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 یراه غلبه بر تنبل ۲۳کتاب برگرفته از 

 

 نویسنده: اس جی اسکات

 

 

 آیا شما هم تنبلید؟

این اتفاق برای همه ی آدمها می افتد: پروژهای پیش رو دارید که واقعا مهم است و شما باید بر کامل کردن 

شروع کردنش را به  سام بهانه ها را می آورید تا  شما انواع و اق تعویق بیندازید، مثال قبل آن تمرکز کنید. اما 

اید و یا هنوز هاز شررروع آن باید به فالن شررلف تبفن بزنید، هنوز کارهای اداری بزم برای آن را اننام نداد

دانید از کنا شررروع کنید. فرقی نمی کند  ه دلیبی برای این کارمان بیاوریم، مواقعی پیش می آید که در نمی

 .اندازیم آنها شروع کارمان را به تعویق می

شته، به تعویق انداختن کارها اثری فزاینده نیز دارد. حتی وقتی که بابخره موفق می شوید کاری را از این گذ

به اننام برسررانید،  ند کار دی ر سررر راهتان سرربز می شرروند تا جای آن را ب یرند. فرقی نمی کند که   در 

 .اننام شوند پایان ناپذیر است ی کارهایی که بایدسلتکوش باشید، به نظر می رسد  رخه

 اه راه به گراق گرب ما این اتفرربه کرده ایم. برای اغبربی را تنرت آن است که همه ی ما در زندگی تنبرح ی 

می افتند اما آدم هایی هم وجود دارند که عادت به تعویق انداختن کارها توانایی داشتن یک زندگی شادمان 

ست. سی که در اننام  و موفق را از آنها گرفته ا ست؛ هر ک شده ا شته  سته از آدم ها نو این کتاب برای این د

 .هایش همیشه با مشکل روبه رو استهدادن مرتب و منظم پروژ

 

بی آن درها هم سلت نیست. شما تنها باید عادت های مردمان موفق را در زندگی روزمره ی خود بغببه بر تن

هایی همانند شما دارند. اما توانسته اند به کار موفق خود ا و ترسهبه کار گیرید. این مردمان هم محدودیت

 .اند که   ونه باید بر تنببی غببه کنندادامه دهند زیرا به خود آموخته
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 ؟عادت تنبلی )یا به تعویق انداختن کارها( چیست

ه شما در ی هر موف یت یا شکست را در یک عادت به خصوص جستوجو کنید. آنچه کشما می توانید ریشه

 .کندتان را مشلف میی زندگیهدنطول یک روز اننام می دهید دستاوردهای آی

عادتها روزمرگی را می سرررازند و همه ی ما،  ه بلواهیم و  ه نلواهیم، هر کدام به طری ی گرفتار روزمرگی 

 ریم، مسواکویی را در پیش می گیریم دوش می گیرنین ال  م و رح بیدار می شویرر روز صبرهستیم. ما ه

صبحانه میپزنیم، لباس میمی سیم،  سر کارمان می رویم کارمان را اننام می دهیم و به خو انه رررررخوریم، 

 .برمی گردیم

یین ردافی تعران اهرگزینیم. مثال برای خودم ودی را برمیرای خود بهبرهعادت مانیرزندگی از ما برای ربرخ

هام بلش می خوانیم ،کنیممی های ال تاب مل اخالل ر بی هر روی پروژب ،ک نار عوا های مهم کار می کنیم و از ک

 شویم. اعتنا رد می

عادت یدهای خودبرخی دی ر هم از  کار مف نام ویران ر پیروی می کنیم. مثال کم ترین  با می را ان دهیم، 

ترشکسوریم و رالم می خرای ناسرود را از میان می بریم، غذاهرت خرت خالقیررمی های کم کیفیرسرگ

 .اندازیممان را به گردن دی ران میهای زندگی

ه چو آن مرام می دهیرت ما، آنچه اننرها هویرها هم خوب هستند و هم بد. آنادترت آن است که عرح ی 

ست که تمام عادت ساختار یکسانی دارند، می توانیم بدان دست یابیم را مشلف می کنند. جالب این ا ها 

سررراختارها   ونه کار می کنند، می توانید با اطمینان خاطر عادت های دی ری را  هن امی که دریافتید این

 .جای زین آنها کنید و آنها را به طور مداوم دنبال کنید

 ن عادتی را راص دهید.  نیرن اختصران را به نوشترد هر روز نیم ساعت از وقتترفرض کنیم شما می خواهی

 :در گذشته از آن استفاده کرده اند در خود پرورش دهیدمی توانید با همان ساختاری که دی ران 

 

 .هر روز م دار مشلصی از زمان را برای این عادت در نظر ب یرید .۱

 .برای دنبال کردن این عادت در هر روز در ساعت م رر برای خودتان یک یادآور بسازید .۲

 .نها پنج دقی ه بنویسید(با تعیین اهداف کو ک کار را شروع کنید )مثال در ابتدای کار ت .٣
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 .پی یر این عادت باشید تا مطمئن شوید هر روز اننامش می دهید .۴

 .ای داشته باشیدی نوشتن ندارید برنامه«حال و حوصبه»برای روزهایی که  .۵

 .به تدریج زمان اننام کار را بیشتر و بیشتر کنید تا آن را به روزی نیم ساعت نوشتن برسانید .۶

 

شما در دوره ای از زندگیهم عادت ها صل تکرار مداوم هستند.  شما حا تان ی خوب و هم عادت های بدن 

 "در لحظه زندگی"اید زیرا که در ازای آن احساس خوب اما کوتاه مدت هعادت تنببی را نیز در خود پرورش داد

سرراسررات رخوتناک این اح ،اید این بوده اسررت کهرا به دسررت آورده اید. اما آنچه موفق به اننامش نشررده

 .خوشایند را مدیریت کنید و با وجود آنها به فعالیت بپردازید

یکی از بزرگترین دبیبی که مردم کارهایشرران را به تعویق می اندازند این اسررت که اننام آن کارها با عاداتی 

شما می ست، هر گاه  شکل گرفته در تعارض ا ی در برنامه خواهید کاری را اننام دهید کهکه از پیش در آنها 

تان نیست، به خصوص اگر  ندان خوشایند هم نباشد، باید برای کامل کردنش اراده و تالش بسیار روزمرگی

 .به خرج بدهید

ی هروزمر بی جن یدن با آن نیسررت. در عوض، شررما باید آن را با برنامهنباما سرراده ترین راه برای غببه بر ت

 .کنید جای زین ،جدیدی که به سود زندگی شماست

شد، ک سلت ترین کارها هم برایتان تبدیل به یک عادت  شوار مینوقتی که  شتنش د شود و در نهایت ار گذا

به جایی می رسررید که آن کار را بدون این که نیازی به فکر کردن داشررته باشررید اننام دهید. همان طور که 

ه فکر کردن آگاهانه ندارید. شما تنها به برای کارهایی مثل رانندگی، مسواک زدن با تماشای تبویزیون نیازی ب

شود تبدیل  صورت روزمره کامل می  شما کمک کند هر کاری را به فرایندی که به  ساختاری نیاز دارید که به 

 .کنید

سه سو شویم، و این واکنش به ویژه در همه ی ما هر از گاهی گرفتار و ی به تعویق انداختن کارهایمان می 

طبیعی است. راز در دست گرفتن کنترل امور این است که بدانید  را آن کار را  مواجهه با  الش های سلت

 به تعویق می اندازید. 
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 هفت بهانه برای به تعویق انداختن کارها

در بهانه آوردن برای شروع نکرردن کارهرا بسریار آسران اسرت. مهرم آن اسرت کره بردانیم کری ایرن بهانره 

 راهی خالقانه برای اننام ندادن کار است.دلیبی قابل قبول است و  ه زمانی تنها 

 

کاو وکنرد. امرا وقتری بررای ناخودآگااه یاا باا ری مداد د کنناده ا ات  ماا حالاا از تر ای احساس تنبلی 

در این افکار وقت ب ذارید خواهید دیرد کره   ردر آسران اسرت کره برر آنهرا غببره کنریم و سراختار فکرری 

 .فعالیت محوری را جای زین آنها کنیم

 

 

ذهن شما ماشین شگفت انگیزی ا ت   به شما قدرت خلق هر چیز حالا از تخیلتان را می دهد. اما ذهنتان 

ی به گا مییی انماک پر ژهامی تواند توانایی شااما برای انماک کارها را نیز مدد د کند. این که ما در میانه

که بیشااتر به دلیا الگوهای فکری نشااینیم به دلیا عدک شااور   شااو  برای به پایان ر ااانیدن آن نیساات  بل

 .نا ازگاری ا ت که در ذهن ما می چرخند

 

 

ی عبت عادت به تعویق انداختن کارها از باورهایی می آید که ما به وسرریبه ی آنها خودمان را محدود ریشرره

شوند  شوند باعث می  صورت افکار منفی در مغز ما آزاد  سیلته و به  ا تمی کنیم. وقتی این باورها لنام گ

ها را به  الش بکشرررید. خواهید دید . اما اگر این بهانهمبیاوری ایبهانه برای اننام ندادن هر کار و پروژهای

های ویران ر هسرررتند. در این جا به هفت مورد از این های پنهان با ال وی عادتی ترسنهکه اغبب آنها نتی

بی نبرا می آورید شرررما را یک قدم به غببه بر ت هانهبهانه ها اشررراره می کنیم. دانسرررتن این که  را این بها

 .نزدیک تر می کند
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 مهم نیست -1

شایند مردم اغبب از اننام وظایفی که به نظر مهم نمی صل یا ناخو سر باز می زنند. اما این وظایف در ا آیند 

شان باقی  ستند و یا زمان اندکی برای اننام شما ه ست. و به ظاهر بی ارتباط با اهداف ببند مدت  مانده ا

