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 رمحیط کاربی انگیزه گی ددرمان 

 

 است دشواری روزهای همان منظورمان. ایمکرده تجربه ما یهمه را کار محیط در انگیزگی بی

 للتع حد از بیش که دارد وجود هم محدودی هایزمان. کنید کار نحو بهترین به توانیدنمی که

 .هستید درگیر خودتان با مهم هایپروژه شروع برای یا است کم تمرکزتان کنید،می

 

 هک کنید حس اگر. است رفته کجا تانعزم که شوید متعجب و شوید ناراحت خودتان از شاید

 ،کارآمدی و وریبهره سرعت،. شویدمی یأس دچار کنید،نمی زندگی هایتاناشتیاق براساس

 باشد،ن هماهنگ هایمانطلبیجاه با ما انرژی که زمانی و شوندمی نتیجه به رسیدن باعث همگی

 .آیدمی مانسراغ به ناامیدی

 

 چیست؟ کار محیط در انگیزگی بی نتایج

 کار محل در روز یک کردن سپری آید،می تانسراغ به کار محیط در انگیزگی بی که زمانی

 یجادا باعث تواندمی مدتطوالنی در انگیزگی بی این. باشد دشوار یمبارزه یک مثل تواندمی

 کارتان در پیشرفت برای کافی یاندازه به که کنید گناه احساس شاید و شود شما در استرس

 .کنیدنمی تالش

 

 یا دشوی بیمار شوید، خوابیدن در مشکل دچار شاید: است شماربی شما بر حالت این اثرات

 و راباضط همراه به احساسی خستگی با شما ذهنی سالمت. شود کم تمرکز برای تانتوانایی

 .افتدمی خطر به دهد،می قرار تأثیر تحت را تانخلق که بدبینی

 

 که چهآن به توانیدمی تفکر و کندوکاو کمی با. بمانید باقی مسیر این در نیست نیازی اما

 بی لدلی سه اینجا در. کنید خالص شرش از را خودتان و ببرید پی بردمی تحلیل را تانانرژی

 .شوندمی معرفی مناسب وضعیت به برگشتن برای راهکارهایی با همراه کار محیط در انگیزگی
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 ایدافتاده زیاد ی مشغله دام در .۱

 الدنب هاخیلی اینکه نمادِ است، شده تبدیل نمادین وضعیتِ یک به «بودن مشغول» امروزه

 ذتل مسئله این از عمیقا خودتان شاید کهحالی در. کنند کار شما با خواهندمی و هستند شما

 به منجر تواندمی کاری، اضافه برای داشتن آمادگی و بودن کار حال در همیشه اما ببرید،

 .شود کار محیط در انگیزگی بی و مفرط خستگی

 

 پیشرفت ایحرفه نظر از کندمی کمک شما به دائمی مشغولیتِ که توهم این با کردن کار

 ارمغان به را «شرکت لوحِساده» لقب تانبرای و باشد داشته معکوس ینتیجه تواندمی کنید،

 .شود تانهمکاران و رئیس شغل، از شما انزجار باعث حتی یا بیاورد

 

 را غیراضطراری وظایف و کنید بندیاولویت را کارهایتان زیاد، یمشغله دام از رهایی برای

 .است مهم واقعا که بگذارید زمان کاری برای و کنید حذف

 

 دیگری فرد کار که هاییمسئولیت از را خودتان دائمی، مشغولیت به تاناشتیاق بر غلبه برای

 به را کاری که کنیدمی موافقت وقتی. بگویید «نه» بیشتر که کنید تمرین. کنید رها است،

 زا «…که مجبورم من» جای به کنید سعی. دهید انجام را آن درست نیت با برسانید، انجام

 گوییدمی که کلماتی اما برسد، نظر به ساده شاید. کنید استفاده «…که کنممی انتخاب من»

 هانگیز و شودمی خودمختاری ایجاد باعث زیرکانه، شفاهی تغییر این و سازندمی را واقعیت

 کی به امروز که کنممی انتخاب من» گفتن در متفاوتی بسیار احساس. آوردمی وجود به را

 .دارد وجود «بروم کاری یجلسه یک به امروز مجبورم من» جای به «بروم کاری یجلسه
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 شویدمی متوسل تاناراده به فقط .۲

 .ستا دشوار کارهای انجام برای راسخ عزم به توسل ، کار محیط در انگیزگی بی دالیل از یکی

 

 هک زمانی. بود خواهد دشوار محض، رضایت بدون تکلیف یک انجام برای خودتان کردن قانع

 حتمی را تانموفقیت که کنید تمرکز هاییعادت ایجاد بر خورد،می شکست تانراسخ عزم

. است کار بخش ترینسخت پیچیده، یپروژه یک یا بزرگ هدف یک شروع اغلب،. سازدمی

 .رسدمی نظر به ترسناک کمتر پروژه کل کنید، آغاز را کار وقتی اما

 

