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کنیم؟ مدیریت را شغلی مسیر چگونه  

 

 

معلمی شغلی مسیر  

 

 ارام ذهن شرایطی هر در توانیم می چگونه: بخوانید حتما    

باشیم؟ داشته  

 

 از علی، مانند که هستید افرادی یجمله از هم شما اگر

 اما هستید تغییر مشتاق و نبوده راضی تانشغلی جایگاه

 مقاله، این در. نشوید ناامید کنید،نمی پیدا جلو به راهی

 شما فعلی موقعیت تا برداریم عقب به قدم یک داریم قصد ما

 انتخاب جلو به حرکت برای استراتژی یک و کرده ارزیابی را

 تا داریم تانبرای هم عملی یتوصیه چند همچنین. کنیم

 «حال زمان در و اینجا» در شما اقدامات که شویم مطمئن

برسید خود مدت بلند اهداف به تا کنندمی کمک . 

کنید مدیریت را خود شغلی مسیر  

 

 

چیست شغلی مسیر مدیریت  

 

 تخصص دو شرایط این در باید کس هر چرا: بخوانید حتما    

باشد؟ داشته کار  

 

 جایگاه شوید مطمئن که معناست این به شغلی مسیر مدیریت

 هم و کندمی برآورده را تانفعلی رضایت هم دارید که شغلی

 که نیست اتفاقی این. گیردبرمی در را تانبلندمدت اهداف

 در که است فرایندی بلکه بیفتد، زندگی در بار یک فقط

  اینکه از قبل بنابراین. دارد ادامه تانزندگی طول تمام
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 باید بیفتید، چاره راه فکر به بعد و بیاید پیش مشکلی

 مشخص برای ممکن شانس بهترین وقت آن. شوید کار به دست

دارید را مناسب شغلی مسیر و اهداف کردن . 

کنید نگاه خود درون به شغلی مسیر برای  

 

 

شغلی پیشرفت مسیر مدیریت  

 

 عاطفی رابطه در واقعی عشق معنی و نشانه: بخوانید حتما    

 چیست؟

 

 تانجواب اگر دارید؟ کنترل تانسرنوشت بر چقدر کنیدمی فکر

 سرگردان زندگی دریای در زیاد احتمال به پس است، هیچ

 این بنشیند، گل به تانکشتی روزی باالخره منتظرید و هستید

باشد ترسناک و خطرناک بسیار تواندمی . 

 

 اهداف که است این تانبعدی یوظیفه که کنید فکر است ممکن

 سردرگم که است مدتی اگر خصوصا کنید، پیدا را تانواقعی

 نظر به ترسناک است ممکن آینده به کردن فکر اما. هستید

 و آورندمی هجوم شما ذهن به امیدها و هابیم انواع: برسد

. کنید نگاه موضوع به درستی یزاویه از دهندنمی اجازه

 خودتان یدرباره بیشتری چیزهای بعدی یمرحله در است بهتر

بگیرید یاد . 

 

 قضاوت منطقی و طرفبی که است این برای هاتمرین این تمام

 را خودتان همه از بیشتر که باشید کسی بتوانید تا کنید،

 بهترینِِِ  پس! کنید سرزنش را خودتان نیست قرار. شناسدمی

 شروع تانمثبت نقاط کردن یادداشت از و کنید کشف را خود

  کندمی ثابت شما به که است این کار این یفایده. کنید
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 نوع و تفکر سبک به سپس،. دارید قوتی نقاط هم حاال همین

 هایینشانه آنها در است ممکن. بیندازید نگاهی تانشخصیت

 چیزهایی چه و نیستید راضی کنونی موقعیت از چرا اینکه از

کنید پیدا باشند، مناسب تانبرای توانندمی . 

 

ماتریس آخر در  SWOT ولی ساده ابزاری شغلی، رویکرد با 

 نقاط از فراتر دهدمی را امکان این شما به که است موثر

 محیط و درون در که تهدیدهایی و هافرصت به تان،ضعف و قوت

 اینکه از بعد. بیندازید نگاهی دارند، وجود تانبیرون

 توانیدمی اند،گرفته قرار کجا در تانقوت نقاط شدید مطمئن

 همچنین،. کنید ریزی برنامه آنها از بهینه یاستفاده برای

 بگیرید تصمیم توانیدمی بشناسید، را خود ضعف نقاط اگر

 شروع تواندمی این. دارند شدن بهتر به نیاز هاقسمت کدام

باشد مثبت جهت به تغییر و فردی توسعه در ماجراجویی یک . 

