
    مرضيه باميري
مدتي است دس�ت به هر كاري مي زنم نمي شود. 
انگار زمين و آسمان دس�ت به دست هم داده اند 
تا من طعم ناامي�دي و حس بيهودگي را بيش�تر 
تجربه كنم. دلم مي خواهد بنش�ينم و ساعت ها 
به س�قف اتاقم زل بزنم. يا گاه�ي در حياط قدم 
بزن�م و س�اعت ها به آس�مان آلوده ش�هر خيره 
ش�وم و براي زندگي اي كه دوستش ندارم مرثيه 
بخوانم. با خود فكر مي كنم آدم ها چطور مي شود 
به پوچي مي رسند؟ چطور مي شود دست از تمام 
زيبايي هاي دنيا مي كش�ند و نيس�ت شدن را به 

بودن ترجيح مي دهند؟ و... 
هر كدام از ما آدم ها حداقل يك بار به اين بي انگيزه 
بودن و به مرز كه چه بشود رسيده ايم. تجربه گاه به 
گاه اين احوال طبيعي است و براي هر فرد بالغي رخ 
مي دهد، اما اگر اين انرژي منفي بارها و بارها تكرار 
شد و شوق زيستن را در شما نابود كرد، آن وقت 
است كه اين بي انگيزگي خطرناك مي شود و موتور 
زندگي شما را متوقف مي كند و چه بسا شما را به 
مرز افسردگي و ساير بيماري هاي رواني برساند. 

         
 عبارت كه چه بشود را جدي بگيريد

 دوستم كه زنگ مي زند خودم را كش و قوسي 
مي دهم و با صدايي كه ان��گار از ته چاه در آمده 
است  مي گويم انگيزه درس خواندن ندارم. خودم 
به زبان آورده ام اما اعتقادي ب��ه آن ندارم. اصاًل 
انگيزه چيست كه من ندارم؟ چرا گاهي دچار اين 
حالت ها مي شوم و هيچ نيروي محركي نمي تواند مرا از 
اين رخوت و سستي نجات دهد؟ سراغ كتاب مي روم اما 
مي گويم كتاب بخوانم كه چه ش��ود؟ مي خواهم درس 
بخوانم اما عبارت كه چه شود توي مغزم رژه مي رود و مرا 
از تالش باز مي دارد. مي خواهم با خوردن يك عصرانه يا 
چاي داغ تمام اين حال منفي را يكباره از خود دور كنم 
اما باز هم مي گويم بخورم كه چه؟ و اين »كه چه بشود« 
زندگي را به نابودي مي كش��اند. تنه��ا راه نجات در اين 

زمينه نيز فقط انگيزه است. 
انگيزه باعث مي ش��ود رفتارهاي ف��ردي دچار جهت و 
هدفي مشخص باشد. يعني شما بدانيد فعاليت اقتصادي 
يا اجتماعي را كه دنبال مي كنيد چه نتايجي دارد و كدام 
انتظار ش��ما را برآورده مي كند. اگر انگيزه باش��د شما 
كارتان هر روز بهت��ر و با كيفيت تر از قبل مي ش��ود در 
غير اين صورت با افت ان��رژي و كيفيت خدمات روبه رو 
مي ش��ويد. انگيزه يعني ش��وق و ميل به زيستن. حال 
تصورش را بكنيد اگر اين نيروي محركه نباشد چه باليي 

