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انتخاب رشته، ريشه در انتخاب هايي فراتر دارد

 فرزند خود را 
براي تصميم گيري هاي مهم تربيت كنيم

نگاه

  خاتون تهراني
برخي از نوجوانان اين روزها گرفتاري بزرگي دارند. اگر 
فرد نوجوان يا جواني هستيم حتماً به خوبي جمالتي 
را كه در اي�ن نوش�ته وج�ود دارد درك مي كنيم، اما 
اگر انسان بزرگسالي هس�تيم، شايد بهتر باشد كمي 
عقب تر برويم و به دوران نوجواني خود س�ري بزنيم. 
در روزه�اي نوجوان�ي در حالي كه تازه عروس�ك يا 
ماشين اسباب بازي را رها كرده بوديم و مي خواستيم 
به كار آينده جدي تر فكر كنيم، چه فكرهاي ديگري 
به س�راغمان مي آمد؟ تا چند وقت پيش از آن همه به 
شوخي و براي اينكه سر صحبتي را با ما باز كنند، ممكن 
بود از ما بپرسند: »مي خواهي در آينده چه كاره شوي 

عزيزم؟«
و ما هر بار با اين پرسش ژستي به خودمان مي گرفتيم و 
مي گفتيم دكتر، معلم، مهندس و... خود من هربار ژست 
كسي را به خود مي گرفتم كه خودكاري در دست دارد 
و در حال نوشتن چيزي است يا روي ديوار خانه با همان 
خودكار ژست آموزش مي گرفتم، مانند يك آموزگار و 

با اين كار كلي خيال پردازي مي كردم. 
      

ژست هاي دوران كودكي به ما اعتمادبه نفس مي داد، درست 
مثل هر كودك ديگري كه با اين ژس��ت ها احساس بزرگي و 
كارا بودن پيدا مي كند ولي در روز انتخاب رش��ته تحصيلي 
چطور؟ مي توانستيم آن ژس��ت ها را بگيريم؟ آن روز ديگر از 
خيال پردازي خبري نبود و وقتش رسيده بود تا ژست هايمان 
را در عالم واقعيت عملي كنيم. شايد شما هم مثل من در آن روز 
به طور واقعي نمي دانستيد كه دلتان چه مي خواهد و شايد هم 
مي دانستيد و شهامت بيانش را نداشتيد يا در بين چند انتخاب 
نمي دانستيد كدام را انتخاب كنيد يا...  آن روز ترس نخستين 
چيزي بود كه در دلمان افتاد با اينكه كاماًل مي دانستيم چه 
مي خواهيم ولي بيشتر ما در ابرازش ترس داشتيم. خيلي از 
نوجوان ها هم در اين روزها حال آن روز من و ش��ما را دارند.  
امروزه با تنوع زيادي كه درباره رش��ته هاي مختلف نظري، 
فني حرفه اي و كار و دانش در مدارس كشور وجود دارد، كار 
بر نوجوانان سخت تر هم شده است. به طور مثال دانش آموزي 
كه تا ديروز فرصت انتخاب رشته در هنرهاي تجسمي را به 
صورت محدود داش��ت، امروزه مي تواند در رشته هاي گريم، 

طراحي، چهره س��ازي، گرافيك و... كه بسيار نزديك به هم 
هستند، تحصيل كند. اين فرصت انتخاب خيلي هم خوب و 
قابل ستايش است ولي استرس بيشتري به نوجوان مي دهد. 
نوجوان امروز بايد شناخت بيش��تري نسبت به رشته ها و در 
واقع شغل هاي مختلف داشته باشد تا بتواند انتخاب درست تر 
و مناسب تري هم كند.  به زبان ساده تر نوجواني كه تا ديروز 
درباره ش��غل و حرفه آينده اش خيالبافي مي كرد، امروز بايد 
از بين راه هاي متع��دد راهي را براي رس��يدن به رؤياهايش 

