
ست؟یچ یاهمال کار  
از به  یریجلوگ یدر مورد چگونگ یعلم یراهنما

انداختن کارها قیتعو  

 

 

  



 چیست؟   ی اهمال کار 
 ها انداختن کار  ق ی از به تعو  ی ر ی جلوگ  ی در مورد چگونگ  ی علم  یراهنما 

 مقدمه 

که    ی. تا زمانمیاشدهبا آن روبرو    یمقطع زمان   ک یاست که همه ما در    ی چالش  یاهمال کار 
انداختن   قیو به تعو  از انجام کارها  اجتناب   ،یاهمال کار   ادر اطراف ما هستند، ما ب  هاانسان
   .میکنیمدارد، دست و پنجه نرم   تیاهم مانیکه برا یمسائل

 میاب ییدرمکه به طور موقت    ی، زمانمیکنیمبهره وری واقعی را تجربه    ی که در طول لحظات
. امروز، ما قصد میکنیم  یاب یو کام  تی احساس رضا  م،یدست بردار  یاهمال کار   از که چگونه  

به یک روال تبدیل کرد و    را  ی آن لحظات نادر بهره ور   توانیمچگونه    نکه یدر مورد ا  میدار
   .میکرد صحبت کن ترنیروت آن را

ا تحل  هی تجز  مقاله   نیهدف  ا  ل یو  کار   نیعلم پشت  اهمال  ما  که چرا   ، م یکنیم  یاست 
استفاده   یشکست دادن اهمال کار   یاز آنها برا  دیتوانیمرا که    یاشدهاثبات    یها چارچوب

 انجام   که  میکن یممطرح  را    یدیمف  ی های استراتژ و    ،میگذاریمبه اشتراک    را با شما  دیکن
 . کندیم  ترآسانعمل را  این

 ی علم پشت اهمال کار   -  1

  ماتعلل به چه معناست؟    ست؟یچ  ی. اهمال کار میشروع کن  هیاصول اول  یبا بررس  دییایب
 م؟یسر و کار دار یز یبا چه چ قا  یدق

 ست؟ ی چ   یاهمال کار 

است   تاریخی و دیرینه  قدرآناست. در واقع، مشکل    کرده  یکه بشر اهمال کار   هاست قرن
نوع رفتار    ن یا  فیتوص  یرا برا  یا باستان مانند سقراط و ارسطو واژه  ونانی  لسوفانیکه ف

 .Akrasiaکردند:  جادیا
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را تشریح  حالت  ایآکراس و درست خود،بر خالف قضاوت    که شما  کند یمی  عمل   منطقی 
 د ی دانیم  ولی  ، دیدهیم کار را انجام    کی که شما    افتدیماتفاق    یزمان  حالت  نی . ادی کنیم

 قیبه تعو   ایگفت که آکراس  توانیم ساده،    به زبان.  دیدادیمانجام    را  یگر یکار د  دیکه با
 عدم کنترل خود است.  ای (یاهمال کار ها )انداختن کار

 : بیان شده است   یاهمال کار   مدرن ف ی تعر   نجا ی در ا 

 فی از وظا  ایمجموعه  ای کار    کیانداختن    قیبه تعو  ایانداختن    ریعمل به تاخ  ،یاهمال کار 
 یی رو ین  یکار اهمال  ،بنامید  یگر ید  زیچ  ای  ایآکراس  ای  یکار اهمال  راچه آن    ،نی؛ بنابرا است

 . داردیبازم ،دیکه قصد انجام آن را دار یکار  یر ی گیاست که شما را از پ 

 ؟ م ی کن ی م ی اهمال کار   چرا

 گذرد یم  ما  در مغز  یز یچه چ  ؟میکنیم  یاما چرا ما اهمال کار   ،هستند  یعال  فیخوب، تعار
 ؟ میکنیماجتناب  ،میانجام ده  دی با میدانیم که  ییاز کارها شودیم که باعث  

 یرفتار   یروانشناس  قاتی . تحقمیعلم را وارد بحث خود کن  یاست تا کم  یزمان خوب  اکنون
که به درک بهتر دالیل اهمال کاری   کندیماشاره    "یزمان  ناهماهنگی"به نام    یا دهیپد  به