سر ما مي آيد؟

 آفات بي انگيزگي در كار و شغل
فرض كنيد ي��ك كارمند ه��ر روز نيمي از 
عمرش را در يك شركت يا اداره سر كند و 
كارهايي انجام دهد كه برايش هيچ شوقي 
ندارد و فقط به صرف گذراندن زندگي و سير 
ك��ردن ش��كم خان��واده كار كن��د، چنين 
كارمندي زودتر از موعد فرس��وده مي ش��ود و زندگي 
كارمندي او را به يك آدم آهني تبديل مي كند كه وظيفه 
دارد در ازاي بخشيدن عمر مفيدش و تكرار طوطي وار 
كارها پولي دريافت كند. اگر كارمند انگيزه براي رشد و 
ارتقاي شغلي يا تالش براي افزايش حقوق و مزايا نداشته 
باشد چگونه مي تواند مؤثر واقع شود. ما شاهد آمار باالي 
افرادي هس��تيم كه عش��قي به كارش��ان ندارند و تنها 
هدفشان گذراندن عمر است. اين فرد چگونه مي تواند 
مفيد باشد وقتي انگيزه اي براي مطالعه و شيوه هاي نوين 
خدمت رس��اني در كارش را ن��دارد و كاماًل س��نتي به 
شيوه هاي قديم بسنده مي كند؟ چطور مي شود نيمي از 
روز را صرف كاري كرد كه هيچ عالقه اي به آن نداريم و 
تمام روز حس بردگ��ي در مغزمان وول مي خورد؟يكي 
كارش زياد اس��ت و دس��تمزدش اندك. اين مهم ترين 
عامل بي انگيزگ��ي در دنياي كار اس��ت. وقتي كارفرما 
حواسش به احواالت نيروي انساني اش نباشد انگيزه ها را 
مي كش��د. اگر كارفرما ش��رايط اوليه براي برانگيختن 
انگيزه كاري را در نيروي خود مهيا نسازد، نيروي انساني 
مخصوص��اً در دنياي خصوصي فك��ر مي كند وجودش 

پله اي  اس��ت براي رس��يدن به موفقيت كارفرما. حس 
مي كند كارهاي دشوار و بي مزدش پلي است تا رئيسش 
را به آرزوهايش برساند. اينجاس��ت كه انگيزه  كار را از 
دست مي دهد و شركت ها پر مي شود از آدم هايي كه نه 
تنها به نف��ع كارفرما كار نمي كنند بلك��ه از روي غرض 
درصدد خسارت زدن برمي آيند. دنبال فرار از ساعت هاي 
كار هستند يا گاهي در حالي كه خود را مدعي مزاياي 
بيشتر مي دانند اجناس شركت ها را براي خود برمي دارند. 
كارفرماي خصوصي يا دولتي اگر براي نيروهايش توليد 
انگيزه نكند، نمي تواند مجموعه اش را به درستي اداره 
كند و ارباب رجوع متوجه اين بي ش��وقي مي ش��ود. با 
كارمندي روبه رو مي گ��ردد كه اگ��ر اعتراضي كند در 
جوابش مي گويد برو از باال دس��تي ها بپرس. مگر به ما 
چقدر حقوق مي دهند كه اين همه مسئوليت گردنمان 

مي گذارند. 

   دود بي انگيزه بودن كاركنان در چشم مردم
مجموعه اي كه كاركنانش انگيزه و شوق 
براي همكاري ندارند باي��د فاتحه اش را 
خواند. اغلب دود اين بي انگيزگي به چشم 
مردم مي رود، زيرا كم كاري و بي دقتي آنها 
مستقيم روي خدمت رساني به مردم اثر 
مي گذارد. وقتي نيمه شب به يك مركز درماني دولتي 
مي رويد نمي شود از پرستاري كه از حقوق عقب افتاده يا 
به تعويق افتادن استخدامش شاكي است انتظار داشت 
دلسوز مردم باشد و نيمه شب به درد مردم فكر كند. اگر 
معلم از وضعيت معيش��تي خود ش��اكي باش��د چطور 
مي تواند با ش��وق به بچه ه��اي مردم آم��وزش بدهد؟ 
انگيزه هاي مالي و تأمين رفاه مهم ترين دغدغه كار كردن 
است. حاال اگر به هر دليلي به س��هو يا عمد اين دو رخ 
ندهد مسئوالن مرتبط با مردم، به رشوه روي مي آورند و 
قصد مي كنند حقي را كه در سازمان از آنها ضايع شده 
است با گرفتن از مردم تالفي كنند و در بعضي امور آنقدر 
علني و شفاف درخواست شيريني يا رشوه مي كنند كه 

ديگر جايي براي اعتراض باقي نمي ماند. اصاًل بسياري از 
كارفرماها از اين رشوه ها باخبرند، اما چشم مي بندند و 

