
ه�ر دم از ع�م�ر م�ی رود ن�ف�سی 
چون نگه می کنی نمانده کسی 

برگ عیشی به گور خویش فرست 
کس نیارد ز پس، ز پیش فرست 

ای ت�ه�ی دس�ت رف�ت�ه در ب�ازار 
ت�رس�م�ت پ�ر نی�اوری دس�تار 

ع�م�ر ب�رف اس�ت و آف�تاب تموز 
ان�دکی ماند و خواجه غره هنوز 
»سعدی« 

چند سئوال
ï آیا شما اهل اهمال کاري هستید؟

ï آیا شما اهل وقت کشي و دفع الوقت هستید؟
ï آیا شما کارها را مي گذارید براي دقیقه نود؟!

ï آیا تاکنون در زندگی فردی و خانوادگی خود دچار اهمال کاری شده اید؟
ï آیا مي دانی��د که علت هاي اهمال کاری در افراد به ش��یوه هاي 

تربیتي آنان مربوط مي شود؟
ï آیا مي دانید که اهمال کاری وتعلل ورزی ارثي نیست؟

ï آیا مي دانید که ما چگونه زندگی کردن را یاد مي گیریم؟
ï آیا شما دربارة توانایي ها و شایستگي هاي خود تردید دارید؟

ارزش انسان به اندازة همت اوست         حضرت علی )ع(

مقدمه
در فرهن��گ دهخ��دا از واژگان و اصطالح��ات متع��ددي ب��راي 

اهمال کاري یا تعلل ورزی)Procrastination( استفاده شده است:
اهمال: فرو گذاشتن کاري و رها کردن چیزي

اهمال کاري: به تعویق انداختن کارها، طفره رفتن، تعلل ورزیدن، 
مسامحه کاري

اهمال کار: کس��ي ک��ه در کارها تعل��ل م��ي ورزد و از پي کاري 
نمي رود، عدم پي گیري کارها

مسامحه: آسان گرفتن کارها، ترک واجبات، سهل انگاري، اهمال، 
تساهل، تغافل، سستي، تسامح

سهل انگاری: کاهل پیشگی، تنبلي و سستي
   

جلوه هايي از اهمال کاري
اهمال کاري در موقعیت ه��ای گوناگون زندگي فردي، خانوادگي، 
ش��غلي و اجتماع��ي رخ مي دهد که در این بخش ب��ه برخي از آن ها 

اشاره مي شود:
ï ق��رار اس��ت ام��روز کاری را انج��ام دهید، یکی از دوس��تانتان 
سرمی رس��د و آن کار را انجام نمی دهید و به بعد موکول می کنید و 

می گویید باالخره انجامش می دهم!
ï قرار است جایی بروید یا به دوستي تلفن بزنید، می گویید باشد 

دکتر احمد به پژوه
استاد روان شناسي، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران

اهمال کاري چيست؟

و اهمال کار کيست؟
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براي بعد، فعاًل وقت ندارم، وقت ندارم س��رم را بخارانم! از فردا شروع 
مي کنم! )کدام فردا، معلوم نیست!(.

ï قرار است چیزي را بخرید، می گویید باشد براي بعد
ï قرار اس��ت قبض آب و برق و تلفن را پرداخت کنید، می گویید 

باشد براي بعد
ï قرار است باطری ساعت خانه تان را عوض کنید، می گویید باشد 

براي بعد
ï قرار است خانه تان را عوض کنید، می گویید باشد براي بعد

ï قرار است محل کارتان را تغییر دهید، می گویید باشد براي بعد
ï قرار اس��ت فرزندتان را در مدرس��ه اي ثبت نام کنید، می گویید 

باشد براي بعد
ï قرار است ازدواج کنید و به خواستگاري بروید، می گویید باشد 

براي بعد، فعاًل آمادگی ندارم!
ï قرار است به دندان پزشکي مراجعه کنید، می گویید باشد براي بعد

ï قرار است هفته اي یک بار به استخر یا به کوه بروید، می گویید 
باشد براي بعد

ï قرار است به عنوان دانش آموز یا دانشجو تکلیف درسي خاصی 
را انجام دهید، آن را به عقب مي اندازید، می گویید باشد براي بعد

