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 موفقیت شغلی چیست؟

 .است شخصی بسیار شغلی موفقیت تعریف

 است نممک دیگری برای که حالی در ،به یادعنوان موفقیت شغلی به نظر  یک اعتبار است ممکن یک نفر برای

 سیارب ای حرفه موفقیت تعریف چرا که بپرسید باید. به یادیک موفقیت به نظر  آورده دست به پول مقدار

 است مهم چرا که دارد وجود زیادی دالیل. است مهم

فهمید ب توانید می چگونه معنا می دهد، در نظرشما ای حرفه موفقیت چیزی چه که کنید تعریف توانیدنمی اگر

 ؟وقتی تعریف دقیقیکه آیا شما درحال حاضر خوشحال هستیدیا  نه؟یا به موفقعیت شغلی رسیده اید یانه

 از موفقیت شغلی خود نمی دانید

 

 حرفه در موفقیت چگونگی: شغلی موفقیت به دستیابی

 را ودخ وقت اگر که است معنی این به این. است قبلی نسل از متفاوت بسیار امروز اقتصاد

 زتمرک توانید می زودتر کنی، انتخاب خواهی می خود ای حرفه زندگی از که آنچه تعیین برای

 رکا اگر. ببرید بدست آمده خود لذت موفقیت واز  سوی موفقیت برداریدبه  قدم و کنید

 وناکن کردید هیچ موقع به موفقیت نمی رسد، بینی پیش که مسیری نکنید کشف را خود

 .است الزم تغییرات ایجاد برای خوبی زمان

 می کند؟ تعیین را شما موفقیت کسی چه - کنیم تعریف را حرفه در موفقیت چگونه

 ادهد انجام شما برای را آن دیگری شخص که است معنا این به اید، نکرده تعریف را خود شغلی موفقیت اگر

 است

 ..گرفته است قرار درست مسیر در شما کار نوعی به که باشید شانس خوش فرد یک است ممکن شما

 شده وفقم آیا که بگیرید تصمیم توانید می باشد، شرکت نردبان از صعود شما موفقیت ایده اگر بنابراین

 و برید،می  لذت دهید می انجام که کارهاییواز است ممکن شما ای حرفه موفقیت ی ایده سپس. نه یا اید

 ...هستید موفقیت به موفق نیز شما افتد، می اتفاق این اگر
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 شما ای حرفه مختلف مراحل در ای حرفه موفقیت

 :دکنی تعریف جمله از جنبه چند با را خود های موفقیت است ممکن هستید، ای حرفه کار اولیه مراحل در اگر

 همکارانتان با شما رابطه 

 تانرئیس با شما رابطه 

 سازمان درون ادارات سایر با شما ارتباط 

 شما یادگیری منحنی 

 ای مالحظه قابل طور به شغلی موفقیت که شود می باعث چیزی چه کنید، می حرکتشما درمسیر  که همانطور

 :شود زیر موارد شامل تا کند تغییر

 

 باال رفتن و پرش شما از نردبان شرکت 

 شما درآمد مقدار 

 سازمان داخل در شما اعتبار 

 سازمان از خارج شما اعتبار 

 دست یابیم؟ شغلی موفقیتبه  چگونگی

 :کنیم بیان ای حرفه موفقیت برای را اسرار بهترین از برخی بیایید

 

 کنیدمی  مدیریت را کارتان و کسب اینکه مثل کنید مدیریت را خود کار باید شما 

 نشان دهید خود کارفرمای به را خود ارزش شغلی، موفقیت افزایش برای 

 کنید استفاده خود عملکرد تجربیات از 

 بسازید دارید دوست آنچه اطراف در را خود کار 

 کنید ایجاد داخل در کار برای را ای شبکه دقیق طور به 

 بمان باقی مثبت 

 دهید انجام خواهید می که مثبت نتیجه ایجاد برای را اقدامات از زیادی مقدار که باشید داشته یاد به

آنچه که به معنای موفقیت شغلی خود شماست  باید ابتدا ای، حرفه موفقیت برای که باشید داشته خاطر به

 تعریف کنید.

 "را به دست آورده ایدچه زمانی آن  "دانید نمی هرگز نکنید، تعریف را شغلی موفقیت اگر"


