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 غلبه بر باورهای غلط در مسیر انگیزه

 

 انگیزه یعنی چی؟

هامون قدرتمندانه و سرسختانه حرکت کنیم و هر جا هم الزم شد انگیزه یعنی هر چیزی که کمک کند در مسیر خواسته

مورد از باورهای غلط در مسیر انگیزه، که در طول زمان تکرار شده  ۴در این مقاله میخواهیم .شدت انرژیمون را افزایش دهیم

 .و االن مانع ما هستند را با هم مرور میکنیم

  

اولین عامل از باورهای غلط در مسیر انگیزه، تشویق و تنبیه عامل  -۱

 .ایجاد انگیزه است

نظریه  تحقیقات زیادی هم انجام شد اما گذر زمان ثابت کرد این نظریه،سالها پیش این نظریه توسط اسکینر مطرح شد و 

 .غلطی است

تا اینجا ممکن است درست باشد که وقتی شخصی مورد تشویق قرار میگیرد، انگیزه حرکت پیدا میکند و وقتی شخصی مورد 

 .انگیزه کند درست است تنبیه قرار میگیرد از آنجایی که ممکن است به غرور شخص بر بخورد و در فرد ایجاد

 .سیستم تشویق و تنبیه کارساز نیستند اما تحقیقات بعدی نشان داد که زمانی که ما نیاز به خالقیت در انجام کاری داریم،

در تحقیقات انجام شده دو گروه را از هم جدا کردند و به هر کدام کارهایی را سپردند که نیاز به خالقیت داشت، یکی از 

 .تشویق کردند و گروه دیگر را خیر، در نتیجه حاصل شده هیچ تاثیری نداشت و عملکرد دو گروه همانند هم بودها را گروه

https://academicnlp.com/myths-about-motivation/
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تواند تاثیرگزار باشد و این موضوع کامال ثابت شده جایی که ما نیاز به مقداری خالقیت داریم، سیستم پاداش و تنبیه نمی

 .است

بیند یا وقتی کسی به من ه چیزی باید به من انگیزه بدهد وقتی کسی مرا نمیکنید که: چوقتی شما این جمالت را بیان می

 .ایددهد؟ یعنی شما این باور غلط را پذیرفتهانگیزه نمی

ی بستگی دارد، البته که این را یاد بگیرید و به خودتان بگویید که تشویق خیلی وقتها جواب نمیدهد و انگیزه به عوامل دیگر

ها و از قدرت ذهن و خالقیت استفاده کنید، تشویق به شما کمک میکند ولی زمانی که شما باید از مهارتتشویق بعضی مواقع 

 .دهد و باید از موارد دیگری استفاده کنیدانگیزه نمی

  

 .انگیزه، عامل حرکت است -۲

عامل حرکت است، در  گیزه،کنیم انیکی از مهمترین عوامل از باورهای غلط در مسیر انگیزه این موضوع است که فکر می

وقتی به عموم  .حالی که این موضوع کامال برعکس است. انگیزه عامل حرکت نیست بلکه اقدام و حرکت عامل انگیزه هستند

در حالی  .میگه: انگیزه ندارم، باید یه اتفاق بیفته که در من انگیزه ایجاد کنه” چرا اینکار را انجام نمیدی؟“افراد میگوییم که 

 .انگیزه به این شکل ایجاد نمیشود و انگیزه با اقدام ایجاد میشودکه 

 

بینید حتی ممکن است نام کنید وقتی به باشگاه بدنسازی میرید و وسایل را میگیرید که یه باشگاه ثبتمثال: شما تصمیم می

 .استفاده میکند انگیزه بیشتری داردآید و از آن وسایل که هول کنید. در حالی که فردی که سالهاست به آن باشگاه می
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کنید. شما تازه میخواهید که آن کتاب را شروع کنید در حالی که دوست یا شما با دوست خود تصمیم به کتاب خواندن می

 .شما در اواسط کتاب است، قطعا انگیزه دوست شما برای به اتمام رساندن کتاب بسیار بیشتر است

شود. به این نکته خوب توجه کنید. وقتی ما در زندگیمون دام است که عامل انگیزه میگوید: اقآنتونی رابینز هم می

تر هامون هم بیشتر است، شما اگر معنای زندگی را دریافت کرده باشید هرچی موفقهای بیشتری کسب کنیم انگیزهموفقیت

و این موضوع کامال علمی  .رودما باالتر می میشویم انگیزه ما بیشتر میشود یعنی هرچی بیشتر اقدام انجام میدهیم انگیزه

 .چرخه انگیزه است. ما چیزی داریم به نام

  

 چیست؟ انگیزهچرخه 

 .پارامتر است ۳شامل  انگیزهچرخه 

 اقدام 

 نتیجه 

 انگیزه 

له اینجاست دار خواهد بود. مساوقتی انگیزه رفت باال دوباره اقدام بعدی، نتیجه بعدی و مجدد افزایش انگیزه. این چرخه ادامه

