
 چیست؟ شغلی مشاوره

 

 ،شغلی تصمیمات و بشناسید را کار دنیای و خودتان کندمی کمک شما به که است یندیفرآ شغلی مشاوره

اشید یا به آن آگاه ب چه که است العمر مادام یندفرآ یک شغلی پیشرفتدرستی را اتخاذ کنید.  زندگی و تحصیلی

 جمله زا ،تاثیرگذار هستند شما شغلی پیشرفت بر متعددی ملعوا! است شده شروع تولد بدو از واقع در نباشید،

 . شما شرایط و سابقه شخصیت، ها، ارزش ها، توانایی عالیق،

حصیلی، التتمایل دارید پس از فارغ که است شغلی نوع و رشته یک مورد در گیریتصمیم از فراتر شغلی یتوسعه

ین ا زندگی طول در که معنی این به ،العمر استمادام ی شغلی یک فرآیندحقیقتأ توسعه. در آن مشغول شوید

خود  یزندگ و شغلی ی در موردتصمیمات باید دائماً است. افراد در طول زندگی تغییر فرآیند و شرایط افراد در حال

 مکک حاضر حال در نیاز مورد های گیری تصمیم درافراد  به تنها نه که است این شغلی مشاوره از هدف. بگیرید

 .دهد می نیز را زندگی و شغلی آینده های گیری تصمیم برای الزم های مهارت و دانش شما به بلکه ،کند

 کند؟مشاوره شغلی به شما چه کمکی می

. واهیدخ می چه خود زندگی و شغل تحصیل، از و هستید کسی چه بفهمیدکند تا مشاوره شغلی به شما کمک می

 خود تحصیلی انتخاب و شغل مورد در خود های نگرانی و احساسات ها، ایده افکار، مورد در بتوانید که باشید کسی

 کدر و کنید سازماندهی کنید، مرتب را خود احساسات و افکار کندمی کمک شما به مشاور .کنید صحبت او با

 الیق،ع ارزیابی در شما به و کرده شناسایی را خود شغلی پیشرفت بر ثرؤم عوامل تا کند می کمک شما به. کنید

 در ماش به. کنید پیدا را شغلی اطالعات و منابع کند می کمک شما به. دکنمی کمک خود های ارزش و ها توانایی

واند تبا این حال مشاوره شغلی نمی .کندمی کمک اهداف به رسیدن برای ایبرنامه تدوین و بعدی مراحل تعیین

ایی تحصیل کنید یا چه شغلی را دنبال کنید، بلکه فقط در به شما بگوید که چه کاری انجام دهید یا در چه رشته

 دهد.ریزی به شما مشاوره میانتخاب دوره یا برنامه



 

 کارکنان برای ارزشمند مزیت یک شغلی مشاوره

 عهدت حفظ مدیریت، روی پیش مسائل مهمترین از یکیمشاوره شغلی یک مزیت ارزشمند برای کارکنان است. 

 تجربه ار بزرگی اتتغییر زمانی هاسازمان. است سازمان تغییرات در وجود با استراتژی سازمانی و اهداف به کارکنان

. تندهس شغلی پیشرفت مسیرهای کاهش و جهانی بازسازی سازی،کوچک سپاری،برون تاثیر تحت که کنند می

 خصصت حوزه یا شغل اغلب و باال ببرند را خود سطح کارکنان که دارد وجود کمتری احتمال تغییرات، این دلیل به

 هایبرنامه دبای کارفرمایان است، مالی موفقیت اساسی بنای سنگ عملکرد اینکه به توجه با. دهند می تغییر را خود

 .کنند کسب پیشرفت برای را جدیدی های مهارت تا سازند قادر را کارکنان و کرده اجرا را مداوم یادگیری

 هب را هاآن موفقیت که . این امر ممکن استکنند تجربه را شغلی های الشچ به طور مداوم، است ممکن کارکنان

 برای کارکنان توانایی بر زیاد احتمال به نشوند، حل مدتی برای مشکالت این اگر. دهد قرار تأثیر تحت جدی طور

 کاهش توانایی کارکنان ممکن است بسیار مخرب باال، سطح متخصصان برای. گذاردب تأثیر شغل با ثرمؤ مقابله

 ستراتژیکا منبع یک شغلی مشاوره. دارد مستقیم تأثیر تجارت کلی جهت و استراتژی بر معموالً آنها کار زیرا .باشد

 ،کنانکار عملکرد زمانی که .کنند تکیه آن به توانند می مدیران و کنند استفاده آن از توانند می کارکنان که است

ر چنین د کارفرمایان. شودمی چالش یک به تبدیل فرهنگی تناسب یا و کار محل در شخصی رفتار شغل، تغییر

 خارج چککو مشکالت از اگر کارکنان .باشند شغلی مشاوره دنبال به تا کنند ترغیب را خود کارکنانمواقعی باید 

 رایب کارکنان به کلیدی کمک برای هیرا همچنین این. کنندمی ایجاد موفقیت برای را زرگتریب موانع و نشوند

 .کنند ایجاد شرکت برای را توجهی قابل ارزش بتوانند تا است باالتر شغلی آرزوهای به رسیدن



 

 کند؟ می کار چگونه شغلی مشاوره

 تا 6 به معموالً کارمندان اکثر. سازمان یا شرکت حضور دارند محل در کارفرما کار محل در معموالً شغلی مشاوران

 غلیش مشاور با معموالً کارمندان. دارد شغل یابتکار ماهیت به بستگی این اما دارند، نیاز ساعته یک جلسه 12

 رزیابیا مانند خدماتی برای. کنند می تدوین را جلسات برنامه بودن دسترس در اساس بر و گذارند می مالقات قرار

 و خدمات ارائه رویکرد سازمان، سطح در پیشرفته یا جدید هایزیرساخت و یندهافرآ توسعه و سازمان سطح در

 ی دیگر متفاوت است. پروژه به اییپروژهاز  معموالً محل در مشاوران زمانبندی

 با شغلی اورهمش. است انسانی منابع یتوسعه و گذاریارزشبلکه  نیست، مالی نتایج به دستیابی فقط کار و کسب

 قطعیت عدم با مرتبط پایین روحیه با مقابله برای تالش و سازمان عیجم IQ بهبود ،کارکنان استعدادهای توسعه

  کند. ، به سازمان کمک میثباتی بی و

 

 


