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 م ی بگذار را کنار    ی چگونه تنبل 
 مقدمه 

  ی ها نهیگزو   دیکنیمتنقالت خود را مرتب  و   هاوعده انی همه م یوقت .دهمیمانجام   بعدا  
 یکلمه تکرار   کی  نیا،  دی کن یممرور  را    مورد عالقه خود  یهاکیموزپخش    ستیموجود در ل

، شوندیمبعد موکول    به   فی تکال  انجام   کهدرحالی.  شودیم تکرار    دائما  است که در سرتان  
 ی. وقتد یآماده کن  نجشنبهروز پ  یارائه خود را برا  دیاست، و شما با  ختهیآشپزخانه به هم ر

است که از خود   ریاجتناب ناپذ  ،دی دهیمانجام    باعجلهخود را    یکارها  ، لحظه  نیدر آخر
 " غلبه کنم؟ یتنبل هستم؟ چگونه بر تنبل قدراین: "چرا من دیبپرس

 ی س ی به انگل   ی تنبل 

Laziness 

 ستی چ   ی تنبل 

 ( منبع) تالش ایعمل  ییبا وجود داشتن توانا اقدام ای  تیبه فعال  لیعدم تما ▪
به خرج    یلیتما  د، ی انجام ده  یکار   چی ه  دیخواهینماست که شما    یحالت  یتنبل ▪

سخت   ار یشما بس  ی کار برا  کیانجام    دی کنیمفکر    یوقتیا    دیخود ندار  ی کردن انرژ 
 ( منبع) .شودیمشناخته  یتنبل عنوان بهحالت  نیاست، ا  رممکنیغ  یو حت

 ی تنبل   ی ضررها

 کند  نابودشما را  یاها یرو  تواندیم یتنبل ▪
 شود شما یسالمت در بالقوه مشکالت  ایجاد باعث تواندیم ▪
 اندازد یمرا به خطر  تانیشغل شرفتیپ ▪
 داد  دیبزرگ را از دست خواه ی هافرصت ▪
 گذارد یم  منفی ریشما تأث اعتماد به نفسبر  ▪
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 ( منبع) بردیم  نیرا از ب شما خوب  عادت های ▪

 ی و اهمال کار   ی تنبل تفاوت بین  

 انتخاب است ک ی   ی تنبل 

معنا که    نیانتخاب است، به ا ک ی  یبه نظر برسد، تنبل بی هر چقدر هم که در ابتدا عج 
  آن  دیخواهی نم یطورکلبهیا  دیصرف کن یانرژ  ،کار انجام یک یبرا  ای دیخواهینمشما 
 . انجام دهیدکار را 

تالش   ایکار    خواهدیاست که نم   ی، صرفا  فرد تنبلی  یمفهوم منف   رغمعلیفرد تنبل،    کی
 شغل خود(. ای ی انجام دهد )مثال  در زندگ یز یچ  رسیدن به ی برا  یادیز

 ست ی انتخاب ن  ک ی   اهمال کاری

اما احساس    د،یاز کارها را انجام ده  یار یبس  د یخواهیمشما    اهمال کاریک فرد    عنوانبه
 . دیتوانینم  دی کنیم

که    کنندیم  فیتوص  در خودشان  را  یقو  یمقاومت درون   یک،  کار  اهمال  افراد  از  یار یبس
 . کندیمعمل  انجامشاندر دست  فیها و وظا آن نیمانع ب   کی مانند 

  ک ی   جاد یکار باعث ا  کی  اهمال کاری ممکن است این باشد که انجام   یکی از دالیل
ناام  یاحساس منف بنابراشودیم (  ...و    ید ی)مانند ترس، کسالت،   ی ع یطب  زهیغر  نی، 

 ( منبع) .گرددیمایجاد   صکار در شخآن  انجام  اجتناب از

 م ی کن ی م  ی چرا تنبل 

  هدف نداشتن    ،زهی انگ، فقدان  مثالعنوانبهباشد،    یاز عوامل مختلف  یناش  تواندیم  یتنبل
 ز ی ما ن یهاژنو  یتکامل  ی هایژگیو. در کارها احساس غرق شدن  یحت   ایروشن،    قیعال  ای

 . میاخود تالش کرده ی حفظ انرژ   یبرا از گذشته دور . ماهستند مزید بر علت 

 ؟ ند ی گو ی م درباره تنبلی چه    تحقیقات علمی 
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از شما    ا یکلمب  شی ت یمحقق دانشگاه بر  کی مبارزه است،    ک یاگر رفتن به باشگاه به نظر  
 . افتدیاست و در داخل مغز شما اتفاق م یواقع  با تنبلی : مبارزهدی را بدان نیا  خواهدیم