 رغم یعل  یاهمال کار ها یا  انداختن کار  قیچرا به تعو  که  دهدیم  حی توض  و  کندیمکمک  
مغز انسان   لی تما  هب  یزمان  یناهماهنگ.  کندیمجذب  خوبمان ما را به سمت خود    تین
   اشاره دارد.  ندهیآ یها پاداشنسبت به  یفور  یهاپاداش یبرا شتریب  یارزش گذار  یبرا

برا  نیبهتر ا   یراه  ا  نیدرک  کن  نیموضوع  تصور  که  )خود"دو    دیاست   "two selves) 
مانند کاهش   -  دیکنیم  ن ییخود تع  یرا برا  یاهداف  ی. وقتندهیو خود آ  ی: خود فعلدیدار

  " تان آیندهخود  "  یبرا  ی ز یدر واقع در حال برنامه ر  - زبان    یر یادگ ی  ا ی نوشتن کتاب    ایوزن  
آ  تانیزندگ  دی خواهیمکه    دی کنیم  مجسم. شما  دیهست باشد. محققان   نده یدر  چگونه 
آسان است که ارزش   اریمغز شما بس  یبرا  د،ی کنیخود فکر م  نده یبه آ  یکه وقت  اند افتهیدر

2

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


  ی برا  "ندهیخود آ"در واقع،  .  ندیبب  را  مدت هستند  بلند  ی ای مزا  یرا که دارا  یانجام اقدامات
 بلند مدت ارزش قائل است.  ی ها پاداش

 تواندیم  " است کهیخود فعل"کند، تنها    نییتع   را  اهداف  تواندیم  ندهیخود آ  کهیدرحال
  ی انتخاب   تانآیندهخود    یبرا   گری ، درسدیفرام  یر یگ  میزمان تصم  ی. وقتبزنداقدام  دست به  

به    ،دیشما در لحظه حال هست  وقتی  .ماندینمباقی   .  کندیمفکر    " یخود فعل" مغز شما 
  را دوست دارد، نه سود بلندمدت   یلذت آن  همیشه  فعلیاند که خود  محققان کشف کرده

 .را

 خواهد یم  ندهیدر تضاد هستند. خود آ  گریکدیاغلب با    ندهیو خود آ  فعلیخود    ن،یبنابرا
غذایی    مثال   رژیم  رعایت  و  در  اما خود    منظممرتب   . خواهد یمدونات    کی  فعلیباشد، 

دچار اضافه   ندهیسال آ  10تا در    دن سالم بخور  یغذا  دیکه امروز با  دانندیممطمئنا ، همه  
 یینارسا   ای  ابتی خطر ابتال به د  شی مانند افزا  یعواقب  تا مبتال شدن به   . اماد نوزن نشو

 مانده است.  یباق  زمان هاسال ،یقلب

 ی ها در دهه  یبازنشستگ  یانداز براکه پس  دانندیاز جوانان م  یار ی بس  ب،یترت  نیبه هم 
 نیانجام دادن ا  یا یمزا  تا  کشدیمطول  دهه    نیمهم است، اما چند  اریبس  یزندگ  30و    20
 ار یبس  فعلی"خود  "  یبرا  دیجفت کفش جد  کی   دیدرک ارزش خر  .خود را نشان دهد   کار

 است.  گیسال 70 در  شما یدالر برا 100کردن  پس اندازاز  ترآسان

در   رییتغ  جادیا  یبرا   باال  یازهیباانگشما    شودیم باعث    که  باشد  یلیاز دال  یکی  تواندیم  نیا
که دوباره   دی شویممتوجه    شدید  دار یاز خواب ب  یاما وقت  د،یخود به رختخواب برو   یزندگ

 که در  یمدت زمان  بلند  ی ایمزا  یمغز شما براچون    .دیابازگشتهخود    یمیقد  ی به الگوها 
 رسد، ینوبت به لحظه حال )امروز( م  ید ارزش قائل است، اما وقتی )فردا( هست   ندهی آ  فکر
 ارزش قائل است.   یفور  تی رضا یبرا

