تاثیر انتخاب رشته دبیرستان در آینده دانش آموزان
در روزگار فعلی ادامه تحصیل دانش آموزان تا گرفتن دیپلم ( یا پیش دانشگاهی ) عادی و فراگیر شده است  .پس سال ها یی که
هر روزش را با تاثیر انتخاب رشته دبیرستان حداقل  2الی  3سال است  .اما بعد از آن چه ؟ با وجود اینکه تغییر رشته از دیپلم
به هر رشته دیگری مجاز است ولی آنچه که در سال های گذشته دیده ایم کمتر افرادی را می توان یافت که سراغ ا ین کار می
روند .عمده دانش آموزان در رشته دبیرستان خود وارد دانشگاه شده و ادامه تحصیل می دهند  .ادامه تحصیلی که در سال های
قبل به تحصیالت تکمیلی یعنی کارشناسی ارشد و دکتری هم کشیده می شود  .پس از آن هم انتظار ها از هر فردی استفاده
مالی ( یا به عبارت بهتر استفاده عملی ) از تحصیالتش است که همه را به سمت بازار های کار رهنمون می کند  .پس عمال
رشته ای که در دبیرستان انتخاب می کنیم نه تنها در دانشگاه بلکه در تمام سال های کاری زندگی مان هم همراهمان هست .
این قسمت خوب و روشن ماجراست  .روی دیگر داستان این است که در سال های گذشته شاهد این اپیدمی هستیم که بیشتر
افراد در شغل هایی مشغول به کار می شوند که کمترین ارتباط را با رشته تحصیلی دانشگاهی آن ها دارد  .و این خود معضل
بزرگ تری است که تا حد زیادی به همین انتخاب های دبیرستان و کنکور ما مرتبط هست  .پس اگر قرار است ک ه سال های
آینده زندگی خود را در مسیر درست پیش برویم و هیچ گاه از تصمیمی که گرفته ایم پشیمان نشویم مهم است که وسواس
کافی در انتخاب رشته دبیرستان به خرج دهیم و براساس آنچه که حس می کنیم بیشترین تطابق را با ما و روحیات ما دارد
تصمیم گیری کنیم .

 انتخاب رشته دبیرستان
با توجه به بروز مشکل در خطوط شبکه هوشمند ،در صورتی که با پیغام خطای " "System Failedو یا "کد مورد نظر در
شبکه موجود نمی باشد" مواجه شدید مجددا شماره گیری نمایید .پس از چند بار شماره گیری می توانید موفق به تماس با
مشاوران شوید.

نظام آموزشی ایران که شامل سه مقطع ابتدایی  ،متوسطه دوره اول و متوسطه دوره دوم است  ،یک نقطه عطف بسیار
حساس دارد به اسم انتخاب رشته دبیرستان  .در سال های نه چندان دور که نظام آموزشی  5 3 4بود دانش آموزان باید بعد
از پایان سال اول دبیرستان اقدام به انتخاب یک رشته تحصیلی برای ادامه مسیر می کردند .با تغییر نظام آموزشی همچنان
این انتخاب رشته دبیرستان به قوت خود باقی است و تنها در انتهای دوره متوسطه اول یا همان پایه نهم تحصیلی اقدام به
انتخاب می کنند  .پس انتخاب رشته پایه نهم یا انتخاب رشته دبیرستان مسیر  3ساله آینده دبیرستان دانش آموز و چه
بسا در بیشتر موارد مسیر باقی عمر یک فرد را تشکیل می دهند  .پس به اندازه انتخاب رشته کنکور سراسری و چه بسا
بیشتر از آن از اهمیت برخوردار است  .این را از حرف های کنکوری هایی می گوییم که علت عدم موفقیت خود را اشتباه در
انتخاب رشته دبیرستان بیان می کنند .در این مقاله صرفا درمورد پارامترهای موثر در انتخاب رشته دبیرستان صحبت
کرده ایم  .شناخت کامل درمورد رشته های هدایت تحصیلی را می توانید در مقاله معرفی رشته های انتخاب رشته
دبیرستان مطالعه کنید .

