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اســت

شایعترین باورھای شغلی اشتباهانتخاب یک شغلاھمیت و ضرورت اشتغال

كشانده  دانشگاه  به  را  شما  متعددى  داليل 
يك  به  ورود  براى  شدن  آماده  احتماال  است. 
اما  است.  داليل  اين  مهمترين  از  يكى  شغل 
انتخاب شغل، هميشه كار ساده اى نيست. گاهى 
اين طور به نظر مى رسد كه ما در بدو ورود به 
كاره  چه  خواهيم  مى  دقيقا  دانيم  مى  دانشگاه 
شويم. اما در واقعيت تعداد اندكى از دانشجويان 
در هنگام ورود درباره شغل آينده شان مطمئن 
هستند. مطالب حاضر به شما كمك مى كند تا 

انتخاب مناسبى داشته باشيد.
شغلى  انتخاب  گزينه  يك  از  بيش  احتماال 
مناسب براى شما وجود دارد. رضايت شغلى غالبا 
محـصول مـجموعه اى از استـعدادها، عـاليق، 
مهارت ها، ويژگى هاى شخصيتى متناسب با شغل 
خودشناسى  لذا  است  مناسب  شغلى  شرايط  و 
صحيح و شناخت محيط به شما كمك مى كند تا 

گروه شغلى مناسب خود را بشناسيد.
با اين كه بسيارى از دانشجويان رشته خود را 
اما  اند  كرده  انتخاب  دانشگاه  به  ورود  از  قبل 
بار رشته تحصيلى  آنها حداقل يك  از  بسيارى 
خـود را تغيير مـى دهند. زيرا در طـول دوران 
و  عاليق  درباره  جديدى  اطالعات  تحصيل 

استعدادهايشان كسب مى كنند.
طول  در  افراد  از  بسيارى  آنكه  جالبتر  حتى 
دوران زندگى حداقل يك بار شغل خود را عوض 
مى كنند. اين كار پاسخى به تغيير عاليق، كشف 
واقعيتهاى  بهتر  شناخت  و  جديد  هاى  فرصت 

اجتماعى است.

فكر مى كنيد، چه  تان  آينده  به شغل  وقتى 
چيزهايى را بايد در نظر بگيريد؟ شما قرار است 
بيشتر عمر خود را در محيط شغلتان سپرى كنيد. 
شـما بايد شغـلتان را دوست داشته باشيد. پس 
به استـعدادها، خواسته ها، ارزش ها، نگرش ها و 
با  را  آنها  بينديشيد.  خودتان  فردى  مهارتهاى 
جزييات شغلى كه مد نظر داريد مقايسه كنيد. 
دوست داريد در منزل و يا خارج آن كار كنيد؟ 
سركار ظاهرتان رسمى يا معمولى باشد؟ با انسانها 
يا حيوانات؟ در محيط  ابزارآالت  يا  كنيد،  كار 
شغلى تنوع شرايط را تجربه كنيد يا نه؟ دوست 
داريد در شهر يا حومه يا مناطق روستايى كار 
كنيد؟ دوست داريد درگير سفر شويد؟ درآمد 

چقدر برايتان مهم است؟

مردد  من  اندازه  به  كس  هيچ  اشــتباه: 
نيست. من تنها هستم.

براى  كه  نيستيد  شما  فقط  اين  واقعيت: 
اين  هستيد.  ترديد  دچار  شغل  انتخاب 
تصميم بزرگ نياز به صرف وقت و بررسى 

زياد دارد.

ناپذير  برگشت  شغل  انتخاب  اشــتباه: 
است. وقتى تصميم گرفتم وارد شغلى شوم 

ديگر نمى توانم از تصميم خود برگردم.

سالهاى  طى  در  افراد  از  بسيارى  واقعيت: 
عمر حداقـل يك بار شغل خود را عوض 

مى كنند.

پله  تا  را  ترقى  نردبان  بايد  همه  اشــتباه: 
هاى آخر باال رويم، حتى اگر به قيمت انجام 

دادن كارى باشد كه آن را دوست نداريم.