 اهمال کاری - اقدام  خط  
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به   به  " تان یفعلخود  "در    زهیانگ  جادیا   یبرا   دیتوانینمشما   ماندن  و    امدهایپ  پایبند 
کن  یطوالن  ی ها پاداش اعتماد  بادی مدت  عوض،  در  و    ها پاداشانتقال    یبرا   یراه  دی . 
به    ندهیآ  یامدهایکه پ  دی کن   یکار   دی . شما بادی کن  دایبه لحظه حال پ  ندهیآ  یها مجازات

  شوند. لیتبد یفعل  یامدهایپ

اهمال  و    از تعلل  تیکه در نها  افتدیاتفاق م   یا است که در لحظه  یز ی همان چ  قا  یدق  نیا
به  و   رفتهفراتر    یکار  م  شروع  برامیکن یاقدام  کن  ی.  فرض  یک  دی مثال،  باید   مقاله  که 

  آگاهی دارید،  باید این کار را انجام دهید، اینکه  در مورد    پیش  هاهفته  از  . شمابنویسید
 ی ا مقالهبا فکر کردن به    .د یدهیمادامه    را  انداختن آن  قیبه تعو  گذردیمکه    هر روز  لیو 

با تجربه    ی کم  دیسیبنو   دی که  را  آزاردهنده  اضطراب  و  و    اما   ،دی کنیمدرد  اضطراب  این 
سپس، ناگهان،   . دیآن انجام ده  بر طرف کردن  در مورد  یکه کار   ستین  ی ااندازهبه  ناراحتی

و شما آن   شوندیم لیتبد  یفعل  یامدهایبه پ ندهیآ ی امدهای، پاالجلضربروز قبل از   کی
از    یرا ساعات  مقاله اتمام رسیدن  قبل  به تعودیسینویم  ،وقتتان به  انداختن در    قی. درد 
 . دی عبور کرد( Action Line) شد و شما از "خط اقدام"  دیتشد  تینها

عبور از خط اقدام، درد   محض بهبه آن توجه کرد.    دیوجود دارد که با  ینکته مهم  نجایدر ا
 تر دردناکاغلب    اهمال کاری  انهی. در واقع، قرار گرفتن در م کندیم  کردن   شروع به فروکش
  Bاز نقطه    تردردناکدر نمودار باال اغلب    Aنقطه    انجام کار است.  انه یاز قرار گرفتن در م

احساس   کار یا اهمال کاری  انداختن  قیبه تعو  نیکه در ح  یاست. گناه، شرم و اضطراب
. صرف کنیدانجام کار    نیدر ح   دیاست که با   ای   ی از تالش و انرژ   بیشتر   معموال    دی کنیم

 شروع کار است.   بلکه  ست، ی انجام کار ن  ، مشکل 

  مان یفعلخود    یکار را تا حد امکان برا   دی با  م،ی دست بردار  از اهمال کاری  میخواهیاگر م
ما    به اقدام یک کار در  و حرکت پس از شروع  زه یکه انگ  داشته باشیم و اعتماد    میآسان کن 

 نه قبل از آن.(  ،دیآیموجود    یک کار به  اغلب بعد از شروع به  زهیبه وجود خواهد آمد. )انگ

 م ی را متوقف کن   ی حاال اهمال کار   ن ی چگونه از هم
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م  ی مختلف  یها یاستراتژ  که  دارد  تعلل  یر یجلوگ  یبرا  میتوانیوجود  کاری   از  اهمال   و 
خواهم داد، سپس   حیو توض  کرده  ح ی من هر مفهوم را تشر  ،قسمت پایین . در  می استفاده کن 

 . نموددر عمل را به شما ارائه خواهم  ی چند نمونه از استراتژ 

 دی کن   تر ی فور پاداش اقدام را    دریافت   : 1  نه ی گز 

  نیدر ا  د،یکن   تریفور بلندمدت را    ی ها انتخاب  و مزایای   د یکه فوا  دی اب یب  یراه  دیاگر بتوان
 ن ی از بهتر  یک ی .  شودیم   ترآسان  ها و اهمال کاری انداختن کار  قیصورت اجتناب از به تعو

براراه از    ندهی آ  یهاپاداش  انتقال  ی ها  استفاده  حال،  لحظه  که    یاستراتژ   کی به  است 
 . شودیشناخته م (Temptation Bundling) وسوسه یبند بسته عنوانبه

