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 : می باش   بند یروزانه پا   های  روتین چگونه به  

 د ن گذار ی م   ر ی مثبت تأث   های  ت عاد   جاد ی که بر ا   ی اصل روانشناخت   هفت   

 مقدمه 

احساس   د،یو شکست خورد  دیکن  جادیا  برای خود  روزانه را  روتین  چندین  دیاکرده  یاگر سع
 ی است و اگر روانشناس  ج یرا  یامر   کردن و شکست خوردنتان  . مبارزهدی نداشته باش  ی بد

 . دی غلبه کن  هایناکاماین بر  دیتوان یم د،یروزانه را درک کن روتین هایپشت 

ساختن    یار یبس  یاساس  لیدال در  است  ممکن  چرا  که  دارد  گذشته    هانیروتوجود  در 
 .د یشکست خورده باش

الزم   ی هاگام  ن یاول  دیتوانیم،  انددادهرخ    هاشکست  نیکه چرا ا   دیکه متوجه شد   یهنگام
را بردار  یسازگار   یبرا برنامه اقدام روزانه خود  راه  دیبا  ل  کی   و در این  روزانه   ستیچک 
 به شما کمک کند.  تواندیم

ا روانشناختمقاله  نیدر  توانا  یو روش  ی، ما در مورد هفت اصل  بر  آنها  برا   ییکه   ی شما 
نحوه عملکرد آنها را    یکرد. وقت  میصحبت خواه  گذارند،یم   ریتأث  مثبت  ی هاعادت  جادیا

کن خواه  د، یدرک  روزانه    دیمتوجه  چرا  که  منف  یهاانتخابشد  و  انجام   یخاص  یمثبت 
 . د یدهیم

 د ن گذار ی م  ر ی مثبت تأث  های   ت عاد  جاد ی که بر ا   ی اصل روانشناخت  7

 یر ی گ  م ی از تصم   ی ناش  ی خستگ :  1اصل شماره  

 را  ی اخ  (Avnaim Pessoپسو )  می ( و آوناLevav( ، لواو )Danziger)  گریدانز  محققان
تجز  یعوامل تحل  ه یرا  آزاد   لیو  احتمال  بر  که  زندان  یکردند   ر یتأث  یلیاسرائ  انیمشروط 

  .گذارد یم
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تصم   هنگامی زمان  جرم   نیا  ،د یرسیفرام  یزندان  کی مشروط    یآزاد   یبرا  یر یگ  میکه 
  ی آزاد  ،یبه زندان  ایآ  کردیم  نییمجرم نبود که تع  تیقوم  ای  تی مدت زمان محکوم  ،ی ارتکاب
بود   روز کاری  زا  یزمان  ،رگذار یتأث  عامل  نیشتری که ب  دیرسی. به نظر مریخ  ای  شودیمداده  

زندان قاض  یکه  مقابل  روز  ستادی ایم  یدر  اواخر  در  چه  هر  حاضر  انیزندان.  قاضی   نزد 
 . شدیم مشروط آنها کمتر  ی، احتمال آزاد شدند یم

 م یتصم  ینداشتند. آنها از "خستگ  ی ا ناعادالنهرفتار    انیعمدا  با زندان  ای قضات بدخواه نبودند  
خوب از   یر یگ  میتصم  یخود را برا  ییتوانا  ی. با گذشت روز، هر قاضبردندیم" رنج  ی ر یگ

انتهای که در    یکسان  یمشروط را برا   یآزاد  ،مقاومت  نیاو با کمتر  جه،ی. در نتدادیمدست  
 . کردیم، رد شدندیم ساعت کاری در مقابلش ظاهر 

 د ی شویمفرسوده  خسته و    تیدر نها  ،دیریگیم   ات زیادیمی همانطور که در طول روز تصم
 .  دیکن یم انبریم  یو شروع به جستجو

  هااز آن   م ی تصم   ی ناشی از که افراد هنگام خستگ   ای احمقانه   ی برهاانیم از    ی برخ   نجا یدر ا 
 : ، ذکر شده است کنندی م استفاده 

از  با  لیمیا  کینوشتن   ▪ برا  جایبه  یتعصبان  لحنی سرشار  پاسخ   یوقت گذاشتن 
 دارد  یشتر ی به تفکر ب از یکه ن یدادن به روش

