پنج نکته برای افزایش رضایت شغلی
تذٍى دس ًظش گشفتي ایي ًکتِ کِ ضوا چقذس ضغلتاى سا دٍست داسیذ،استشع ّا ،ساعت ّای کاسی پی دس پی ،
طَالً ٍ ًگشاً ّای تسیاسی کِ دس ّش کسة ٍ کاسی ٍجَد داسًذ تَاًای ایي سا داسًیذ کیِ ضیوا سا اص ضیغلتاى
ًاساض کٌٌذ .تشپایِ پظٍّط کِ دس سال  2102هیالدی اًجام ضذُ است تٌْا  74دسصذ اص ضْشًٍذاى آهشیکای
اص ضغلطاى سضایت کاهل داسًذ.
تت تَهاعًَ ،یسٌذُ کتاب « قذست ضادهاً  :چگًَگ تِ دست آٍسدى ٍ حفظ سضایت ضغل » دس کتاتص آٍسدُ
است کِ  " :ها صهاى صیادی سا دس هحل کاسهاى صشف ه کٌین ٍ خَضحال ًیستین" ًاسضایت ضغل ًِ تٌْا سٍی
سفتاس ها تاثیش ه گزاسد تلکِ تِ طَس جذی تْشُ ٍسی ساصهاى سا ًیض تِ حذاقل ه سساًذ.
دس صیش پٌج توشیي تشای تاصگشداًذى ضادی تِ هحل کاس ٍ کسة هَفقیت ساصهاً تیطتش آٍسدُ ضذُ است :
 - 1مثبت اندیش باشید

جایگضیٌ افکاس هٌف تا افکاس هثثت سفتاس ٍ افکاس ضوا سا تْثَد ه تخطذ .تت تَهاع ایي ًکتیِ سا گَضیضد هی
کٌذ کِ "ّشتاس کِ فکشی هٌف ت ِ رّي ضوا ه سسذ ،هتَقف ضَیذ ٍ تِ هَضَع هثثت فکش کٌیذ" اگش ایي کاس
سا تکشاس کٌیذ تعذ اص چٌذ ّفتِ عادت ّای جذیذی سا دس سفتاس خَد خَاّیذ دیذ کِ خشسٌذی ٍ خَضٌَدی ضوا
سا ّن دس هحل کاس ٍ ّن دس صًذگ سٍصهشُ افضایص ه دٌّذ.
 -2در زمان حال زندگی کنید
تت تَهاع گفتِ است « علت تسیاسی اص تفکشات هٌف کِ اص رّي ه گزسًذ ًگشاً اص سخ دادى اتفاقات است کِ
ضایذ ّشگض سخ ًذٌّذ» .تیطتش کاسآفشیي ّا اغلة چٌذیي طشح احتوال تشای کاسی کِ قصذ اًجام داسًذ تشسیین
ه کٌٌذ ٍ ّویطِ دستاسُ تذتشیي حالت هوکي فکش ه کٌٌذ ،دس حال کِ ه تَاًٌذ استشع ّای تیْیَدُ سا اص
رّي خَد تیشٍى کٌٌذ ٍ تِ جای آى اًشطی خَد سا دس ساّ کِ تْشُ ٍسی تیطتشی خَاّذ داضت استفادُ کٌٌذ.
تِ گفتِ ایي ًَیسٌذُ " :تْتشیي ضیَُ تشای تشخَسد تا فکشّای هٌفی جیذا کیشدى خییاالت اص ٍاقعییات اسیت"
تٌاتشایي تاس دیگشی کِ خَد سا تا افکاس هٌف سٍتشٍ ضذیذ هَقعیت خَد سا تسٌجیذ ٍ تثیٌیذ کِ ٍاکٌص ضیوا تیِ
ٍاقعیات تَدُ است یا تِ تصَسات رٌّ کِ فکش ه کٌیذ ضایذ سخ دّذ؟.