  لکمن یم  یکه توسط کت   یاقتصاد رفتار   قات ی است که از تحق  یوسوسه مفهوم  ی بسته بند 
پنس دانشگاه  شده  ا یلوانیدر  ب  ،انجام  به  است.  آمده  وجود  ا  انیبه   یاستراتژ   نی ساده، 

که در   یاست را با رفتار   و مفید  شما خوب  یکه در بلندمدت برا   یرفتار   کندیم   شنهادیپ
 . دیکن  بیترک گره زده و  ،دهد یمبه شما  یمدت احساس خوب کوتاه

 است:    ن ی ا  ی قالب اصل 

[  د ی انداز ی م   ق ی آن را به تعو   اقدام به که    ی انجام ]کار   ن ی [ را در ح د ی که دوست دار   ی فقط ]کار 
 . د یانجام ده همزمان   صورتبه 

 وسوسه آورده شده است:   ی از بسته بند ج ی چند نمونه را   نجا ی در ا 

کتاب ▪ به  ورزش  دار  ییهاپادکست  ای  یصوت  یها فقط هنگام  گوش   د یکه دوست 
 .دیده

 .دیکن کوریعقب افتاده، پد یکار  یهالیمی هنگام پردازش ا فقط ▪
 .دیخانه تماشا کن  یانجام کارها ایمورد عالقه خود را فقط هنگام اتو کردن  شینما ▪
با    ی زمان  تنها ▪ را  خود  ماهانه  جلسه  در    ،دیکن یمبرگزار    ریگسختهمکار    کی که 

 .دیرستوران مورد عالقه خود غذا بخور
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 د ی کن  تر ی فور را    ی : عواقب اهمال کار 2  نه ی گز 

را زودتر   یاهمال کار و    تعلل  یهانهیهزتا    کندیموجود دارد که شما را مجبور    یاد یز  یهاراه
  وجهچیهبه  نده یهفته آ  نیحذف تمر  ،د یکنیم ورزش    ییتنهابه، اگر  مثالعنوانبه.  دی بپرداز
 ، دی ادادهرا از دست    نیتمر  کی  به این خاطر که  شما نخواهد داشت.  یبر زندگ  ی ادیز  ریتأث

و    هاهفتهانداختن ورزش تنها پس از    قیبه تعو  نه ی . هزافتدینمبه خطر  شما فورا     یسالمت
صبح دوشنبه    7که در ساعت    دی، اگر متعهد شوحالبااین  دهدیمخود را نشان    ،ی تنبل  هاماه

 تریفور برایتان    نیحذف تمر  نهی آنگاه هز  د،ی کن  نیدوست تمر  کی   ه همراهب  نده ی هفته آ
اگر.  شودیم بده  نیتمر  این  زیرا  از دست  و  آدم    کی  ه ی شب  ،دیرا  نظر   نظمیباحمق  به 

 خواهید رسید. 

است.    یبند شرط  یبرا  Stickkمانند    یسیاستفاده از سرو   جیرا  یهایاستراتژ از    گرید  یکی
 یاهیریخبه    دیاگرفتهکه از قبل در نظر    پولمقداری    د،یانجام نده  دیی گویمرا که    یاگر کار 

ریسک و عامل    یاست که مقدار   نیا  نجایدر ا  اصلی  دهی . ادیکه از آن متنفر هست  سد  یم
باز   ایجاد مخاطره پ  دیقرار ده  یدر  اگر هم  دیکن   جادی ا  یدیجد  امدیو  رفتار   ناال  نی که 

 . افتدیم اتفاق  ،دی را انجام نده  موردنظر

 د ی کن  ی خود را طراح  نده ی: اقدامات آ 3 نه ی گز 

ابزارها  یکی برا  یاز  روانشناسان  عالقه  کار   یمورد  اهمال  بر   " تعهد  ابزار"   یغلبه 
(Commitment Device  )  .دارد م   ابزارهاینام  با   توانندیتعهد  تا  کنند  به شما کمک 

 . دیریتعلل را بگ یجلو تانندهی اقدامات آ یطراح

ممثالعنوانبه خر  دی توانی،  بسته  د یبا  در  نه    یهایبندغذا  و  شکلجداگانه  ،  ی ا فله  به 
.  دی خود را کاهش ده  خود را تعدیل کرده و میزان مصرف کالری  ندهی آ  ییغذا  یها عادت 

