استعدادهای ناشناخته
ضزٍرت کشف استعذاد ّا ٍ تَاًایی ّایی کِ ّز فزد تا آًْا
ساییذُ هی شَد ،فقط تثلیغ شزکت ّای کشف استعذاد ٍ
هتخصصاى استعذادیاب ًیست ،تلکِ شٌاخت ّز فزد اس تَاًایی
ّایش ًیاسی خذی است کِ اگز تِ آى اّویت دادُ ًشَد،
هی تَاًذ تِ ًارضایتی شغلی هٌدز شَد.
ًارضایتی شغلی تذٍى علت تِ ٍخَد ًوی آیذ ،گاّی هوکي

پیشگفتار
سالهت ٍ تْذاشت رٍاًی اهزٍسُ اس هْن تزیي ٍ اصلی تزیي
هسائلی است کِ تسیاری اس کشَر ّا تز رٍی آى توزکش دارًذ.
یکی اس هسائلی کِ هی تَاًذ در سالهت رٍاًی فزد تاثیز هستقین
داشتِ تاشذ  ،رضایت شغلی است .در صَرتی کِ فزد اس شغل
خَد ًاراضی تاشذ هدثَر است کِ رٍساًِ ساعت ّا تا
ًاخَشایٌذی تِ کار خَد اداهِ دّذ.
یکی هذام آُ هی کشذ ،یکی دست را سیز چاًِ هی سًذ ٍ رٍی
کاغذّای چیذُ شذُ رٍی هیش خط ّای کح ٍ هعَج هی کشذ
ٍ ٍقت هی کُشذ ،یکی هزتة اس پشت هیش کار تلٌذ هی شَد ٍ تا

است ایي ًارضایتی تِ خاطز اًتخاب شغلی تاشذ کِ تٌاسثی تا

رضـایت شغلـی

تَاًایی ّای فزد ًذارد ،هثال کسی تزای اًدام کارّای ٌّزی
خلق شذُ ،اها تِ اخثار خاًَادُ یا شزایط اختواعی در رشتِ
حساتذاری تحصیل هی کٌذ یا تزعکس کسی تِ حساتذاری
عالقِ دارد ٍ ایي رشتِ را تا عشق اداهِ دادُ ،اها ٍقتی ًَتت

و سـالمت روان

اًتخاب شغل هی شَد تِ علت هحذٍدیت ّای تاسار کار در
شغلی غیز هزتثط هشغَل هی شَد .پس طثیعی است کِ ایي دٍ
گزٍُ ـ ّز دٍ تَیژُ اگز آدم ّای حساسی تاشٌذ ـ در هحیط
کار احساس ًارضایتی هی کٌٌذ ٍ ّز رٍس تا فشارّای رٍاًی
ًاشی اس ایي ًارضایتی رٍتِ رٍ هی شًَذ.

ّوکاراى تخش ّای هختلف درِگَشی حزف هی سًذ ٍ اس ّز
دری گالیِ هی کٌذ ،یکی رفتي تِ خٌْن اس آهذى تِ هحل کار
تزایش خَشایٌذ تز است ،دیگزی تا هشغَل کار است ،هذام
خَدخَری هی کٌذ ٍ تِ اهیذ توام شذى سهاى کار ،ساعت را
ًگاُ هی کٌذ ،آى دیگزی سیاد اس حذ غزغز هی کٌذ ٍ آى
دیگزی تا فزصتی تیاتذ اس هحل کار خین هی شَد ٍ اگز دستش
تزسذ ّفتِ ای چٌذ تار تا دیگزاى تگَهگَ هی کٌذ.
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