واقعيت: موفقيت يك احساس فردى است. 
هر كس معناى منحصر به فردى از آن براى 
خود مى سازد. شادى و رضايت غالبا بخشى 
در  همين  براى  هستند؛  موفقيت  معناى  از 
صورتى كه به شغلمان عالقه نداشته باشيم 
به سختى مى توانيم در آن كار شاد باشيم. 
آيا  نباشد  جذاب  شما  براى  شغلى  چنانچه 

خواهيد توانست در آن شاد باشيد؟

من  براى  مناسب  يك شغل  تنها  اشــتباه: 
وجود دارد.

واقعيت: به احتمال زياد گزينه هاى زيادى 
براى انتخاب شغل مناسب داريد كه با عاليق، 
توانمندى ها، شخصيت و ارزشهايتان منطبق 
التحصيالن  فارغ  از  نيمى  از  بيش  است. 
دانشگاهها وارد مشاغلى مى شوند كه ارتباط 

چندانى با رشته تحصيلى شان ندارد.

اشــتباه: "نه" گفتن به انتظارات ديگران، مرا 
بى ارزش مى كند.

واقعيت: "نـــه" گفتن به انتظارات ديگران و 
انتخاب گزينه هاى مختلـــف در كار حق 

شماست. 

وجود  شناختى  روان  هاى  آزمون  اشــتباه: 
دارند كه به من خواهند گفت با بقيه زندگى ام 

چه كنم.

واقعيت: هيچ آزمونى به شما نخواهد گفت 
برگزينيد.  خود  شغل  براى  مسيرى  چه 
آزمونها به شما تنها اطالعاتى درباره برنامه 

ريزى شغلى مى دهند.  

اشــتباه: ديگـران مى دانند بهتـرين ها براى 
من چيست.

انتخاب را  فقط شما مناسب ترين  واقعيت: 
براى خودتان مى شناسيد. آنچه كه ديگران 
براى شما مناسب مى دانند غالبا منطبق بر 

نظام ارزشهاى آنهاست، نه شما.

من  به  تواند  مى  متخصص  يك  اشــتباه: 
بگويد چه كار كنم.

واقعيت: فقط شما خودتان را به بهترين حالت 
مى شنـاسيد. مــشاورين شغلى مى توانند به 
شمـا در فــرآيند برنـامه ريزى شغلى كمك 
كنند. اما فقط خـودتان مى تـوانيد بــهترين 

تصميم را بگيريد.

اشــتباه: اگر همه چيز مطابق ميل من پيش 
نرود من بازنده هستم.

واقعيت: زندگى پر از اتفاقات ناخواســـته و 
به معنى شكست  اين  نشينى هاست.  عقب 
شما نيست، شـــما هم يك انسان مثل بقيه 
هستيد. غالبا عقب نشينى ها موجب شناخت 

گروهى از فرصتها مى شوند.

يا  انسانها  شغل،  يك  انتخاب  در  اشــتباه: 
برنده اند يا بازنده.

واقعيت: موفقيت يك فرآيند جارى است. در 
حالى كه شكست يك اتفاق و تجربه مقطعى 
است. به طور معمول افرادى بيشتر موفقند كه 

شكستهاى بيشترى را تجربه كرده باشند.

اشـتباه: اگر از فشار تصميم گيرى خالص شوم، 
و يك يا دو سال بعد از فارغ التحصيلى به دنبال 

انتخاب بروم، بهتر مى توانم تصميم بگيرم. 

واقعيت: انتـخاب يك شغـل نيـازمند زمان 
و تحقيق اســـت. اما به آن معنا نيست كه 
سالها بعد از دانشگاه تصميم بگيريم. گذران 
زمان به خودى خود هيچ تصميمى را ساده 
نمى كنـــد. فرار كردن از فشـــار انتخاب 
عجوالنه، عاقالنه اســـت. به اندازه يك نيم 
سال به خود فرصت دهيد تا مشاغل مختلف 
را بررسى و در مصاحبه هاى شغلى شركت 
كنيد تا اطالعاتى درباره يك انتخاب رضايت 

بخش كسب كنيد.