ï ق��رار اس��ت بیم��ه ماش��ینتان را تمدید کنی��د، آن را به عقب 
مي اندازید و می گویید باشد براي بعد

   
اهمال کاري چیست؟

اهمال کاري، پدیدة جدیدی نیست! و شاید در کشورهای در حال 
رش��د بیشتر شایع اس��ت! از این رو، اهمال کاري، پدیده ای وابسته به 
فرهنگ اس��ت و بر اساس ارزش ها و آموزه های فرهنگی بتوان تعبیر 
و تفس��یر کرد. در فرهنگ ایرانی- اس��المی ما، بارها و به شکل های 
گوناگون بر لزوم استفادة بهینه از زمان و نیفکندن کار امروز به فردا 
تأکید شده اس��ت. برای مثال، حضرت علی )ع( فرموده اند: از دس��ت 
دادن فرص��ت، اندوه ب��ار اس��ت )نهج البالغه، حکمت ه��ا، 118( و یا 
فرصت ه��ا، چون ابرها می گذرند، پس فرصت ها را غنیمت ش��مارید 

)نهج البالغه، حکمت ها، 21(.
برخی از کارشناس��ان، اهمال کاري، تنبل��ی یا تعلل ورزی را نوعی 
رفتار ناهنجار و نامطلوب معرفی می کنند که به تدریج به صورت یک 
رفت��ار عادتی درمي آید و باید با آن مبارزه ک��رد. برخی دیگر بر این 
باورند که اهمال کاري، یک مش��کل ش��ناختی است. در این دیدگاه، 
مبنای اهمال کاري، وجود افکار و باورهای نادرس��ت و غیرمنطقی و 
فقدان انگیزش الزم معرفی می شود )کاظمی، فیاضی و کاوه، 1389(. 
اهمال کاري، گاهی در زندگی فردی و خانوادگی و در روابط زن وشوهر 
و اعضای خانواده مشکالتی به وجود می آورد که موجب بروز آسیب ها 
و اختالل در کارکرد خانواده می ش��ود و پیامدهای ناخوش��ایندی به 
دنب��ال دارد. گاهی پیامده��اِی منفِی اهم��ال کاری موجب رنجش، 

کدورت و حتی جدایی میان زن و شوهر می شود.
اهم�ال کاري، عب��ارت اس��ت از کاري که تصمیم ب��ه انجام آن 
مي گیری��د، اّما بدون دلیل موجه به تعوی��ق و تأخیر مي اندازید و در 
عین حال خود را سرزنش مي کنید که چرا آن را به تعویق انداخته اید. 

از این رو، فرد براي غلبه بر این حالت، اقدام به دلیل تراشي مي کند تا 
ناهماهنگي رواني خود را مرتفع کند؛ زیرا که مي خواهد از خود دفاع 
کند و رفتار خود را توجی��ه نماید. اهمال کاری مزمن، نوعي اختالل 
شخصیت است. اهمال کاري بیش��تر ناخودآگاه است و می تواند هم 
به عنوان علت و هم به عنوان معلول مورد بررسی قرار گیرد )کرمی، 
1388(. برای مثال، فرد اهمال کار می گوید: »مي دانم باید آن کار را 

انجام دهم، اّما باشد براي بعد و باز هم دست به کار نمی شود!«.
   

ويژگي هاي افراد اهمال کار
افراد اهمال کار، کس��انی هس��تند که می گویند: »چو فردا بیاید، 
فکر فردا کنیم!« در حالی که فردا همان امروزي اس��ت که دیروز در 
انتظ��ارش بودید! این گونه افراد ویژگي ه��اي خاصي دارند که در این 

بخش به برخي از آن ها اشاره مي شود:
   

افراد اهمال کار به طور معمول
ï کساني هستند که هدف ندارند؛

ï کساني هستند که دچار خستگي رواني شده اند؛
ï کساني هستند که دچار افس��ردگی خفیف شده اند )کسي که 

مي گوید دل و دماغ هیچ کاري را ندارم!(؛
ï کساني هستند که به مسئولیت ها و وظایف خود متعهد نیستند؛

ï کساني هستند که مأیوس هستند؛
ï کساني هستند که اعتماد به نفس ندارند؛

ï کس��اني هس��تند که لذت های آنی را به لذت ه��ای دراز مدت 
ترجیح می دهند و تن پرور و تنبل هستند.

