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 های الزم برای پیدا کردن شغل مناسب خودمهارت آموزش 

 

 یدشناسمی را کسانی هم شما شاید اید؟ کرده فکر مناسب حرفه و شغل کردن پیدا به چقدر

 نتخابا برای را مسیر یک تنها ما تحصیلی رشته. نیستند راضی دهندمی انجام که کاری از که

 ابانتخ برای اما. نیست ما مدرک و رشته به محدود ما هایتوانایی ولی کند؛می مشخص شغل

 کرد؟ باید چه مناسب شغل یک

 

 چیست؟ کار یا غلش

 غلبا که است فعالیت یک شفل یا کار خاص، طور به تاس جامعه در فرد نقش کار یا شغل یک

 به) دارند متعددی مشاغل افراد از بسیاری دشو می انجام حقوق پرداخت قبال در و منظم

 .(کارمند و دار خانه مادر، و پدر مثال عنوان

 ازآغ کاری داوطلبانه یا کند، شروع کارمند یک به شدن تبدیل با را کار تواند می فرد یک

 .ندک شروع را کاری پدر یک به شدن تبدیل با حتی یا کرده اندازی راه را کار و کسب یا وکند

 مرالع مادام کار تا( ساعتی کار یا شغل مثال، عنوان به) موقتی از تواند می شغل زمان مدت

 باشد متغیر

 

  ؟ میگیرید تماس دهندگان آگهی با و کرده جستجو را روزنامه نیازمندیهای روز هر آیا

  ؟ میکنید جستجو خود نظر مورد شغل کردن پیدا برای را کاریابی سایتهای آیا

 کردن پیدا برای خود آشنایان و دوستان به که هستید افرادی از دسته آن جزو شاید یا و

  ؟ میکنید رجوع مناسب موقعیت

 در شما به میتواند احتمالی چه با روشها این از کدام هر که میشود مطرح سوال این حال

 . کند کمک شود جلب مختلف های جنبه از رضایتتان صورتیکه به آل ایده کار یافتن
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 موقعیت در تخصصشان و تجربه خاطر به که میشناسیم را افرادی خود اطراف در ما همه

 هب زیادی کارهای و ها پروژه همواره و هستند شغلی موقعیت و محیطی مالی، لحاظ از مناسبی

 رایطش به میتوانیم ما چگونه و بوده چه در آنها موفقیت رمز راستی به اما.  میشود معرفی آنها

  ؟ برسیم آنها مشابه

 شما تخصص و دانش که بسپارید خاطر به را حقیقی اصل یک است الزم چیز هر از پیش

  .باشید داشته دقیق ریزی برنامه باید محصول این فروش برای و. است شما محصول

 یباالی قیمت هرچند- میروید آن نوع بهترین سراغ کاال یک خرید هنگام در شما که همانطور

 و صتخص یا نام به توجه با بتواند باید هم کند کار شما با میخواهد که کسی -باشد داشته

 .دهد شکل ذهنش در را تصویری شما دانش

 

 چیست؟ آن دانید نمی اما دهید، انجام متفاوت کاری میخواهید آیا

 

 نمی ها آن زیراباشد، کننده امید نا کردن کار است ممکن ای حرفه افراد از بسیاری برای

 دباش ها آن مناسب آید، می دست به که نتایجی و افراد سطح مهارت، لحاظ از که کاری توانند

 چیزی بایدبگذارید، جدید شغل یک یافتن برای را خود انرژی دارید قصد اگر.کنند پیدا را

 .باشد گذار تاثیر و کند می ایجاد شما در انگیزه که کنید پیدا را

 اسبمن شغل و کار یافتن مورد در بلکه نیست، تنهایی به شغل یک یافتن مورد در کار این

 باشید خواهید می که جایی در را شما نهایت در که ارزشمندی و مهم نقش حداقل یا، است

 .دهد قرار

 را مواردی چه است، شما مناسب  کار نوع کدام که کنید انتحاب که گیرید می تصمیم وقتی

 بگیرید؟ نظر در باید
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 بگیرید؟ نظر در مناسب شغل یافتن برای باید را مواردی چه

 شما، نقش به مربوط عالقه عدم این آیا اید، نداشته دوست را خود شغل آخرین شما اگر •

 است؟ بوده شما بخش یا سازمان شما، کاری تیم

 یا و آموزشی رویدادهای آکادمیک، های دوره برید؟ می لذت چیزی چه مطالعه از بیشتر

 سرگرمی؟ برای یادگیری

 ؟کند می جذب را شما شود می انجام دوستانتان توسط که کارهایی چه

 اند؟ کرده جذب را شما تبلیغاتی مشاغل کدام

 چرا؟ و است بوده ترین بخش لذت یک کدام اید، داده انجام حال به تا که هایی شغل تمام زا

 برید؟ می لذت دوستانتان با موضوعاتی چه مورد در کردن صحبت از شما

 .کنید فکر دارید کار محل در عالی روز یک که وقتب مورد در

 انجام که را کارهایی آن.داشتید عالی بسیار روز یک و رفت پیش خوب چیز همه که روزی نوع

