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2 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم ۳

چگونه با تنبلی مبارزه کنیم ۳:

چندین ۲ و ۱ کنیم مبارزه تنبلی با چگونه موضوع با قبلی مقاله دو در

تکنیکبرایمبارزهباتنبلیراخدمتتانعرضکردم.

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

مبارزه کنیم ۱

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

مبارزه کنیم ۲



شایدبراتونسوالباشهکهمبارزهباتنبلیچهربطیبهآموزشسخنرانی

وفنبیانداره؟
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3 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم ۳

بیانمناسب یادگیریسخنرانیوداشتنفن اینهکه، اینسوال جوابه

نیازهبهتمریندارهوتمرینکردنهمهمیشهخیلیسختودشواربوده،

اگربخواهیمکهیکسخنراِنحرفهایبشیموفنبیانخوبی بنابراین

و کنیم تمرین کنیم، تمرین اصولی بهصورِت بایست باشیممی داشته

تمرینکنیم.

پیشنهاد می کنم به این رادیو بیان گوش دهید: نحوه تمرین 

سخنرانی

من جمله ای دارم که میگم:

تمرین و تکرار یکی از دشوارترین کارهای روی زمین است و 

آوردن بهانه یکی از راحترین کارها

بنابراینبرایاینکهبتونیمباتنبلیمبارزهکنیموپیروِزمیدانبشیممی
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4 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم ۳

بایستآوردِنبهانهراکناربگذاریمودستبهکاربشیم.

 عوامل حواس پرتی رو به حداقل برسونیم

دریک رو ای کاِردهدقیقه اومدهکهیک براتونپیش زیاد احتمال به

ساعتیابیشترانجامدادهباشید.

منچندساِلقبلکهحسابدارارشدیکشرکتسوئیسیبودمدراوایل

اینموضوعخیلیبرامپیشمیاومد.

مثالدرحالتهیهیکگزارشبودمکهبیشترازدهدقیقهوقتمرونمیگرفت،

اماچونخیلیگزارِشحساسیبودوریزهکاریزیادداشتنیازبهتمرکز

باالییداشتم،دراینبینعواملحواسپرتیزیادیاطرافمنبودند،تا

میاومدمشروعبهکارکنمیاگوشیمزنگمیخورد،یابراماساماسمی

اومدیادرسیستملوتوسوآتلوکشرکتیامبرامایمیلمیاومدوبدوِن

اینکهخودممتوجهبشمدرگیرپاسخگوییبهاینمواردمیشدم،وقتی

همکهبهخودممیاومدممیدیدمکهایوایهیچکاریهنوزانجام

کارهای این طرفی از شدم، خیلیسطحی کارهای درگیر الکی و ندادم

جنبیکهانجاممیدادمانرژیزیادیازممیگرفتوازطرفیهموقتمرو
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5 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم ۳

میگرفت،وهمینموضوعباعثمیشدکهمننتونماونگزارشکه

وقِتزیادیازمنمیگرفتدرزماِنمقررتهیهکنم.

چندمرتبهاینموضوعبرامپیشاومدوازطرِفرئیسمزیِرسوالرفتم.
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6 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم ۳

باخودمکمیفکرکردموبهکارهاییکهانجاممیدادمدقیقشدمومتوجه

شدمکهچهکارهایاشتباهیانجاممیدم.

خیلیازکارهایمنبصورِتکاماًلعادتیوناخودآگاهانجاممیشد،یعنی

اصالبهکاریکهانجاممیدادمفکرنمیکردم.

کامال صورِت به شنیدم می رو موبایلم اس ام اس صدای وقتی مثال

ناخودآگاهموبایلروبرمیداشتم،متنرومیخوندموپاسخمیدادم،

ومجددبعدازچندلحظهپاسخرودریافتمیکردموبااینکاردریک

چرخهبیهودهوبیانتهایصدایاساماسموبایل««خوندنمتنپیام

««پاسخبهپیاممیافتادم.
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7 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم ۳

وقتیمتوجهاینمسئلهشدمبراشیکراهحلپیداکردم

صبحهااوِلوقتکهبهمحلکارممیرسیدمگوشیامروبهحالتبی

صدادرمیآوردمواونروداخلکیفممیزاشتموفقطزمانهاییکه

وقتخالیبرامبهوجودمیاومدوکارهامروبهاتماممیرسوندمبه

سراغگوشیممیرفتموفقطپیامهاییکهخیلیواجببودروجواب

میدادمومابقیپیامهاوتماسهارودرخارجازساعِتکاریامانجام

میدادم.