 سالم  یغذا  هیته  یوقت گذاشتن برا  جایبه  فودفست خوردن ▪
 دهدیمکه بودجه شما را به باد  یرضرور یغو  ی فور  دیخر  کی  انجام ▪

  چیه  ندادن  نجاما  -د  وجود دار  میتصم   ناشی از   یاز خستگ  گرید  یاحتمال  یمنف  جه ی نت  کی
اغلب احساس   ،میشویم سخت و حفظ اراده ثابت خسته    ی روز کار   کیکه از    ی. هنگامیکار 
را   ی بزرگ  یهاکه پروژه  شودیباعث م  نیاز موارد، ا  یار ی. در بسمیکنیم  یو خستگ  ی ج یگ

 . میندازیب قی به تعو میاکرده یز یرروز برنامه انی پا یکه برا

 هستند؟   ها ی ر ی گم ی تصم   ن ی تر سخت "سرگرم کننده" اغلب   مات ی چرا تصم
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  ان ینوشته برا  "می تر باششادتر و سازنده   ی، ر ی گم ی تصم   ی چگونه با اجتناب از خستگ"  مقالهدر  
از حد در   شی ب  یر یگمی چگونه تصم  دهدیوجود دارد که نشان م  ی خوب  یهانمونه  ،یلیب

 . شودیم ف یضع جیمدت زمان کوتاه اغلب منجر به نتا

 مانند یمروز منتظر    انیتا پا  هاخانواده  ای  هازوجکه    دهدیم رخ    ینوع مشکل اغلب زمان  نیا
 شام چه بخورند.  یبرا رندیبگ میتا تصم

 : د یباش   شنیده بار    ن ی مکالمه را چند ن ی از ا   یااحتمال وجود دارد که نسخه   ن ی ا

 " د؟یانجام ده دیخواه یم یشام چه کار  ی"برا شما:

 "؟د یخواهیم  یز یچه چ  شما .دانمینم"من  طرف مقابل:

از رفت و     ی تزا ی پ  کیو با سفارش    دیشویم  م یتسل  تی، در نها متعدد  ی هابرگشتپس 
 . دیکنیم حرکت  ی ناخواستهر ی مقاومت در مس نیناسالم( با کمتر اریخوشمزه )اما بس

غذا  کی اگر   اول  دیکردیم  تهیه  یی برنامه  مواد  اوا  هیو  در  را  خر  ل یمناسب    یدار یهفته 
 . دی اجتناب کن می تصم  نیاز ا دیتوانستیم ، د ینمودیم

است   نیا قتی اما حق م، یداشته باش  یادیز یها انتخاب  بهتر استکه  م یکنیم فکر همه ما 
 ی و کار   فریز شده  ای داشته باشند    یبد   یهاافراد انتخاب  شودیباعث م  ادیز  یهاکه انتخاب

 انجام ندهند. 

و شانس شما را    د نکنیمحدود م  دیریبگ  دیرا که با   ییهامیتعداد تصم  روزانه  روتین های 
 . دن دهیم شی کار درست افزا دادن  انجام یبرا

 ( Cognitive Loadی ) : بار شناخت2اصل شماره  

حافظه  استفاده شده در    ی به مجموع تالش ذهن  یبار شناخت "  ا،یپدیکیو   توضیحات  طبق
 . " اشاره دارد یکار 

 وجود دارد:   ی سه نوع بار شناخت 
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م  ی:ذات  .1 به  یادگیری   موضوع خاص  کی که    یتالش  زانیکه  مربوط   ازین  برای  دارد 
 شود یم

 شود یممربوط   رندهیادگیکه به نحوه ارائه اطالعات به  ی: خارج .2
 اطالعات اشاره دارد یسازمانده یبرا  ازیکه به تالش مورد ن  وابسته:  .3

  ی برا  یکمتر   یانرژ   د،یفکر کن   تیفعال  کی  لیتکم  فراینددر مورد    شتری ساده، هرچه ب   ان یبه ب 
 داشت.  د یخواه ندهی آ یهاتی فعالانجام  

کمتر   یموضوع  یوقت تالش  م  ازین  یبه  است.    نیز  اشیشناختبار    زانیدارد،  کمتر 
 تردهی چ یپ نسبت به انجام محاسبات    ی کمتر   یبار شناخت   2+ 2، هنگام محاسبه  مثالعنوانبه

 وجود دارد. 

