ا
ه
م
ا

ل
ک
ا
ر
و
ي
ا
چ
ه
ي
م
س
ا

ل
ت
ک
؟
ا
ر
ک
ي
س
ت؟
هـر دم از عـمـر مـیرود نـفـسی

چون نگه میکنی نمانده کسی
برگ عیشی به گور خویش فرست
کس نیارد ز پس ،ز پیش فرست
ای تـهـی دسـت رفـتـه در بـازار
تـرسـمـت پـر نیـاوری دسـتار
عـمـر بـرف اسـت و آفـتاب تموز
انـدکی ماند و خواجه غره هنوز
«سعدی»

چند سئوال

 ïآيا شما اهل اهمالکاري هستيد؟
 ïآيا شما اهل وقتکشي و دفعالوقت هستيد؟
 ïآيا شما کارها را ميگذاريد براي دقيقه نود؟!
 ïآيا تاکنون در زندگی فردی و خانوادگی خود دچار اهمالکاری شدهايد؟
 ïآيا ميداني��د که علتهاي اهمالکاری در افراد به ش��يوههاي
تربيتي آنان مربوط ميشود؟
 ïآيا ميدانيد که اهمالکاری وتعلل ورزی ارثي نيست؟
 ïآيا ميدانيد که ما چگونه زندگی کردن را ياد ميگيريم؟
 ïآيا شما دربارة تواناييها و شايستگيهاي خود ترديد داريد؟
حضرت علی (ع)
ارزش انسان به اندازة همت اوست
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دکتر احمد بهپژوه

استاد روانشناسي ،دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه تهران

مقدمه

در فرهن��گ دهخ��دا از واژگان و اصطالح��ات متع��ددي ب��راي
اهمالکاري يا تعلل ورزی( )Procrastinationاستفاده شده است:
اهمال :فرو گذاشتن کاري و رها کردن چيزي
اهمالکاري :به تعويق انداختن کارها ،طفره رفتن ،تعلل ورزيدن،
مسامحه کاري
اهمالکار :کس��ي ک��ه در کارها تعل��ل م��يورزد و از پيکاري
نميرود ،عدم پيگيري کارها
مسامحه :آسان گرفتن کارها ،ترک واجبات ،سهلانگاري ،اهمال،
تساهل ،تغافل ،سستي ،تسامح
سهلانگاری :کاهلپيشگی ،تنبلي و سستي

جلوههايي از اهمالکاري

اهمالکاري در موقعيته��ای گوناگون زندگي فردي ،خانوادگي،
ش��غلي و اجتماع��ي رخ ميدهد که در اين بخش ب��ه برخي از آنها
اشاره ميشود:
 ïق��رار اس��ت ام��روز کاری را انج��ام دهيد ،يکی از دوس��تانتان
سرمیرس��د و آن کار را انجام نمیدهيد و به بعد موکول میکنيد و
میگوييد باالخره انجامش میدهم!
 ïقرار است جايی برويد يا به دوستي تلفن بزنيد ،میگوييد باشد

براي بعد ،فع ً
ال وقت ندارم ،وقت ندارم س��رم را بخارانم! از فردا شروع
ميکنم! (کدام فردا ،معلوم نيست!).
 ïقرار است چيزي را بخريد ،میگوييد باشد براي بعد
 ïقرار اس��ت قبض آب و برق و تلفن را پرداخت کنيد ،میگوييد
باشد براي بعد
 ïقرار است باطری ساعت خانهتان را عوض کنيد ،میگوييد باشد
براي بعد
 ïقرار است خانهتان را عوض کنيد ،میگوييد باشد براي بعد
 ïقرار است محل کارتان را تغيير دهيد ،میگوييد باشد براي بعد
 ïقرار اس��ت فرزندتان را در مدرس��هاي ثبتنام کنيد ،میگوييد
باشد براي بعد
 ïقرار است ازدواج کنيد و به خواستگاري برويد ،میگوييد باشد
براي بعد ،فع ً
ال آمادگی ندارم!
 ïقرار است به دندانپزشکي مراجعه کنيد ،میگوييد باشد براي بعد
 ïقرار است هفتهاي يک بار به استخر يا به کوه برويد ،میگوييد
باشد براي بعد
 ïقرار است به عنوان دانشآموز يا دانشجو تکليف درسي خاصی
را انجام دهيد ،آن را به عقب مياندازيد ،میگوييد باشد براي بعد
 ïق��رار اس��ت بيم��ه ماش��ينتان را تمديد کني��د ،آن را به عقب
مياندازيد و میگوييد باشد براي بعد

