


. . . از همین اآلن! 





بسم�للـهَ�لرحمن �لرحیم 

تقدیم به  ...........................................

از طرف  ...........................................



……………



ازشنبه……
محمدپیامبهرامپور

راهنمای علمی و کاربردی برای رهایی از اهمال کاری و تنبلی، تا رسیدن به موفقیت

……………



 ازشنبه...

 مولف:محمدپیامبهرامپور
 رسویراستار:حدیثرحامنی

 طرحجلد:الههغالمی
صفحهآرایی:جعفرخدادی

طراح:طیبهنظری
 نارش:تعالی

نوبتچاپ:دوم-1395
شامرگان:5000نسخه
قیمت:19000تومان

شابک:978-600-7547-33-5
نشانیمرکزپخش:تهران،اتوبانستاری

خیابانالله،تقاطعپژوهنده،بنفشه15،ساختامنزاگرس،طبقه4
تلفن:021-44609613

بهرامپور،محمدپیام، ۱۳۷۱- : سرشناسه
ازشنبه:راهنمایعلمیوکاربردیبرایرهاییازاهمالکاریوتنبلی،تارسیدنبه : عنوانونامپدیدآور

موفقیت/محمدپیامبهرامپور.  
تهران:نشرتعالی، ۱۳۹۴.  : مشخصاتنشر

 ۲۲۲ص. :مصور،جدول،نمودار. : مشخصاتظاهری
 ۱80000ریال    ۹۷8-600-۷5۴۷-۳۳-5:  : شابک

فیپا : وضعیتفهرستنویسی
راهنمایعلمیوکاربردیبرایرهاییازاهمالکاریوتنبلی،تارسیدنبهموفقیت. : عنواندیگر

اهمالکاری : موضوع
موفقیت : موضوع

 BF6۳۷/   ۱۳۹۴۹ب  ۹ الف : ردهبندیکنگره
6۴0/۴۳    : ردهبندیدیویی

: ۴0066۴۳  شمارهکتابشناسیملی



7 ازشنبه…… 

فهرست مطالب

خدمات آنالین این کتاب............................................................................................................. 11
مقدمه............................................................................................................................................... 13

فصل اول: آیا من این کتاب را تا آخر می خوانم؟!................................................................... 17
19 ......................................................................... هدیه خود را از نویسندگان این کتاب بگیرید
این کتاب را در دسترس قرار دهید........................................................................................... 19
20 .............................................................................................................................. تکنیک ۵ دقیقه
توقع درستی داشته باشید............................................................................................................. 20
برای خودتان جایزه تعیین کنید.................................................................................................. 21
او شما را برای همیشه تنها گذاشته است!.................................................................................. 22
قولتان را مکتوب کنید................................................................................................................... 22
22 ................................................................................................................. به خودتان اجبار نکنید!
به کسی دیگر قول دهید............................................................................................................... 23
عوامل حواس پرتی را از خود دور کنید..................................................................................... 23
از زمان های مرده استفاده کنید................................................................................................... 24
همین حاال اقدام کنید.................................................................................................................... 24
چگونه این کتاب را بخوانیم؟...................................................................................................... 26



ازشنبه…8

این کتاب به هیچ دردی نمی خورد!............................................................................................ 26
این کتاب چطور عمل می کند؟................................................................................................... 29

فصل دوم: اهمال کاری، تنبلی یا…............................................................................................. 31
جناب آقای/ سرکار خانم اهمال کاری ...................................................................................... 33
عامل موفقیت از نظر دانشگاه استنفورد...................................................................................... 34
حفظ حالت موجود، وظیفه مغز ما................................................................................................ 37
چه کسی موفق می شود؟.............................................................................................................. 41
اهمال کاری چیست؟..................................................................................................................... 44
الگوی اهمال کاری خود را پیدا کنید........................................................................................... 44
شما یک اهمال کار خاموش هستید؟.......................................................................................... 46
48 ...................................................................................................... تقسیم به فعالیت های کوچک
اهمال کاری روتوش شده.............................................................................................................. ۵1
آیا می توانیم تغییر کنیم؟.............................................................................................................. ۵1
۵1 ....................................................................................................................... آیا من اهمال کارم؟
۵2 ........................................................................................................................... انواع اهمال کاری 

