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درباره  نویسنده

»دن آریلی« در پنجمین دهه از عمر خود، استاد دانشگاه 

دوک در رشته  روان شناسی و حوزه  اقتصاد رفتاری است. 

او نویسنده ای با آثار پرفروش است و تاکنون سه کتاب از 

او جزو پرفروش ترین های نیویورک تایمز بوده اند. آریلی با 

وجود آن که درزمینه  اقتصاد رفتاری تحصیالت آکادمیک 

از  زیــاد، یکی  و مطالعات  فــراوان  به دلیل عالقه   نداشته، 

شناخته شده ترین چهره ها در این زمینه محسوب می شود.

درباره کتاب

برای داشتن انگیزه قوی و حس خوب به کاری که انجام 

کافی  انگیزش ها  مثل  بیرونی  انگیزاننده های  می دهید، 

نیز هستیم.  درونــی  انگیزه   و  معنا  نیازمند  ما  نیستند. 

هرروز که از خواب بیدار می شویم، دنبال چیزی هستیم 

بدهد.  را  کارهایمان  انجام  بــرای  کافی  انگیزه   ما  به  که 

سعی می کنیم به خودمان و فرزندان و اطرافیانمان نیز 

ما  ازنظر  مطلوب  کارهای  تا  بدهیم  را  انگیزاننده ها  این 

بــاایــن حــال، بیشتر اوقـــات تصور مــا از  انــجــام دهــنــد.  را 

در  آریلی  دن  اســت.  بیرونی  عاملی  یا  انگیزش  انگیزه، 

درونــی صحبت  انگیزه   از  »انگیزش«،  نام  با  کتاب خود 

می کند؛ چیزی که به کارهای ما معنا می بخشد و هویتی 

برای ما می آفریند. این انگیزه  درونی قدرتی چندین برابر 

انگیزه های بیرونی دارد.

ویکتور  دکــتــر  ــر  اث معنا«  »در جــســت وجــوی  کــتــاب  اگــر 

فــرانــکــل را خـــوانـــده بــاشــیــد، مــتــوجــه مــی شــویــد کتاب 

شده  نوشته  کتاب  ایــن  تحت تأثیر  بشدت  »انگیزش« 

است. دکتر فرانکل در کتابش ماجرای خودش را شرح 

می دهد که به عنوان پزشکی در وین، توانسته در شرایط 

را  هرکاری  است  معتقد  او  بیاورد.  دوام  تصورناپذیری 

حتی در سخت ترین شرایط می توان انجام داد؛ به شرطی 

که معنا و مفهومی برای آن کار در ذهن داشته باشیم. 

که  اســت  کارهایی  بــرای  ــی  درون انگیزه   نوعی  معنا  ایــن 

روزانه انجام می دهیم.

افــراد  انگیزه های  شکل گیری  اســت  معتقد  آریــلــی  دن 

پیچیدگی هایی دارد که در ظاهر به چشم نمی آید. به طور 

مثال اغلب مردم تصور می کنند پول و انگیزش های مالی 

انگیزه های 
درون تان را بشناسید
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کار  به  آدم هــا  واداشتن  برای  قدرتمندی  انگیزه   می تواند 

باشد. این در حالی  است که به اعتقاد دن آریلی، پول فقط 

بخش کوچکی از منطق پنهان انگیزه  افراد است. این نگاه 

ازنظر او ساده انگارانه توصیف شده است. همچنین، وی 

به مخاطبانش نشان می دهد افرادی که انگیزه   قوی برای 

انجام کارهایی مانند کوهنوردی دارند، به هیچ وجه در طول 

نمی کنند؛  را حس  و سرخوشی  لذت  کــار،  انجام  مسیر 

بلکه با مشکالت سختی روبه رو می شوند.

تنها  انــگــیــزه،  بحث  در  مــی دهــد  نــشــان  مسأله  همین 

خوشحال بودن نیست که آدم ها را به انجام کارها وامی دارد؛ 

بلکه مؤلفه های پنهان دیگری نیز پشت انگیزه های افراد 

از موفقیت  بررسی مثال هایی  با  نویسنده  نهفته است. 

سبب  بیرونی  انگیزه های  می رسد  نتیجه  این  به  افــراد، 

نشده  کارها  انجام  در  آن هــا  مداومت  و  افــراد  موفقیت 

است؛ بلکه آن ها به این دلیل به موفقیت می رسند که 

انگیزه شان  و سختی ها،  با مشکالت  رویــارویــی  وجــود  با 

را از دست نمی دهند. دن آریلی با بررسی موشکافانه و 

عمیق، می خواهد ریشه  انگیزه را پیدا کند و دریابد انگیزه 

برای  دانــش  این  از  و چگونه می شود  کار می کند  چطور 

تصمیم گیری های مهم زندگی بهره برد.

