راههای هقابله با تنبلی
اص ًظش سٍاًطٌاسی «اّوالىاسی» یؼٌی تِ آیٌذُ هحَل وشدى واسی وِ تػوین تِ اخشای آى گشفتِ این فشد اّوالىاس ًِ
تٌْا خَد ًاساحت هیطَد ،تلىِ حیثیت ٍ آتشٍی خَد سا دس تیي دٍستاى ٍ آضٌایاى لىِ داس هی تیٌذ  .ایي سفتاس تتذسیح دس
ٍخَد اًساى تػَست عادت دس هی آیذ  .پس تایذ تا آى هثاسصُ وشد .صیشا پیاهذّای تاخیش دس واس تشای خَد ضخع ًیض سًح
آٍس است ٍهَخة احساس ضشهساسی ٍ تیضاسی اصخَیطتي هی ضَد .اّوالىاسی ًطاًِ ضىست سٍحی است  .تٌثلی هخشج
هطتشن ّوِ وساًی است وِ اص اهىاًات تالمَُ خَد استفادُ ًوی وٌٌذ  .اگش اًدا م واسی سا تِ تؼذ هَوَل وٌین تا واس
هْوتشی سا اًدام دّین تٌثلی ًىشدُ این.غلثِ تش تٌثلی یؼٌی دست وطیذى اص تاصیْا ٍ غذالت داضتي تا خَیطتي .تٌْا ػاهلی
وِ هاًغ هی ضَد تِ ّذفتاى تشسیذ ًگشش هٌفی ًسثت تِ خَد است یؼٌی ایٌىِ تَاًائیْایتاى سا دست ون تگیشیذ ٍ تش ایي
اساس سفتاس وٌیذ ضوا هی تَاًیذ اص یه سٍش هَثش ّفت هشحلِ ای تشای هماتلِ تاتٌثلی استفادُ وٌیذتادستیاتی تِ ّشیه
اصّفت هشحلِ صیشهیتَاًیذ واسآیی تاى ساچٌذتشاتش ًوائیذ.
هرحله اول :هشخص کنیذ که بطور دقیق چه هی خواهیذ ؟
ی ایي واس ساهی وٌیذ اّذافتاى لاتل لوس هیطَدٍ هیتَاًیذ آًشا تثیٌیذ
هرحله دومّ :ذفْایتاى سا سٍی واغز تیاٍسیذ ٍلت
یؼٌی آًْا اص لالة سٍیاّا ٍ آسصٍّا تیشٍى آهذُ ٍ هَخة تْذس سفتي اًشطی ٍ سشدسگوی ٍ اضتثاّات هىشس ًوی ضَد.
هرحله سوم :تشای ّذف ّایتاى هْلت تؼییي وٌیذ  .تشای یه ّذف یا تػوین تذٍى ایٌىِ صهاًی سا هص خع وٌیذ ّیچ
فَسیتی سا احساس ًخَاّیذ وشد چٌیي ّذفی آغاصٍپایاى لاتل لوس ًخَاّذ داضت ٍهَخة تِ تؼَیك افتادى واسّایتاى هی
ضَد.
هرحله چهارم :اص توام واسّایی وِ فىش هی وٌیذ هی تَاًیذ تشای سسیذى ضوا تِ ّذف ّای تاى هثوشثوش تاضٌذ لیستی
تْیِ وٌیذّ .ش تاس وِ چیض خذیذی تِ رٌّتاى سسیذ آًشا تِ فْشست خَد تیافضایٌذ ایي واس تػَیش دسستی اص ّذفْایتاى ٍ
ساّْای سسیذى تِ آًْا سا پیص سٍیتاى هی گزاسد.
هرحله پنجن:ایي فْشست سا تِ یه تشًاهِ تثذیل وٌیذ  .واسّای هَخَد دس لیست سا اٍلَیت تٌذی وٌیذ ٍ.لتی ّذف تضسي
خَد سا تِ ّذفْای وَچىتشٍ سیضتشتمسین هی وٌیذ خَاّیذ دیذتاچِ اًذاصُ سسیذى تِ ّذف اٍلیِ ٍاغلی آساى تش است.
هرحله ششن :فَساًواسساتشاساس تشًاهِ ای وِ تشای خَد چیذُ ایذ ضشٍع وٌیذ .تشًاهِ هتَسطی وِ
خَب اخشا ضَد اص یه تشًاهِ ی ػالی وِ ّیچ واسی سٍی آى اًدام ًطَد تْتش است .تشای هَفمیت،
اخشای تشًاهِ اص ّش چیضی هْن تش است.
هشحلِ ّفتن :تػوین تگیشیذ وِ ّش سٍص تشای آًىِ تِ ّذف تاى ًضدیه تش ضَیذ ،لذهی تشداسیذ حشوت سٍتِ خلَ سا اداهِ
دّیذّ .ویي استَاسی ٍ ثثات لذم هیتَاًذ ضوا سا تِ فشدی فؼال ٍ هَفك تثذیل وٌذّ ،ذف ّای ضوا سَخت هَتَس هَفمیت
ضواستّ .ش چِ ایي اّذاف تضسي تش ٍ سٍضي تش تاضٌذ تشای ًیل تِ آى هطتاق تش خَاّیذ ضذ ّ .ش سٍص غثح واستاى سا تا
هطىل تشیي ٍ هْن تشیي ّذفی وِ داسیذ آغاص وٌیذ ٍ خَد سا هَظف وٌیذ تا آى سا تا آخش اداهِ دّیذ آًگاُ خَاّیذ دیذ
چِ اًذاصُ هی تَاًیذ واس اًدام دّیذ ٍ خَد هتؼدة خَاّیذ ضذ.
درخاتوه  21نکته برای غلبه بر تنبلی تیتروار برایتاى بازگو هیشود:
 -1تػوین تگیشیذ وِ ٍالؼاً چِ هی خَاّیذ ٍ لثل اص آغاص ّش واسی حشفْا ٍ تػوین ّایتاى سا تٌَیسیذ.
 -2تشای سٍص تؼذ اص سٍص لثلص تشًاهِ تچیٌیذ.
-3لاًَى  80/20دسغذ سا دسّوِ واسّایتاى تىاس تثٌذیذ:یؼٌی  80دسغذاصهَفمیتْای ضوا ًتیدِ 20دسغذ اص فؼالیت یتاى
هی تاضذ.