جا مات  یی مغز  که  پاسخ  هیزگونتی بو  ویاست  دنبال  به  همکارانش  که    یبرا   یو  آنچه 
که از   کرده است  قیمردم را تشو  ،ها جامعهدهه  یرفتند: برا   خوانند، یم  "پارادوکس ورزش"

ما، در   یهاتین  نیبهتر  رغمعلیکه    دهدیآمار نشان م  حالبااینتر باشند،  فعال  ینظر بدن
 . استدر حال کم شدن  بدنی یها تیفعالمیزان  واقع 

 دهد یمنتشر شده است، نشان م  Neuropsychologiaدر    را  یکه اخ  یقاتیتحق  ی هاافتهی
 .یمکاناپه دراز بکش  یرو  این اجازه را به ما بدهد که یسادگبهکه مغز ما ممکن است 

 گفت:   باره این موضوع در  UBCرفتار مغز    شگاه ی محقق فوق دکترا در آزما  ، هیزگونت ی بو 

انرژ " ضرور   یبقا   یبرا   یحفظ  ز  یانسان  ا  رایاست،  ما  را    نیبه  در   دهدیمامکان  که 
؛ می کارآمدتر باش  انیو اجتناب از شکارچ  یجنس  کیشر  یغذا و سرپناه، رقابت برا   یجستجو

با همه  ی برا   یعموم  یهااستیشکست س  نیبنابرا فعال  یر یگ مقابله  یا   ی کیزیف  تی عدم 
و    افتهیباشد که در طول تکامل توسعه    یایمغز   یدهان یفرا  لیممکن است به دل  تنبلی
 (منبع ) اند.شده تیتقو

 یمان یاز لذت و پش  انیپا یبحلقه    کیو آرامش در    تماشا کردن فیلم یا تلویزیون  جه؟ینت
 .یآن

ا نکته  را    نیا  توانستیماگر    نجاست،ی اما  نهادینهرفتار  نیز   م،یکن   در خود   به همان شکل 
 اهمال کاری تنبلی و  بالقوه    لیاز دال  یبه برخ  د ی ایب  نی؛ بنابرامیکن  از خود دورآن    میتوانیم

 نگاهی بیندازیم. 

 دالیل بروز تنبلی 

 د یترس ی م شما از شکست خوردن    تنبلی: ز  برو  برای  دلیل اول 
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خوب   رستانیدب  ارائه مطلبی درکه در    یاست. خواه وقت  یواقع  زیچ  کیترس از شکست  
 ا ی  قرار گرفته باشیم  یمهر یبمورد    بدمانعملکرد    به دلیل  نیتوسط والد  ،عمل نکرده باشیم

که باعث   میکنیرا تجربه م  یز یچ  ی. وقت ه باشیممورد تمسخر قرار گرفت  همساالنمانتوسط  
است که    نیا  چنین احساسی  تند ما به  اکنشو  م،یکن  یناراحت  ای  ترساحساس    شودیم

 . میهرگز دوباره آن را تکرار نکن

 : دهند ی م را به ما پیشنهاد   یی های حل راه اما کارشناسان  

 مجدد شکست  ف ی تعر   - الف 

  ت ی شکست به امن   ن یکه ا  یزمان  خصوصبهسخت است.    ، شکست چشیدن طعم  مطمئنا   
به نظر   ایدن  انیممکن است پا  وکارتانکسب  شدن   لیتعط  ایما مرتبط باشد. اخراج شدن  

 ک ی  عنوانبه. آنچه شما  است  از زندگی  فصل   کی   انی به پا  هی شب  شتری ب  کهیدرصورتبرسد،  
درک   د  دی کنیمشکست  از  را  شما  است  دارد.   زبا  ود،موج  یهافرصت  دنی ممکن 

آنچه را که در   دیتوانیاست که باالخره م  یمعن  نی، از دست دادن شغلتان به امثالعنوانبه
مهارت   د،یبرگرد  دانشگاهبه    د،یکن  ی انداز وکار خودتان را راهکسب  د،ینی بازار کار وجود دارد، بب

.. و  بگیرید  یاد  زمانجدیدی  تجربه  ی.  خود   متفاوت  ی اگونهبهرا    شکست  که  ذهن   در 
شما    ،د یکنیم بازسازی   تفس  یا گونهبه  را  هاگنالیس  تواندیمذهن  کند.    ریمتفاوت 