ï کساني هستند که قدرت تصمیم گیري ندارند؛
ï کساني هستند که برای آغاز کردن و ادامه دادن کار مشکل دارند؛
ï کساني هستند که احساس مسئولیت نمي کنند و راحت طلب هستند؛

ï کساني هستند که موفق نیستند؛
ï کساني هستند که عزت نفس پایین دارند؛

ï کساني هستند که احساس حقارت می کنند و خود را دست کم 
مي گیرند؛

ï کساني هستند که اغلب می گویند »من نمی توانم!«؛ در حالی که 
»نشانگان من نمي توانم!« را باید به »نشانگان من مي توانم!« تبدیل کرد.

تنبلی آرد به چشمان تو خواب
می کند آينده ات يکسر خراب

   
علت شناسي

در مورد علت ه��ای اهمال کاری نظریه های گوناگونی ارائه ش��ده 
است و روان شناسان و مشاوران بر این باور هستند که اهمال کاري از 
عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. در این بخش به دو نظریة اضطراب و 

راحت طلبی به اختصار اشاره می شود.
اضطراب: در چنین حالتی، فرد فکر می کند اگر دس��ت به کاری 
بزند که تا به حال از آن اجتناب کرده اس��ت، موفق نخواهد شد و یا 
آن کار مورد نظر، ارزش ندارد. برای مثال، فردی می خواهد از کس��ی 
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خواس��تگاری کند، ولی می ترسد که با درخواست وی موافقت نشود 
و منزلتش زیر س��ئوال برود. در این حالت آن ف��رد از انجام این کار 
طفره می رود و آن را به تعویق می اندازد و در ظاهر احساس می کند 
که اضطرابش کاهش می یابد! در حالی که در دراز مدت، فرصت الزم 
را از دس��ت می دهد و نمی تواند با فرد دلخواه خ��ود ازدواج کند. در 
این وضعیت نظریة تحلیل روانی، اهمال کاري را نمادی از بازگش��ت 
به تعارض های دوران کودکی تعبیر می کند )کاظمی، فیاضی و کاوه، 

.)1389
راحت طلبی: در این حالت، فرد راحت طلب و بی حوصله اس��ت و 
از انجام کارهای س��خت و مشقت بار دوری می کند. در این ارتباط فرد 
می گوی��د »نمی توانم رنج فعلی را برای گنج آینده تحمل کنم!« برای 
مثال، فرد دوست دارد تناسب اندام داشته باشد، اما وقتی که قرار است 
به باشگاه برود و ورزش کند یا صبح زود بیدار شود و پیاده روی کند، از 
انجام این کار طفره می رود و آن را به عقب می اندازد. در این وضعیت، 

فرد رفتار خود را توجیه می کند و به نوعی خود را فریب می دهد. 
برای اهمال کاري، علت های متعددی را می توان معرفی کرد که در 

این بخش به برخی از آنها اشاره می شود:
   

ï تعلیم و تربیت نادرست
ï خانوادة ناسالم و وجود الگوهای نادرست

ï توجی��ه به تأخیر انداختن کاره��ا و خود فریبي )توخود حجاب 
خودي، از میان برخیز(

ï اعتماد به نفس پایین، عدم اعتماد به نفس و خود ناباوري
ï نداش��تن هدف مش��خص و عدم رضایت از زندگی ش��خصی و 

خانوادگی
ï عدم مدیریت زمان و ناتوانی در استفادة بهینه از وقت و فرصت ها

ï ناتوانی در انجام کار و تردید نسبت به توانایی ها و شایستگی های خود
ï فرار از قبول مسئولیت و عدم وظیفه شناسی؛ کساني که انجام 

کاری )مانند ازدواج( را به عقب مي اندازند
ï اضطراب و به کار بردن مکانیسم های دفاعی فرار

ï تنبلی، تن پروری و ارادة ضعیف
ï نداشتن انگیزه برای انجام کار و عدم تمایل به انجام کار مورد نظر

ï ترس از شکست و عدم موفقیت 
ï گاهی پرخوری و پرخوابی و عدم تحرک بدنی مزید بر علت می 

شود و تنبلی به دنبال می آورد.
   

