
   مرضیه بامیری
همیش�ه یکی از موضوعات داغ و جنجالی انشای 
دوران دانش آم�وزی چال�ش عل�م یا ث�روت بود. 
نمی دانم ربط اینه�ا چه بود، ول�ی بچه ها هر کدام 
در طول زندگی شان باید به این موضوع فکر کنند 
که علم برایشان مهم تر است یا ثروت. شاید کمی 
قدیم تر بچه ها علم را انتخاب می کردند. دوس�ت 
داش�تند تا آخری�ن درج�ه علمی پی�ش بروند و 
گذشتن از س�د بزرگ کنکور برایشان یک آرمان 
محسوب  می شد. بچه های درسخوان و نابغه همگی 
دوس�ت داش�تند تا جایی که ممکن اس�ت ادامه 
تحصیل بدهند. بعد هم برای به دست آوردن میز 
ادارات دولتی و شرکت های خصوصی معتبر رقابت 
کنند. شاید چیزی که برای خیلی از سازمان ها در 
جذب نیروی انسانی مهم بود، میزان علم و دانش 
فرد بود و تخصص علمی او م�اک برتری اش بود. 
به همین دلی�ل مدیرانی س�ر کار آمدند که دانش 
باالیی داش�تند، ولی قدرت انتقال ای�ن دانش را 
نداش�تند. مهندس خوبی بودند، ولی در مدیریت 
یک مجموع�ه عملک�رد قابل قبولی نداش�تند یا 
پزشک حاذقی بودند، ولی هرگز نتوانستند مدیر 
بیمارستان ش�وند . حاال با وجود همه این حرف ها 
من از مخاطبانم پرسیدم علم بهتر است یا ثروت ؟ 
بسیاری از آنها پاسخ متفاوتی دادند و یک گزینه 
سوم را انتخاب کردند. به نظر آنان علم بدون مهارت 
هیچ ثروت�ی برای ف�رد و جامعه تولی�د نمی کند. 
حرف های تعدادی از آنه�ا را در ادامه می خوانید.

      
فرزند من کالس قالیباف�ی می رود و به 

امید پشت میزنشینی نیست

- رضا حق ش�ناس/ کارمند/ دارای 2 
فرزند

علم باید فایده و خروجی داش��ته باش��د و 
ثروت هم باید ب��ا علم و مه��ارت مدیریت 
شود تا به درد بخورد. دوره و زمانه عوض شده و نگرش 
بچه ها هم نسبت به ش��غل و آینده تغییر کرده است. 
حاال بچه ها نمی توانند منتظر بمانند تا سال ها درس 
در مدرسه و دانش��گاه تمام ش��ود و آنها به استقالل 
مالی و کاری دست یابند . االن بچه ها از همان سنین 
دبیرستان به اس��تقالل مالی فکر می کنند. دختر من 
کالس قالیبافی می رود و در کنار تحصیلش با جدیت 
حرفه قالیبافی را ادامه می دهد. او خیلی باهوش است 
و به این درک رسیده که چند سال دیگر همه ادارات 
هوشمند می شود و با این شتاب تکنولوژی شاید خیلی 
نیروی انسانی الزم نباشد. یا حتی اگر الزم باشد، مگر 
قرار است چند مهندس و کارمند میز ها و پست های 
چارت سازمانی را تصاحب کنند ؟ ولی هنر هیچ وقت 
کهنه نمی ش��ود. اگر کارمند بش��ود که خب اتفاقی 
نیفتاده و مهارتی کسب کرده است. اگر نه می تواند با 
هنرش پول دربیاورد یا آنقدر پیش برود که خودش در 
این زمینه کارآفرین باشد . من برخالف بسیاری از پدر 
و مادر ها که تمام انرژی شان را روی رقابت های کنکور 
و چشم و هم چشمی ها می گذارند، پس��ر نوجوانم را 
تش��ویق می کنم تا از این موقعی��ت تعطیلی مدارس 
استفاده کرده و مهارتی را کسب کند. او امروز شاگرد 
یک اتومکانیک بزرگ است، ولی فردایی دیگر می تواند 
خودش مهارت کسب کند و شغلی بیافریند. لذتی که 
در خلق کردن است، هرگز در پیروی کردن نیست . من 
خودم کارمند هستم و معتقدم آدم کارمند فقط وسیله 
رس��یدن صاحبان قدرت و پول به اهدافشان هستند، 
ولی کس��ی که یک مهارت بلد اس��ت و برای خودش 
کار می کند، همه جا خواهان دارد و هیچ وقت چنین 

شخصی بیکار نمی ماند.

