معرفی ضغل مطاير ضغلی

اگز اس هاللات ٍ طحثت تا افزاد هختلف لذت تزدُ ٍ دٍست داریذ تِ آًْا کوک کٌیذ کِ اس ّوِ تَاًایی ّای تالمَُ خَد
تذرستی استفادُ کٌٌذ ،ایي شغل تزای شوا هٌاسة است .
شغل یا کار یکی اس اطلی تزیي تخش ّای سًذگی ّز فزدی است .کار تِ اًساى َّیت دادُ ٍ تسیاری اس سهیٌِ ّای
شکَفایی اٍ را فزاّن هی کٌذ .تخش ػوذُ دٍرُ سًذگی ّز فزدی را سهاى کاری ٍ شغلی اٍ تشکیل هی دّذّ .وِ ایي
هَارد اّویت تاالی شغل در سًذگی افزاد را هشخض هی کٌذ .
در دًیای پیچیذُ اهزٍس کِ گشیٌِ ّا ٍ ػَاهل سیادی پیش رٍی اًساى ّا لزار دارد ،اًجام یک اًتخاب درست کاری
هشکل است .ایي اًتخاب ّا در سهیٌِ ّای هختلف سًذگی هی تاشٌذ .یکی اس آًْا اًتخاب شغل هٌاسة است .اًتخاب
شغل درست تِ افزاد کوک هی کٌذ ػالٍُ تز استفادُ درست اس استؼذادّا ٍ تَاًوٌذی ّای تالمَُ خَد ،تِ رضایت ٍ
آراهش در سًذگی تزسٌذ.
تزای رسیذى تِ ایي شغل هٌاسة ،کسی کِ هی تَاًذ تِ افزاد کوک کٌذ ،هشاٍر شغلی است .هشاٍر شغلی استؼذادّا ٍ
اهکاًات ٍ خظَطیات رٍاًی ٍ جسوی فزد را در ًظز گزفتِ ٍ شغلی را کِ هتٌاسة ٍ ساسگار تا آًْا تاشذ را تِ اٍ
پیشٌْاد هی کٌذ .در ٍالغ هشاٍر شغلی آشٌایی کاهل تا هشاغل هختلف دارد ٍ تا دریافت ٍ تزرسی اطالػات هزتَط تِ
تَاًایی ّا ،استؼذادّا ،اهکاًات ٍ شزایط فزد هتماضی ،تْتزیي شغل را تزای اٍ هی یاتذ .

مطايرٌ ضغلی در مراحل مختلف زوذگی افراد وقص متفايتی دارد .در مًرد داوص آمًزی کٍ َىًز رضتٍ تحصیلی ي آیىذٌ
ضغلی خًد را اوتخاب وکردٌ ،مطاير ضغلی تٍ تررسی دقیق يیژگی َای ضخصیتی ،استعذاد ي تًاومىذی َا ،عالیق ي ضرایط
خاوًادگی اي پرداختٍ ي تا تًجٍ تٍ آوُا ،رضتٍ تحصیلی ي تٍ دوثال آن ضغل مىاسة اي را تطخیص ي اي را در جُت مىاسة قرار
می دَذ.