 ن  هرتارکند که در س ند است. فرقی نمیربی وجود شما نیازمره بر یکی از ترس های اصرها به غببرام آنرانن

ررتان مرل که به نظرها به این دلیرام کاری را تنرآید که اننش میرار پیرذرد. بسیرمی گ آید به یرم نمه

 .اندازیدتعویق می

 

شی  پر رش عادت  های این ترین عالجیکی از  اده تصمیم بگیرید  یدگرفتن تصمیمات  اده ا ت. با بهانه ترا

 .که مشغول انماک دادن کارتان شوید   یا آن قدر شهامت داشته باشید که الال انمامش ندهید

 

 

 باید ا ل فالن کار را انماک بدهم -۲

دی ری اننام شرررود. بهانه هر  ه که کاره باقی می مانند زیرا که همیشررره باید ابتدا کار  ها اغبب نیمهژهپرو

 .ی در پیش رو آسان می کندهاده، کار را برای به تعویق انداختن پروژرسباشد، از یک تبفن زدن تا یک خرید 

ه از میان ببرید. نکته ی مهم در ژشررما همیشرره می توانید این بهانه را با پرورش عادت تعریف کامل هر پرو

  .نانیدرتان ب نرهری روزمها را در برنامهرتر است که می توانید آنکرهای کو م پروژه به فعالیترایننا ت سی

 

 پیش از انماک کار به اطالعات بیشتری نیاز دارک -3

، از آغاز هایی که پیش روی ما قرار می گیرند پیشگاهی این بهانه در واقع عذر موجهی اسرررت. اغبب پروژه

سترده . به هر حال، اگر این بهانه را بیش از حد، مثال هفته ای یک بار برای ای دارندنیاز به اننام تح ی ات گ

 آید.به حساب نمیبه تأخیر انداختن کارهایتان به کار می گیرید، دی ر آن عذر موجهی 
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شتری به د ت آ ردن ا ت.  شدن   اطالعات بی  اده ترین راه حا برای از میان بردن این بهانه د ت به کار 

لاین که نمی دانی صو شود. مخ  این ر زها ا  م فالن کار را چگونه باید انماک دهیم هرگز نباید مانع انماک آن کار 

 .را پیدا کرد تا کار را برایتان انماک دهد الزک  مهارت با توان به راحتی هر مهارتی را آموخت یا فردیکه می

 

  احساس ا تيصال می کنم   بیش از حد کار بر  رک ریخته ا ت -4

شده ایم را تنربه کرده ایم. در  نین لحظاتی به همه ی  صل  ستأ ساس می کنیم واقعا م ما لحظاتی که اح

نظر می رسررد هر   در هم که سررلت تالش کنیم فهرسررت کارهایی که باید اننام دهیم تمامی ندارد. البته 

ه تنهایی مسئول دارند و خود را ب« طرز فکر سوپرمن وار»معموب این مشکل برای مردمانی پیش می آید که 

 .شلصی اننام تمام کارهایشان می دانند

 

احساااس ا ااتیصااال را می توان با تمرکز بر ر ی نخسااتین   مهم ترین پر ژه   حیا کردن یا به آینده موکول 

 ها از میان برد. هکردن  ایر پر ژ

 

ستید   ونه مهم ترین پروژ سایی کنید، به راحتی خواهید توهوقتی که دان شنا ست به ترتیب و یکی ها را  ان

 بر بیایید. یکی از پس باقی پروژها نیز

 

 کفعال  قتش را ندار -5

شد. گاهی اوقات ما بر روی پروژهاین بهانه هم می تواند عذر کامال موج تمرکز کرده ایم و البته که  یهایهی با

زنی برای به صورت بهانه اغبب وقت ندارم، معناست. به هر حال، عذر ی دی ری بیدر  نین حالتی آغاز پروژه

ای گفتن این که فعال وقت اننام کاری را ندارید قول آینده.عادت به تعویق انداختن دائمی کارها در می آید

دهد که در آن اننام آن کار آسان تر و خوشایندتر است. با این وجود بسیاری از مردم به صورت روشن را می

سراننامه انی بناخودآگاه این بهانه را با امیدی پنها شند که  ضوع می ترا نیاز اننام به آن کار از میان  ،ین مو

 خواهد رفت. 
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شه به آن  شدنتان را همی شما آغاز د ت به کار  سانه»اگر  موکول کنید  احتمال آن « ای یک ر ز بعد از ظهر اف

 .ی مورد نظرتان بر نخواهید آمدهی انماک پر ژبسیار ا ت که هرگز از عهده

 

 

 اموش می کنم انمامش دهمفر -6

شان را به تعویق می اندازند زیرا که فراموش می کن ی تاظی ما لحد. البته همهند اننامش دهنمردم اغبب کار

کنیم که در آنها  یزی از یادمان برود. اما اگر این فراموشررکاری در اننام دادن کار خاصرری مزمن را تنربه می

 است.به اننام رسانیدن آن  ی م اومت شدید ما در برابرشود نشانه

شاید هم به  شاید از شکست در آن می ترسید و یا  شاید این کار خاص آن درها به نظرتان مهم نمی رسد، 

هرگز عذر موجهی برای به  ،جاسررت که فراموش کردنهایتان را سررازماندهی نمی کنید. نکته اینخوبی برنامه

یی برسید که یا آن کار را اننام دهید و یا به طریق دی ری از تعویق انداختن کاری نیست. بابخره باید به جا

 .شرش خالص شوید

 

 حالش را ندارک -7

البته همیشه کارهای ناخوشایندی برای ما پیش می آید که از اننامشان وحشت داریم. راز موف یت در این 

به طور موقت به آینده موکول  جاست که بدانیم واقعا  ه کاری را باید اننام بدهیم و  ه کاری را می توانیم

کنیم. ما اغبب این دو گروه از کارها را با همدی ر اشررتباه می گیریم و در نتینه کارهایی که ممکن اسررت در 

ت که صرف این که رم. این بدان معناسرام نمی دهیرذارند را اننری ما ب رر مثبتی روی زندگردت تأثیردرازم

ید سبب به تعویق انداختن آن کار شود. راه حل بهتر آن است که ببینید نمی خواهید کاری را اننام دهید نبا

 را  های مشکالت بزرگتری در پس آن بر شما روشن شوددارید، تا شاید نشانه  را از اننام این کار وحشت

ستندبهانهی این همهکه  ست.ها  رند ه صون نی شی م کند   در در کارتان فرقی نمی ،هیچکس از بهانه ترا

وفق باشرررید. شرررما هم گاه و بی اه در زندگی تان به جایی می رسرررید که برای اننام ندادن کاری دلیبی م
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ساختار فکری بهانه تراش ب ست که باید عاداتی را در خود پرورش دهید که بر  شید. به همین عبت هم ه ترا

 شما غالب شود

 

 :ضد تنبلی عادت

 کنید برای تصمیم گیری استفاده ۲0/80از قانون -۱

 هانه ای که از میان می رود: فعال وقتش را ندارمب

ما اغبب کارهایمان را به تعویق می اندازیم زیرا احساس می کنیم بیش از حد کار بر سرمان ریلته است. به 

شی مهم  شلیف آنچه در کار و زندگی مان به را ست که ما توان ت شانه ی آن ا نظر من، این عذر ناموجه ن

 .غببه کنیم 80/۲0 خوشبلتانه می توانیم بر این بهانه با پیروی سرسلتانه از قانوناست را نداریم. 

از نتاینتان را  ٪80این اصل، که نلستین بار توسط ویبفردو پارتو به جهانیان معرفی شد، می گوید که شما 

تنها ناشرری از  هایشرران می گیرید. بنابراین، موف یت هایی که در زندگی ما به دسررت می آیداز تالش ٪۲0از 

 .بلش اندکی از فعالیت های ماست

شم یری  شما می توانید این قانون را عبيه تنببی بدین ترتیب به کار ببرید که تنها بر فعالیتهایی که نتایج  

ستفاده از قانوندر بر دارند تمرکز کنید و به دی ر فعالیت شید. ا برای مبارزه با تنببی  80/۲0 هایتان بی اعتنا با

 .فرایندی با پنج قدم است شامل

 

 را شناسایی کنید 80/۲0 هایقدم اول: فعالیت 

ست. اما اینها همان دبیل  ضروری ا شما دارند  شترین تأثیر را بر کار  سته از فعالیتهایی که بی سایی آن د شنا

هایی که کار شناسایی ۲0/  80اولیه ای هستند که به خاطرشان ح وق می گیرید. ساده ترین راه اجرای قانون 

 .به راستی مهم اند و گذاشتن وقت بیشتر بر روی آنهاست

از نتایج   شااادمانی زندگی تان را حالااا می کنند را پیدا  ۸۰به عبارت دیگر  ما باید آن د ااته از فعالیتهایی که 

 .کنیم
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 اما اگر نتوانیم آنها را بیابیم  ه؟ 

سیدروی یک کاغذ کارهایی که به طور معمول در طول یک روز ا سپس به دور آنننام می دهید را بنوی هایی . 

 که بهترین نتایج را برای شغل شما در بر دارند خط بکشید. 

ستی مهم و معنا  شلف کنید کدام کارهایتان به را صی تان نیز به کار ببرید. م شل این قانون را برای زندگی 

 دارند و کدام کارها را صرفا از روی عادت اننام می دهید.