اهمالکاري چيست؟

اهمالکاري ،پديدة جديدی نيست! و شايد در کشورهای در حال
رش��د بيشتر شايع اس��ت! از اين رو ،اهمالکاري ،پديدهای وابسته به
فرهنگ اس��ت و بر اساس ارزشها و آموزههای فرهنگی بتوان تعبير
و تفس��ير کرد .در فرهنگ ايرانی -اس�لامی ما ،بارها و به شکلهای
گوناگون بر لزوم استفادة بهينه از زمان و نيفکندن کار امروز به فردا
تأکيد شدهاس��ت .برای مثال ،حضرت علی (ع) فرمودهاند :از دس��ت
دادن فرص��ت ،اندوهب��ار اس��ت (نهجالبالغه ،حکمته��ا )118 ،و يا
فرصته��ا ،چون ابرها میگذرند ،پس فرصتها را غنيمت ش��ماريد
(نهجالبالغه ،حکمتها.)21 ،
برخی از کارشناس��ان ،اهمالکاري ،تنبل��ی يا تعللورزی را نوعی
رفتار ناهنجار و نامطلوب معرفی میکنند که به تدريج به صورت يک
رفت��ار عادتی درميآيد و بايد با آن مبارزه ک��رد .برخی ديگر بر اين
باورند که اهمالکاري ،يک مش��کل ش��ناختی است .در اين ديدگاه،
مبنای اهمالکاري ،وجود افکار و باورهای نادرس��ت و غيرمنطقی و
فقدان انگيزش الزم معرفی میشود (کاظمی ،فياضی و کاوه.)1389 ،
اهمالکاري ،گاهی در زندگی فردی و خانوادگی و در روابط زن وشوهر
و اعضای خانواده مشکالتی به وجود میآورد که موجب بروز آسيبها
و اختالل در کارکرد خانواده میش��ود و پيامدهای ناخوش��ايندی به
منفی اهم��الکاری موجب رنجش،
دنب��ال دارد .گاهی
ِ
پيامده��ای ِ
کدورت و حتی جدايی ميان زن و شوهر میشود.
اهم�الکاري ،عب��ارت اس��ت از کاري که تصميم ب��ه انجام آن
ميگيري��د ،ا ّما بدون دليل موجه به تعوي��ق و تأخير مياندازيد و در
عين حال خود را سرزنش ميکنيد که چرا آن را به تعويق انداختهايد.

از اينرو ،فرد براي غلبه بر اين حالت ،اقدام به دليل تراشي ميکند تا
ناهماهنگي رواني خود را مرتفع کند؛ زيرا که ميخواهد از خود دفاع
کند و رفتار خود را توجي��ه نمايد .اهمالکاری مزمن ،نوعي اختالل
شخصيت است .اهمالکاري بيش��تر ناخودآگاه است و می تواند هم
به عنوان علت و هم به عنوان معلول مورد بررسی قرار گيرد (کرمی،
 .)1388برای مثال ،فرد اهمالکار می گويد« :ميدانم بايد آن کار را
انجام دهم ،ا ّما باشد براي بعد و باز هم دستبهکار نمیشود!».

ويژگيهاي افراد اهمالکار

افراد اهمالکار ،کس��انی هس��تند که میگويند« :چو فردا بيايد،
فکر فردا کنيم!» در حالی که فردا همان امروزي اس��ت که ديروز در
انتظ��ارش بوديد! اينگونه افراد ويژگيه��اي خاصي دارند که در اين
بخش به برخي از آنها اشاره ميشود:

افراد اهمالکار به طور معمول

 ïکساني هستند که هدف ندارند؛
 ïکساني هستند که دچار خستگي رواني شدهاند؛
 ïکساني هستند که دچار افس��ردگی خفيف شدهاند (کسي که
ميگويد دل و دماغ هيچ کاري را ندارم!)؛
 ïکساني هستند که به مسئوليتها و وظايف خود متعهد نيستند؛
 ïکساني هستند که مأيوس هستند؛
 ïکساني هستند که اعتماد به نفس ندارند؛
 ïکس��اني هس��تند که لذتهای آنی را به لذته��ای دراز مدت
ترجيح میدهند و تنپرور و تنبل هستند.
 ïکساني هستند که قدرت تصميمگيري ندارند؛
 ïکساني هستند که برای آغاز کردن و ادامه دادن کار مشکل دارند؛
 ïکسانيهستندکهاحساسمسئوليتنميکنندوراحتطلبهستند؛
 ïکساني هستند که موفق نيستند؛
 ïکساني هستند که عزتنفس پايين دارند؛
 ïکساني هستند که احساس حقارت میکنند و خود را دستکم
ميگيرند؛
 ïکساني هستند که اغلب میگويند «من نمیتوانم!»؛ در حالی که
«نشانگان من نميتوانم!» را بايد به «نشانگان من ميتوانم!» تبديل کرد.
تنبلی آرد به چشمان تو خواب
میکند آيندهات يکسر خراب

علتشناسي

در مورد علته��ای اهمالکاری نظريههای گوناگونی ارائه ش��ده
است و روانشناسان و مشاوران بر اين باور هستند که اهمالکاري از
عوامل متعددی تأثير میپذيرد .در اين بخش به دو نظرية اضطراب و
راحتطلبی به اختصار اشاره میشود.
اضطراب :در چنین حالتی ،فرد فکر میکند 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 میخواهد از کس��ی
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خواس��تگاری کند ،ولی میترسد که با درخواست وی موافقت نشود
و منزلتش زیر س��ئوال برود .در این حالت آن ف��رد از انجام این کار
طفره میرود و آن را به تعویق میاندازد و در ظاهر احساس میکند
که اضطرابش کاهش میيابد! در حالی که در دراز مدت ،فرصت الزم
را از دس��ت میدهد و نمیتواند با فرد دلخواه خ��ود ازدواج کند .در
اين وضعيت نظرية تحليل روانی ،اهمالکاري را نمادی از بازگش��ت
به تعارضهای دوران کودکی تعبير میکند (کاظمی ،فياضی و کاوه،
.)1389
راحتطلبی :در این حالت ،فرد راحتطلب و بیحوصله اس��ت و
از انجام کارهای س��خت و مشقتبار دوری میکند .در این ارتباط فرد
میگوی��د «نمیتوانم 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 پیادهروی کند ،از
انجام این کار طفره میرود و آن را به عقب میاندازد .در این وضعیت،
فرد رفتار خود را توجیه میکند و به نوعی خود را فریب میدهد.
برای اهمالکاري ،علتهای متعددی را میتوان معرفی کرد که در
اين بخش به برخی از آنها اشاره میشود:
 ïتعليم و تربيت نادرست
 ïخانوادة ناسالم و وجود الگوهای نادرست
 ïتوجي��ه به تأخير انداختن کاره��ا و خودفريبي (توخود حجاب
خودي ،از ميان برخيز)
 ïاعتماد به نفس پايين ،عدم اعتماد به نفس و خود ناباوري
 ïنداش��تن هدف مش��خص و عدم رضايت از زندگی ش��خصی و
خانوادگی
 ïعدم مديريت زمان و ناتوانی در استفادة بهينه از وقت و فرصتها
 ïناتوانی در انجام کار و ترديد نسبت به توانايیها و شايستگیهای خود
 ïفرار از قبول مسئوليت و عدم وظيفه شناسی؛ کساني که انجام
کاری (مانند ازدواج) را به عقب مياندازند
 ïاضطراب و به کار بردن مکانيسمهای دفاعی فرار
 ïتنبلی ،تنپروری و ارادة ضعيف
 ïنداشتن انگيزه برای انجام کار و عدم تمايل به انجام کار مورد نظر
 ïترس از شکست و عدم موفقيت
 ïگاهی پرخوری و پرخوابی و عدم تحرک بدنی مزيد بر علت می
شود و تنبلی به دنبال میآورد.