از    ،از گوشی تلفن همراهتان  یاجتماع  یهارسانه  یها برنامه  ای  هایبا حذف باز   دیتوانیم
آنها را در   دیتوان یم  نی. )همچندیکن  یر یتلفن خود جلوگ  استفاده از  واسطهبهاتالف وقت  

 .( دی کن سدودخود م انهیرا
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در   فقط  آوردن آن  رونیخود در کمد و ب  ونیزیبا پنهان کردن تلو  دی توانیبه طور مشابه، م
قرار است مسابقه مهمی نشان داده شود  یروزها انجام  که  را  کار   د یتوانی. مدی ده  این 

مرتبط   یهایتا از ولگرد   کنید ممنوعه اضافه    ستیبه ل  را  ن یقمار آنال  یهاتیداوطلبانه سا
انتقال خودکار اپلیکیشن    کی  میبا تنظ  دیتوانیم .  د یکن  یر یجلوگ  ندهی در آ  درون وب  با قمار

 نهای . همه ادی کن  جادیا  ی اضطرار پس انداز  صندوق    کیبه حساب پس انداز خود،    هوج
کارها و اهمال   انداختن  قیتعهد هستند که به کاهش احتمال به تعو  یاز ابزارها  ییهانمونه
 . کنندیمکمک   کاری

 د یتر کن   ی افتن ی کار را دست    انجام   : 4  نه ی گز 

انداختن کار   قیکه باعث به تعو  اینرسی ایو    اصطکاک  م،یداد  حیکه قبال  توض   طورهمان
اغلب ادامه   ،د یکنیمکه شروع    یرفتار متمرکز است. هنگام  کی، معموال  حول شروع  شودیم

 ی ها عادتکاهش حجم   یخوب برا لیدل کی  نیهمراه است. ا یکمتر  و سختی کار با درد
انداختن    قی احتمال به تعو  ،شما کوچک باشد و شروع آن آسان  یهاعادتاگر    رای شماست، ز

 . شد آن کمتر خواهد 

راه  یکی برا  یهااز  من  عالقه  کردنآسان  یمورد  قانون    هاعادت  ایجاد   تر  از   ۲استفاده 
را شروع   ید ی عادت جد  یوقت":  دی گویاست که م  (The two-minute rule)   یا قهیدق
است که شروع به    نیا  اصلی  دهی. ا"کشدب  طول  قهی کمتر از دو دق  باید  انجام آن  د،ی کنیم

 ، که شتاب پس از شروع کار  داشته باشیدو سپس اعتماد    دیکار را تا حد امکان آسان کن
  ی که شروع به انجام کار   یخواهد کرد. هنگامتشویق  کار    به ادامه انجام آن  شتریشما را ب

  ی با آسان کردن شروع به کار به حد   قهی دق  2است. قانون    ترآسانادامه انجام آن    ،دی کنیم
 . کندیمغلبه  ی و تنبل یبر اهمال کار   د،یینه بگو  نتوانید به آن دیگر که

راه  گرید  یکی وظا  تریافتن یدست  یبرا  یعال  یهااز  کارها  فیکردن  آنها  ،و  به    شکستن 
  ترولوپ   یآنتون مشهور    سندهیقابل توجه نو  ی ، بهره ور مثال عنوانبه.  است  ترکوچک  یها تکه

بگ نظر  در  او  دیریرا  غ  18رمان،    47.  کوتاه،    12  ،یرداستانیاثر  و    شنامهینما  2داستان 

7

https://www.novinlive.com/
https://www.novinlive.com/
https://www.instagram.com/novinlive/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AE%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%D9%BE


 ی جا بهکار را انجام داد؟ ترولوپ    نی ا  چطورمنتشر کرد. او    هانامهاز مقاالت و    ای مجموعه
  یهاخود را در گام  شرفتیها، پکتاب  ایها  فصل  لیخود بر اساس تکم  شرفتیپ  یر یگ اندازه
 نییتع  برای خود  را  یاکلمه  250هدف    کی  قهیدق  15کرد. او هر    یر ی گاندازه  یا قهیدق  15

 15را داد که هر    امکان   نی به او ا  کردیرو   نیالگو را هر روز سه ساعت ادامه داد. ا  نیکرد و ا
ببرد و    شت یو موفق  تیاز احساس رضا  قهیدق بزرگ نوشتن    حال نیدرعلذت  کار   کیبه 

 کتاب ادامه دهد. 

