‹‹ سهل انگاری ››
سهل انگاری چیست؟
سهل انگاری اجتناب از انجام یک وظیفه و به تعویق انداخڬن کارڬ است که امروز نیز می توان آن را
انجام داد .سهل انگاری نه تنهاا بار لکردارد ااث تااییر مای باکارد برداه معکاوی از اسااتی از یال زا
بناه ،تنفر از خود ،استرس و اف ردبی را به هکراه دارد.
اغرب تالش می کنیم که سهل انگاری خود را با مشغول ساختن خویش و انجام دادن کارهاایی کاه ااید
هیجان انگیز و زتی مفید ه تند اما ککدی به هدف اصری ما نکی کنند ،پنهان کنایم .بااهی ایان پنهاان ساازی
با انجام کارهایی که در زالت ط یعی از آنها متنفریم ،صورت می بیرد.

دالیل سهل انگاری چیست؟
دییل ب یاری در ایجاد سهل انگاری نقش دارند که ل ارتند از:
 مدیریت ضعیف زمان
 ناتوانی در اولویت باشیدن به کارها
 بنجاندن وظایفی متعدد در یک ظرف زمانی خاص
 اضطراب درباره کاری که باید انجام دهیم :این زالت موجب می اود باه جاای انجاام دادن کاار ،و ات زیاادی را صارف نگرانای
کنیم.
 مشدل تکرکز
 لدم آباهی ن ت به آنچه برای انجام کار مورد نظر یزم است
 از اس غرق دن در کار
 نگرانی درخصوص د ت یا دست نیافتن به معیارهای مورد نظر
 ترس از پیروزی و پیامدهای ازتکالی آن
 ککال برایی (لامل ککال برایی انتااب معیارهای غیر وا ع برایانه است)
 از اسات منفی :مانند"هربز كارهایم خوب پیش نکی رود"
 نگرش منفی ن ت به د ت های بک ته
 خ ته دن از انجام کار مورد نظر
 لدم آموزش روش های یزم برای انجام کارها و رویارویی با مشدالت ،در خانه یا در مدرسه
 اجتناب از انجام کارهای سات یا کارهایی که تکایری به آنها نداریم

چگونه بر سهل انگاری غلبه کنیم؟
غر ه بر سهل انگاری معکوی به دو روش انجام می ود .نا تین روش یادبیری مهارت های بهتر برای مادیریت
زمان و سازماندهی کارها و دوماین روش رسایدن باه درو رو ان تاری از معناای اصای واز اسای ساهل انگااری
است.
یادبیری مهارت های مدیریت زمان و سازماندهی کارها از طریق تکرین مکدن خواهد بود.
اما ندته مهم آن است کاه بایاد باه جاای الگاو ارار دادن دیگاران و ت عیات از آنهاا ،روش هاایی را بارای
انجام دادن کارها بیابید که مناسب کایند.
از سوی دیگر مشاوره نیز می تواناد در تغییار دادن جن اه هاای لااطفی و اصای ساهل انگااری ککاک کنناده
با د.
برای غر ه بر سهل انگاری خود اینگونه آغاز کنید:

