
 كه باعث موفقيتشان شده استافراد موفق دنيا  هاي انگيزه
يابي به اهدافشان هستند، اما آيا  ريزي براي دست نويسند و به دنبال برنامه ميخيلي از مردم با شروع سال جديد اهداف خود را 

، تعهد انگيزه تواند روزي سرشار از ميبراي بهبود زندگي خود نياز به شروع سال جديد يا اتفاق خاصي داريم؟ هر روز از زندگي 
ي زندگي و عادات روزمره خود را مطابق  هاي موفق با اين باور، طرز تفكر، شيوه انسان. و تالش براي رسيدن به اهدافمان باشد

  .رساند ميطوالني مدت   موفقيت ها را به كنند و اين همان چيزي است كه آن ميهايشان هماهنگ  با اهداف و اولويت
ي بيشتر را معرفي  ي مهم براي داشتن انگيزه نكته ١٢ترين افراد دنيا را بررسي كرده و  ترين و باانگيزه اكنون زندگي موفق

  :كنيم مي
 هميشه و در هر شرايطي به تالش خود ادامه دهيد  

از   ميتوان يكي از افراد سرشناس و موفق دانست كه كمتر كسي نا ميايالن ماسك، كارآفرين، مخترع و ميليارد معروف دنيا را 
آفرين پرآوازه ايالن ماسك تمام موفقيت خود را مديون تصميم گيري درست و به موقع است؛ چرا كه اين كار. او نشنيده است

وقتي شركت اسپيس ايكس  ٢٠٠٨در سال . هميشه بهترين عملكرد را در شرايط سخت و نااميد كننده از خود نشان داده است
اندازي موشك فالكون يك دچار مشكالت مالي شد و همچنين زماني كه شركت تسال در  هاي باالي توليد و راه ليل هزينهبه د

اش استفاده كرد، او همچنين  ي شخصي داشتن كسب و كارهاي خود از سرمايه براي زنده نگهي ورشكستگي بود ماسك  آستانه
اندازي و سرپا  ها را راه راتژي توانست اين شركتهاي بانكي زيادي گرفت و با اين است براي ساخت شهر خورشيدي جديد نيز وام

  .نگه دارد
  كنند، اما ايالن ماسك به ميدهند و هيچ تالشي ن را از دست مي خيلي از افراد با قرارگيري در شرايط سخت تمام اميد خود

. عنوان يك مدير موفق با تمام قوا تالش كرد و با تمركز روي اهدافش توانست شرايط را به بهترين حالت ممكن تغيير دهد
راوان شرايط را كنيد، روي اهداف خود متمركز شويد و با تالش ف ميوقتي شرايط مطابق ميلتان نيست و احساس شكست 

  .دلخواه خود تغيير دهيد و بدين صورت يك شخصيت قدرتمند و محكم از خود به نمايش بگذاريد به
 با سخت كار كردن به خود افتخار كنيد  

  .خواهد را به دست آوريد ميتوانيد هر آنچه دلتان  ميبا سخت كار كردن و تالش فراوان 
 :گويد مي »نحوه استخدام افراد براي انجام كارها« ي كتاب ينزچنك و نويسندهدكتر سوزان وينزچنك، مدير و مؤسس سازمان و

كند در زندگي  ميهدف به شما كمك . ي مهم در زندگي هر فردي داشتن هدف و تفكر مثبت نسبت به آينده است مسئله«
  ».تان رخ دهد شود اتفاقات خوب زيادي در زندگي ميهايتان را تعيين كنيد و تفكر مثبت نيز باعث  اولويت

گذاري آريل، موقعيت كنوني خود را به خاطر سهام و ثروت بااليش به  ي شركت سرمايه ، رئيس هيئت مديرهملودي هابسون
  .هاي خود موفق شده به اين جايگاه برسد دست نياورده است؛ بلكه با سخت كوشي زياد و به كارگيري توانايي

گويند اين ميزان كار براي يك  ميدهم  ميو اطرافيان من با ديدن كارهايي كه انجام خيلي از دوستان «: گويد مياو در اين باره 
تر  توان تمام كارها را سريع ميريزي دقيق و مديريت زمان  احساسي ندارم و معتقدم با برنامهفرد بسيار زياد است اما من چنين 