 : مهم است   ل یبه دو دل   ف یکردن وظا   ی افتن ی دست  

  ن ی، به اکنند یممدت کمک    به حفظ شتاب در دراز  شرفتیکوچک پ  یارهای معایجاد   ▪
 . دیبرسان  انی بزرگ را به پا  یکارها   که   دارد  بیشتری   احتمال   با انجام این کار  که  یمعن

و   یبهره ور نگرش    ترع یسر  در آن روز  د، یکن  لیکار سازنده را تکم  کی  ترع یسرهر چه   ▪
 . دیکن یمدر خود تقویت را  یاثربخش

کار روزانه خود را انجام    نیکه شما با آن اول  یسرعت  یعنی  نکته دوم،  نیمن متوجه شدم که ا
پیدا   بیشتری  تی اهم  روز روزبه  ،باال  بهره وریو حفظ    اهمال کاریغلبه بر    یبرا  ،د یدهیم
   .کند یم

 م ی را کنار بگذار   اهمال کاری : چگونه عادت به  پایدار ماندن 

مورد    یغلبه بر اهمال کار   یرا برا   ها یاستراتژ ما انواع    تا این قسمت از مقاله  خوب،  اریبس
عادت بلندمدت و   کیبه    یور بهره  لیتبد  یچند راه برا  د ییای. اکنون، ب بررسی قرار دادیم

 .میبحث کن  مانیبه زندگ ی از بازگشت اهمال کار  یر یجلوگ

 کنند ی م   هی توص  ی بهره ور   کردن   حداکثر  ی برا   را   روزانه   ن ی روت   ، ایجاد کارشناسان

است که ما   ن یبازگشت، ا  اهمال کاریبه    بارهاوبارها  یراحت به  توانیکه م  یلی از دال  یکی
ابتدا چه    یر یگمیتصم  یبرا  یروشن  ستمی س  و    انجام   دی با  کاریدر مورد آنچه مهم است 
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 داشتن  از  ترمهماغلب    ستمیس  داشتن  است که  نیاز ا  ی گر ینمونه د  نی. )امیندار  ،شود
 هدف است.(

آنهاست.   یهانیترسادهاز    یکی  ام کرده  دایکه من پ  یبهره ور   یهاستمیس  نیاز بهتر   یکی
   .نام دارد  Ivy Lee Methodروش  نیا

 است:  زیر   مراحل   ی دارااین متد  

.  د یکن  ادداشتی  د،یفردا انجام ده  دیرا که با  یمهم  زیشش چ  ،ی هر روز کار   انیدر پا .1
 .دینکن  ادداشتیاز شش کار را  شیب

 .دی کن یبند   تیآنها اولو یواقع تی اهم بیشش مورد را به ترت آن .2
  باید  د،یکار دوم برو   سراغ  به  نکهی. قبل از ادیکار تمرکز کن  نی اول  یفقط رو   ،روز بعد  .3

 .را به اتمام برسانیدکار اول 
ب  ستیل  هی بق  اب .4 پابرخورد کنیدروش    نیهم  اخود  به   انی. در  را  ناتمام  روز، موارد 

 .دیمنتقل کنانجام دهید، روز بعد  ی که بایدشش کار  ستیل
 . دیتکرار کن ،یهر روز کار  در روند را  نیا .5

 : کند ی ممؤثر    ار ی بس  را انجام این متد  است که   مواردی ذکر شده  نجا ی در ا 

 واقعا  کار کند.   و ساده است    ی کاف   اندازه به عمل کردن به این تکنیک   -  1

هستند. آنها   سادهاز حد    شیاست که آنها ب  ن یا  متد  نی مانند ا  ییها روشاز    ه یانتقاد اول
 پیش بیاید  یاورژانس   کار  ک ی. اگر  رندیگینمرا در نظر    یزندگ  فیو ظرا  هایدگی چ ی پتمام  