 ول کنید که معجزه ای در کار نی ت! باید كاري را که بر دو تان است ،انجام دهید.
 هر یک از واژه ها و ل اراتی که در ذهن ن ت به آن غل یا کار خاص داریم به تجربه وانتظار ماا از
آن کار رنا و باو مای باشاد .ساعی کنیاد باه جاای اساتفاده از ل ااراتی مانناد "مج اورم"" ،نکای تاوانم" ،از
ل اراتی مانند " ،انتااب می کنم" یا "انتااب نکای کانم" اساتفاده کنیاد .باه خاود بگوییاد "مج اور نی اتم" ایان
کار را انجام دهم .من خود این کار را انتااب کرده ام و "می توانم " آن را کنار بگکارم.
 ن ت به اصیت ،ارزش ها و انتظارات خود آباهی پیدا کنید .ب ینید آیا ایان ارزش هاا باا رو ای کاه بارای
انجام دادن آن کار خاص درنظر برفته ایاد ،متناساب ه اتند یاا ایان کاه نیازمناد انتاااب رویداردی تاازه ه اتید
افراد دارای الگوهای کاری متفاوت ه تند و نتایج دلاواه هر فرد از انجام آن کاار خااص مااتث باه خاود وی
است.
 سعی کنید دلیل سهل انگاری خود را بیابید؛ چه سودی از ایان کاار مای بریاد چگوناه مای توانیاد بار ایان
رفتار غر ه کنید اید باواهید به تنهایی و با استفاده از مقاله ها و کتاب هاای خودیااری ایان مشادل را زال
کنید یا به افراد متاصث برای مشاوره در این خصوص مراجعه کنید.
 اهداف خاود را ناساایی کنیاد و درخصاوص چگاونگی انجاام کارهاا تصاکیکاتی وا اع برایاناه بگیریاد و
کارهایتان را اولویت بندی کنید.
 درباره امدانات و اطاللات درست برای انجام کار اطکینان زاصل كنید .برای برنامه ریزی و مرازل آن ،محدوده
زمانی درنظر بگیرید .صرف اندکی و ت برای برنامه ریزی و انجام کارهای مقدماتی ،مهم و ضروری اسات اماا ایان
کار ن اید ما را از هدف اصری باز دارد .باش کوچدی از کار را درنظر بگیرید و سپ روع به انجام دادن آن کنید.
 برنامه ریزی به منظاور انجاام دادن كاار ب ایار مفیاد اسات اماا د ات كنیاد کاه برناماه ریازی هاای ب ایار مفصال و
صرف تکام روز برای انجام کار باه تنفار اکا از آن كاار منجرما .اود .برناماه ریازی هاا بایاد انعطااف پاکیر با اند.
سالاتی از روز را برای انجاام کارهاایی کاه باه و ات بیشاتری نیااز دارناد یاا زتای اساترازت و تان آرامای اختصااص
دهید.
 کارهااا و وظااایف تااان را بااه باااش هااای اباال ماادیریت تق اایم کنیااد .اهاادافی کوچااک باارای خااود درنظاار
بگیرید .مثال پ از خواندن یک فصل از یک کتاب ،نو تن یک صفحه از یک مقاله یا پ از هار54د یقاه
کار 54،د یقه به خود استرازت دهید و سپ کارهایتان را با هکین ن ت و برنامه ریزی ادامه دهید.
 انگیزه تان را تقویت کنید .به توانایی های خود و كارهای .که تا کنون انجام داده اید فدر کنید و از ااس
خوبی ن ت به آنها در خود به وجود آورید .بدین ترتیب به خود یادآور وید که می توانید موفق با ید.
 و تی کاری را به پایان می رسانید به خود پاداش دهید.
 و تی از اس مای کنیاد کاه نکای خواهیاد کاار را اداماه دهیاد ،باه جاای متو اف سااختن روناد کاار رو ای
متفاوت را برای انجام دادن آن امتحان کنید یا به سراغ باش دیگری از آن کاار برویاد (مج اور نی اتید کاار
مورد نظر را از ابتدا تا انتها به هکان ترتیب انجام دهید).
 سااهل انگاااری اغرااب بااا اضااطراب و تاارس در خصااوص کیفیاات انجااام کااار در ارت اااط اساات .در چنااین
موا عی به خود یادآور وید که انجام دادن باشی از آن کار بهتر از انجام ندادن آن است.
ندتااه آخاار ایندااه :ااکا اولااین یااا آخاارین ک اای نی ااتید کااه باااهی در کااار خااود سااهل انگاااری ماای کنیااد .جهاات
دریافت كکك می توانید از توصیه های مفید مشاوران و متاصصان در این زمینه بهره مند وید ،اماا د ات
كنید که برای رفع سهل انگاری خاود باه مو اع ا ادام کنیاد درغیراینصاورت ارایش بارای اکا و ک اانی کاه
صد دارند به کا در رفع این مشدل ککک کنند ،د وار خواهد د.

