروسه  این  کنید، 
قطعاً در آینده از تصمیم خود رضایت بیشتری خواهید 

داشت. 

آینده