” انتخاب رشته دبیرستان  ،مهم ترین تصمیم دانش آموز “
 تاثیر ویژگی ها و توانایی های فردی در انتخاب رشته دبیرستان
می خواهیم در ابتدای این موضوع  ،ذهن شما را با پارادوکس های جالبی مواجه کنیم  .مثال مهندسی که از ریاضی متنفر است
! وکیلی که قدرت بیان خوبی ندارد ! پرستاری که از محیط های بیمارستانی بدش می آید یا گرافیستی که ذهن خالقی ندارد
! این ها هرچند شاید به نظر شما خند ه دار به نظر برسد ولی ما روزانه با موارد زیادی از این دست برخورد داریم .هرچند شاید
برای یک دانش آموز  15ساله تصمیم گیری اینکه در آینده قرار است سراغ چه کاری رود شاید خیلی منطقی نباشد اما باید
قبول کنیم هرکدام از رشته های دبیرستان تا حد زیادی بیانگر حس و حا ل حاکم بر آن رشته است  .رشته علوم تجربی را
باید بیشتر به دانش آموزانی توصیه کنیم که توانایی کار در محیط های بیمارستانی و سروکار داشتن با بیماران را داشته باشند

 .کاری که قلب رئوف و صبر و حوصله باالیی می خواهد  .رشته ریاضی فیزیک مناسب دانش آموزانی است که توانایی کار در
محیط های صنعتی و تا حدی زمخت را دارند  .هرچند کار به عنوان مهندس طراح و پشت میز نشینی هم می تواند از ویژگی
های دیگر رشته های دانشگاهی ریاضی فیزیک باشد  .رشته انسانی می تواند آینده ای موفق برای دانش آموزانی ایجاد کند
که قدرت بیان و روابط عمومی باالیی داشته باشند  .اکثر رشته های دانشگاهی رشته علوم انسانی نیازمند روابط عمومی
باال و توانایی داشتن برخورد روزانه با انسان های اجتماع است  .در کنار رشته های نظری  ،رشته های فنی حرفه ای و رشته
های کاردانش هم متقاضی کمی ندارند  .افرادی سراغ رشته های فنی حرفه ای و کاردانش می روند که به نوعی شغل قطعی
آینده خود را مشخص کرده اند و می خواهند ه رچه سریع تر به سراغ فراگیری فنون آن رشته بروند  .بهتر است حساسیت
بیشتری در انتخاب رشته های فنی حرفه ای و کاردانش داشته باشیم  .زیرا افرادی که به سراغ رشته های نظری می روند
در انتخ اب رشته کنکور با تنوع زیادی از رشته های دانشگاهی مواجه می شوند ولی افرادی که رشته های فنی حرفه ای و
کاردانش انتخاب می کنند یا باید دقیقا در همان رشته وارد دانشگاه شوند یا باید تغییر رشته دهند .

” چقدر برایتان مهم است در رشته تحصیلی تان مشغول به کار شوید ؟

.

 انتخاب رشته ریاضی فیزیک در پایه نهم
کامال مشخص است که این رشته ارتباط تنگاتنگی با دو درس ریاضی و
فیزیک دارد  ،از انجایی که اکثر فارغ التحصیالن این دو رشته را مهندسان
آینده تشکیل می دهد درک درست از این دو درس می تواند در آینده کمک
بسیاری به موفقیت در رشته دانشگاهی کند .به جرات می توان گفت که هر
یک از فصول فیز یک مربوط به یک رشته مهندسی می باشد ،پس دانش
آموزی که درک درستی از فیزیک و ریاضی و قسمت های تجسمی دارد
میتواند آینده درخشانی در این رشته داشته باشد .هرچند نباید از نقش شیمی هم در انتخاب رشته ریاضی فیزیک به راحتی

