ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

راهكارهای برای كاهش اهمال كاری
ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ .اﻫامل ﮐﺎری ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮐﻪ
آﻟﯿﺲ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻨﺪرم ﻓﺮدا اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ
اﺟﺮای آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و آن ﮐﺎر ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻓﺮد ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را
در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻧﺠﺎم
آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻓﺮد اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻮد را ﴎزﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻓﺮد
را وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻪ ﺟﻠﻮه دادن ﻋﺎدت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی را
ﺑﯿﺎورد ،ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺴﺘﯿﻨﮕﺮ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﻧﺎﻫامﻫﻨﮕﯽ
ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎزد .ﻓﺮد اﻫامل ﮐﺎر ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ در ﻗﺒﺎل ﺗﻌﻠﻞ
ورزﯾﺪن و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﴎزﻧﺶ ﮐﺮدن ﺧﻮﯾﺶ از ﺧﻮد دﻓﺎع منﺎﯾﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﯾﮏ
ﺳﻮ ﺑﺮای ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ دﻟﯿﻞ ﺗﺮاﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرش را
ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻓﺮاد اﻫامل ﮐﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ .اﻫامل ﮐﺎری ﻣﺰﻣﻦ در
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺎﻋﺚ اﻫامل ﮐﺎری ﻣﺰﻣﻦ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻓﺮد اﻫامل
ﮐﺎر منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
اﻓﺮاد ﻏﯿﺮاﻫامل ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻬﮕﺎه دﭼﺎر رﻓﺘﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮی ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر
در ﻣﻮرد ﻓﺮد اﻫامل ﮐﺎر ﺗﻔﮑﺮات ﻋﻤﯿﻖ آﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﻔﮑﺮات
ﻋﻤﯿﻖ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻓﺮد اﻫامل ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺄﺧﯿﺮی ﺑﻪ اﺷﮑﺎل
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﻼوه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮات ﺣﺘﯽ زودﺗﺮ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﻬﺎ در
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد.
ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎر زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ
ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻮﺿﻮع از ﻧﻈﺮ
ادراﮐﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و منﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ادراﮐﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد و
ﯾﺎ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﱰی ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻮری ﺑﺎ
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﺗﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن واﺣﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی آﻧﻘﺪر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﯿﺸﱰی در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم
اﺳﺖ ،ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ .اﻣﺎ اﻫامل ﮐﺎری ﻣﺰﻣﻦ در
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﭘﺮاﺳﱰس در ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺲ از دﺳﺖ دادن ﮐﻨﱰل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد )اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻓﺘﺎری( ﺗﻮأم
ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺮای
ﮐﺎﻫﺶ اﻫامل ﮐﺎری ﺑﻬﱰ اﺳﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ:

 -۱ﻳﻚ روز ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕريﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﺪ ،و ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ
را ﴏف اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﻛﻪ »ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ« ﺑﻜﻨﻴﺪ.
-۲ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ و ﴍوع ﺑﻪ ﻛﺎري ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﻜﻨﺪه اﻳﺪ
-۳وﻗﺖ ﻣﺸﺨﴢ را ﺗﻌﻴني ﻛﻨﻴﺪ و اﻳﻦ وﻗﺖ را ﻣﻨﺤﴫا ً ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻴﺪ.
-۴ﺧﻮد را ﻣﻬﻤﱰ از آن ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب درﺑﺎره ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
-۵زﻣﺎن ﺣﺎل را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮرﳼ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ اﻛﻨﻮن از ﭼﻪ ﭼﻴﺰ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲ منﺎﻳﻴﺪ و
ﴍوع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮس از زﻧﺪﮔﻲ ،ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه ﻛﻨﻴﺪ.
 -۶ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕريﻳﺪ و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻴﺪ.
 -۷ﻧﮕﺎه دﻗﻴﻘﻲ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ.
 -۸در ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓنت ﻛﺎري ﻛﻪ از آن ﭘﺮﻫﻴﺰ دارﻳﺪ ﺷﺠﺎع ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﺮس ﻫﺎي ﺷام را از ﺑني ﺑﱪد .دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺗﺎن
ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﱰ اﺳﺖ.
-۹ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕريﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﻳﺪ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎ
ﺑﻴامري ،وﺳﻴﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﻓﺮار از ﻛﺎر ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧنت آن ﺷﻮد .
-۱۰ﻛﻠامت »آرزو« و»ﺷﺎﻳﺪ« را از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﺧﻮد ﺣﺬف ﻛﻨﻴﺪ.
-۱۱رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻪ ﺧﻮد را ﻫﺮ روز ﻳﺎدداﺷﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
 -۱۲اﮔﺮ دﻟﺘﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ دﻧﻴﺎ ﺗﻐﻴري ﻛﻨﺪ ،ﺷﻜﻮه و ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ.
 -۱۳ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه اﻧﺠﺎم
ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر دﺷﻮاری ﮐﺎر ﮐﻤﱰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
 -۱۴درک ﺧﻄﺮات و ﺑﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ و ﺗﻨﺒﻠﯽ.
 -۱۵اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ذاﺗﯿﺘﺎن را از ﯾﺎد ﻧﱪﯾﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻬﺎﯾﺘﺎن ﮐﻤﱰ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ .
 -۱۶ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه.
 -۱۷ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن را اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ.
 -۱۸اﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﴩﻓﺖ ﴎﯾﻊ از ﺧﻮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 -۱۹ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد را ﺣﻘﯿﺮ ﻧﺪاﻧﯿﺪ و در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻫﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج
دﻫﯿﺪ.
 -۲۰در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن روﺷﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ و ﺻﻼح ﺷام و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
 -۲۱ﺑﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎ از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ از ﻧﮕﺮش ﯾﮏ ﺑﻌﺪی ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ .
 -۲۲در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺘﺎن را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
ﻧﮕﺎرش :ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ واﻋﻆ ﻓﺮ -داﻧﺸﺠﻮی دﮐﱰی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

