
 

 مقدمة بحث عن شروط النجاح الوظيفي

إن البحث عن العمل المناسب للشخص في وظيفة معينة، يحتاج إلى جهد وتعب للوصول إليه، ولكن عندما يتم هذا 

للنجاح في العمل، فال يجدي فقط أداء العمل، بل ال بد من تحقيق قيق الشروط والمعايير حالوصول للوظيفة ال بّد من ت

الّنجاح فيه، وهذا النّجاح بحاجة ماسة إلى شروط ومقّومات ومؤهّالت النجاح، من أجل أن ينجح العمل ويتطور ويزدهر 

جاحه بحيث تبرز بشكل ويعطي السمعة المتميزة والثقة بالمصداقية والجودة في األداِء، وكذلك يتم لمعان الشخصية في إن

 .جلي

 بحث عن شروط النجاح الوظيفي 

إن شروط النجاح الوظيفي هي من أهم مقومات استمرار العمل وتطوره، فاإلنسان الناجح والطموح والمحب لعمله يسعى 

ذلك بهدف  إلى توفير كل شروط النجاح منطلقاً من ذاته، وكذلك متكاتفاً ومتعاضداً مع زمالء العمل وإدارة العمل، وكل

الجماعي، بعيداً عن منطق األنانية المحبطة ألي تجاح، وفيما يأتي نتناول فقرات البحث عن شروط   تحقيق النجاح 

 .النجاح الوظيفي

 تعريف النجاح الوظيفي

دف، يمكن تعريف النجاح الوظيفي على أنه الطموح المرتبط بالهمة العالية واإلرادة السامية والمرتكزة على القوة واله

وهذا الطموح من أسمى ما يتمناه األشخاص، ولكنه يتفاوت ما بين شخص وآخر وذلك بحسب الخلفية التي تدفعه للنجاح، 

فهناك شخص يطمح فقط بالعيش الكريم، وتأمين االحتياجات من خالل العائد المادي من النجاح، وهناك شخص يقصد بأن 

والوصول لعالم الشهرة من النجاح، ويوجد شخص يرغب من النجاح  يحصد المبالغ المالية الضخمة والثروة الهائلة

 .الوصول إلى مرحلة التمتع في الحياة بأقل تعب في العمل

 كيف تطور عملك الوظيفي

هناك تساؤل يطرحه الشخص على نفسه، وهو كيف يطور عمله الوظيفي، ومن أين يبدأ، ولإلجابة على التساؤل يمكننا أن 

 :ننصح بما يلي

 ب علّي كشخص أن أطور نفسي من خالل ثقتي بقدراتي ومؤهالتي والصفات التي أتمتع بهايتوج. 

 النظر بكل ما يجري من حولي من نشاط وحركة وتطورات، ومحاولة االستفادة منها. 

 في أي مشكل أو عقبة يجب أن أتدبّر الحل، وأن أكون من الجزء الفاعل في الحل. 

  لتطوير العمل والسير به نحو األفضلاغتنام الفرص التي تساعدني بقوة.  

 االهتمام بعامل الوقت، فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. 

 االستعانة باألصدقاء الذين لديهم صفات جيدة، ويستطيعون المساعدة. 

 أهمية النجاح الوظيفي

 :للنجاح الوظيفي العديد من عناصر األهمية التي تدفعنا من شأن مهم إلى آخر، ومنها اآلتي

 الوصول إلى الروح المعنوية العالية من خالل اكتساب الثقة بالنفس، وبذلك تتولد لدينا الراحة النفسية. 

 الحظوة بمزيد من عوامل االحترام من قبل زمالء العمل، وكذلك إدارة العمل. 

 تحصيل مستوى وصفة وظيفية جديدة بالترقية من مركز إلى أعلى منه. 

  النجاح الذي وصلت إليهاالستمرار في العمل بضمانة. 

 تحقيق الدخل المادي الجيد، والوصول إلى مستوى اجتماعي أفضل. 