 . شودیم لیتازه تبد ییماجراجو ک یناگهان به   اضطرابپر از  تیموقع  کی، مثالعنوانبه

 شناسایی کنیدرا   ی ممکن و ی سنار   ن ی بدتر  - ب 

اتفاق   دی بدان  دیخواهیمشما   اثرات  فتد،یب  تواندیم  یچه  را   یدارد. هنگام  یو چه  که آن 
مقابله با آنها انجام   ا یاز اثرات و    یر یجلوگ  یالزم را برا   یها یز یربرنامه  دیتوانیم   د، یشناخت 
 کاری ب  یناگهان  به طورها است که اگر  از مهارت  ی ا مثال خوب، داشتن مجموعه  ک ی .  دیده
 . دیاستفاده کن هادوباره از آن د ی با د،یشد

 آمادگی الزم برای انطباق با شرایط جدید را داشته باشید   -  ج 
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 ا ی  د،ی ریکند که مدرک خود را بگ  قی شما را تشو  ایشما را وادار کند    ستیکس قرار ن  چیه
شما    .شماست  تیارختحت ا   هانیا   همه   .دیری بگ   ادی  یدی جد  زیچ  ای  د،ی دوره را بگذران  فالن
شو  دیبا وقت  دیمطمئن  یک  یکه  آماده   رییتغ  یبرا   ،دیریگیمقرار    ناکترس  تیموقع  در 

 . یا نه دیهست

 به سمت ترس   حرکت   - د 

برا  نیبهتر تدر  یراه  بر ترس، حرکت  باعث ترس   یت ی به سمت موقع  یجی غلبه  که  است 
کسب و کار نداشته   کی  یراه انداز   یبرا   یکه پول کاف   دیترسیم، اگر  مثالعنوانبه.  شودیم

 .  دیو پس انداز کن  دیرا انجام ده یکار منطق د،ی باش

 رد ی گی مراه شما قرار    سر   در  ی نامرئ   سناریوی   ک ی:  ی بروز تنبل   ی برا دوم   ل یدل 

 نی آنچه والد  یو حت  یاجتماع  یهارسانهاخبار،    ون،یزیهمه ما توسط تلو  شخصیتو    باورها
. میشوینم  این موضوعما اغلب متوجه    اما  ،استشکل گرفته    ندیگویمو معلمانمان به ما  

که هنوز هم   م یکنیمدریافت  را در مورد نحوه عملکرد جهان    ییهاامیپ   ،میبزرگ شد  یوقت
 ( invisible scripts" )ینامرئ  یها پتیاسکر"را    نهای. من اگذارندیم  ریتأث   ماتمانیتصمبر  
 . ناممیم

مانند:   ییزهایمضر باشند. چ  واقعا    توانندیم  ینامرئ  یا سناریوهای  هاپتیاسکر  نی از ا  یبرخ
 ی کاف   اندازهبهخوب،    یکاف  اندازهبه. شما  دیبرس  ،دیخواهیمچیزهایی که  به    ستیشما قرار ن
 . دیستیباهوش ن یکاف  اندازهبه  ایقد بلند  یکاف  اندازهبهالغر،  ی کاف  اندازهبهثروتمند،  

را به هم بزند: به ده نفر   یدرون  یگفتگو  نیاز ا  یکه بخش  مطرح شود  یا دهیا  دی با  نجایدر ا
را   ستیآن ل  یارهایهمه آنها تمام مع  ای. آد یفکر کن  نی کره زم  یافراد رو   نیاز ثروتمندتر

 ؟است. درست است یدارند؟ پنج دوست موفق شما چطور؟ جواب منف

 تا به خود بیاید   هستید  زه ی انگ یک   شما منتظر :  ی بروز تنبل   ی برا  سوم   ل یدل 
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 . در واقع، دهدینمانجام  شما    این کار را برای  زهی انگ   ،م یکن یمبد شروع    یابتدا با خبرها
هیچ   ها آن  برابر  در  زهیانگ قدرت    د داشت کهنوجود خواه  سختی  اریبس  یهاطلسم  موانع و 

 نده یدر آ  می است که فرض کن   نیا  مهار چنین حالتی  یراه برا  نی. بهتردیآینم  حساببههم  
 یک   شما  نی؛ بنابرا کرد  دیهمبارزه خوا  ،استکردن  کار    سختی  هیشب  ،که از دور  یز یبا هر چ

و   د یدار  ییهدف نهایک  نقطه شروع و    کیکه    دیشویم . شما مطمئن  دیسازیم  ستمی س 
زمان انجام   تا موقعی که   د یدهیمالزم را انجام    ی هایز یر برنامهبرای رسیدن به این هدف  

 . فرابرسدکار واقعی،  

 ی تنبل   ک ی ژنت 

گشت و گذار   نترنتیدر ا  ای  دی ندازی ب  قیرا به تعو  آنها،  هاانجام کار  یجا به  دیاگر دوست دار
  کی ژنت "کتاب    سندهی. شاراد پل، نود یاجداد خود را مقصر بدان  دیممکن است بتوان  د،یکن

