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مدیریت

مالکهای شغل مناسب کدامند؟

همه آنچه
باید برای انتخاب شغل مناسب بدانیم
امروزه اهمیت ش��غل و ضرورت داش��تن
آن در زندگی انس��ان بر کسی پوشیده نیست
و در حقیقت ش��ـــغل یک��ی از عوامل موثر
در تصمیمگیریهای اساس��ی و سرنوشتساز
انسان به شمار میرود.
به گزارش ایس��نا ،در گذش��ــته که تنوع
مش��اغل مثل امروز نبود انتخاب ش��غل برای
فرزن��دان اغلب ب��ه صورت موروث��ی انجام
میگرف��ت و فرزندان ش��غل پ��در را انتخاب
کرده و ادام��ه میدادند؛ در حــال حاضـر بنا
بهدالیل مختلفی کمتر اتفاق میافتد که فرزندان
دنبال��هروی کار پدران خود باش��ند و جوانان
اغلب در ش��رایطی قرار میگیرند که ناچــار
به انتخاب شرایط شغلی هستند.
بر اس��اس مطالعات صورت گرفته عوامل
متعددی در انتخاب شغل مناسب تأثیرگذارند
ک��ه از جمله آنها میتوان به اس��تعداد ،عالقه
ف��ردی ،عوامل اقتص��ادی و جایگاه اجتماعی
اشاره کرد.
استعداد
یک��ی از عـوامـ��ل موثـ��ر در موفقـیتیا
عدمموفقیت افراد در انتخاب مشاغل ،استعداد
است ،بدون داشتن استعداد الزم در یک زمینه
پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
طبع ًا آگاهی از میزان و نوع استعداد افراد،
کم��ک قابل توجهی به آنه��ا خواهد کرد تا
پیشبین��ی درس��تی از آین��ده انتخاب خود
داش��ته باش��ند؛ به همین منظور آزمونهای
استعدادسنجی وجود دارد که میتواند به فرد
کمک کند استعدادهای واقعی خود را شناسایی
کند.
در برخی اوقات دیده میش��ود
ک��ه اس��تعداد اف��راد و
ش��ناختهای
آنه��ا

در مورد اس��تعدادهای خود تحت تأثیر احساس��ات
و عالئق آنها قرار میگیرد مث ً
ال فردی که به موسیقی
عالقمندی ش��دیدی دارد ممکن است این عالقه را
به حس��اب اس��تعداد خود در زمینه موسیقی قلمداد
کند بنابراین شناخت استعدادها از ملزومات اساسی
انتخاب شغل است.

عالقه
عالقه و تمایل انسان در بسیاری از امور زندگی
انسان سایهگستر است ،افراد دوست ندارند به کارها
و اموری بپردازند که عالقه و گرایشی به آنها ندارند.
چه در مورد کارهای روزمره و چه در مورد شغل یا
س��ایر فعالیتها؛ در واقع عالقه و گرایش در انسان
فعال کننده سیستم انگیزش فرد به شمار میرود زیرا
انسان بدون عالقه انگیزهای برای انجام یک فعالیت
نخواهد داشت.
ممکن اس��ت برخی افراد تصور کنن��د زمانی که
ش��روع ب��ه فعالیت
کــردند ،کمکم
احســـاس
عالق��ه و
تمایلنیز
درآنـهـا
به وجود
خواه��د
آمـــ��د
امــــ��ا
درواقـــع
چنــی��ن
مس��ـئلهای
باید در آغاز
پیشبینی شـود
زیـرا فقــدان

عالقه اولیه ممکن است افزایش نارضایتی از فعالیت
مورد نظر و ناراحتیهای جانبی آن را در پی داش��ته
باشد.

فرصتهای شغلی
در برخ��ی جوام��ع و از جمل��ه ای��ران ،تمامی
رش��تههای ش��غلی از فرصتهای برابری برخوردار
نیستند به طور کلی فرصت شغلی برای کلیه مشاغل
پایین اس��ت اما تفاوتهایی بین مشاغل مختلف از
این لحاظ وجود دارد.آش��نایی با فرصتهای ش��غل
انتخابی ،عامل مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد،
کسی که در زمینه خاصی مهارت میبیند و پایهها و
مراحل رسیدن به آن شغل را طرحریزی و طی میکند
باید مسئله فرصتهای شغلی را نیز در نظر بگیرید تا
از اتالف وقت و نیروی خود جلوگیری کند.
عوامل اقتصادی
میزان ب��ازده و کارآیی یک ش��غل حائز اهمیت
فراوانی اس��ت و در واقع هدف عمده انتخاب شغل
دستیابی به درآمد حاصل از آن است ،باال بردن بازده
و کارای��ی اقتصادی برخی مش��اغل توجه افــراد را
به خود جلب میکن��د و موجب گرایش افراد به آن
زمینهها میشود.
جایگاه اجتماعی
تقریب ًا تمام افراد تمایل دارند شغلی داشته باشند
ک��ه از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار باش��ـــند
ه��ر چند در عمل بنا ب��ه تأثیر عوام��ل متعدد دیگر
ممکن اس��ت این تمایل به واقعیت نرسد اما افرادی که
ای��ن مس��ئله در اولویت قرار میدهن��د منتظر چنین
موقعیتهایی بوده و با توجه به شرایط فردی تالش
میکنند چنین شرایطی را برای خود مهیا کنند.
نباید از نظر دور داش��ت که توج��ه و تاکـید زیاد
برروی عامل جایگاه اجتماعی گاه مش��کل بیکاری
را افـزای��ش میدهد چــرا که هر از گــاهی
بهدلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی،
رش��تهها و مشاغلی در جایگاه
اجتماعی باالتر قرار میگیرند
که موجب جاری ش��دن خیل
عظی��م افراد به س��مت این
رشته و مشاغل میشوند.