سایی  ستی به زندگی 80فعالیتهای شنا شما تولید درآمد می کنند و به را شند مهم که برای  تان معنا می بل

ش صل از این  ست. اطالعات حا ساا صمیم گیرینا شما در ت سلتی که در قدم بعدی با آن مواجه یی به  های 

 .خواهید شد کمک می کند

 قدم دوم: یک سوال ساده 

ازای هر دقی ه ای که صرررف اننام کاری می کنید یک دقی ه هم از  زمان برای شررما منبع بیزالی نیسررت. به

 زمان زندگی شما کاسته می شود. پس  را باید این دقایق ارزشمند را صرف امور بی اهمیت کنید؟

 :ای مواجه شدید از خودتان این سوال ساده را بپرسیداز این پس هرگاه با پروژه یا کار بال وه

 من است؟ ٪80زیان فعالیت های آیا این کار به سود یا   -

سی را از خود ناامید نکنیم با در نظر او بد جبوه نکنیم اننام می دهیم. را از بيم آن معموب ما کارهایمان که ک

ست. اگر دیدید اننام  شما مهم ا ستی برای زندگی  شکالی ندارد که دریابید  ه کاری به را به هر حال هیچ ا

تان کنار گذاشرررته اید را می گیرد. به هر قیمتی که شرررده از اننام آن  80کاری وقتی که برای فعالیت های 

سایر مردم تبدیل به اولویت های زندگی  شید که هرگز ن ذارید اولویت های  شته با خودداری کنید. به یاد دا

 .شما شوند

 

 قدم سوم: حذف یا ت ويض 

سررت دوباره ن اهی به برنامه ی کارهای اگر در یافتن زمان برای اننام پروژه ی جدیدی مشررکل دارید، بزم ا

های ا را از فعالیترررود دارد که شمرررهایی وجبسیار است که در این برنامه کار آنتان بیندازید، احتمال روزانه

 .تان دور می کنند 80



10 
 

 
Fixso Advertising Agency 

های هژاینها همان کارهایی هستند که با باید حذف شوند و یا به شلف دی ری تفویض شوند. فهرست پرو

شما شما نبا ست که نه به  شان اهمیت  ندانی ندارد. اگر فعالیتی ه شد که اننام شته از مواردی با ید انبا

ضایت خاطر می شر آن خالص کنید؛ بدین دهد و نه نتینهر ست که خودتان را از  ی خوبی در بر دارد، بزم ا

صال آن را از شلف دی ری واگذار کنید و یا این که ا ست فعالیتهایتان حذف ترتیب که با اننام آن را به   فهر

 .کنید

 قدم  هارم: اضافه نکنید، جای زین کنید 

ی جدیدی را آغاز می کنید، در برابر تمایبتان برای اضرررافه کردن آن به انبوه فعالیتهایی که باید وقتی پروژه

صبی شما خواهد اننامید که از دبیل ا صال  ستی ساس ا شوند م اومت کنید. این کار تنها به اح ه ب اننام 

ی دی ری که ژهپرو ی جدید را جای زینهتعویق انداختن کارهاسررت. به جای این کار بهتر اسررت که این پروژ

 .کنید ،نتایج  ندانی در بر ندارد

 قدم پننم: تمرين تعويق خالقانه 

درسررت اسررت که این کتاب برای مبارزه با تنببی نوشررته شررده اسررت. اما گاهی اشررکالی ندارد که به طری ی 

به حساب  80ای رزء فعالیتهرای جروژهرد که پری دریافتیرول کنید. وقترده موکری را به آینرک فعالیتراتژیاستر

در آینده اننام می دهید اضرافه « ظهر  یک روز بعد از»نمی آید، بهتر اسرت که آن را به لیسرت کارهایی که 

ضوع به تأخیر می اندازید ک شما این کار را با عبم به این مو صورتی آن را اننام خواهید داد کنید.  ه تنها در 

 .تری پیدا کندتان جای اه مهمکه بعدها در زندگی

تان را به یک « یک روز بعد از ظهر »رمز موف یت در تعويق خالقانه آن اسررت که به مرور فهرسررت کارهای 

د و اهدافتان باشرری عادت تبدیل کنید. پیشررنهاد من این اسررت که ماهانه این فهرسررت را مرور کنید تا پی یر

 ی جدید زمان کافی دارید یا خیرمشلف کنید که آیا برای پروژه

 اجرای این عادت

برای پرورش و نهادینه شدن در ذهن شما به زمان نیاز دارد. در آغاز، سلت است که دست از  80/۲0 مهارت

د یرت دست می یابید که بدانیکشید. اما بابخره به این بصب ،هایی که روزی فکر می کردید مهم هستندهپروژ

 .کدام کار ارزشمند و کدام کار تنها تبف کردن وقت است
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 برای شروع، اننام کارهای زیر را پیشنهاد می کنم

 .به صورت ماهانه بر روی برنامدی روزانه ی فعالیتهایتان مروری داشته باشید -۱

 .لف کنیدرا که بهترین نتایج را تولید می کنند را مش ٪80فعالیتهای  -۲

 .را با حذف کنید و یا اننامتان را به شلف دی ری واگذار کنید ۲0فعالیتهای  -3

سود یا زیان ی جدیدی مواجه میژههربار که با پرو -۴ سید که: آیا اننام این پروژه به  شوید از خودتان بپر

  من است؟ ۲0 80فعالیت های 

ی کم اهمیت تری کنید. آن را به انبوه کارهایی ین پروژهاگر این پروژه به اننامش می ارزید، آن را جای ز -۵

 .که باید اننام دهید اضافه نکنید

 .تمرین تعویق خالق را بر روی فعالیتهایی که اهمیت  ندانی ندارند اننام دهید ۶

 

 عادت ضد تنبلی

 اهداف د.س.د.م.ز -۲

 بهانه ای که از میان می رود: مهم نیست

با اولویت بندی نکردن کارهایتان به دست خودتان بر باد دهید. نتینه هم آن است آسان است که روزتان را 

 .که اغبب بر روی اننام فعالیت های کم ارزشی متمرکز می شوید که نتایج  شم یری را ضمانت نمی کنند

ضد تنببی افزایش توانمندی تان در انتلاب پروژه هایی که باید  ستراتژی  ر روی بدر ح ی ت تأثیرگذارترین ا

 .آنها کار شود و پروژدهایی که باید از اننامشان خودداری شود است

هایی برای به تعویق انداختن کارها می تراشررریم، اما اگر وقت ب ذارید و در افکارتان کندوکاو ی ما بهانههمه

ظر  ندان هم بنا شررده بر این احسرراس ناخودآگاه اند که کار مورد ن هابهانهکنید، خواهید دید که تمام این 

 .مهم نیست

 راه حل  یست؟
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آسرران اسررت تنها باید عادت ارتباط دادن هر کار با یک هدف را در خودتان پرورش دهید. هرگاه خواسررتید 

تان جای می گیرد. اگر ی اهداف ببندمدتکاری را آغاز کنید. از خودتان بپرسرررید که این کار   ونه در برنامه

ای بود مکتوب گره خورده بود، برای اننامش وقت ب ذارید. اگر هم پروژه این کار به طور مسررت یم با هدفی

 .که به هیچ هدفی ارتباطی نداشت، از حذف کامل با سپردن آن به شلف دی ری باکی نداشته باشید

 

تعیین اهداا  الح مخفی شما در جنگ علیه تنبلی خواهد بود. دانستن این که کداک کار مهم ا ت چهارچوبی 

 ی شما می  ازد.های ر زمرههرنامبرای ب

 

بدین ترتیب شما دی ر خود را برای اننام کاری بی اهمیت فبج نلواهید کرد و در عوض دست به کار اننام  

 .تان جای اه خاصی دارندی اهداف ببندمدتفعالیتهایی خواهید شد که می دانید در برنامه

برای فعالیت هایتان به کار ب یرید. در این جا  .م.زد.س.دشرررما می توانید این عادت را با تعیین اهداف 

اسرررت که همه باید از ویژگی های  مرتبط   زمامده، در د ااترس،  اانمیدنی، دقيقاز کبمات  ار د.س.د.م.ز 

 ..اهدافتان باشند

 د: دقيق

ا ر پاسخ به شش سؤالی که در ادامه می آیند راهی سریع برای بنا نهادن هدفی واضح با نتینه ای  شم یر

 :ایناد می کند

  ه کسانی درگیر این هدف هستند؟ -

 به  ه  یزی می خواهید دست یابید؟ -

 کنا به هدفتان دست خواهید یافت؟ -

  ه زمانی می خواهید اننامش دهید؟ -

  ه ابزار و محدودیت هایی بر سر راه شما قرار می گیرند؟ -

  را اننامش می دهید؟ -
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 س:  نمیدنی

ابل سننش بودن حاصل آن است. بابخره زمانی فرا می رسد که شما بدون ق د.س.د.م.ز دوم تعیین اهداف 

 هیچ شکی می خواهید بدانید که آیا به هدفتان رسیده اید یا نه

ست. اما  نتینه« شفاهی ارائه» سننش نی شفاهی پانزده دقی ه ای هیک ارائ»قابل  قابل اندازه گیری « ی 

 .ش می دهید و یا نهاننام یااست و دو حالت برای آن وجود دارد: 

بدین ترتیب میزان دقیق بودن هدف شرررما هم بابتر می رود. مثال به عنوان تعیین هدف ف ط ن ویید که 

های قابل اندازه گیری که بر پیشرررفتی و در عوض به کمیت«. شررما سررلنرانی در جمع را خواهید آموخت

 .پیوسته تمرکز دارد بپردازید

 د: در د ترس

شوید که اهد سلمطمئن  شکالی ندارد که این اهداف  الش های  شد. ا شما تافتان دست یافتنی با ی برای 

ی باشد. در مثال باب شما رد که عمبرار، بایروشی بسیرند که با سلتکرهر  ،هادن به آنرپیش آورند. اما رسی

ا وصا که تنمی توانید هدف کوتاه مدت سلنرانی در یک کنفرانس بین المببی را  هدف خود قرار دهید، ملص

پیش از آن نیز سلنرانی ای نکرده باشید. هدف بهتر می تواند سلنرانی کوتاهی در جمع میهمانی دوستانتان 

 .باشد

البته منظور ما این نیسررت که شررما باید از تعیین اهداف بزره پرهیز کنید. هر گاه که به موف یتی دسررت 