  شه یر  یبلو تن  ی : اهمال کار دیگویم،  "دیبهتر بشناس   یسالمت   ی خود را برا  ی سالمت: ژن ها
 . دی مستعد هر دو باش  دیتوانیمد، و شما نما دار کیدر ژنت

 خاصی،   لی، به دلرسدیم به نظر    تینقص شخص  کیانداختن کار مانند    قیبه تعو  کهدرحالی
ژن  افتهی تکامل   نسلاست.  پ   یهاها  ز  شرفت یبعد  غارها   نیا   را یکردند،  در  هنوز  افراد 

از ترس شکارچ  . بهتر  ستی ن  ز یت  یکاف   اندازهبهابزار من  " :  گفتندیم  انیمحبوس بودند و 
 شتر یافراد ب  نیا  :دیگویم  شاراد پل   "کنم.   زهین   نیا  تیزتر کردن  فرا صر  یشتر یاست زمان ب
 ( منبع)  منتقل شد.  ندهی آ  یهانسل به    هاژن  نیاجتناب کردند و ا  یر یاز درگ  رایزنده ماندند ز

 م ی را کنار بگذار   ی چطور تنبل :  م ی چه کن   ی با تنبل 

 )دراز کشیدن و استراحت کردن(.   دیدار  ماندن  یبه افق  لیتما  همیشه  که  دیدانیمشما  
چگونه   یاد بگیرید  است که   نیا  دیدار  ازیکه شما ن  یز ی. چی اهمال کار   باالیی از  سطح   یعنی

  ترکینزدو به اهداف خود    دیستی با  و دوباره روی پاهای خود  دیبرگردبه حالت عمودی  
 . دیشو
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 د یکن   م ی تقس  ت یر ی قابل مد   یها بخش خود را به   ف ی وظا   ست ی ل   برای دوری از تنبلی   –  1

. میکنیمبازگو  شما    برایما آن را    هرحالبهاما    ، د یاشدهعبارت خسته    نیاشنیدن  احتماال  از  
 . یسادگ نی. به هملقمه، لقمه ؟دیخوریمرا  لیف  ک یچگونه 

 نی . ادی کنیمی در جهت کاهش وزن اعمال  کوچک  راتییهر روز تغ   ؟د ی کنیمچگونه وزن کم  
. دی کنیم  یرو   ادهیو شروع به پ  دی کنیم  جادیخود ا  ییغذا  میدر رژ  ی کوچک  راتییهفته تغ

 ی، چه کستر. هفته بعددیدهیم  ارتقا  یکبار  ی اهفته  دنیرا به دو   پیاده رویهفته بعد،  
انجام   ی مقاومت  ناتیتمر  ،دی کنیماضافه    به لیست وظایف خود  را  هاوزنه  کار با  ؟داندیم
 . دی کنیمآغاز  را   یتر نیسنگورزشی  ی هاحرکت ا ی  دیدهیم

  میکه ت  یا پرزنتی داشته باشید  ارائه  دیخواهیم  ای. آطورنیهم  نیز  یدر مورد اهداف کار 
؟ بگردند  شانیهاها و قلمبوکو به دنبال نوت  زنندیمکه از هیجان برق    یشما با چشمان

شروع   ای دقیقه  15جلسات کوچک  . با  دی کار کن  موضوع   آن  یو هر روز رو  د یکن  قی تحق   یکم
ندیکن در صورت  به    یزمان  یهابازه  نیا  از،ی.  حت  قهیدق  30  قه،یدق  20را   قه یدق  45  ی و 
 . ، در اختیار شماستدیدار از یانجام کار ن  یکه برا هرآنچه . دیده   شیافزا

 ی به مقدار   ن یو ا  دیاست که چگونه شروع کن  نیا  دیبسپار  خاطربه  دیکه با  ید یکل نکته    کی
 خود را  قدرت ارادهکند، اگر    دی شما را ناام  نداشتن اراده  که   دیدارد. اما اجازه نده  از یاراده ن
به اراده   ی از یکل کار ن   انجام درست  یبرا در خانه یا جای دیگری مصرف نکرده باشید،  قبال   
 آن این   لی. دلدی دار  ازیبه قدرت اراده ن  کارشروع  اول    قهی چند دق  ی . شما فقط برادیندار

و انرژی الزم برای  دیدر حرکت بمان دیتوانیم  ترراحت ،دی کن یمکه شروع  یاست که هنگام
 . ادامه کار را در خود تولید نماید