انتخاب كند. 
ش��ايد تمام ماجرا اين نباش��د چون امروزه مسائل اقتصادي، 
در خيلي از موارد مه��م زندگي تعيين كننده اس��ت. به طور 
مثال ممكن است رشته مورد نظر دانش آموزي محدود باشد 
و تحصي��ل در آن او و خانواده اش را دچار س��ختي كند. مثاًل 
رشته نقاشي حتي در پايتخت كشورمان ايران بسيار محدود 
است و تنها چند هنرس��تان اين رش��ته را آموزش مي دهند. 
اگر دانش آموزي بخواهد در اين رش��ته درس بخواند ممكن 
است هزينه،انرژي و زمان بيشتري الزم داشته باشد. از سوي 
ديگر هزينه هاي مربوط به اين رش��ته هم نس��بت به برخي 
رشته هاي ديگر بيشتر است و از اين بابت ممكن است نارضايتي 
خانواده را نيز در پي داشته باش��د.  اين مسائل به خودي خود 
اس��ترس ديگري بر دانش آموز وارد خواهد كرد كه انتخاب او 

را هم سخت تر مي كند. از سوي ديگر برخي مسائل فرهنگي و 
سليقه اي ممكن است نوجوان و جوان امروز را در انتخاب رشته 
دچار مشكل كند. همچنين برخي مسائل تربيتي مانند كمبود 
اعتمادبه نفس و خودكم بيني مي تواند نوجوان را آزار دهد و كار 
او را در انتخاب سخت تر كند. نوجواني كه باور ندارد مي تواند از 
پس كاري درست برآيد، ممكن است در انتخاب دچار مشكالت 
زيادي شود. اين نوجوان يا جوان ممكن است خودش را بسيار 

كمتر و ناتوان تر از آن ببيند كه بتواند وارد راهي شود كه دوست 
دارد. شايد اين نوجوان يا جوان از هر كسي هم بهتر بداند كه چه 
چيزي مي خواهد و واقعاً چه رشته اي را دوست دارد ولي شهامت 
انتخاب آن را نداشته باشد. مانند خيلي از ما كه در زندگي باور 
نداشته ايم كه كار بزرگي را كه در ذهن داشته ايم بتوانيم انجام 
دهيم، در حالي كه به راستي و در عمل خيلي خوب از پس انجام 
دادنش برآمده  باشيم.  بسياري از نوجوانان از چند هفته پيش 
انتخاب خود را انجام داده و ثبت نام  كرده اند اما جالب اينجاست 
كه خيلي از آنان از انتخاب خود خوشحال نيستند. شايد بهتر 
باشد براي رهايي از برخي سردرگمي ها از مشاور يا فردي آگاه 
كمك بگيريد. كمك گرفتن از افراد آگاه و صحبت با افراد مختلف 
در مشاغل گوناگون، كمك بزرگي به نوجوانان خواهد كرد.  شايد 
نوجوانان با درنظر گرفتن رش��ته مورد نظر خود الزم باشد تا 
خانواده ش��ان را متقاعد كنند تا در اين راه كمك آنان باشند. 
نوجوانان بهتر است اين نكته را در نظر بگيرند كه هر خانواده اي 
براي فرزندانش بهترين را مي خواهد و چنانچه با تصميم آنها 
مخالفتي دارند با كمك گرفتن از اف��راد آگاه و همينطور دانا 
مشكل را حل كنند. وجود چنين افراد دانايي بسياري از مواردي 
را كه از نگاه آنان پنهان مانده اس��ت به آنها نشان خواهد داد.  
نكته مهمي كه به طور كلي در انتخاب ها وجود دارد توجه به 
نداي دروني يا همان چيزي است كه دل گواهي مي دهد. شايد 
برخي از نوجوانان اين ارتباط معنوي را امروزي ندانند و از وجود 
آن سر باز زنند ولي واقعيت اين است كه ما مي توانيم به وسيله 
آگاهي دروني كه در وجود ما قرار داده شده است و هر آن با درك 
و خواستن ما تازه مي شود، به آنچه برايمان درست و الزم است 
آگاه شويم. اين خرد كه از خرد ناپايان پروردگار در دل ما جريان 
دارد چراغ بزرگ و هميشه روشني است كه با باور ما مي تواند 
پرنورتر هم شود. اين چراغ پرنور راه را اشتباه به ما نشان نخواهد 
داد. بهتر است به اين خرد كه روشن كننده  مسير است، اعتماد 
بيشتري كنيم.  با اين اعتماد مي شود بر سختي ها هم غلبه كرد. 
انتخاب هر رشته و هر راهي سختي هايي در پي خواهد داشت 
كه ممكن است نوجوان را بترساند. استادي مي گفت اگر راهي 
را كه به دلمان مي افتد انتخاب كنيم، مسئوليت هايش را هم 
خواهيم پذيرفت. در واقع اين جمله بيانگر آن است كه »هر كه 
را بهر كاري ساخته اند« و چنانچه كاري را كه الزم است انتخاب 
كنيم، انتخاب هم كنيم، سختي هايش هم همان هايي خواهد 

بود كه ما از پس انجامشان برمي آييم. 