گذشت .اینکه ما دید مهندسی داریم امابه دلیل نخ واندن دروس معدل کمی در این سه درس کسب کردیم اصال توجیه مناسبی
نیست لذا توصیه می شود دانش آموزانی که دارای معدل باالتر از  18در این سه درس هستند وارد این رشته شوند.
 انتخاب رشته علوم تجربی در پایه نهم
برای رسیدن به ایده ال هایتان در رشته تجربی باید در دروس زیست شناسی
و ریاضی شیمی دارای دید مناسبی باشید .اکثر رشته های دانشگاهی رشته
تجربی در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با زیست و شیمی و تا حدودی
ریاضی و فیزیک هستند ،برای مثال رشته های پزشکی و پیراپزشکی کامال
مرتبط با دروس زیست و شیمی هستند و همچنین رشته های علوم پایه مانند
ژنتیک نیز به درک مناسبی از ریاضی و زیست و شیمی نیاز دارند ،نمی توان
رشته تجربی را رشته حفظیات نامید اما از نظر درک ریاضی و مفاهیم نسبت به ریاضی مهارت کمتری را می طلبد .اما از
نظر درک پدیده های طبیعی و کنجکاوی نسبت به پدیده ها نسبت به ریاضی کنجکاوی بیشتری را نیاز دارد.
از آنجایی که استقبال از رشته تجربی در سال های قبل به شدت زیاد شده است بنابراین دانش آموزان این رشته رقابت بیشتری
را در کنکور سراسری شاهد خواهند بود .این رقابت بدین معنی است که تقریبا در چندسال گذشته تعداد شرکت کنندگان کنکور
تجربی حداقل  2برابر شرکت کنندگان رشته ریاضی فیزیک و یا رشته انسانی بوده است .اگر بخواهیم رشته های گروه پزشکی
یعنی رشته های پزشکی و پیراپزشکی را رشته های اصلی دانشگاهی برای دانش آموزان تجربی بنامیم تنها برای ح داکثر  2الی
 4درصد این داوطلبان در دانشگاه های دولتی در رشته های پزشکی و پیراپزشکی صندلی وجود دارد .عددی که هرساله در حال
کاهش یافتن است . .این رقابت حتی با کمک صندلی های دانشگاه آزاد و پردیس های خودگردان هم نتوانسته است طعم
سهولت به خود بگیرد.
بنابراین کسی که خود را برای انتخاب رشته تجربی در پایه نهم مستحق می داند باید خود را برای یک رقابت تمام عیار آماده
کند.
 انتخاب رشته علوم انسانی در پایه نهم
در رشته انسانی قوی بودن در دروس ادبیات و عربی کمک بیشتری به دانش آموز می
کند اما متاسفانه اکثر دانش آموزان برای فرار از درس ریاضی به این رشته روی می
آورند .درس ت است که در این رشته دروس ریاضی بسیار سطحی میباشد و دروس
رشته علوم انسانی جنبه حفظی یشتری دارد اما قوی بودن درس ریاضی شما منافاتی
با رشته انسانی ندارد ،کسی که می خواهد در رشته علوم انسانی تحصیل کند باید
فاکتور روابط عمومی قوی و سخنوری را به عنوان اولویت انتخاب این رشته مدنظر
داشته باشد .زیرا عموم رشته های دانشگاهی رشته علوم انسانی در ارتباط مستقیم با
اعضای جامعه است مانند رشته های اقتصاد ،روانشناسی ،مشاوره ،مدیریت ،علوم
سیاسی و ...

برای موفقیت در این رشته حافظه قوی و بهره مندی از تمرکز خوب کمک شایانی می کند  .دروس رشته انسانی جنبه "حفظ
کنید" بیشتری دارد و این موضوع بی ارتباط با رشته های دانشگاهی این گروه نظیر حقوق وتاریخ و ...نیست  .اما بنظر گروه
مشاوره هیوا تنها کسانی می توانند در این رشته به رتبه های عالی در کنکور برسند که در پشت همین "حفظ کنید" ها هم
بتوانن د پیوستگی مفهومی و ارتباط منطقی پیدا کنند وگرنه دروس این رشته بسیار برایشان عذاب آور خواهد بود.
نکته مثبت برای موفقیت در کنکور رشته انسانی رقابت کمتر نسبت به سایر گروه های اموزشی می باشد یعنی دانش آموز قوی
کمتری نسبت به سایر رشته های نظری در این گروه وجود دارد.