 هستند   نانه ی که اهدافتان واقع ب  د یمطمئن شو   -  2
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 ی البته شما در حالت خنث   ؟دی کنیم  یشوخ  ؟مکم کن   وزن  کیلو  10  خواهمیم  ندهیآ   شنبهسهتا  
  ی برخ   یاست، اما هنوز برا  تریمنطق  یکم  ندهی شنبه آتا سه  کیلو  1. کاهش  دی کرده ا  ریگ

 سخت است.   اریافراد بس

به آن هدف کمک    دن یرا که به شما در رس   یی رهای همه متغ  د ی اهداف خود، با   ن یی هنگام تع 
 : را در نظر بگیرید   کنند ی م

 به زمان حساس است؟ ایآ ▪
 د؟یدار دیمهارت جد کی  یر ی ادگیبه  ازین ممکن است ▪
 دارد؟  یشغل رییبه تغ ازین ایآ ▪
 د؟ یکن  یگذار  هیسرما یمبلغ دیآن با شبردی پ یبرا ▪

و داشتن   وریدا یفرود ب  هواپیمایتان را   که کجا  د یریگیم  می شما تصم  این است که موضوع  
کامال  قابل انجام است، اما   مرکز کنترل  خارج از رادار  یهدف بزرگ، ترسناک و تا حد  کی
  دیدنبال خواه  ، شودیم  یهدف منته   نیرا که به ا  یر یکه مس  دیبه خودتان اعتماد کن  دیبا

 کرد. 

  د، ی ابییها دست نمکه به آن  دیشویم  یاخهو وارد چر  دیکنیم  نییتع  یرواقعیاگر اهداف غ
 یا ماندهیباق  کارهای  مانند  .رسدیدشوار به نظر م   در چشم اندازی دور،  یحت  انجام هر کاری

 نیو ا  د،یکن  جادی خودتان اعتماد ا  در  دی. شما بااندماندههنوز معطل  هفته گذشته    که از  
 ت، ی. در نهادیبه آنها برس  دیتوانیم   دیدانیمکه    یبه اهداف   یابیبه دست  عادت  ایجاد   یعنی

 ، به آنها دست یابید  دی ستیکه مطمئن ن  داد  دیخواه   ارتقا  یشما اهداف خود را به سطح
 . دی شویمهم دچار ترس و اضطراب   یکم یحت

 د ی کن  دا ی پ  ر ی پذ   ت یمسئول   ک یشر   ک ی   برای کنار گذاشتن تنبلی  –  3

رس  یکس  ریپذ  ت یمسئول  ک یشر  کی هنگام  در  که  اهدافتان    دنیاست  یک   عنوانبهبه 
را بر   یروان  و   ذهنی نگهبان    کیاز آن، نقش    تر مهم، اما  کردخواهد    مشوق برایتان عمل
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 ی معن   نیبه ا  نهای. همه استیبد ن  یکن یمهم که فکر    قدرهاآنم باش!  ا. آرردی گیمعهده  
از منطقه    کهدرحالی  دیهست  فردی   ضباط ان نظم و    جادیشما هنوز در حال ا  یاست که وقت

 . دهدیمانگیزه الزم را به شما  ریپذ تی مسئول یک شریک ،دیشو یمخود خارج  امن

  اینکه  ها و به آن  دنیرس  یهااست که اهداف شما، روش  یشما کس  ریپذتیمسئول  کیشر
، اگر به  مثالعنوانبه.  شناسدیم  و   داندیم  را  افتدیم  یچه اتفاق   دی اهداف نرس  نیاگر به ا

از رختخواب بلند    سختیبه  دنی دو   یها برا و صبح  دیماراتن هست  کی  یبرا  نیدنبال تمر
 شما را دنبال کند.  شرفتیپ  ای با شما بدود  ندکه بتوا دیخواهیرا م یکس د،یشویم

و کم کم   آرام، آرامتا مطمئن شوند که    کنندیم  و تحلیل  یبررس  مداوم  صورتبه  آنها شما را
 نی(. آنها همچن د؟یدار  خاطربهرا    لیفمثال خوردن  )   هستیداهداف خود    به  حال رسیدندر  
 . دادخواهند   تذکر شما رک و راست هب  دی گردیم باز تانیمیقد عادت هایبه  یوقت

 د یاقدام ممکن متعهد شو   ن ی تر کوچکبه   با تنبلی   مبارزه برای   –  4

بخش از کار   نیترکوچک  دنید  ییتوانا  م،یچگونه تنبل نباش  نکهیمؤلفه مهم در مورد ا  کی
به دنبال   د،ی دار  یمی، اگر پروژه عظمثالعنوانبهانجام آن است.    یو سپس متعهد شدن برا

. سپس عنصر کشدیم طول    قهیتنها پنج دق   ، آن  لیکه تکم  دیبگردخود  در پروژه    یعنصر 
 ی بدون دردسر رو  ،ی زودبه.  کشدیم طول    قهی ده دق  قطف  انجام آن   که   د یکن  دایرا پ   یگر ید