سبك انتخاب

  ليالجعفري
چه رشته اي انتخاب كنم؟ اين پرسشي است كه در روزهاي اخير خيلي 
از جوانان و نوجوانان دانشجو و دانش آموز از خود پرسيده اند. شايد پس 
اين پرسش اين باشد كه مي خواهم چه ش�غل و پيشه اي داشته باشم؟ 
يا اين پرس�ش كه: من كه هستم و براي چه كاره ش�دن به اين جهان پا 

گذاشته ام؟
 شايد خودمان هم ندانيم كه وقتي حرف از اين مي زنيم كه چه رشته اي 

را انتخاب كنيم در حقيقت و به سادگي با يك دنيا فلسفه و پيچيدگي 
روبه رو شده ايم. اين فلسفه شايد در ظاهر پيچيده بنمايد ولي در واقع 
همان درسي است كه از ابتداي تولد در خانواده آموخته ايم. ما از بدو تولد 
تربيت شده ايم. در هر جايي كه متولد شده باشيم، با هر محيط و تربيتي 
كه در آنجا وجود داشته است، دچار خصوصياتي شده ايم كه حاال در اين 
انتخاب كمك بزرگي به ما مي كند. محيطي كه در آن رش�د كرده ايم با 
تربيتي كه براي ما  و امكاني كه براي بروز خصوصيات منحصر به فردمان 

داشته است در اين انتخاب تأثير زيادي دارد. اين محيط اگر موفق عمل 
كرده باشد توانسته است اين را به ما هديه دهد كه حاال بدانيم راه كجاست 
تا رشته اي كه براي وارد شدن به آن نياز داريم را بشناسيم. اين محيط اگر 
موفق عمل نكرده باشد ما كه حاال به دنبال راهي براي فراگيري مفيدتر 
و مناسب تر هستيم را كمي گيج مي كند. در اين مورد ما بيشتر از افرادي 
كه همانند خودمان بزرگ نشده اند، نياز به انديشه داريم و شايد بيش از 

آنها نياز به تعمق و خودشناسي.  

   هما ايراني
ممكن اس�ت اين روزه�ا از اينكه فرزندت�ان نمي تواند رش�ته اي را انتخ�اب كند كه 
آينده اش را  تحت الشعاع خود قرار مي  دهد، رنج ببريد و در عذاب باشيد. ممكن است 
با خود بگوييد چطور است كه فرزند من نمي تواند تصميم درستي درباره  رشته اي كه 
مي خواهد خودش آن را بخواند و پيشرفت كند، بگيرد؟ در واقع از خود يا او مي پرسيد 
كه چطور مي شود كه فردي نتواند براي زندگي اش يكي از مهم ترين كارهاي مهم يعني 

تصميم گيري را انجام  و خودش را از بالتكليفي نجات بدهد؟!
خيلي از ما با نوجوان هايي سر و كار داريم كه توانايي تصميم گيري ندارند. شايد هم اين 
ظاهر ماجراست و در واقع ناتواني در تصميم گيري، عامل آزاردهنده اين ماجرا نيست. 
خيلي عوامل ممكن است در تصميم گيري دخالت داشته باشد ولي اينكه انساني كه در 
سن نوجواني و جواني به سر مي برد و با تصميم گيري درباره رشته اي كه در آن مي خواهد 
درس بخواند، سرنوشت خود را دچار تغيير مي كند، نكته مهمي است كه جاي فكر دارد. 
شايد نوشته يك مقاله و يادداش�ت در اين باره كمك كوچكي به اين مهم كند، ولي با 
كمي تأمل درباره  آن شايد شما هم به اين نتيجه برسيد كه بايد همين امروز دست به كار 

شويد و هر كار مثبت و مؤثري را كه مي توانيد انجام دهيد. 