پیامدهاي اهمال کاري
اهم��ال کاری، پیامده��ای نامطلوب متع��دی در زندگی فردی و 
خانوادگی به دنبال دارد و همواره عوارض منفی بر سالمت جسمانی و 
روانی و نیز بهره وری فرد بر جا می گذارد. مهم ترین پیامد اهمال کاری، 
این است که فرد وقت را از دست مي دهد و به بیان دیگر فرصت ها را 
می سوزاند و از آن ها نمی تواند به درستی استفاده کند. همان طور که 
استاد شعر فارسی شیخ اجل، سعدی شیرازی گفته است: »عمر، برف 
اس��ت و آفتاب تموز« )تموز ماه تیر از سال رومیان است(. او زندگي 
را مانند برف تشبیه کرده است که در مقابل آفتاب سوزان قرار دارد. 

در ای��ن ارتب��اط خداوند علیم و حکیم در س��ورة والعصر فرموده : 
س��وگند به زمان، که واقعًا انس��ان همواره زیانکار و دستخوش زیان 
است؛ مگر کسانی که به خداوند یکتا ایمان آورده و کارهای شایسته 
و صالح انجام دادند و یکدیگر را به درس��تی و راس��تی در دین حق 

سفارش کردند و به شکیبایی و استقامت توصیه نمودند.
پیامدهای ديگر اهمال کاری عبارتند از:

ï اف��راد اهمال کار به طور معمول از زندگی  خود لذت نمی برند و 
بازده عمرشان کم است.

ï افراد اهمال کار ممکن است دچار زیان و ضرر شوند )براي مثال، 
قبض یا قسطي را سرموقع نپردازند و جریمه شوند!(.

ï افراد اهمال کار ممکن اس��ت گاهی کس��ل و اندوهگین  شوند و 
حالتی به آنان دس��ت دهد که از خودشان بدشان بیاید! در حالي که 

انسان باید کاري کند که از خودش خوشش بیاید!
ï افراد اهمال کار ممکن است به دلیل ترس از شکست! پیشرفت 

نکنند و به موفقیت های الزم نائل نشوند.
   

باورهاي نادرست در افراد اهمال کار
اف��راد اهم��ال کار در زندگی ف��ردی و خانوادگی خ��ود باورهای 
نادرستی دارند که موجب اهمال کاري آنان می شود. در این بخش به 

برخی از آن ها اشاره می شود.
1� منتظر بمانیم، خودش خوب مي شود!

اف��راد اهمال کار ب��ه غلط معتقدند که امور زندگ��ی خود به خود 
درس��ت می ش��ود! در حالی که در زندگی فردی و خانوادگی، بهبود 
خود به خود نداریم! زن و شوهر و اعضای خانواده باید دست به دست 
هم بدهند با مهر و با تالش و سخت کوشي زندگی فردی و خانوادگی 

خود را بهبود بخشند تا در نتیجه مملکت و جامعه نیز تعالی یابد.

2� کار امروز را به فردا افکندن!
اف��راد اهمال کار عادت کرده اند انج��ام کارها را به تأخیر بیندازند. 
در حالی که اگر قرار است کاری را انجام دهید، به کسی تلفن بزنید 

یا کسي را مالقات کنید، همین االن اقدام کنید و پیش قدم شوید.
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3� انتظار بیش از حد از خود داشتن!
افراد اهمال کار بیش از حد از خود انتظار دارند و دچار کمال گرایی 
منفی هس��تند. این گونه افراد انتظار دارند تمام شرایط فراهم و مهیا 
شود تا آنگاه اقدام کنند! در حالی که شرایط ایده آل وجود ندارد و باید 
از شرایط و امکانات موجود استفاده کرد، کار را شروع و آمادگي الزم 
را ایجاد کرد و برنامه ریزي نمود )براي مثال: براي ازدواج، برای ادامه 

تحصیل، برای کار آفرینی، برای ترک اعتیاد و نظایر آن(.