 کرد.  دیکار خواه ایدقیقه 45 یکارها

به  سالمت روان شما را    تواند یم  تنبلیباشد.    مخرباز حد    شیب  تواندیم  یبه تنبل  لیتما
کم کم از پس آن   دیبتوان  ی . وقتداردیمچرخه نگه    یکشما را در    یتنبل   را ی، زخطر بیندازد

نیز   را  تربزرگ   یهابخشانجام    یالزم برا   زهی انگ   د،یتمرکز کن  ع یسر  ی بردها  یو رو   دی ایبرب
 .آورد  دیهخوا به دست
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 ین ی لباس تمر  د؟یکن یشروع کردن تالش م  یبرا   رسدیفرام  دنیدو   ا یزمان باشگاه    یوقت
صورت،   نیا   رید، در غیتا از در خارج شو   دهدیم  بیشما را فر  مغزکار    نیا  دیخود را بپوش
 چقدر ساده است؟   دینی . ببشدیممحسوب اتالف وقت  نوعی دنیلباس پوش

 را دشوار    ی و حواس پرت   د یشروع را آسان کن   برای فرار از تنبلی   –  5

با   دیتوانیم،  کندیمموفق عمل    اش خانه  یدر انجام کارها   شهیکه هم  دیدار  ی اگر دوست
 ش منزل  کردن  زیو ابزار تم  لیکه وسا  ببندیدشرط    دیاآوردهبه دست    سختیبهکه    ییدالرها
 ک یاز    تمیزکاری  لیوسا  بیرون آوردنکه    داندیدر دسترس هستند. دوست شما م  همیشه
 یکه برا   یتا زمان  حتما  و    شودیممحسوب  کار    کی  خودیخود به  کیتار   نیرزمیز  یک  ایکمد  

 برساند. انی کار در دست اجرا را به پا تواندیم  زمان وجود داشته باشد، ،انجام هر دو 

 ی راه برا   نیترکه ساده  دانندیآنها م  چه نظری دارید؟  کنند یمدر مورد دوستانی که دورکاری  
. منظور من از عوامل جلوگیری از عوامل حواس پرتی است  ستمیس  کی از    یرو ی، پ کار  شروع

 یز ی . هر چهستند  یخانگ  واناتیح  ون،یزیتلو  ،یاجتماع  ی هارسانه  امک، یپ  ،یحواس پرت 
 . دهند یمهدر از وقت شما را  یادیز یهابخش رسدیم که به نظر 

 است:   ن ی ا  د یانجام ده   باید  که   یکار   ن ی بنابرا 

 مناسب است   و انجام وظیفه   تمرین ، کار   یبرا   ی اطراف شما فضاکه    د یمطمئن شو  - الف 

  د ی حاصل کن  نانیو اطم   دیکن  مرتبکار خود را    محل  د،ی کن  برطرفرا    هایآشفتگکه    یعنی این
 . دیدار اری در اخت دی دار ازین هایتانانجام کار  یکه آنچه را که برا

برای  )  ی دائم   مه یحالت ن   ن ی در بدتر   ا ی   بوده   کار( برای  )   ی دائم   د یشما با   ی اطراف فضا  -   ب 
 ( باشد. تمرین 

کار   نیشده است. اگر ا  بهینهاستفاده    یاز قبل برا  شما  یاختصاص   یآن فضا   ،ترتیباینبه
کرده   بهینه سازیرا زودتر از موعد    محیط اطراف خودکه    د یمطمئن شو  ست،ین  ریپذامکان
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و بدون حواس پرتی به اصل   ما  ی مستق  دیبتوان  ،کردن فرابرسد  که زمان کار  هنگامیتا    باشید
 . مطلب بپردازید

 د یخود را خاموش کن   ی الکترونیکی ابزارها د یتوان ی ماگر    - ج 

دارد که در آن    یستمیس   ،داندیمبسیار مهم    را  انجام کارها  درقدرت تمرکز  که    وپورتی کال ن 
 یحواس پرت  نوع عامل  چیه  هابلوک  نی. در اکند یم  جادی تمرکز ا  یبرا   یایزمان  یهابلوک

 یکار   زمان شده است، تلفنش خاموش است و در طول    می کار تنظ  یوجود ندارد. دفتر او برا 
همه    یممکن است برا  قی. اگرچه کار عمکندیم   یور د  ایمیل خود  یخود از صندوق ورود 