 ممكن اس��ت يك دبير با خواندن اين متن به 
اين فكر بيفتد كه تا به حال دراين باره چه كاري 
براي دانش آموزان خود كرده اس��ت؟ آيا تا به 
حال در الب��ه الي درس هايي كه از كتاب هاي 
درسي به آنان مي داده كمكي هم به شناخت 
آنان از خودشان كه در انتخاب رشته شان هم 
مؤثر خواهد بود، كرده اس��ت؟ شايد حاال در 
س��ال هاي پيش رويش در تدريس اين را هم 

درنظر بگيرد. 
ممكن است مادر و پدري با خواندن اين نوشته 
از خود بپرسند كه آيا فرزند خود را براي گرفتن 
تصميم هاي مه��م آماده كرده ان��د؟ و اگر هم 
فرزن��دي ندارند يا فرزندش��ان هنوز به س��ن 
نوجواني و جواني نرسيده اس��ت، در اين باره 
فكري كنند. مثاًل مطالعه اي در اين باره داشته 
باشند يا دست كم در گوگل گوشي همراهشان 
يا هرگونه دنياي مجازي كه دم دستشان است، 

كمي در اين مورد تحقيق و بررسي كنند. 
 در اين ميان نكته مهمي وجود دارد كه شايد 
كسي به آن توجه نكند شايد هم توجه كند اما 
نخواهد آن را بپذيرد و آن اينكه الزم است براي 
اينكه فرزندم يا دانش آموزم و يا... بتواند تصميم 
درستي درباره انتخاب رشته خود بگيرد، بروم 
سراغ واكاوي رفتار و انديش��ه خودم و در اين 
كار محكم و راسخ هم باش��م. به نظر من اين 
نكته يكي از ريشه هاي ساختن جامعه خوب 
و پيشرفته است كه متأس��فانه خيلي ها آن را 
نمي پذيرند! مصداق اين س��خن را با نظري از 
بانويي اهل معرفت كامل مي كنم كه مي گويد: 
»جهان يكپارچه اس��ت و چنانچه مشكلي در 
جايي وجود دارد بايد نس��بت به آن هش��يار 
بود چون بخشي از ما هم در آن مشكل وجود 
دارد. وقتي شاهد چيزي هستيم، مثاًل از تنگنا 
و فقر رنج مي بريم و شاهد فقر خود يا ديگري 
هستيم بايد عامل وجود آن را در خودمان نيز 
پيدا كنيم. حتي اگر شاهد بالياي طبيعي مانند 
زلزله هستيم بايد عامل وجود آن را در خودمان 
نيز ببينيم. حتي اگر شاهد دزدي و رفتارهاي 
غيراخالقي هستيم باز هم بايد عامل آن را در 
خودمان نيز پيدا كنيم. نه اينكه حتماً ما دزد 
باشيم يا خطاكار، بلكه بخشي از آن مسئله در 
ما هس��ت كه در وجودمان نياز به پاكس��ازي 
دارد. هرچند ممكن اس��ت ما كه ش��اهد آن 
ناهنجاري ه��ا و رويدادها هس��تيم، مأموري 
باشيم از سوي پروردگار براي پاكسازي آنها از 
هستي. براي همين از خداي عالميان بخواهيم 
تا ما را به خاطر وجود آن عامل ببخشد و آن را 

از وجودمان پاك كند و از او بابت اين موهبت 
كه نثارمان مي كند سپاسگزاري و عالقه مان را 
به او بازگو كنيم. اين فرآيند، پاكسازي بزرگي 
در هستي ايجاد مي كند كه همه  آن از خود ما 

شروع شده است.«
به راس��تي چند نفر از ما اين ديدگاه را قبول 
داري��م و مي پذيريم كه همه چي��ز از خود ما 
شروع مي ش��ود؟ هرچه باش��د اين طرز تفكر 
مسئوليت هاي زيادي را براي ما ايجاد مي كند 
كه پيرو آن سختي هاي بسياري هم در زندگي 
ما پيدا خواهد ش��د! با اين توضيح اگر درباره 
انتخاب رشته فرزندم بپذيرم كه چنانچه شاهد 
سستي و ناتواني او در گرفتن اين مهم هستم، 
پس يك جاي كار در وجود خ��ود من نياز به 
اصالح دارد، در اين صورت مس��ئوليت زيادي 
را به گردن خود انداخته ام. با اين كار بايد بروم 
س��راغ رفتارها و تفكرات خودم كه يك عمر با 
خود و اطرافيان و فرزندانم داشته ام. پيدا كردن 
اين دست اندازها كه هم اكنون كار دستم داده 
ممكن است كاري بس سخت و دشوار باشد. 
پيدا كردن اين چال��ه چوله ه��ا و مرمت آنها 
كار آساني نيس��ت. پس بهتر اس��ت از همان 
ابتدا سراغ اين ديدگاه نروم و از همان ابتداي 
بررس��ي ها همه چيز را بيندازم گردن ديگري 