 طرق النجاح في العمل

 :إن طرق النجاح في العمل عديدة ومتنوعة، وهنا نسوق البعض منها وهي كما يلي

 االقتناع بالعمل أنه يناسب قدراتي ويحقق طموحي. 



 

 حتى تحقيقه وضع الهدف من إنجاز العمل والسعي وراءه. 

 الثقة العالية بالنفس. 

 الحرص على تحقيق الرضا من قبل الزبائن والوصول إلى ثنائهم على العمل. 

 ترتيب األوليات في العمل من حيث األهم فيها.  

 عدم ادخار الخبرات والمعارف والمهارات في أي عمل نؤديه، بل تسخيرها كاملةً له. 

 متطلبات النجاح

 :ظيفي متطلبات ومرتكزات ال بد منها، وهنا نسرد البعض منها فيما يليللنجاح في العمل الو

 الحصول على شهادة علمية تؤهلنا للعمل الذي نختاره. 

 أو اتقان مهنة معينة بشكل كبير ومهارة عالية. 

 عندما نقدم على عمل أو يوكل إلينا إنجازه ال بد من فهم تفاصيله والعمل على إنجاحه بشكل ملفت لالنتباه. 

 التجريب للعديد من الوسائل والطرق واألدوات المساعدة التي توصل للنجاح بقوة. 

 تطوير معارفنا ومهاراتنا التي وصلنا إليها بشكل مستمر، وعدم االكتفاء بما وصلنا إليه بل نعرف المزيد. 

 أهداف النجاح في العمل

اف نصل إليها من خالل النجاح، ومن تلك األهداف إننا عندما نعمل ونسعى للنجاح فيما نعمل، نكون قد وضعنا عدة أهد

 :نعرض ما يلي

 االستقرار األسري من خالل تحقيق الدخل المادي. 

 الوصول إلى مستوى من األمان المادي واالستمرار بالعمل. 

 الترقي في العمل من منصب إلى أعلى. 

 الحصول على االحترام من قبل الزمالء والرؤساء.  

  عالقات واسعةالحصول على شبكة. 

 خطوات النجاح والتميز

 :ال بد من اتباع العديد من الخطوات للنجاح في العمل الوظيفي والتميز فيه، ومن تلك الخطوات نتبع ما يلي

 التفوق في الدراسة والحصول على أعلى الشهادات. 

 الطموح للنجاح والتميز بالعمل. 

 االهتمام وبذل الجهد والتعب بشكل كبير. 

 أهداف والسعي لتحقيق العديد منها وضع قائمة.  

 سر النجاح في العمل

 :لكل عمل أسباب وأسرار للنجاح فيه، ومن تلك األسرار التي ال تخفى على أحد ما يلي

 االلتزام بمواعيد العمل. 

 االستمرارية في التعلّم المنتج. 

 فصل الحياة الشخصية عن متطلبات العمل. 



 

 تكوين شبكة صداقات وعالقات ناجحة. 

  لتخطيط للعمل وحسن المتابعة لهاحسن. 

 متابعة تقييم مراحل العمل. 

 االحترام بالتعامل. 

 االهتمام بعامل التنظيم للوقت واالستثمار األمثل له. 

 الصدق والدقة في التعامل. 

  ًتذليل العقبات والمعوقات بطلب االستشارات من األكثر خبرة. 

  الكاملةاالهتمام بحسن المظهر من خالل األناقة. 

 خاتمة بحث عن شروط النجاح الوظيفي

وهكذا نكون قد قمنا بتقديم بحث عن شروط النجاح الوظيفي، فتحقيق شروط النجاح له األولوية بتحقيق الهدف من العمل 

وتحقيق االستقرار واالستمرار واالنتقال من نجاح إلى نجاح، ومن منصب إلى أعلى منه، وبذلك نحصل على راحتنا 

 .يشناوطيب ع

 


