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  تنبلي ه�اي ما و فرهن�گ معيوب 
سازماني

بسط مثالي كه آن كارآفرين مي زد و كاماًل 
درس��ت و عيني و منطبق بر واقعيت بود 
اين است كه گاهي ما خوب كار كردن را به 
مثابه نقطه مقابل تنبلي مي يابيم و آدم ها را 
متهم مي كنيم كه چرا خوب كار نمي كنند 
در حالي ك��ه »خوب كار ك��ردن« زماني 
مي تواند نتيجه بخش باشد كه »كار خوب« 
مكمل آن باشد. در واقع استدالل اين است: 
در جايي ك��ه كار خوب وج��ود ندارد چرا 
بايد خوب كار كرد؟ يك مهندس جوان و 
عالقه مند و باانگيزه در يك مجموعه دولتي 
كه هيچ پيشنهادي را در آن نمي پذيرند و 
ترتيب اثر نمي دهند و از ايده ها و طرح هاي 
نوآورانه استقبال نمي كنند و همه چيز در 
يك چرخه بسته جناحي يا فاميلي صورت 
مي گيرد چرا بايد خودش را به آب و آتش 
بزند و خوب كار كند؟ وقتي يك مديريت 
س��ازمان به گونه اي عمل مي كند كه بين 
كسي كه بس��يار تالش مي كند و خودش 
را به آب و آتش مي زند با كس��ي كه از زير 
كار در م��ي رود فرقي وجود ن��دارد و چه 
بسا كس��ي كه كمتر كار مي كند، بيشتر با 

پاداش ها مواجه مي شود در چنين سازماني 
چرا ما بايد انتظار داشته باشيم كه آدم ها با 
انگيزه باال در محل كار حضور داشته باشند 

و هر آنچه در چنته دارند رو كنند؟
بنابراين اگ��ر ما مي خواهيم ك��ه به گزاره 
»ايراني ها تنبل هستند « رأي مثبت بدهيم 
كافي اس��ت نگاهي به فرهنگ سازماني و 
اداري كشور داشته باشيم و آن وقت حكم 
كلي در اين باره صادر كنيم. چه بسا همان 
جوان مهندس فارغ التحصيلي كه در يك 
مجموعه صنعتي دولتي در كشور انگيزه اي 
ندارد وقتي سازمان و مجموعه اش را تغيير 
مي دهد، تبديل به يك عنصر كاماًل فعال و 
پويا مي شود يا مي بينيد كه مديري دلسوز 
و شايس��ته محور بر آن مجموعه مي آيد، 
مديري كه به ان��دازه ظرفيت ها و ايده ها و 
توانمندي ها به كاركنانش بها مي دهد، در 
دوران مديريت آن فرد مي بينيم كه چه بسا 
همان مهندس جوان يك سره به موجودي 

ديگر تبديل مي شود. 
  م�ن تفري�ح مي كن�م و پ�ول هم 

مي گيرم
موضوع اين اس��ت كه بين ل��ذت بردن از 
كار و اش��تياق براي انج��ام آن كار رابطه 
مستقيمي وجود دارد. به هر اندازه كه شما 
مش��تاق انجام كاري باش��يد و از  آن لذت 
ببريد تنبلي از ش��ما دور خواهد شد. اين 
س��خن از يك كارآفرين معروف خارجي 
است كه جايي گفته است »كاري كه من 
انجام مي دهم براي من حكم تفريح را دارد 
و عجيب است كه من تفريح مي كنم و پول 
هم به من مي دهن��د.« نكته ماجرا همين 
جاست كه وقتي كسي شيفته كاري باشد 
كه انجام مي دهد ديگر كار را به شكل يك 
تكليف نخواهد ديد و حتي چالش هاي آن 
كار هم برايش لذتبخش خواهد بود. مثاًل 
فردي ك��ه در يك زمينه خ��اص فناوري 
دست به نوآوري و ابتكار زده آن قدر ماجرا 
برايش شيرين است كه چالش هايش را به 
چشم پله هايي مي بيند كه اين پله ها او را 
به هدف و مقصد نهايي نزديك مي كند، اما 
وقتي كسي كاري را كه به او محول شده يا 
او خود پذيرفته دوست ندارد چالش ها در 