ا به  فرد  نی توجه  هر  که  است  مهم  توانا  ینکته  مورد  ظرف   ییدر  اطالعات،   ت ی پردازش 
 دارد.  یمتفاوت

، کودک مثالعنوانبه.  شود میو متخصص مشخص    کارتازهافراد    سهی تفاوت هنگام مقا  نیا
حال    یخردسال در  تازه  با  ی اضیر  یر ی ادگیکه  ر  دی است،  مثال  تا  کند  کار   یاضیسخت 

 .محسوب شودبزرگساالن ساده  شتری ب یکار برا نیاگر ا ی حت  -را حل کند  یاپاافتادهشیپ

 : گر ی مثال د   کی هم    ن ی ا

م  تازه   یفرد  یبرا  یرانندگ   الزم  ی ذهن  یانرژ   زانیبه  را  که  رانندگی  در   ،ردیگیم   ادی  داد 
به هر   د یبا  ی . راننده مبتد دی کرده است، فکر کن  ی سال رانندگ  نیکه چند  یبا فرد  سهیمقا
استارت   سوئیچتا چرخاندن    ها نهی آ  میگرفته تا تنظ  یمنی کمربند ا  بستنفکر کند، از    یحرکت

 . برای رانندگی خودرو  آماده کردنو سپس 

را به سمت محل   ریمس  کیو هر روز    کرده است  یسال رانندگ  نیکه چند  یدر مقابل، فرد
ا  الیبا خ  تواندیم   ،کند یمرانندگی  کار   به    یحت  نکهی راحت به محل کار خود برود بدون 

 به آنجا فکر کند.  دنینحوه رس
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معنا، شما در   ک یبه    رای ز  کنند یمکمک    یبار شناخت  زانیروزانه در کاهش م  روتین های 
 . دیشویممتخصص    دی دهیمکه روزانه انجام  ییکارها

 قدرت اراده   کاهش اصل سوم:  

مورد   در  اراده   کاهشما  نام  قدرت  به  خود  کتاب  )روزانه   نی کارآفر"  در   "The Daily  
Entrepreneur  )از    ی ار یبه بس  را یدارد ز  نجایدر ا  را  یمفهوم ارزش بازنگر   نی و ا  ،م یانوشته

 . شودیمربوط م -  انهروز روتین هایاز جمله  - رشد عادت  یها جنبه

و   ستری اف. باوما  یاثر رو   "قدرت اراده " او از کتاب    و،یاست  یها عادتدر مطالعات مربوط به  
قدرت  کاهش  کتاب،    ن ی. در امطالبی را آموخت  قدرت ارادهدر مورد کاهش    ، یرنیجان ت
 فی تعر  "افکار، احساسات و اعمال خود  میتنظ  یفرد برا   کی   ت یکاهش ظرف "  عنوانبه  اراده

 شده است. 

با   اراده  یکقدرت  که  شودیم  سهیمقا  چهی ماه   عملکرد  همانطور  با   یهاچهیماه .  شما 
از آن   زیاد  و با استفاده  شودیمخسته    زی، اراده شما نشوندیمخسته    از آنها  زیاد  استفاده

اراده   یرو یکه ن  ی. به زبان ساده، هنگامابدییم اراده شما کاهش    قدرت  زانیدر طول روز م
خواهد دشوار    اریبس  نضباطاعمال نظم و ا  پس از آن  د،یآن روز مصرف کرد  یخود را برا

 . بود

در نظر داشته   خود  روزانه  روتین  و طراحی  جادی ا  یمهم است که در هنگام کار برا  یاصل  نیا
اگر سعدی باش کارها  یل یخ  انجام  دیکن  ی.  به    از  روزانه خود  برنامه  در    ، بگنجانید   کبارهی را 

