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نگاه كردن به شغل و تنها از زاوية كسب درآمد، مثل اين 
اس��ت كه از روزنه كوچكي به دريايی بيكران نگاه كنيم؛ 
در اين حالت، فقط بخش كوچكی از دريا را خواهيم ديد 
و از درك عظمت آن باز خواهيم ماند. در واقع، مهم ترين 
ضرورت براي داشتن شغل، رسيدن به رشد فردی و مفيد 
بودن برای جامعه ای است كه در قبال آن مسئوليم. وقتی 
فردی صاحب ش��غل است، زندگی او هدف دارد و انرژی 
و توان��ش صرف ام��ور مفيد و ضروری خواهد ش��د. اين 
دقيقاً چيزی اس��ت كه موجب رشد او می شود. از طرف 
ديگر، كار به انسان هويت می دهد و اين بخشی از هويت 

اجتماعی است كه همة ما به آن نياز داريم.
اف��راد زماني از هويت اجتماعي و ش��غل خود احس��اس 
رضايت مي كنند كه نسبت به آن شناخت داشته باشند. 
ش��ناخت خود و شناخت ش��غل هاي موجود در جامعه 
می تواند در رشد و سرنوشت افراد و تأثير بسزايی داشته 
باش��د. ش��ايد براي بعضي از ش��ما نيز در ايام نوجوانی و 

جوانی اين س��ؤال مطرح بوده اس��ت كه: »من براي چه 
شغلي ساخته شده ام؟« 

شايد بتوان گفت اين سؤال ديروز، امروز و فردای نوجوانان 
هر دوره ای باشد.

خودشناس��ی از نظ��ر ش��ناخت عالقه ها، اس��تعدادها و 
خصوصيات ش��خصيتی، يكي از نيازه��ای دورة نوجوانی 
و دانش آموزی اس��ت.كمك ش��ما معلمان برای شناخت 
اين ويژگي هاس��ت كه نوجوان مي تواند عالوه بر احساس 
رضايت از خود و شغل خود، در رشد و توسعة كشور نيز 

نقش مفيدي داشته باشد.     
عالوه بر اين موارد، نوجوانان می توانند از نظر كسانی كه 
به آن ها نزديك هس��تند و آنان را به خوبی می شناس��ند 
ني��ز كمك بگيرند. گاهی ديگ��ران ويژگی هايی را  در ما 
می بينند كه ممكن اس��ت خودمان به طور دقيق متوجه 

آن ها نشده باشيم.
همچني��ن، می توانيد ب��ه نوجوانان ي��ادآوری كنيد كه 

هدف اصلی اين نوشتار آن است كه شما معلمان محترم در جريان يك پژوهش مربوط به مشاغل قرار گيريد و 
بر اساس محيط زندگی و قابليت هايی كه محل زندگی شما دارد، دانش آموزان خود را برای شناخت مشاغل و 

ويژگی های آن ها در مسير پژوهشي ميدانی قرار دهيد. 

از من چه كاري برمي آيد؟
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با كمك مش��اور مدرسه خود يا ساير مش��اوراني كه در 
مراكز مشاوره كار مي كنند، شناخت بيشتر و دقيق تري از 

ويژگی های خود به دست آورند.
ما بايد به دنبال آن باش��يم كه با ارائة اطالعات ش��غلی، 
نوجوانان را ياری دهيم  تا با شناخت خصوصيات مشاغل، 
ويژگی ها، مطلوبيت ها و محدوديت ها، چگونگی رسيدن 
به شغل و ... با در نظرگرفتن نيازهای شغلی جامعه، شغل 

مناسبی انتخاب كنند.
 مطالعات نشان داده اس��ت، بعضی از دانش آموزان پس 
از طي دورة متوس��طة اول، بنا به داليلی، مايل يا قادر به 
ادامة تحصيل نيس��تند تا وارد دورة متوسطه دوم  شوند. 

اين گروه از دانش آموزان بيش��تر نيازمند كسب اطالعات 
شغلی هستند. اميد است راهنمايی هاي معلمان محترم 
بتواند زمينه اي باش��د براي آشنايي بيش��تر اين افراد با 
بعضي مش��اغل در شهرها و روس��تاهاي كشور عزيزمان 

ايران.

روش�ي پیش�نهادی براي دادن اطالعات شغلي به 
نوجوانان

1. در ابتداي كار، الزم اس��ت ارتب��اط و اعتماد دو طرفه 
برق��رار و ايج��اد كنيم. س��پس دربارة اهميت ش��غل ها، 
آشنايی با آن ها و  تأثيرشان در آيندة تحصيلی و شغلی، 

رفتارشناسي  شغلي

يكی از شاخص های خودشناسی، تشخيص استعدادهاست؛ برای  كمك به تشخيص استعدادهای نوجوانان بايد  به 
آن ها يادآوری كنيم در رفتار خود دقيق شوند و به عالقه شان  توجه خاص داشته باشند. داشتن عالقه می تواند يكی 

از نشانه های استعداد باشد.
 براي مثال، پيشنهاد دهيد برای تجزيه و تحليل رفتار خود موارد زير را بررسی كنند:

 من از انجام چه نوع كارهايي لذت مي برم؛ كارهاي فكري يا كارهاي دستي؟
 آيا من دوست دارم فردي كار كنم يا كار گروهي را هم دوست دارم؟

