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 چرا اقدام کردن سخت است؟ 
 مقدمه 

است   بنو  کیقرار  م  د،یسیمقاله  معطل  تردمدی کنیاما  ز  شما  لی.  خاک   ن یرزمیدر  دارد 
شغل   ای   دیکن  یکسب و کار راه انداز   کی  د،یری بگ  ادیزبان    کی   دیخواهیم . شما  خوردیم

است که همه ما    یز یچ  یعمل  ی. برسندینم  یی به جا  هادهی ا  نیاما ا  د،یده  رییخود را تغ
 .میا کردهتجربه 

به    میتوانستیمماست. اگر    یهایبدبخت و    هایناکامعامل    دیگری  زیاز هر چ   شی انفعال ب
 ترآسان  اریبس  یزندگ  ،می دادیمرا انجام    میانجام ده  دیبا  م یدانیمرا که    ییطور مداوم کارها

 یطورکلبهو  شد یم لیتبد تی . اهداف شما به واقعشدندیم ترموفق تان یهاپروژه. شدیم
 . شودبهتر  توانستیمشما  یزندگ

 اقدام تالش  یبرا  قدراینسخت است. اما چرا؟ چرا ما    کردن  که اقدام  میدانیمهمه ما  
 ؟ میکنیم کرده و انرژی صرف

روان   یذات  ی ژگیو   کی  یتنبل  نکهیدانست، فرض ا   یهیرا بد  نیا  پاسخ  توانیم   یسادگبه
بدون کشمکش   یا اقدام  تصور کرد که در آن عمل   ز یرا ن  ینی گزی جا  توانیمانسان است. اما  

 .بیفتد اتفاق   ادیز یدرون

  آن را در اقدام  شروع به  تا امکان د یرا تصور کن یجهان فرض کی ستیالزم ن یدر واقع، حت 
فوق   اقدام کردنرسد در    یهستند که به نظر م  یافراد   واقعی،   یایدر دن  رایز  ،تجسم کنید 

آمر  آرنولد شوارتزنگر  کوچ  مثال  العاده خوب هستند.  به    لی تبد  کا،یبه  بدنساز   کیشدن 
 ی پ  ، ماسک  الن ی ا  شخصی مانند  همینطور   .استمداریسپس س  و   نی کارآفر  گر،ی مشهور، باز

 شد   نوبل  زهیبرنده دو جا   یکور   ی مار کرد.    یرا راه انداز   رهیو غ  کسی ا  سیپال، تسال، اسپ
 . سرپرستی می کرد وهی مادر ب  کی  عنوانبهرا  ی خانواده ا کهدرحالی
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 ار ی بس  یهمبستگ  ،یینها  تی و موفق  یا اقدام  انجام عمل   ییتوانا  نیکه ب  رسدیمبه نظر  
دارد.    ییباال موفقاقدام  وجود  که  ی قدر به  تی و  دارند  تطابق  هم    ی ها کشمکش  فهم  با 

  ی در زندگ   ت ی. اگر موفقندنکیم  ترکنندهجیگ  م،یدار  اهمال کاریو    یعملیرا که با ب  یایدرون
از ما در حلقه   یار یچرا بس  است،تکرار"    و   از آنها  یر یادگی"انجام کارها،    یاغلب به سادگ

  ؟میشویم انداختن کارها گرفتار  قیو به تعو یبیتخرخود  ،یتنبل

 اقدام کردن   ی دشوار   ی برا ی احتمال   حات ی از توض  ی برخ

  نکه ی ، قبل از احالبااینسخت است.    کردن  وجود دارد که چرا اقدام  یادیز  یاحتمال  لیدال
توض م  یحیبخواهم  کنم،  برخ  خواهمیارائه  که  هاهینظر  یبه  کنم   هاکار  انجام  چرا  نگاه 