آجرهاي فساد يكي يكي باالتر چيده مي شود. 
حاال يك جامعه را تصور كنيد كه هيچ كس از وضعيت 
حقوقي و معيشتي اش راضي نيس��ت. هيچ كس خرج 
و برجش را براب��ر نمي داند و در هر صنف��ي از تبعيض 
مي نالند. در چنين جامعه اي چطور مي توان به رش��د 
و توسعه اميد داش��ت؟ چطور مي شود به بهبود شرايط 
فكر كرد؟ چطور مي توان انتظار داش��ت هر كس در هر 
جايگاهي وظايفش را به بهترين نحو انجام دهد، وقتي 
س��اده ترين انگيزه ها براي او عين رؤياست و خود را پله 
ترقي پولداره��ا مي داند؟ چطور مي توان توقع داش��ت 
نيروي انساني فقط در ساعات كار به وظايف خود عمل 

كنند و در حال رتق و فتق شغل دوم خود نباشند؟

  وقتي انگيزه اي براي تحصيل نمي ماند
يكي ديگر از امور مهمي كه نياز به انگيزه دارد 
درس خواندن است. چالشي كه جوان هاي 
زيادي با آن روبه رو هس��تند و عده اي كاخ 
آرزوهايش��ان را ب��ر اس��اس آن پايه گذاري 
كرده اند. ه��ر روز چال��ش كنك��ور قرباني 
بيشتري مي گيرد و كنكور را به يك مافياي پر قدرت تبديل 
كرده است. به نظر نمي رسد رشد و توسعه علمي براي آنان 
در اولويت باشد، زيرا ما شاهد ظهور كاسبي هاي جديد در 
اين زمينه هستيم، در حالي كه براي آينده نخبه ها قدمي 
برنمي داريم. بعد از دوران تحصيل به علمش��ان اعتمادي 
نداريم و آنها را در دنياي بيكاري ره��ا مي كنيم. چرا يك 
دانش آموز پر تالش براي موفقيت در كنكور و رتبه برتر بايد 
انگيزه داشته باش��د وقتي نمونه هاي عيني بيكاري را در 
اطرافش مي بيند؟ وقتي فوق ليس��انس ها را در اس��نپ و 
ليسانسه ها را آبدارچي ش��ركت ها آن هم به طور قرارداد 
موقت مي بين��د. چطور انگيزه داش��ته باش��د وقتي يك 
تحصيلكرده براي گذران زندگي مجبور به كارهايي مي شود 
كه در شأنش نيس��ت؟ چطور براي جامعه انگيزه تحصيل 

باقي بماند وقتي هيچ كس در هيچ سمتي در جاي خودش 
نيس��ت و معدودي فقط به ش��غل مورد عالقه يا مرتبط با 
تحصيلشان دس��ت مي يابند؟ چطور انگيزه براي تحصيل 
باقي بماند وقتي همه جا با پارتي نيرو استخدم مي كنند و 
قدرت سفارش يك نيروي خدماتي در اداره بيشتر از مدرك 
معتبر دانشگاهي اس��ت؟ چرا بايد براي تحقيقات علمي و 
نوشتن پايان نامه ها وقت بگذارند و توليد فكر كنند وقتي 
تأثيري در روند كارش��ان ندارد و اغلب اين موفقيت ها به 
حساب نمي آيد؟ چرا بايد درس خواند وقتي كمترين نقشي 
در خوشبختي آدم ها ندارد و پول حرف اول را مي زند؟ وقتي 
براي ازدواج پا پيش مي گذارد اول آمار داشته هاي مادي اش 
را مي س��نجد و آخر از همه مدرك و همه عمري كه براي 
تحصيل علم گذرانده اس��ت. دكتر بيكار و بي پول با سني 
حدود 30 سال بهتر است يا جوان بيست ودو سه ساله اي كه 
به جاي درس در دانشگاه از پدرش درس تجارت آموخته 
اس��ت؟ كدام انگيزه وقتي سرمايه س��االري حاكم است و 
تحصيل كمترين اعتبار را دارد؟وقتي براي پيدا كردن كار 