پيامدهاي اهمالکاري

اهم��الکاری ،پيامده��ای نامطلوب متع��دی در زندگی فردی و
خانوادگی به دنبال دارد و همواره عوارض منفی بر سالمت جسمانی و
روانی و نيز بهرهوری فرد بر جا میگذارد .مهمترين پيامد اهمالکاری،
اين است که فرد وقت را از دست ميدهد و به بيان ديگر فرصتها را
میسوزاند و از آنها نمیتواند به درستی استفاده کند .همان طور که
استاد شعر فارسی شيخ اجل ،سعدی شيرازی گفته است« :عمر ،برف
اس��ت و آفتاب تموز» (تموز ماه تير از سال روميان است) .او زندگي
را مانند برف تشبيه کرده است که در مقابل آفتاب سوزان قرار دارد.
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در اي��ن ارتب��اط خداوند عليم و حکيم در س��ورة والعصر فرموده:
س��وگند به زمان ،که واقعاً انس��ان همواره زيانکار و دستخوش زيان
است؛ مگر کسانی که به خداوند يکتا ايمان آورده و کارهای شايسته
و صالح انجام دادند و يکديگر را به درس��تی و راس��تی در دين حق
سفارش کردند و به شکيبايی و استقامت توصيه نمودند.
پيامدهای ديگر اهمالکاری عبارتند از:
ی خود لذت نمیبرند و
 ïاف��راد اهمالکار به طور معمول از زندگ 
بازده عمرشان کم است.
 ïافراد اهمالکار ممکن است دچار زيان و ضرر شوند (براي مثال،
قبض يا قسطي را سرموقع نپردازند و جريمه شوند!).
 ïافراد اهمالکار ممکن اس��ت گاهی کس��ل و اندوهگينشوند و
حالتی به آنان دس��ت دهد که از خودشان بدشان بيايد! در حالي که
انسان بايد کاري کند که از خودش خوشش بيايد!
 ïافراد اهمالکار ممکن است به دليل ترس از شکست! پيشرفت
نکنند و به موفقيتهای الزم نائل نشوند.

باورهاي نادرست در افراد اهمالکار

اف��راد اهم��الکار در زندگی ف��ردی و خانوادگی خ��ود باورهای
نادرستی دارند که موجب اهمالکاري آنان می شود .در اين بخش به
برخی از آنها اشاره می شود.
1ـ منتظر بمانيم ،خودش خوب ميشود!
اف��راد اهمالکار ب��ه غلط معتقدند که امور زندگ��ی خود به خود
درس��ت میش��ود! در حالی که در زندگی فردی و خانوادگی ،بهبود
خود به خود نداريم! زن و شوهر و اعضای خانواده بايد دست به دست
هم بدهند با مهر و با تالش و سختکوشي زندگی فردی و خانوادگی
خود را بهبود بخشند تا در نتيجه مملکت و جامعه نیز تعالی يابد.
2ـ کار امروز را به فردا افکندن!
اف��راد اهمالکار عادت کردهاند انج��ام کارها را به تأخير بيندازند.
در حالی که اگر قرار است کاری را انجام دهيد ،به کسی تلفن بزنيد
يا کسي را مالقات کنيد ،همين االن اقدام کنيد و پيش قدم شويد.