 -4هْوتشیي واسّای ضوا آًْایی ّستٌذ وِ تیطتشیي تاثیش سا چِ هثثت ٍ چِ هٌفی تش سٍی واس ٍ صًذگی ضوا خَاٌّذ
گزاضت.
 -5سٍش الف ،ب ،ج ،ت ،ث سا تطَس هذاٍم تىاس تگیشیذ  .اٍلَیت الف  تشای واسّای تسیاس هْن وِ اگش اًدام ًذّیذ تا
ػَالة ٍخیوی هَاخِ هی ضَیذ.
اٍلَیت بتشای واسّای تسیاسهْن وِ ػَالة صیاد ضذیذ ًذاسد.
حشف ج  فؼالیتی وِ آًداهص خَب ٍلی اًدام ًذادًص ضشٍسی ًیست  .حشف ت  واسّایی وِ هی تَاًیذ تِ
دیگشاى ٍاگزاسیذ هَاسد ث  واسّایی وِ هی تَاًیذ حزف وٌیذ.
خَد سا هىلف وٌیذ تا صهاًی وِ واس الف سا توام ًىشدُ ایذ تِ سشاؽ واس دیگشی ًشٍیذ.
 -6تش سٍی ّذفْای اغلی توشوض وٌیذ .اسصضوٌذتشیي واس ضوا سخت تشیي واس ضواست.
ّ-7یچ ٍلت تشای اًدام ّوِ ی واسّا ٍلت وافی ٍخَد ًذا سدٍ ،لی ّویطِ تشای اًدام هْوتشیي واسّا ٍلت وافی ٍخَد
داسد.
-8لثل اص ایٌىِواسی سا آغاصوٌیذ تا آهادگی واهل تِ سشاؽ واسی تشٍیذ تا ایي آهادگی هاًغ ػولىشد ضؼیف ضوا گشدد.
ّ -9ش چمذس دس ساتطِ تا واستاى داًص ٍ هْاستتاى تاالتش سٍد هی تَاًیذ آى واس سا سشیغتش ضشٍع وٌیذ ٍ صٍدتش تِ پایاى
تشساًیذ.
 -10استؼذادّای خاظ خَد سا تمَیت وٌیذ.
 -11هحذٍدیت ّای هْن خَد سا تطٌاسیذ.
 -12اگشواسّایتاى ساهشحلِ تِ هشحلِ اًدام تذّیذآى ٍلت خَاّیذ تَاًست تضسي تشیي ٍ سخت تشیي واسّا سا اًدام
تذّیذ.
-13تشای اخشای تشًاهِ تِ خَدتاى سختی دادُ تاتؼییي هْلت توام واسّای اغلی تاى ساتِ اتوام تشساًیذ.
 -14صهاًْایی سا وِ واسایی رٌّی ضوا تِ آخشیي حذ هی سسذ سا هطخع وٌیذ ٍ سپس هْوتشیي واسّایتاى سا دس ایي
ساػات اًدام دّیذ.
 -15تدای ایٌىِ تِ هطىالت فىش وٌیذ تِ دًثال ساُ حل تاضیذ.
 -16تؼضی ٍلتْا اص اًدام واسّایی وِ اص اسصش ووتشی تشخَسداس ّستٌذ ،خَد داسی وشدُ ٍلت وافی تشای واسّای هْوتش
سا غشف خَیی وٌیذ.
 -17اتتذا واس سخت سا اًدام دّیذ.
 -18واس سا تِ لسوت ّای وَچه تمسین وٌیذ.
 -19تشًاهِ سٍصاًِ سا طَسی تٌظین وٌیذ تا تشای یه هذت طَالًی ّش سٍص ٍلت وافی تش ای توشوض سٍی واسّای هْن ٍ
ضشٍسی تاى داضتِ تاضیذ.
-20واسّایتاى سا سشیغ تش اًدام دّیذ.
ّ-21ش تاس تٌْا تشای یه واس هْن ٍلت تگزاسیذ.
اسادُ وٌیذ ٍ تخَاّیذ وِ ّش سٍص اص ایي اغَل ٍ سٍش ّا پیشٍی وٌیذ تا خضئی اص ػادات سٍصهشُ ی ضوا ضًَذ .تا ایي ػادت
ّا ضوا هی تَاًیذ آیٌذُ تاى سا تضویي وٌیذ.
هٌاتغ:
 -1لَستاغِ سا لَست تذُ ( 21سٍش هفیذ تشای تشن تٌثلی) اص تشایاى تشسی تشخوِ :صّشا سضائی

 -2سٍاًطٌاسی اّوالىاسی(غلثِ تش تٌثلی ) دوتش آلثشت آلیس ٍ دوتش ٍیلیام خیوضًاى

تشخوِ:دوتش هحوذ ػلی فشخاد

خذی گام تگام دس واّص تاخیش ) اص دوتش ادٍاًس تلس
 -3سٍاى ضٌاسی تٌثلی(سٍش د

تشخوِ :هْذی لشاچِ داغی