 :روندینمپیش خوب  یلی خهمیشه 

 استعداد   –  1

  دست زدن به اقدام   یشما برا   ییتوانابیشتر از  برابر    چند  شما   یاستعداد، هوش و سرسخت
درخشش، همراه با انتخاب پروژه   نی فوق العاده بود. ا  یکور   یهستند. واضح است که مار 

اما    یساز   خیو تار  ومیدرست، به کشف راد  یقاتیتحق  ، استعداد   کهدرحالیاو کمک کرد. 
داشته باشد.   یبا اقدام کردن ارتباط  هک  رسدینماست، به نظر    تی موفق  یاز اجزا   ی کی آشکارا  

از   پر  که    یدرخشان  ی هاستارهجهان  که    یمتوسط  یهاذهنو    شوندیم   ورشعلهاست 
 . سازندیم  یامپراتور 

 ها ت ی اولو   -  2

 نی موافقم که ا  تی واقع  نیماسک ندارم. من با ا  النیا  یکار   یبه زندگ  یلیتما  چیمن ه
تفاوت    نیبر جهان نخواهم داشت. ا  مانند او   ی مشابه  ریبدان معناست که احتماالً سطح تأث

 ل یتما  زانیرا که ما در م  ی ا محدودهاز    یاحتماالً بخشکه    است   هاتی اولوو    حاتیدر ترج
دهند که    حیتوض  توانندینم   حات ی. اما ترجدهدیم  حیتوض  مینی بیمکار سخت    ی مردم برا
خواهید   تی در نها  دیدانیمرا که    یامقاله. چرا  میهست  ریبا خودمان درگ  قدراینچرا ما  
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که   دیرس  دینخواه  از تسلط  یهرگز به سطح  دی دانیاگر م  ؟دیاندازیم  قی، به تعونوشت
کن  دیبتوان استفاده  آن  هفته  د،ی از  به  چرا  شروع   ؟ دی کنیم  جدید  زبان   یک  یر یادگی ها 
توض  توانندیم  هاتیاولو را  نکردن  برا   حیتالش  اما  و    مبارزات  ح یتوض  یدهند، 

 . کنند یخوب کار نم و عدم اقدام، انفعال دربارهما   یدرون یهاکشمکش

 تالش   ی برا   تی ظرف   -  3

برای   یادیز  تی ظرف   ممکن است  استعداد متفاوت با هوش باشد.  یتالش صرفًا نوع  دیشا
ی  کم  تیظرف   ای  دیاز کارها را انجام ده  یار یبس  دیتوانب  یراحت بهو    دیداشته باش   تالش کردن
برایتان تبدیل به   انجام هر کاری  شود یمکه این موضوع باعث    دیداشته باش   برای تالش 

 ی ا مبارزه  ی، با الگو رسدیمدرست به نظر    یتا حد   حیتوض  نیا  کهدرحالی.  شودمبارزه    یک
امر   نیتالش کمتر است، چرا ا  یشما برا  تیندارد. اگر ظرف   طابقتم  میکن یمکه ما تجربه  

  ی هادورهخود،    یهاپروژهدر اهداف و    نکهیا  یجا به،  شودینمباعث کاهش سرعت شما  
 د؟ ی را تجربه کن ریاجتناب ناپذ ی هایخرابهمراه با  تیمزمن فعال

را   دیدهیمجام ان   شما کهی  کار   میزان  این امر  تالش کمتر است، چرا  یشما برا   ت یاگر ظرف
رسیدن    در  ریناپذاجتناب  ی هایبا خراب  شدید  یها تیفعال  نکهی ا  یجابه  ،دهدینمکاهش  

 د؟ یخود را تجربه کن   یهااهداف و پروژه به

 زه ی انگ  –  4

 نی شتری ، برندیگیمقرار  اقدام    یک  انجام  یبرا  یزمان  در منگنه سختاز افراد که    یار یبس
کوچک   تغییر  ک یدارد، از    یناسالم  شدت به  یکه سبک زندگ  یدارند. فرد   رییتغ  یرا برا انگیزه  

