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 شما فکرهای است قرار که کاغذی و قلم و ، خودتان با بدهید تشکیل جلسه یک

 وقت همیشه کنیدمی فکر آیا چیست؟ کارها تأخیرانداختن علت. کنند ثبت را

 باعث شکست از ترس آیا برد؟ خواهید سر به انرژی و توان اوج در همیشه هست؟

 را ذهنتان و است نظمبی اطرافتان محیط آیا نکنید؟ شروع را کارها شودمی

 زمزمه را خیالیبی گوشتان در دائم که دارید هاییرفیق و دوست آیا کرده؟آشفته

.ایدکرده طی را  راه  از مهمی بخش کنید، پیدا را کاریاهمال علت ؟کنندمی  

 شرایط یعنی ؛باشد هم جسمانی عوامل به حواستان حتماً وجوجست این در 

این باعث که هست بدنتان در وکسریکم شاید کنید بررسی هم را تانجسمانی  

.است شده نشینیجایک و رخوت                                           

 یادتان هاآن از تا دو یکی روز هر و دارید ذهنتان توی که کارهایی از باال و بلند لیست یک

 هم را لباس فالن دکمه دوختن مثالً،. نیاندازید قلم از را چیزی هیچ. بنویسید آیدمی

 که دیگری چیز هر و ... بنویسید هم را مدرسه تحقیق فالن دادنانجام بنویسید،

 این اتفاقاً. نترسید اصالً لیست شدنطوالنی از. بدهید انجام دارید تصمیم هاستمدت

دارید.برمی بهتر را ریزیبرنامه بعدی هایگام باشد، ترجزئی و تردقیق هرچه لیست  

 هدف. بشود معلوم باید کارها از هرکدام اهمیت میزان یعنی کنید؛ بندیاولویت را کارها

بدین. بدانیم را انجامشان ترتیب و برویم کارها کدام سراغ اوّل کنیم مشخص که است این  

  .مانندنمی زمین روی دارماناولویت و مهم کارهای وقتهیچ ترتیب            

 مشخص العجلضرب کارهایتان برای
 و کار هر باشد معلوم یعنی کنید؛
 نقطه به باید تاریخی چه تا ایبرنامه
 هر برای است بزرگ کار اگر. برسد پایان

 را العجلضرب آن مراحل از یک
 را هاالعجلضرب. کنید مشخص

 مشخص نیافتنیدست و فضایی
 ات کنید گذاریهدف بینانهواقع نکنید،

  و شکست احساس دچار
.نشوید ناتوانی  

 
 

 

 وقت هر. کنیم شروع باید کجا از نیست معلوم که اندپیچیده و بزرگ قدرآن کارها بعضی
 چقدر هر را کار پس این. آیدمی چشممان جلوی سنگین پروژه یک آیدمی کار آن اسم هم
 تقسیم ترکوچک هایقسمت به را کارها این باید. اندازیممی تأخیر به باز باشد مهم هم

 به موقتاً و دادهاختصاص مراحل آن از یکی انجام به را وقتمان زمان هر در .کنیم
به مرحله هر برای که است راحت خیالمان البته .نکنیم نگاه هم آن هایماندهباقی  

گذاشت. خواهیم زمان خودش وقت                                                
 
 

 

 مزاحمت عواملی که باعث ایجاد             
 حذف امکان صورت در یا و کم را شودمی

 قطعاً  مزاحم عوامل این از یکی. کنید
 مجازی فضای و اجتماعی هایشبکه
 ایبرنامه هااین از استفاده برای اگر. است

 ما  از  را  روز  تمام گاهی باشیم، نداشته
  همه که است طبیعی و دزدندمی

مانند.می زمین روی ما  مهم کارهای  
  
 
 

 

  اینقطه آن به و بزنید بزرگ رشپ  
 هنوز شما و شدهتمام وقت که کنید نگاه

 امتحاناتتان مثالً،. ایدنداده انجام را کارتان
 اندنشده حل هاسؤال نمونه هنوز و رسیده

 آن هنوز شما و خواهدمی را کتابش دوستتان
 تعویق و کاریاهمال نتایج. ایدنخوانده را

 و فردی نتایج. کنید مرور را کارها انداختن
 باشید مطمئن. کنید بررسی را آن اجتماعی

برای خوبی محرک عمیق فکر این  
بود. خواهد کارها شروع                   

 
 

 

 شفیق رفیق همان کن، پیدایش
 یکی داشتن. کن پیدا را پُرانگیزه و
 انسانی هر برای هادوست این از

 یک همراهی.است ضروری
 موفق و امیدوار انگیزه، با دوست
خواهد برابر چند را شما سرعت  

.کرد                            
 
 

 

شاید خوب باشد کارهای سخت را اول 
ام بدهی که ذهنت آزاد شده و بهتر انج

بتوانی پس از آن به کارهای دیگر فکر کنی. 
، ریزی خوبدر نهایت اینکه یک برنامه

چیز  تمام تا وقتی روی کاغذ دقیق و همه
و هیچ دردی هیچ گرهی را باز نکردهباشد   

  کنی. کند. باید شروعرا دوا نمی                     
 



 

 

 