4� اين کار مهم نیست!
افراد اهمال کار در زندگی فردی برخی امور را مهم تلقی نمی کنند. 
در حالی ک��ه همة امور زندگي مهم هس��تند، به وی��ژه در مورد امور 
خی��ر گفته اند که آن را به تأخیر نیندازید و در کار خیر حاجت هیچ 

استخاره نیست.

5� بهانه تراشي و دلیل تراشي
افراد اهم��ال کار به طور معمول برای انجام کارها بهانه تراش��ي و 
دلیل تراشي می کنند، حاال خسته هستم! و خوابم مي آید! االن وقتش 
نیس��ت! برای مثال، در مورد بازی کردن با فرزندان، خرید کردن به 
همراه همس��ر، عیادت ک��ردن از بیماران یا ش��رکت در فعالیت هاي 
اجتماعي، مرتب از نداشتن وقت و نداشتن حوصله و وسیله می نالند!

   
6� اين کار دشوار است!

افراد اهمال کار به طور معمول انجام کارها را بس��یار سخت جلوه 
می دهند! بدیهي است انجام هر کاري دشواری خاص خودش را دارد 
و ب��رای انجام آن کار باید زحمت کش��ید و ت��الش کرد که گفته اند: 
نابرده رنج، گنج میس��ر نمی شود. براي مثال، کساني که مي خواهند 
رژیم غذایي بگیرند یا ورزش کنند، مي گویند از فردا! فردایي که هیچ 

وقت نخواهد آمد!
7� کمال گرايي افراطی

افراد اهمال کار اغلب می خواهند کاري را در حد عالي انجام دهند 
که در روان شناسی، این گونه رفتارها، کمال گرایي منفي و کمال گرایی 
وسواس گونه قلمداد می شود. برای مثال، افراد اهمال کار انجام کاری 
را ب��ه تأخیر می اندازند و می گویند »مي خواهم این کار را به بهترین 

وجه انجام دهم!«
8 � به تأخیر انداختن کارها

اف��راد اهمال کار به طور معمول انجام کارها را به تأخیر می اندازند 
و آن را در آخری��ن فرص��ت )دقیق��ة ن��ود(، انجام می دهن��د. برای 
مث��ال، خانواده هایی که خرید ش��ب عید ن��وروز را در آخرین لحظه 
و با ش��تاب زدگی انج��ام می دهند! این گونه افراد به تصور خودش��ان 
می خواهن��د در وقت خود صرفه جوی��ي کنند! در حالی که همة امور 
قابل پیش بیني و قابل کنترل نیس��ت و چه بس��ا اتفاقاتی رخ دهد و 
موجب بروز مشکالتی شود. مثال دیگر در مورد کسانی صدق می کند 
که قرار است یک ساعت یا دو ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حضور 

یابند و با تأخیر به فرودگاه می رسند و هواپیما را از دست می دهند!
   

توصیه هايی برای غلبه بر اهمال کاری
در این بخش به عدة مع��دودی که در زندگی فردی و خانوادگی 
خود دچار اهمال کاری هستند، توصیه هایی به شرح ذیل ارائه می شود:

   تعیین هدف: توصیه مي ش��ود براي زندگي خودتان هدف هاي 
واقعي و دس��ت یافتني انتخ��اب و تعیین کنید و س��پس آن ها را به 
هدف هاي جزئي تر براي یک س��اعت، یک روز، یک هفته، یک ماه و 
یک سال تقسیم کنید. آنگاه درصدد پیدا کردن روش ها، راهکارهاي 
عملي و تهیه وس��ایل و اب��زار الزم براي تحقق این هدف ها باش��ید. 
داشتن هدف در زندگي و تحصیل در شما ایجاد امید و انگیزه مي کند 
و ش��ما را از س��رگرداني، بالتکلیفي و نگراني نجات مي دهد و باعث 

تالش و کوشش و در نتیجه پیشرفت شما مي شود.
در این ارتباط امام جعفر صادق )ع( به درستی فرموده اند:

ï هر کس دو روزش )از نظر رش��د و کمال( یکس��ان باشد، ضرر 
کرده و مغبون و زیانکار است.

