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ند شد.  روبه رو خواه شیمان نشویمتا پونه انتخاب رشته کنیم چگحصیلی با سوال و دانشجویان در تمامی مقاطع ت تمام دانش آموزان 

ن منظور احتیاج  ی برای ا ماعی شخص را تضمین می کند.جت ی و اغلینده شی است که آدگی هر فرداز تصمیمات مهم زن  نتخاب رشتها

 است. شد که از شخصی به شخص دیگر متفاوت تعیین معیار های درست و روشن می بابه 

آمد مناسب، پرستیژ و جایگاه  مواردی مانند بازار کار، در از ندر می گیرند عبارت ر نظن برای انتخاب رشته دواناجمالک های کلی که  

در  و ممکن است  نیست یار های کافی شوند اما معر گرفته ر نظهستنذ و باید دیار ها بسیار مهم به طر کلی این معناسب. جتماعی ما

ر  ما در تحصیل دشتامین رضایت ن ه همراه داشته باشد. حتی در نظر گرفتن استعداد نیز نمی تواند به تنهایی ضامآینده پشیمانی ب 

جه قرار  مورد توه باید باشد. بنابراین چه باید کرد؟ د راین مقاله به تمامی معیار ها و مالک هایی که در این زمین رشته منتخبتان 

 ل فرمایید.سوال با مشاوران ایران تحصیل تماس حاص ود هرگونه صورت وج بگیرند پرداخته می شود. در 

 

 در انتخاب رشته  سرنوشت ساز  کی تکن  8

زمانی انتخاب  با نزدیک شدن به بازه و ث انتخاب رشته بسیار مهم و سرنوشت ساز است بح مقدمه این مقاله ذکر شد همانطور که در 

هایی که پیش از  شود. اما از مهم ترین نگرش  یان در مقاطع تحصیالت تکمیلی میسیاری از دانش آموزان و دانشجو، دغدغه ب رشته

 می توان به موارد زیر اشاره کرد: د انتخاب رشته باید به آن ها توجه کر

 ینده خود در نظر بگیریدچشم اندازی برای آ .1

می بینید. در ده سال   ج سال آینده د رچه جایگاهیپن در  . به این ترتیب که خود له ای را برای خود د رنظر بگیریداندازه ده ساشم چ

 ا قرار خواهد داد. ی شمپیش رور از انتظاری را متفاوت و گاها دو  نتایجت  پاسخ به این سوال طور؟ آینده چ

 رد عالقه تان را بشناسید موشغل  .2

یط های کاری مختلف حاضر شوید و در صورت امکان با  در مح بگیرید.تا جای ممکن د رمعرض شغل های مختلف قرار  عی کنیدس

و    مئن باشید زمانمطبپرسید.  شغلی و نحوه انجام کار هایشان سوالباره رضایت ر زمینه شغلی مربوطه فعال هستند درافرادی که د

ر  کان حضور دو اگر امکندتر می  ییتان نزدیک داشت و شما را به شغل روییاخواهد   صرف می کنید ارزش راین راستاکه د انرژی

ی  ، ساعات کارمشاغلش رو، نحوه انجام ی وس پ ید. درآن ها حتما مطالعه کن رد نظر خود را ندارید درباره ط های کاری مومحی 

ه تان اگر به مشکل برخوردید می توانید این  پیدا کردن فعالیت مورد عالقدر   رد مطالعه قرار دهید.مو مربوطه و موارد این چنینی را 

یدن، گرسنگی و تشنگی  نم مانند خواب م از نیاز های فیزیولوژیک بد؛ که آیا من برای انجام این کار می توان دتان بپرسیدسوال را از خو

تی  ن را فراموش کنید و حاری زمارحین انجام کن از انجام آن کار لذت ببرم؟ آیا برایتان پیش آمده است که دو همچناچشم پوشی کنم  

است که در حال حاضر به آن می  همان چیزی  ( ؟عالقه ی من در چیست)پاسخ به سوال ید؟ ن رسنگی و تشنگی را احساس نکگ

 اندیشید.