تعیین کنید. اما باید که آن هدف به نظر خودتان هم یافتید، هدفی بزره تر و  الش ان یزتر را برای خودتان 

در  هار وب دست یافتنی های زندگی شما باشد. شاید اگر به همین ترتیب ادامه دهید سال دی ر خود را 

  .در حال سلنرانی در یک کنفرانس بین المببی ببینید

 مرتبط :ک

شند و م سته های خودتان با شما باید مرتبط با خوا سیبهتمام هدف های  ی همسر، والدین یا ثال نباید به و

 دوستان به شما تحمیل شده باشند. هدف شما باید بر نتینه ای تمرکز کند که به راستی خواهان آن هستید

سته از شاین خود  شید. وقتی اهداف برخا سیدن به آن هدف با مایید که باید عالقه مند به فعالیت در راه ر

 .بال کردن آن ها طبق برنامه ای روزانه آسان تر استشور و اشتیاق شلصی شما باشد، دن
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 مانمندز ز:

صی قرار دهید. فوری بودن اهداف به آنها کمک می شل کند مبکه ذهن اهداف خود را در  هار وب زمانی م

 .ترباشندشما و در ضمن دست یافتنی

 :نداختن کارها اشاره می شوددر این جا به   ون ی استفاده از اهداف د.س.د.م.ز برای مبارزه با به تعویق ا

 .به آنچه می خواهید در سه ماه آینده بدان دست یابید فکر کنید .١

 .اهداف د.س.د.م.ز را که برای حوزه های ملتبف زندگی تان در نظر گرفته اید را یادداشت کنید .٢

 .توضیح خواهیم داد( برای هر کدام از این اهداف یک برنامهی عمبیاتی بریزید )در این باره بعد، بیشتر .٣

 .اهدافتان را طبق برنامهای روزانه مرور کنید .۴

 .دریابید که هر پروژه ی جدیدی که با آن مواجه می شوید   ونه با این اهداف در ارتباط است .۵

 .هر کاری که به این اهداف ربطی ندارد را حذف کنید و یا اننامش را به شلف دی ری بسپارید .۶

 .ماه، موف یت کبی تان را ارزیابی کنیددر پایان سه  .۷

 .اهداف جدیدی که  الش ان یز تر هم هستند را برای خود تعیین کنید .8

 

 عادت ضد تنبلی

 ایده هایتان را ثبت کنید -3

 .احساس استیصال می کنم و بیش از حد کار بر سرم ریلته است»بهانه ای که از میان می رود: 

 ؟نبوه فهرست کارهایی که باید اننام بدهید د ار حس استیصال شده ایدآیا تا کنون به دلیل حنم ا

 

صالی که به ما د ت می دهند به دلیا حمم کارهایی که هنوز کاما  جالب ا ت بدانید که این احساس ا تی

 ی عملیاتی شما ت.ها   برنامههنشده اند نیست. بلکه اغلب حالا چگونگی پر راندن اید
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آن یا قدر ذهن ما را به خود مشغول می کند تا این که بابخره فکر یا ایده ی ناقصی آن طبق اثر زی رنیک هر

ای بریزیم. به عبارت دی ر، اگر شرررما به طور ی عمبیاتیاننامش برنامه   ون یرا اننام دهیم و یا برای 

های فعبی تان تأثیر منفی هایتان خالی کنید، آنها بر روی تمرکز شررما بر اننام پروژه تان را از ایدهنمرتب ذه

 .می گذارند

اثر زی رنیک به صورت مست یم بر عادت به تعویق انداختن کارها تأثیر می گذارد، زیرا این اثر وقتی که صدها 

شدن خودداری کنیم ست به کار فعالیتی خاص  شود از د  .ایده برای اننام دادن در ذهنمان داریم باعث می 

 اما را حل کدام است؟

ایده از دهان ب ذرد و ثبت نشررده  یارا در خود پرورش دهید و ن ذارید حتی یک فکر « هاهت ایدثب»عادت 

 .باقی بماند

یادداشت کردن هر فکری که به مغزتان می رسد و کنار گذاشتن آن برای استفاده در آینده به  یحتی کار ساده

ن دلیل هم هسررت که عادت ثبت ایده ی فعبی تان متمرکز بمانید. به همیهشررما کمک می کند بر روی پروژ

 ای که توان اننام کار را از ما می گیرند را از میان می برد. ها، لوپهای خالی

 

به عبارت دیگر   قتی ذهن شما لبريز از افکار درهم   تصادفی ا ت شما نمی توانید لد در لد خود را ملزک به 

 .انماک کاری که در د ت دارید بکنید

 

ها گاه و بی گاه و در لحظاتی نظیر ها بمباران می شررویم. ایدهما همواره توسررط ایدهح ی ت آن اسررت که 

صبحانه خوردن، رانندگی  شوند. پیش می آید که در یورزش کردن،  ا رنگ کردن یک اتاق در ذهن ما نیز می 

قی نمی کند ی بسیار عالی ای که به ذهنمان خطور کرده است از خواب بیدار می شویم. فرنیمه شبی با ایده

 .، شما باید همیشه آمادگی ثبت و ضبط آنها را داشته باشیددهندکه این لحظات الهام کی و کنا رخ می 

 اجرای این عادت

 :در این جا به   ون ی استفاده از عادت ثبت ایده ها اشاره می شود

 هایتان را همیشه همراه داشته باشیدهابزاری برای ثبت اید .۱
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 در ذهنتان جرقه می زند را بالفاصبه در آن ثبت کنید هر ایده ای که .۲

 هفته ای یک بار این یادداشتها را مرور کنید .٣

 .برای پرداختن به هر کدام از این ایده ها برنامه ریزی کنید .۴

 

 . گفته شده ا ت که هر کسی در زندگی اش ر ز ایده ای به  رش می زند که یک میلیون دالر می ارزد

ست. پدیدهخطور ایده ه ست که ای عظیم به ذهن، تنربه ای معمول در میان هم ان ا ی غیر معمول، آن ا

 .یکی از مردمانی بشویم که هر فکری به ذهنشان می رسد را با دقت ثبت می کنند

 

 :عادت ضد تنبلی

 پرونده ۴3سیستم  -۴

 بهانه ای که از میان می رود: فراموش می کنم اننامش دهم

سازماندهی مناسبی نداشته باشید از یاد بردن اننام کارهایتان به سادگی امکان پذیر است.   نانچه سیستم

سم  شتن زمان هبت ایدثقبال در مورد اهمیت مکانی ست و به یاد دا سلن گفتیم، اما ثبت ایده یک  یز ا ها 

 ۴3پرورش عادت  همان آغاز بر روی آن کار یک  یز دی ر، آسرران ترین راه برای به خاطر سررپردن همه  یز

 .پرونده است

 

ست که تکنیک  شرح ا صه ی این مطبب بدین  مند برای دنبال کردن ایده به پرونده یک رویکرد نظام ۴3خال

سال در نظر  صبی برای دوازده ماه  سه را به دوازده پرونده ی ا شما یک قف شروع،  شما ارائه می دهد. برای 

ی یک روز از ماه اسررت را بدان اضررافه کنید. ههر کدام نمایندی دی ر را که ندهپرو 3۱می گیرید. سررپس باید 

میان ماه جاری و  ،پرونده را باید به ترتیب روزهای ماه 3۱پرونده می شررود.  ۴3حاصررل جمع همه ی اینها 

 ماه دی ر سال را ب ذارید.  ۱۱ی مربوط به هیازده پروند ،ماه آینده قرار دهید و پشت آن
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انه باید یادآورهایی برای دنبال کردن کارهای خاص در تاریخ های معین قرار طی یک مرور هفت ی یا ماه

پرونده هر روز سررر بزنید و با دیدن هر  ۴3دهید. بعد تنها کاری که بزم اسررت بکنید این اسررت که به این 

 .یادداشت یادآوری کننده دست به کار اننام کاری که از پیش برای خودتان یادداشت کرده اید بشوید

 جرای این عادتا

 .بلشی از فضای خانه تان را به انباشتن کاغذهایی که برای این کار بزم اند اختصاص دهید -۱

 .پنناه پرونده بر سبدار به همراه یک قفسه برای طب ه بندی آنها بلرید -۲

ان کرده اید می هر ایده یا کاری که باید اننام شود را یادداشت کنید و آن را در تاریلی که برای آن تعیین -3

 .پرونددها قرار دهید

 .به صورت هفت ی کاغذهایتان را مرور کنید -۴

 .ها ترتیب دهیدروزانه ای برای اننام کارها و پی یری ایده و ی ماهانهزمان یبرنامه -۵

 .با به سر رسیدن هر سال کاغذهای جدیدی را جای زین کاغذهای قببی کنید و کار را تکرار کنید -۶

 .ادآور روزانه برای سر زدن به روش های مربوط به آن روز بسازیدیک ی -۷

 

 عادت ضد تنبلی

 فهرست پروژه ها -۵

 بهانه ای که از میان می رود: باید اول فالن کار را اننام دهم

ا به اننام رسررراندن آن هم به تعویق می افتد. وقتی تعیوقتی پروژه ای به خوبی تعریف نشرررده باشرررد طب

آغاز آن پروژه به  ،ها باید کارهای دی ری مربوط بدان را هم اننام دهیدقبل از اننام پروژ نیداحسرراس می ک

خودی خود به تاخیر می افتد. در ح ی ت، این بهانه تنها بدان معنی اسررت که شررما هنوز قدمهایی که باید 

داشرتن تعریف واضرحی از  . راه حل همبرای آغاز کارتان بردارید را به درسرتی برای خودتان تعریف نکردداید

 .کارهایی که برای اننام هر پروژه باید اننام ب یرد است
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ست پروژه، تنها باید  شتن فهر شما اننام می دهد. با دا ست پروژه برای  ست که یک فهر این همان کاری ا

