
به ياد داشته باشيد 
يك انتخاب ايده آل وجود 

ندارد. در طول زندگى مشاغل 
جـديد و تغييــرات زيادى   

در شغــل تان را تجربه 
خواهيد كرد.

برخی سواالت پیش رو  در تصمیم گیری شغلیاھمیت تصمیم گیری شغلی

"در آينده مى خواهيد چه كاره شويد؟" اين سوالى است كه از 
همه ما به شكلهاى مختلف پرسيده شده است؛ بسته به اينكه 
چند ساله مان بوده و در كجاى زندگى مان بوده ايم. اما نگرانى 
براى تصميم گيرى شغلى مدتهاست كه با هر كدام ماست. وقتى 
استار  سوپر  معلم،  خلبان،  داشتيم  دوست  احتماال  بوديم،  بچه 
سينما، دكتر، مهندس و يا قهرمان اتوموبيلرانى بشويم. بعضى از 
ما شايد هنوز به اين آرزوها پايبند باشيم. اما گروهى از ما بارها 

اين خواسته ها را تغيير داده ايم.
بگيريم.  را  خود  قطعى  تصميم  تا  رسيده  آن  وقت  شايد  حاال 
بسيارى از ما بر اين باوريم وقتى تصميم خود را در دنياى واقعى 
گرفتيم، فرآيند انتخاب شغل به پايان رسيده است و بايد زندگى 
در  شايد  است.  اشتباه  تصور،  اين  اما  كند.  پيدا  جريان  عادى 
روزگار گذشته اين فكر درست بوده باشد، اما در دنياى متغير 
امروز انتخاب شغل بيشتر از آنكه يك نتيجه باشد يك فرآيند 
جارى است. وقتى نيازهاى جامعه و فرد مرتبا تغيير مى كند، ما 
مجبوريم انتخابهاى شغلى مان را بارها ارزيابى كنيم. ما برنامه ها 
و مسيرهاى شغلى را بازبينى مى كنيم، تغيير مى دهيم و حتى 
تصميم  يك  شغل  انتخاب  ديگر  دهيم.  مى  تغيير  را  شغلمان 
نظام  آموختن  متغير  دنياى  اين  در  نيست.پس  العمر"  "مادام 
از  يكى  ضرورى  شرايط  در  آن  كارگيرى  به  و  شغل  انتخاب 

مناسبترين و كاربردى ترين مهارتهاست.   
اين مجموعه، اطالعاتى به شما ارايه مى دهد تا واقعيتهايى را 
تا  اختيارتان مى گذارد  فعاليتهايى در  و  بدانيد  درباره مشاغل 
عاليق، مهارتها و ارزشهايتان را در ارتباط با دنياى كار ارزيابى و 
مشخص كنيد. اما، اين تنها نقطه شروع است. احتماال فعاليتها 
يك نتيجه قطعى در مورد "شغل آينده" در اختيارتان نمى گذارد. 
براى  تا تصميمات مناسب و موثر  به شما كمك مى كند  اما، 

تنظيم برنامه ريزى شغلى تان بگيريد.

عوامل موثر بر
تصمیم گیری شغلی؟

استعدادھا

ارزش ھا

تصميم گيرى شغلى تحت تاثير عوامل مختلفى 
قرار دارد از جمله شرايط فرد و بازاركار. شرايط 
فرد شامل استعدادها، عاليق، ارزش ها، مهارت ها، 

ويژگى هاى شخصيتى و ... است.
تقاضـا،  و  عـرضه  شـامل  بـازاركار  شـرايط 
فرصت ها، امكانات، محدوديت ها و... است. براى 
تصميـم گيرى مناسب در نظر گرفتن روش هاى 
تصميم گيـرى صحيح ضرورى است كه در اين 

بخش به آن پرداخت شده است.

قـدرت؛ رهــبر بودن، مسئول بودن

درآمـد؛ دريافت هاى مـادى

هماهنگى؛ كارهايى بر اساس اعتقادات شخصى

فعـاليت هاى انسان دوستانه؛ كـمك كردن به 
مردم و/ يا جــامعه

صداقت؛ ارزشمند بودن روابط صادقانه

بيان حس هنرمندانه؛ اهميت قايل شدن براى 
زيبــايى و هارمونى

اوقات فراغت؛ داشتـن فــرصت براى تفــريح 
و استـراحت

سالمت؛ ايجاد تعادل در جنبه هاى مختلف زندگى

ساير موارد ......................