برایتلفنهایضروری،خانوادهودوستاِننزدیکمشمارهتلفنمحِلکارم

روداشتنودراینمدتاگرکسیکاِرواجبیبامنداشتمیتونستبه

تلفنمحِلکارمزنگبزنه.
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8 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم ۳

وقتیاینکارروانجامدادمویکیازعواملحواسپرتیامکههمین

گوشیتلفنهمراهمباشهروازدسترِسخودمخارجکردموتونستمبه

خوبیودرکمترینزمانوباباالترینکیفیتکارهامروانجامبدم،همین

موضوعباعِثپیشرفِتمندرکارهامشد.

وقتیکهایمیلیبراممیاومددرگوشهنمایشگرلپتاپپیغاِمدریافت

ایمیلنمایشدادهمیشدکهباعِثحواسپرتیاممیشد،درقسمت

تنظیماِتدریافتایمیلگزینهمربوطهروغیرفعالکردمکهدیگهازاین

بهبعدوقتیایمیلیبراممیاددرصفحهنمایشلپتاپنمایشنده،و

زمانهاییکهکارهامروانجاممیدادمبهسراغایمیلهایممیرفتمو

بهاونهاجوابمیدادم.

تااونجاکهتونستمعوامِلحواسپرتیامروبهحداقلرسوندموتونستم

درکمترینزمانبیشترینکارهاروباکیفیتیخوبانجامبدم.

شایدشماهمجزو۹۵%ازافرادباشیدکهدرخلیازمواقعباموبایلشون

کمترازیکمترفاصلهدارند.

بدنیستکههرچندوقتیکبار،بهروندکارهاییکهانجاممیدیم

دقتکنیمتادچاِرانجاِمکارهایعادتِینامناسبنشیم.

http://amirmostafa.com/


9 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم ۳

پذیرفتن ۱۰۰% مسئولیت کارها

درخیلیازمواقعماازدیگرانانتظارداریمکهبرایماکاریانجامبدهند،

گردِن اندازیم می رو تقصیرات تمام نرسیم موفقیت به کاری در اگر یا

جامعهیاافراِدمختلف.

انقدر و باشیم راست رو باخودمون اول ازهمون ما اگر که درصورتی

شهامتداشتهباشیمکه۱۰۰%مسئولیتکارهاییکهبهمامربوطمیشند

روبهعهدهبگیریمتمامتالشمونروانجاممیدیمتااونکارروبهخوبی

انجامشبدیمودیگهچشممونبهدسِتاینواوننیستکهکاریبرای

ماانجامبدندیانه.
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10 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم ۳

دردورانمدرسهودانشگاهاگرنمرهدرسیروکممیگرفتیم،میگفتیم

کهمعلمیااستادبهمانمرهکمداد،اماوقتی۲۰میگرفتیم،میگفتیمکه

من۲۰شدم.

اوننمرهبدهرواستادداد،نمرهخوبهروخودمگرفتم

مطمئنهستمکهشماشهامتاینروداریدکه۱۰۰%مسئولیتکارهایی

کهانجاممیدیدروبهعهدهبگیرید.

تعیین کردِن یک تاریخ مشخص برای انجام کاری

متعهد رو کنیم،خودمون معینمی تاریخی کاری انجاِم برای که وقتی

کردیمکهتااونتاریخ،کاریروکهمشخصکردیمانجامبدیم.

البتهبایددرنظرداشتهباشیمکهتاریخیکهبرایخودمونمشخصمی

کنیم،متناسببااونکارباشه.برایمثالکاریکه۱۵روززماِنتماموقت

نیازداره،نمیشهکهدر۲روزانجامبشه.

بنابراین مدت زمانی که برای انجام کاری در نظر میگیریم باید 

کاماًل واقعی و قابل انجام باشه.
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11 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم ۳

دریکسریازکارهاکهتابهحالانجامشونندادیمونمیدونیمکهبهچه

میزانزماننیازدارهمیتونیمیکزمانحدودیدرنظربگیریم،درنظر

گرفتنزماِنحدودیبهاینخاطرهستکهشایدمانتونیمدراونزماِن

تعیینشدهکاریروکهبرایاولینبارانجاممیدمتمومشکنیم،بههمین

خاطرممکنهاینموضوعباعثاذیتشدِنماویاشایدافسردگیمابشه

وباعثبشهکهنتونیماونکارروبهپایانبرسونیم.

پسبرایکارهاییکهتابهحالانجامندادیمیکزماِنحدودیمشخص

میکنیموبرایاتمامشتمامتالِشخودمونروانجاممیدهیم.
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12 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم ۳

انجام دادِن کار ها به روِش کالباس ُبر

شایدبراتونسوالشدهکهچراماکالباسروبرشمیزنیم؟

دلیلشاینهکهنمیتونیمیککالباِسدرستهرودرماهیتابهقراربدیمو

بخوریم.