 . خواهد شد شتریاحتمال شکست شما ب 

که   ی. تا زماندیحوزه تمرکز کن  کی  یاست که فقط بر رو  نی ما ا  هیکتاب، توص  ن یبا مرور ا
 هاحوزه  گرینگران د  ، دیانکرده  لیاز اقدامات خودکار تبد  یا مجموعهخود را به    دی جد  روتین
خود   یزندگ  یهانهیزماز    گری د  یکی   رب  دیصورت است که با  نی. تنها در ادینباش  و کارها

 . دهدیم  شیشما را افزا  تیشانس موفق  یر یطور چشمگ  بهکار  نی. انجام اتمرکز کنید
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 به جهنم".   کار کنم،   : اثر "چه 4اصل  

 روزمره است.  یاز جمله کارها ی عادتهر   جادیمهم ا  یها جنبهاز  یکیاراده 

و   میلغزیم   م،یکنیبرخورد م  وقتی با مشکلیاغلب    مان،یهاتین  نیبهتر  رغمیمتأسفانه، عل
 م یاکه سوگند خورده  میده یرا انجام م  یکار   ای   م،یدهیانجام نم  میرا که در نظر داشت  یکار 

است که چگونه به   نیآنچه مهم است ا  اما  .افتدیمهمه اتفاق    یبرا  نی. امیکه انجام نده
 . دیدهیم شکست پاسخ  نیا

به   ما  یو مستق  دیریاشتباه درس بگ  نی: از ادیاست که شما دو انتخاب دار   نیا  یی نکته نها
-what)  آنچه که معموال  به آن اثر "چه کار کنم، به جهنم"  میتسل  ای  د ی بازگرد  یعاد  روتین

the-hell” effect“)  شویدندیگویم ، . 

کنمثالعنوانبه فرض  قسم    دی،  شما  که  اما    ،نخورید  ینی ریش  دیاخوردهکه  موقعیتی  در 
اثر "چه کار کنم،   د،یکلوچه بخور  کی. اگر  دیخوریمکلوچه    کیافسرده و مشوش هستید،  

متوجه    حتی  نکهیقبل از ا  و   شود  در مصرف کلوچه  یممکن است منجر به پرخور   به جهنم"
 . باشید را خوردهکلوچه جعبه کامل از   کی د،یشو

ممکن   ،"چه کار کنم، به جهنم"  همان استدالل  د،یشما کل جعبه کلوچه را خورد  کهییازآنجاو  
بردار  کی  باعث شود  است راه  دیدونات هم  در  بعد  روز  به   تا  با قهوه خود   رفتن  کار  سر 

 ندهیهفته آ  د ی گویبه خود م  کهیدرحال   دیدهیکارها را انجام م  نی. مطمئنا  همه ابخورید
.  د یاگرفتهدر نظر  هفته    نیا  یرا برا  آن قبال     را یز  ، مگردیبدون قند خود باز م   ییغذا   م یبه رژ
 د ی کن یماحساس    رایز  ، دیگذاریمرا کامال  کنار    نخوردن شیرینی   عادت  در  رییتغ  ت،یدر نها
 .  دیندار و مداومت ماندن قدم ثابت یبرا   یااراده

 ؟ رسد ی منظر  ه  آشنا باین مثال  

از   یاست که همه ما در مقطع  وبی مع  ی تله منطق  کی  نی ا  رایز  میدانیم  یخوببهرا    ن یما ا
 . میاکردهتجربه زندگی خود آن را 
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 " ی مون یاصل پنجم: "ذهن م 

  ، مزاج   ی؛ دمدمقراریباست.    "قراریب"  یاست که به معنا  یی اصطالح بودا  کی  یمون یذهن م
 قابل کنترل."  ریغ و  فی بالتکل ،سردرگم ،داریناپا  ،یالیخ

  ا ی )   ی فعال   ش ی ب و    یتوجهکماست که به اختالل    یکسان  یبرا  یمشکل بزرگ  یمونیذهن م
ADHD  مبتال در مقطع  شتر ی ب  و   هستند(  زمان  یآنها  ا  از  نرم   وپنجهدستمشکل    نیبا 

 . اندکرده

روزانه خود باز دارد. اغلب    روتین هایو    به برنامه  یبندیشما را از پا   تواند یم  یمون یذهن م
با همان   عمل مرتبط  کی شما به    شودیعمل باعث م  کی   انجام  که  افتدیاتفاق م  یزمان