 -3به دیگران کمک کنید
تت تَهاع هعتقذ است کِ ّیچ فشق ًو کٌذ کِ دس اهَس اًساى دٍستاًِ سْین ضَیذ ییا تیِ کاسهٌیذاى خیَد
کوک کٌیذ تا کاسضاى سا تْتش اًجام دٌّذ ،دس ّش صَست کوک تیِ دیگیشاى ٍ ًیکَکیاسی سهیض ّویطیگ تیَدى
خَضحال ضواست " .سضایت ضغل تِ هعٌای چیضّای ًیست کِ تِ تٌْای تِ دست ه آٍسیذ ،ایٌکِ فقی تیِ
خَدتاى کوک کٌیذ تا تْتش تِ ًظش تشسیذ تاعث سضایت ضغل ضوا ًو ضَد ،سضایت ٍاقع اص کاس صهاً تذست
ه آیذ کِ ّوِ افشاد گشٍُ عولکشد تْتشی داضتِ تاضٌذ".
اًجام تشًاهِ سیضی تشای آهَصش ّوشاُ کاس کِ هذیشاى اسضذ ًیض دس اًجام کاسّا تِ کاسهٌذاى صیشدستطاى یاسی ه
سساًٌذ ٍ تجشتیات سَدهٌذ خَد سا تِ آى ّا اًتقال ه دٌّذ یا هطاسکت کاسهٌذاى دس کاسّای ًیکَکاساًِ هاًٌیذ
پخص غزای سایگاى هیاى فقشا یا تشًاهِ ّای اًساى دٍستاًِ خشسٌذی اص کاس سا تشای ّوِ افشاد ساصهاى تِ اسهغاى
خَاّذ آٍسد.

 -4مرخصی بگیرید و استراحت کنید
یک اص هَثشتشیي ٍ تْتشیي عَاهل هحشک ٍ اًگیضُ تخص تشای کاسآفشیي ّا ،استشع ّای هثثت ّستٌذ کیِ تیِ
ایي کاسآفش یٌاى ٍاسد ه ضَد ،اها تایذ ایي ًکتِ سا دس ًظش داضت کِ اختصاظ دادى صهیاى ّیای هٌاسیة تیشای
استشاحت دادى تِ رّي ٍ تذى اص اّویت صیادی تشخَسداس است .تت تَهاع دس کتاتص آٍسدُ است " :حتی اگیش
ضغل خَد سا دٍست داضتِ تاضیذ ،استشع ّا خَاٌّذ تَاًست ضوا سا صهیي تضًٌذ ٍ تاعث ًاسضایت ضوا دس کیاس
ضًَذ ".سٍصّای سا تِ عٌَاى سٍصّای تعطیل خَد اًتخاب کٌیذ ٍ اص هحی کیاس دٍس ضیَیذ .دس تعطییالت پاییاى
ّفتِ هحل سا دٍس اص ّیاَّّای سٍصهشُ پیذا کٌیذ ٍ تفشیح کٌیذ .تِ رّي خَد استشاحت دّیذ ٍ اص قذست جَاً
لزت تثشیذ.

 -5روزانه از چیسهایی که در اختیار شماست قدردانی کنید
سٍصاًِ اص چیضّای کِ دس اختیاس ضواست قذسداً کٌیذ .تذست آٍسدى چیضّای کِ ًذاسیذ تاعث ایجیاد سضیایت
ًو ضَد ،تلکِ دسک داضتِ ّا ٍ سپاسگضاسی تشای آى ّاست کِ سضایت ٍاقع سا دس ضوا ایجاد ه کٌذ.
ّش سٍص صثح پیص اص ضشٍع کاس ٍ یا دس پایاى سٍص پیص تشک هحی کاس ایي پٌج ًکتِ تشای خَد یاد آٍسی کٌیذ
تا رّي خَد سا آهَصش دّیذ سٍی ًکات هثثت هتوشکض ضَد.
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