ï هر کس که امروزش بهتر از دیروزش باشد، مورد غبطة دیگران 
قرار می گیرد.

ï هر کس که امروزش بدتر از دیروزش باشد، محروم از رحمت خداست.
ï هر کس که در وجود خود، رشد و کمال را نبیند و حس نکند، 

رو به کاستی و نقصان است )سفین��ة البحار، مادة یوم(.
ï برنامه ریزي: براي بهره برداري صحیح از اس��تعدادها، قابلیت ها، 
توانمندي ه��ا و پرداخت��ن به عالئق و رغبت ها و اس��تفاده از منابع و 
امکاناتي که خانواده، دانشگاه و جامعه در اختیار شما قرار داده است 
و همچنین بهره ب��رداري بهینه از اوقات خودتان و تحقق هدف هایی 
ک��ه براي زندگي خود تعیین کرده اید، احتیاج به برنامه ریزي دقیق و 
عملي دارید. لذا الزم است که براي هر روز، هر هفته، هر ماه و هرسال 
برنامه ریزي کنی��د و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 

داشته باشید.
در ای��ن برنامه ریزي می توانید با مدیری��ت زمان به امور گوناگون 

بپردازید:
الف- اوقاتي را به کار و اشتغال و کسب درآمد اختصاص دهید،

ب- زمانی را برای فعالیت هاي تحصیلي )مانند رفتن به کالس و 
آزمایشگاه و کارآموزي، مطالعه و انجام تکالیف( در نظر بگیرید،

ج- زمانی را به فعالیت هاي اجتماعی، مذهبي، فرهنگي، ورزشي 
و هنري اختصاص دهید،

د- اوقات��ی را برای اس��تراحت )خوابیدن و دراز کش��یدن(، غذا 
خوردن، نظافت و بهداشت شخصی در نظر بگیرید،

ه- زمانی را به تفریح و س��رگرمي )تماشاي تلویزیون، گردش در 
پارک، رفتن به سینما( اختصاص دهید.

ش��ایان ذکر است که داش��تن کارهاي متعدد و قصد انجام آن ها 
در یک زمان )تهی��ه غذا و صرف آن، نظافت، مطالعه، انجام تکالیف، 
رفتن به کالس، مالقات یک دوست، عیادت از یک بیمار، شرکت در 
فعالیت ه��اي تفریحي، اجتماعي، خانوادگي و فرهنگي( فش��ار روانی 
و اضط��راب ایجاد مي کند و از کیفیت امور می کاهد. بنابراین توصیه 
می شود با مدیریت زمان، آن ها را به ترتیب اهمیت اولویت بندي کنید 
و در هر زمان یک کار را انجام بدهید تا آن را با موفقیت به پایان برده 
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و از انجام دادن آن لذت ببرید. پیشنهاد می شود به فصل هفتم کتاب 
ازدواج موفق و خانوادة س��الم، چگونه؟ تحت عنوان خانوادة س��الم و 

مدیریت زمان مراجعه کنید )به پژوه، 1389(.
   

چند توصیة ديگر
فرض کنید فقط یک روز، یک هفته، شش ماه، یا صد سال دیگر 
زن��ده خواهید بود، چه کار مي کنید؟ آیا همین گونه زندگي مي کنید 
که تا کنون زندگی کرده اید؟ یا روش و س��بک زندگی خود را تغییر 

می دهید؟ آیا از کیفیت زندگی خود تا کنون رضایت دارید؟
ب��دون ش��ک، افراد موف��ق با کس��ب دانش ها، مهارت ه��ا، تالش و 
سخت کوشی و همت بلند به جایی رسیده اند و در مقابل افراد ناموفق بر 
اثر جهل، غفلت، کم کاری و تنبلی از زندگی خود بهرة الزم را نبرده اند. ما 
مگر چند بار به دنیا می آییم؟! برای اینکه زندگی موفق، با کیفیت همراه با 

عقالنیت و معنویت داشته باشید، موارد ذیل توصیه می شود: 
1� سعی کنید همواره برای انجام کارها، برای خودتان ضرب العجل 

تعیین کنید.
2� سعی کنید همواره از قدرت اراده و تصمیم گیری خود استفاده 

کنید )سالم بر اراده(.
3� س��عی کنید فهرستي از کارهایي که باید انجام دهید، تهیه و 

آن ها را به تدریج انجام دهید.
4� سعی کنید کارها را برحسب اولویت انجام دهید.