 استعداد خود را کشف کنید.  .3

انجام برخی از امور بهتر از دیگران عمل   در ن ترتیب که افراد بدی  ترین نحوه ممکن است. به بهستعداد هنر انجام کار های مختلف ا

می تواند  د شخص بهتر از دیگر کار های خواست که برخی از امور نجام شیوه او یا    ر، مهارتی دیگایا حتی در مقایسه و می کنند 

 ، گوشه چشمی هم به آن بیندازید. هت ر زمان انتخاب رشحتما دحال اتعداد خود را پیدا کنید و  نجام برساند. در هر آن را به ا

 رده سال آینده بررسی کنیدرا د مشاغل  ده ی رشته ها وآین  .4

یار روی  هانی به شدت متغیر زندگی می کنیم به نحوی که ممن است بسیاری از رشته ها مشاغلی که امروزه بسما د رج همه ی 

زین نیرو های انسانی در  ایگنی ج نگرشی فراتر نیروی ماشی اع شده و یا با رند در ده سال آینده اشب هستندو متقاضیان زیادی دا بورس 

 حدود نکنید. چند سال آینده مرنظر بگیرید و گستره ی دیدتان را به ل شود. بنابراین احتمالت را د این مشاغ

 ن نباشیدچشم به دهان دیگرا .5



  یرون ی ب  طی به سمت مح یبر اساس منابع داخل دی است که انتخاب با نی ا   یدر مراحل مختلف زندگ  یاز نکات مهم در هر انتخاب  یکی 

انتخاب رشته ،   یاست مثال برا یطی مح ی فاکتورها ری فرزندان ما تحت تاث  ی کنون  یاست که انتخاب ها یدر حال نی شود. ا تی هدا

از نوجوانان به   یار ی مورد اقبال جامعه قرار دارد. بس ای دارد و  یبهتر مال ندهی که کدام شغل آ کنندی موضوع فکر م نی نوجوانان به ا

  یم ی ری گ می متص ی طی مح یکنند که از نظر آنها کدام رشته و شغل آبرومند و بهتر است و بر اساس داده ها یتوجه م انی سخنان اطراف

 .کنند

که بر اساس   ی داشته باشند. افراد یرون ی ب  طی در مح ری تاث  یعوامل درون  یعن ی  فتدی به طور معکوس در افراد اتفتق ب  ندی فرآ نی ا دی با

که   یکنند، پس از مدت  یدرآمدش انتخاب م ی بال زانی م یرا به عنوان مثال برا  یزنند و شغل یدست به انتخاب م  ،یرون ی عوامل ب 

 از شغلشان ندارند.  ی مند تی حس رضا  ای ندارند و  تی ادامه فعال یبرا  ی ا زهی انگ گری بروند، د نی از ب  هاو مشوق   یرون ی ب  یمحرک ها

 را بشناسیدولویت خود ا .6

عایت  ر بامجبور به انتخاب رشته ای  . اگر ماییدلزم را رعایت ن   ارد سطی از تمام موتان حد وا رسعی کنید در انتخاب رشته مورد نظ

افراد جامعه بشری اولویت های  تمام پشم پوشی نمی کنید.  ید که از اولیوت خود برخی موارد شدید مطمئن شو حداقل و حداکثر

تنها   یار غیر ممکن به نظر می رسد. شما به عنوانگان بسبرای همابت ارند بنابراین در نظر گرفتن نسخه ای ث کدیگر دمتفاوتی از ی 

. به عنوان مثال  شخصیت شما می باشد  یار هایی اولویتمعته توجه داشته باشید که چه م است به این نکشخص مسئول آینده خود لز

خدمت به هم نوع.    یگری دارد و د تی اولو ش ی برا ی از آنها ارزش ماد یکی داشته باشند  یمتفاوت  یکار یتوانند ارزش ها یدو برادر م