  ».بهتر از هر كس ديگري انجام داد و
گردد توانست  مي راش ب ، سخت كوشي و اعتماد به نفس باال كه به دوران سخت كودكيهابسون با داشتن اين طرز تفكر

اكنون . عنوان رئيس هيئت مديره موسسه انتخاب شده است تحصيالت خود را در دانشگاه پرينستون به انجام برساند و اكنون به
اي حضور زنان بيشتري در جلسات هيئت مديره عنوان باالترين مقام سازمان از موقعيت خود بر كند به ميخانم هابسون تالش 

  .استفاده كند
 به ديگران انگيزه دهيد  

وقتي مربي يا مشاور كسي باشيم متوجه تأثير . شود ميكمك به ديگران براي دست يابي به اهدافشان سبب تجديد انرژي 
هاي زندگي  ي ديگري به اهداف و چالش كند از زاويه ميالعاده آن در داشتن روحيه مثبت خواهيم شد و اين به ما كمك  فوق

  .نگاه كنيم



شايد تصور كنيد اين . بوك است ر حاضر و مدير اجرايي كمپاني فيسترين و تأثيرگذارترين زنان عص شريل سندبرگ از موفق
شخصي،  هاي بوك خود همواره از طريق نوشته ي فيس يزه ندارد، اما او در صفحهفرد بسيار موفق هيچ احتياجي به تجديد انگ

يگران است؛ بدين هاي توسعه شغلي به دنبال انگيزه دادن به د هاي عمومي، معرفي كتاب هاي آموزشي، سخنراني پادكست
ي او را بيشتر  ها انگيزه بوك شريل سندربرگ به يك منبع الهام بخش براي ديگران تبديل شده و تمام اين ي فيس خاطر صفحه

  .كرده است
و انگيزه به ديگران، انگيزه خود را هر چه بيشتر كنيد، در واقع وقتي شما   انرژي مثبت ويد با انتقالگ مياو در سايت لين اين 

  .ثير خواهد گذاشتدهيد نتايج مثبت آن روي كار شما تأ ميكاري را براي ديگران انجام 
 ها را به فرصت تبديل كنيد تمام چالش  

ترين و بهترين ويژگي كارآفرينان موفق  اصلي. شود ميتان  اين طرز تفكر و نگرش شماست كه سبب افزايش انگيزه و انرژي
ها  ها آن هاي خوب را از دلِ مواردي پيدا كنند كه خيلي توانند فرصت ميكارآفرينان بزرگ . ها در حل مشكالت است توانايي آن

  .دانند ميرا مشكل يا مانع 
توان پيدا كرد كه سطح بااليي از مشكالت و  ميها را در جاهايي  فرصت: گويد ميؤسس و مدير اجرايي سايت علي بابا جك ما م
  .ها وجود دارد نارضايتي

ي فقير پنج نفره در چين زاده شده و در تمام عمر  او در يك خانواده. جك ما دوران كودكي خود را با فقر پشت سر گذاشت
ميالدي وقتي رئيس جمهور آمريكا ريچارد نيكسون به  ١٩٧٢او در سال . اش بود ايي براي بهبود زندگيه خود به دنبال فرصت

چين سفر كرد و روابط دو كشور رو به بهبودي رفت از اين فرصت بهره برد و تورهاي گردشگري براي افرادي كه به چين سفر 
  .گرفت ميزبان انگليسي ياد ها  كردند برگزار كرد و در مقابل ارائه خدمات خود از آن مي

بعد از مدتي ما تدريس را كنار گذاشت و . التحصيلي در رشته آموزگاري يك كارآفرين بوده است پس جك ما پيش از فارغ
ي شركت علي بابا در يك سفر كاري به آمريكا وقتي كه  ايده. عنوان يك مترجم كرد شروع به راه اندازي شغل شخصي خود به

  .كرد به ذهنش رسيد ميجم براي يك شركت تجاري چيني كار عنوان متر  ما به
، جك ما كه قبالً در آمريكا با خريد آنالين آشنا شده بود تصميم گرفت ١٩٩٥اندازي شبكه جهاني اينترنت در سال  در زمان راه