فصل سوم:  اهمال کاری به دلیل مسائل گرایشی............................................................. ۵3
اهمال کاری به دلیل مسائل گرایشی........................................................................................... ۵7
اهمال کاری به دلیل فرار از زحمت............................................................................................. ۵7
اهمال کاری به دلیل اجتناب......................................................................................................... 64
اهمال کاری به دلیل ترس از شکست و موفقیت...................................................................... 66
اهمال کاری به دلیل کامل گرایی................................................................................................ 70
اهمال کاری به دلیل تصمیم های هیجانی................................................................................... 76

فصل چهارم: اهمال کاری به دلیل مسائل شناختی........................................................... 79
81 ........................................................................................... اهمال کاری به دلیل مسائل شناختی



9 ازشنبه…… 

اهمال کاری به دلیل زحمت گریزی............................................................................................. 81
84 ........................................................................... اهمال کاری به دلیل ناتوانی در تصمیم گیری
9۵ .................................................................. اهمال کاری به دلیل ناتوانی در درک و حل مسأله
اهمال کاری به دلیل تردید به خود.............................................................................................. 98
اهمال کاری به دلیل توقع و تصورات نا به جا و بهانه جویی.................................................. 10۵
اهمال کاری به دلیل نامنظم بودن............................................................................................. 114
اهمال کاری افراد افراط کار....................................................................................................... 122
123 ....................................................................................... اهمال کاری به دلیل مسائل جسمانی

فصل پنجم: اهمال کاری آنالین............................................................................................ 12۵
تماس تلفنی.................................................................................................................................. 127
پیام کوتاه...................................................................................................................................... 130
131 ............................................................................................................................................. ایمیل
راهکارهای غیر تکنولوژیک....................................................................................................... 13۵
تکنولوژی در خدمت مقابله با اهمال کاری............................................................................. 13۵

فصل ششم: نکاتی درمورد انواع اهمال کاری.................................................................. 139
چند نکته درمورد انواع اهمال کاری......................................................................................... 141 
143 ................................................................................................................. با چرایی شروع کنید!
144 ........................................................................................................................ ویژگی های هدف
خاص بودن................................................................................................................................... 144
قابل اندازه گیری بودن.............................................................................................................. 144
قابل دستیابی بودن...................................................................................................................... 14۵
دارای زمان باشد......................................................................................................................... 14۵
مکتوب کردن هدف................................................................................................................... 146
چرا هدف گذاری نمی کنیم؟.................................................................................................... 146



ازشنبه…10

فصل هفتم: اعتقادات کشنده در اهمال کاری.................................................................. 1۵3
عدم قبول تقصیر.......................................................................................................................... 1۵۵
1۵7 .................................................................................................................. یه روز خوب میاد…
تا از آن لذت نبرم انجامش نمی دهم....................................................................................... 1۵7
من نباید هیچ وقت اهمال کاری کنم........................................................................................ 1۵8
1۵8 .......................................................................................................................... بد گویی به خود
با یک بار هیچ چیزی نمی شود.................................................................................................. 161
162 ......................................................................................................... افزایش بازدهی و عملکرد
162 ................................................................................................................................ جنبه فیزیکی
جنبه فکری – ذهنی.................................................................................................................... 164
164 .............................................................................................................. جنبه احساسی و روحیه
مهارت مدیریت زمان و برنامه ریزی...................................................................................... 164
استفاده از زمان های مرده.......................................................................................................... 167
169 ................................................................................................................................... ارتباط موثر
مهارت نه گفتن........................................................................................................................... 170
172 .......................................................................................... کنترل احساسات و مدیریت خشم
مدیریت انتقادات و جلوگیری از جر و بحث......................................................................... 172
نحوه درخواست کردن............................................................................................................... 174
نحوه صحبت با دیگران.............................................................................................................. 174

