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 1چند استراتژی برای مقابله شخصی با پدیده فالت شغلی 

 تنهایی از فالت شغلی خارج شوم؟ چگونه به 
سرآمد، تهران  یو موسس شرکت توسعه منابع انسان  رعاملیمد - یخوشوقت نیآرم  

 سرآمد، تهران  ی شرکت توسعه منابع انسان  یانسان  عی توسعه منا ی پروژه ها یی راجرایمد  - جعفرزاده  مایش

 

 . مطرح شد یادیسواالت ز  ر،یدر ماهنامه تدب  "کارکنان یفالت شغل  دهی در نقش کوچ در پد ریمد "بعد از انتشار مقاله  

 د؟ یکن یم شنهادیپ یخارج کند، چه راهکار تیموقع نی من نتوانست در نقش کوچ ظاهر شود و من را از ا رید و م دمید  یفالت شغل ت یاگر خود را در موقع -

 تواند من را از فالت خارج کند؟  یم  یچه روش رم،یقرار بگ یفالت شغل تیکرده باشد که من در موقع  یطراح یشغل ها را به نحو ،یاگر واحد منابع انسان  -

 ... و

 .گونه سواالت و ابهامات   ن یاست به ا  یکوتاه، پاسخ ادداشت ی  ن یا

 

  ش یپ  دیآنگونه که انتظارش را داشت  ایبه دلخواه شما    یشغل  ریدر مس شرفتیپ  ای  یاست که ارتقاء سازمان  ن یا  شیمعنا  ایآ  ست؟یچ  یفالت شغل

 نرفته است؟ 

  وه یکه دوباره به همان ش  ستین  ن یا  شیدارد، البته معنا  قتیحق  یبه راست  "باز هم تالش کن   ی بار موفق نشد  کیاگر  "که:    یمیجمله قد  نیا

 !دیسابق تالش کن

 .دیانجام ده  یچگونه آن کار را به درست  دیریبگ  ادیتا    دیوارد شو  یگر یاز راه د  بارن یو ا  دیریرا بپذ  قتیاست که حق  نیا  شیمعنا

. اگر وضع ما  میاستفاده کن  یبعد  یها  تیبه موفق  دنی رس  یبرا  یتیماست که در تمام مدت عمر خود، از هر موفق  یعیحق طب  نیدارم ا  اعتقاد

  ت یراه موفق  دیشا  ایاست،    ما بهتراناز    یبرا  تیکه موفق  میباور دار  ایو    م یستیخود همسو ن  یذات  یها  یژگیبا و  ایاحتماال    میبگو  دیبا  ستین  نیچن

 .میکنینم  دای خود را پ

 .میکرده ا  فیتعر  تیموفق  یبرا  یاشتباه   یارهایمع  یعنیاشتباه ماست،    یارهایمع  جهیاوقات هم، شکست نت  یکه گاه  دیجالب باشد اگر بدان  دیشا

 :دیخود دار ی رو ش یپ یری تصو نیاحتماالً چن دیقرار گرفته ا  یکه در فالت شغل دیکنی اگر احساس م حاال

 .دینیب  ینم   یدر شغل فعل  شرفتیپ  یبرا   یراه .1

 . دیا  دهیبه بن بست رس  نیشما قصد جابجا شدن ندارد بنابرا  سیرئ .2

 . وجود ندارد  یعمود   یرشد و ارتقا  یهااست و فرصت   یوچک ساز شرکت شما در حال ک .3

 .دارد  ازیکه شرکت به آن ن  ستین  یزیآن چ   گرید  شما  یمجموعه مهارت ها  .4

 
1
ی روانی آنها می شود. کارکنان عموما پس موقعیتی است که در آن ادامه مسیر ارتقاء یا پیشرفت شغلی کارکنان به طور موقت متوقف می شود و موجب بروز احساس ناامیدی و ناکام   فالت شغلی 1 

را، شاخصی برای اندازه گیری موفقیت شغلی می دانند    از توقف دائم یا موقت در مسیر پیشرفت شغلی و حرفه ای، کار خود را غیر چالشی می بینند و از آنجایی که ارتقاء و پیشرفت در مسیر شغلی 

 . و توانمندی های خود نخواهند داشت احساس می کنند دیگر فرصتی برای توسعه مهارت ها
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مدت    یاحساس برا  نیا  دیاگر اجازه بده  لیدل  نیبه هم  .کننده است  د یدانم که چقدر ناام  یهم که باشد م  ی گر ید  زیشما هر چ  یرو   شیپ  ریتصو

احساس    نیا  دیاجازه داده ا  قتیدر حق  و خلق و خوی شما را تغییر میدهد.  رودیم  نیاعتماد به نفس شما از ب  یبماند به راحت  یدر شما باق  یطوالن

  .دیاقدام کن  تیموقع  نیخروج از ا  یزمان ممکن برا   نیترع یدر سر  نیمنجر به افت عملکرد شما بشود، بنابرا

 

را مدنظر داشته    ی دیچند نکته کل ن یا د یریکنترل اوضاع را در دست بگ  د یبتوان  نکهیا ی ، برا دیدر فالت هست دیکنی احساس م اگر 