مي رويد و شغلتان را مردي گرفته كه ديپلمه است اما پارتي 
او را جاي يك ليسانسه نشانده است، كدام انگيزه وقتي تنها 
فايده درس خواندن مدرك گرايي جامعه است به كارتان 
مي آيد؟ش��ما حتي نمي توانيد يافته هاي علمي خود را به 
مافوق خود كه س��نتي تر فكر مي كند بقبوالنيد. شما حق 
اعتراض و انتقاد نداريد. ياد مي گيريد در محل كار چشمتان 
بسته و گوش هايتان كر باشد و فقط به گذران زندگي و در 
آوردن يك لقمه نان بينديش��يد، زيرا براي ش��ما هميشه 
تهديد اينكه يكي منتظر برخاستن شما از صندلي كار است 
وجود دارد و خيلي هم جدي اس��ت. ب��راي ايجاد انگيزه 
تحصيل و ش��وق به علم آموزي بايد اول جايگاهش را در 
جامعه ارتقا داد. اگر انگيزه هاي علم آموزي به اين ش��يوه 
ادامه يابد جامعه با معضل فرار مغزها و مهاجرت قشر دانا 

روبه رو خواهد بود. 

   زمينه هاي الزم براي ايجاد انگيزه در ازدواج
مورد بعدي انگيزه در ازدواج است و اتفاقاً اين 
يكي ه��م بايد از طرف جامعه تزريق ش��ود. 
بي انگيزگي ها اغلب اجتماعي است و چندان 
به ش��وق فردي ربط ندارد. فرض كنيد يك 
جوان بخواهد ازدواج كند و با تشكيل خانواده 
هم به تكليف الهي عمل و هم نيازهاي عاطفي اش را ارضا 
كند. آيا در ش��رايط كنوني مي تواند؟باز هم انگيزه  مالي 
حرف اول را مي زند. اينجا عالقه و خواس��تن و نخواستن 
جوان ها مطرح نيست. شروع يك زندگي مشترك مقدماتي 
دارد كه نيازمند پول است. جواني كه تازه سر كار رفته يا 
اصاًل هنوز نرفته اس��ت چطور مي تواند از پس هزينه هاي 
گزاف ازدواج برآيد؟ از وقتي بله را مي گيرد بايد مدام پول 
خرج كند تا آخرين روز عمرش. چطور بايد زير بار برود؟ 
حتي اگر عاش��قانه و روي يك حصير زندگي كنند باز هم 
الزم است سقفي باالي سرشان باشد كه اتفاقاً همين سقف 
بزرگ ترين دغدغه  براي جوان هاي در شرف ازدواج است. 
وقتي از پس مهم ترين دغدغه هاي مش��ترك برنمي آيند 
چطور مي توانند زير بار چنين مسئوليتي بروند؟ بي ترديد 

اينها را بايد جامعه حل كند. نمي شود پشت ميز نشست و 
از فرسنگ ها فاصله براي ترغيب به ازدواج نسخه پيچيد. 
چاره اين مهم در كنترل بازار مس��كن اس��ت. در حمايت 
واقعي و نه در حد طرح و برنام��ه. خانواده نقش مهمي در 
اين مقوله دارد اما در بس��ياري از موارد خود خانواده هم 
شرايط مطلوب براي حمايت را ندارند و جامعه و مسئوالن 
موظفند بس��تر الزم را براي اين امر مقدس و بازدارنده از 
ناهنجاري ها مهيا كنند.  براي احي��اي زندگي جوان ها و 
داش��تن يك جامعه  بانش��اط و پر از اميد بايد بسترهاي 
انگيزه در همه ابعاد مثل تحصيل،كار و ازدواج تا حدودي 

فراهم باشد.
 پس از آن نيز همت جوانان مهم اس��ت. بدون ش��ك اگر 
جواني در خانواده اي معتدل و متعادل تربيت شده باشد 
در بستري كه براي رشد او مناسب است انگيزه هاي الزم 
را براي هرگونه پيش��رفت خواهد داش��ت. پس هيچ گاه 
نگوييد»ك��ه چه بش��ود؟« چراكه اين عب��ارت آغاز موج 

بي انگيزگي است. 
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راه هاي جذب انگيزه بي شمارند
منبع انرژي خود را پيدا كنيد