شغلی مسیر ریزی برنامه و پردازی رویا  

 

 

کارکنان شغلی مسیر مدیریت  

 

بگیرییم؟ را شکم الغری رژیم چگونه: بخوانید حتما      

 

 قوت ینقطه یک به شغل یک تطبیق آسانی به شغلی مسیر یافتن

 به که چیزهایی با مانقوت نقاط و هاتوانایی گاهی. نیست

 موضوع این درک است ممکن. ندارند تطابق دهندمی انگیزه ما

 یک در ما اگر حال هر به. باشد مشکل دیگر افراد برای

 به را کار آن بخواهیم نباید چرا داریم، توانایی زمینه

 که هستید شما این فقط اما دهیم؟ انجام مانشغل عنوان

 معذب یا کنندهکسل تانبرای نقش یک ایفای آیا دانیدمی

ِشین شغلیِ  مسیر لنگرهای راه این در. نه یا است کننده  

(Schein) را تاننقش بودن کننده کسل دلیل تا کند می تانکمک 

  فاکتورهایی شغلی، مسیر هایلنگرگاه این در. شوید متوجه
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 در خالقیت ثبات، و امنیت استقالل، و اختیارعمل مانند

 هدف، به رسیدن برای گذشتگی خود از میزان و کارآفرینی

شوندمی بررسی . 

 

 ایالعادهخارق نیروی با تواندمی نیز هایتانارزش نکنید شک

. کنند دور آنها از یا بکشانند مشاغل بعضی سمت به را شما

 کشف خودتان یدرباره که چیزهایی تمام به بنابراین

 اجازه خودتان به و کنید نگاه گیرانهسخت و بادقت ایدکرده

 از بعد و کنید پردازیرویا تازه هایفرصت مورد در تا دهید

 برای که افرادی برخالف. کنید تعیین لمس قابل اهداف آن

 ایبرنامه هیچ اینکه بدون گیرند،می تصمیماتی جدید سال

 باشند، داشته موفقیت به امیدی و آنها به رسیدن برای

 جلو به حرکت برای است ممکن. کنید ریزی برنامه و رفتار

 ریزیبرنامه با باید ولی باشید، مشتاق حد از بیش

 به رسیدن برای خود به را شانس بهترین گرایانه،واقع

 تعریف انداز چشم و ماموریت خودتان برای. بدهید تاناهداف

 همیشه تا باشید، داشته تانذهن در همواره را آنها و کنید

 آنها با شغلی مسیر طول در که هاییدشواری و هاسختی در

بمانید انگیزه با و کرده تمرکز بتوانید شوید،می مواجه . 

دهید خرج به ابتکار شغلی مسیر در  

 

 

شغلی پیشرفت مسیر تعریف  

 

باشیم داشته چگونه را پول باورهای: بخوانید حتما      

 

 خالق و جسور تا باشند بخش الهام ما برای توانندمی رویاها

 پرورش را آنها خواهیممی که است دلیل همین به باشیم،

 مانفعلی موقعیت از که شوند باعث است ممکن اما. دهیم

 که است این شما اولویت اکنون بنابراین،. نباشیم راضی

  اندازچشم از و کرده هدایت را مثبت تغییرِ  به تانتمایل
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 حاضر حال در که جایگاهی تغییر برای خود تربزرگ و جدید

 سکوی تواندمی این. کنید استفاده دارید قرار آن در

 نظر در خود برای که باشد بهتری یآینده برای پرتابی

ایدگرفته . 

 

 بهتر خیلی باید حاال تفکر، و تحقیقات تمامی از بعد

 ارائه برای چیزی چه و خواهیدمی چه تانشغل از بدانید

 با و گرفته دست به را عمل ابتکار بنابراین. دارید

 حال در که ایوظیفه تانشغل در مهارت یافتن از استفاده

 تانراضی که دهید تغییر ایگونهبه را دارید عهده بر حاضر

 .کند

 

 ُبردُبرد حل راه یک به رسیدن هدف که باشید داشته خاطر به

 که خودخواهانه شکافی نه و است، تانشرکت و تیم خود، برای

 که باشید مراقب پس. شود کاروکسب نابودی باعث نهایت در

 مراقب همیشه و نکنید فراموش را تاناصلی هایمسئولیت

 تانهمکاران روی بر شما تغییرات که تریگسترده تاثیرات

 در. باشید جسور و گراکنش حال عین در اما باشید، دارند

 به کنید، برخورد تانوظایف با شکل چه به اینکه آخر،

 شغلی رضایت سطح روی بر دهیدمی انجام که کارهایی یاندازه

دارد تاثیر شما . 