خوب برساند.   یکار   تمی ر  کیشما را به    تواندیممناسب نباشد، چند درس وجود دارد که  
تمرکز کنید کار    یرو   دیبا  د ی دانیکه م  یزمان  ،یپرتبدون حواس  ییفضا  جادی ، امثالعنوانبه
  ی ق یموس  ی حت  و  یز یم رو  یها یباز اسباب  ز،یم   یرو  دفترهای. آن هستیددر حال انجام  که  

انجام   یشتر یب ییکارا کارها را با   دیکه بتوان یحداقل تا زمان - د یرا در صورت لزوم حذف کن
 دوست دارید انجام دهید. که کار تمام شد، هر آنچه را که   ی. سپس، هنگام دیده

 داشته باشند   در برنامه شما شرکت  انتان ی اطراف   د یاجازه ده  - د 

ادار  کارمندان  تجربهکه    ی همه  حال  هستند  در  با   دیبا  تنهانه،  دورکاری  برخورد  نحوه 
خود   یهابه خانواده  باید  دهند، بلکه  رییخود را تغ  خانهو    کار  زمانی مخصوص  یهابلوک

رسیدگی   برنامه مشخص از زمان کار و زمان   کی کار را انجام دهند.    نی آموزش دهند که ا  زین
  نسبت به   گناه  احساسبدون    دهدیم به شما امکان    نی. اتنظیم کنند   گیخانواد  به کارهای

  س ی رئ  کی زمان را مانند    تیریبه طور موثر مد  رایز  د،یو از آن لذت ببر  دیهر دو طرف کار کن
 . دی کن یماجرا 

 د ی کن  جاد ی ا   ی در زندگی خود دی جد  عادت های برای ریشه کن کردن تنبلی    –  6

از    وقتی که    دی دانیم.  کندیم  دی اقدامات شما را ناام  کدام  انجام ندادنکه    دیدان یمشما  
. مطمئنا ،  دیدهینمانجام  یکار  د،یرا روشن کن ونیزیو تلو دین یبنش ، برگردیدبه خانه  سرکار
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 لذت خواهید برد که آن  استراحت  از این  واقعا    وقتیاما    د،ی دار  ازیاستراحت ن  این شما به  
برای به دست آوردن   .، سپری کنیددیاندادهانجام  که هنوز    کارهاییدر مورد    یرا بدون نگران

و دوش    را مرتب کنیدخود    لیو وسا  دیوقت بگذار  قهیدق  15  مثال    دیتوانیمچنین آرامشی  
 ن یا  ی. وقتدر ساک ورزشی خود قرار دهیدباشگاه را    الزم برای رفتن به  لیوسا  ای   دیریبگ
   .استراحت کنید دیتوانیمبا آرامش کامل  د،ی را انجام ده هاکار

که شما به طور مداوم   ی، هنگام حالبااینممکن است سخت باشد.    دی جد عادت    کی  جادیا
آن را    یوقت  ،دی دهیمبه انجام آن ادامه    یمدت طوالن  یو برا   دیدهیمعمل را انجام    کی

 هاستمیسمغز در مورد تمام عملکرد  . دهدیماز خود واکنش نشان مغز شما   ندهیدانجام 
را    یکار وقتی  چرا ما    ":  "قدرت عادت"کتاب    سندهینو  گ،ی داه  ارلز. به گفته چهاستروالو  

 یاسرار مولد بودن در زندگ   ؟میدهیمبهتر انجام    و  ترع یسر ،  ترندانههوشم   میدهیمانجام  
به اهدافمان موفق    دنیچقدر در رس  کنندیم  نییما هستند که تع  عادت های و تجارت،  

برنامه عمل   کی به    دیشکل ده  دیخواه یمکه    یعادت های  تیتقو  یاساسا  برا  و   میهست
 . "د یدار ازین

 انجام آن عمل  ،یمرور زمان و با تکرار کاف . سپس به  کنیدانتخاب    راعادت    کی در ابتدا  
. می دهیم  شفقط انجام   و   میکنینم  فکر آن    برای انجام   گر یکه د  شودیم  عادتیبه    لیتبد

 . کندیم جادی ا از این عادت یرو یپ  یبرا دیجد فرمول  ک ی یسادگبهمغز شما 

 خواهان تغییر باشید   تنبلی نکردن   برای   –  7

در   روز   یکدر طول    یشود، و وقت  شده و رویش تاکید  دیهر روز تأ  دیبا  رییبه تغ  لیتما
. کردن تمرکز کنید  باید روی تغییر  شتر یب  یحت  د،یاحساس ضعف کرد  زمینه انجام این کار

 د ی. تصور کندیکار کن  زهی انگ  یبا کم  ،دی دهیمکه چرا کارها را انجام    د یکن  یادآور ی به خود  
 . شدچگونه خواهد  تانیزندگ  د،یاهداف خود کار کن  یرو  سختیبهکه اگر 