یکضربالمثِلخارجیهستکهمیگه:

می دونید چطور میشه یک فیل رو خورد؟

جواب اینه، لقمه لقمه

درروشانجامکارهابهروشکالباسُبرهمدقیقابههمینصورتهست،

مانمیتونیمیککالباسرودرستهقورتبدیم،بنابراینمیآییمبادستگاه

کالباسُبربهبرشهایکوچکترتقسیمشمیکنیمتابتونیمراحتکالباس

هاروبخوریم.
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13 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم ۳

حاالدرانجامکارهاهمدقیقابههمینصورتهست.مایکپروژهبزرگ

رونمیتونیمیکهوتمومشکنیم.

یکپروژهروبهکارهایکوچیککوچیکتقسیممیکنیموبعدانجامش

میدیم.

مثالیادمهکهدردوراندبیرستانیادنشگاه،وقتیکهمیخواستمیک

پروژهروتحویلاستادبدم،یککلهنمیشستمسرهاونپروژهتاتکمیلش

کنم،چونکارهایدیگهایهمداشتمکهبایدانجاممیدادموازطرفیهم

انجامدادِنیکبارهاونپروژهامکانپذیرنبود.

و میزاشتم زمان پروژه اون تکمیِل برای ۲ساعت روزانه مثالمن برای

کارهاییروکهالزمبودانجاممیدادمتاکمکماونپروژهتکمیلبشه.

خودمون هم یک ضرب المثل داریم که میگه:

برداشتِن سنگ بزرگ نشانه نزدن هست

بنابراینبهتونپیشنهادمیکنماگرفکرهایبزرگبزرگدرسرتونداریدبا

کارهایکوچیککوچیکعملیشکنید.
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14 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم ۳

به خودمون قوِل مکتوب و واضح بدهیم

شایدبعضیوقتهاالزمباشهکهبهخودمونقوِلمکتوببدیموزیرش

روامضاءکنیم.

یادممیآدسالهاپیشمیخواستمکاریروانجامبدمکهخیلیبرامسخت

بود،منهمیشهرویحرفوامضاییکهمیزدمپایبندبودم،بههمین

خاطرازخودمقولگرفتمومکتوبشکردموچسبوندمشرویدیوارکه

جلویچشممباشهکهمبادافراموششکنم.

بهخودمقولدادمکهاونکارروتاتاریخفالنانجامشبدموازاونجا

کهرویحرفوامضاییکهزدمحساسبودم،هرطورکهشدهبوداون

کارروانجامشدادم.

میدونمشماهمبهحرفوامضاءخودتونپایبندیدواحتراممیزارید.

ازتونمیخامکهاینراهحلروامتحانکنید.

می تونید روی کاغذ A4 یک همچین متنی رو بنویسید و امضاش کنید:

اینجانب…………..بهخودمقولمیدهمکهتاتاریخ………………پروژه
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15 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم ۳

برای پروژه این کردِن تمام از بعد و برسانم پایان به با را .…………………

خودمجایزهیکبستنیمگنومبخرمومیلکنم��

تاریخ

امضاء

سریعًا اقدام کنیم

وآخرینموردهماینهکههیچکاریروبهتأخیرنندازیمودراولینفرصت

انجامشبدیم.

خیلیازآدمهادوستدارندکهپولداربشندوفکرهاوایدهایبزرگو

عالیدارند،اماهیچاقدامینمیکنند.

سفرهایهزارانکیلومترهمبااولینقدمهاشروعمیشند.

قدمهایاولروبرداریدوسفِرخودتونروآغازکنید.

فراموشنکنیدکهچیزیبعنوانشکستوجودنداره
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16 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم ۳

یا پیروز می شویم یا یاد میگیریم

دوستتوندارموبراتونبهترینهاروآرزودارم-امیرمصطفی

اگربهنوشتههاوآموزشهایاینسایتعالقهمندهستیدپیشنهادمی

کنمدرخبرنامهسایتثبتنامنماییدتاازانتشارجدیدترینمقاالتو

مطالبآموزشیآندرایمیِلخودمطلعشوید.
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17 چگونه با تنبلی مبارزه کنیم ۳

ودرآخراگرسوالیبرایتانپیشآمدهیاجاییازمقالهنیازبهتوضیح

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

همینصفحهدرقسمتنظرات،سوالخودتانرامطرحبفرماییدتادر

سریعترینزماِنممکنبهآنپاسخدادهشود.
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