 :دیباش

 دارد.  ییها  بیافراد فراز و نش  یتمام  یا حرفه  ریقرار گرفته است، مس  تیموقع  نیکه در ا  دیستین  یها کسشما تن .1

 .دینیو بب  دیخود را با چشمان باز درک کن  تیمهم است وضع  اریبس   تیواقع  رشیپذ  دیریرا بپذ  تیواقع .2

 

 ”برخورد مناسب با آن است یدرک موضوع، برا ی بلکه به معنا ستیشدن ن میتسل یبه معنا  رشیاست که “پذ یهیبد البته

 

 !د؟یواقعا در فالت هست  ایآ  د،ینگری م  نانهیخود با نگاه واقع ب  تیکه به وضع  دیمطمئن شو .3

درست    یدر جا  یزیتا هر چ  میزمان بده  یاز مواقع الزم است مقدار   یار یدر بس  د؛یقرار نگرفته باش  یفالت شغل  تیبسا که اصال در موقع  چه

اوقات ما آنقدر اوضاع را عجوالنه   یرسد اما گاه یو بلوغ م یدر بستر زمان به پختگ شرفت،یکه رشد و پ می داشته باش ادیبه  رد؛یخودش قرار بگ

 .میریگ  یم  دهیکه نقش زمان را ناد  م،یکن  یم  یسبرر

 بام  یسو دیرفت با هیپا  هیپا

 م طمع خا نجا، یبودن ا یجبر هست

کنند    یاحساس م  "گرانید  تیبرداشت نادرست از موقع"  کیندارند و صرفا بر اساس    "خودشان  تیموقع"از    یحیدرک صح  زی از اشخاص ن  یبرخ

  م یشویمتوجه م  م،یکن  یم  ی( بررس  یریو قابل اندازه گ  یکم  ی) با شاخص ها  ی به درست  ی وقت  کهی قرار گرفته اند؛ در حال  یکه در فالت شغل

 .میانجام نداده ا   یدرست  یابیکه اساسا ارز

 یقبل  شرفتیپ"را با    "خودمان  یفعل  شرفتیپ"  دیبا  م،یقرار گرفته ا  یکه در فالت شغل  میبه جرات ادعا کن  میبتوان  نکهیا  یبرا   میداشته باش  ادی  به

 !گرانید  شرفتینه با پ  م،یکن  سهیمقا  "خودمان

 . دیری آن را بر عهده بگ  تیحاال مسئول  د،یردحاصل ک  نانیاگر از همه موارد فوق اطم  اما

  ی و سپس برا   دیکرده ا  ریگ  یتیدر موقع  دیکن  یتان که تصور م  یشغل  ر ی از مس  ی. در مقاطعدیاقدام کن  دی توان  یفوق اکنون م  قیاز حقا  نانیاطم  با

 .دارند  یشتریب  یاقدامات اثربخش  دیکن  یرفع آن اقدام م
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 ت شغلی  استراتژی برای خروج از فال 5

 

 . دیده ریی تان را تغ  دید هیزاو  .1

  د یدارد. شا  یشما بستگ  دید  هیبه زاو  زیبخش باشد. همه چ  یشما الهام بخش و انرژ   یکه برا   دیکن  داینگاه پ  تینگاه کردن به موقع  یبرا   یراه

  ت یوضع  نیکه ا  دیو البته فراموش نکن  "است    نیمن هم  تیدر حال حاضر وضع"  دییباشد که االن به خودتان بگو  یسادگ  نیبه هم  زیهمه چ

  ی و انرژ  هیبدهد و با روح  شیشما را افزا  هیتواند روح  یموضوع م  نیا  رشی. پذدیریرفع آن به کار بگ  یتمام تالشتان را برا   دیو با  ستین  یشما دائم

  .دیشو  لیتبد  گرانید  یالگو برا  کیبه    یو حت  دی کن  میخود را مجدداً تنظ  تیباال وضع

 . دیبگذار  شیعملکرد خود را به نما  نیبهتر شهیهم یتیدر هر وضع دیخاطر داشته باش به “

  ندهیتواند در آ یشما نشسته اند که م یبه تماشا  یگرانیلحظه د نیدر ا  دیشا ؟داند یچه م یکس  

 ”کند جادیشما ا ی را برا  ییفرصت ها

 

 . دیخواست یخودتان م یبرا شهیکه هم د یرا تصور کن  ییایرو  .2

به شما    شهیهم  باًیفکر کردن در مورد اهداف تقر  دیکن  یزیربه آنها برنامه   دنیرس  یو برا   دیریبگ  ساله خود را در نظر  ۵تا    ۳  یاها یو رو  اهداف

در   دیده  یرا رشد و گسترش م  تانیاهداف و آرزوها  ی. وقتدیبه دست آور  طیبهبود شرا  یدر مورد چگونگ  ید یجد  یها  دهیکند و ا  یکمک م

