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2 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم

چگونه با تنبلی مبارزه کنیم

خیلیوقتهاپیشمیآدکهتنبلیوبیحوصلهبودنباعثمیشهکه

مانتونیمبهنتیجهدلخواهیکهازخودمونانتظارداریمبرسیموزمانی

کهتعداداینقبیلکارهاافزایشپیدامیکنندماهمآهستهآهستهدچار

افسردگیویاعدماعتمادبهنفسمیشیموکمکمدرپاتالقیبهنام

تنبلیوبیحوصلگیفرومیریم،بدوناینکهخودمونمتوجهبشیم.
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3 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم

برایاینکهبتونیمباتنبلیمبارزهکنیماصالنیازبهسالحهایفضایییا

فوِقمدرننیست،مامیتونیمباتکنیکهایخیلیسادهباتنبلیمبارزه

کنیموپیروِزمیدانشویم.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: اعتماد به نفس 

چیست

حاالواقعاچگونهباتنبلیمبارزهکنیمتادراینباتالقِگلآلودفرونریم؟

درادامهراهکارهایفوقالعادهایروخدمتتونعرضمیکنمتابااین

غوِلبزرگبتونیممبارزهکنیم.

در دسترس قرار دادن وسایل مورد نیاز

دقتکردید!بیشتروقتها،زمانیکهمیخواهیمباخانوادهیامهمون

و کنیم آمادهمی رو قبلهمهچیز از بشینیمسِرسفره داریم که هایی

موقعیکههمهمیشینندسِرسفرهیاسِرمیِزغذاهمهچیزرویسفره
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4 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم

آمادهاست.

ماهمازهمینتکنیکمیتونیمبرایکارهاییکهمیخواهیمانجامبدیم

استفادهکنیم،یعنیزمانیکهکاریرومیخواهیمانجامبدیمتماموسایل

وتجهیزاتیکهنیازهسترودرجلویدسِتخودمونقراربدیمو)تقریبا(

همهچیزروازقبلبراشمحیاکنیمتابتونیماونکارروخیلیسریع،بی

دردسر،کاملوباحوصلهانجامشبدیم.
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5 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم

اگراحیانًاماوسایلیکهنیازداریمدردسترسموننباشهشایداونکاررو

همشبهتعویقبندازیمیاشایدهمانقدرتنبلیکنیمویاامروزفرداکنیم

کهاصالکاریروانجامندیمواونکارروهمشپشِتگوشبندازیم.

اینموضوعتقریبامثلزمانیمیمونهکهماهمهچیزروسِرسفرهآماده

کردیمونشستیم،اماوسطغذامتوجهمیشیمکهمثاللیوانیانمکسِر

سفرهکمه،معموالاگهمهمونداشتهباشیممیریمنمکیالیوانرومیآریم

امااگهمهموننداشتهباشیمویاخودمونتنهاباشیممیگیمکهولش

کن!نمککهفشاِرخونروباالمیبرهولیوانهمکهنیازنیستباپارچ

آبمیخورموهمشبهانههایخیلیمنطقیمیآریمتااونکارروانجام

ندیم.
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6 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم

بنابراینبرایاینکهبتونیمکاریروانجامبدیموتنبلیروکناربزاریمبهتره

کهتماموسایلیکهبرایاونکارنیازهستروبرایخودمونآمادهکنیم

تابهخوبیانجامشبدیم.

کامل گرایی یا کمال گرایی برادِر ناتنِی تنبلی است

درخیلیازمواقعهمپیشمیآدکهشخصیبهقدریدنبالدرستانجام

دادنوکمالگراییهستکهاصالکاریروانجامنمیدهوهمشداره

قلم از و نباشه وکسر کنهکهچیزیکم بررسیمی رو میز روی وسایِل

نیوفتادهباشه.

اینجوروسواسهاوکمالگراییهابرایانجاِمکاریومخصوصابرای

درذهنش که رو کاری نتونه اصال فرد اون که باعثشده کارها شروِع

هستروانجامبده.

متاسفانهبعضیازافرادانقدردرکاریافراطییاطفریتیعملمیکنندکه

باعثمیشهازاینطرِفبومبیافتند.

اینکهکاریبهنحوهاحسنتوبدوِننقصانجامبشهخیلیعالیهامااگه

اینموضوعباعثبشهکهاصالاونکارانجامنشه،اصالخوبنیست.
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7 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم

بزرگی میگه که:

برای اینکه شروع کنی نباید عالی باشه، برای اینکه عالی بشی 

باید شروع کنی.
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8 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم

بنابرایناگرماقراراستکهکاریروانجامبدیموبهدلیلکمالگراییکه

داریماونکارروانجامنمیدیم،بهترهکهمااونکارروباحداقلهاییکه

داریمشروعکنیم،انجامبدیموبهاتمامبرسونیمشوبعدکمکماونکار

روصیغلبدیمودرهرمرحلهبهتروبهترشکنیم.

 به خودمون زور نگیم و اجبار نکنیم

درخیلیازمواقعوقتیپایعقلومنطقبهمیونمیآدماتصمیممی

گیریمکهاونکارروبراساسعقلومنطقوبرنامهپیشببریم،امازمانی

کهنوبتبهانجاِماونکارمیرسهدستودلمونبهکارنمیره،انگارکه

تماماونعقلومنطقیکهبرایانجاماونکارچیندهبودیمبهیکبارهبا

بهونههایمنطقیدیگهایکهمیآریمزیِرسوالمیرندوهمینموضوع

باعثمیشهکهمادرمبارزهباتنبلیوانجاِماونکارشکستبخوریم.