انتخاب رشته
آنچه مسلم اس��ت برای انتخاب رشته تحصیلی
و رشته شغلی مناس��ب هر فرد باید عالقه ،مهارت،
انگیزه و ارزشهای ش��خصی خود را کش��ف کند.
یکی از روشها این اس��ت که مختصری از عملکرد
و فعالیت روزانه خود در مدرس��ه ،خانه و همچنین
س��رگرمی و ورزش مورد عالقه خود را یادداش��ت
کنیم؛ روش دیگر برای کشف استعدادها ،ارزشیابی
در جریان یک مشاوره است به طوری که در جریان
مش��اوره ،جنبههای بس��یار زیادی از ش��خصیت و
امکانات ما مطالعه میشود.
مهمتری��ن اق��دام در جریان مش��اوره تحصیلی،
پیدا کردن و ش��فاف ک��ردن توانمندیهای فردی و
ش��خصی است ،مش��اوره از طریق مطالعه تاریخچه
زندگی ،بررس��ی نمرات دوره ابتدای��ی ،راهنمایی،
متوس��طه و پیش دانش��گاهی فرد و مصاحبه با وی
کمک میکند تا فرد توانمندیهای خود را بشناسد و
به سمت مسیری راهنمایی شود که بیشترین احتمال
موفقیت را دارد.
در ای��ن جریان ،نظرات دقی��ق و صحیح والدین
نیز بیش��ترین کمک را در کشف استعدادهای طبیعی
فرد میکند.
موضوعات مورد عالقه ،عامل موثر دیگری برای
انتخاب رش��ته تحصیلی و ش��غلی به شمار میرود،
نوع ش��خصیت و ماهیت عواطف نیز باید با رش��ته
تحصیلی و شغل آینده متناسب و منطبق باشد.
نق��ش و مس��ئولیت والدی��ن در انتخاب رش��ته
تحصیلی و ش��غلی نیز حایز اهمیت اس��ت چرا که
والدی��ن در این راه نقش تش��ویق کننده و حمایتگر
را دارند و احتمال موفقی��ت جوانان با حمایت آنها
بیشتر میش��ود اما متأس��فانه بارها پیش آمده است
که خانوادهها نقش س��ازنده خود را در انتخابهای
جوانان ایفا نمیکنند در حال��ی که از والدین انتظار
م��یرود ش��ناخت و کش��ف عالی��ق ،نگرشها و
استعدادهای جوانان را جدی بگیرند.

مالکهای انتخاب شغل در اسالم
در دین اس�لام ،تالش برای تکفل امور خانواده
مانند جهاد قلمداد ش��ده و بسیار مورد ستایش است
اما در این تالش برای رفع حوایج خود و افراد تحت
تکفل نمیتوان هر شغل و مسلکی را پذیرا شد.
دین اسالم تاکید و توجه بسیاری به امور تولیدی
دارد که به سود بشر باشد و از خرید و فروش اموال
و کاالها و اموری که فس��ادآور و ضد بشری بوده و
به روش باطل و نادرست کسب درآمد میکند امر به
اجتناب کرده است.
از منظر اس�لام کسب و کار و روزی حاللی که
موجب خس��ارت به دیگران نش��ود و تقویت بنیان
جامعه ،خانواده و رونق تولید و اش��تغال کش��ور و
رشد و توس��عه اقتصاد را به دنبال داشته باشد مورد
احترام است.
در ه��ر حال برای انتخاب یک ش��غل مناس��ب
بای��د مجموع��های از عوام��ل پیش��گفته را در نظر
گرف��ت و تنها یک عامل و مالک را محور انتخاب و
تصمیمگیری مهم در زندگی و شغل آینده قرار نداد.