ست. بدین ترتیب شده ا ستان ثبت  شید، و نه دهمین قدمی که در فهر شتن قدم بعدی با ما با ش ن ران بردا

مند هر قدم عمبیاتی در این فهرست بر به تعویق انداختن پروژه اصبی فائق می آیید. با این کامل کردن نظام

 .شیوه بزم نیست که ن ران نتینه ی پروژه باشید، تنها کافی است که کار را اننام دهید

کار ملتبف داشته باشید به  ند  ای بنویسید. بدین ترتیب اگر  ندهژتان فهرست پروبرای تمام ابعاد زندگی

فهرست ملتبف هم نیاز خواهید داشت. برای مثال، شما می توانید برای هر یک از این پنج پروژه فهرستی 

 .تهیه کنید

ا یک برگه کاغذ جداگانه تهیه کنید، کار را با مشرررلف کردن هدفی که مایبید بدان هپروژ برای هر کدام از این

یاتی قابل اجرایی که در راه رسرریدن به آن بزم اسررت بردارید شررروع کنید. هدف دسررت یابید و قدمهای عمب

ساده سوال  سلی برای  ست که پا ستی از قدم های عمبیاتی مرتبط ا شتن فهر شما نو کار بعدی »ی نهایی 

 .هستند«  یست؟

هم گنگ و م رمز موف یت در این عادت تمرکز بر تک تک این قدمهای عمبیاتی است. تعریف این قدمها نباید

 .دقیق هر قدم را مشلف کنید مبزوماتباشد و در عوض بزم است که 

ست که ا تیدر نها سعه  نیبزم ا ست را هم ام با تو شما در طول اننام پروژه دیپروژه تان به روز کن یفهر  .

 انیا پاکار را ت نیو ا دیتان ب ننانآنها را هم در فهرسرررت دیآورد که با دیبه دسرررت خواه یدیاطالعات جد

 . دیپروژه ادامه ده افتنی

 عادت نیا یاجرا

 :قرار است نیها از اهپرورش عادت فهرست پروژ یهساد ندیفرا

 .دیبلر ادداشتیدفتر  کی -۱

 .دیتان اختصاص ده یفعب یصفحه از آن را به پروژه  کی -۲

 .دیریپروژه را در نظر ب  نیا یهدف اصب -3

 .دیکن ادداشتیشوند را  دنبال دیکه با یاتیعمب یهاقدم -۴

 .دیتان را اننام دهاز موارد فهرست یکیهر روز حداقل  -۵
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 .دیبه روز کن دیریگ یم تانیکه از کارها یفهرست را با توجه به بازخورد -۶

 

 

 :یعادت ضد تنبل

 ینیبازب فهرست -۶

 اول فالن کار را اننام دهم دیرود: با یم انیکه از م یا بهانه

 نادیمشکل هم ا نی. راه حل ادیانداز یم قیرا به تعو دیکه قبال صدها بار هم اننام داده ا یشما کار یگاه

 شماست. یدر زندگ ی ند مرحبه ا یاننام تمام کارها ینظام برا کی

سان کیمند کردن  نظام سه کار آ ست. کاف یپرو ست  یا ساعت وقت کنار ب ذار کیا و آنچه به  دیروز  ند 

شتن  یی. کارهادیکن لیرا تحب دیهد یاننام م یصورت هفت  سه  کیکه به دا  مندازین ی ند مرحبه ا یپرو

 کنید. ییهستند را شناسا

 عادت نیا یاجرا

 :ستین یکار سلت ،تانیکارها نیو روت ی ند مرحبه ا یپروسه ها یبرا ینیفهرست بازب نوشتن

 .دیبردار دیکن یم ادداشتیرا در آن  تانیرا که فهرست پروژدها یدفتر ه ا -۱

 .دیاختصاص ده نیروت یپروسه کیصفحه از آن را به  کی -۲

 .دیکن ادداشتیرا  دیدنبال کن دیکه با یاتیعمب یقدم ها -3

 .دیگام به گام را دنبال کن یهاپروسه نیا دیرا اننام دهروتینی هر گاه که بزم شد کار  -۴

 .دیباش تانیدادن پروسه ها شرفتیبه روز کردن و پ یبرا ییها. به دنبال راه۵

شتن ست بازب نو ضاف کیبه نظر  دیشا ینیفهر سد و حت هودهیو ب یکار ا عمل  نیبر آن اند که ا یعده ا یبر

 فهرست کیاست. داشتن  حیمسئبه صح نیعکس اشود. اما  یشما م یافتادن کارها قیخود باعث به تعو

سشود اننام آنها تا حد  یباعث م نیروت یکارها یگام به گام برا ینیبازب شود. د یادیز اریب زم ب  ریساده 
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ها را مو به مو دنبال قدم نیاست که ا نیا دیاننام ده دیکه با یو تنها کار دیبپرداز گمانبه حدس و  ستین

 .دیکن

 

 یعادت ضد تنبل

 دیگروه قرار ده کیهمانند را در  یکارها -۷

 کنم اننامش دهم یفراموش مرود:  یم انیکه از م یا بهانه

روز پر مشغبه  کیکشد اما معموب در طول  یطول م  هیکه اننامشان تنها  ند دق میدار ییما کارها ی همه

هستند که  یمرحبه ا کیاز کار  یا موارد. تنهستندیپروسه ن ازمندیها نهها به مانند پروژ نیافتد. ا یاز قبم م

که عادت خاص اننام  نیاست، م ر ا سانبه طور مرتب هم اننام شوند. فراموش کردن آنها آ دیمهم اند و با

 نینبردن اننام ا ادیاز  یراه حل سررراده برا کی. دیآن ها را در خودتان پرورش داده باشررر یدادن هر روزه 

 .دیگروه قرار ده کیهستند را در  هیشب  ریکدیکه به  ییکو ک آن است که آنها یکارها

 عادت نیا یاجرا

کو ک اما مهم روزانه تان را  یتهایعادت آن اسررت که فعال نیا یاجرا یراه برا نیبهتر میکن یم دیتأک دوباره

 :دیکن لیتبد یاتیعمب یبه پروسه ها ریز بیبه ترت

 دیکن ییاسادارند را شن زین یکسانی جیکه نتا یکو ک یکارها -۱

 .دیگروه قرار ده کیآنها را در  یمنط  یبا نظم -۲

 .دیاضافه کن تانیپروژه ها ادداشتیو آن را به دفتر  دیسیگام به گام بنو یپروسه کی -3

 .دیعادت کنار ب ذار نیا یاجرا یزمان را برا یهر روز م دار -۴

 

ضو یکوچک با د ته بند یکارها تیریمد  ییجا گریشود. با آغاز هر پر  ه  د یع مآنها مانع از اندراا از مو

در  بلکه لاارفا آن ه د یکن ینم« انتخاب»تان را  یماند   شااما کار بعد ینم یانداختن کارها باق قیبه تعو یبرا

 .دیکن یرا دنبال م دینوشته ا فهر تتان
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 یعادت ضد تنبل 

 هاپروژه کیبه  کی اننام -8

 است لتهیاز حد کار بر سرم ر شیکنم و ب یم صالیتاحساس اسرود:  یم انیکه از م یا بهانه

ساس ا مانیانبوه حنم کارها لیبه دل یوقت سع م،یکن یصال مستیاح  میکن یم یبا اننام همزمان  ند کار 

 یاز آن که مسئبه ا شیکه اننام همزمان کارها ب نناستی. مشکل امیریامور را در دست ب  یهدوباره سر رش

 مهی. تالشتان بدیکن یم معطوفان را به دو کار همزمان تهتوج یکند، معموب وقت یممسئبه  نادیرا حل کند ا

 یتهایاننام فعال ی. به جادیای یم لیبه نصرررف ت ب زیکارتان ن نهینت تیکم بیترت نیشرررود و به هم یم

 .دیرا در خود پرورش ده کیبه  کیزمان، بهتر است عادت  کیگوناگون در 

 . دیکه سر راه شما قرار گرفت بشو یتیه بالفاصبه دست به کار اننام هر فعالعادت آن است ک نیا ی بزمه

 

ستراتژ نیهمچن «کیبه  کی» س یپروژه ها یبرا یمؤثر یا ست، ب که مردم در  دیآ یم شیپ اریدرازمدت ا

پروژه را تمام  کیعاقالنهتر آن است که ابتدا  یدهند. اما استراتژ یاننام م  ریزمان واحد  ند کار را با همد

 یکند تا در زمان مشلف کارها یمعادت هم به شما کمک  نی. امییرا آغاز نما ی رید یو بعدا پروژها مینک

 .دیداشته باش یشتریب یهزیان  تانیاننام کارها یکه برا نیو هم ا دیاننام ده یشتریب

 عادت نیا یاجرا

 :شرح است نیعادت بد نیا یراه اجرا نیبهتر، برد یزمان م یها مدتروژپ کیبه  کیعادت اننام  پرورش

 .دیرسان یآن را به اننام م دیدان یکه م دیروزانه تان را شروع کن یبرنامه یتنها زمان -۱

 .دیکن یبند تیشان اولو یزمان تیو محدود یسودمند بیرا به ترت تانیپروژه ها -۲

 .ودتا کامل ش دیالف کار کن یهپروژ یآن قدر رو -3
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 .دیب ج، و د هم اننام ده یکار را با پروژد نیو هم دیاولتان برگرد یسر جا -۴

ست لیو تحب یبا اننام مرور هفت  -۵ شت به عادت پ تانیها یبند تیاولو یدر ان اننام همزم نیشیاز بازگ

 .دیکن یریکارها جبوگ

شرررما  یبهر دور شیبر افزا یزیشررر فت ان  ریپروژه ها تأث کیبه  کیکه اننام  افتی دیدر خواه یزود به