سبك نگرش

   مهدي مهاجر
با يك آدم بي انگيزه رو به رو شده ايد؟ اصالً مشخصات چنين آدمي را مي دانيد؟ خودتان 
تا حاال شده است از زندگي خسته شويد؟ شده است دست از هدفتان برداريد و كاري را 
نيمه رها كنيد؟ شده است حوصله زندگي كردن و حتي نفس كشيدن را نداشته باشيد؟ 
حتي دلتان نخواهد عزيزان خود را مالقات كنيد؟ ش�ده است دست از سماجت براي 
رسيدن به خواسته خود برداريد و در يك نقطه از زندگي بايستيد و با نگاه به تمام عمري 
كه سپري كرده ايد از خود بپرسيد »كه چه؟«.  شده است در چنين شرايطي با آدم هاي 
بي انگيزه تر از خودتان گفت وگو كنيد و حالتان از اينكه هست بدتر شود؟ شده است در 

خلوت خود بگوييد كاش به دنيا نمي آمدم. كاش فالن كار را نمي كردم. كاش و... 
اينها همه نشانه افت انگيزه است كه شما بايد در اولين فرصت آن را ترميم و درمان كنيد 

در غير اينصورت به زودي بايد پذيراي افسردگي در درونتان باشيد. 

 اگر اي��ن بي انگيزه بودن ها موقتي باش��د جاي 
نگراني نيس��ت و به هزار و يك راه مي شود آن 
ر ا درمان كرد. اگر كس��ي ب��ه پوچي در معناي 
واقعي كلمه رس��يد و دس��ت از زندگي كشيد 
بايد او را درمان كرد و اميد و نشاط را دوباره به 
او بازگرداند. اما اگر اين بي شوقي ها موقت و بر 
اثر شرايط محيطي و فيزيكي جسمي است شما 

مي توانيد آن را به شيوه هاي زير درمان كنيد. 
بعضي وقت ها از آينده نااميد و خس��ته ايد پس 
الزم اس��ت با يادآوري خاطرات خوش گذشته 
كمي به خودتان انگيزه تزري��ق كنيد. مثاًل اگر 
از رابطه اي دلس��رد ش��ده ايد مي توانيد با مرور 
خاطرات خوش مشترك، او را ببخشيد و انگيز ه 
دوباره براي دوستي بيابيد. اين ساده ترين مثال 
اس��ت و مي ش��ود آن را به اتفاقات مهم زندگي 
تعميم داد. نمونه بارزش در دادگاه هاي خانواده 

است. عده زيادي از زوج ها وقتي انگيزه زندگي 
مش��ترك را از دس��ت مي دهند همين نيروي 
يادآوري خاطرات به دادش��ان مي رسد و باعث 

بازگشت مجددشان به رابطه مي شود. 
اگر در ب��اره كاري كه قصد ش��روعش را داريد 
انگي��زه كافي در خ��ود نمي بينيد الزم اس��ت 
افق ه��اي دورتر را ببينيد. در چنين ش��رايطي 
كمي خيال پردازي به جايي برنمي خورد و شما 
را دوباره به حركت وام��ي دارد. به عنوان مثال 
اگر مي خواهيد در كاري س��رمايه گذاري كنيد 
اما خيلي به سوددهي اميد نداريد الزم است به 
آينده خوش بين باشيد و روزهاي پر از موفقيت را 
كه حاصل صبر و بردباري است در رؤيا ببينيد. 

گاه��ي انگيزه ها با ي��ك هدي��ه دادن كوچك 
برمي گ��ردد. مث��ل بچه ها كه ب��راي كار خوب 
كردن نياز به تش��ويق دارند و اكثرش��ان هديه 
و جاي��زه گرفتن را دوس��ت دارند. پ��س اگر از 
دس��ت خودتان ناراحت هس��تيد يا از عملكرد 
خود دچار نااميدي ش��ده ايد كافي است براي 
كارهاي كوچك اما مثبت خود هديه بخريد و از 
خجالت روح لطيف خودتان دربياييد. باور كنيد 
هيچ كسي به اندازه شما مستحق پاداش نيست. 
پس به خودتان احترام بگذاريد و كمي خودتان 
را تحوي��ل بگيريد. گاهي خ��ود را به چيزهايي 
كه دوست داريد مهمان كنيد و حتي روز تولد 
خودتان اولين هديه را از خودتان بگيريد يا در 