. موردنظر را پيدا نكردفايده بود و ما محصول چيني  يك محصول چيني را به صورت اينترنتي خريداري كند اما جستجوي او بي
عنوان پدر سرمايه گذاري چين، با  جك ما به. اين مسئله نظر جك ما را به خود جلب كرد و باعث متحول شدن زندگي او شد

ي جك ما دو بار با شكست رو  پروژه. ي قوي توانست يك شركت سرمايه گذاري چيني راه اندازي كند ي اندك و اراده سرمايه
  .اش، موفق به ساخت علي بابا شد سال پدر سرمايه گذاري چين به همراه تيم كاري ٤از به رو شد اما بعد 

 هر هفته چند كار انگيزه بخش انجام دهيد  
از جمله اين . ي خود را ارتقا دهيم توانيم روحيه و انگيزه ميها  در اطراف ما چيزهاي زيادي وجود دارد كه با استفاده از آن

هاي  ي موفقيت و باال بردن انگيزه در يوتيوب و كتاب ها و ويدئوهايي در زمينه ، پادكستTEDهاي  توان به سخنراني ميموارد 
  .ي هفتگي تان بگنجانيد ها را انتخاب كرده و در برنامه دلخواه خود تعدادي از آن به. الهام بخش اشاره كرد

  .دهد ميها را انجام  يكي از اين فعاليتعنوان غول دنياي فناوري و ثروتمندترين فرد دنيا، هر روز  بيل گيتس به
عنوان مديرعامل كمپاني مايكروسافت مشغول فعاليت بود بعد از بازنشستگي در بنياد خيريه بيل و مليندا گيتس  بيل گيتس به

ي  گيزهمطالعه و كتاب خواني باعث افزايش ان. ي سالمتي، آموزش و تحصيل فعاليت دارد شروع به كار كرد، اين بنياد در حوزه
هايي كه مرتبط به حوزه فعاليت بنياد خيريه  خواند و از تمام كتاب مياو در هر سال تقريباً پنجاه كتاب جديد . بيل گيتس شد

  .كند مياش است حمايت  هاي موردعالقه و زمينه
  دهيد كه برايتان اهميت دارد؟ مياز خود بپرسيد آيا همان كاري را انجام  

وقتي اولويت . تر خواهد بود ها آسان تان تنظيم كنيد امكان دسترسي به آن هاي زندگي س اولويتوقتي اهداف خود را براسا
ي خود اختصاص  اش اين است زمان بيشتري را به خانواده ترين نتيجه اصلي شما داشتن يك بدن سالم و پرانرژي است، اصلي

  .اندازه بودن يك لباس دارددهيد اين تصميمات و اهداف اهميت بيشتري نسبت به كاهش سايز و  مي



مارك زاكربرگ براي دست يابي به هدف خود تالش زيادي كرد و به دنبال پول و شهرت زياد نبود، بلكه هدف اصلي او ايجاد 
وقتي او دوازده ساله . ارتباط براساس تكنولوژي ميان افراد بود، اين همان چيزي بود كه باعث شد به دنياي فناوري قدم بگذارد

رسان براي مطب دندانپزشكي پدرش طراحي كرد و در دوران دبيرستان نيز توانست يك نرم افزار موسيقي  ك برنامه پيامبود ي
پيشنهادات خوبي براي خريد اين نرم افزار و همكاري  AOLدر همان زمان چند شركت از جمله مايكروسافت و . طراحي كند

توانست از اين طريق به درآمد بااليي دست  ميشنهادات پاسخ منفي داد اگرچه با مارك زاكربرگ ارائه دادند اما او به تمام پي
  .يابد

هاي متقاضي براي ادامه تحصيل وارد دانشگاه هاروارد شد و در سال دوم دانشگاه نيز  زاكربرگ به جاي همكاري با شركت
  .توانست شبكه اجتماعي فيس بوك را راه اندازي كند

پرسم  ميمن هر روز از خودم : شود گفت ميخ به اين پرسش كه چه كاري سبب انگيزه بخشي او بوك در پاس مدير اجرايي فيس
  توانم انجام دهم؟ ميترين كاري هستم كه  آيا مشغول انجام مهم