 انتخاب رشته شاخه فنی و حرفهای در پایه نهم
رشته فنی حرفه ای شامل چهار زیر گروه هنر ،مدیریت و خدمات ،صنعت و کشاورزی می شود و به نوعی می توان به تمامی
رشته های گروه ریاضی در دانشگاه راه یافت اما یادمان باشد با انتخاب رشته
فنی حرفه ای شانس قبولی خود را در دانشگاه های درجه یک کشورتا مقطع
ار شد از خود گرفته ایم و اصوال برای ورود به کارشناسی ارشد دانشگاه های
خوب نیز با ضعف علمی محسوسی نسبت به دانشجویانی که از رشته ریاضی
فارغ التحصیل شده اند مواجه هستند ( که البته با تالش و کوشش قابل جبران
است)
اما از سویی دیگر با مهارت های فنی آموخته در این رشته ها می توان زودتر و راحت تر وارد بازار کار شد و به نوعی فارغ
التحصیالن رشته های فنی حرفه ای زودتر مهارت و نوآوری خود را در شغل انتخابی به ظهور رسانند.
اگر قصد مهندس شدن یا مدیر شدن و تحصیالت عالی را دارید رشته ریاضی نسبت به فنی اولویت بهتری دارد اما اگر میخواهید
زودتر وارد بازار کار شوید رشته های فنی حرفه ای توصیه می شود .مخصوصا دانش آموزانی که به کارهای عملی عالقه بیشتری
نسبت به کارهای علمی دارند رشته های فنی حرفه ای اکیدا توصیه می شود.
شاید از گذشته این تصور در بین بعضی خانواده ها رواج یافته باش د که فقط شاگر تنبل ها یا کسانی که از درس خواندن فراری
هستند سراغ رشته های فنی می روند .حتی اگر چنین تصوری درست باشد باید به جنبه مثبت قضیه نگاه کنیم .قرار نیست
همه مهندس شوند ...حداقل اگر کمی واقع بینانه تر به فارغ التحصیالنی که در اقوامتان حضور دارند نگاه کنید خواهید دید
بیشتر به ظاهر این مهندسان از انجام کوچک ترین کارهای فنی ناتوانند و فقط اسم مهندسی را یدک می کشند .اما اگر فرزند
شما با عالقه خود به سراغ این رشته ها برود حداقل نتیجه ای که در پی خواهد داشت این است که شاید با گرفتن یک فوق
دیپلم یا حتی دیپلم دیگر از ادامه تحصیل منصرف شود ولی حداقل یک عمر با ان چیزی که در چندسال تحصیلش در دبیرستان
و شاید دانشگاه می آموزد کارهای خیلی ها را راه می اندازد و از این بابت نقش موثری در اجتماع ایفا خواهد کرد.

 انتخاب رشته شاخه کارودانش در پایه نهم
رشته های کارودانش از لحاظ عنوان رشته ها شباهت زیادی با رشته های فنی حرفه ای دارند ولی اوال انتخاب گرایش های
جزئی تر در رشته های کارودانش ممکن تر هستند همچنین این امکان وجود دارد که برای اخذ دیپلم کارودانش به مدرسه
مراجعه نکرد و صرفا با مراجعه به آموزشگاه های فنی حرفه ای که مجوز خود را از سازمان فنی و حرفه ای گرفتند به دانش
آموزان دیپلم کارودانش دهند.
در مجموع ورود به رشته های فنی دشوارتر و گذراندن دروس رشته های فنی نیز سخت تر از رشته های کار دانش میباشد اما
شرایط استخدامی برای رشته های فنی حرفه ای بهتر می باشد و احد های کارگاهی رشته کارددانش بیشتر است.در مجموع
رشته کاردانش آسان ترین رشته برای گرفتن دیپلم می باشد و با توجه به اینکه در بیشتر مدارس و آموزشگاه های کارودانش
سخت گیری زیادی روی دانش آموزان وجود ندارد در نتیجه بعد از اخذ دیپلم به دلیل ناآشنایی نسبی دانش آموز با مباحث
دیدخوبی نسبت به آن در بازار کاری وجود ندارد .هرچند در مدارس کار دودانش نیز استثنا وجود دارد و مدارس کارودانشی داریم
که از لحاظ کیفیت با مدارس فنی حرفه ای قابل مقایسه اند.

به امید موفیقت و سربلندی برای همه ی شما دانش آموزان