3ـ انتظار بيش از حد از خود داشتن!
افراد اهمالکار بيش از حد از خود انتظار دارند و دچار کمالگرايی
منفی هس��تند .اينگونه افراد انتظار دارند تمام شرايط فراهم و مهيا
شود تا آنگاه اقدام کنند! در حالی که شرايط ايدهآل وجود ندارد و بايد
از شرايط و امکانات موجود استفاده کرد ،کار را شروع و آمادگي الزم
را ايجاد کرد و برنامهريزي نمود (براي مثال :براي ازدواج ،برای ادامه
تحصيل ،برای کار آفرينی ،برای ترک اعتياد و نظاير آن).
4ـ اين کار مهم نيست!
افراد اهمالکار در زندگی فردی برخی امور را مهم تلقی نمیکنند.
در حالیک��ه همة امور زندگي مهم هس��تند ،به وي��ژه در مورد امور
خي��ر گفتهاند که آن را به تأخير نيندازيد و در کار خير حاجت هيچ
استخاره نيست.
5ـ بهانهتراشي و دليلتراشي
افراد اهم��الکار به طور معمول برای انجام کارها بهانهتراش��ي و
دليلتراشي میکنند ،حاال خسته هستم! و خوابم ميآيد! االن وقتش
نيس��ت! برای مثال ،در مورد بازی کردن با فرزندان ،خريد کردن به
همراه همس��ر ،عيادت ک��ردن از بيماران يا ش��رکت در فعاليتهاي
اجتماعي ،مرتب از نداشتن وقت و نداشتن حوصله و وسيله مینالند!
6ـ اين کار دشوار است!
افراد اهمالکار به طور معمول انجام کارها را بس��يار سخت جلوه
میدهند! بديهي است انجام هرکاري دشواری خاص خودش را دارد
و ب��رای انجام آن کار بايد زحمت کش��يد و ت�لاش کرد که گفتهاند:
نابرده رنج ،گنج ميس��ر نمیشود .براي مثال ،کساني که ميخواهند
رژيم غذايي بگيرند يا ورزش کنند ،ميگويند از فردا! فردايي که هيچ
وقت نخواهد آمد!
7ـ کمالگرايي افراطی
افراد اهمالکار اغلب میخواهند کاري را در حد عالي انجام دهند
که در روانشناسی ،اينگونه رفتارها ،کمالگرايي منفي و کمالگرايی
وسواسگونه قلمداد میشود .برای مثال ،افراد اهمالکار انجام کاری
را ب��ه تأخير میاندازند و میگويند «ميخواهم اين کار را به بهترين
وجه انجام دهم!»
 8ـ به تأخير انداختن کارها
اف��راد اهمالکار به طور معمول انجام کارها را به تأخير میاندازند
و آن را در آخري��ن فرص��ت (دقيق��ة ن��ود) ،انجام میدهن��د .برای
مث��ال ،خانوادههايی که خريد ش��ب عيد ن��وروز را در آخرين لحظه
و با ش��تابزدگی انج��ام میدهند! اينگونه افراد به تصور خودش��ان
میخواهن��د در وقت خود صرفهجوي��ي کنند! در حالی که همة امور
قابل پيشبيني و قابل کنترل نيس��ت و چه بس��ا اتفاقاتی رخ دهد و
موجب بروز مشکالتی شود .مثال ديگر در مورد کسانی صدق میکند
که قرار است يک ساعت يا دو ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حضور
يابند و با تأخير به فرودگاه میرسند و هواپيما را از دست میدهند!