فصل هشتم: ورودی های ذهن ............................................................................................. 179
181 ................................................................................................................. ورودی های ذهن شما
182 .......................................................................................................................... ورودی اطالعات
ورودی از طریق انسان های اطراف........................................................................................... 184
ورودی محیط............................................................................................................................... 186
187 ........................................................................................................................ قانون ویلفرد پرتو



فصل نهم: ایجاد انگیزه .......................................................................................................... 189
چطور انگیزه داشته باشیم؟....................................................................................................... 191
191 .................................................................................................................. جمالت انگیزه بخش
192 .......................................................................................................................................... سکوت
تخصص در سه مهارت.............................................................................................................. 193
نقاط ناامیدی در مهارت............................................................................................................. 19۵
مبارزه شخصی............................................................................................................................. 197
اهمال کاری هدفمند.................................................................................................................... 198
تغییرات مستمر............................................................................................................................ 199

فصل دهم: مغزهای سه گانه و اهمال کاری ..................................................................... 201
مغز خزنده.................................................................................................................................... 204
مغز پستاندار................................................................................................................................. 204
20۵ ....................................................................................................... مغز منطقی یا نئو کورتکس
مغز خواسته های متفاوت............................................................................................................ 20۵
خواسته های مغز خزنده.............................................................................................................. 20۵
207 ......................................................................................................... خواسته های مغز پستاندار 
درگیری بین سه مغز ................................................................................................................. 208
راهکارهای کنترل سه مغز برای جلوگیری از اهمال کاری................................................. 209

213 ............................................................................................................... پیوست  ویژه مدیران





13 ازشنبه…… 

  مقدمه 

اول از همه باید به شما تبریک بگویم، چون تغییرکردن جرأت می خواهد و شما 
با تهیه این کتاب نشان دادید که بسیار توانمند و شجاع هستید. تقریباً مطمئنم که 
برای هر کسی، زمان هایی پیش آمده که تصمیم بگیرد در یک فرصت مناسب، کار 

مشخصی را انجام دهد. مثاًل:
- از این مهمانی به بعد رژیم غذایی خاصی را شروع می کنم.
- از فردا تصمیم من این است که فالن برنامه را داشته باشم.

- از هفته بعد به باشگاه ورزشی خواهم رفت.
- آخر ماه باالخره تکلیفم را با رئیسم مشخص می کنم.

- از امسال می خواهم شغلم را تغییر دهم.
- سر فرصت اتاقم را مرتب می کنم.

- و از شنبه منظم می شوم.

یا شرایطی داریم که اصاًل دوستش نداریم. مثاًل:
- زم��ان های��ی وجود دارد که حس می کنید بیش از حد، کاری را پش��ت گوش 

می اندازید؟
- اغلب، قبل از یک کار مهم احساس خستگی میکنید؟

- در انجام کارهایی که دوستشان ندارید، تنبلی می کنید؟

مسأله اینجاست که چرا آن روز طالیی که قرار است همه این اتفاق ها رخ بدهد، 
نمی آید؟ و هیچ ش��نبه ای با ش��نبه های دیگر فرقی ندارد، هیچ نوروزی باعث تغییر 
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جدیدی نمی شود و همه چیز از انتهای فروردین، مانند سال گذشته است.
چرا هیچگاه موعد تغییرات نمی رس��د و به نظر می رس��د که بر خالف فیلم ها و 
افس��انه ها و داس��تان های موفقیت، روز خاصی در دنیا وجود ندارد و یا حداقل این 

روزها برای ما پیدا نمی شود!
حقیقت این است که اکثر انسان ها درخواست عجیبی از این دنیا دارند!

 اکثر انسان ها می خواهند به رفتارهای قبلی خود 
ادامه دهند،اما نتایج متفاوتی بگیرند!

