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چگونه با تنبلی مبارزه کنیم ۲

درمقالهچگونهباتنبلیمبارزهکنیم۱درموردمواردبسیارمهمیکهباعث

میشوندباتنبلیمبارزهکنیمخدمتتونتکنیکهاییروعرضکردم.

پیشنهاد می کنم نگاهی به این مقاله بیاندازید: چگونه با تنبلی 

مبارزه کنیم ۱ 

منتظِر کسی نباشیم

خیلیازافرادرومیبینمکههمیشهمنتظرکسیهستندکهبیادبهشون

یکپیشنهادیایکخبریبدهکهزندگیشوازاینروبهاونروکنه.

امامتاسفانهبایدخدمتتونعرضکنمکههمچینکسیوجودنداره.اگر

همباشهاحتماِلاینکهبهسراغمابیادخیلیکمه.
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3 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم ۲

توماس جفرسون می گه:

به نظرم می رسد هر چقدر سخت تر تالش می کنم، شانس 

بیشتری هم به سراغم می آید

و بیهوده واقعًا کاری کنیم شروع رو کاری بخواهیم اینکه برای انتظار،

اشتباهیاست.

خودموقتیکمسنوسالتربودم،همیشهمنتظربودمکهفالنتاریخ

منتظرمی یا کنم، روشروع درذهنمهست که کاری اون تامن برسه

موندمکهفالناتفاقبیافتهتامنفالنکارروانجامبدم.
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جالباینجابود،وقتیبهسِراونتاریِخخاصمیرسیدمیافالناتفاق

رخمیدادهمبازهیچاتفاقینمیافتاد.

از الکیباعثشدکهچندینسال انتظارهاومنتظرماندنهای همین

زندگیمبدوِنهیچچیِزمثبتیبگذره،البتهاگربخوامبهاینموضوعمثبت

نگاهکنم،ازشدرسگرفتمکهدرپیانتظارهایبیهودهوتوخالینباشم

وبرایاینکهبهخواستهایبرسمبایددستبهعملبزنمومنتظِرهیچ

کسنباشم.

حدود۱۰سالقبلبرایمنمسئلهیخیلیبدیپیشاومدهبود،ازافراِد

خیلیزیادیکمکخواستمویاازافرادیانتظارداشتمکهبهمکمککنن،

حتیافرادیهمبودندکهبهممیگفتند“داداش”وهمیشهبهمقوِت

کمکشون به واقعًا که زمانی اما هستیم، پشتت ما که دادند می قلب

احتیاجداشتمحتیآدمهاییکهبهممیگفتن“داداش”چونمنفعتشون

جایدیگهبودبهکمکمنیومدند.

دراونزمانخیلیدیربود،امابااینحالمتوجهشدم،تنهاکسیکهمی

تونهبهمنکمککنه،خوِدمنهستم.

وهمینطورتنهاکسیکهمیتونهبهشماکمککنه،خوِدخوِدشماهستید.
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اتفاقیکهدهسالپیشبرامافتاد،باعِثورشکستگیمشدوانقدرتبعاِت

بزرگیبرامداشتکهازاونتاریخبهبعددیگهمنازهیچکسانتظاِر

هیچچیزیرونداشتموهرچیکهمیخواستمخودمبهدستشمیآوردم

ومنتظِرهیچشخصیویاهیچاتفاقینمیافتادم.

ازشمادوسِتخوبمهممیخامکهمنتظِرهیچچیزوهیچکسینباشید

کهبهکمکتونبیادویازندگیتونروتغییربده،خودتونهوایخودتونرو

داشتهباشدوکارهاییکهباید،انجامبدید.

از زمان های مرده استفاده کنیم

هیچ که داریم ای مرده های زمان روز در زیاد احتماِل به ما از خیلی

استفادهازشنمیکنیم.خوبهکههمیناالندرمورداینزمانهایمرده

کمیفکرکنیمواونهاروشناساییکنیم.

مثالزمانیکهتویتاکسی،اتوبوسیامتروهستیم،فرقیهمنمیکنهکه

دراتوبوسیامترونشستهباشیمیاایستاده،چونخودمقبالتصورمی

کردموقتیکهایستادهامنمیتونمکاریانجامبدم،خودمزمانیکهدر

مترویااتوبوسمیایستادم،بهکتابهایصوتیگوشمیدادمیافکرمی

کردم،بلهفکرمیکردم!جالبهکهبدونیدفکرکردنخیلیسختهوانرژی
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خیلیزیادیهمازمامیگیریه.خیلیازافرادرودیدمکهمنتظرهستند

کهبقیهیکراهیروبرندوچشمبستهوبدوِنفکرکردناونهاهمپشت

سرشونحرکتکنند.

بیاییدبررویکارهاییکهدرروزانجاممیدیمدقیقتربشیموکارهایی

کهاصالبههیچدردینمیخورهکناربزاریمشونوبهسراغکارهایمهمتر

وپرفایدهتربریم،یکیازاینکارهایبیهودهوالکی،تماشاکردنسریال

هایبیسروتهومسخرهتلوزیونهست.
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خوبهکهما،بیناوقاِتفراغتوافتادندریکچرخهیبیانتها،بیهوده

وعادتی،تفاوتقائلشیموبهایندومورددرکارهاییکهانجاممیدیم

دقتکنیم.