شما در    تی. در نهارهی و غ  رهیو غ   شودیم  ی. عمل دوم منجر به سوم د یفکر کن  عمل اولیه،
 ندارد.  ی که قرار بود انجام دهید،به اقدام اول یربط چیکه ه دی هست یحال انجام کار 

 10است که به مدت    نی شما ا  یاز برنامه صبحگاه  یبخش  تصور کنیم  دی ایمثال، ب  یبرا
  لتان یمی ا  ع ی سر  یبه بررس  می. تصمد یکن  یبردار   ادداشتی   تتانیخالقبرای افزایش    قهیدق
که به   یلیمی در ا  یوندی پ  یکردن رو  کیشود، مانند کل  یپرتمنجر به انواع حواس  تواندیم

 یوبالگ   یهاپستاست.    صفحات وب  گریبه د  ییوندهایپ  یکه دارا   رودیم  یپست وبالگ 
 روتین . ناگهان آن  دیبه آنها پاسخ ده  د یدر وبالگ وجود دارد که شما فقط با  یو البته نظرات

 ل یتبد  رمولدیغ  فیوظا  انجام دادن  از  ایدقیقه  30  دام و تله  کیبه    ایدقیقه  10  تیخالق
 . شودمی

 ی ر یجلوگ  یمونیاست که از دام ذهن م  نینظم و انضباط در کار ا  داشتن  ما بر  د یتأک  لیدل
 ی چه زمان  دی ده  صیگرفت که تشخ  دیخواه  اد یشدن در برابر آن،    میتسل  جایبه.  دیکن

 . دیکن  یخوددار  یفکر  ی الگو نیا ب ی شدن در برابر فر میو از تسل افتدیماتفاق 

 ست ی ن   اثربخش  ی بودن، ا  فه ی اصل ششم: چندوظ
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که   ی. افرادشدیم  غیانجام کارها تبل  یبرا  یراه  عنوانبه  عمل کردن  یا   فهیچندوظ  یزمان
ا در  غرور    نی)ظاهرا (  احساس  اغلب  با   -  ند یگویمو    کنند یمکار خوب هستند،  معموال  

 "! هستم درجه یک  یافهیوظ چند  کی "من  -صورتشان  یرو یدرشت  یلبخندها

در حال حاضر   یا  فهی. چندوظکه این نوع از عملکرد غلط است  میدانیمما اکنون بهتر    اما
که باعث   دی آیمبه حساب    برای انجام دادن کارها  وبیروش مع   نی از چند  یک ی  عنوانبه
 . شترینه ب د،ی انجام ده ی کارکمتر  و در نتیجه به میزان تمرکزتان کاهش یافته شودیم

خانه،    یانجام کارها  نی در ح  دی، ممکن است بتوانمثالعنوانبهالبته چند استثنا وجود دارد.  
موارد، اگر   شتری. اما در ب دیگوش ده  یکتاب صوت  ایورزش به پادکست    ایراه رفتن با سگ  

باید توجه   د، یباش   تمرکز کامل داشته  دیدهیکه انجام م   یهر کار   ی واقعا  رو  د یخواهیم
 . تمام وجود بر روی آن کار متمرکز کنیدخود با 

 برد، یها لذت ماش از گوش دادن به پادکستروزانه  یهایروادهیدر پ  وی، استمثالعنوانبه
(. شود یمبه او تحمیل    یکم  یبار شناخت  نی)بنابرا  کندیرا دنبال م  ی مشابه  یرهایمس  رایز
  ی کلمات  یهم رو   تواندینم  رایز  کند،یها را هنگام نوشتن خاموش م، او پادکستحالنیباا

 تمرکز کند.  است،بحث   مورد آنچه در پادکست یهم رو  وکه در ذهنش است 

بتوانید آنها   است که شما  یز یاز چ  شتریب  اریروزمره بس  ی کارها تعداد    د،ی داشته باش  ادیبه  
در و   ستیل   کی  را  ادیکن  یبررس  بگنجانید  ا  دهی.  ک  نجایدر  و    شما  یزندگ  تیفیبهبود 
در    هم زمان  صورتبه  انجام چند کار  همیشه در حالاگر    گریدعبارتبهاست.    انتان ی اطراف 