 بسیار خوبی دارند و فقط  که تناسب اندام  یبا افراد   سهی ، در مقابردیمسود را    نیشتریب
عنوان را به  زه یدرصد کاهش دهند. اگر انگ  1را تا    بدنشان  یدرصد چرب  که  کنندیمتالش  

برا  لیدل  ک یداشتن   بزرگ  د،یکن  ف یتعر  اقدام  یخوب   اقدام نکردن   برای   یباز هم شکاف 
ن انگدارد. اگ  حیبه توض  از یوجود دارد که    یاحساس ذهن  کی  عنوان بهرا    زه یر در عوض، 

  انجام   یافراد برا  ی: چرا برخمیگردیبرمخود    یاصل  یبه معما  یما به سادگ  د،یکن  فیتعر
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انگیزه را ندارند و دست به اقدام    نی ا  گرید  یبرخ  کهدرحالیدارند    زهیانگ   ،د یکه با  ییکارها
 ؟ زنندینم

ن  اقدامعدم    قیتفکر خود من در مورد علل دق اما   افتهیهنوز به طور کامل توسعه  است، 
 .کنم  حیتشر  مقاله این از احتماالت را در  یکنم برخ یسع خواهمیم

 اقدام نکردن احتماالت یا دالیل اصلی برای  

 و اطمینان اعتماد    اقدام: برای عدم   1احتمال شماره  

 1عکس 

با هدف گذار   یهاهینظر از    یدسته محبوب   ه ینظر   عنوانبههستند که    نظریاتی  ،یمرتبط 
هستند    ییهایتئور اساسًا    نهای. اشوند یم شناخته    (expectancy theories)  انتظار   ی ها
و   د یکن یم  ینی ب  شیکه پ  ی کار هم به ارزش پاداش  کی  لیتکم   یشما برا   زهیانگ  ندی گویمکه  

  دارد. یآن پاداش بستگ  افتیدر ی هم به انتظار شما برا 

حلقه بازخورد   کی  نیدارد. ا  یبستگ  زیشما ن  زهیبه انگ  تی ، انتظارات شما از موفقحالبااین
در درازمدت بر انتظار   زهیحفظ انگ  یبرا   تانییتواناکه در آن انتظارات شما از    کندیم  جادیا

 . خواهد گذاشت ریشما در بلندمدت تأث زهیبر انگ و به تبع آن گذاردیم ریشما تأث تیموفق 

 (،ییایپو)  دینامیسم  کند که در آن دو   جادیرا ا  یستمیس  تواند یمحلقه بازخورد مثبت    کی
و    شتر ی ب  ت یموفق  د یکنیم کننده که فکر    ع یتعهد تسر  کی:  شته باشدوجود دا   است  ممکن 

نت  شتریب در  و  است،  از   یچ ی مارپ  ن یو همچن  ، دی کنیم  دا یپ   یشتر ی ب   زهیانگ  جه ی محتمل 
 . شودیم شما شدن دلسرد باعث ندهیکه به طور فزا تانهای و انتظار  توقعات پایین آوردن

 گذارد، یم  ریتأث شما    ندهی آ  یهایر یگیپ  یکار غالبًا رو   کی  انجام  انتظارات شما از  که ازآنجایی
 ا ی  اقدام  که  منجر شود  یواکنش کل   کیاست که ممکن است به    عاملی  زین  تاثیرپذیری  نیا

اقدام در زندگ اگر  کند یمرا تعیین  شما    یعدم  خوردن شکست    در حالشما    یهاپروژه. 
شما    یهاپروژه. اگر  رودیم   نیاز بهم  شما    زهیو انگ   دیآیم   نییپا  نیز  انتظارات شما،  باشند
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 ی قوشما نیز    زهی و انگ  رود یم، انتظارات شما باال  در حال حرکت باشند  تی موفق  سمت  به
 . ماندیم یباق