اشتباه: من بايد بين كار و خانواده يكى را انتخاب كنم.

واقعيت: شما مى توانيد هر دو را داشته باشيد. تنها 
كافى است برنامه ريزى دقيق، انعطاف پذيرى، 
توانمندى مـديريت زمان و تنـظيم اولويت ها 

را بدانيد.

اشــتباه: مردد بودن خوب نيست و مى تواند 
نشانه اى از عدم بلوغ ما باشد.

واقعيت: ترديد كامال طبيعى است. در حالى 
كه عالقه مندى هاى شغلى تا ميانه هاى 20 
سالگى شما به خوبى شكل نگرفته اند؛ براى 
شناسايى آنها بهتر است بيشتر روى تجربه 

تكيه كنيد تا مراحل رشدى.

اشــتباه: زندگى هميشه خوب است.

واقعيت: هميشه زندگى به مراد ما نيست. جدال با 
ناخوشى هاى زندگى به ما مهارتهاى الزم براى 
تغيير-كه الزمه انسان بودن است- را مى آموزد.

اشــتباه: زندگى هميشه پر از ناكامى است.

واقعيت: زندگى سرشار از خوشى هاست. به 
طور معمول، تالش ما نتيجه را تعيين مى كند و 
ما مى توانيم كنترل معقولى روى موفقيت هاى 

شغلى مان داشته باشيم. 

جوانان با سه چالش مهم در زندگى روبرو 
هدف  ازدواج.  و  اشتغال  تحصيل،  هستند. 
اشتغال  نهايت   در  و  علم  كسب  تحصيل 
اشتغال  سايه  در  نيز  ازدواج  است.  متناسب 
مناسب معنا و مفهوم پيدا مى كند و رضايت از 
زندگى وابسته به اشتغال مناسب است، اشتغال 
نقـش مهمـى در سـالمت  فرد و جامعه ايفا 
مى كند. اشتغال مناسب موجب براورده شدن 
نيازهاى جسمى، روانى و اجتماعى فرد مى گردد 
و مـوجب كاهـش فقــر، بيـكارى، مـعضالت 

اجتماعى و ... مى گردد.
اشتغــال در عـصر حاضر فرايندى پيچيده 
تعداد  با  كار  بازار  نيـازهاى  بيـن  زيرا  است 
متقاضيان تناسب وجود ندارد، مشاغل متعددى 
ايجاد شده، و اكثر فعاليت هاى شغلى بوسيله 
شغل  انتخاب  لذا  شوند  مى  انجام  ها  ماشين 
نيازمند خـودشناسى دقيق، شــغل شناسى و 
برقرارى تناسب بين اين دو است. از اين رو 
داشتن آگاهى الزم براى انتخاب شغل مناسب 
ضرورت دارد. مطالعه بروشور حاضر در اين 

راستا به شما كمك مى كند.  
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در نـھایت چگونه
شغـــلم را انتخــاب کنم؟

انتخــــــابشــــــغل آنچه را از يك شغل مى خواهيد بدانيد 
شناسايى كنيد.

•  اين شغل چگونه است؟
•  محـل كار كجـاست (چه نوع ســازمان و 

نهـادى)؟
•  چه تحصيالت يا آموزشهايى الزم است؟

•  پاداش ها چيست (حقوق و مزايا)؟
•  ديدگاه ديگران درباره اين شغل چيست؟

عاليـق،  توانـمندى ها،  با  شغـل  اين  آيا    •
اولويت هاى زنـدگى و خواستــه هاى شما 

منطبق است؟
•  آيا مى تـوانيد آموزش هاى الزم براى اين 

شغل را بگذرانيد؟

تحقيقات عمومى براى انتخاب شغل

از منابع موجود مراكز شغلى و تحصيلى    •
استفاده كنيد.