تقويت اراده و مقابله با عدم جديت
»از ﻫﻔﺘﻪی ﺑﻌﺪ درس ﻣﯽﺧﻮﻧﻢ« و ﺟﻤﻼﺗﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺧﻮدﻣﺎن
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﯾﺎ از دﯾﮕﺮان ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ،ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺿﻌﻒ ارادهی
ﻣﺎﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿامت ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اراده وﺟﻮد دارد؟ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻗﺪرت ارادهﺗﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ دارد ،ﺑﺎ اداﻣﻪی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
"ﮐﻠﯽ ﻣﮏﮔﻮﻧﯿﮕﺎل" روانﺷﻨﺎس داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد ،در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻏﺮﯾﺰهی
اراده« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
در اﺻﻞ »اراده« رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺑﺨﺶ از ﺷامﺳﺖ :ﺑﺨﺸﯽ از ﺷام ﮐﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﻟﺬت آﻧﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﱰس ،اﻧﺮژی و ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮﺗﺎن ،ﻣﻐﺰ ﺷام راهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮای
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اراده اﺳﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻤﻪی ﺗﺼﻤﯿامتﻣﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﺬتﻫﺎی آﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ در زﻧﺪﮔﯽ
دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ» .اراده« ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺴﻤﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﮐﻪ از اﻫﻤﯿﺖ
اراده آﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی اراده

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اراده ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ از ﻣﻐﺰ در ارﺗﺒﺎط
اﺳﺖ ﮐﻪ متﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ در ﻗﴩ ﺟﻠﻮی ﻣﻐﺰ ) (PFCواﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 .۱ﻧﯿﺮوی »ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ« ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻗﴩ ﺟﻠﻮی ﻣﻐﺰ ﻗﺮار دارد
و ﺑﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ،ﺳﺨﺖ و اﺳﱰسزا اداﻣﻪ
ﺑﺪﻫﯿﺪ.
 .۲ﻧﯿﺮوی »ﻣﻦ منﯽﺗﻮاﻧﻢ« ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﴩ ﺟﻠﻮی ﻣﻐﺰ ﻗﺮار
دارد .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﺪ ،ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ
ﺷام ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬای ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﯿﺎﻣﮏ در ﻫﻨﮕﺎم
راﻧﻨﺪﮔﯽ »ﻧﻪ« ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
 .۳ﻧﯿﺮوی »ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ« ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮﯾﻦ و ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻗﴩ ﺟﻠﻮی ﻣﻐﺰ ﻗﺮار
دارد .اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻓﺮد را ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻫﺪاف و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺮو
ﺑﻪ ﺷام ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ
اﻧﮕﯿﺰهی ﺑﯿﺸﱰی اﻫﺪاف ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و در ﺑﺮاﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اراده را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ اﻧﺮژی ﯾﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوی اراده ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﯿﭻ
ﮐﺎر ﺑﺎارزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﺮد ﺑﻌﺪﻫﺎ از ﮐﺮدهی ﺧﻮد ﭘﺸﯿامن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎل ﮐﻪ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﻓﻘﺪان اﻧﺮژی ﮐﺎﻓﯽ اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ از ﻣﻐﺰ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت
و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻧﺮژیﺷﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ارادهﻣﺎن ﺿﻌﯿﻒ
ﻧﺸﻮد .ﺑﺮای ﴍوع ﺑﻪ ﻣﻮراد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
اﻧﺮژی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻣﻐﺰﺗﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻐﺰﺗﺎن
را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐرث ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
 .۱ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ
 .۲ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
 .۳ﺗﺤﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
 .۴ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﴫف ﮐﻨﯿﺪ
 .۵ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺮ را اول اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
 .۶ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﺎدت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ
 .۷متﺮﯾﻦ اراده
 .۸ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮافﺗﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ
 .۹ﺧﻮددﻟﺴﻮزی را متﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ
 .۱۰دور و ﺑﺮﺗﺎن را ﺑﺎ اﻓﺮادی ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷام ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﱰک دارﻧﺪ
 .۱۱ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﴎاﴎی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،آﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺪون ﺟﺪﯾﺖ از
ﺳﻮاﻻت ﮔﺬر ﻣﯽ منﺎﯾﯿﺪ؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ ارادهای ﻣﺤﮑﻢ و ﭘﻮﻻدﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ،ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اراده آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ را
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺣﺎﺻﻞ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻋﺎدت ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ارادهای ﻗﻮی و ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ دارد.
ﻧﮕﺎرش :ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ واﻋﻆ ﻓﺮ – داﻧﺸﺠﻮی دﮐﱰی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

