
 دهیم افزایش را شغلی رضایت چگونه

 

 شغل از وقتی. باشد داشته کار محل در افراد عمومی رفاه و وریبهره بر زیادی تأثیر تواندمی شغلی رضایت باالی سطوح

 پیدا خود حرفه در پیشرفت و سخت هایکار برای بیشتری انگیزه است ممکن کنید،می بیشتری رضایت احساس خود

 ما مقاله، این در. برید می خود شغل از را بهره بیشترین هک شوید مطمئن تا کنید دنبال را مرحله چند توانیدمی. کنید

 .دهیم افزایش کار محل در را خود رضایت سطح چگونه و دارد اهمیت چرا چیست، شغلی رضایت که کرد خواهیم بررسی

 چیست؟ شغلی رضایت

 اهمیت در زیادی نقش معنادار کاریک  در شدن درگیر. است کار در رضایت یا شادی رضایت، احساس شغلی رضایت

 زیادی مزایای. بگذارد تأثیر کارفرمایتان و شما بر تواندمی که کندمی ایجاد معنایی و هدف کار نوع این. دارد شغلی رضایت

 .شغلی توسعه و فردی عملکرد تحقق، انگیزه، کارکنان، مشارکت بهبود جمله از دارد، وجود معنادار کار برای

 است؟ مهم شغلی رضایت چرا

 وارد افراد به هر دلیل که . باشید راضی خود شغل در است ممکن باشید، داشته خود کار با عاطفی ارتباط احساس اگر

 خود شغل به دعوت. ببینند تر بخش رضایت و معنادارتر تر،ارتباطی را خود کار که دارند تمایل باشند، شده خود حرفه

 .بخشدمی بهبود نیز را فرد اجتماعی مزایای اغلب

 



 خود کار در که هنگامی. دهد کاهش را شغلی جابجایی و غیبت استرس، تواندمی همچنین شغلی رضایت باالی سطوح

 ایجاد و جدید مشتریان آوردن دست به جدید، محصوالت و خدمات ایجاد برای بیشتری شانس هستید، درگیر و راضی

 .بیابید خود کار از معنی و تعامل آوردن دست به برای مختلفی هایراه توانیدمی شما. دارید خود شرکت در نوآوری

 خود هایارزش تعیین

. است مهم فرد یک عنوان به شما برای هاییارزش چه که بفهمید ابتدا که است مهم خود، شغلی رضایت ارزیابی از قبل

 انجام هایراه از یکی. کنید ارزیابی را هاارزش این تا بگذارید وقت کمی هستید، خود شغلی ریزیبرنامه حال در که زمانی

 تا کندمی کمک شما به این. اندشده بندیرتبه شما برای اهمیت ترتیب به که است هاارزش از فهرستی نوشتن کار، این

 .ببرید بیشتری لذت خود شغل از کندمی کمک شما به کار محیط عوامل کدام ببینید

 شما به توانندمی آنها. بگیرید نظر در را شغلی مشاور یک مانند شغلی توسعه متخصص یک با صحبت است ممکن همچنین

 نگاه شغلی پیشنهاد یک به وقتی. است مهم شما برای چیزی چه بفهمید شناسید، نمی را خودتان هنوز اگر کنند کمک

 مثال، برای. دارد است مهم شما برای آنچه مشابه شرکتی فرهنگ دارای شما بالقوه کارفرمای که شوید مطمئن کنید، می

 .باشید برتر انسانی منابع یا فروش موقعیت در است ممکن برید، می لذت دیگران با همکاری از اگر

 شودمی شغلی رضایت افزایش به منجر که عواملی

 از برخی اینجا در. دارند سایرین به نسبت بیشتری تأثیر عوامل از برخی شود،می شغلشان از دافرا رضایت از صحبت وقتی

 .است شده آورده بخشد، بهبود شما حرفه در را شما شادی تواندمی که شرایطی ترینرایج

 استقالل

 باالی سطح. است مهم بسیار بگیرند تصمیم خودشان و کنند کار تنهایی به دهندمی ترجیح که کسانی برای اغلب این 

 دهدمی امکان آنها به و دارند کنترل خود حرفه بر که کنند احساس بیشتر افراد از بسیاری شود باعث تواندمی استقالل

 .کنند تولید بیشتری کیفیت با کارها را

 تیمی کار

 تیم یک در کار توانایی دلیل به دیگر برخی دهند، انجام تنهایی به را کارها دهندمی ترجیح افراد از برخی که حالی در 

 .کنند کسب رضایت ،نیاز صورت در خود تیم اعضای به کمک از است ممکن آنها. کنندمی پیشرفت

 راحت محیط

 اغلب خوب کاری شرایط. کنندمی تجربه را باالتری شغلی رضایت میزان باشند، راحت خود محیط با اگر افراد از بسیاری 