 آيا به كار در محيط هاي آرام عالقه دارم يا كار در محيط هاي پر سروصدا را هم مي پسندم؟
 آيا تحمل انجام كار در شيفت شب را دارم؟

 آيا تحمل دوری از خانواده را دارم؟
 تا چه حد ارتباط با مردم را مي پسندم؟

 تا چه ميزان به كارهاي محاسباتي يا كارهاي مديريتي عالقه مندم؟
 آيا تحمل و صبر الزم براي شنيدن صحبت هاي ديگران را دارم؟

 من براي چه شغلي مناسب هستم؟
 عالقه هاي شغلي من كدام اند؟ 

 در انتخاب شغل چه عواملي را بايد در نظر بگيرم؟
 چه ويژگي هايي را بايد در خود تقويت كنم تا به شغل دلخواهم نزديك شوم ؟

 آيا شغل مورد عالقه ام با خلق وخوي من مناسبت دارد؟
 براي رسيدن به شغل مورد نظرم بايد چه مهارت هايي را كسب كنم؟



3. از هر دانش آموز بخواهيد پس از انتخاب ش��غل مورد 
نظر، به سه نفر از كسانی كه در آن شاغل هستند مراجعه 

و بر اساس سؤاالت زير با ايشان مصاحبه كنند.
4. پ��س از گفت وگ��و با افراد ش��اغل در هر ش��غل، از 
دانش آموزان بخواهيد گزارش خود را بر اس��اس سؤاالت 
مرتب كنند و سه نسخه از گزارش تهيه شده را در اختيار 
افراد ديگری كه در ش��غل مورد نظر ش��اغل هستند و از 
قبل با آن ها گفت وگو نش��ده است قرار دهند تا اين افراد 
نظر خود را دربارة كاستی ها يا نادرستی های شغل مورد 

نظر بيان كنند.
5. از دانش آم��وزان بخواهيد پ��س از جمع آوری نظرها و 

پيشنهادهای اصالحی، گزارش خود را اصالح كنند.
6. پس از اصالح گزارش توسط دانش آموزان، خودتان آن 

را بررسی كنيد و ببينيد تا چه حد به موارد شده است .
7. اگ��ر قال��ب و ف��رم خاصی م��ورد نظر شماس��ت، از 
دانش آموزان بخواهيد مطالب را براساس قالب مورد نظر 

شما آماده كنند. 
)البته بهتر است فرصت استفاده از سليقه های گرافيكی 
برای گزارش خودش��ان داده ش��ود. اگر عكس، تصوير يا 
نم��وداري در پژوهش خود آماده كرده ان��د، حتماً آورده 

شود.(
8. در يك روز مش��خص كه از قبل اعالم ش��ده، فرصتی 
برای ارائه داده ش��ود. اين ارائه مي تواند به شكل سمينار، 

پوستر و بروشور باشد.
پس از مرتب س��ازی گزارش های ش��ناخت مش��اغل كه  
دانش آموزان تهيه كرده اند، بهتر است مجموعه در قالبي 
زيبا، به عنوان يكي از راهنماهاي شغلي در منطقة شما، 

به مجامع فرهنگی محلی معرفی شود. 

اطالعات مورد نياز را ارائه كنيد.
2. فهرستي از مشاغل موجود در منطقه را تهيه و تكثير 
كرده و در اختيار دانش آموزان قرار دهيد )اين فهرس��ت 
می تواند به ش��كل يك پوس��تر بزرگ در مدرس��ه نصب 
ش��ود يا اينكه در كاغذ معمولی تكثير شود و در اختيار 

دانش آموزان قرار گيرد(.

 ويژگي هاي ش��خصيتي مناس��ب ش��غل  شما 
چيست براي مثال: منظم بودن، با حوصله بودن، 
سرعت عمل باال داشتن، انعطاف پذير بودن، خالق 
ب��ودن، دقيق و ريز بين بودن، خوب ارتباط برقرار 
ك��ردن، خوش برخ��ورد بودن و عالقه ب��ه كار با 

حيوانات.
 تحصيالت الزم و شرايط دستيابي به شغل شما 

چيست؟
 شرايط ارتقا و رشد در شغل شما چگونه است؟
 وظاي��ف و مس��ئوليت هاي ش��غل خودتان را 

توضيح دهيد.
 شغل ش��ما چه مطلوبيت ها و محدوديت هايي 
دارد؟ مثاًل در پرس��تاری، داشتن شيفت شب؛ در 
مرغداری ام��كان انتقال بيماری های ويروس��ی و 
ميكروبی ؛ در نقاشی ساختمان كار با رنگ و تينر و 

زمينة درگير شدن با بيماری های تنفسی.
 فضاي ش��غلي به چه ش��كلی اس��ت؟ مثاًل در 
خياط��ی كار در منزل ي��ا كارگاه؛ در تعميركاری 
خ��ودرو و كار در  تعمي��رگاه ي��ا نمايندگی های 

شركت های خودرو  سازی.
 اهميت ش��غل ش��ما در زندگي ام��روز جامعه 
چيس��ت؟ اگر ش��غل ش��ما در جامعه نباشد، چه 

مشكالتی به وجود می آيد؟
 چه منابعی را براي كسب اطالعات بيشتر دربارة 

شغل خودتان معرفی می كنيد؟