مثاًل فرزندم و ناتوانايي هايش. 
مثاًل وقتي مي بينم فرزندم حاال كه پايه نهم را 
پشت سر گذاشته و مي خواهد به پايه دهم برود 
و براي اين كار ملزم اس��ت تا رشته اي را براي 
تحصيل انتخاب كند، هم��ان بهتر كه بگويم، 
او نمي تواند از پس انجام دادن اين كار بربيايد. 
انگشت اشاره ام را به س��وي او بگيرم و غافل از 
اينكه به گفته بزرگان، چهار انگشت ديگرم را 

به سوي خودم گرفته ام!
شايد اين نگاه خيلي فلسفي به نظر بيايد و آدم 
را دچار سردرگمي و گيجي كند. از سوي ديگر 
اين واكاوي و درون نگري شايد در اين لحظه 
مشكلي را حل نكند، بلكه كار را سخت تر هم 
كند. همه اينها درست اس��ت ولي تا كاري از 
ريشه درست نش��ود، به طور واقعي و اساسي، 
درست هم نخواهد شد. اينكه امروز با چالش 
تصميم گيري فرزند يا نوجواني پيرامون خود 
درباره تعيين رشته تحصيلي مواجه شده ايم، 
شايد پيام بزرگي برايمان داشته باشد. اگر پيام 
اين چالش را بپذيريم و بخواهيم كه به راستي 
آن را درك كنيم، حتم��اً در دركش هم موفق 

خواهيم بود. 
بنابراين اگر امروز در اين چالش به سر مي بريم 
در جري��ان لطف پ��روردگار ق��رار گرفته ايم. 
هرچند تمام هستي لطف پروردگار است ولي 
اين چالش با پيام هايي كه دارد ش��ايد يكي از 
درس هاي بزرگ ماس��ت كه اين روزها نثار ما 
شده است اما نبايد دست روي دست گذاشت. 
اگر مي خواهيم از خودمان شروع كنيم خيلي 
عالي است ولي اگر در حال حاضر زمان تنگ 
است و خودسازي هم زمانبر، بهتر است سراغ 
مش��اور يا فردي آگاه برويم تا فرزندمان را در 
راه انتخاب رشته و سرنوش��تش ياري كنيم. 
مي توانيم ب��ه جاي اينكه هم��ه چيز را گردن 
ناتواني او بيندازيم و اعتماد به نفسش را بيش 
از پيش پايين بياوريم، او را با فردي آگاه و مدبر 
آش��نا كنيم تا در انتخاب راه كمك رس��انش 
باشد و در اين بين خودشناس��ي مان را نيز به 

فراموشي نسپاريم. 

اين رشته سر دراز دارد

آنانيكهبرخالفكارنامهانتخابرشتهميكنند

  فشار والدين و تصميم فرزندان
ش��ايد االن با خواندن اي��ن مقدمه به خ��ود بگوييد مگر 
دانش  آموزي كه تنها 15يا 16سال دارد و جواني كه براي 
ورود به دانش��گاه 18، 19 س��ال دارد و حاال بايد انتخاب 
رش��ته تحصيلي اش را انجام دهد، چقدر پخته اس��ت كه 
بشود از او انتظار خودشناسي و تعمق را داشت؟! شايد اين 
پرسش تا اندازه اي درست باشد ولي اين پرسش بيشتر در 
افكار كساني پيدا مي شود كه چندان هم به فرزندان خود يا 

