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Bổ sung một chút cây xanh trong văn phòng sẽ tăng hiệu quả làm việc và sự thoải mái tinh thần
cho các nhân viên. કChúng tôi tìm thấy nếu văn phòng của bạn có cửa sổ và cây xanh, bạn sẽ
hài lòng hơn với công việc của mìnhક, nhà nghiên cứu Tina Cade tại Đại học bang Texas, Mỹ,
nói.      

  

  

"Điều này là rất quan trọng với các công sở bởi các ông chủ vẫn luôn tìm cách làm nhân viên
hài lòng bằng những thứ đắt tiền như mở phòng tập thể dục hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Nhưng có một cách đơn giản hơn rất nhiều chính là đặt cây xanh tại những nơi chiến lược".
 Nhóm đã khảo sát 450 nhân viên văn phòng ở Texas và Midwest, đặt câu hỏi về mức độ thỏa
mãn nghề nghiệp và môi trường làm việc. Nhóm tìm thấy những ai làm trong văn phòng có cây
xanh và cửa sổ thì cảm thấy hài lòng hơn với công việc, so với những ai làm trong phòng không
có cửa sổ cũng như cây xanh.

  

Khi được hỏi về chất lượng cuộc sống nói chung, 82% những người làm việc với cây xanh và
cửa sổ nói rằng họ hài lòng hoặc rất thoải mái. Chỉ có 69% những người có cây xanh trong
phòng làm việc nhưng không có cửa sổ trả lời như vậy. Con số ở những người làm trong phòng
có cửa sổ nhưng không có cây xanh là 60%.
 Nhóm những người làm việc vừa không có cửa sổ vừa không có cây xanh là bất mãn nhất, chỉ
58% nói rằng họ hài lòng với cuộc sống nói chung. Trong khi không có ai được làm việc trong
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môi trường có cây xanh và cửa sổ là trả lời họ cảm thấy khổ sổ.
 “Tôi ngạc nhiên khi thấy trồng cây xanh trong phòng làm việc còn mang lại lợi ích nhiều hơn cả
việc trổ cửa sổ trong phòng”, Cade nói.

  Phong thủy Đông Phương  -M.T. (theo Xinhua
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