و از آنجای��ی که ای��ن موضوع برای اکثر ما نتایج مخربی در پی داش��ته و باعث 
اهمال کاری و تنبلی ش��ده اس��ت، در این کتاب قصد داریم در مورد این موضوع با 
هم صحبت کنیم که چطور اهمال کاری، تنبلی و پش��ت گوش اندازی را در زندگی 

خود مدیریت کنیم؟
سوالی که بسیاری از ما را آزرده خاطر می کند این است که ببینیم:

3 یا ۵ س��ال پیش فکر می کردیم که در این شرایط و در این موقعیت هستیم یا 
شرایط بسیار بهتری داریم؟

معموالً اکثر انس��ان ها نس��بت به ش��رایط فعلی خود رضایت ندارند و احس��اس 
می کنند که باید جایگاه باالتری را کسب می کردند و یکی از اصلی ترین دالیل این 

موضوع اهمال کاری است.
حال با توجه به این توضیحات از شما می خواهم سوال زیر را با دقت تمام پاسخ 

دهید:

 به این فکر کنید که دوست دارید 3 تا 5 سال دیگر 
در چه موقعیتی باشید؟ 
و ببینید که آیا با این شرایط امکان پذیر است؟

آیا این کتاب به درد شما می خورد؟
اگر می خواهید بدانید که آیا این کتاب برای خریدن و یا خواندن مفید است یا 

خیر، پیشنهاد می کنم حتماً این قسمت را مطالعه کنید.
اگر پاسخ شما به یکی از پرسش های ابتدای کتاب مثبت است و زمان هایی وجود 
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دارد ک��ه از انج��ام کارهای مهم طفره می روید و ی��ا این که به انجام کارهای مهم 
نمی رس��ید و از همه مهم تر این که، نس��بت به این شرایط احساس بدی نیز دارید، 
باید بگویم که این کتاب دقیقاً برای شما نوشته شده است و اگر شرایط غیر از این 

است، احتماالً کتاب های مفید تری برای شما وجود خواهد داشت.
اگر این س��وال ها ذهن ش��ما را درگیر کرد و حس کردید که برای ایجاد تغییر، 
نیاز به یک برنامه دارید، خواندن این کتاب به شما کمک خواهد کرد. اگر نسبت 
به این شرایط ناراضی نیستید و برنامه خاصی  هم برای خود ندارید؛ پیشنهاد می کنم 

این کتاب را ببندید و به کارهای دیگری مشغول شوید. 
اگر پاس��خ شما مثبت است با ما همراه باش��ید تا تغییرات فوق العاده ای را با هم 

رقم بزنیم.
ممکن  است  این نگرانی را داشته باشید که آنقدر اهمال کار  هستید که این کتاب 
را تا انتها نخوانید! نگران نباش��ید، در فصل بعد دقیقاً در مورد این صحبت می کنم 
که چه کار کنیم که حداقل این کتاب را تا انتها بخوانیم و در طی این مسیر، تنبلی 

نکنیم. 
امیدوارم پر انرژی باشید و بدانید که اگر بخواهید می توانید به تک تک اهدافتان 

دست پیدا کنید. 

محمد پیام بهرام پور      
تهران 1394      
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خدمات آنالین این کتاب

از آنجایی که می خواستم محتوای این کتاب بسیار تعاملی باشد و شما خواننده 
گرامی از فیلم ها و سایر رسانه های یادگیری بهترین استفاده را ببرید، صفحه ای 
اختصاصی برای  این کتاب در وب سایتم در نظر گرفته ام که دنیایی از دانلود ها 

و سایر مطالب آموزشی در آن قرار دارد.

همین االن برای دریافت هدیه خود 
و مشاهده سایر دانلودهای رایگان

 به صفحه زیر مراجعه کنید: 

www.bah.red/proc
کلمه عبور: 1260



آیامناینکتابرا
تاآخرمیخوانم؟!

فصلاول





19 فصل اول: آیا من این کتاب را تا آخر می خوانم؟!

این طور به نظر می رس��د که اولین گام برای مقابله با اهمال کاری این اس��ت که 
این کتاب را به پایان برس��انید. به همین جهت به ش��ما تبریک می گویم که یک 
تصمی��م بزرگ گرفته ای��د. این کار از همان کارهایی اس��ت که خیلی ها حاضر به 
انجام آن نیس��تند. )می دانید چند نفر این کتاب را دیده اند و چند صفحه از آن را 
ورق زده اند و از خرید آن منصرف ش��دند؟( این که ش��ما برای یادگیری خودتان 
سرمایه گذاری کردید و برای رفع اهمال کاری و رسیدن به موفقیت برای خودتان 

برنامه ریزی کرده اید، فوق العاده است.
در این فصل از کتاب هدفمان این است که یاد بگیریم چطور یک کار را تا انتها 
برس��انیم. می خواه��م تکنیک های کوچکی که درد اهم��ال کاری را کم می کنند به 
ش��ما بگویم، آن ها به صورت ُمسّکن عمل می کنند و از بین برنده ریشه این مشکل 

نیستند، برای حل این مشکل الزم است تا پایان، گام به گام همراه من باشید.