 .بیایید کار سر روز هر بخواهید که کند تشویق را شما تواندمی و است ضروری خوب عملکرد برای

 شغلی امنیت



 کارانجام  برای را خود هایانگیزه فرد تا کندمی کمک شغلی امنیت داشتن و است مهم افراد از بسیاری برای شغلی امنیت 

 .دکن حفظ باال کیفیت با

 منصفانه حقوق

داشتن  و شغل در ماندن برای اصلی انگیزشی عوامل از دیگر یکی است، مناسب کارتان برای شما نظر از که حقوقی داشتن 

 مهم عضوی عنوان به را شما کارفرما که دهد نشان تواندمی شغلتان برای منصفانه دستمزد دریافت. است خوشحالی حس

 .بیندمی تیم در ارزشمند و

 بیش استقالل برای است ممکن شما مثال، عنوان به. دارد فردی به منحصر هایارزش خود آلایده شغل مورد در کس هر

 هایپروژه بر که دهد شکل ایگونه به را شما شغلی مسیر تواندمی که شوید، قائل ارزش خود حرفه در دیگری عامل هر از

 .دارد تمرکز مستقل

 دهیم افزایش را شغلی رضایت چگونه

 .دهید افزایش کار محل در را خود رضایت سطح تا کنید دنبال را مراحل این

 کنید تالش منصفانه جبران برای. 1

 یکی. باشد داشته شما شغلی رضایت بر را تأثیرات بزرگترین از یکی تواند می دهید می انجام که کاری برای عادالنه جبران

 افزایش را شما شغلی رضایت دستمزد افزایش کنیدمی فکر اگر. است مالی انگیزه شغل، یک برای اولیه هایانگیزه از

 .دهید انجام باالتر دستمزد برای خود کارفرمای با آمیزموفقیت مذاکره برای را اقداماتی توانیدمی دهد،می

 کنید پیدا متفاوت بودن برای هاییفرصت. 2

 برای بیشتری گذاری ارزش به شروع افراد از بسیاری کار، محیط در فناوری و اجتماعی هایرسانه از استفاده پیشرفت با

 تأثیر ایجاد برای فرصتی و باشد داشته معنا باید آنها شغل. کنندمی باشند، داشته خود شغل در توانندمی که تأثیری

 و محیطی زیست هایپروژه در بتوانند که کنندمی بیشتری رضایت احساس زمانی مردم. باشد داشته مثبت اجتماعی

 .باشند وفادارتر شرکت به کارکنان، آنها رضایت افزایش با که دارند تمایل همچنین آنها. کنند مشارکت اجتماعی

 باشید پذیر انعطاف هایبرنامه با مشاغل دنبال به .3

 ریزیبرنامه ترتیبات دنبال به مردم از بسیاری. است برخوردار باالیی رتبه از شغلی رضایت مورد در همچنین پذیریانعطاف

 است ممکن افراد از برخی مثال، عنوان به. کنند حفظ را سالم زندگی و کار تعادل کند کمک آنها به تا هستند پذیرانعطاف

 از مواقعی در بتوانند که باشند داشته را فرصت این خواهندمی دیگر برخی. کنند اجتناب طوالنی آمد و رفت از بخواهند

داشته  وقت کار محل از خارج هایفعالیت سایر برای بتوانند یاشان مراقبت کنند. بیمار کودکبتوانند از  تا کنند کار خانه

 .دارند کمتری مالی گردش نرخ دهند،می ارائه پذیرتریانعطاف ریزیبرنامه هایگزینه که مشاغلی. باشند



 

 مشاغل از بسیاری تا دهدمی اجازه فناوری دارند، مدت تمام در افراد فیزیکی حضور به نیاز مشاغل از برخی که حالی در

 در ماندن برای فرصتیداشتن  از معموالً باشد، داشته بیمار فرزند فردی اگر. دهند انجام دور راه از را زمان از بخشی حداقل

 کارایی که کنید پیدا کارفرمایی کنید سعی هستید، جدیدی شغل دنبال به اگر. کندمی استقبال کار حین در او با خانه

 .بسنجد کارتان کیفیت با گذرانید، می کار محل در که هاییساعت جای به را شما

 از انجام آن لذت ببرید که کنید پیدا کاری. 4

 انجام خود کار برای بیشتری تالش ،لذت ببرید تاناگر از کار اما کنید، تبدیل شغل به را خود عالیق نیست الزم اگرچه

 کمک از اگر. باشید برتر گرافیک طراح یک عنوان به است ممکن هستید، هنری فرد یک شما اگر مثال، عنوان به. دهیدمی

 هایتانسرگرمی به کردن فکر برای. کنید فکر اجتماعی مددکاری در شغلی به است ممکن کنید،می کسب رضایت دیگران به

 .دهیدنمی قرار خود کار در را هاییفعالیت نوع چه که کنید مشخص تا کند کمک شما به تواندمی که بگذارید، زمان