 ی اجتماع  ت یمطلوب  ی ر ی سوگعدم اقدام:    ی برا 2احتمال شماره  

 ر یمد  عنوانبه  شتریاست که ب  نیخودآگاه ا   ری ضم  نسبت به  هانگرشو    هادگاهی از د  یکی
م  یروابط عموم و    ریتا مد  کند یمغز عمل  آن،  دنبال    که نیا  یجابهعامل  به  انجام  عمالً 

برا  یا یمنطق  حاتیتوض  بیشتر  باشد،   وظایفش خود  توجیه  یرا  اقدام   رفتار  جمله  )از 
 . دهدیم ارائه نکردن(

هستند.   یما عمد  یهاشکستاز    یار یکه بس  دهدیمنشان    موضوع  نی، اباشد  نیاگر چن
ما را   هایناخودآگاه ذهن ما که رفتار  یهاقسمت  رایز  می خوریمشکست    یما در انجام کار 

 انجام ندهند.   یکه اقدام  اندگرفته می تصم  ،کنند یم  تیهدا

است که    جا  نی جالب شود، ا  ،ممکن   حی توض  کی   عنوانبه  موضوع  نی که ا  یی، جاحالبااین
که    میوانمود کن  دی ما با  ،نی؛ بنابراستیقابل قبول ن  یاوقات انفعال از نظر اجتماع  یگاه

 ی حت   م،یدهیم  تیاهم  اقدام  که به آن  دهیم  نشان  گرانیتا به د  می دهیانجام م  یاقدام
ناخودآگاه باشد.    یحت  اهرتظ  نی. ا میکار را نکن  نیاگر ا راه   نیترسادهممکن است کامالً 

ممکن است    یحت  نیبنابرا   ،دییگویمرا    قتی حق  دیاست که باور کن  نیگفتن ا  دروغ  یبرا
ناخودآگاه شما    ریضم  کهدرحالی  دیرا دنبال کن  یهدف  دیخواهیمکه    دیکن  متقاعدخودتان را  

 . ستی واقعًا به آن متعهد ن

 لش ی)اما دل  اندازدیم  قیرا به تعو  فشیکه تکال  یدانش آموز   برایممکن است    موضوع  نیا
 تی و حما دییتأ  دیدرس بخواند، اما با  خواهدینمواقعًا   رایز  مصداق پیدا کند(  داند ینمرا  
 یی ممکن است بها  یدرون  اضطراباصطکاک و    در نتیجه   کند.  افتیرا در  نشیوالد  یمال

 اقدام است.  ی برسد که در حال تالش برا ربه نظ نکهیا یبرا پردازدیمباشد که او  

 احساس تفاوت بین رویاها و واقعیت عدم اقدام:    ی برا  3احتمال شماره 
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که ما دو    کندیممطرح  را    دهیا  نی ا  (Construal level theory)  تفسیرسطح    نظریه 
 ی نما   کیحالت دور( و    ا ی)  یانتزاع  دگاهید  کی  :میدار  ایمشاهده اش  یحالت مشخصه برا 

 (.ک یحالت نزد ای) ینیع

 یاقدام برا   تواندیمهستند که    کینزد  ار یبس  یناسازگار   کی   ی از اهداف بزرگ دارا یار یبس
آنها را دشوار کند. ممکن است در مورد هدف تناسب اندام خود از نظر کاهش   رسیدن به

انتزاع   دنیبه نظر رس  یوزن، سالم بودن و عال ، حال بااین.  دی( فکر کندئال یاو    ی)اهداف 
چقدر    د،یکشیکه چقدر سخت نفس م   دیکنیفکر م   نیبه ا  شتریب  د،یرویبه باشگاه م  یوقت