كودكان و نوجوانان خود اعتمادي نداشته و ندارند!
اعتماد كردن ب��ه فرزند و اينك��ه بدانيم او ه��م مي تواند 
تصميم درست بگيرد، شايد يكي از عميق ترين و مهم ترين 
مشكالتي باشد كه خانواده ها در اين وقت ها با آن دست و 
پنجه نرم مي كنند. خيلي ها از اينكه فرزندشان نمي تواند 
تصميم درس��تي در اين باره بگيرد رنج مي برند ولي دليل 
اصلي آن را معم��والً نمي توانند به درس��تي ببينند. آنها 
مي بينند كه فرزندشان نمي تواند تصميم درست و قاطعي 
براي آينده خود و اينكه وارد چه رش��ته اي بش��ود بگيرد 
و از اين بابت رنج هم مي برند و ش��ايد بس��يار هم عذاب 
مي كشند،اما ممكن است درك نكنند تمام اشكال كار در 

آن دختر يا پسر نوجوان نيست!
فرزند خانواده در اين برزخ كه من كدام راه را بروم گير كرده 
و نمي داند در دوراهي هايي كه سر راهش قرار گرفته، كدام 
راه را برگزيند و چه تصميمي بگيرد كه در اين بين دچار 
مش��كل ديگري هم مي ش��ود و آن اينكه »چرا نمي توانم 

تصميم بگيرم؟ حتماً من آدمك كودن و نااليقي هستم.« 
اين احساس ناخوشايند كه معموالً در اثر فشارهاي خانواده 
يا محيط آموزشي بر نوجوان وارد مي شود ممكن است او 
را وادار كند  صرف نظر از اس��تعدادهايي ك��ه دارد تنها به 
نمرات دروس مختلف و آنچه آنها مي گويد او بايد بشود، 

اكتفا كند. 
  تصميمي برخالف كارنامه

دختر نوجواني را مي شناسم كه نمرات و انتخاب هايي كه از 
طريق كارنامه دوره نخست دبيرستان به دست آورده بود، 
به او اجازه مي داد وارد رشته هايي با اولويت باال و در واقع 
برترين ها مانند رشته رياضي فيزيك شود، در حالي كه او 
دوست داشت وارد هنرستان شود و رشته نقاشي را دنبال 

كند و براي خودش نقاشي جهاني شود. 
اين دختر شايد توانسته بود استعدادي را كه درون وجودش 
داشت بشناسد و دنبالش را بگيرد، در حالي كه كارنامه و 
نم��رات و مجوزها چي��ز ديگري مي گفت. خوش��بختانه 
خانواده  اين دختر توانس��تند به انتخابش اعتماد كنند و 
آزادي كامل را در انتخاب رشته تحصيلي اش به او بدهند 
ولي بسياري از نوجوانان در همين سرزمين بزرگ خودمان 
زندگي مي كنند كه انتخاب رشته آموزشي را چندان مهم 
نمي دانند و اهميت زيادي براي آن قائل نيستند. ممكن 
است بسياري از اين نوجوانان و حتي خانواده هايشان اين 
ديدگاه را داشته باشند كه فرقي نمي كند در كدام رشته 
درس مي خواني، مهم اين اس��ت كه باالخره درس��ت را 

بخواني، ديپلمت را بگيري، بعد هم وارد دانشگاه شوي. اگر 
هم وارد دانشگاه نشدي، دست كم ديپلمي بگيري و كار نان 
و آب داري براي خودت پيدا كني حتي اگر به رشته اي كه 
خوانده اي ارتباطي نداشته باشد. )اين گفته در زمان هاي 
پيش تر كه ورود به دانش��گاه شرايط س��خت تري داشت 
بيشتر هم شنيده مي ش��د. پذيرش و ظرفيت دانشگاه ها 
نسبت به متقاضيان ورود به آنها كمتر بود و اين ناهماهنگي 

ورود به دانشگاه را سخت تر مي كرد.(
  درنظر گرفتن موقعيت اقتصادي

 اين را هم از خيلي ها ش��نيده ام كه به فكر درآمد رش��ته 
دانشگاهي و كار ناشي از آن بايد بود. اين همه بيكار باسواد 
در جامعه وجود دارد ك��ه نمي توانند پول��ي دربياورند و 
زندگي شان را اداره كنند! شايد در شرايط اقتصادي امروز 
جامعه اين افكار بيش��تر وجود داشته باشد و خيلي ها هم 
قبولش داش��ته باش��ند ولي اين نگاه مي تواند خطرناك 
باشد. اين نگاه يعني مغلوب ناماليمات شدن، يعني تسليم 
ترس هايي شدن كه در دل ما افتاده است. اين نگاه نياز به 
تلطيف شدن و پاكسازي دارد. پول داشتن يكي از شرايط 
اساس��ي زنده ماندن در جوامع امروزي است و كسي هم 
نمي تواند منكر آن شود ولي اين را بايد در نظر گرفت كه هر 

كسي را بهر كاري ساخته اند. 
  توجه به توانايي ها در انتخاب رشته

توجه به ساليق و خصوصيات خلقي،روحي و توانايي هاي 
افراد در رابطه با انتخاب رشته تحصيلي آنقدر مهم است 

كه ش��ايد بتوان گفت بحث پول و درآمد در مراتب بعدي 
آن قرار مي گيرد. 