 در برنامه ريزي خود زماني را براي استراحت و تفريح در نظر بگيريد  
ماني را به تجديد قوا و استراحت اختصاص دهيد و به سراغ انجام خواهيد هميشه بانشاط، باانگيزه و هدفمند باشيد ز مياگر 

برخي كارهاي جزئي مانند يك مديتيشن نيم ساعته، مطالعه يا ورزش كردن سبب . شود ميكارهايي برويد كه باعث آرامشتان 
  .شود ميتان ي باال سبب حفظ سالمت جسم و ذهن دانيد تمركز و انگيزه ميحتماً . شود ميايجاد احساس آرامشتان 

ي نكر در اقيانوس اطلس را براي تجديد قوا و بهبود روحيه  هاي ويرجين، جزيره ريچارد برانسون، كارآفرين موفق و مدير شركت
روم كايت سواري  ميام  ي شخصي وقتي به جزيره«: هاي ويرجين نوشت در وبالگ شركتاو . و تمركز خود خريداري كرد

  ».، كسب آرامش و مديريت استرس استبراي تفريحكنم زيرا اين بهترين ورزش  مي
 كارهايي كه بايد انجام دهيد را آگاهانه انتخاب كنيد  

براي مثال، شما . كنيد اجباري است ميدهيد انتخاب شماست حتي كارهايي كه فكر  ميتمام كارهايي كه در طول روز انجام 
كنيد چه كارهايي  مياي داريد كه انتخاب  حتماً دليل قانع كننده. مجبور نيستيد هر روز سركار برويد يا ماليات پرداخت كنيد

  .دهيد انتخاب و تصميم خودتان است مي در واقع هر كاري انجام. انجام دهيد
براي اجتناب از تعلل در انجام كارها بايد عادات و رفتارهاي خود را تغيير : گويد ميگذار نرم افزار اينوويس  جان رمپتون، سرمايه

نفي در اولين قدم بايد عامل اصلي مقاومت خود را تشخيص دهيد كه در بيشتر موارد مربوط به گفت و گوهاي م. دهيد
توانم، مجبورم، من بايد اين كار را انجام  ميپس از جمالتي چون ن. تان است كه بايد با جمالت مثبت جايگزين شوند دروني

كنم اين كار را انجام دهم زيرا مرا به هدفم  ميبراي مثال، من انتخاب . دست بكشيد و از جمالت مثبت استفاده كنيد... دهم و 
  .كارهايي كه دوست دارم را انجام دهمخواهم  ميكند يا  مينزديك 

  خواهيد چه كسي باشيد ميانتخاب كنيد  
كنند تا كاري  ميبال و تجارت سه گروه افراد وجود دارد افرادي كه تنها تالش در بيس: گويد ميلسوردا، بيسباليست بزرگ  ميتا

كنند و افرادي كه از عملي شدن آن كار تعجب  ميايستند و انجام دادن كاري را نظاره  مياي  انجام دهند، افرادي كه در گوشه
  .كنند مي

زنند اما هيچ تالشي  ميخواهند انجام دهند حرف  ميها و كارهايي كه  در پيرامون ما افرادي وجود دارد كه تنها در مورد برنامه
ارزش نشان دادن  د و براي بيكنن ميدهند يا افرادي كه به موفقيت ديگران حسادت  هايشان انجام نمي براي عملي كردن برنامه

  .شوند ميتوانند آن كار را به راحتي انجام دهند اما هيچ وقت موفق ن ميگويند  ميها  موفقيت آن
بايد تمرين كنيد همانند يك رهبر موفق در زندگي خود باشيد؛ مثالً تصميم بگيريد هر روز يك ساعت زودتر از رختخواب بلند 

  .ت خود را كنار بگذاريد و به سراغ كاري كه هميشه رؤياي آن را داشتيد برويدشويد، ورزش كنيد، كار تمام وق
  
  
  



