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 ... درباره این مقاله بخوانیم

 برای بزرگی اهداف ما از خیلی که این با برسید؟ اهدافتان به تا چه کارهایی برای شما انگیزه بخش است

 برای را نیاز مورد های گام توانیم نمی که داریم هم  هایی بهانه از طویلی و عریض فهرست داریم، آینده

باز دارند، چیزهایی  تموفقی ا ازر ما توانند می چیزها خیلی که طور همان. داریم بر اهداف آن به رسیدن

مان کمک کنند. تنها کاری که باید انجام دهید این است  توانند ما را در تحقق رویاهای هم هستند که می

 .تان را اندکی تغییر دهید های روزانه ریزی که برنامه

 موفقیت به تا دهید انجام روز هر باید که کنیم می اشاره کار انگیزه بخش ۵۱در ادامه به 

 :برسید

 .بروند اش دنبال که رود می کسانی سراغ موفقیت

 

 تان را تعریف کنید مدت و بلندمدت اهداف کوتاه .۵

مدت و  کوتاه که کامال بدانید قرار است چه کارهایی باید انجام دهید، الزم است اهداف برای آن

ریزیِ درستی داشته باشید، و در  تان برنامه توانید برای تمامِ کارهای تان را بدانید. با این کار می بلندمدت

 برسید آنها به خواهید می که چیزهایی از را فهرستی بنابراین. کنید تر بیش را تان موفقیت نتیجه شانس

 .دکنی تهیه کدام هر برای زمانی جدولِ یک همراه به
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 بندی کنید تان را به درستی اولویت اهداف .۲

توانید به زمان دیگر  تان هستند و انجام چه کارهایی را می وقتی بدانید چه کارهایی نیازمندِ توجهِ فوری

چ چیزِ مهمی را از دست ریزی کنید که هی تان جوری برنامه توانید برای تمامِ کارهای موکول کنید، می

سازد کارهای غیرمهم را از  بندی بسیار کارِ مهم و ضروری است، زیرا شما را قادر می ندهید. اولویت

 .های جدید باز کنید تان دور کنید و فضا را برای ایده ذهن
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 تان را داشته باشید حسابِ وقت .۳

تان به زمانی که  تنظیم کنید و مرتبا حواسی امروز، وقت طال است. باید خودتان را  در دنیایِ پرمشغله

شوید در چه جاهایی  کنید، باشد. با این کار به خوبی متوجه می مختلف صرف می  برای انجام کارهای

 .تان را اصالح کنید ی روزانه اید و باید چه کارهایی انجام دهید تا برنامه تان را تلف کرده وقت

 با خودتان صادق باشید .۴

ونه، ولی به هر صورت با خودتان صادق باشید. باید احساس خودتان را درک کنید. مهم نیست چگ

های  تان خواهد داشت. چنین هیجان مدت پیامدهای بدی برای ها در طوالنی سرکوب کردن هیجان

 .تان کنند توانند به شکل جدی بر تفکرتان تاثیر بگذراند و دچار استرس ای می شده سرکوب

 االجل تعیین کنید و به دقت به آن پایند باشید برای خودتان ضرب .۱

ی روزانه برای خودتان درست کنید و از آن  تان بهترین استفاده را ببرید، یک برنامه که از وقت برای آن

های خاص و پیرویِ دقیق از آنها بسیار اهمیت  االجل پیروی کنید. هنگامِ طراحی این برنامه، تعیین ضرب

 .تان برسید ی کارهای ضروری توانید روزتان را بهتر مدیریت کنید و به همه دارد. با این کار می
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 همیشه خودتان را با انگیزه نگهدارید .۶

 هرگز اید، شده خسته تان روزانه ی برنامه یا کار از اگر. است ضروری بسیار موفقیت انگیزه برای

تان را شناسایی کنید  تان تالشِ مضاعف انجام دهید. عوامل انگیزشی سیدن به اهدافر برای توانید نمی

 .دهید پاداش خودتان به ای، برجسته موفقیت و با رسیدن به هر

 هایی را برای استراحت اختصاص دهید زمان .۷

مانی برای یک از ما اَبَرانسان نیستیم، بنابراین اختصاص ز ی ما ضروری است. هیچ استراحت برای همه

دهد بتوانیم به چیزهایی غیر از کار نیز تمرکز  مان الزم است. استراحت به ما امکان می استراحت برای

مان را بازیابی کنیم. خواه از طریق نوشیدن قهوه در طول روز، یا مسافرت در پایان ماه، حتما  کنیم و قوای