برابر چشم او چند برابر مي شوند، درست 
به مانند آفتابي كه از زاويه كوتاه بر كسي 
مي تابد و س��ايه او را چندين برابر بلند تر 
نشان مي دهد. كارمندي كه مدام در طول 
ساعات اداري به ساعت نگاه مي كند، مسلماً 
لذتي از كاري ك��ه انجام مي دهد نمي برد، 
بنابراين نمي ش��ود از او انتظار داشت كه 
مرتكب آن چيزي كه م��ا نامش را تنبلي 

مي گذاريم نشود. 
  كاري انج�ام دهي�د كه دوس�تش 

داريد
نس��خه پيچي��دن ب��راي ي��ك رفت��اري 
كه اليه هاي ت��و در توي روانش��ناختي و 
اجتماعي و اقتصادي دارد بس��يار دشوار 
است. اما اگر بخواهيم به سخني در اين باره 
بسنده كنيم بايد گفت آدم ها حتي االمكان 
به سمت حرفه و مشاغل و مسئوليت هايي 
بروند كه با استعدادها و توانمندي ها و خلق 
و خوي آنها رابطه مس��تقيمي دارد، مثاًل 
اگر كس��ي روحيه اش به گونه اي است كه 
نمي تواند كار تيم��ي انجام دهد و خودش 
را در قواره هاي كار سازماني تعريف كند، 
يا بايد خلق و خوي خ��ود را اصالح كند يا 
به سمت مسئوليت هايي برود كه نيازي به 
رئيس و باالسري ندارد. كسي كه نمي تواند 
فرهنگ سازمان هاي دولتي را بپذيرد بايد 
اين ريس��ك را قبول كند كه برود س��راغ 
ايده هايي كه خود دارد و بتواند با رايزني و 
كار مضاعف و گرفتن تسهيالت ايده خود را 
دنبال كند. در واقع سخن بر سر اين است 
كه اگر كسي مطلوب خود را دنبال مي كند 
اين دنبال كردن هزينه هايي خواهد داشت 
كه باي��د آن را بپردازد. اگر كس��ي از قرار 
گرفتن در كار دولتي احس��اس رخوت و 
سس��تي مي كند نمي تواند هم از يك سو 
امنيت ش��غلي كار دولتي را بخواهد و هم 
از س��وي ديگر در بيرون از يك كار دولتي 

دنبال ايده هاي خود باشد.

   محمد مهر
اين روزها اين جا و آن جا زياد مي شنويم كه ايراني ها متهم به تنبلي مي شوند و با اشاره به 
پايين بودن راندمان كاري، جداولي هم در اين زمينه ارائه مي شود كه از ميزان پايين كار 
مفيد ايراني ها در آنجا صحبت مي شود. در واقع ادله ها به گونه اي كنار هم چيده مي شود 
كه به شما نشان مي دهد ايراني ها موجوداتي تنبل هستند. اما اين موضوع چقدر علمي 
است؟ به عبارت ديگر موضوع به گونه اي به شما القا مي شود كه شما بپذيريد تنبلي در 

خون و نژاد ايراني است. 
در اينكه راندم�ان كاري در ايران به ويژه در س�ازمان ها و ادارات دولتي پايين اس�ت 
ترديدي نيس�ت، از آن س�و عده اي هم مدام مي گويند به خاطر همي�ن بهره وري كم 
مي بينيم كه امروز كشور با چالش هاي جدي اقتصادي روبه رو است. اما آيا موضوع به 

همين سادگي است؟
يك بار يكي از كارآفرينان برجسته كشور استدالل قابل توجهي را در اين زمينه مطرح 
كرد. در جلسه اي در جمع برخي از جواناني كه عالقه مند به كارآفريني هستند گفت 
من اين گزاره را كه ايراني ها موجوداتي تن پرور و تنبل هستند قبول ندارم. استدالل 
مي كرد كه اگر واقعاً اين طور است چطور همين ايراني كه در فالن سازمان كارآيي نداشته 
به محض اينكه وارد كشور ديگري مي شود كارآيي اش ناگهان سير صعودي مي گيرد؟ 
در واقع اشاره او به شيوه و فرهنگ و مديريت سازماني بود كه مي تواند انسان هايي با 

انگيزه ها و كارآيي باال را پرورش دهد يا آنها را به نقطه عكس ببرد. 