دوباره به فهرست نگاه كنيد و 5 مورد از مهمترين 
ارزشهايتان را مشخص كنيد. حاال يك يا دو مورد 
از مشاغلى را نام ببريد كه بيشتر از همه بيانگر 
اين ارزشهايتان است. براى مثال وجهه اجتماعى، 
انسـان دوستى و خـالقيت   اسـتقالل،  چـالش، 

مى توانند در وجود يك وكيل متجلى شوند.
فهرستى از مشاغلى تهيه كنيد كه فكر مى كنيد 

بيشتر از همه با ارزشهايتان منطبقند.

آيا فقط يك شغل مناسب براى من وجود دارد؟ 
نه. براى هركس گزينه هاى مختلف شغلى مناسب وجود 
بايد  بيشتر آنها فرد  ايده آل نيست. در  دارد. هيچ شغلى 
تعادلى بين زندگى كارى و شخصى اش ايجاد كند. بيشتر ما 
به اين نتيجه مى رسيم كه دنبال ويژگى هاى معمول يك كار 
هستيم. مثال دوست داريم پيشرفت كنيم، فروشنده باشيم، 
به ديگران كمك كنيم، درگير كارهاى انتزاعى و فكرى شويم 
و يا كاربردى و ملموس. بياييد به جاى تمركز بر يك شغل 
هاى  ويژگى  كه  بينديشيم  مشاغل  از  طيفى  بر  آل  ايده 

مشترك مورد عالقه ما را دارند.

منظور شما اين است كه حدود نيمى از مشاغلى كه در سال 
1420 وجود خواهد داشت امروزه وجود ندارد؟

با اين ناشناخته ها يك فرآيند  بله! آمادگى براى رويارويى 
است. براى آمادگى الزم است خود، علم و استعدادها، مهارتها، 
عاليق و شيوه زندگى تان را بشناسيد (به چه فكر مى كنيد؟ 
دوست داريد چه طور زندگى كنيد؟ از بودن با چه آدم هايى 
لذت مى بريد؟). در سال هاى آتى فرصت هاى مختلفى براى 

تغيير شغل خواهيد داشت.

آيا در آينده دو يا سه بار (يا حتى بيشتر) تغيير شغل خواهم داد؟
اين مطلبى است كه بيشتر متخصصين ابراز مى كنند.عاليق 
مرتبا تغيير مى كند و مشاغل جديد شكل مى گيرند. اين امر 
به شما فرصت مى دهد تا شغلى را بعد از فارغ التحصيلى 
برگزينيد و وقتى فرصت ها و حيطه هاى جديد پيش رويتان 

باز شد آن را تغيير دهيد. 

بايد دنبال رشته اى براى ادامه تحصيل باشم كه بازار كارش 
خوب است؟ 

هيچ رشته تحصيلى و شغلى وجود ندارد كه بتواند اشتغال را به 
محض فارغ التحصيل شدن تضمين كند. فرصت هاى شغلى 
مرتبا تغيير مى كند. مشاغل پر رونق در بازار كار در سال 
آينده به سختى قابل پيش بينى است؛ چه رسد به سالهاى 
آينده. اما، مى توان تا حدودى روى منابع در دسترس براى 
پيش بينى حساب كرد. از منابع علمى به جاى نقل قولهاى 

دوستان استفاده كنيد.

آيا تغيير رشته به معناى عدم تعهد من به دانشگاه يا عدم 
تواناييم در به پايان رساندن تحصيالت است؟

بيش از 50 درصد افرادى كه فارغ التحصيل شده اند پيش از 
اين تغيير رشته داده اند (تقريبا 1,5 بار). معموال تصور مى شود 
دانشجويانى كه تغيير رشته داده اند نمى دانند چه مى خواهند و 
يا نمى توانند در دانشگاه موفق باشند. اما عكس اين مطلب 
صادق است. بايد در نظر داشت فرآيند انتخاب شغل نيازمند 
انعطاف پذيرى، امتحان كردن گزينه هاى مختلف و ايجاد تغيير 
در مواقع لزوم است. وقتى فهميديم كه انتخاب اولمان مناسب 

نيست به دنبال انتخاب مناسبتر ديگرى مى رويم.