 براي مصداق اين س��خن به زندگي نويس��نده اي اشاره 
مي كنم كه رش��ته تحصيلي دلخواهش را در دبيرستان 
نداشت. او كه به هنر عالقه زيادي داشت به اجبار خانواده 
به جاي رفتن به هنرستان و تحصيل در رشته هاي هنري 
به دبيرستان رفت و در رش��ته علوم تجربي درس خواند. 
خودش مي گويد تمام س��ال هاي دبيرستان را به سختي 
گذراندم و با آنكه چيزهاي زي��ادي از كتاب ها و درس ها 
با مباحث پيچيده اي كه داشتند ياد مي گرفتم، ولي دلم 
هنر را مي خواست و روحم هنر را مي طلبيد. براي همين 
در بيشتر زنگ هاي مدرس��ه حواس��م به دبير نبود و در 
دنياي خودم، شعر مي سرودم. كتاب »مينا و شب آخر« 
يكي از رمان هاي اوست كه چاپ و منتشر شده است. به 
خاطر رشته اي كه در آن درس خواند نتوانست در دانشگاه 
هم وارد هنر ش��ود براي همين از مدرك دانشگاهي اش 
هم به��ره اي نب��رد، جز اينك��ه وقتي از او مي پرس��يدند 
مدركت چيست؟ مي گفت كارشناس��ي! اين نويسنده با 
اين مدرك در جايي استخدام نش��د و كاري انجام نداد و 
تنها با آنچه هنر دروني و خدادادي اش بود توانست براي 
خودش مش��غول كار شود. او هميش��ه مي گويد بهترين 
س��ال هاي زندگي ام كه مي توانس��ت با هنر سپري شود، 
بين فرمول ه��اي فيزيك و ش��يمي و مباح��ث پيچيده 

زيست شناسي  گذشت. 

اگر درباره انتخاب رشته فرزندم 
بپذيرم كه چنانچه شاهد سستي 
و ناتوان�ي او در گرفت�ن اين مهم 
هستم، پس يك جاي كار در وجود 
خود من نياز به اص�الح دارد، در 
اين صورت مس�ئوليت زيادي را 
به گردن خود انداخت�ه ام. با اين 
كار باي�د ب�روم س�راغ رفتارها و 
تفكرات خودم كه يك عمر با خود 
و اطرافيان و فرزندانم داش�ته ام

فرزند خانواده در اين ب�رزخ كه من كدام 
راه را ب�روم گي�ر ك�رده و نمي دان�د در 
دوراهي هايي كه س�ر راهش قرار گرفته، 
كدام راه را برگزيند و چه تصميمي بگيرد 
ك�ه در اين بي�ن دچ�ار مش�كل ديگري 
هم مي ش�ود و آن اينكه »چ�را نمي توانم 
تصميم بگيرم؟ حتمًا م�ن آدمك كودن و 
نااليقي هستم.« اين احساس ناخوشايند 
معم�والً در اث�ر فش�ارهاي خان�واده ي�ا 
محيط آموزش�ي بر نوجوان وارد مي شود

نوجوان امروز بايد ش�ناخت بيش�تري 
نس�بت به رش�ته ها و در واقع شغل هاي 
مختلف داش�ته باش�د تا بتواند انتخاب 
درست تر و مناسب تري هم كند.  به زبان 
ساده تر نوجواني كه تا ديروز درباره شغل 
و حرف�ه آين�ده اش خيالباف�ي مي كرد، 
امروز بايد از بين راه هاي متعدد راهي را 
براي رسيدن به رؤياهايش انتخاب كند

دلت به كدام انتخاب گواهي مي دهد؟
دغدغه هاي تحصيلي اين روزهاي نوجوانان و جوانان

سبك تحصيل