نحو چطور؟ در تجربه   ن یبه بهتر  ی فناور   نی؟ در مورد استفاده از آخر افتدیم  یچه اتفاق
. بله، موارد  کند یمرا دشوارتر    ریبازگشت به مس  رایاست ز  فضع  کی اغلب    یدگی چ ی من، پ
پرت  یاضطرار  ناد  رمنتظرهیغ  یو حواس  را  آنها  امکان  تا حد  آمد.   دهیبه وجود خواهند 

 ی بند   تیاولو  یکارها  ستیبه ل  وقتدراسرعو    دیدر صورت لزوم با آنها برخورد کن  د،یریبگ
 . دی استفاده کن  دهیچیپ یرفتارها  تیهدا  یساده برا نی. از قواند یشده خود بازگرد
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 . کند ی م سخت   ی های ر ی گم ی تصم شما را مجبور به    -  2

در روز وجود داشته    یل  متد   در مورد تعداد شش کار مهم  یی جادو   یز یچ  کنمینممن فکر  
راحت  باشد.   به  توانیم خیلی  روز    آن  در  کار   کنمیم، من فکر  حالبااین.  تغییر دادپنج 

 ی بر خود وجود دارد. من متوجه شدم که وقت   ت یدر مورد اعمال محدود  ای  ییجادو   یز یچ
زیادکه    ی زمان  ای)  د یدار  یادیز   یهادهیا تعداد  با  ییکارها  در  ده  دیکه  غرق   دیانجام 
 ، ست ین  یرا که ضرور   یز یو هر چ  د یکن  کمتررا    تانیهادهی ا  تعداد  است که  نی( ا د یشویم

وارن    5- 25قانون    هیشب  یکنند. روش ل  ورتربهرهشما را    توانندیم  هاتی محدود.  دی حذف کن
را   ی گر ید  زیو هر چ  دیپنج کار مهم تمرکز کن  یبر رو   فقط  خواهدیاست که از شما م  بافت
 ز ی همه چ  د،یمتعهد نشو  زیچچیهاگر به    نکته مهم این است که  اساسا ، .  دیر یبگ  دهیناد

 خواهد کرد. حواس شما را پرت 

 . بردی م  ن ی را از ب   شروع کار   و اینرسی   اصطکاک  –  3

برا   نیتربزرگ  پا  یمانع  ب  انیبه  رو  شتری رساندن  از  )بلند شدن  آنهاست.   یکارها، شروع 
 رساندن   انی پا  به  د،یکن  دنیواقعا  شروع به دو   یکاناپه ممکن است سخت باشد، اما وقت

 ،شب قبل از رفتن به سر کار کندیشما را مجبور م ی.( روش لشودیتر مآسان اریبس نیتمر
بوده است:   دیالعاده مفمن فوق  یبرا   یاستراتژ   نی. ادیری گ ب  میکار خود تصم  نی در مورد اول

در   دیچهار ساعت را صرف بحث در مورد آنچه با  ایسه    توانمیم  سنده،ینو  کیعنوان  به
از خواب    وقتیکه    رمیبگ  میشب قبل تصم  از  ، اگرحالبااینتلف کنم.    سم،یبنو  نی روز مع  کی
. در کند یمساده است، اما کار    یک اقدام  نیبالفاصله شروع به نوشتن کنم. ا   ، شدم  داریب

 مهم است.  تی موفق اندازهبه، شروع به کار ی راه ابتدا

 که فقط روی انجام یک کار تمرکز کنید   دهدی م به شما اجازه    - 4

  افسانه چند   پایه و اساس  دوست دارد.همزمان    صورتبهچند کار را    انجام  جامعه مدرن
برعکسش   قا  یدقاست که مشغول بودن مترادف با بهتر بودن است.    نیبودن ا  یافهیوظ

 متخصصان   اگر درباره.  شودیمکمتر منجر به کار بهتر    یها تیاولودرست است. داشتن  
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  دان، ورزشکاران، هنرمندان، دانشمن  -  و تحقیق کنید  کردهمطالعه    یسطح جهان   مطرح در
مد در هممشترک    یژگیو   کی  -عامل    رانیمعلمان،  آنها کشف خواهرا  . تمرکز کرد:    د یه 