التحصيالن  فارغ  از  نيمى  تقريبا  كه  است  اين  منظور شما 
دانشگاه وارد مشاغل نامرتبط با رشته تحصيلى شان مى شوند؟

 درست است. جالب است؟ عاليق ما تغيير مى كند. بازار كار 
تغيير مى كند. بعضى از مشاغل از رونق مى افتند. حيطه هاى 
جذاب ديگر پيش روى ما قرار مى گيرد. بعضى افراد بعد از 
مدتى كار درمى يابند كه شيوه زندگى شان متاثر از شغلشان 
تغيير كرده است. پس تغييرات شغلى جهت ارضاى نيازهاى 

جديد زندگى الزامى است.

آيا مشاوره شغلى و انجام تستهاى مرتبط مى تواند به من 
راهى براى انتخاب مناسبم پيشنهاد كند؟ 

هيچ تستى همه اطالعات راجع به انتخاب شغل را در اختيار 
شما نمى گذارد و نمى تواند بگويد كه در چه شغلى احساس 
رضايت بيشترى داريد. تستها به شما نشان  مى دهد عاليق 
از  هدف  چيست.  مرتبط  كارى  هاى  زمينه  و  شما  واقعى 
راهنمايى شغلى شناسايى زمينه هاى شغلى است كه منعكس 
كننده ارزشها، عاليق و آرزوهاى شما باشد. همچنين به شما 
كمك مى كند تا عوامل ديگر موثر در انتخاب شغلتان (نظير 
اهداف  و  تعهدات خانوادگى، محدوديت هاى محل زندگى 

بقيه زندگى تان) را طبقه بندى كنيد.  از  كارى  چه  انجام  در  ذاتى،  هاى  توانايى 
موفق تر عمل مى كنيد و كدام فعاليت ها را زودتر 
ياد مى گيريد؟ چه كارى را بدون دريافت آموزش 
اين  به  پاسخ  دهيد؟  مى  انجام  راحتى  به  خاص 
مشخـص    را  شما  استـعدادهاى  ساده  سـواالت 
مى كند. از آنجايى كه رغبت ها آموختنى هستند، 
توجه به استعداد در هنگام تصميم گيرى شغلى 

بسيار ضرورت دارد.

آيا دوست داريد...
•   براى شـركتى كار كنيد كه در آن به سـرعت 

پيشرفت مى كنيد اما امنيت شغلى نداريد؟
•   به ازاى توليد يك گاز سمى و مضر براى مردم 
و محيط زيست، حقوق بااليى دريافت كنيد؟

پاسخ به اين سـواالت ارزش هاى ما را مـشخص 
مى كند. ارزشها، باورها و نگرشهاى مهم ما هستند 
كه در تصميم گيرى شغلى راهنماييمان مى كنند.
در اين قـسمت شمـا مى توانيد ارزش هايتان را 
بسنجيد. فـهرست زير تعـدادى از ارزش هاى 
شغلى را دربرمى گيرد. همه آنها را بخوانيد و از 0 
تا 10 به ارزشها نمره دهيد (0 به معنى بى اهميت 

بودن و 10 به معنى بسيار مهم بودن.)

وجهه اجتماعى؛ معروف و مشهور بودن

مسئوليت پذيرى؛ از ديد ديگران بسيار توانمند بودن

هيجان؛ خطر پذيرى

استقالل؛ براى خود كار كردن، آزادى شغلى

چالش؛ لذت بردن از فعاليتهاى سخت و مشكل

خالقيت؛ انجام كارها به شيوه هاى جديد

پيشرفت؛ تمايل به بهتر شدن و كسب موفقيت

تنوع؛ لذت بردن از تغيير

امنيت؛ تمــايل به داشتن آينـده شغلى مطمئن 
و قـابل پيــش بينى
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مھارت ھا

چیست؟

در  ما  هاى شغلى  تجربه  و  ها  توانمندى 
انتخاب بسيار موثرند. مهارتهاى ما، توانايى هاى 
اثر تكرار و تمرين  فردى ما هستند كه در 
كسـب شدند در اين قسمت تــوانايى هاى 

شغلى فعلى تان را خواهيد سنجيد.
تمام  يا  وقت  نيمه  مشاغل  از  فهرستى 
آنها  به  مشغول  حاضر  حال  در  كه  وقتى 
هستيد تهيه كنيد. مهارتهاى آشكار و پنهان 
مرتبط با اين حرفه ها را بنويسيد (براى مثال 
نجات غـريق، عـكاس و...) تا مى توانيد اين 
مهارت ها را به خاطر آوريد. مشـاغلى را در 
نظر آوريد كه در حوالى خانه و يا داوطلبانه 