چقدر با اين گزينه موافقيد كه ايراني ها آدم هاي تنبلي هستند؟

راستودروغتنبلبودنايرانيها

سبك رفتار

گاهيتنبليسريعترازهردوندهايبهماميرسد
تنبلي را از 5 نما ببينيد و 5 راه عبور را مرور كنيد

سبك برنامه ريزي

    آيدين تبريزي
يك وقت هايي ه�ر بند انگش�تمان به س�نگيني 
مفصل و بازوي يك جرثقيل چند ده تني مي شود. 
وقت هايي انگار كه ش�تاب ثقل و جاذب�ه زمين به 
توان 10 بر روي ما اعمال مي ش�ود، يعني يك بلند 
شدن س�اده از روي زمين به اندازه وقتي كه جهنم 
آدم را بغل كرده و نمي خواهد رهايت كند سخت و 
دشوار مي شود. گاهي ما درگير تنبلي هاي نچسبي 
مي شويم، تنبلي هاي كاهنده و عذاب آور كه انگيزه 
و حافظه ما را مي بلعد. چ�ه كنيم كه از اين وضعيت 

رها شويم؟
      

    تكنيك تقسيم و باز شدن مشت تنبلي
گاهي ما دچار تنبلي مي شويم، به خاطر اينكه كوه بلندي 
را جل��وي خودمان مي بيني��م كه هيچ رق��م نمي توان از 
گردنه ه��اي صعب العبور آن گذش��ت، بنابراي��ن از دور 
مي ايستيم و كوه را نظاره و زير لب غر و لند مي كنيم. اين 
كوه هر چيزي مي تواند باشد. از يك پروژه كاري تا چالشي 
كه در زندگي ما روي داده اس��ت. براي غلب��ه بر اين نوع 
تنبلي مي توان از تكنيك خرد كردن اس��تفاده كرد. روي 
هر سطح ش��يب داري مي توان پله س��وار كرد و مثاًل يك 
ارتفاع بلند را به چند ده يا چند صد پله تقسيم كرد، در آن 
صورت از اقتدار آن سطح كاسته خواهد شد. اگر يك كوه 
را به 10 ايستگاه تقسيم بندي كنيد و در طول مسافتي كه 
طي مي كنيد ببينيد كه مثاًل چهار ايستگاه را با موفقيت 
پشت سر گذاش��ته ايد مطمئناً انگيزه بيشتري براي طي 
مسير خواهيد داش��ت، تا وقتي كه هيچ تقسيم بندي اي 
در ميان نباش��د. بنابراين اگر مي خواهيد از ش��ر اين نوع 
تنبلي رها شويد از تكنيك تقسيم و كوچك كردن استفاده 
كنيد. مثل كسي كه مي خواهد كتابي بخواند اما حجم آن 
را نمي داند، بنابراين تصورات موهوم��ي درباره كاري كه 
مي خواهد انجام بدهد در ذهنش شكل مي گيرد، اما اگر 
فرد از طرفي حجم دقيق كار را بداند و از طرف ديگر اين 
حجم را به فصل هايي تقس��يم بندي كند راحت تر از پس 

اين كار برمي آيد. 
    تصوير ذهني تان را تغيير دهيد

گاهي ما تنبلي مي كنيم و كارها را ب��ه تعويق مي اندازيم 
براي اينكه تصوير ذهني م��ا از آن كار چندان لذتبخش 
و مطلوب نيست. كس��ي كه از غذا خوردن احساس لذت 
مي كند، به تعويقش نمي اندازد بلكه قبل از چيده ش��دن 
ميز با پهن ش��دن س��فره ناخنك هايش را آغاز مي كند. 