ن انداخت قیپروژه امکان به تعو کی افتنی انیحاصررل از پا نانیو ه زهیان  نادیا لیدارد. عالوه بر آن به دل

 شود. یتر م فیضع یبعد یهاپروژه

 

 یعادت ضد تنبل

 دیکن یری یخود را پ یها تیو موف  شرفتیپ -9

  تسیمهم ن:رود یم انیکه از م یا بهانه

 نید به ارس یکه به نظر م ی. وقتمیندازیب قیبه تعو زهینداشتن ان  لیرا به دل مانیکه ما کارها دیآ یم شیپ

 دشوار است.  اریداشتن بس زهیو ان  نانیه دیرس ینم ییها به جا یزود

توان  یکه قابا  اانمش باشااد را م زیهر آن چ»کرده ا اات:  انیب نیجمله چن کیمطلب را در  نیداگر ا تریپ

 «کرد. تیریمد

را در خود  تانیها شرررفتیپ یروزانه  یری یبزم اسررت که شررما عادت پ ،یدر زندگ زیبردن هر   شیپ یبرا

گذشرررته تان  یهاتیبه موف  دیتوان یم دیمواجه شرررد یگهزیان  یهرگاه با ب بیترت نیو بد د،یپرورش ده

 .دیکه   در در راهتان جبو رفته ا دینیو بب دیندازیب ین اه

که از  می. همه ما دوست داردیآور یادامه دادن راهتان را به دست م یبزم برا یزهیکه شما ان  نیا نلست

 ،یبه هدف اصرررب دنیکو کتان در راه دراز رسررر یها تی موف یری ی. با پمیکو کمان لذت ببر یهاتیموف 

ست که د نیو در ا دیکن یم نادیدر خود ا زیرا ن وممدا یروزیشما عادت پ ست  یاز ادامه  ریهن ام ا کار د

شت ز دیبرنلواه س یم رایدا صل از آن  یها یروزیپ یزننیرهکه  دیتر کو ک مداوم از هم ب سبد و لذت حا

 برود. انیاز م زین
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 عادت نیا یاجرا

 نیا لی. تبددیآ یشرربه به دسررت نم کیدارد و  اجیاسررت که به زمان احت یاسررهپرو یری یعادت پ پرورش

 است: ریز بیروزانه به ترت یپروسه به عادت

 .دیریرا در نظر ب  دیکرده ا نییخود تع یکه برا زهر کدام از اهداف د.س.د.م. -۱

تاب ک کی)مثال هدف انتشررار  دیکن دایروزانه پ یتینها به فعالآ لیاهداف و تبد نیکردن ا یكم یبرا یراه -۲

 (.دیتواند به صورت نوشتن هزار کبمه در روز در آ یماه نوامبر م کمیتا 

 .دیرا هر روز اننام ده تیفعال نیکه ا دیعزمتان را جزم کن -3

 ییها شرررنیکیاپب .دیرا ثبت و ضررربط کن دیآور یعادت به دسرررت م نیا یکه در اجرا ییتهایتمام موف  -۴

 .دیاز آنها استفاده کن دیتوان یهمراه هوشمند وجود دارند که م یتبفن ها یکار بر رو نیملصوص ا

ضبط کرده کیحداقل  -۵ شب قبل از خواب مدت. دیرا به روز کن دیابار در روز آنچه ثبت و   نیا یرا برا یهر 

 .دارد ازیزمان ن  هیکار حداکثر به پنج دق نی. اب ذاریدکار کنار 

س انتیها تیمرور موف  یبرا ادآوری کی -۶ س ریدر م و  یبه برنامه مرور هفت  زد.س.د.م. به اهداف در دنیر

 .دیتان اضافه کنماهانه

کار به صررررف  نی. البته ادیآ یم یا هودهیدر ن اه اول به نظر کار پر مشرررغبه و ب هاتیموف  یری یپ عادت

 دنیرسرر یشررما برا ی زهیعادت ان  نیکه ا افتی دیآن در خواه یاما با اجرا دارد. ازیزمان و تالش ن یم دار

 .دیریروزانه تان درس ب  اتیکند تا از تنرب یبه شما کمک م نیکند و همچن یم نیبه اهدافتان را تأم

 

 یعادت ضد تنبل

 دیرا با م.ت.ف آغاز کن روزتان -۱0

 ارهفعال وقتش را ندرود:  یم انیکه از م یا بهانه

گوناگون داشررته  یتهایبرنامه روزانه پر از فعال کی یدر ظاهر آسرران اسررت، اما وقت 80/ ۲0به اصررل  یبندیپا

ر د دیاست که نبا نیشود. راه حل ا ی)م.ت.ف( آن هم در هر روز دشوار م تهایفعال نیتمرکز بر مهم تر دیباش
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 دیکه بزم اسررت بکن یتنها کار د،یب رد تهایعالف نیمهم تر یبرا یتان به دنبال زمان خال یکار یجدول برنامه

 .دیها بپردازآن هب ی ریاست که هر روز صبح قبل از هر کار د نیا

سلن گفت. تهایفعال نیبار از مفهوم مهم تر نیاول یبرا وتایالنوبا شیسال پ  ند  نیاو از ا یهدیا )م.ت.ف( 

و آنها را  دینک ییشما دارند شناسا یو شلص یفه احر یرا بر زندگ ریتأث نیشتریکه ب ییتهایقرار است که فعال

 .دیصبح اول وقت اننام ده

صل از ا یضد تبب عادت ست که به فعال نیهم بد دهیا نیحا وز ر انیحتما تا پا ستیبا یکه م یتیشرح ا

سا دیاننام ده شنا ست اقدام و  یپروژه کیمربوط به  دیها با تیفعال نی. دو تا از ادیکن ییرا   از یکیدر د

که  یعادت دیم.ت.ف با یتهایالفع نیاز ا یکیهدف ببندمدت شما باشد. عالوه بر آن،  کیاز  یبلش دیآنها با

 باشد. دیده یروزانه اننامش م

 عادت نیا یاجرا

 :شود یم سریم ریز یآسان است و با دنبال کردن پنج مرحبه  اریبس )م.ت.ف( عادت  پرورش

 .دیبرسان انیدر روز بعد به پا شانیها تیفعال نیمهم ترهر روزتان را با مشلف کردن سه تا از  -۱

 .دیکن یبند تیدر رأس آن اولو ،ها تیفعال نیترتاثیرفهرست را با قرار دادن پر  نیا -۲

 شو لیتا بابخره تکم دیشو کی یهشمار تیو بالفاصبه دست به کار اننام فعال دیشو داریاز خواب ب -3

 .دیسه ادامه ده یهدو و شمار یهشمار تیفعال دادن به انیکارتان را با پا -۴

 .دیدارند ب ذران یکمتر تیکه نسبتا اهم ییهاتیروزتان را با تمرکز بر فعال یباق -۵

 

 اتهیفعال نیمهم تر ی. شر ع کردن هر ر ز لبح با تمرکز بر ر دیرا در خود پر رش ده یلبدگاه)ک.ت.ا( عادت 

 انداختن کارها ا ت. قیغلبه بر به تعو یی الح نها

 

 د،یشرروها  تیفعال نیاننام مهم تر یکردن زمان مناسررب برا دایکه معطل پ نیا یشررما به جا بیترت نیبد

  دیکن یشما دارند آغاز م یبر زندگ یکمتر ریکه تأث ییتهایفعال ریاز پرداختن به سا شیآنها را هر روز صبح و پ
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 یعادت ضد تنبل

 تیحس فور نادیا -۱۱

 فعال وقتش را ندارمرود:  یم انیکه از م یا بهانه

سون،یقانون پارک طبق ست با  یم دار زمان اننام هر کار ن  به آن کار اختصاص شیکه از پ یم دار زمانبرابر ا

س کی لیتحو یتان برا یانی. مثال اگر مهبت پادیداده ا شد. احتمال آن ب سه هفته با ست که در اریپروژه   ا

عال بهانه که ف نیا دنیرا با تراشرر مانیهاآن که ما اغبب کار نهی. نتدیپروژه تان را تمام کن سررتمیروز ب انیپا

نداز یم قیوبه تع میوقتش را ندار  انیاپ یبرا ییمهبت نها کی)مثال با در نظر گرفتن  می. اما اگر بتوانمیا

 .میده یتر اننام م عیآنها را سر میکن نادیا تیاننام هر فعال یبرا یو اضطرار تیکار( حس فور

ا اات  نیا میغلبه کن مانیانداختن کارها قیبر به تعو میتوان یآن م ی لهیکه به   اا ییعادت ها نیاز بهتر یکی

 فردا ت.  ههر پر ژ انیکه انگار مهلت پا میکن یزندگ یکه طور

ش کی یااننام پروژه یاگر برا یحت بیترت نیبد شته با  دیعادت را در خود پرورش ده نیا دیهفته وقت دا

 یاننامش زمان باق یبرا  ریروز د کیتنها  ییکه گو دیاننام ده یو اضررطرار تیکه آن را با  نان حس فور

 در هر کار است. تیحس فور نادیست. راه حل اا

 

 یعادت ضد تنبل

 بر پروژه یمبتن یهامهارت نادیا -۱۲

 فالن کار را اول اننام بدهم. دیرود، با یم انیکه از م یا بهانه

که  دیعذر موجه را دار نیکه شررما ا رایز سررتین یاننام آن کاف یپروژه برا کیاننام  یزیتنها طرح ر یگاه

 دیبسپار  رینفر د کیمشکل آن است که با پروژه را به  نی. راه حل ادی  ونه آن کار را اننام ده دیدان ینم

 دوم خودشرران کردیطبق رو رندیگ یم می. معموب مردم تصررمدیکن دایاننام آن را پ یو با خودتان راه   ون 