 . دیکسب کن یخوب جیکه نتا دی انتظار نداشته باش د،یهست روز  تمام مدت

  ییتا در تمام کارها   کند ی مکه به شما کمک    ذکر شده است   یا مرحله سه    فرایند   کی   نجا یدر ا 
 : د یداشته باش  ذهنی کامل   حضور   د یده ی م که انجام  

 :  1مرحله  
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تمرکز   کار  مراقب  انجام  باش  یفعلروی  است مثالعنوانبه.  دیخود  ممکن  شما  تمرکز   ،
در محل کارتان باشد.    یا پروژه  انجام  ای  دیکه در حال خواندن آن هست  یفرزندانتان، کتاب
 . متمرکز بمانید" زی چ کی" فقط باید بردر هر لحظه 

 :  2مرحله  

که در حال انجام    شودمیکاری    یک وظیفه به  اضافه کردن  ای  شیکه باعث افزا   یز یهر چ
خود  وتریتلفن همراه و کامپ ،د یکنیم فرزندانتان تمرکز  ی. اگر رودیکنار بگذار را  آن هستید

   .بمانندکه آنها روشن  دی داشته باش ازین  واقعا   نکهیمگر ا  د،یرا خاموش کن

 :  3مرحله 

 ی زمان   تی محدود  نیی. تعدیکن  نییخود تع  یفعل  بر کار  تمرکز   یبرا  یزمان  تیمحدود  کی
 تواند یم  نی و همچن  ردهک  ترسادهتمرکز را    تواندیم  د،یاآن تمرکز کرده  یکه رو   ی ز ی چ  یبرا
 تعادل کمک کند.  جادی به ا

رو اگر  کرده  تانیهابچه  یمثال   بگو  د،یاتمرکز  تا    دی به همه  آ  یک یکه  از   ندهیدو ساعت 
 . دیکن یرا بررس تلفنی یها امیپ  کار انیبود. سپس در پا دیتلفنتان دور خواه

، خواهید  دی داشته باش  ذهنی و جسمی کامل  حضور   واقعا    دی دهیمکه انجام    یاگر در هر کار 
 روابط خود را  کردینوع رو   نیبا ا  دی توانیم  یو حت   دهیدانجام    را  یشتر ی ب  یکارها  توانست

 . د یبهبود ببخش نیز

 دی دار   از ی ن   استراحتاصل هفتم: شما به زمان  

 ؟دی کنیمکردن دوری چقدر به طور منظم از کار 

  " ؟یعنی چه  استراحتزمان  "بدتر از آن،    ای  "هاوقت  یلینه خ"است:    نیاگر پاسخ شما ا
 .د یممکن است دچار مشکل شو
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. در واقع،  شودینممحسوب    یاهمال کار یا    یتنبل   ،انجام کارهااستراحت و دوری از  زمان  
ه  در نظر داشت   حتما    روزانه  روتین هایدر مورد   دیمهم است که با  العادهفوقعامل    کی  نیا

به زمان استراحت   کنند یماز آنچه که اکثر مردم فکر    شی است که ما ب  نیا  قتی . حقباشید
 . میدار ازین

 مثال:   عنوان به 

 یکارگران در کشورها،  2013در سال      کن ی امر  ک یف ی نتیسا   نوشته شده در  مقاله  کیطبق  
 ی برا  شتر،ی، اگر نه ب کنندیموقت صرف    یکار واقع  لیتکم  یبه همان اندازه که برا   یصنعت
به  اطالعات  افتیدر زمان  همان  نیز  اطالعات  نیا  .کنندیمصرف    مقدار  ، ی بمباران مداوم 

، ذهن فرابرسد  اتمام کارزمان    یتا وقت  شودیو باعث م   کند یرا دشوار م  هادادهپردازش  
 .قرار دهند  "ی استندبایا " در حالت استراحترا  شانخود