كس��ي كه از ديدار با پدر و مادرش احس��اس خوشايند و 
لذتبخشي دارد ديدار با آن ها را به تعويق نخواهد انداخت. 
همچنين اين مثال را مي توان درباره پديده ها و رخدادهاي 
لذتبخش ديگر هم تعميم داد، مثل فردي كه دوست دارد 
به مسافرت برود. كمتر كسي پيدا مي شود كه از مسافرت 
به ويژه مس��افرت هاي خانوادگي و غير كاري به مناطق 
خوش آب و هوا خوش��ش نيايد، لذا براي بازديد از چنين 
نقاطي هم تنبلي به خرج نخواه��د داد. بنابراين موضوع 
اينجاست كه ما بيشتر زماني دست به تنبلي مي زنيم كه 
كاري خوشايند ما نباشد. مثاًل شب زورمان مي آيد كيسه 
زباله را برداريم و برويم سر كوچه. ممكن است اين موضوع 
براي كساني مضحك به نظر برس��د، اما اين يك واقعيت 
است. چه كسي حاضر مي شود حس خوشايندي نسبت 
به زباله و ته مانده هاي غذاها داشته باشد؟ در واقع تصوير 
ما از اين اش��يا خوشايند نيس��ت، از طرفي دوست داريم 
در آن لحظه برنامه مورد عالقه مان را ببينيم و خس��تگي 
يك روز كاري هم به همه اينها اضافه مي شود تا نهايتاً ما 
حس منفي نس��بت به بيرون بردن زباله ها داشته باشيم. 
اما راهكار چيس��ت؟ راهكار اين اس��ت كه ما بتوانيم اين 
تصوير ناخوشايند را به يك تصوير خوشايند تبديل كنيم. 
مثاًل با طرح اين سؤال كه اگر زباله ها به ويژه پوشك هاي 
كثيف بچه در س��طل بماند بوهاي بدي در خانه متصاعد 
خواهد شد و چه بسا زمينه عفونت و بيماري در خانه مهيا 
شود، بيرون بردن زباله از خانه را به يك تصوير خوشايند 
تبديل مي كنيم. يعني اين تصوير را در ذهن خود بسازيم 
كه چنانچه هرچه زودتر اين پسماندها به بيرون برده شود 
عماًل فضا براي س��المتي و تندرس��تي خود و كودكمان 
مهياتر خواهد ش��د، يا مثاًل اگر اين كيسه را بيرون ببرم و 
چند قدم در هواي آزاد گام بردارم اين احساس كرختي و 
رخوت كم خواهد شد. بنابراين شما در اين جا از جايگزيني 
يك تصوير ذهني منفي با تصوير ذهني مثبت سود مي بريد 
تا امري ناخوش��ايند را تبديل به امري خوش��ايند و قابل 

اجرا كنيد. 
    وقتي زير آوار مانده ايم و نمي دانيم چه كنيم

گاهي ما تنبلي مي كنيم به اين دليل كه چند كار همزمان 
روي س��رمان مي ريزد. مثل وقتي كه آدم اسباب كش��ي 
مي كند و نمي داند كه از كجا بايد ش��روع كند. وقتي يك 
كارتن را برمي دارد مي بيند ك��ه اصاًل نمي داند محتويات 
داخل كارتن چيس��ت؟ چون يادش رفته ك��ه با ماژيك 
روي كارتن را بنويسد. وقتي كارتن را روي هم مي گذارد 
و مي خواهد دست به قالي بزند، مي بيند هنوز زمين كف 

خانه شسته نشده است و نمي توان قالي را پهن كرد. وقتي 
مي خواهد تشك را بردارد مي بيند تخت نياز به مونتاژ دارد 