شایدبراتونجالبباشهکهقدرِتاحساساِتمابرایانجامکارها،قویتر

ازقدرِتعقلومنطقباشه.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: درون گرایی 

چیست
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9 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم

انجامدادِنکارهاییکهدوستنداریمدقیقًامثلاینهکهبهیکبچهی

خیلیتخسبگیمکاریکهدوستندارهروانجامبده.

که رو کاری “آدم کهمیگن روشنیدید اینجمله زیاد احتمالخیلی به

دوستدارهوعاشقشهستروباجونودلانجامشمیده”

پر نقِش کاریاحساسات انجاِمهر برای که کنه تأییدمی همینجمله

رنگیایفامیکنه.

بنابراینتااونجاییکهممکنهستبرایانجاِمکارهاییکهدوستشون

نداریمخودمونرواجبارنکنیم.
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10 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم

 قانوِن ۵ دقیقه

خبحاالشایدبراتونسوالباشهکه،تکلیفکارهاییکهدوستنداریمو

مجبوریمانجامشونبدیمچیه؟

باقدمتی ارشدیکشرکتسوئیسیمعتبر منچندساِلقبلحسابدار

اماخب بودم، کارم عاشقه زمان اون در البته بودم، سال ازصد بیش

متأسفانهدراینبینکارهاییپیشمیاومدکهمناصالدوستنداشتم

اونهاروانجامبدم،مثالاصالدوستنداشتمکهدفترهایرسمیشرکت

روبنویسیم،چوناینکارفوقالعادهحساسبودوچونباخودکارمی

اداره شد می زیاد اشتباهاتم اگر و نداشتم رو اصالحش امکاِن نوشتم

مالیاتدفاتراونساِلمالیماروردمیکردوبهقوِلخودشونشرکِتما

روعلیالرأسمیکردوهمینموضوعباعثمیشدکهفشاِرروانیخیلی

زیادیرویمنواردبشهومعمواًلنوشتندفاترروبهتعویقمیانداختم.

گذاشتم، قانون یک نداشتم دوستشون که کارهایی انجام برای اومدم

قانوِن۵دقیقه!

باخودمقرارگذاشتماگرمجبوربودمکاریروکهدوستندارمانجامبدم،

فقطبهمدت۵دقیقهاونکارروانجامبدمواگربعداز۵دقیقهحسو
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11 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم

حاِلانجامدادنشرونداشتماونکارروکناربزارموبعدادوبارهتالشکنم

برایانجامش.

در۹۰%ازمواقعوقتیکاریروبااینقانونشروعمیکردمبهانجامش

انقدرغرقدرکارمیشدمکهاصالمتوجهگذِرزماننمیشدمواونکار

روتاانتهاانجامشمیدادم.

منمازشمامیخواهمکهاگرکاریروکهمجبوربهانجامشهستیدبااین

تکنیکشروعبهانجامشکنیدوازشَدرنرید.

نظر به بزرگ اندخیلی انجامنشده که کارهاوقتی بیشتِر کردید! دقت

میآندومامیترسیمبهسمتشونبریم،امازمانیکهانجامدادهمیشند

دیگهعددینیستند.

 توقعی درست نسبت به خودمون و کاری که می خواهیم انجام 

بدیم داشته باشیم

مثاًلفرضکنیدازشخصیکهتابهحالآشپزینکردهتوقعداشتهباشیم

کهیکغذایفوقالعادهدرستکنهیاازیکبازیکنحرفهایبستکتبال

توقعداشتهباشیمکهبهعنواِنبازیکندرمسابقاتفوتباِلجامجهانی
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12 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم

حضورداشتهباشهوگلهایعالیبزنه!

غیرقابِلدسترسی و ازحد بیش زیاد، توقعات ازخودمون نباید ماهم

داشتهباشیم.

مثالخیلیازماهادرشروِعساِلجدیدازخودمونتوقعداریمباکارهایی

کههمیشهانجامشونبهنتایِججدیدوقابِلتحسینیبرسیم.

یاخیلیازماهاازخودمونتوقعداریمزمانیکهبرایاولینبارکاریرو

انجاممیدیم،بدوِناینکهشکستیروتجربهکنیمکارمونباموفقیتبه

سرانجامبرسند.

بنابراینخوبهکهازخودمونتوقعاِتبهجاییداشتهباشیموکارهاییهم

کهمیخواهیمانجامشونبدیمقابِلدسترسوقابِلانجامشدنباشه.

البتهمنظورمایننیستکهکارهایغیرقابلدسترسروانجامندید،اگر

اینطوربودخیلیازمخترعیناصالاختراعینمیکردند،کیفکرشرومی

کردکهازطریقسیمصداجابجاشه؟
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13 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم

خیلی از غیرممکن ها، ممکن خواهند شد، فقط باید تالش، 

پشتکار، تجربه، علم و انگیزاش رو داشته باشیم تا بتونیم 

غیرممکن ها رو ممکن کنیم

اینسایتعالقهمندهستیدپیشنهاد آموزشهای نوشتههاو به اگر

میکنمدرخبرنامهسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمقاالتومطالب

آموزشیآندرایمیِلخودمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

پایین در توانید داریدمی نوشته این درباره نظری اگر یا و دارد بیشتر

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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