به آنها مشغول بوده ايد.
وقتى به فهرست مهارتها نگاه مى كنيد آيا 
الـگو يا هم آيندى هايى بين مهــارت هايتان 
مشاهده مى كنيد؟ اين فهرست چه واقعيتى از 
عالقه مندى ها و مهارتهايتان بيان مى كند؟ 
دوست داريد با دستهايتان كار كنيد؟ بيشتر 
تجربه شما در كار با افراد بوده يا با اطالعات 
و يا ابزارآالت؟ آيا دوست داريد به نتيجه 

كار مطمئن باشيد؟
مهارتها مى توانند در گروههايى به موازات 
دسته بندى عالقه مندى ها طبقه بندى شوند.

ساختن، جمع آورى كردن، سرهم كردن، 
آشپزى كردن، تعمير كردن، عمل كردن، 

باال بردن، حمل و نقل

حل مساله، كشف، آناليز كردن، آزمايش 
بينى كردن،  كردن، مقايسه كردن، پيش 

تحقيق، فكر كردن

انتقال محبت، مشاوره دادن، ارتباط برقرار 
كردن،  تشويق  كردن،  همدردى  كردن، 

كمك كردن، روحيه دادن

كردن،  طراحى  كردن،  خلق  نوشتن، 
آراستن، نقاشى كردن، تخيل كردن، آواز 

خواندن، ساز زدن

بحث كردن، مناظره كردن، بررسى كردن، 
از  پيروى  اطالعات،  آورى  جمع 
دستورالعملها، پر كردن فرمها، تايپ كردن

خواندن، نوشتن، تدريس، نصيحت كردن، 
اطالعات دادن

با بررسى مهارتهايتان به نظرتان كدام الگو 
بيشتر از همه با شما منطبق است؟ مشاغلى 
رابنويسيد كه اين مهارتها را به كار مى بندد. 

عالقه مندی ھا

شناسايى عالقه هاى فردى به ما كمك مى كند تا 
فعاليتهاى شغلى را كه برايمان لذت بخش است، 
بشناسيم. مشاغل منطبق بر عالقه غالبا براى ما 
خوش آيندتر هستند. براى شناسايى اين عاليق 
همه  از  فهرست  تهيه  راه،  يك  كرد؟  بايد  چه 
فعاليتهاى خوش آيند است. براى مثال، اگر قرار 
باشد در كالس هاى فوق برنامه شركت كنيد، 

كدام يك از آنها را انتخاب مى كنيد؟
يك راه ديگر اين است كه فكر كنيد بيشترين وقت 
خود را به چه كارى اختصاص مى دهيد؟ براى مثال 
به مـحض اينكه وقـت خالى پيدا مى كنيد ترجيح 

مى دهيد به جاى مطالعه كتاب باغبانى كنيد. 
راه ديگر همكارى با مراكز خيريه و يا فعاليتهاى 
داوطلبانه است. اين كار هم در شناسايى عالقه هاى 

واقعى تان موثر است.
بيشتر  از همه  را  در مدرسه، چه درسهايى 

دوست داشتيد؟
كمتر  همه  از  را  درسهايى  چه  مدرسه،  در 

دوست داشتيد؟
الگوهاى مشترك و يا هر ويژگى مشابه در موارد 
برنامه ى  فوق  فعاليتهاى  كنيد.  بررسى  را  فوق 
مورد عالقه و نيز عضويتتان در گروههاى مختلف 
فعاليتهاى  باشيد  داشته  خاطر  به  بنويسيد.  را 
آيا  بگيريد.  نظر  در  نيز  را  مدرسه  و  اجتماعى 

شباهتى بين موارد فوق مى بينيد؟
حال، فهرستى از تفريحات و سرگرمى ها و ساير 

عالقه هايتان بنويسيد.