مطاير ضغلی در مًرد فرد ضاغلی کٍ تٍ ضغل خًد عالقٍ دارد يلی از يضعیت فعلی راضی ویست ي یا داوطجًیی کٍ
تٍ رضتٍ خًد عالقٍ دارد يلی ومی داوذ ترای يريد تٍ ضغل چٍ کار کىذ ،يظایف متفايتی دارد .مطاير ضغلی تٍ اي
کمک می کىذ تا از طرفی جىثٍ َای مختلف ضغل خًد از جملٍ زمیىٍ َای کارآفریىی ،رضذ ضغلی ،راٌ َای افسایص
درآمذ ي ...ي از طرف دیگر تًاومىذی َا ي استعذادَای خًد را تٍ خًتی تطىاسذ .تر اساس ایه اطالعات راٌ َای
مىاسة تُثًد يضعیت ضغلی ي پیطرفت را تٍ اي وطان می دَذ .
هشاٍرُ شغلی در تحث ساسهاًی ًیش هؼٌا دارد .در ساسهاى هشاٍر شغلی تِ تزرسی پست ّا ٍ سوت ّای ساسهاًی
پزداختِ ٍ تا اًجام هظاحثِ ّا ٍ گزفتي تست ّای رٍاى شٌاسی ٍ شخظیت شٌاسی هٌاسة اس کارکٌاى تِ شٌاخت
کاهلی هی رسذ ٍ تْتزیي شغل تزای ّز فزد در آى ساسهاى را هشخض هی کٌذ .ایي کار هشاٍرُ شغلی ػالٍُ تز
افشایش کارآیی ٍ تْزُ ٍری کارکٌاى ساسهاى ،رضایت شغلی آًاى را ًیش فزاّن هی کٌذ .
مطاير ضغلی تایذ ضىًوذٌ ي رياوطىاس خًتی تًدٌ ي مُارت َای ارتثاطی ي پرسص گری مىاسثی ویس دارا تاضذ .اي
تایذ ضىاخت کامل ي خًتی از مطاغل مختلف ،يیژگی َا ،ضرایط تازارکار ي...آوُا داضتٍ ي تا َمٍ ريش َا ي فىًن
ضىاسایی يیژگی َا ي ضخصیت افراد ویس آضىا تاضذ .در ياقع تایذ اوسان ضىاس متثحری تاضذ .
در کشَر ها حَسُ هشاٍرُ شغلی ٌَّس شکل تخصصی پیذا ًکزدُ است .در حال حاضز در تسیاری اس هَارد
هشاٍرُ شغلی تِ یافتي شغل تَسط کاریاتی ّا ٍ یا ّذایت افزاد تِ سَی کارآفزیٌی ٍ تزخی هَارد جشئی دیگز
خالصِ هی شَد .در صَرتی کِ یکی اس هْن تزیي حَسُ ّای هشاٍرُ شغلی ،کوک تِ داًش آهَساى در یافتي
رشتِ ٍ شغل هٌاسة شاى هی تاشذ کِ تِ صَرت تسیار هحذٍد در تزخی هَارد اًجام هی شَد .تا تَجِ تِ رًٍذ
حذفی کٌکَر داًشگاُ ّا ٍ تاکیذ ّوِ هعلواى ٍ هشاٍراى تز اًتخاب رشتِ تحصیلی هتٌاسة تا تَاًایی ّا ،عالیق
ٍ شزایط داًش آهَساى ،ضزٍرت ٍجَد ایي شغل تسیار احساس هی شَد .اس طزفی در ساسهاى ّا ًیش تِ ًیزٍی
اًساًی ٍ رضایت آًْا ،اّویت تیشتزی ًسثت تِ قثل دادُ هی شَد .تٌاتزایي هشاٍر شغلی تِ عٌَاى یک راٌّوا
تزای قزار دادى کارکٌاى در جایگاُ شغلی هٌاسة شاى در ساسهاى ،یک عٌصز کلیذی است.
در سال ّای قثل رشتِ تخصصی هشاٍرُ شغلی در داًشگاُ ّا ٍجَد ًذاشت ٍ فارغ التحصیالى رشتِ ّای
رٍاًشٌاسی ،هشاٍرُ ٍ علَم تزتیتی کار هشاٍرُ شغلی را اًجام هی دادًذ .اها چٌذ سالی است گزایش هشاٍرُ
شغلی در هقطع کارشٌاسی ارشذ در تزخی اس داًشگاُ ّا راُ اًذاسی شذُ ٍ ایي کوک هی کٌذ افزاد هتخصص در
حَسُ هشاٍرُ شغلی در کشَر تزتیت شًَذ.
کار هشاٍر شغلی هعوَال تِ صَرت توام ٍقت هی تاشذ .هحل کار اٍ در هذارس ،داًشگاُ ّا ٍ هزاکش هشاٍرُ
شغلی هی تاشذ.
در اداهِ اطالعات کاهلی در هَرد ٍظایف ،داًش ٍ هْارت هَرد ًیاس ،تحصیالت السم ٍ ًحَُ ٍرٍد تِ شغل ،تاسار
کار ٍ فزصت ّای شغلی ٍ هیشاى درآهذ هشاٍر شغلی ارائِ هی شَد.