و هنوز سر هم نشده است. 
گاهي ما در زندگي با چنين وضعيتي روبه رو مي شويم و 
به هر چيزي كه دس��ت مي زنيم مي بينيم كه اجراي آن 
پيش نيازي دارد و آن پيش نياز هم زير خروارها وس��يله 
قرار گرفته است، درس��ت مثل يك زلزله كه همه چيز را 
به هم مي ريزد. در چنين موقعيتي است كه آدم مستأصل 
مي شود و واقعاً نمي داند چه كند. گاهي با خشم و گاهي با 
ناله مي خواهيم كارها را پيش ببريم، اما راهكار چيست؟ 
به نظر مي رسد مهم ترين تكنيك در اين زمينه تسلط به 
اولويت بندي اس��ت. اگر ش��ما در يك اسباب كشي 100 
كارتن را جابه جا كرده ايد اول باي��د ببينيد كه محتويات 
هر كارتن چيس��ت و در مرحله بعد كدام كارتن پيش نياز 
يا ارجح بر كارتن قبلي است. در اين صورت مي توان آرام 
آرام وس��ايل خانه را چيد. درباره وضعيتي كه ما احساس 
مي كنيم همه چيز در هم پيچيده شده هم صدق مي كند. 
اگر همزمان حس مي كنيد 10 كار روي س��ر شما ريخته 
راه حل اين نيست كه يك دقيقه گوشه يك وسيله و دقيقه 
ديگر گوشه وسيله ديگر و دقيقه اي ديگر وسط يك وسيله 
ديگر را بگيريد، مطمئن باشيد در چنين حالتي هيچ كدام 
از وسايل خانه از جايش��ان تكان نخواهند خورد، بنابراين 
شما دست به اولويت بندي مي زنيد. درست مثل وقتي كه 
ما قطعات يك پازل را كنار هم مي چينيم تا به يك شكل 
و طرح كلي كه در تصوي��ر وجود دارد برس��يم. پس اگر 
مي خواهيد از زير آوار كارهايي كه روي هم انباشته شده 
و شما را گيج و مس��تأصل مي كند بيرون بياييد راهكار، 

استفاده از تكنيك اولويت بندي است. 
    به خود و پروژه تان فرصت بدهيد

گاهي افراد تصورات غير واقع بينانه اي درباره خود دارند، 
به عبارت ديگر همه چيز روند طبيعي خود را طي مي كند 
اما تصور مي كنند كه آنها تنبلي مي كنند بنابراين دست 
به رفتارهايي مي زنند كه منافعشان را به خطر مي اندازد. 
تصور كنيد كه بوته گلي در يك فصل، زمان و ماه خاصي 
به گلدهي مي رسد. درست است كه در غير آن زمان شما 
نشانه اي براي ظهور آن گل ها نمي بينيد اما اين به حساب 
تنبلي آن گل نيست، چون او در مكانيسمي كه براي گل 
دادنش پيش بيني شده اتفاقاً به ش��دت دارد كار مي كند 
تا گل هايش را به آن تاريخ مورد نظر برس��اند، يا دانه هاي 
گندمي كه در ماه خاصي از سال زير زمين افشانده مي شود 
و تا ماه و فصلي ديگر هيچ نشانه اي دال بر رشد اين دانه ها 

ديده نمي شود، اما اين موضوع دال بر كم كاري اين دانه ها 
نيست چون مراحلي بايد طي ش��ود تا نهايتاً خوشه ها از 
خاك س��ر بيرون آورند. درباره كارهاي م��ا هم وضعيت 
چنين اس��ت. وقتي كاري را آغاز مي كني��م و پروژه اي را 
دنبال مي كنيم، مدتي طول خواهد كشيد كه نشانه هاي 
رشد و رو به جلو بودن ظاهر شود. ما با اينكه به شدت كار 
مي كنيم اما اين نش��انه ها در آغاز ديده نمي شوند. در اين 
مرحله ممكن است برخي تصور كنند به اندازه كافي تالش 
نمي كنند يا در كس��وت رئيس پروژه يا سازمان مرتب از 
كارمندان، مهندسان و متخصصان خود ايراد بگيرند كه 
تنبلي مي كنند، در حال��ي كه آنها با تمام ت��وان در حال 
فعاليت هس��تند، بنابراين توجه به اين نكته بسيار مهم و 
كليدي است كه تصور واقعي از فعاليت هاي خود يا سازمان 
خود داشته باشيم و بدانيم كه به ثمر نشستن امور، زمان بر 
اس��ت و اگر ما كار مي كنيم اما نش��انه هاي رشد را كمتر 
حس مي كنيم به خاطر ذات امور در جهان و سير طبيعي 
پديده ها و فصل هاس��ت، اگر اين گونه رفتار كنيم در آن 

صورت كمتر خود را متهم به تنبلي خواهيم كرد. 
    مديريت زمان و عبور از باتالق تنبلي