مهندس کشاورزی اس�م چند درخت را 
می داند؟

- محم�د خالق�ی/ صاح�ب یک 
تعمیرگاه

متأسفانه دانش��گاه ها فقط روی جنبه 
تئوری علوم تأکید دارند. این ش��یوه 

آموزش ظلمی بزرگ در حق دانشجوهاس��ت. آنها 
چهار سال و شاید بیشتر درس می خوانند تا مهندس 
معماری یا مکانیک شوند، ولی شاید یک بار هم دل 
و روده یک ماش��ین را باز نکرده باشند. آقای خالقی 
ادامه می دهد : خیلی از دانش��جو ها بع��د از مدرک 
گرفتن تازه سراغ من می آیند تا اصول اولیه مکانیک 
را یاد بگیرند. خب همین ها می روند مرتبط با رشته 
تحصیلی شان در شرکت های خودروسازی مشغول 
به خدمت می ش��وند و نتیجه می شود خودرو هایی 
که درب��اره اش چی��زی نگوییم بهتر اس��ت . یا یک 
مهندس کش��اورزی ک��ه همه واحده��ای عملی را 
پول داده و پاس کرده حاال می ش��ود مسئول فضای 
سبز جایی. اسمش می ش��ود مدیر فضای سبز، ولی 
حتی برای یک مصاحبه س��اده نمی تواند اسم چند 

درخت را بگوید.
من مخالف تئوری نیس��تم، ولی می گویم همه این 
علوم تخصصی باید عینیت پیدا کند و بچه ها بتوانند 
تجربه عملی داشته باش��ند . اگر قرار است مثل نقل 
و نبات مهندس تحویل بدهیم، حداقل مهارت های 
الزم را یادش بدهیم که بعداً ع��ده ای را گرفتار این 
ندانس��تن های خودش نکند. که نگویند فالن مدیر 
نمی داند بیل چیس��ت، آن وق��ت می خواهد برای 

کشاورز ها تصمیم بگیرد!

همه فن حریف بودم، ولی مدرک نداشتم   

- عباس شایسته/ دانشجو
ب��ه نظر م��ن م��درک دانش��گاهی 
مهم اس��ت، چ��ون جامع��ه این را 
طلب می کن��د. نه اینکه خ��ودم به 
این موضوع معتقد باش��م، نه. متأس��فانه این باور 
را جامعه تحمیل کرده اس��ت. قبل از دانش��جویی 
برای اس��تخدام در یک اداره دولتی اق��دام کردم. 
همه مهارت ها را داشتم و به خوبی می توانستم در 
آن سمت موفق باشم، ولی به محض اینکه مدرک 
تحصیلی ام را فهمیدند، مغایر با ش��رایط استخدام 
دانستند و جواب رد دادند. در حالی که دانش من 
کاماًل تخصصی بود و یک روانشناس یا دانش آموخته 

مدیریت بازرگانی هرگز نمی توانست کار من را انجام 
دهد. حاال من هر چقدر بگویم مهارت و کلی سابقه 
دارم، باز چیزی که تعیین کننده است برای انتخاب، 
مدرک تحصیلی است. پس من نمی توانم بی خیال 
دنبال حرفه های مختلف بروم و مهارت کسب کنم 
به امید روزی که ش��اید به کار آی��د. مهارت خوب 
است، ولی حتی اگر کاماًل مطابق میل و سلیقه فرد 
باشد باید برای محکم کاری یک مدرک تحصیلی 
بگیرد و این واقعیت تلخ یعنی اینکه ما الکی شعار 
می دهیم و بیش از آنکه مهارت و توانایی فرد برای 
سازمان مهم باش��د، مدرک مهم است، حتی اگر از 

پیش پاافتاه  ترین دانشگاه ها گرفته شود.
بار ها شنیده ام که به اطرافیانم می گویند دانشگاه برو 
و یک مدرک بگیر، مهم نیست چه باشد، ولی حتماً 
بگیر چون روی نگاه جامعه نسبت به تو تأثیر دارد. 
حتی اگر مجبور باشی تمام نمره هایت را بخری یا 
درس ها را در خانه به صورت غیر حضوری بخوانی. 
حاال با این ش��رایط خودتان را بگذارید جای جوان 

