7عادت افرادی که در محیط کار خوشحال ترند

در این مطلب در نظر داریم شما را با هفت عادت افرادی آشنا کنیم که بهه نهیعا ااسهاو حیشه ا ا ا ر هایت در
م یط کاری را برای آنها به ارمغان ما آارد.
- ۱در تمام طیل زندگا به دنبال پیشرفت هستند
افرادی که حیش ال تر هستند باار دارند که باید هرآنچه از دستشان بر ما آید را انجام دهند ا فرقا نهدارد کهه بهه
بخاطر آن کار از آنها تقدیر به عمل بیاید یا حیر .آنها با این کار ااساو بهتری نسبت به حید پیدا ما کننهد .حهی
کار کردن به این گراه از افراد شخصیت ما دهد ا باعث شکل گیری عادات کاری حیبا در آنها ما شهید کهه در
آینده به کارشان ما آید.
- ۲اهداف راشنا دارند ا برای رسیدن به آنها تالش ما کنند
افرادی که اهداف راشنا دارند ا برای رسیدن به آنها تالش ما کنند قادرند که به ارای مشکالت ا نهارااتا ههای
رازانه حید در م یط کاری بنگرند .آنها ما دانند که این مصائب میقتا هستند ا ما تیانند فراتهر از آن را ببیننهد.
زمانا که امیر به حیبا پیش نما راند ،این افراد به جای تمرکز رای شرایط منفا بهه اجهید آمهده در کهار ،تمهام
ایاو حید را رای اهدافشان ما گذارند.
- ۳حید را درگیر مسائل حارج از کنترل نما کنند
افرادی که حیش ال ترند به حید اجازه نما دهند که از اظ ااساسا ت ت تاثیر افکار ا شهایاات منفها هکهه مها
تیانند در م یط های کاری مانند سم باشند) قرار بگیرند .این گراه ،در عیض رای کاری که باید انجهام دهنهد ا از
دستشان بر ما آید تمرکز ما کنند .این افراد از درگیر شدن در مسائل ا مشکالتا که به آنهها مهرتبط نمها شهید ا
فراتر از ایزه اظایف ا مسئی یت هایشان است حیدداری ما کنند ا غا با تیجه ا انرژی های حهید را رای اهیزه
هایا ماطیف ما کنند که ت ت کنترل شان است ا به آنها ااساو ر ایت ما دهد.
- ۴مشتاق کمک کردن به دیگرانند
افراد حیش ال مامیال به دنبال راه هایا برای کمک کردن به دیگرانند .پژاهشگران دانشهگاه ایسکانسهین مدیسهین
دریافته اند ،افرادی که در م یط کار به دیگران کمک ما کنند نسبت به دیگران حیش ال ترند .درسهت اسهت کهه
کمک به دیگران ما تیاند منجر به ترفیع رتبه شید ،با این همه ،ااساو ر ایتا که پس از این کار به فرد دست ما
دهد ،پیامدی است که شاید ارزشش بیشتر از ترفیع جایگاه شغلا باشد.

- ۵تا اد ممکن از نشست ا برحاست با افراد منفا نگر حیدداری ما کنند
افراد حیش ال زمانا که با یک فرد منفا نگر یا به نیعا ناشکر برحیرد ما کننهد ،سهاا مها کننهد راش ههایا را
برای تمرکز کردن رای یافتن راهکار برای ال مشکالت یا نگاه کردن به شرایط از زاایه دیگر بیابند.
انرژی مثبت این افراد غا با باعث ما شید که افراد ناشکر ا منفا نگر از نشست ا برحیاست با آنها حیدداری کننهد
چراکه ما دانند گیش شنیایا برای ارف هایشان ندارند .افراد حیش ال ما دانند که انسان های منفا نگهر انهرژی
شان را ت لیل ما برند ا به همین د یل به دنبال راه هایا برای م داد نمیدن میزان زمانا ما گردند که با این افهراد
سپری ما کنند.
- ۶سپاسگزاری بخشا جدانشدنا از زندگا شان است
افراد حیش ال همیاره به دنبال کسب میفقیت های بیشتر در زندگا شان هستند ،با این همه ،دالیل ر ایت داشتن از
شرایط شان را حی

ما دانند .این انسان ها علنا شکرگزاری حید را اعالم ما کنند ا زمانا که میرد طف ا کمک

دیگران قرار ما گیرند بالفاصله از آنها تشکر ما کنند.
همین نگرش شکرگزار بیدن ،دیگران را به سمت انرژی مثبت این گراه جلب ما کند ا همکارانشان داست دارنهد
که با آنها مرااده ا گفتگی داشته باشند .زمانا هم که اا اع حی
تمرکزشان را رای میفقیت ها ا اتفاقات حی

پیش نما راد این افهراد تهرجیم مها دهنهد کهه

زندگا شان بگذارند.

- ۷ااساساتشان را مدیریت ما کنند ا شیخ طبع هستند
افراد حیش ال به صیرت ناحیدآگاه تالش ما کنند که از هر شرایطا بیشترین بهره را ببرند ا فرقا ندارنهد کهه در
آن ظه در م یط کار باشند یا منزل ا زمین بازی .آنها دریافته اند که ما تیانند با بخند زدن ا یا تفکهر کهردن در
میرد شرایط شاد ،ااساساتشان را تغییر دهند .این گراه از افراد همچنین قادرند که با فکر کهردن در مهیرد ظهات
د پذیر ،شاد ا جا ب ،ایاو حید را از نامالیمات ا مشکالت من رف نمایند.
زمانا که شرایطا ناحیشایند برای این افراد پیش ما آید که آنها را در اااطه انرژی های منفا قرار ما دهد ،رای
تیانمندی های حید برای غلبه بر آن شرایط تمرکز ما کنند ا همچنان فضای رااا مثبتا را برای حید ایجهاد مها
کنند .