ديدگاه  از  اطالعاتى  •  سرگذشتهاى شغلى، 
افرادى كه در حال حاضر مشغول به كار 
خاصى هستند در اختيار شما قرار مى دهد 
روز  يك  شغل،  به  دستيابى  چگونگى  كه 
معمول كارى، و اطالعات پايه درباره كار 

را شامل مى شود.
.

تحقيقات خاص براى انتخاب شغل

يك  با  مرتبط  و  مخصوص  هاى  كتاب    •
رشته شغلى را بخوانيد. 

•  مقاالت روزنامه ها، مجله هاى شغلى و 
مقاالتى كه شامل اطالعات شغلى خاصى 

براى شاغلين است را بررسى كنيد.

مصاحبه شغلى

•  بعد از جمع آورى اطالعات از منابع مختلف 
با افراد مطلعى كه در مشاغل مورد عالقه 

شما مشغول به كارند صحبت كنيد.

تجربه كسب كنيد

•  به دنبال كارآموزى باشيد. مى توانيد از 
درسى  واحد  عنوان  به  آنها  از  بعضى 
استفاده كنيد. از اساتيد راهنما براى كسب 

اطالعات در اين زمينه كمك بگيريد.
•   به شغل نيمه وقت و يا تابستانى در حيطه هاى 

مورد عالقه خود مشغول شويد.
•   در زمينه شغـل مورد عـالقه تان داوطلـبانه 

كــار كنيد
.

پنج راه برای تحقیق در مشاغل

از اينكه تا مدتى به انتخاب قطعى نرسيده ايد 
هراس نداشته باشيد. در اين صورت براى كشف 

عوامل مورد عالقه تان با تمام نيرو بكوشيد.

به خود اجازه دهيد تا پايان مراحل جمع آورى 
اطالعات نظرتان تغيير كند.

به گفته هاى ديگران درباره آينده تان بيانديشيد 
و تصوير خودتان از آينده را مشخص كنيد.

كسب  براى  دانشگاه  در  موجود  منابع  از 
اطالعات بيشتر استفاده كنيد.

از منابع موجود در كتابخانه، اينترنت و روزنامه ها 
استفاده كنيد. از افراد مختلف درباره مشاغلشان 
بپرسيد. براى شناخت بيشتر هر شغل در حيطه 
مورد نظرتان كارهاى داوطلبانه انجام دهيد. به 
سراغ مشاغل تابستانى مرتبط با عالقه تان برويد و 
داريد،  دوست  كه  شغلى  زمينه  در  پايان  در 

خيالپردازى كنيد. شما مى توانيد موفق شويد

جــھت اطمینــان
از یک مصاحبه موفق

زمان مصاحبه را محدود به 20 تا 30 دقيقه كنيد.

فهرستى از اطالعاتى را كه نياز داريد تهيه كنيد.

مواردى را كه براى تصميم گيرى بهتر الزم 
هستند يادداشت كنيد، مثال :

1   چه عواملى را در كارتان دوست داريد؟
2  چه بخشى از كارتان را نمى پسنديد؟

3    يك روز كارى معمول در اين شغل چگونه است؟
4   براى اين شغل چه تحصيالت يا آموزشهاى 

خاصى نياز داريد؟
5  آيا درآمد شغل خوب است؟

6  عوامل موفقيتتان كدامند؟ كدام ويژگى هاى 
شخصى در موفقيت شما موثر بودند؟

بخواهيد  آنها  از  مقاومت،  نبودن  در صورت 
منابع اطالعاتى ديگرى را به شما معرفى كنند. 
سپس از او درباره تجربه اش در حيطه هاى 

مختلف بپرسيد.

از مصاحبه شونده براى حضور در جلسه تشكر كنيد.

روز بعد يك نامه تشكر براى كسى كه به شما 
كمك كرده است بفرستيد.

اگر به دنبال فرصتهاى شغلى هستيد، تحقيقات 
زمينه اى انجام دهيد و با فرد آگاه و متخصص 
كنيد  تان صحبت  مورد عالقه  كه در حيطه 
مديران و كاركنان به شما كمك خواهند كرد  تا 

انتخابهاى بهتر شغلى انجام دهيد موفق باشيد.