 . کندیچقدر شما را ناراحت م این حالت و  دی کنیمعرق 

حاالت    یناسازگار   نیاحتماالً به ا  ،دشوار  یهاپروژه  یا  هااقدام  مزمن شروع و توقف  مشکالت
متفاوت    کندیمکه آن را اجرا    یبا فرد  ندی بیمرا    یهدف   یا یکه رو   ید. فردندار  یبستگ  یذهن

 دو نسخه از خودتان ممکن است سخت باشد.  نیاست و هماهنگ کردن ا

 دل به دریا نزدن و ریسک نکردن عدم اقدام:    ی برا 4احتمال شماره  

 2عکس 

باشد.    شکل گرفته  یطی مح  تاثیرات   بر اساس  یطلب جاه  یبرا   ،ما  یر یگ ممکن است سخت
فراتر    یانجام اقدامات  و   که برجسته بودن  کردندیم  یزندگ  ییهازماناز اجداد ما در    یار یبس

 عت ی. پس طبشود  شدنشان  دیتبع  ا ی  شدن  کشته  باعث  توانستیم  یفرهنگ از انتظارات  
 ، اقدامات  برخی  از انجام  یو منافع ناش  هانهیتا از هز   باشدما ممکن است در تالش    و ذات
 عدم اقدام گردد.  یا ین ی نشبه عقب متمایل ،مجازات  امکان و در صورت پوشی کندچشم 

را که فرهنگتان از    یهر کار ":  دیگویکند که م   جادی ا  زهیانگ  نوع   کیممکن است    حالت  نیا
  که ی درصورتدر انواع مختلف اقدامات،    یگذار هی با سرما  . اما"د یانجام ده  خواهدیشما م

 . شوند یم  یدلسرد  باعث  شدت بهبه همراه نداشته باشند،    یپاداش بزرگ  انجام آن اقدامات
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و اقدام   یعملیب  رسدیدهد که چرا به نظر م   حی ممکن است توض  موضوع همچنین   نیا
 یا  وکار خودتانکسب  یانداز راه  مانند:  افتدیاتفاق م   یزندگ  یها نهی از زم  یدر برخ  نکردن

 د یوجود دارد که همه با  یقو  یانتظار فرهنگ  ک ی. در مورد دوم،  شدنموقع سر کار حاضر  به
کسب    یعدم راه انداز   خاطربهکس شما را    چیه  کهدرحالیشوند،    حاضردر محل کار    موقع به

 . کندینم سرزنش  خودتان  متعلق به و کار

ناخودآگاه ما باشد که تالش   ریضم  نشئت گرفته از   ما ممکن است  یدرون  یهاکشمکش
اقدام  کندیم مرز  برا  ی تا  که  و   هایطلبجاه  یعنی  کند،  میتنظ  م،ی تر هستآن مناسب  ی را 

 کند.  میتنظ  یطی بر اساس بازخورد مح  کردن اقدامرا به  ما یکل تال یتما

 کوته بینی یا طرز فکر کوتاه مدت عدم اقدام:    ی برا 5احتمال شماره  

باثبات است و امکان   و  زیآممدرن ما که صلح  طیمح  خیلی ساده،ممکن است    نیهمچن
فراهم ممهارت  مدت  یانباشت طوالن را  منابع  و  برا   یطی با مح   کند،یها  آن   یکه  در   بقا 

 کامالً متفاوت باشد.  می اافتهیتکامل  رسیده است( ما )چیزی که از گذشتگان به

ترجانسان  ،اینکه  ژهیو به برا   یمتناقض  یزمان  حات یها  ا  تی رضا  یرا  در   نجا یدر  اکنون،  و 
ها و انداختن کار  قی. به تعودهندینشان م   از خود  ندهیبلندمدت در آ   یهامقابل پاداش
 نجایدر ا  یاز هدر دادن انرژ   یر یجلوگ  یبرا  یر ی تاخ  کیتاکت  کیممکن است    اقدام نکردن