 با افراد با انگيزه و پر انرژي معاشرت كنيد  
انديش،  بيشتر زمان خود را با افراد مثبتاگر . ها در ارتباط هستيد تأثير زيادي روي موفقيت شما دارند افرادي كه هميشه با آن
شود تا بتوانيد  مياانگيزه و شاد بگذرانيد به آرامش و حال خوبي دست خواهيد يافت و امكاني فراهم بااراده، پرتالش، موفق، ب

  .بهترين نمونه از خودتان باشيد
ديپ پاتل . دهيد ميشويد تمام وقت و انرژي خود را هدر  مياراده و نااميد وارد ارتباط  ، تنبل، بيباف ياما وقتي با افراد منف

هيچ گاه شما را   ميگويد افراد س مي Paperboy's Fable: the 11 Principles of Successي كتاب  نويسنده
  .ها فاصله بگيريد كنند پس سعي كنيد به سرعت از آن ميبراي دست يابي به اهدافتان تشويق ن

 هاي خود را با ديگران در ميان بگذاريد اهداف و برنامه  
را با خانواده، دوستان يا همكاران خود به اشتراك بگذاريد، اين كار از طريق  ها هاي خود را بنويسيد و آن هماهداف و برنا

اين . دهيد ميپذير و هدفمند به اطرافيان نشان  فردي مسئوليتبا اين كار خود را  شما. هاي اجتماعي هم قابل انجام است شبكه
هايتان را با شما جشن بگيرند و در زمان سختي  يتي اهدافتان از شما سؤال كنند، موفق شود ديگران مدام درباره ميكار باعث 
  .هاي خيرخواهانه بدهند ها همراهتان باشند و به شما پيشنهادات و توصيه و شكست

يابي به  سنجش ميزان پيشرفت در راستاي دستها و  گذاري اهداف و برنامه دهد اشتراك ميداليل زيادي وجود دارد كه نشان 
  .بيشتري براي رسيدن به اهدافتان داشته باشيدي  شود انگيزه ميها سبب  آن

دهد افرادي كه روند پيشرفت خود را از طريق توييتر به  ميي كاهش وزن انجام شده كه نشان  به تازگي تحقيقي در زمينه
وزن گذارند و اطالعات كاهش  ميگذارند موفقيت بيشتري نسبت به كساني دارند كه به تنهايي در اين مسير گام  مياشتراك 

  .گذارند ميهاي اجتماعي به اشتراك ن خود را در شبكه
توانند اهداف و  مييك نرم افزار مخصوص مديريت زمان و كار كه كاربران ( Completeالكساندر چاتلز، مدير اجرايي برنامه 

ا از طريق اين برنامه به احتمال موفقيت افرادي كه اهداف خود ر: گويد مي) روند پيشرفت خود را با ديگران به اشتراك بگذارند
  .كنند ميگذارند چهار بيشتر از كساني است كه اهداف خود را به تنهايي و در سكوت دنبال  مياشتراك 

 زمان انجام ندهيد چند كار را به طور هم  
امروزه با پيشرفت . زمان انجام دهيد، بلكه به جاي آن تمام تمركز خود را روي انجام يك كار بگذاريد نبايد چند كار را هم

زمان انجام داد، اما داليلي وجود دارد كه به  توان چند كار را هم تكنولوژي و استفاده فراگير از وسايل هوشمند به راحتي مي
اولين دليل اين است مغز انسان براي انجام چند . تواند سبب افزايش انگيزه در شما شود مير كند انجام يك كا ميشما ثابت 

توانيم به خوبي روي دو كار  ميرويم، ن ميزمان برنامه ريزي نشده و وقتي در حين انجام يك كار به سراغ كار ديگري  كار هم
ي الزم  قتي نتوانيد كاري را به درستي انجام دهيد، انگيزهو. متمركز شويم در نتيجه در انجام كارها دچار مشكل خواهيم شد

  .براي انجام ديگر كارها را نخواهيد داشت
وقتي ما به جاي تمركز روي : گويد ميو متخصص طب سنتي  Think Eat Move Thriveجيمز رئوس، نويسنده كتاب 

درصد هر يك از آن كارها را با موفقيت به  ٥٠تر از دهيم در واقع كم ميزمان انجام  انجام دادن مجزاي كارها چند كار را هم
  .رسانيم ميانجام 

 