کنیم. یعنی این آور به آن نگاه میای طراحی شده که وقتی به اقدامات بزرگ به چشم وحشتکه سیستم مغز ما به گونه

زرگی انجام پذیریم که اقدام عامل انگیزه است ولی به خود میگوییم که هدف من بزرگ است و باید اقدامات بپیشفرض را می

 باز اقدام انجام از ار ما. …ود، ذهن ما با افکاری مانند اینکه بزار برای بعد، ولش کن و دهم، باعث ایجاد ترس در ما میش

 .میدارد

 

ت یکسری اقدامات در صورتی که علم ثابت کرده است که، اگر ما هدف خود را به قطعات کوچک تقسیم کنیم و برای آن قطعا

 .تر برمیداریمهای بعدی را راحتایجاد انگیزه میکند و بعد قدمکوچک در نظر بگیریم و انجام دهیم و نتیجه بگیریم، در ما 

های به هم پیوسته است و آن را یک زنجیر بزرگ از اول نبینیم اگر ما این را بپذیریم که هر هدف، مانند یکسری زنجیره

 .تر شویمزدیکهای کوچک را به راحتی برایش اقدام انجام دهیم و به هدف خود نمیتوانیم هر یک از این زنجیره

کند. همواره اینگونه بنگرید که من قطعه اول را کند و ما را اسیر حاشیه میاگر ذهن احساس سخت بودن کند، قطعا فرار می

 .ام باالتر میرود و سپس اقدام بعدیگیرم، انگیزهدهم، نتیجه میبرمیدارم، اولین اقدام را انجام می

ای را برمیدارید، ذهن شما صفحه ۵۰۰آیید و یک کتاب ندارید و برای اولین قدم می خواندن مثال: وقتی شما عادت به کتاب

” من امروز یه خط یا یک پارگراف و یا نهایت یک صفحه میخوانم” ممکن است دچار ترس شود. پس همانجا به خود بگویید: 
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بینید شود و در روزهای بعد میر شما بیشتر میچون اولین خط یا اولین پارگراف را خواندید و نتیجه گرفتید، انگیزه خواندن د

 .توانید کتاب بخوانیدراحتی میکه به 

ای هیچ انگیزه ۱۰حتما برای شما هم پیش آمده است که در ابتدای روز کلی کار برای انجام دادن دارید اما مثال ساعت 

انگیزه میکند. در حالی گ روبرو شده است شما را بیندارید، انگار هیچ کاری ندارید. در اینجا چون ذهن شما با چند کار بزر

 .شودکه اگر به خود بگویید خب من اولین کار رو انجام میدم و دست به اقدام بزنید نتیجه میگیرید و انگیزه شما بیشتر می

 

 اگر نتیجه نگرفتید چی؟

آن را بررسی کنید که، کجای کارم ایراد  های حل مساله استفاده کنید. یعنی بنشینید بدون تعصبدر اینجا حتما از مهارت

کردم. اصالح میکنیم و قدم بعدی را داشت؟ چه چیزهایی را باید در نظر میگرفتم؟ چه منابعی را باید از قبل فراهم می

 .برمیداریم

  

 .کنیم انگیزه، کمی استمیاکثریت ما فکر  -۳

زنیم که ما کنیم که یا ما کال انگیزه نداریم یا سرشار از انگیزه هستیم و به خودمان برچسب مییعنی ما به اشتباه فکر می

یعنی همه ما انگیزه داریم ولی کیفیت  انگیزه یک پدیده کیفی است، .انگیزه نداریم و مثال فالن شخص منبع انگیزه است

ای نداشته باشیم. هر اقدامی که در کاری ما سرشار از انگیزه هستیم و در کاری ممکن است انگیزه .ای ما متفاوت استهانگیزه

 .ای پشتش استما انجام میدهیم یک انگیزه
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 :چند نمونه از کیفیت انگیزه 

 یعنی شما بخاطر  .دجاد میشونگرانی، احساس گناه در ما ای اجبار، های ما بخاطر یک زور، ترس،گاهی انگیزه

بیشتری درس  کنید و در اینجا با انگیزهاحساس گناه می اند،هایی که والدین شما برای شما کشیدهزحمت

داریم اما کیفیت انگیزه ما  کنید که بتونید آنها را به سفر ببرید. در اینجا ما انگیزهخوانید. یا درآمد کسب میمی

 .است پایین انگیزه این یفیتک ولی داریم انگیزه …زور، اجبار و  ترس، پایین است. در اینجا بخاطر عوامل

  

  های ما مراستای ارزشنمونه دیگر از انگیزه، انگیزه همسو است. یعنی این نوع انگیزه درونی است. اقدام و کار ه

 .دهیم. سطح این انگیزه باالتر از مورد قبلی استهست و ما با عالقه آن کار را انجام می

  