 دی بده   خوردن   به خودتان اجازه شکست   -  8
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مشکل ایجاد   مانیبراممکن است  میکنیمکه ما تصور  ی ز یاز آن چ   شتریب یلیخ مورد نیا
یک پدیده زشت که شکست در آن    میآمده باش  ایبه دن  ی اخانوادهاگر در    خصوصبه.  کند

دشوار است که شکست را بسیار ما   ی. براشود هم مجازات  مشمول یو حت محسوب شده
  ارزش شکست را  افراد موفق  ا. امم یبدان  نهیزم  نیدر ا  یمثبت  زیهر چ  ای  یر یادگیرشد،    الزمه
آنها  دانندیمبهتر   فرصت  دانندیم .  برا  یکه شکست  به    یاست  و    مسیر درستبازگشت 

 کننده. وسیمأتلخ و   کامال  و نه یک پدیده  موفقیتنزدیکی بیشتر به 

 ی هاراهو    دی کن یمرا امتحان    دیجد  یزهایچ  اد یز  احتمالبهبا دادن اجازه شکست به خود،  
 ن یبدتر  دی. از خود بپرسستیکار ن  انیکه شکست پا  دیدانیم  را یز  ،دی کنیمرا کشف    ی دیجد
ب   یز یچ اتفاق  است  ممکن  آس  ست،یچ  فتدیکه  باعث  اگر    بیآس  ای  ریناپذجبران  بی و 
 د؟ی بده یفرصت رای انجام آن به خودتانب دیتوانیم اینشود، آ یک یزیف 

 تا احتمال تنبلی کردن را کم کنید   کوچک طراحی کنید  پاداش یک سیستم برای خود   –   9

انجام   یکه آرزو   ییانجام کارها  یساعت را برا  کی  ایروز    کی  ،و برنامه خود  ازیبسته به ن
،  مثالعنوانبه.  دیاختصاص ده  د،یاهداف خود کار کن  یرو  دیکه با  یدر زمان  دیآنها را دار

را   یزمان  دیتوانیم  ،اتفاقات هیجان انگیز یک سریال تلویزیونی را دنبال  دیخواهیماگر  
  ، ترتیب اینبه.  دیاستفاده کن  پاداش  ستمیس  یک  . اما از آن ماننددیآن اختصاص ده   یبرا

لذت   نیز  رمولدیاستراحت غ  یو از کم  دیاهداف خود کار کن  یرو   دیتوانیمشما همچنان  
ندیببر به استراحت  ا   م،یدار  ازی. همه ما  )استراحت و تمدد   R&R  انیپایبحلقه    نیاما 

 . اندازدیماست که شما را به دردسر  (اعصاب 

 درباره تنبلی  سواالت متداول 

 ست؟ ی چ   ی تنبل   ی اصل  ل ی دال 

عادت  مواقع، افراد    شتری هستند. اما در ب  یتنبل  یاصل  لی دو دل  یحواس پرت  ای  انگیزگی بی
 داشته باشند.  بیشتری یندارند که به آنها کمک کند تا بازده ی خوب های

13

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


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

 ؟ خالص شویم   انگیزگی بی   شر   چگونه از 

 وجود دارد:   زه ی انگ  جاد ی ا  ی سه راه برا 

 دی کنیم و شکست احساس ناتوانیکه  ییهازمان یبرا ی ز یبرنامه ر .1
 ثبت کنید خود  میآن را در تقو .2
 )بله، ممکن است( یزر یل  فوکوس به قدرتتمرکزی  جادیا .3

 ؟ ام خسته تنبل و    قدر این چرا  

  د ی نداشته باش   یخوب  عادت های  ایپرت باشد،    حواستان  د،ی نداشته باش  زهیممکن است انگ
باش کارآمد  کند  کمک  شما  به  خوشبختانه،  دیکه  ور   یر یادگی .   کار   دینبا  شتریب  یبهره 

 باشد.   یادهی چ یپ

 م؟ ی دست بردار   خانه   ی در کارها  ی تنبل چگونه از  

را انجام    ها کار   ن ی ا   د ی با   د، ی داشته باش  ی شتر یب   ی بهره ور   ، هنگام کار از خانه  د یخواه ی م اگر  
 : د ی ده

 دیریرا بپذ تی واقع ▪
 د یرا توسعه ده یدیجد یها ن ی روت و   هاروال ▪
 د یاکردهبرقرار خود را  یزندگو  کار بین تعادلکه  دیمطمئن شو  ▪
 دینخور بیفر یبهره ور  یهابرنامهو  هااپکه با  دی مراقب باش ▪
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 منبع: 

iwillteachyoutoberich.com   

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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