سفرها براي خودتان هم سوغاتي بخريد. 
براي بازيابي انگيزه از دس��ت رفته الزم اس��ت 
گاهي دست به كارهاي سخت و جذاب بزنيد و 
دست و ذهنتان را از علتي كه شما را بي انگيزه 

كرده است دور نماييد. 
گاه��ي مي خواهي��د درس بخوانيد اما ش��وق 
خواندن نداريد. حت��ي حوصله باز كردن كتاب 
را نداريد. ناگهان در م��ورد درس و كنكور و هر 
آنچه برايتان مهم بوده  است دلسرد مي شويد. 
در چنين شرايطي تالش براي يادگيري بي فايده 
است. به روح و مغزتان استراحت بدهيد. خودتان 
را به يك موسيقي دلچسب و آرام بخش مهمان 
كنيد و ب��ا زمزمه آهنگ ها ان��رژي دوباره خود 
را به دس��ت بياوريد. بعضي ها براي شارژ باتري 
اشتياقشان در مورد كاري كه به آن عالقه دارند 
و براي سرنوش��ت خود تص��ور مي كنند عكس 
آدم هاي مهم را به عنوان منب��ع الهام بخش به 
اتاقشان مي آويزند تا ديدن هر روزه آنها يادشان 
بياورد آدم هاي زيادي مثل او براي رس��يدن به 
هدف تالش كرده اند و حاال به عن��وان الگو در 
خانه هاي ديگران هستند. مثل آنهايي كه عاشق 
فوتبال هستند و اگر وارد اتاقشان شوي پوستر 
فوتباليست مورد عالقه ش��ان را به ديوار زده  و 
اتاقي كامالً فوتبالي طراحي كرده اند. يا اگركسي 
به دي��وار اتاقش عكس س��از و آهنگس��ازهاي 
معروف دنيا زده بود يقين بدانيد موسيقي نقطه 
عطف رؤياهاي اوست. نوجوان ها عالقه بيشتري 
به شخصيت هاي مورد عالقه شان نشان مي دهند 
و س��عي مي كنند طرفداري و حمايت خود را با 

عكس ها نشان دهند. 
راه ديگر انگيزه گرفتن همنش��يني با دوستاني 
است كه ش��ما را به انجام كار تشويق مي كنند. 
دلتان مي خواهد كاري كني��د، اما هيچ كس با 
پيشنهاد شما موافق نيست و اين شما را افسرده 
مي كن��د. در چنين مواقعي الزم اس��ت صداي 
كسي را بشنويد كه به شما اميد مي دهد و براي 
آنچه در ذهن داريد تش��ويقتان مي كند. همه  
آدم هاي مهم كه به خواسته هايشان رسيده اند 
كسي را به عنوان چشمه اميد و انرژي داشته اند 
كه هر بار نااميد ش��ده اند آنها را سر شوق آورده 
و تأكيد كرده اند كه تو مي توان��ي و بايد دوباره 
برخيزي. آدم هاي مش��وق نقش مهمي دارند. 
آنها مي توانند جلوي خيلي از فاجعه ها را بگيرند. 
مي توانند اتفاق هاي مهمي در مغز شما رقم بزنند 
و خيلي از جرقه هاي فكري از همين مشوق ها 
ش��روع مي ش��ود. پس هر وقت الزم دانستيد 
به ديدار اي��ن نيروي جادويي برويد يا گوش��ي 
را برداريد. ب��اور كنيد ش��نيدن صدايش براي 
شما معجزه مي كند. گاهي هم الزم است براي 
رسيدن به ميل و اش��تياق، فضاي كاري تان را 
عوض كنيد. الزم نيست پول زيادي خرج كنيد. 
گاهي تغيير زاويه يك ميز ي��ا گلدان مي تواند 
حالتان را بهتر كند. ايجاد تنوع مي تواند انگيزه 
شما را تقويت كند. محيط درس خواندن يا كار 
را در خانه تغيير دهيد و يقيناً نتيجه مثبتش را 
تجربه خواهيد كرد. آدم هايي كه به زندگي شوق 
بيشتري دارند اغلب متنوع لباس مي پوشند و 