اما يك��ي از مهم ترين عناص��ر در عبور از تنبلي، اش��راف 
و آگاهي و اج��راي مديريت زم��ان اس��ت. دانش آموز يا 
دانشجويي را تصور كنيد كه در طول ترم زمان هاي خود را 
از دست داده و اكنون كه مي خواهد كتاب را باز كند انگار 
كه مي خواهد در قلعه اي را باز كند كه غولي در آن زنداني 
ش��ده اس��ت. او البته در اين باره حق دارد چون خوردن 
غذاي يك وعده در سر س��فره تجربه لذتبخشي است اما 
اگر سر سفره متوجه شويد كه به زور غذاي 30 وعده را در 
همان جا بايد بخوريد اين تجربه لذتبخش صورتي از يك 
شكنجه را به خود خواهد گرفت، بنابراين همچنان كه بهتر 
است هر كسي براي حفظ سالمتي خود هر وعده غذايي 
را در جاي خود بخورد تا مجبور نشود به شكنجه خوردن 
وعده هاي زياد در يك زمان دچار ش��ود، اين اتفاق درباره 
تكاليف و مس��ئوليت هاي كاري و حرف��ه اي ما هم صدق 
مي كند. اگ��ر مي خواهيم كه ناگهان با تلنبار ش��دن امور 
مواجه نشويم راهش اين است كه با مديريت زمان اجازه 
ندهيم كه زمان هاي مفيد ما براي پيشبرد كارها تلف شود. 
بنابراين اگر مي خواهيد به استيصال تنبلي دچار نشويد 
نبايد اجازه دهيد كه كارها روي هم انباش��ته ش��ود و اگر 
مي خواهيد كارها روي هم انباشته نشود راهي نداريد جز 
اينكه به آن توصيه سنتي اما كارآمد هميشگي عمل كنيد 

كه: »كار امروز به فردا مسپار.« 

از مهم ترين عناصر در عبور از تنبلي، اش�راف 
و آگاه�ي و اج�راي مديري�ت زم�ان اس�ت. 
دانش آم�وز يا دانش�جويي را تص�ور كنيد كه 
در طول ت�رم زمان هاي خود را از دس�ت داده 
و اكنون ك�ه مي خواهد كتاب را ب�از كند انگار 
كه مي خواه�د در قلعه اي را ب�از كند كه غولي 
در آن زنداني ش�ده اس�ت. او البته در اين باره 
حق دارد چون خ�وردن غذاي ي�ك وعده در 
سر س�فره تجربه لذتبخشي اس�ت اما اگر سر 
سفره متوجه ش�ويد كه به زور غذاي 30 وعده 
را در همان جا بايد بخوريد اين تجربه لذتبخش 
صورتي از يك شكنجه را به خود خواهد گرفت

    حسن فرامرزي
يك: در صف نانوايي اول صبح روز جمعه مردي داش��ت 
به دوس��تش مي گفت به پس��رم مي گويم چرا دنبال كار 
نمي گردي، برمي گردد به م��ن مي گويد پدربزرگ زمين 
دارد و باالخره دير يا زود مي ميرد، زمينش را مي فروشيم و 
با پولش مي زنيم توي كار ساخت و ساز. هر دو مرد وقتي اين 
جمالت تعريف شد خنديدند، خنده هر دو آنها البته تلخ بود 
و من به اين فكر مي كردم كه در گوشه اي از اين دنيا كسي 
منتظر است پدربزرگش بميرد تا او صاحب زمين شود و با 
پولش كاري بكند، يعني هر روزي كه اين پدربزرگ زندگي 
مي كند در چشم نوه يك افسوس بزرگ است. فكر كن به 
اينكه هر روز صبح از خواب بيدار شوي و بگويي امروز ديگر 
روز مرگ پدر بزرگ است يا امروز ديگر پدربزرگ بايد بميرد 