توصيههايی برای غلبه بر اهمالکاری

در اين بخش به عدة مع��دودی که در زندگی فردی و خانوادگی
خود دچار اهمالکاری هستند ،توصيههايی به شرح ذیل ارائه میشود:
تعيين هدف :توصيه ميش��ود براي زندگي خودتان هدفهاي
واقعي و دس��تيافتني انتخ��اب و تعيين کنيد و س��پس آنها را به
هدفهاي جزئيتر براي يک س��اعت ،يک روز ،يک هفته ،يک ماه و
يک سال تقسيم کنيد .آنگاه درصدد پيدا کردن روشها ،راهکارهاي
عملي و تهيه وس��ايل و اب��زار الزم براي تحقق اين هدفها باش��يد.
داشتن هدف در زندگي و تحصيل در شما ايجاد اميد و انگيزه ميکند
و ش��ما را از س��رگرداني ،بالتکليفي و نگراني نجات ميدهد و باعث
تالش و کوشش و در نتيجه پيشرفت شما ميشود.
در اين ارتباط امام جعفر صادق (ع) به درستی فرمودهاند:
 ïهر کس دو روزش (از نظر رش��د و کمال) يکس��ان باشد ،ضرر
کرده و مغبون و زيانکار است.
 ïهر کس که امروزش بهتر از ديروزش باشد ،مورد غبطة ديگران
قرار میگيرد.
 ïهر کس که امروزش بدتر از ديروزش باشد ،محروم از رحمت خداست.
 ïهر کس که در وجود خود ،رشد و کمال را نبيند و حس نکند،
رو به کاستی و نقصان است (سفينــﺓ البحار ،مادة يوم).
 ïبرنامهريزي :براي بهرهبرداري صحيح از اس��تعدادها ،قابليتها،
توانمنديه��ا و پرداخت��ن به عالئق و رغبتها و اس��تفاده از منابع و
امکاناتي که خانواده ،دانشگاه و جامعه در اختيار شما قرار داده است
و همچنين بهرهب��رداري بهينه از اوقات خودتان و تحقق هدفهايی
ک��ه براي زندگي خود تعيين کردهايد ،احتياج به برنامهريزي دقيق و
عملي داريد .لذا الزم است که براي هر روز ،هرهفته ،هر ماه و هرسال
برنامهريزي کني��د و برنامههای کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت
داشته باشيد.
در اي��ن برنامهريزي میتوانيد با مديري��ت زمان به امور گوناگون
بپردازيد:
الف -اوقاتي را به کار و اشتغال و کسب درآمد اختصاص دهيد،
ب -زمانی را برای فعاليتهاي تحصيلي (مانند رفتن به کالس و
آزمايشگاه و کارآموزي ،مطالعه و انجام تکاليف) در نظر بگيريد،
ج -زمانی را به فعاليتهاي اجتماعی ،مذهبي ،فرهنگي ،ورزشي
و هنري اختصاص دهيد،
د -اوقات��ی را برای اس��تراحت (خوابيدن و دراز کش��يدن) ،غذا
خوردن ،نظافت و بهداشت شخصی در نظر بگيريد،
ه -زمانی را به تفريح و س��رگرمي (تماشاي تلويزيون ،گردش در
پارک ،رفتن به سينما) اختصاص دهيد.
ش��ايان ذکر است که داش��تن کارهاي متعدد و قصد انجام آنها
در يک زمان (تهي��ه غذا و صرف آن ،نظافت ،مطالعه ،انجام تکاليف،
رفتن به کالس ،مالقات يک دوست ،عيادت از يک بيمار ،شرکت در
فعاليته��اي تفريحي ،اجتماعي ،خانوادگي و فرهنگي) فش��ار روانی
و اضط��راب ايجاد ميکند و از کيفيت امور میکاهد .بنابراين توصيه
میشود با مديريت زمان ،آنها را به ترتيب اهميت اولويتبندي کنيد
و در هر زمان يک کار را انجام بدهيد تا آن را با موفقيت به پايان برده
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و از انجام دادن آن لذت ببريد .پيشنهاد میشود به فصل هفتم کتاب
ازدواج موفق و خانوادة س��الم ،چگونه؟ تحت عنوان خانوادة س��الم و
مديريت زمان مراجعه کنيد (بهپژوه.)1389 ،