 هدیه خود را از نویسنده کتاب بگیرید
یکی از اصلی ترین دالیلی که باعث می ش��ود م��ا در خواندن کتاب، اهمال کاری 
کنیم این اس��ت که ب��ا مهارت های مطالعه حرفه ای آش��نایی نداریم و از همین رو 
برای ش��ما عزی��زان فایل راهنمایی قرار داده ام که چط��ور با مطالعه اصولی بتوانید 
بس��یار بهتر عمل کنید. برای دریافت هدیه خود به آدرس اینترنتی در صفحه 11 

کتاب مراجعه کنید.

 این کتاب را در دسترس قرار دهید
یکی از بهترین کارهایی که می توان انجام داد که احتمال تا انتها مطالعه ش��دن 

این کتاب بیشتر شود، این است که تا حد ممکن آن را در دسترس قرار دهید.
فایل PDF این کتاب را بر روی موبایل و لپ تاپ و کامپیوتر خود داشته باشید 
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و هر موقع که حتی دقیقه ای حوصله مطالعه داشتید، این کتاب را مطالعه کنید.

 تکنیک 5 دقیقه
گام دوم، تکنیک ۵ دقیقه اس��ت! این تکنیک برای ش��خص من معجزه کرده و 

نتایج فوق العاده ای از آن گرفته ام. این تکنیک می گوید: 

شما اگر کاری را دوست ندارید،   
یا حتی حس و حال انجام آن را ندارید و … 
فقط تصمیم بگیرید که 5 دقیقه آن کار را انجام دهید 
و بعد از 5 دقیقه هم، اگر دوست داشتید، کار را قطع کنید.

معموالً وقتی ۵ دقیقه ش��روع می ش��ود، ما آن  را به س��ادگی تمام نمی کنیم. در 
حقیقت، بس��یاری از مش��کالت ما، در شروع کردن  اس��ت . پس اگر می بینید حال 
نداری��د، تصمیم بگیرید که فقط ۵ دقیقه از کت��اب را بخوانید، از آنجا که مباحث 
کوتاه  هس��تند، در نتیجه خیلی راحت  خوانده می ش��وند. پس، تصمیم بگیرید یک 
قس��مت کوچک از آن را مطالعه کنید. )بهتر نیس��ت به جای قضاوت در مورد این 

ترفند آن را امتحان کنیم؟(

 توقع درستی داشته باشید
داش��تن توقع زیاد، مش��کالت زیادی ایجاد می کند. این که توقع داش��ته باشید 
بالفاصله بعد از خواندن این کتاب یک معجزه برایتان رخ دهد، یک توقع اش��تباه 
اس��ت و باعث می ش��ود خودتان با خودتان بد شوید. )و البته به من هم چند فحش 
آبدار بدهید!( اهمال کاری عادتی  است  که در طول مدت طوالنی در ما شکل گرفته، 
بنابراین، اگر بخواهیم یکباره آن را از بین ببریم، چیزی شبیه آن قرص های الغری 
می ش��ود که می گویند یک دانه بخورید و بیست کیلو الغر شوید! البته ما می دانیم 

که فقط باعث از بین رفتن ما خواهد شد.
باید این را بدانیم که آنچه در طول زمان مش��خصی در ما شکل گرفته و بخشی 
از شخصیت ما شده است، بعید به نظر می رسد که ظرف مدت کوتاهی در ما تغییر 
کند و برای همین طبیعی به نظر می رسد که برای تغییر کمی صبور بوده و توقع های 

نا بجا و دور از واقعیت از خودمان نداشته باشیم.