 کندمی کمک وریبهره به که است کوچکی هایعادت ایجاد ماندن، باقی باانگیزه برای ترفندی

 .باشید داشته دهیدمی انجام آنچه مورد در خوبی احساس شودمی باعث و

 

 رایب. کنید غلبه هاسختی بر دارند، وجود وظیفه یک آغاز برای تانراه در که موانعی کاهش با

. نیدک تمرکز اول یجمله نوشتن بر فقط دارید، عهده بر دشوار نوشتنی تکلیف یک اگر مثال

 یبرا روال یک توانیدمی. رودمی بین از تاناضطراب احتماال نوشتید، را اول خط همان وقتی

 کمک ماش به و دارد دنبال به را هااتفاق از مثبتی یزنجیره که کنید مشخص نیز آمادگی ایجاد

 کردن هآماد شما، برای شاید مثال، برای. بروید کارتان سراغ به بیشتری سرعت با تا کندمی

. ندک عمل کارتان شروع برای گذار یمرحله یک عنوان به ایمیل کردن چک یا تانصبح یقهوه

 کار این. کنند آغاز مدیتیشین دقیقه ۱۱ با را خود روز دارند دوست کارآفرینان از بسیاری

 قرار برای نیز را تانذهن و باشد روزتان برای شدن آماده جهت العادهفوق راهی تواندمی

 یک اب را کارهایتان کنید سعی همیشه اینکه جای به. کندمی آماده کردن کار حالت در گرفتن

 .کنید ترساده خودتان برای را کارها انجام فرایند کمی دهید، انجام قوی یاراده
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 هستید خسته احساسی نظر از .۳

 جزو احتماال هستید، متحرک یمرده یک همچون خود کاری روزِ طول در کنیدمی احساس اگر

 .هستند جدا کار محل از احساسی نظر از که هستید افرادی از درصد ۰۱

 

 را ودخ اجتماعی نیازهای کنید، بررسی را خود انگیزشی موانع دقت با تا کنیدمی تالش وقتی

 هاینیاز از پس که است ذهنی سالمت به مربوط پله سومین مازلو، هرم در. نگیرید کم دست

 حفظ برای کار، در بودن مفید و بودن پذیرش مورد احساس. دارد قرار امنیت و فیزیکی

 .است ضروری تانروزمره وظایف انجام جهت انگیزه

 

 اشتراک هم با آن در موفق هایتیم که است ایویژگی ترینمهم «روانی امنیت» واقع در

 تنها نه هستند، متقابل احترام و فردی میان اعتماد ویژگی دارای که هاییگروه. دارند

 و دارند نفس به اعتماد کارکنان که زمانی. دارند نیز باالتری وریبهره بلکه شادترند،

 د،کنننمی تنبیه یا زنندنمی پس کنند،نمی مسخره نظر اظهار خاطر به را آنها شانهمکاران

 خستگی جبران برای. کنندمی پیشرفت شانشغل در و دهندمی انجام بیشتری کارهای

 شروع، برای ساده راه یک. کنید ایجاد اجتماعی هایفرصت عمدا خود کار جریان در احساسی،

. کنید استفاده ساده یمکالمه یک برای زمان این از. است جلسات در زودتر دقیقه ۵ حضور

 جادای برای طوالنی مسیری بلکه نیست، هدفبی گپ یک فقط غیررسمی کوتاه صحبت این

 .است تانهمکاران با ترقوی روابطی

 

 فاهدا با ترمرتبط و معنادارتر یروزانه وظایف کردن محول با کنید سعی هستید، مدیر اگر

 کشیدن االب معنای به تلقینی رهبری. کنید تقویت و بسازید نو از را تانتیم یانگیزه مشترک،

 و تربزرگ اهداف راستای در شما مستقیم هایتالش تقویت با تواندمی و است دیگران

 .یابد تحقق شرکت، مأموریت
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 وقاتا بیشتر شما اگر اما نیست، کارآمد و باانگیزه صددرصد و همیشه ما، میان در کسهیچ

 .شوید خالص آن از تا کنید پیدا راهی باید کنید،می تجربه را کار محیط در انگیزگی بی

 گام شدن عمل به دست ولی است، اول گام شغلی مشورت و بخشالهام هایتوصیه خواندن

 انگیزگی بی از رهایی برای واقعی پادزهر رخوت، کردن کم برای کاری انجام. است تریمهم

 .است کار محیط در

 

 forbes :از برگرفته

 