 کند بلکه از اهداف ما هم ما حمایت می نمونه دیگر از انگیزه، انگیزه یکپارچه نام دارد. نه تنها اون کار از ارزش

های ما است، زشیعنی یک موقع ما درس میخوانیم چون درس خواندن را دوست دارم و جزو ار .کندحمایت می

های ما حمایت میکند و انگیزه همسو ن کار از ارزشکسی که درس میخواند سطح سوادش میرود باال. در اینجا ای

ن درس باعث است. حاال میگوییم من درس میخوانم چون عالوه بر اینکه سطح سواد من باالتر میرود، هم ای

ست و سطحش از دو میشود من به هدفم برسم و باهاش کار کنم و پول دربیاورم، در اینجا این انگیزه یکپارچه ا

 .است مورد قبلی باالتر

  

  ،پرسیم تو چرا ای که در درون شخص رخنه کرده است. وقتی از کسی میانگیزه اصیل است. انگیزه مورد دیگر

اند ن را پیدا کردهاینکار رو انجام میدهی؟ پاسخی ندارد، چون از آن کار لذت میبرد. آدمهایی که رسالت خودشا

دهد حتی ممکن است با یک دهم کارهایی که انجام می کار،شوند از انجام جزو اینگونه افراد هستند. خسته نمی

 .بردکند و از آن لذت میپول بیشتری کسب کند ولی فرد اصال برایش مهم نیست چون با اون کار عشق می

  

ت ه انگیزه کمی نیسکحاال ممکن است تا رسیدن به انگیزه اصیل، زمان زیادی بگذرد. در اینجا حواستان به این مورد باشد 

ح هستید؟ و هر بار در درجه اول بررسی کنید که در کدام سط .بلکه کیفی است، و به این مراحل توجه کافی داشته باشید

 .تر شویدکاری را انجام دهید که سطح انگیزه خود را باالتر ببرید و به سطح انگیزه اصیل نزدیک

تر افول کند. در یند که سطح انگیزه شما به یک سطح پایممکن است سطح انگیزه شما باال باشد ولی یکدفعه اتفاقی روی ده

ام کمی باالتر برود و حس بهتری را تجربه اینجا حتما از خود بپرسید که من چه اقدامی میتونم انجام بدم که سطح انگیزه

مان را بهتر نگیزها انگیزه هست، اما چه اقداماتی میتوانیم انجام دهیم که کیفیت کنم و کیفیت زندگیم بهتر شود. همیشه

 .کنیم
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ها فکر یکی دیگر از باورهای غلط در مسیر انگیزه این است که خیلی -۴

 .کنند که عوامل جانبی در افزایش انگیزه دخیل نیستندمی

 میزان در …های فیزیکی بدن، سوخت و ساز بدن، تغذیه، میزان خواب و علم ثابت کرده است که عوامل جانبی مانند حالت

 .هستند دخیل انگیزه

کند. اما اگر ما حالت رود بلکه افت میرمق و خسته را به خود بگیریم انگیزه ما باال نمییعنی اگر ما حالت بدنی یک فرد بی

رود و انگیزه ما باالتر انرژی ما باالتر می بدنی صاف را بگیریم مانند یک فرد قوی و بااعتمادبه نفس و آن حالت را حفظ کنیم،

 میزان به اینها همه …رفتنمان و حتی حاالت بدنی ما، طریقه نشستن و ایستادن، قدرت در بیانمون، طریقه راه .رودمی

 .کندمی کمک ما انگیزه افزایش

خوریم، همه اینها جزو عوامل جانبی شود، زمانی که غذا را میغذاهایی که میخوریم و میزان کالری که به بدن ما وارد می

 .میزان انگیزه ما تاثیر دارداست ولی در 

بخوابید و  ۱۲ای است یعنی شما اگر ساعت دقیقه ۹۰های دوره حتی زمان خواب ما بسیار مهم است. بهترین پیک خواب،

 .دیگر زمان نیاز داریم دقیقه ۹۰اید. و اگر وارد پیک بعدی بشویم ای را گذراندهدقیقه ۹۰تا پیک  ۴بیدار شوید  ۶صبح ساعت 

برای  .ساعت ونیم بخوابید بهتر است ۷ساعت خواب است. اگر شما  ۷ساعت خواب بهتر از  ۶گویند همین است که میبرای 

دقیقه بیدار شوید  ۴:۴۰بخوابید و ساعت  ۴دقیقه بخوابید، مثال اگر ساعت  ۲۰روز توصیه میشود که کمتر از  خواب میان

 .واب پر شوددقیقه خ ۹۰دچار تپش قلب و استرس میشوید پس باید 

  

دقیقه است ۶۶باور غلطی که در میزان انگیزه ما تاثیرگزار بودند را بررسی کردیم. در سمینار مجازی انگیزه که  ۴ما تا حاال 

 .این موارد بررسی شده است و راهکارها و موارد دیگر در این سمینار بررسی شده است

 

 نویسنده: مهدی عرب زاده
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