چند توصية ديگر

فرض کنيد فقط يک روز ،يک هفته ،شش ماه ،يا صد سال ديگر
زن��ده خواهيد بود ،چه کار ميکنيد؟ آيا همينگونه زندگي ميکنيد
که تا کنون زندگی کردهايد؟ يا روش و س��بک زندگی خود را تغيير
میدهيد؟ آيا از کيفيت زندگی خود تا کنون رضايت داريد؟
ب��دون ش��ک ،افراد موف��ق با کس��ب دانشها ،مهارته��ا ،تالش و
سختکوشی و همت بلند به جايی رسيدهاند و در مقابل افراد ناموفق بر
اثر جهل ،غفلت ،کمکاری و تنبلی از زندگی خود بهرة الزم را نبردهاند .ما
مگر چند بار به دنيا میآييم؟! برای اينکه زندگی موفق ،با کيفيت همراه با
عقالنيت و معنويت داشته باشيد ،موارد ذیل توصيه میشود:
1ـ سعی کنيد همواره برای انجام کارها ،برای خودتان ضربالعجل
تعيين کنيد.
2ـ سعی کنيد همواره از قدرت اراده و تصميمگيری خود استفاده
کنيد (سالم بر اراده).
3ـ س��عی کنيد فهرستي از کارهايي که بايد انجام دهيد ،تهيه و
آنها را به تدريج انجام دهيد.
4ـ سعی کنيد کارها را برحسب اولويت انجام دهيد.
5ـ س��عی کنيد از زندگیتان لذت ببريد ،زندگی متنوعی داشته
باشيد و به امور گوناگون بپردازيد.
6ـ سعی کنيد به ديگران کمک کنيد و در امور خير شرکت نماييد.
7ـ سعیکنيدزمانتانرامديريتکنيدوعمرتانرابيهودهتلفنکنید.
8ـ س��عی کنيد از شکس��ت نهراس��يد؛ هيچ کودکی ،راه رفتن را
بدون زمين خوردن ياد نمیگيرد! هرکس ديکته بنويسد ،اشتباه هم
خواهد داشت.
9ـ س��عی کنيد با سختکوش��ي و تالش به هدفهای خود نائل
شويد؛ دامن سر ِو بلند آسان نميآيد به دست.
 -10س��عی کنيد برخی از عادتهای خ��وب را در خودتان ايجاد
کنيد (براي مثال ،نظم و ترتيب ،اول وقت نماز خواندن ،وفای به عهد،
صداقت و درستکاری).
 -11سعی کنيد از موفقيتهای کوچک و بزرگ خود لذت ببريد
و بعد از انجام هر کاری به خودتان پاداش دهيد.
12ـ س��عی کنيد هم��واره رفتار خود را در گذش��ته و حال مورد
ارزيابي قرار دهيد؛ يک فرد عملگرا باشيد و به خودارزيابي بپردازيد.
13ـ سعی کنيد همواره افقهای روشنی برای آيندة خود ترسيم
کنيد و برای رسيدن به آنها تالش کنيد.
14ـ سعی کنيد همواره رفتارهای خود را در آينه ببينيد و نکات
قوت و ضعف خود را شناسايي کنيد و مورد نقد قرار دهيد (انتقاد از
خود و خود را در آينه ديدن).
15ـ سعي کنيد همواره به زندگي خود و خانوادة خود نگاه مثبنی
داشته باشيد (مثبتنگري) و از منفيگرايي اجتناب نماييد.
16ـ س��عي کنيد همواره از خودتان ش��روع کنيد و همانطور که
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خداوند فرموده است :ای کسانی که ايمان آوردهايد ،ما شما را به نفس
خودتان آگاهی میدهيم (عليکم انفسکم ،سورة مائده ،آية .)105
17ـ سعي کنيد همواره کاري را که قرار است انجام دهيد مشخص
کنيد ،مزايا و زيانهاي انجام دادن يا انجام ندادن آن کار را شناسايی
کنيد ،امتياز بدهيد و مقايسه کنيد.
18ـ سعي کنيد همواره برای انجام کارها برنامهريزي کنيد و زمان
الزم برای انجام آن کار را محاس��به کنيد و کارها را از س��اده ش��روع
کنيد و آنها را به مراحلي تقسيم نماييد.

سخن پايانی

اکنون زندگی فردی و خانوادگی خود در س��الهای گذشته و در
ح��ال حاضر را مرور کنيد و ببيني��د در چه اموری و در چه کارهايی
سستی و تعلل ورزيدهايد؟ و داليل آنها چيست؟ در پايان اين مقاله،
حدي��ث زيبايی از حضرت ام��ام جعفر صادق (ع) نقل میش��ود که
اميدارم سرمشق زندگی همة ما باشد:
از امام جعفر صادق (عليه السالم) پرسيدند :كارهاي خود را بر چه
اساسي استوار ساختهايد؟ فرمودند :بر چهار بنيان:
اول :دانس��تم كه كار مرا غير از من ،كس��ي انجام نميدهد ،پس
خود در به جا آوردن آن كوشيدم.
حال من آگاه است ( ظاهر و باطن )،
دوم :دانستم كه خداوند بر ِ
پس حيا كردم.
روزي مرا ديگري نخواهد خورد ،پس آرام گرفتم.
سوم :دانستم كه ِ
پايان كار من مرگ است ،پس براي آن مهيا شدم.
چهارم :دانستم كه ِ
(بحاراالنوار  ،جلد  ،78ص  ،228حديث .)100
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