دوباره به الگوى عالقه مندى هايتان نگاه كنيد. 
براى مثال، درس مورد عالقه تان در دبيرستان 
رياضى است، از مديريت و رهـبرى افراد لذت 
مى بريد و وقت اضافه تان را صرف بررسى قيمتها 
مى كنيد. احتماال حيطه مورد عالقه شما تجارت 
است. به طور عمده عاليق مى توانند در گروههاى 

زير طبقه بندى شوند:

زمینه ھای عالقه مندی:
فعاليتهاى مكانيكى، خارج از خانه  و ورزشى
كشف حقايق، نظريه ها، رياضيات و علوم جديد

توجه به ديگران و فعاليتهايى در زمينه كمك  به آنها
موسيقى، نمايش، هنر و بيان خود

فعاليتهاى جزيى نگر، ساختارى و منظم
فروش، پيگيرى، رهبرى، سياست

فعاليتهاى دانشگاهى، سمينارها، تدريس

بعد از بررسى الگوى عالقه هايتان، دو يا سه زمينه 
كلى را كه در باال توضيح داده شد، انتخاب كنيد. حال 

مشاغلى را بنويسيد كه عالقه هايتان را دربرگيرد

ویژگی ھای شغلی

گاهى بعضى از ويژگى هاى يك شغل در ارتباط با ما 
و سبك زندگى مان مهم مى شوند. در اينجا فهرستى از 
ويژگى هاى شغلى وجود دارد كه براى ما مى توانند مهم 
باشند. به هر مورد 0 تا 10 نمره دهيد. 0 به معنى بى 

اهميت و 10 به معنى بسيار پر اهميت است. 
كار كردن با مردم؛ بيشتر روز كارى شما صرف 

تعامل با انسانهاى ديگر مى شود.
كار با كلمات و اعداد؛ مشاغلى كه درگير نوشتن، 

محاسبه و توجه به جزييات است.
كار با اسباب و ابزار؛ ساختن، سرهم كردن، و ساير 

فعاليت هاى ماشينى
كار با كــودكان؛ بيشتر روز كارى شما در تعامل با 

كودكان مى گذرد.
كار با بزرگساالن؛ تعامل با بزرگساالن بخش عمده 

روز شما را به خود اختصاص مى دهد.
بيشتر روز كارى شما در محيط  كار در خــانه؛ 

بسته مى گذرد.
كار در خــارج خانه؛ هر كارى كه بيشتر وقت آن 

در بيرون از خانه سپرى مى شود.
ســفر؛ مسـافرت به مناطـق مختـلف بخش عمده 

اين گونه مشاغل است.
ساعت هاى كارى انعـطاف پذير؛ شما قادر هستيد 

برنامه كارى تان را خودتان تنظيم كنيد.
ساعات كار منطقى؛ به ندرت پيش مى آيد كه همه 

روز مشغول كار باشيد.
كار در شــهر؛ الزم است بيشتر وقت در مكانهاى 

شلوغ و شهرها حضور داشته باشيد.
كار در حــومه شهر؛ كه در مناطقى وجود دارد كه 

جمعيت كمترى دارند.
بازنشستگى؛ برنامه ريزى براى درآمد بازنشستگى 

جزيى از مسايل مالى يك شغل است.

خوب...حاال با اين اطالعات چه كنيم؟
گام بعدى در شناسايى و انتخاب شغل نتيجه 
گيرى از اطالعاتى است كه از بررسى ارزشها، 
عاليق، مهارتهايمان و نيز ويژگى هاى شغلى به 
دست آورده ايم. براساس الگوهايى كه به دست 
آورده ايد مشاغلى را كه دوست داريد بيشتر 

درباره آنها بدانيد مشخص كنيد.

نتیجه گیری از اطالعات خود سنجی

طبقه بندی مھارت ھا

مرخــصى؛ پرداخت حقوق در زمانهاى مرخصى 
بخشى از درآمدهاى يك شغل است.

5 روز كارى 8 ســاعته؛ ساعات كارى محدود و 
مشخص است.

تا  شنبـــه  از  كارى  روزهــاى  كـارى؛  روزهاى 
چهارشنبه است.

شـب كارى؛ ساعت كارى اين مشاغل در ساعات 
بعد از ظهر است.

ساير موارد...

حاال، دوباره به فهرست نگاه كنيد و 3 يا 4 مورد از 
ويژگى هاى شغلى را كه برايتان از همه مهمتر است، 
مشخص نماييد. ويژگى هاى شغلى انتخاب را محدود 
مى كنند. براى مثال، اگر ترجيح دهيد در شهر، شب و 
در فضاى بسته كار كنيد، احتماال كار در مديريت هتل 
و يا مركز تفريحى مناسب است. اگر كار در محيط باز، 
احتماال  داريد  دوست  را  ابزار  با  كار  و  مسافرت 
شما  براى  تواند  نمى  شدن  حسابدار  يا  روانشناس 
كنيد،  مى  فكر  اولويتهايتان  به  وقتى  باشد.  مطلوب 

ويژگى هاى كدام شغل را مى پسنديد؟


