ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺧﻼق ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

ﻫﺮ روزه در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺬت ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ!

در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺠﺰا را در زﻣﯿﻨﻪ "ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺑﺎزدﻫﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر" ﮔﺮدآوری ﮐﺮدﯾﻢ.
روی ﺗﯿﺘﺮ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎز ﺷﻮد

 ۱۰روش ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮاﻧﺮژی ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛  ۱۰روش وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اوج ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ

اﻧﺮژی و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﭼﺎﻟﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮراه ﭘﯿﺶ روی ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎﻋﺖ  ۲ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﯾﺎ ﻗﻬﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺧﻮد را از ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺴﺘﯽ و ﮐﺮﺧﺘﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ۱۰روش ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از رﺧﻮت در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ

 ۱۰ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ
ﻫﺘﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻗﺎﻣﺖ در آن را دارﯾﺪ از ﻻﻣﭗﻫﺎی ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ
ﮐﺴﻞﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ
در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻟﺬتﺑﺨﺶ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ
و دﯾﻮارﻫﺎی آن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و
اﺳﺖ .ﺣﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ دﻓﺘﺮ ﺧﻮد

اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ

روزاﻧﻪ  90دﻗﯿﻘﻪ از وﻗﺖﺗﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎر ﻧﮑﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ

اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪﻗﺪری ﮐﺎر روی ﺳﺮﺗﺎن رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮای آﯾﻨﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﺪارﯾﺪ،
ﺑﺨﺸﯽ از زﻣﺎن روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮑﺮدن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

1396  آذر03

:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
https://www.shabakeh-mag.com/success-and-entrepreneurship/10758/%DA%86%DA%AF%D9%88
%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%9F