دكوراسيون تكراري روحشان را مي آزارد. 
خيلي از آدم ها پيش از اين ش��رايطي مشابه ما 
داش��ته اند. پس مطالعه و شنيدن قصه زندگي 
آنها مي تواند راه حل مش��كل ما باش��د و انگيزه 
رفته را به م��ا بازگرداند و به م��ا قدرت تحمل 
ناهمواري هاي مسير را بدهد. از امروز يك دفتر 
برداريد و تم��ام نقل قول ه��اي مهم و جمالت 
قصاري كه از بزرگان مي ش��نويد ي��ا هر جاي 
ديگ��ري توجهتان را جلب كرد بنويس��يد. اين 
نقل قول ها منبع عظيم انرژي در وقت سستي 
و بي رمقي هستند و مي توانند شما را دوباره به 

حركت و دنبال كردن هدف وا دارند. 
اما همه اينها يك پيشنهاد هستند و نمي توان 
براي همه يك گونه نس��خه پيچيد. كافي است 
روحيه خود را بشناسيد و مطابق ميلش دنبال 
انگيزه براي يك شروع تازه باشيد. منبع انرژي را 

بايد جست وجو كنيد و بيابيد. 

اگر در باره كاري كه قصد شروعش 
را داري�د انگي�زه كاف�ي در خ�ود 
نمي بينيد الزم است افق هاي دورتر 
را ببينيد. در چنين شرايطي كمي 
خيال پردازي به جايي برنمي خورد 
و شما را دوباره به حركت وامي دارد

از امروز يك دفتر برداريد و تمام نقل 
قول هاي مهم و جمالت قصاري كه از 
بزرگان مي شنويد يا هر جاي ديگري 
توجهتان را جلب كرد بنويسيد. اين 
نقل قول ها منبع عظي�م انرژي در 
وقت سس�تي و بي رمقي هس�تند

سبك مراقبت

براي احياي زندگي جوان ها و داشتن يك 
جامعه  بانشاط و پر از اميد بايد بسترهاي 
انگي�زه در همه ابعاد مث�ل تحصيل،كار و 
ازدواج تا حدودي فراهم باشد. پس از آن 
نيز همت جوانان مهم اس�ت. بدون شك 
اگر جواني در خانواده اي معتدل و متعادل 
تربيت شده باشد در بستري كه براي رشد 
او مناسب اس�ت انگيزه هاي الزم را براي 
هرگون�ه پيش�رفت خواهد داش�ت. پس 
هيچ گاه نگوييد»كه چه بش�ود؟« چراكه 
اين عب�ارت آغاز موج بي انگيزگي اس�ت

بي انگيزگي هايي كه جوانان را از كار و تالش باز مي دارد

هيچ وقت نگوييد »كه چه بشود؟!«

مجموعه اي ك�ه كاركنان�ش انگيزه و 
ش�وق ب�راي هم�كاري ندارن�د بايد 
فاتح�ه اش را خوان�د. اغل�ب دود اين 
بي انگيزگي به چش�م م�ردم مي رود، 
زيرا كم كاري و بي دقتي آنها مستقيم 
روي خدمت رس�اني ب�ه م�ردم اث�ر 
مي گذارد. وقتي نيمه شب به يك مركز 
درماني دولت�ي مي رويد نمي ش�ود از 
پرس�تاري كه از حقوق عقب افتاده يا 
به تعويق افتادن اس�تخدامش شاكي 
است انتظار داشت دلسوز مردم باشد 
و نيمه ش�ب ب�ه درد مردم فك�ر كند

فرض كنيد يك كارمند ه�ر روز نيمي 
از عمرش را در يك شركت يا اداره سر 
كند و كارهايي انجام ده�د كه برايش 
هيچ ش�وقي ن�دارد و فقط ب�ه صرف 
گذراندن زندگي و س�ير كردن ش�كم 
خان�واده كار كن�د، چني�ن كارمندي 
زودت�ر از موع�د فرس�وده مي ش�ود 
و زندگ�ي كارمن�دي او را ب�ه يك آدم 
آهني تبديل مي كند ك�ه وظيفه دارد 
در ازاي بخشيدن عمر مفيدش و تكرار 
طوطي وار كاره�ا پول�ي دريافت كند