مصــاحبه شغلــی

اگر بخواهيد وارد يك محيط كارى شويد و يا 
شغل خود را تغيير دهيد، مصاحبه شغلى به شما 
كمك مى كند تا شغل مناسب خود را پيدا كنيد و 
با درگيرى هاى رايج رشته انتخابى تان آشنا شويد 
و بياموزيد كه چه افرادى در اين زمينه موفقترند. 
اگر در حال تغيير شغل هستيد، پى مى بريد كه 
مهارتهاى شغل قبلى و يا آموخته هايتان مى تواند 
در ساير مشاغل هم مفيد باشد. مهارتهاى شخصى 
و شغلى به شما كمك مى كند تا بين فرصت هاى 
شغلى مناسب ترين را انتخاب كنيد. از مصاحبه 
شغلى براى محدود كردن فرصتها استفاده كنيد. 
افراد ديگر به  از طريق  با اطالعاتى كه  خود را 
دست مى آوريد مجهز كنيد، تا توانمندى هايتان 
را  در رزومه تان شاخص كنيد. به اين ترتيب 
توجه  مورد  كه  هايتان  توانايى  هاى  زمينه 

كارفرماست معرفى مى شود.
پيدا كردن فرد مناسب براى مصاحبه ممكن 
است چالش برانگيز باشد. براى شروع كار مى 

توانيد از پيشنهادات زير استفاده كنيد:
با دوستان و اقوامى كه در شغل مورد نظر 
شما فعال هستند تماس بگيريد و با آنها قرار 
مالقاتهاى كوتاه بگذاريد. از آنها بخواهيد به 
نيز  همكارانشان  با  تا  كنند  كمك  شما 

مالقات كنيد.
با افراد  از همكارانتان نام و راههاى تماس 

مطلع را بپرسيد.

از معلمين يا اساتيد سابقتان بخواهيد به شما 
كمك كنند كه علم خود را به روز كنيد.

راههاى  ديگر  و  تلفن  اينترنت  طريق  از 
ارتباطى شركتهايى را پيدا كنيد كه مشاغل 
مدنظر شما را ارائه مى دهند. سپس جهت 

انجام مصاحبه شغلى با آنها تماس بگيريد.
گرفتيد،  تماس  شغلى  مصاحبه  براى  وقتى 
توضيح دهيد كه براى مصاحبه شغلى تماس 
مى گيريد. بيشتر افراد دوست دارند درباره 
اينكه  محض  به  و  كنند  صحبت  شغلشان 
را  آنها  جاى  نيست  قرار  شوند  مطمئن 
خواهند  پاسخگويتان  باز  آغوش  با  بگيريد 
بود. بهتر است كه يك مالقات حضورى در 
محيط كار ترتيب دهيد. همچنين بد نيست 
اگر قبل از رفتن به آنجا در نظر بگيريد كه 
كارهايى  چه  عمدتا  نظرتان  مورد  شركت 
انجام مى دهد. آيا مى توانيد اطالعات را از 
طريق وب سايت شركت به دست آوريد؟ 
آيا شركت بروشورهاى اطالعاتى دارد؟ قبل 

از تماس اين موارد را بررسى كنيد.
در روز مصاحبه سر وقت و با ظاهر آراسته در 
جلسه شركت كنيد. بايد ظاهر مرتبى داشته 
باشيد. هنگامى كه آماده پذيرش شغل شويد 
مصاحبه گر مى تواند به شما كمك كند. اگر 
بتوانيد مصاحبه گر را نسبت به مهارتهاى خود 
متقاعد كنيد، ممكن است بتواند در آينده براى 

شما فرصت شغلى مناسبى دست و پا كند. 

هشتادمين سال تاسيس دانشگاه تهران
مركــز مشاوره دانشــجويى

جمــهورى اسـالمى ايـــران
سازمان نظام روانشناسى و مشاوره
كميسيـون مشــاوره شغـلى