و با همين فكرها روزت را شب كني. 
دو: خيلي مهم اس��ت ك��ه ما ب��ه فرزندان خ��ود درباره 
داشته هايشان در زندگي چه حس و دركي را منتقل كرده 
باشيم. اين سال ها حمايت هاي عجيب و غريب والدين از 
فرزندان خود باعث القاي چنين فرهنگي در كشور شده 
اس��ت. آنها كه تمكن مالي داش��تند و فرزندان خود را از 
هر نظر از داشتن آپارتمان و ماشين و پول بي نياز كردند 
عماًل فرزنداني طلبكار درو كردن��د و امروز مي بينيم كه 
آنها روز به روز طلبكارتر مي شوند. آنها هم كه تمكن مالي 
نداشتند طوري مسئله را براي فرزندان خود بازگو كردند 

كه انگار كم كاري كرده اند، يعني از اينكه نتوانس��ته اند تا 
آخرين روزهاي مرگ، زندگي فرزندان خود را تأمين كنند 
ناراضي اند.  سه: يكي از پديده هايي كه امروز جامعه شناسان 
و روانشناسان كشور از آن ياد مي كنند و انصافاً هشداري 
براي نسل آينده مي تواند باشد باال رفتن سن بلوغ اقتصادي 
در جامعه است. به اين معنا كه ما امروز با آدم هايي مواجه 

هستيم كه اگرچه به گواهي شناسنامه هايشان 30 سال و 
بيشتر دارند اما از حيث بلوغ اقتصادي و تسلط بر معيشت 
بيشتر از 16 سال ندارند. در واقع نوجوان تازه كاري بيش 
نيستند، با اين تفاوت كه يك نوجوان سال هاي بسياري 
براي ورود به بازار كار دارد اما آنها س��ال هاي بسياري را از 

دست داده  و فرصت سوزي كرده اند. 

چهار: فرهنگي كه ج��ا دارد در خانواده ها آرام آرام جاي 
خود را پيدا كند اين است كه ما تعريفمان را از پدر و مادر 
دلسوز تغيير دهيم و به فرزندان خود خيانت نكنيم. گاهي 
ما تصور مي كنيم پدر و مادري خوب است كه هيچ حرفي از 
تنش هاي معيشتي بيرون و واقعيت هاي اقتصادي نزد و از 
آن سو فرزند خود را درگير مسئوليت هاي اجتماعي نكند. 
وقتي اين تعريف ما از پدر و مادر خوب مي شود فرزنداني 
پ��رورش پيدا مي كنند كه مس��تعد تنبل��ي و تن پروري 
هس��تند، آنها هيچ وقت در صف نايس��تاده اند، آنها را به 
خريد نفرستاده ايم، از آنها نخواسته ايم كه به جز تحصيل، 
كاري را شروع كنند و به پايان برس��انند. اجازه نداده ايم 
كه آنها در تابس��تان يا اوقات فراغت كاري را براي خود و 
خانواده شان انجام دهند و درآمدي هر چند مختصر براي 

خود و خانواده شان داشته باشند. 
تلنبار شدن چنين فرهنگي در خانواده هاي ما باعث شده 
كه گاه در بين نسل جوان افرادي پيدا شوند كه دنبال مرگ 
پدربزرگ مي گردند، چون احس��اس مي كنند با مرگ او 
مي توانند كاري براي خود صورت دهند. در واقع شايد آن 
پسر جوان تقصيري ندارد، به او گفته و آموزش داده نشده 
كه سرمايه اصلي خود اوست، فكر و انديشه و پشتكار اوست 
كه مي تواند زندگي اش را متحول كند بنابراين در چنين 
فضايي ما آرزو مي كنيم تا عزيزترين كسان ما بميرند تا ما 

به سرمايه اي برسيم. 

غفلت ما از تربيت فرزند مستقل

منتظرمپدربزرگبميردتازمينشرابفروشيم!
سبك تربيت

بين لذت بردن از كار و اش�تياق 
ب�راي انج�ام آن كار رابط�ه 
مس�تقيمي وج�ود دارد. به هر 
ان�دازه كه ش�ما مش�تاق انجام 
كاري باش�يد و از  آن لذت ببريد 
تنبلي از ش�ما دور خواهد ش�د. 
اي�ن س�خن از ي�ك كارآفرين 
معروف خارجي اس�ت كه جايي 
گفته اس�ت »كاري كه من انجام 
مي دهم براي من حكم تفريح را 
دارد و عجيب است كه من تفريح 
مي كنم و پول هم به من مي دهند« 