را انتخاب کند، در   یدارد کاسب  تی نوع اولوخدمت به هم  شی که برا  ی دقت کنند چرا که اگر فرد  دی دو برادر در انتخاب شغل با نی ا

 .ندی درآمد بب   یبرا یرا منبع مارانی تواند ب  ی که عالقه به پول دارد پزشک شود، م ی اگر برادر ای شود و   یورشکسته م ندهی آ

 دهید. را مورد مطالعه قرار گر دی  بیات داوطلبانتجر .7
 

ت دریگران به سادگی کلیک بر روی یک  ربیابه تج خود دسترسیمورد نیاز  سذعت دسترسی افراد به مطالب امروزه با پیشرفت 

و  رار دهیددیده ها و شنیده هایشان را مورد ارزیابی ق خوانده اند را پیدا کنید ود مختلفی که د ررشته شما درس ی باشدو افرامه مدک

آینده تحصیلی و شغلی خود  رای د ب تا بهتر بتوانی  ح و روشن استآنچه در انتظار شماست واضذهنی شما از وید که تصویر ش مطوئن 

تان شگفت زده و یا نا امید نشوید. ی شرایط پیش رو با قرار گیری دریزی کنید وبرنامه ر  

 بشناسیدیژگی های شخصیتی خود را و .8

؟ وجود دارد توجه به ویژگی های  پشیمان نشویمکه  می اب رشته کن چگونه انتخ  سشپاسخ به پر ر هایی که داز مهم ترین معیار 

بسیاري از روانشناسان معتقدند بین نوع شخصیت افراد و موفقیت ایشان ارتباط قوي وجود دارد. همه ما   شخصیتی داوطلبان می باشد.

دانیم افراد از نظر شخصیتي با هم تفاوتهاي زیادي دارند و این تفاوت ناشي از عوامل زیستي و وراثتي است . روانشناسان  مي

اند که عمدتاً توصیف کننده نوع واکنش افراد به محرکها است )مانند  خصیتي ارائه کرده هاي ش هاي مختلفي از ویژگي بنديطبقه 

توان شش نوع شخصیت را از دیدگاه  گرا در مقابل فردگرا، هیجاني، آرام و …(. به طور کلي مي  درونگرا در مقابل برونگرا، جمع

 :روانشناسي مطابق با عالئق فرد برشمرد

  گرا؛واقع 

  جستجوگر؛

  ي؛هنر

  اجتماعي؛

  متهور؛

  قراردادي

شود، دقت نمایند تا دریابند به  ها كه در اینجا به طور اختصار بیان ميداوطلبان عزیز لزم است به ویژگیهاي خاِص انواع شخصیت 

 تر هستند.  كدام یك از انواع شخصیتها نزدیك

 :گرا افراد واقع 



دهند كه شامل كار عملي، منظم و مرتب با ابزار یا ماشینها و حیوانات یا گیاهان باشد. این  گرا، فعالیتهایي را ترجیح مياد واقع افر

رساني دوري كنند. این  افراد اغلب تمایل دارند از فعالیتهاي اجتماعي و یا آموزشي مثل تدریس، مشاوره، پرستاري یا اطالع 

گرا به نوبه خود موجب گرایش به امور فني، مكانیكي، كشاورزي والكترونیكي و کاستیهایي در امور  واقعگرایشهاي رفتاري افراد 

 .گرا براي پول، قدرت و موقعیت ارزش بسیار زیادي قائل هستندگردد. افراد واقعفردي و آموزشي مي 

 

 :افراد جستجوگر 

 

هاي خالقانه و نمادي پدیدههاي جسماني، زیست  ررسي و موشكافي مشاهده افراد جستجوگر، گرایش به فعالیتهایي دارند كه شامل ب 

گردد كه بتوانند چنین پدیدههایي را درك و كنترل نمایند. این افراد اغلب از فعالیتهاي اجتماعي تكراري دوري  شناسي و فرهنگي مي 

هاي رهبري در آنها  ریاضي و نقص در توانایي هاي علمي و كنند. این گرایشهاي رفتاري افراد جستجوگر منجر به كسب كارایي مي