يظایف مطاير ضغلی
تِ طَر کلی ٍظایف هشارٍ شغلی عثارتٌذ اس :
 شٌاسایی ٍ ارسیاتی تَاًایی ّا ،استعذادّا ٍ عالیق هزاجعاى
 آشٌا کزدى هزاجعاى تا هَارد آهَسشی ٍ شغلی اس جولِ رشتِ ّای تحصیلیٍ ،یژگی ّای شغلی ،شزایط درآهذی
شغل ٍ...
 هصاحثِ تا هزاجعاى ٍ گزفتي تست ّای رٍاًشٌاسی ٍ شخصیت شٌاسی تزای شٌاخت صحیح ٍیژگی ّا ٍ
خصَصیات آًْا
 کسة سایز اطالعات السم در هَرد شزایط سًذگی ،شزایط هحل کار ،هشاغل هَجَد در ساسهاى (در تزرسی
کارکٌاى ساسهاًی) ٍ ...هزاجعاى
 راٌّوایی ٍ کوک تِ هزاجعاى در اًتخاب رشتِ تحصیلی یا شغل هٌاسة
 تزًاهِ ریشی عولی تزای افزاد تزای رسیذى تِ اّذاف ٍ حوایت اس آًْا
 جستجَ ٍ کسة اطالعات السم در صَرت ًیاس

مُارت ي داوص مًرد ویاز


هْارت ارتثاطی خَب



هْارت خَب در هظاحثِ ٍ پزسشگزی



شًٌَذُ خَتی تَدى



طثز ٍ حَطلِ



داشتي داًش ٍ اطالػات کاهل اس هشاغلٍ ،یژگی ّا ٍ شزایط کًٌَی آًْا در کشَر



تَاًایی جستجَی اطالػات



لذرت تیاى هٌاسة جْت ایجاد اًگیشُ ٍ ارائِ هٌاسة تَضیحات تِ هزاجؼاى



تَاًایی ّذف گذاری ٍ تزًاهِ ریشی تزای رسیذى تِ اّذاف تؼییي شذُ تزای هزاجؼاى



هْارت کار تا کاهپیَتز تِ خظَص استفادُ اس ایٌتزًت تزای جوغ آٍری اطالػات هَرد ًیاس

میسان درآمذ مطاير ضغلی
هشاٍراى شغلی کِ تِ طَرت تخظظی در ایي حَسُ فؼالیت کٌٌذ ،در کشَر ها هحذٍد ّستٌذ ٍ ػوَها هشاٍراى در حَسُ
ّای هختلف اس جولِ تحظیلی ،شغلی ٍ  ...فؼالیت هی کٌٌذ .در خظَص درآهذ هشاٍراى در کشَر اطالػات ٍ آهار درستی
در دستزس ًوی تاشذ  .تؼذادی اس هشاٍراى در استخذام ساسهاى ّا ٍ هؤسسات دٍلتی هی تاشٌذ ٍ هیشاى حمَق ٍ دستوشد
دریافتی آًْا اس لاًَى هذیزیت خذهات کشَری تثؼیت هی ًوایذ .تزخی اس هشاٍراى در تخش ّای خظَطی استخذام شذُ ٍ
فؼالیت هی کٌٌذ .افزادی کِ خَد هزکز هشاٍرُ دایز هی کٌٌذ ًیش تا تَجِ تِ هیشاى فؼالیت ،کیفیت خذهات ٍ در ًْایت تؼذاد
هزاجؼاى خَد ،درآهذّای هتفاٍتی را هی تَاًٌذ کسة کٌٌذ .
میسان درآمذ مطاير ضغلی در ترخی کطًرَای جُان عثارتىذ از :
آهزیکا -هیشاى هتَسط درآهذ ساالًِ ایي شغل در سال 53.380 ،2010دالر (تزای ّوِ هشاغل 33.840دالر) ٍ هطاتك تا
آخزیي آهارّا در سال  53,600 ،2013دالر تَدُ است .
اًگلستاى -در ایي شغل افزاد تاسُ کار تا حمَق ساالًِ تیي 27.000تا 33.000دالر شزٍع تِ کار هی کٌٌذ .افزاد تا تجزتِ
ساالًِ تیي 35.000تا 41.000دالر ٍ هذیزاى ایي حَسُ حذٍد 53.000دالر حمَق هی گیزًذ.