  ، تخصیص دهیدمختلف    کارده    انجام  هم ساده است. اگر مدام زمان خود را به  لشیدل
 مستلزم تمرکز و ثبات است.   موفقیت. د یباش یعال هم کار کیدر  حتی دیتوانینم

 است:   ن ی ا   یی نها  جه ی نت   د، یکن ی استفاده م  ی از چه روش   نکه یصرف نظر از ا 

را    نیترمهم آغازکار  ده  در  انجام  روز  ده  د ی هر  اجازه  اول  دیو  انجام کار   نیشتاب  که  ی 
 . سوق دهد یکار بعد سمت انجام شما را به  دیدهیم

 م ی کن  ی ر ی مزمن جلوگ  ی از اهمال کار   ی بصر  ی ها نشانه چگونه با  

از    یغلبه بر تله اهمال کار   یبرا  گریراه د  ک یتحر  یبرا  یبصر   یها نشانهمزمن، استفاده 
 شما است.  شرفتی و سنجش پ  هاعادت

 ( که شما را وادار به انجامیبصر   ادآوری  کی )  دی نی بب  دیتوانیماست که    یز یچ  ینشانه بصر 
 .  کند یم  یکار  دادن

 است:   اهمال کاری ذکر شدهشکست دادن    یبرا   هانشانهاین    تیاهم  لیدال  قسمت زیردر  

 . د یرفتار را شروع کن   کی   باید  که   کنندی م  ی ادآور یبه شما    ی بصر   یها نشانه   -  1

مورد   در  اغلب  انجام    خاطربهدر    مانییتواناما  جد  کیسپردن  دروغ    دیعادت  خود  به 
انگ  تر سالم  خواهمیم. )من  مییگویم روز بعد،  ب  زهیغذا بخورم.( اما چند  و    رودیم  ن یاز 

حافظه  را به    دیعادت جد  کیانجام    یسادگبهکه    نی. اشودیم دوباره شروع    یمشغله زندگ
دستور  د،یبسپار  خود هم   یبرا  العملی  معموال   به  است.  که    لیدل  نیشکست   ک ی است 

شما را به سمت درست   ،اطراف  طی که مح یباشد. زمان دی مف اریبس تواند یم یمحرک بصر 
 . خواهد شد  ترآسان ار یخوب بس  یها عادت ت ی ، رعاکندیم  تیهدا

 . دهند ی م رفتار نشان   کی   انجام   شما را در   شرفت یپ  ی بصر   ی هانشانه   -  2
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 واقعا  از مردم    ی است، اما تعداد کم  ت ی موفق  یجزء ضرور   و پایداری  که ثبات  دانندیمهمه  
مانند   -   ینشانه بصر   کی . داشتن  کنند یم  یر ی اندازه گ  حقیقی  یرا در زندگ  خودثبات    زانیم

پ  یمیتقو را    شرفتیکه  ایجاد  ب  -د  کنیم  ی ابیرد شما  در  ماندن  باثبات  زمینه  در  شما  ه 
نگاه به    کی . با  تاس  یداخل  ی ر یاندازه گ  ستمیس  ک ی  رایز  ، کند یمجدید کمک    یها عادت
 . د ید دیخود را خواه شرفتیپ  زانیخود فورا  م میتقو

 داشته باشند.   زه یبر انگ   ی شی اثر افزا  توانند ی م  ی بصر   ی هانشانه   -  3

ایجاد ادامه    ی برا  یشتر ی ب  زهیاست که انگ  یعیشما، طب   شرفتیپ  یشواهد بصر   شیبا افزا
به    ی برا  باالتری  زهیانگ  د،ی نی بب  را  یشتر یب  یبصر   شرفت ی. هرچه پ دی عادت داشته باش  یک
انواع مختلف  دیکار خواه  انجام یک  رساندن  انیپا رفتار   یداشت.  اقتصاد   یاز مطالعات 

 اد ی  (Endowed Progress Effect" )یوقف  شرفتیاثر پ"  عنوانبهوجود دارد که از آن  
دکنندیم عال  کی  تانیقبل  شرفتی پ  دنی .  بعد  یبرا  یراه  اقدامات سازنده  شما    یشروع 

   است.

 : منبع 

jamesclear.com 
 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی غیاث
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