 .بینندشود. افراد جستجوگر خود را هوشیار، انتزاعي، پیچیده، كنجكاو، مستقل، دقیق، منطقي و پژوهشگر ميمي

 

 :افراد هنري 

 

بوده و شامل دستكاري محیط   دهند كه آزاد، داراي ابهام و نامنظم افراد واجد شخصیت هنري افرادي هستند كه فعالیتهایي را ترجیح مي 

كنند. این گرایشهاي رفتاري  براي خلق و یا تولید شكلهاي هنري است. افراد هنري از فعالیتهاي عادي و هماهنگي با قواعد اجتناب مي

افراد هنري به نوبه خود منجر به كسب مهارتهاي هنري، موسیقي، نمایشنامه، آهنگسازي یا خلق آثار هنري دیگر و نقص در  

ها، بینند و به ابراز خالقانه ایده گرا، مستقل، هیجاني و حساس مي گردد. افراد هنري خود درون هاي تجاري و دفتري مي كارایي

 .دهندهیجانات و احساسات اهمیت مي 

 :افراد اجتماعي

وزش دادن، رشد و توسعه دادن، مراقبت  افراد اجتماعي، به دنبال فعالیتهایي هستند كه شامل ارتباط با دیگران براي آگاه ساختن، آم

كنند. این شود، اجتناب مي ها ميكردن یا تعلیم دیگران است و آنها از فعالیتهایي منظم و مرتبي كه شامل ابزار، مواد و یا ماشین

زش( و نقص در  گرایشهاي رفتاري افراد اجتماعي، منجر به كسب كفایتهایي در ارتباطات انساني )مثل مهارتهاي بین فردي و آمو

شناس، آگاه  گرا، مسؤل، موقع آل گردد. افراد اجتماعي خود را همیار، همدم، بخشنده، كمك كننده، ایده توانایي با كارهاي فني و دستي مي 

 .دهندبینند و به پرورش و توسعه رفاه دیگران و خدمات اجتماعي اهمیت مي و گرم مي

 

 :افراد متهور 

دهند كه شامل ارتباط با دیگران، جهت حصول اهداف سازماني یا اقتصادي  شود كه فعالیتهایي را ترجیح ميمتهور گفته مي به افرادي  

كنند. این گرایشهاي رفتاري افراد متهور منجر به كسب تواناییهاي کالمي،  است و از فعالیتهاي علمي، ذهني و پیچیده دوري مي 

گر، پر انرژي،  طلب، سلطه گردد. افراد متهور، خود را پرخاشگر، جاه عین حال نقص در توانایي علمي مي رهبري، بین فردي و در 

بینند و به دستاوردها و نیز موقعیت اجتماعي، خیلي  مي برونگرا، خوش بین، معروف، داراي اعتماد به نفس، پرحرف و اجتماعي

 .دهند و ارزش قائل هستنداهمیت مي

 

 :رداديافراد قرا

 



افراد داراي شخصت نوع قراردادي، به دنبال فعالیتهایي هستند كه شامل كارهاي منظم، مرتب و از پیش تعیین شده مثل تایپ، ورود  

كنند. این ویژگیها به نوبه خود، منجر به  باشد. این افراد از كارهاي سازمان نیافته و مبهم دوري مي ها به كامپیوتر یا نوشتن مي داده

گردد. این افراد خود را دقیق، منظم، همنوا  نواع تواناییهاي امور دفتري و محاسبه كردن و عدم کارایي در تواناییهاي هنري مي كسب ا

 .دانندمي

هاي شخصیتي هستند و در   هاي ارائه شده در ذیل هر یك از تیپ داوطلبان عزیز توجه كنند كه اكثر افراد در واقع تركیبي از خصلت 

 ها در نظر داشته باشند.  د با یكي از آنها، باید تفاوتهاي خود را با این تیپهنگام تطبیق خو

 

 آخرین اخبار مرتبط با انتخاب رشته 

 