 داند؟یم  ی. چه کسدیپروژه اجرا کن  کیو آن را به عنوان    دیبرو  د یتوان  یکه م  دیباش  دیفرصت جد  کی  جادیاست در حال ا  ممکن  قتیحق

 . دی کن ی گذار هیسرما ی ریادگی ی برا .3

خود    دیمهارت ها و موضوعات جد  یریادگی  یکه برا  دیالزم را دار  زهیاست . شما اکنون انگ  یریادگی  یبرا   یمنحصر به فرد   تیموقع  ،یشغل  فالت

  د ی روابط جد  جادیا  یو رو  دیمختلف شرکت کن  یها  ناریها و وبدر کنفرانس   دیتوانی. مدیکن  یگذار هیسرما  دیجد  یتجربه ها  ی. رودیرا توسعه بده

  .دی ابیبه اهداف خود دست    ندهیسال آ  ۵تا   ۳تواند به شما کمک کند تا در    یارتباط ها م  نیا  دیکن  ی. شبکه ساز دیکن  یگذار هیسرما

 . دینقش تان را گسترش ده .4

  .دینقش تان را در داخل سازمان پر رنگ کن  ،یاهداف چالش  جادیو ا  دی خودتان در نظر گرفته ا  یکه اکنون برا  یبا در نظر گرفتن اهداف  دیتوان  یم

  ا یشامل انجام کار    تواندی م  فیوظا  نی. ا  دیری( را بر عهده بگستندیشما ن  فیکه اکنون در شرح وظا  یفی) وظا  یفرانقش  فیوظا  دی توان  یمثال م 

  یها   یتوانمند   ایو ثان  دیریبگ  ادیاز قبل    شتریکند تا اوال ب  یخارج از واحد تان باشد. که همه آنها به شما کمک م  یحت  ایدر داخل    یپروژه ا 

 .دیو سازمان خود نشان بده  رتانیخود را به مد  یواقع

 .شود  یشما باشد که از آن بهره مند م  یسازمان فعل  نیا  د،یکن  جادیا  یاگر قرار است ارزش افزوده ا   دیبدهدرجه اول اجازه    در
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در کنار شغلتان، در خارج از    دیتوان  یندارد م  یمنع حرفه ا  ا ی  یمنع قانون  تانیبرا  کهیامکان را به شما نداد، در صورت  نیاگر سازمان شما ا  البته

  ر و عالوه ب  دیمشاوره بده د،یکن  یدورکار ،یر یبر عهده بگ یگریرا در سازمان د ید ینقش جد دیکه در حال حاضر در آن مشغول هست یسازمان

 . اشدبه همراه داشته ب  تانیبرا  زین  یگرید  یدرآمد   انیتا احتماال جر  دیداشته باش  یگر ید  تیفعال  تانیروزمره شغل  یکارها

 

  د. یبرو دیجد ط یبه مح .5

 ید. دیگری برویت همیشه میتوانید به محیط  ر نهاد

مطمئن    میتصم  نیبه ا  دنیاما قبل از رس  دی برو  یگر یبه سازمان د  دیتوان  یم  یحت  ایبدهند و    رییکه واحدتان را تغ  دیدرخواست کن  دیتوان  یم

 .دیکرده ا  یط  قیرا به طور دق   یراهبرد قبل  ۴که    دیباش

  .دی به روز نگه دار  دیجد  یها  شرفت یکه خودتان را در خط مقدم پ  دیرا انتخاب کن  ییراه ها  شهیهم  دیری خودتان کنترل اوضاع را در دست بگ

 .تان  یصنعت و تجارت خود و ارتقاء برند شخص  رانیصنعت و ارتباط با مد  یدادها یشرکت در رو  مثالً

 .دارد  یبستگ  واقعاً به شما  زی . همه چ  دیکن  یم  تیریکه حرفه و شغل تان را مد  دیهست  یشما تنها کس  دیمثبت نگه دار  شهیرا هم  ذهنتان

 .دیقرار دار  گاهیخود در آن جا  یذهن   یالگوها  لیتان تنها پله رشد در راه تان است و شما به دل  یشغل  ریمس

.  د یانجام ده  گرانیخودتان و د  یبرا   دیآ  یرا که از دستتان بر م  یکار  نیبهتر  شهی. همدیتان نگاه کن  یحرفه ا  ریمثبت به شغلتان و مس  یذهن  با

 .دیو عدم اعتماد به نفس را از خودتان دور کن  یهرگونه احساس منف

ه شما کمک ب  "تیاز موقع  حیدرک صح"  یدارند، برا   یشما آگاه  یها  یشناسند و نسبت به توانمند  یم  یکه شما را به درست   یمشورت با کسان

 .خواهد کرد

  د یتوان یم ای دیذهنتان را همان جا نگه دار دیتوان  یم لیدل ن یهمراه شماست به هم  دیکه اکنون در آن هست یتیشما در مکان و در موقع ذهن

 . دیاست پرواز بده  نیکه بهتر  ییآن را به جا

 در کار کُن  ،یکُنی تَوکُّل م گَر

 بر جَبّار کُن   هیکُن، پس تَک کِشت
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