 یدیجد یمهارت ها دیبا یدیجد تیلاننام هر فعا یبرا بیترت نیکنند و بد دایرا پ شانیهاراه اننام پروژه

 .اموزندیهم ب
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ست گام به گام اننام پروژهب دوباره سه  کی یط ه فهر  نیاز موارد ا کی. به هر دیندازینظام مند ن اه ب یپرو

از آغاز به  دیآن کار را   ونه اننام ده دیدانیکه نم نیا لیکه به دل دیو از خودتان بپرسرر دیفهرسررت ن اه کن

ست م نی. اگر واقعا اریخ ای دیکن یم زیکار پره شلف د دیتوان یطور ا ا ت دیبلواه ی ریاز همکارتان با هر 

 که بزم است خودتان آن دیکن ی. اما اگر فکر مدیاننام دهد تا شما منبور به اننام آن نباش تانیآن کار را برا

 .دیاننامش گسترش ده یرا برا تانیهامهارت دیبا دیکار را اننام ده

 

شده ا ت. کاف تیبا موفق گرینفر د کیتو ط  ایدن نیدر ا یهر کار تانهخوشبخ شما با جا یانماک   یا ت که 

 .دیریبگ ادیآن کار را  حی  انماک لد دیا  بگیار یپا

 

 دیکن یری یرا پ یشش مرحبه ا یهسپرو نیا دیبا دیجد یتهایجهت اننام فعال دیجد یهامهارت نادیا یبرا

 دیکن ییرا شناسا ازتانیورد ناول: مهارت م ی مرحبه. 

مثل  یکب یزی  دیمثال هدف شما نبا ی. برادیاموزیرا ب یزی ه   دیخواه یم  ایکه دق دیابیدر دیبا لستن

شد و در « شدن یترهلنران بس» شما  دیکن نییخودتان تع یرا برا ی یهدف دق دیبا آنبا که هر لحظه به 

 .است دهیرس یشما به  ه درجه ا یینشان دهد مهارت و کارا

  دیمهارت تمرکز کن کی یدوم: بر رو یمرحبه. 

 یبر رو یبهتر است که در هر م طع زمان دینوشته ا دیاموزیب دیکه با ییزهایاز   ییاگر فهرست ببندباب یتح

شادیاز آنها تمرکز کن یکی س دی.  شامل مواردتفهر ست ادی لیاز قب یتان  با توپ و با  یگرفتن دو ماراتون، ترد

ست که آموخت تاریدر جمع و نواختن گ یسلنران شد. اما مهم آن ا ل درنگ قاب یکه ب دیرا آغاز کن یمهارت نبا

 اجرا باشد.

 نیشرردن بر آن اسررت. البته شررما ا رهیخ یراه برا نیتر عیمهارت سررر کیو تنها  کیآموختن  یتمرکز بر رو

ها هدر عرض هفته ها و ما دیتوان یمهارت م کی یاما با تمرکز بر رو د،یآور یشبه به دست نم کیرا  یخبرگ

 .دیاموزیدر مورد آن ب یاریو بس دیمف یزهای 
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 دیابیمهارت ب نیآموزش ا یبرا یسوم: منبع مرحبه. 

جا به دسررت آوردن اطالعات  نیپروسرره اسررت. هدف شررما در ا نیبلش ا نیاطالعات مهم تر یمع آورج

ست سب ا ست و گوش دادن به افراد منا سعت ب دیتوان یرا تا م تورتان .در ه تا هر   دیپهن کن یشتریبا و

کتفا ا دیریگ ینفر م کیکه از  یتنها به اطالعات د،یدر مورد موضرروع مورد نظرتان اطالعات کسررب کن شررتریب

سان دینکن صف تح ي تان را به اتمام بر کامال  و دیو با خواندن  ند کتاب و منبه و پرس و جو از افراد متل

 ..دیبر موضوع مورد نظرتان مسبط شو

 دیزیگام به گام بر یبرنامه  کی هارم:  مرحبه. 

آماده  یعادت ضررد تنبب نیپننم یکه برااسررت  یگام به گام یهمرحبه به مانند نوشررتن فهرسررت پروژ نیا

 . بهدیو بالفاصبه آن را اجرا کن دیتان را متوقف کن یآموزش کب یهاهپروس دیآموخت یدیجد زی. هرگاه  دیکرد

 دیدار زاین یشرررتریاطالعات ب هاننامش ب یکه برا نیا لیانداختن کار به دل قیبه تعو یتبهدر   ر،یعبارت د

 .دیگرفتار نشو

ضافه کن یدیموارد جد بیترت نیهم به  نیهر کدام از ا یریادگیو با  دیرا به فهرست پروژه مهارت محورتان ا

العات تازه رن اطرام به کار گرفتربه گ امرگو  هرپروس نی. اننام ادیت به کار اننام دادن آن شورموارد دس

 .مهارت تازه است کیراه آموختن  نیترعیسر

 دینک قیرا با هم تبف تانیهاادداشتیپننم:  مرحبه. 

س یم ییبه جا ابخرهب ست که آموخته دیاهاطالعات آموخت یکه به قدر کاف دیر را به  تانیهاو حاب نوبت آن ا

  رید دیکه حس کرد دندیرس یبه ن طه ا ی. وقتدیکن لیآسان باشد تبد زیکه دنبال کردنش ن یاساده یپروسه

 .دینشو یزائد و اضاف یکارها مانناتا گرفتار  دیآنها را ثبت و ضبط کن دیکار را آموخته ا یمبان

 رونیرا ب ادداشتانیاست دفتر  ی. کافستین یقابل اجرا کار سلت یادداشتهایاز  یامنموعه نی ن یآور جمع

سمت دیبکش شتهای نی. ادیاختصاص بده دیکه در حال آموختنش هست یاز آن را به مهارت تازه ا یو ق  اددا

 .دنرا در خود داشته باش ریموارد ز دیبا
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  ششم: کار روزانه یمرحبه 

 یتنها کار.دیبزم اسررت که عادت تکرار مهارت مورد نظرتان را به صررورت روزانه در خود پرورش ده تینها رد

 تانشرفتیبعد پ و دیآن مهارت را پرورش ده مربوط به اننام یاست که در خود عادت نیا دیکنب ستکه بزم ا

ست. تنها  الش پ ریامکان پذ ایدن نیدر ا یهر کار بایگرفتن ت ر ادی. دیو ثبت کن یری یرا پ شما  یور شیا

 آن مهارت است. یموثق و سپس پرورش عادت تکرار روزانه یکردن منبع اطالعات دایپ

 

 یعادت ضد تنبل

 دیکن دایپ میمست  ریغ یها زهیان  -۱3

 حالش را ندارم :رود یم انیکه از م یا بهانه

 

. اما آن ه مردمان میانداشااتهرا  یانماک کار یکه در آنها حال   حولااله میرا تمربه کرده ا یما لدظات ی همه

را نداشته باشند  یاگر حس   حال انماک کار یا ت که آنها حت نیکند ا یم زیمتما یعاد یهاموفق را از انسان

لبر نم دایپ زهیانگ یدهند. آنها برا یباز هم انمامش م ش یبلکه  اختار ذهن کنند  یکردن  ا ک را مد ی ختکو

 دارند.

 

اسرت که  یطوبن یاکار پروسره نی. ادیکن نادیدر خودتان ا دیتوان یشربه نم کیرا  یسراختار ذهن نیا البته

 دیدر خود پرورش ده دیخواه یکه م یبلش مرتبط با عادت هزیان  میمرتب تحت تعال ستیبا یضمن آن م

ساده تردیریقرار ب   نیبا ا ییخواندن کتاب ها ایالهام بلش  یها یسلنران دنیو د دنیشن انبریراه م نی. 

 .مضمون است

وش گ یکنند. شما برا یم نادیا زشیدهند و در شما ان  یم روین ،حرکت یالهام بلش به شما برا سلنرانان

 یاننام کارها ایورزش کردن و  ،یاسرررت موقع رانندگ یکاف د،یندار یازیآنها به وقت آزاد ن یدادن به حرفها

 میت مس ریتا به صورت غ دیده وشگ یزنیان  یها یتبفن همراهتان به سلنران ایپد  یخانه با استفاده از آ

 .دیکن دایپ زهیخود ان  یتهایفعال یهمه  یبرا
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 بیترت نی. بددیخود قرار ده یروزانه  یالهام بلش را در برنامه  یها یسلنران دنیو د دنیاست شن یکاف

ست یغ یزهیو ان  یمنبع انرژ کی شهیهم ستان دار میرم ستر ذهنتان  یبکه تکرار م یکه پس از مدت دیدر د

 آورد. یممداوم را در شما به وجود  یسلتکوش یبرا زهیپران  یساختار ذهن کیشود و  یم

 

 یعادت ضد تنبل

 تنسم و تصور کیتکن -۱۴

 «حالش را ندارم.»رود:  یم انیکه از م یا بهانه

ه ک ییدنبال کردن هدفها یارا بر زدتانیآسرران اسررت که ان  دیاننام دادن دار یبرا  ریکار د کیهزار و  یوقت

شوق ز شانیقبال برا شت یادیشور و  ست بده دیدا ستدیاز د شما به را ست که  ست ا سب  ی. در به دنبال ک

 هم لیدل نیشررود. به هم یم لیکار شرراق تبد کیبه  امیهدف در مرور ا نیا لین ندیاما فرا د،یهسررت نهینت

 .دیکن لیو حاضر است تبد یبرابر  شمانتان ح موجود زنده که در کیاهدافتان را به  دیهست که شما با

صور را م کیتکن شما م یتوان از راهها یتنسم و ت سبان دیتوان یملتبف اجرا کرد.  با  ییعکس ها دنیبا  

 دیانالهام بلش بلو یکتاب ها دیتوان ی. مدیرا درست کن تانیاهایتاببو تاببو رو کی یموضوع هدفتان بر رو