فراغِت اوقاِت عنواِن به سریال یک دیدِن و تلوزیون تماشای اگر مثال

مامحسوبمیشهاصالهیچاشکالینداره،امااگهتماشایتلوزیونبه

صورِتیکعادِتبیانتهاواعتیادآورباشه)کهمتاسفانهخیلیازافراد

درگیرسریالهاشدهاند(اصالخوبنیست،وبرایاینکهبتونیمباتنبلی

مبارزهکنیممیبایستاینعادتهاروشناساییکنیموبصورِتکامال

آگاهانهاونهاروکناربزاریم،بااینکار،مازمانیکهدرکومابودروزندهمی

کنیموازشدریککاِربااهمیتتراستفادهمیکنیم.

استفان کاوی میگه:

انسان ها چهار نوع کا ر انجام می دهند:

۱-کارهایمهموفوری

۲-کارهایمهموغیرفوری

۳-کارهایغیرمهموفوری
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۴-کارهایغیرمهموغیرفوری

وکارهاییکهمابایدبرایموفقیتانجامبدهیمکارهایمهموغیرفوری

هستند

برای انجاِم کاری به اشخاصی دیگری قول دهیم

خیلیازمواقعماوقتیبهشخصیاگروهیازافرادقولیمیدیمتاکاری

روانجامبدیم،تماِمتالشمونرومیکنیمتااونکاررودرزماِنمشخص

شدهاشانجامبدیم.

که داشتم بودم،همکاری کار به درشرکتیمشغول که پیش چندسال

سیگاریبودوقصدداشتکهسیگارشروترککنه،چندمرتبهبهمن

گفت:امیردیگهمیخوامسیگارروترککنم.

اما این اتفاق پیش نیافتاد، تا زمانی که:

باالی رده مدیران مخصوصا افراد، بیشتِر و بودیم نهار میِز سِر روز یک

شرکتکهاکثرًاخارجیبودند،سِرمیِزنهارحضورداشتند،صحبتهایما

بهسمِتسیگاروقلیونکشیدهشد،اونهمکاِرسیگارِیبندههمدربیِن

مابود،همینجورکهدرحاِلصحبتبودیممنگفتماتفاقاآقای…هماز
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امروزسیگارشونروترککردندودیگهسیگارنمیکشند،مدیرعاملمونکه

آلمانیبود،روبهاونهمکاِرسیگاریکردوبایکنگاهولبخندصادقانه

بهشتبریکگفت،وگفتخیلیخوشحالمکهدیگهسیگارنمیکشی.
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همینموضوعکهدرجمعقولداد)البتهاینقولدادنیکتوفیِقاجباری

بود(باعثشدکهازاونروزسیگارشروترککنهودیگهسیگارنکشه.

تقریبابعدازیکماهازاونقضیه،همکارماومدپیشموازمتشکرکردو

بهمگفت:اگهتواونروزمنرودرعمِلانجامشده،اونهمدربینجمع

نمیزاشتیفکرنمیکنمکهمیتونستمسیگارروترککنم.

بنابرایناگرهمشمامیبینیدکهکاریروهمشبهتعویقمیاندازیدویا

تنبلیمیکنیدکهاونکارروانجامبدید،حداقلبایکنفردرمیونبزارید

وقولبدیدکهاونکارروتازمانیمشخصانجامشبدید.

بااینحرکت،احتماِلاینکهاونکارروسِرموعدمقررانجامبدیدخیلی

زیادترمیشه.

تعیین کردن جایزه برای انجام کارها

ویکتکینکوکاِرفوقالعادهایکهمنعاشقشهستماینهکه،وقتی

کاریروکهبرایخودممشخصکردمانجاممیدم،بهخودمیکجایزه

میدم.

جایزههاییکهبهخودممیدمبراساسبزرگیوسختیهکاریهستکه
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انجامشونمیدم.هرچقدرکاربزرگتروسختتر،جایزههمبزرگتر.

خیلی ما که باشه چیزهایی تونه می میدیم خودمون به که ای جایزه

دوستشونداریم،مثال:

بستنی–چیپس–پفک–رفتنبهرستورانهمراهباخانواده–رفتنبه

یکسفرتفریحیوهرچیزهدیگهایکهماروخوشحالکنهمیتونه

جایزهیماباشه.

بهعشقهاونجایزههمکهشدهکارروباباالترینکیفیتوکمترینزمان

انجامشمیدمتابهاونجایزهبرسم.

بزرگی خیلی کارهای نیست الزم کنید، امتحان رو تکنیک این هم شما

انجامبدیدتاجایزههایخیلیبزرگیهمبهخودتونبدید.

برایابتداازکارهاوجایزههایکوچیکشروعکنیدتالذِتدریافِتجایزه
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برهزیِرزبونتون،بهموقعکارهایبزرگهمانجاممیدیدوجایزههایبزرگ

هممیگیرید.

ادامه دارد…

اینسایتعالقهمندهستیدپیشنهاد آموزشهای نوشتههاو به اگر

میکنمدرخبرنامهسایتثبتنامنماییدتاازانتشارمقاالتومطالب

آموزشیآندرایمیِلخودمطلعشوید.

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهویااگرنظریدربارهایننوشته

داریدمیتوانیددرپایینهمینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتان

رامطرحبفرمایید.
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