، بلکه در زمان کنندیمنرم    وپنجهدستبا اضافه بار اطالعات    تنهانهمتحده    االت ی کارمندان ا
قانون   چیمتحده ه  االتیاروپا، ا  هی کارمندان هستند. برخالف اتحاد  نیبدتر  جزو   التیتعط
اجبار   یمبن   یفدرال زمان مرخص   یبر    ایبا حقوق    التیتعط  ،یاستعالج   یمرخص   ،یبودن 
 حقوق ندارد.  با یهایمرخص ریسا

 یمرخص  یصنعت   ینسبت به اکثر کشورها  هاییکای است که اگرچه آمر  نیاحمقانه انکته  
پا  ستی ن  یرعادیغ  هاییکایآمر  یبرا   کنند،یم  افتیدر  یکمتر  در  تعط  انیکه    الت یسال 

  الت یکه مردم به تعط  یبدتر از آن، زمان   ی. حترا انباشت کرده باشند   ی ادیاستفاده نشده ز
موارد در   یرا چک کنند و در برخ  کاری خود  لیم یا  دی با  که  کنند یم، اغلب احساس  روندیم

 حاضر شوند. یجلسات مجاز 

 ر یکه تا درا    یهمکاران  دیتوانیم  یراحت به  د،ینداشته باش   یرمنطقیغ  سیرئ  کی اگر    یحت
. دی کن  مشاهده،  کنند یم کار    هاساعت  ی برا  ،و بعد از رفتن به خانه   مانند یمدر دفتر    وقت
و   شودمیباشد که هر روز در دفتر حاضر    یفرد  نیآخر  خواهدینمکس    چی، هگذشتهنیازا
 برسد. نظر  به تنبل  کارمند کی  عنوانبه  که ، مبادارودیمکه به خانه  باشد یکس نیاول
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   ؟ م ی کن ی م را ذکر    ن ی چرا ا 

شارژ مجدد   یبرا   یزمان  و   دیکن   یروزمره خوددار   یمهم است که از گرفتار شدن در کارها  رایز
  بهره وری بازدهی و    ،مشخص  یبند  برنامه زمان  کی. اگرچه درست است که  دی داشته باش

 یو هرگز مرخص  دیکار کن  ،نیماش   کی که مانند    ستین  نیا  اصلی  دهیا   کند،یم  شتریب   شما را
 . دیرینگ

 موضوع که در باال به آن ارجاع داده شده است،    کن یامر  ک یفینتیاز مقاله سا  قولنقل  نیا
 : کندیم فراهم  استراحتفکر کردن در مورد ضرورت زمان  یبرا را  یخوب

 قیرا تشو  تی و خالق  ی ، بهره ور کندیم  شارژرا    مغز  در  زه یانگ توجه و    ر ی"زمان استراحت، ذخا
براکند یم و  باالتر   یاب یدست  ی،  ا  نیبه  و  عملکرد  زندگ  داریپا  یادگیری  جادیسطوح   ی در 

از گذشته درس   میتا بتوان  کند یم  رهاما را در زمان    سیالذهن    کی است.    یروزمره ضرور 
حفظ    یممکن است، لحظات استراحت برا  ی . حتمیکن  یز ینده برنامه ری آ  یو برا  میریبگ

 " الزم باشد.  احساساتمان از ینگهدار و  و حفظ یاخالق  ینماقطب

 نتیجه گیری

 روزانه   روتین های   مورد  آخر در  سخن 

 کار کنید. که کمتر    دی دار  ازین  د، ی انجام ده  یشتر یب  یکارها   تی در نها  نکه یا  یاوقات برا  یگاه

  زمان حتما     ، د یکن یمفکر    ،دی اجرا کن  دیخواهیم که    ی اروزانه  روتین هایهمانطور که در مورد  
  عنوان بهرا    استراحت دادن به خودبهتر از آن،    ای.  در نظر بگیریداستراحت خود    یرا برا   یکاف 

   .دیاز برنامه روزانه خود قرار ده یبخش

 نیروت  ستی چند چک ل  نجایدر ا  د،یدار  ازیخود به کمک ن  یبرنامه صبحگاه  جادی ا  یاگر برا
 . از آنها استفاده کنید دی توانیمقابل چاپ وجود دارد که  یصبحگاه

 

11

https://www.instagram.com/novinlive/


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 منبع: 

developgoodhabits.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی  غیاث
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