 کنید فکر اید، آورده دست به روز آن در که آنچه و برید می لذت آن از که را آنچه اید، داده

 .بنویسید را آن و

 کنید؟ می را کار کدام کنند، پرداخت شما به اندازه یک به مشاغل تمام گرا

 دهید؟ می انجام را کار کدام کنید، امتحان را دیگری شخص کار روز یک برای بتوانبد اگر
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 شما مناسب شغل یافتن برای گام هفت

 فتنیا برای شما راهنمای که هستند عملی هایی گام مناسب شغل یافتن برای گام هفت این

 :هستند مناسب شما برای که هستند کارهایی

 

 .کنید تحلیل و تجزیه را خود های مهارت .1

 آمده بدست کار محل از خارج در که هایی مهارت آن ویژه به کنید، توجه خود های مهارت به

 .اند

 دهید؟ می انجام خوب را کاری چه شما

 کنید؟ استفاده کار محل در که دارید انتظار خود های مهارت از یک کدام از

 و یادگیری توسعه، های مهارت مورد در روز به شواهد از بسیاری که کنید حاصل اطمینان

 .دارید ای داوطلبانه های فعالیت

 

 .بگیرید کار به را خودتان شغلی آل ایده معیار 1۱ هر .2

 که افرادی نوع مانند کلیدی عناصر مورد در.دهید تشکیل خود آل ایده کارهای از لیست یک

 تدس به خواهید می که نتایجی همچنین وکنید، فکر برید می لذت آنها با کردن کار از شما

 نظر در را آمده بدست بندی جمع سپس.بگیرید نظر در را ها سازمان کار سبک و آورید

 . بگیرید

 است؟ مهم شما برای خدماتی یا محصوالت چه

 .سازند برآورده را معیار 1۱ از مورد شش حداقل که باشید هایی شغل دنبال به
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 .کنید تمرکز شغلی عناصر روی بر .3

 یک دنبال به من» قبیل از خاصی موارد برای امانکنید، مراجعه شغلی عناوین به منظم طور به

 اجازه افراد به.بخواهید «است کار سبک این و دانش این ها، مهارت این شامل که شغل

 ارائه شان شده اعالم اهداف به دادن پاسخ جای به را خود خالقانه پیشنهادات تا دهید

  .دهند

 

 .کنید استفاده خود های تجربه از .4

 خود های تجربه از که است این مناسب شغل یافتن برای هفتگانه های گام از چهارم گام

 کاری های آزمون طریق از را خود آل ایده کار که هستند افراد از کمی تعداد.کنید استفاده

 .تاس گذشته تجربیات و ها ایده ترکیب برای جدید روش یک به نیاز معموالکنند می پیدا

 – تفریح و فراغت اوقات یا تحصیل کار، در چه – است افتاده اتفاق گذشته در که آنچه به

 .دهید تطبیق دهند می انجام واقعاً مردم که آنچه با و کاری دنیای با را آن ، کنید نگاه

 

 .دهید انجام دقیقی تحقیق بگیرید تصمیمی اینکه از قبل .5

 ها بخش مورد در دوم دست اطالعات به.کنید تحقیق کار و شغل دنبال به جستجو از قبل

 و بخواهید اطرافیان از و کرده پیدا را شغلی های ایده جفت یک خودتان برای نکنید؛ تکیه

 را هندد می انجام را کاری نقش آن در که افرادی با گفتگو برای فرصتی که زمانی تا بپرسید

 یزیبان همچنین و است چگونه کار آن که کرد خواهید درک واقعا شما ترتیب این به.کنید پیدا

 .شود داده پیشنهاد شما به کار آن که گیرید می یاد را

 می که کسانی ودارند دوست را دهند می انجام که را کاری عمیقاً که کنید پیدا را افرادی

 این.است چگونه و شود می احساس چگونه آن درون از شغل یک که بگویند شما به توانند

 .کند می بازتر پنهان کار بازار در را شما دید همچنان کار
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 . کنید اجتناب خیر یا بله تفکر از .6

 گفتن ”نه“ برای مدت چه شنیدید، را اطالعاتی جالب شغل یک مورد در شما که باری آخرین

 گذاشتید؟ زمان ایده این به

 یک از.بکشند عقب به را شما که ندهید اجازه و کنید بررسی دقت به و کامل را ها گزینه

 شما به ببرید، بین از را خود اهداف که شدید وسوسه که زمانی که بخواهید خوب دوست

 .بکشاند چالش به را شما و بزن تلنگری

 

 .کنید دریافت درستی به را پیام .7

 ونهچگ که بگیرید یادشوید، می نزدیک آل ایده خود کار مورد در گیری تصمیم به که هنگامی

 بیان و  ارائه متمرکز و خالصه طور به را دهید می انجام که کارهایی و هستید که را آنچه

 .کنید

 یک به توانید می چگونه بگویید و. کنید خالصه سرعت به را خود های مهارت باشید آماده

 نکارفرمایا خرید لیست در چیزها مهمترین بدایند که باشید آماده قبل از.کنید کمک سازمان

 کنید آماده را باشد داشته مطابقت آنها لیست با که را جذابی داستانهای و چیست