تان  یو زندگ دینیمراقبه بنشرر به دیتوان یطور م نی. همدیگوش ده زدبلشیان  ییویراد یبه برنامه ها ایو 

 .دیتنسم کن دیا دهیکه به هدفتان رس یرا در حال

 عادت نیا یاجرا

صور زمان کیام تک افتهیمن در سم و ت  لیتبد  اهیعادت گاه و ب کیخود را دارد که به  ییکارا نیشتریب یتن

 یگزیان  یکه د ار ب یدر عوض تنها در لحظات د،یآن را هر روز اننام ده دیستیشما منبور ن نیشود. بنابرا

 شود یاشاره م کیکنت نیا یاجرا یجا به   ون  نی. در ادیریب  یاری کیتکن نیاز ا دیهست

 .دیکن ادداشتید.س.ت.مز را  یدنیهدف دقيق و س  کی او

 .دی ذارکنار ب کیتکن نیا یاجرا یوقت برا  هیقپنج تا ده د دیشده ا یزگیان  یکه گرفتار ب یی، در زمان ها۲
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 دیواهخ یخواهد کرد؛ شما  ه احساس رییاوضاع   ونه تغ دیابیهدف دست  نیبه ا یکه وقت دی. تصور کن٣

 در کنار شما خواهد بود؟ یتان   ونه خواهد بود؟  ه کس یداشت؟ زندگ

 . |دیاز دست رفته تان را به دست آور زهیان تا دوباره  دیروزانه تکرار کن یپروسه را در برنامه ا نی. ا۴

ر کنم د یکنند، اما فکر م یعبم و کاذب قبمداد م دیتنسررم و تصررور راشرر کیمردم تک یدانم که برخ یم من

س کیتکن نیا زهیهن ام ثبود ان  ساس خوب دیمف اریب ست. هرگاه اح و  یتا انرژ دیآن را اننام ده دیندار یا

 دیابیدن هدفتان بازدنبال کر یخود را برا نانیه

 :یعادت ضد تنبب نیو دوم ستیب

 دیکن یصبور

 ستیمهم ن :رود یم انیکه از م یا بهانه

 یسانافتد. به آ یاتفاق نم نیهم که ا ی. وقتمینیرا بالفاصبه بب مانیتالش ها نهینت میما دوست دار یهمه

ن از اساس مهم نبوده است، حال که هدفما مییگو ی. اغبب اوقات به خودمان ممیشو یم میو تسب وسیمأ

 .ستیطور ن نیآن که به واقع ا

ست که به  نکته ش ادیمهم آن ا شته با ش یشبه به بار نم کی جیکه نتا دیدا شما بانندین ان که به همچن دی. 

نام ان ی. برادیو با آن مدارا کن دیصبور باش دیبر یم شیهدفتان پ یتان را به سوژهپرو یوست یو پ یآهست 

 وجود دارد:سه راه  کار نیا

 رفتشرریکه شررما پ یدارند. وقت اجیبه بار نشررسررتن به زمان احت یبرا جیکه نتا دیدرک کن دیبا نلسررت -۱

ام به گام شدن گ کیو نزد جینتا ینیشدن آسان است. رشد تدر میو تسب دیناام دیپیدر کارتان ن یبالفاصبه ا

 باشد.. وستهیآهسته و پ یندیفرا دیبه هدفتان با

را  یدر خودتان مهارت خاصررر یمثال وقت د،یبدار یکو ک را گرام یهاتیسرررت که موف آن که مهم ا دوم -۲

. البته که در آن وهبه هنوز به هدف دیبه خودتان پاداش ده شررررفتیبا هر قدم پ دیبا د،یکن یم نادیا

 نیکه بد رایز دیلذت ببر شرررفتانیپ ی روسررهشرردن هر مرحبه از پ یاما از ط دیا افتهیتان دسررت نتدرازمد

 .دیآور یو اراده به دست م زدیادامه کار آن  یبرا بیترت

 . دیباش زیگرفتار شدن در سکون ن یآماده دیدر آخر با و
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خودتان سرراکن و ثابت   اهیکه در جا دیآ یم شیهم پ یو مواقع سررتیرو به باب ن همواره ندیفرا تیموف 

را در  جینتا نیکه بهتر ییتهایفعال ٪80. دیتالشررتان را دو برابر کشرر دیاوقات اسررت که با نیدر هم د،یمان یم

 .دیآنها کار کن یبر رو شتریو ب دیکن یینشاند را شناسا یکار شما به بار م و یزندگ

 

 عادت نیا یاجرا

صبر برخوردارند و بعض یبعض صبر را هم به عنوا دیبا. ستندیگونه ن نیهم ا  رید یاز مردم از موهبت  ن که 

 شود: یکار اشاره م نیا غازآ یبرا عیسر یجا به راه نی. در ادیاموزیب یضد تنبب ییعادت نها

 .دیاعتنا باش یدهند ب یزودرس م تیکه به شما قول موف  یبه هر مرشد و مشاور -۱

 .دیکن یری یپ دیکه در دست اجرا دار یخود را در پروژه ا شرفتیپ -۲

س نیدر ا یرا به تمام یکه قدم دیدیهرگاه د -3 شته ا ریم ه و ب دیبدار یکو ک را گرام تیموف  نیا د،یبردا

 .دیخود پاداش بده

آنچه در  ی. در عوض بر رودیاز حد نداشررته باشرر شیاز خودتان توقع ب دیدیسررکون رسرر یبه دوره یوقت -۴

 .دیو تالشتان را دو برابر ساز دیرفتن است تمرکز کن شیحال پ

 

ست کم ن  تیاهم سدیریصبر را د ست  یقدم کیاز مردم در  یاری. ب سب وسیمأ تیبه موف  افتنید  میو ت

وقف  یدارد. اگر خود را به تمام اجیبه زمان احت تانیکه به بار نشرررسرررتن تالش ها دیشررروند. درک کن یم

مه هاا یمنموعه ا نا نه برا یز بر ناخواه  د،یکن یدر کار تیموف  یروزا هد   یابیبه کام ییدا درهر روز خوا

 شد دیتر خواه کینزد
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 یعادت ضد تنبل

 روزه یس  الش -۱۵

 عادت نیا یاجرا

اننام هم هست که  نیهم ی. برادیاننام ده وستهیشود که آن را به صورت پ یکارا م یروزه زمان یس  الش

 شود.می هیتوصبار به  کی یرا ماه ریوارد زم

 .دیسود را به حال شما دارد انتلاب کن نیشتریب دیکن یکه فکر م یعادت ضد تنبب کی-۱

 .دیزیعادت در خودتان بر نیپرورش ا ی  ون  یبرا روزانه برنامه کی -۲

 .دیکن یزیبرنامه ر زیآنها ن تیریمد یو برا دیرا داشته باش دیآ یم شیکه در کنار شما پ یانتظار موانع-3

 :دیکن لیصورت تحب نیرا بد دیا دهیکه برگز یماه، عادت انیدر پا -۴

به اننام آن ادامه  ایآ د؟یده شررررفتیآن را پ دیتوان ی  ونه م د؟یعادت کارا بود؟ از آن  ه آموخت نیا ایآ 

 د؟یده یم

ادامه  بیترت نیو به هم دینیرا برگز  ریدعادت  کی دیآنچه آموخته و اننام داده ا ی هیماه بعد بر پا -۵

 .دیده
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 یریگ مهینت

 ؟میامروز دست به کار شو نیاز هم   ونه

 .دیمهم استفاده کن یکارها ییشناسا یبرا 80/۲0 از قانون. ۱

 دیهدف د.س.د.م.ز ارتباط ده کیرا به  یتی. هر فعال۲

 .دیکنکنند ثبت و ضبط  یکه به ذهنتان خطور م نهیرا هر آ تانیها دهی، ا3

 .دیکن ادهیپ تانیپرونده را در زندگ ۴3، نظام ۴

 .دیسیفهرست بنو کی ی ند مرحبه ا یهر پروژه ی. برا۵

 .دیکن هیته ینیروزمره تان فهرست بازب یها تیفعال ی. برا۶

 .دیکن یگروه دسته بند کیهمانند را در  یها تی. فعال۷

 .دیدهاننام  کیبه  کیرا  تانیها و پروسه ها تیتمام فعال .8

 .دیاختصاص ده ی. هر هفته  ند ساعت را به مرور هفت 9

 .دیآنها مرور ماهانه داشته باش یبر رو تانیتهایفعال قیدق یبررس ی. برا۱0

 .دییب و« نه»کم ارزش  یتهایبه فعال .۱۱

 .دیکن یری یرا ثبت و پ تانیها تی. موف ۱۲

 .دی)م.ت. ف.( آغاز کن تهایفعال نی. روزتان را با مهمتر۱3

 .دیکن نادیو اضطرار اننام کار ا تیدر خودتان حس فور یزمانبند یکهای. با استفاده از تکن۱۵

 .دیب ذار انیاز مردم در م یرا با جمع تانی. هدفها۱۶

 .دیآنها آغاز کن یبلش ها نیرا از کو کتر تانیها تی. فعال۱۷

 .دیبده زهیبه خودتان جا دیدار یبرم شرفتیپ یکه به سو ی. با هر قدم کامب۱8

 .دیرا گسترش ده تانیمرتبط با پروژهها ی. مهارت ها۱9
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 .دیکن دایپ زهیان  تانیاننام کارها یالهام بلش برا یها ی. با گوش دادن به سلنران۲0

 .دیتنسم و تصور استفاده کن کیاز تکن دیشد یزگیان  ید ار ب ی. وقت۲۱

 .دیتان صبور باش یزندگ شرفتیپ ندی. در فرا۲۲

 .دیریروزه بهره ب  یعادت ها از روش  الش س نیاز ا کیآموخته کردن خود به هر  ی. برا۲3

  