5� س��عی کنید از زندگی تان لذت ببرید، زندگی متنوعی داشته 
باشید و به امور گوناگون بپردازید.

6� سعی کنید به دیگران کمک کنید و در امور خیر شرکت نمایید.
7� سعی کنید زمانتان را مدیریت کنید و عمرتان را بیهوده تلف نکنید.

8� س��عی کنید از شکس��ت نهراس��ید؛ هیچ کودکی، راه رفتن را 
بدون زمین خوردن یاد نمی گیرد! هرکس دیکته بنویسد، اشتباه هم 

خواهد داشت.
9�  س��عی کنید با سخت کوش��ي و تالش به هدف های خود نائل 

شوید؛ دامن سرِو بلند آسان نمي آید به دست.
10- س��عی کنید برخی از عادت های خ��وب را در خودتان ایجاد 
کنید )براي مثال، نظم و ترتیب، اول وقت نماز خواندن، وفای به عهد، 

صداقت و درستکاری(. 
11- سعی کنید از موفقیت های کوچک و بزرگ خود لذت ببرید 

و بعد از انجام هر کاری به خودتان پاداش دهید.
12� س��عی کنید هم��واره رفتار خود را در گذش��ته و حال مورد 
ارزیابي قرار دهید؛ یک فرد عمل گرا باشید و به خودارزیابي بپردازید.

13� سعی کنید همواره افق های روشنی برای آیندة خود ترسیم 
کنید و برای رسیدن به آن ها تالش کنید.

14� سعی کنید همواره رفتارهای خود را در آینه ببینید و نکات 
قوت و ضعف خود را شناسایي کنید و مورد نقد قرار دهید )انتقاد از 

خود و خود را در آینه دیدن(.
15� سعي کنید همواره به زندگي خود و خانوادة خود نگاه مثبنی 

داشته باشید )مثبت نگري( و از منفي گرایي اجتناب نمایید.
16� س��عي کنید همواره از خودتان ش��روع کنید و همان طور که 

خداوند فرموده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، ما شما را به نفس 
خودتان آگاهی می دهیم )علیکم انفسکم، سورة مائده، آیة 105(.

17� سعي کنید همواره کاري را که قرار است انجام دهید مشخص 
کنید، مزایا و زیان هاي انجام دادن یا انجام ندادن آن کار را شناسایی 

کنید، امتیاز بدهید و مقایسه کنید.
18� سعي کنید همواره برای انجام کارها برنامه ریزي کنید و زمان 
الزم برای انجام آن کار را محاس��به کنید و کارها را از س��اده ش��روع 

کنید و آن ها را به مراحلي تقسیم نمایید.
   

سخن پايانی
اکنون زندگی فردی و خانوادگی خود در س��ال های گذشته و در 
ح��ال حاضر را مرور کنید و ببینی��د در چه اموری و در چه کارهایی 
سستی و تعلل ورزیده اید؟ و دالیل آن ها چیست؟ در پایان این مقاله، 
حدی��ث زیبایی از حضرت ام��ام جعفر صادق )ع( نقل می ش��ود که 

امیدارم سرمشق زندگی همة ما باشد:
از امام جعفر صادق )علیه السالم( پرسیدند: كارهاي خود را بر چه 

اساسي استوار ساخته اید؟ فرمودند: بر چهار بنیان: 
اول: دانس��تم كه كار مرا غیر از من، كس��ي انجام نمي دهد، پس 

خود در به جا آوردن آن كوشیدم. 
دوم: دانستم كه خداوند بر حاِل من آگاه است ) ظاهر و باطن (، 

پس حیا كردم. 
سوم: دانستم كه روزِي مرا دیگري نخواهد خورد، پس آرام گرفتم. 
چهارم: دانستم كه پایاِن كار من مرگ است، پس براي آن مهیا شدم. 
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