برای انجام همین اقدام   دور  چنداننه  ندهین است در آممک  بدانیماگر    یو اکنون باشد، حت
 . کرده و انرژی بیشتری صرف کنیمتالش   شتریب  باید

غالت به    یکه کشاورز   ییآغاز شد، جا  یانقالب نوسنگ انباشت منابع احتماالً پس از    ییتوانا
  ت ی واقعًا منجر به موفق  ستتوانیبلندمدت م  یز یرو برنامه  دادیانداز ماجازه پس  یاعده

 شود.  انسان یتکامل

 ی اصالح مؤثر روانشناس   ی برا  یکوتاه  اریبس  ی زمان  اسیممکن است مق   دوره تاریخی  نیا
که با   م یکن  جادی ا  ی ایفرهنگ  یما باشد، اما ممکن است به ما اجازه دهد تا نهادها  یذات
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که   میکنیمزندگی    یایزمان  در دوره  گر،یبار د  کهازآنجاییمعمول ما مقابله کند.    ینیکوته ب
 .است   شده  ترجیرا  یعملیب  م،یستروبرو ه   دی شد  یفرهنگ  یبدون فشارها  ییهاتیبا فعال

تمایل بیشتر به  و    ی که در رفتارهای فعاالنه ماممکن است نشان دهد شکاف  موضوع  نیا
دلظاهر شده است  ما  در      یانفعال  اقدامات رو   ل یبه  به  توجه  نگاه و    یاجداد   کرد یعدم 

 است.  یما به زندگ نانهی بکینزد

 م؟ ی بهتر شو   کردن،  اقدام   مهارتی به نام در    می توان ی م چگونه 

آن را   میتوانیمو چگونه    میکنیمتالش    یا اقدام کردن  عمل یک  انجام    یچرا ما برا  نکهیا
جذاب دلیل دیگر  .  کندیماست که من را مجذوب خود    یاز موضوعات  یکی  م،یبهبود بخش 

 "فقط انجامش بده"   رسدیمساده به نظر    اریبس   بودن این موضوع برای من این است که 
  .کندینم"فقط انجامش بده" کار    که  یوقت  شودیم  دهیچیپ  اریبس  موضوع   حالنیدرعاما  

 کرد؟ کارچهدر این صورت باید 

واحد متمرکز   زیچ  کی  عنوانبهانسان    ارادهمشکل اغلب بر    نیا  رای حلب  یسنت  ی کردها یرو 
  و  است،  دهی چ یپ   و بسیار  زی انگ شگفت  یز ی ما چ  ذهن است که    نیا  تی شده است. اما واقع

 ، نی ؛ بنابراشودیمکنترل    ، هم خودآگاه و هم ناخودآگاهی مختلف  یکنترل  یهاسمیبا مکان
تا شما   دیخودآگاه خود داشته باش  نذه  رایب  یدی جد  یها یورود   د یبا  تنهانهاقدام،    یبرا

 ی کنترل  یهاستمیبه تمام س  ییتلنگرها  با زدن  دی را در جهت درست سوق دهند، بلکه با
 تا شما را در جهت   کنید ترجمه    برای ذهنتان  را  ها یورود، این  دیدار  اری که در اخت  یگر ید

 نگه دارند.  درست

 دارم:   دام نکردن در مورد اق   ی ادیمن سواالت ز 

مختلف  ایآ ▪ انفعال  یانواع  اقدام  یا  از  دارد    عدم  توض  ای وجود  آنها   ی اصل  حیهمه 
 دارند؟  یمشابه

اضطراب   ای  یافراد مبتال به افسردگ  ین یانفعال روزمره را از مشکالت بال  یز یچه چ ▪
 ؟کند یمجدا 
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نقاط ▪ س  ی چه  ما    ستمیدر  کمتر  می تنظ  یبراذهنی  با  بلندمدت    زان یم  نیاقدامات 
 ؟دهند یمبیشتری از خود نشان  یر یانعطاف پذ ،تالش
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