 

 بیشتری انرژی و شودمی ترجالب تانبرای تانشغل که طورهمین

 به است ممکن گذارید،می تانشغلی وظایف و خود پیشرفت برای

 چنین در اما. کنید فراموش را زندگی در تعادل سادگی

 داشتن و خواب غذایی، رژیم ها،رابطه چالشی، ُپر مواقع

 آنها. کنندمی پیدا بیشتری اهمیت همیشه از مناسب سرگرمی

 روید،می پیش تانهدف سمت به که همانطور شوندمی باعث

باشید داشته باالتری وریبهره و شده ترخوشحال و ترسالم . 

 حرکت جلو به و جلب را دیگران حمایت و توجه شغلی مسیر در

 کنید
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 این اما کنید،می حرکت جلو سمت به دارید واقعا حاال شما

 اگر. بشناسند را شما دستاوردهای نیز دیگران که است مهم

 و ترفیع به نوبت که زمانی احتماال نیفتد، اتفاق این

 از تا باشید مراقب. مانیدمی عقب رسد،می پاداش

 دیده و بودن توجه مورد برای ایحرفه و مناسب هایاستراتژی

 شما ارزش و جایگاه که همینطور سپس،. کنید استفاده شدن

 قرار توجه معرض در بیشتر و رودمی باالتر شرکت برای

 و حقوق افزایش یدرباره تا رسدمی فرا آن زمان گیرید،می

کنید صحبت نیز مزایا دیگر . 

 

 در همواره باید کند، پیدا ادامه تانموفقیت اینکه برای

 تا کنید تالش و بگذارید زمان باید. باشید «اول نفر بازی»

 همه که فردی) شوید کل دانای به تبدیل تانکاری یزمینه در

 عین در اما ،(کنندمی مراجعه او به اطالعات یا کمک برای

 تانقلمرو از خارج در که هاییاتفاق به تانحواس باید حال

 هایمهارت بدانید اینکه اخص طور به. باشد نیز افتدمی

کدامند؟ هستند مفید تانشغلی یآینده برای که نوظهوری  

 

 خاطر به است ممکن مثال باشید، پیشرفت هایفرصت زنگ به گوش

 به راجع خبرهایی ایدکرده تقویت را تانموقعیت اینکه

 قرار که نکنید تصور اما. بشنوید سازمان در جدید مشاغل

 و باشید صبور. بیفتد شما دست به مشاغل این از یکی است

 سخت کارِ  با و دهید ادامه تحقیقات به کوشش و تالش با

 یک برای را خودتان باید. دارید نگه باال را تانانگیزه

کنید آماده مدت طوالنی بازی . 

کنید؟می چه برسید، هدف به وقتی  
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 هدف به زمانی چه است؟ کافی دیگر که فهمیدمی چگونه

 به ابتدا در که هدفی شوید متوجه است ممکن اید؟رسیده

 گرفته قرار تاندسترس در حاال آمد،می دور خیلی نظرتان

! کنید تعیین خود برای دیگری هدف و کنید عجله پس. است

شوید سرگردان و هدف بی دوباره ندهید اجازه هرگز . 

 

 جایگاه یک مشتاق باید همیشه که نیست معنی بدین این

 است ممکن. باشید تر درآمد پر یا ترجسورانه باالتر،

 تانبعدی هدف و کند تغییر زمان مرور به تاندیدگاه

 به تروسیع تاثیرگذاری یا و بیشتر مسئولیت با جایگاهی

 هایجنبه دیگر از بتوانید گونهبدین تا شود، مربوط جامعه

 تریناساسی. ببرید لذت نیز هست، مهم تانبرای که زندگی

 و سردرگم قطار، آن در «علی» مثل نباید که است این هدف

 پس. کنید گیر بیفتد اتفاقی چه است ممکن اینکه از ناراحت

بگیرید دست به را کنترل ! 

 