 .تان در نظر بگیرید زمانی را برای استراحت و آرامش
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 است بخش انگیزه کار یک تان وجه به خوراکت .۸

 بسیار بخش غذایی رژیم. هستند موفقیت تناسب بدن و سالمتی عوامل بسیار مهمی در رسیدن به

 اگر. است ضروری بسیار تان خوردن غذا ی نحوه و خوراک بر دقت بنابراین و است تان سالمتی در مهمی

تان دور بمانید؛ حتی ممکن  حیط کار و شرایط پیشرفتم از روز چندین بود خواهید مجبور شوید، بیمار

 .تان عقب بیفتید های مهم االجل است از خیلی از ضرب

 

 خودتان را موفق تصور کنید .۹

تان، ترفند بسیار خوبی است که مغزتان را وادار کنید باور کند  تجسمِ رسیدن به اهداف خاصِ زندگی

عالوه، با این کار به شکل مثبتی، روحیه و اعتماد به  به. نیست سخت هم چنان آن موفقیت رسیدن به

کنید تا بتوانید با قدرت به سمت رسیدن به  می  تان را آماده برید. در نتیجه، ذهن تان را باال می نفس

 .تان پیش بروید آرزوهای

 ی جایگزین داشته باشید همیشه برنامه .۵۱

ی  ضروری است. همیشه ممکن است برنامه موفقیت ی پشتیبان برای رسیدن به داشتنِ یک برنامه

ی جایگزین همیشه برای شروعِ مجدد  تان دچار شکست شود، و در این صورت، باید با یک برنامه اولیه
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که ممکن است همیشه وقت کافی برای طراحیِ یک برنامه از ابتدا نداشته  جایی باشید. از آن  آماده

 .تان باشد ستی پشتیبان دمِ د باشید، بهتر است یک برنامه

 نگام آسان برای ایجاد انگیزه در کار تا  ۱ :مطلب مرتبط

 به خودتان اعتماد کنید .۵۵

توانید پیروز شوید. باور کردنِ  تان اعتماد نداشته باشید، هرگز نمی های اگر به استعدادها و توانایی

شته باشید، دیگر از دا باور را خودتان وقتی. است موفقیت خودتان، نخستین گام به سوی رسیدن به

 .ترسید پیگیریِ کارهایی که شاید در آغاز غیرممکن به نظر برسند، نمی

 خوابِ کافی و مناسب داشته باشید .۵۲

اندازیِ مجدد  کند. درست مثل یک دستگاه که گاهی اوقات نیازمندِ راه تان مثل یک دستگاه عمل می بدن

ی دیگری نداشته  که چاره خوابی کنار نیایید، مگر این تان هم نیاز به خوابیدن دارد. هرگز با کم است، بدن

ند. این کار فقط بیمارتان ک نمی موفقیت تان از خواب، هیچ کمکی به رسیدن به باشید. محروم کردن

 .آورد تان را پایین می وری کند و به شدت بهره می

 است بخش انگیزه کار یک نیز مطالعه زیاد .۵۳

های مورد  تان است. بدون دانش و اطالعات کافی در حوزه مطالعه بهترین راه برای تکمیل دانش و آگاهی

که همه چیز را به قضا  آید. بنابراین، به جای آن یم پایین بسیار موفقیت تان به تان، شانس رسیدن عالقه

 .ی پر شور و اشتیاق باشید توانید دانش کسب کنید؛ و یک خواننده قدر می و قدر بسپارید، هر آن

 با دیگران مهربان باشید .۵۴

های خالص و  ی اخالقی ضروری است که همه باید داشته باشند. هرزگاهی مهربانی مهربانی یک خصیصه

تان را همواره راضی و خشنود کند. در نتیجه،  تواند روح های نیازمند می منت و کمک به آدمبدون 

 .شود می تر بیش تان موفقیت یابد. و بنابراین، شانس تان افزایش می وری بهره
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 زمانی را هم به خانواده و دوستان اختصاص دهید .۵۱

 دوستان و خانواده برای اگر. است موفقیت به داشتنِ تعادلِ کامل میان کار و زندگی، کلیدِ رسیدن نگه

 به مسئله این. کنند خودشان به مشغول را تان ذهن کار هنگام است ممکن ندهید، اختصاص کافی وقتِ

 .کنید تمرکز کارتان به خوبی به توانید نمی دیگر و زند می ضربه تفکرتان قدرتِ

 