کاری  و  داد  افزایش  را  کارمندان  انگیزه   می شود  چطور 

کرد آن ها بهترین کارایی شان را در محیط کار به نمایش 

است.  »پــول«  پرسش  ایــن  به  قدیمی  پاسخ  بگذارند؟ 

ــرداخــت پول  بــا پ پــول کــار می کنند و  بـــرای  کــارمــنــدان 

بیشتر  کــارکــردن  بــرای  انگیزه شان  بیشتر،  انگیزش  و 

می شود. باوجود این، دن آریلی در کتاب »انگیزش« برای 

پول نقش قایل است؛ اما این نقش را فقط یکی از چند 

مؤلفه  شکل دهنده  انگیزه می داند. دستیابی به اهداف، 

و  افتخار  احساس  سالم،  روابــط  خوشبختی،  احساس 

نظایر این ها هرکدام نقش پررنگی در انگیزه دارند.

را  انسانی  انگیزه  پیچیده   ساختار  »انــگــیــزش«  کتاب 

درهم می شکند تا از درونش باخبر شود. با این تجزیه، 

می بینیم انگیزه عنصرهای زیادی عالوه بر پول و انگیزش 

در دِل خود دارد؛ عنصرهایی مثل معنا، تالش، دستیابی 

و مالکیت که باعث می شود نه تنها امروز، بلکه هرلحظه 

انجام  که  کاری  هراندازه  باشید.  داشته  انگیزه  هرروز  و 

می دهید برایتان معنادارتر باشد، سختی و رنج ناشی از 

پول  به  انگیزه ها  تقلیل  کم اهمیت تر می شود.  آن  انجام 

قدرتمند  آن قدر  باید  انگیزه  است.  اشتباهی  بسیار  کار 

باشد که حتی اگر میزان پرداختی شما در کاری به نصف 

را  کار  باشید همان  بازهم دوست داشته  یافت،  کاهش 

پول  ازای  در  می شود،  تقدیر  ما  از  وقتی  دهید.  انجام 

درحالی که  می دهیم؛  ادامــه  کار  به  اشتیاق  با  هم  کمتر 

مــی بــرد.  بــیــن  از  را  انــگــیــزه مــان  بیشتر  تــشــویــق نــشــدن 

نیستند  پایدار  چندان  انگیزش  مثل  بیرونی  انگیزه های 

و با تغییر شرایط، آن ها را از دست می دهیم. اگر کاری 

مشخصی  هدف  و  معنادار  برای تان  می دهید  انجام  که 

قله آن،  به قصد فتح  از کوه  باالفتن  باشد؛ مانند  داشته 

سختی های آن را بر خود هموار می کنید و پس از پایان 

آن کار، حس رضایت درونی و نشاط دارید.

ولی  تلقی شود؛  بیهوده  کاری  اگر عمل شما  بااین حال، 

سختی نداشته باشد و سراسر لذت و خوشی باشد، خیلی 

زود انگیزه  خود را برای تکرار آن در روزهای بعد از دست 

خواهید داد. به طورمثال، از این که روی نیمکتی در سایه 

بنشینید و نوشیدنی خنکی بنوشید، لذت می برید و هیچ 

سختی ای را متحمل نمی شوید. بااین حال، انجام این کار 

و  نمی کند  نصیبتان  موفقیتی  هــرروز  و  طوالنی  به مدت 

زود  و شما خیلی  ندارد  به دنبال  برایتان  معنای خاصی 

انگیزه تان را برای تکرار این کار از دست می دهید. 

کتاب انگیزش برای چه کسانی مفید است؟

ــرای تــمــام کــســانــی کــه در مــقــام مدیر  ــ کــتــاب حــاضــر ب

مشغول به کار هستند و افرادی که انگیزه  کافی برای انجام 

واقع  مؤثر  و  مفید  بسیار  می تواند  نــدارنــد،  کارهایشان 

برای  مفید  کتاب های  دسته   در  »انگیزش«  کتاب  شــود. 

یافتن  برای  اما  مدیران طبقه بندی شده؛  و  کسب وکارها 

نیز  شخصی  امــور  و  زنــدگــی  جنبه های  تمام  در  انگیزه 

کاربرد دارد. بنابراین، برای دانشجویی که مدام از خواندن 

درس هایش شکایت می کند یا برنامه نویسی که نمی تواند 

به دلیل دیگری جز پول به کارش فکر کند یا هرکسی که 

فکر می کند توانایی کارکردن بیشتر را دارد؛ اما انگیزه  کافی 

برای بیشتر کارکردن را ندارد، خواندنش مفید است.