بیچاره ای که دل��ش می خواهد در آینده کار آفرین 
باش��د. آیا می تواند فکر مهارت باشد؟ وقتی همان 
فرد برای راه اندازی کس��ب و کارش الزم اس��ت تا 
پروانه مهندسی شخص دیگری را اجاره کند. پس 
مدرک مهم است، خیلی هم مهم است. چیزی که 
مهم نیست، میزان اثربخشی آن مدرک است. اینکه 
دانشجو مدرک را گرفته، ولی معلوم نیست با چند 

درصد از دارایی علمی اش میزی را تصاحب کند.

حاال دوره فنی و حرفه ای هاست

- فاطم�ه رحیمی/ معل�م فنی و 
حرفه ای

یک زمانی در نظام آموزشی فقط روی 
دانسته ها تأکید  می ش��د و نسبت به 
بچه های فنی و حرفه ای دید خوبی وجود نداشت. 
انگار بچه های جامانده از هدایت تحصیلی در شاخه 
نظری و تجرب��ی می آمدند فنی و حرف��ه ای، ولی 
کم کم این دیدگاه فرق کرده اس��ت. حاال کسانی 
وارد هنرستان می شوند که برای آینده خود برنامه 
دارند. آنها از همان بدو ورود برای آینده شان برنامه 
دارند. آنها دنب��ال مدرک گرفتن صرف نیس��تند 
که بگویند دیپلمی گرفته ان��د. اغلب این بچه های 
باهوش در هن��ر و حرفه ای ک��ه درس می خوانند 
کارآفرین های موفقی می شوند. آنها عالوه بر مهارت 
خاصی که ممکن است خیاطی یا طراحی و... باشد، 
مهارت های خاص زندگی را می آموزند. چیزی که 

در علم مهارت می گویند مهارت نرم.
مهارت نرم؛ یعن��ی مهارت هایی ک��ه غیرحرفه ای 
هستند، ولی نحوه تعامل با دیگران، روابط تجاری 
و زندگی شخصی را پوشش می دهند. مهارت هایی 
که خیلی قابل اندازه گیری نیستند، ولی در نتیجه 
ماجرا خیلی اثرگذارند . بیش��تر جنبه درونی دارند 
و کمتر قابل آموختن هس��تند. مثاًل ما یک خیاط 
زبده تربیت می کنیم، ول��ی اینکه او در آینده مدیر 
یک کارگاه موفق بشود، به معیارهای دیگری نیاز 
دارد که ما می گوییم مهارت های نرم. او باید بتواند 
دیگران را درک کند. مهارت حل مس��ئله داش��ته 

باشد. بتواند یک کار گروهی را به درستی مدیریت 
کند. تفکر انتقادی داشته باش��د و انتقاد را بخشی 
از الزمه موفقیت بداند، ن��ه  اینکه با اولین منتقد از 
کوره در برود. آنان باید بتوانند وقت شناس باشند. 
کارمند نیستند. کار مال خودشان است، ولی باید 
وقت شناس باش��ند. باید بتوانند یک مجموعه را با 

احواالت مختلف مدیریت کنند.
چیزی که ای��ن روز ه��ا بی��ش از درس خواندن و 
مدرک مهم اس��ت آموزش مهارت های نرم اس��ت 
تا بتوانن��د از مهارت های س��خت و تخصصی خود 
اس��تفاده کنند. چیزی که باید در مدارس یاد داده 
شود، فقط مرور تاریخ و چند مسئله ریاضی نیست. 
آنها باید مهارت ه��ای زندگی را ی��اد بگیرند. باید 
تفکر کارآفرین شدن را یاد بگیرند. باید عزت نفس 
و اعتماد به نفس را در خودشان پیدا کنند تا اول از 
همه خودشان به باوِر توانستن برسند. اگر این اتفاق 

افتاد بچه ها نصف راه را رفته اند.

 هم درس، هم حرفه، هم پشتکار

کوثر 16 سال دارد و مادرش صاحب 
یک آرایشگاه اس��ت . دختردایی اش 
هم مبین��ا 16 س��ال دارد. آنها برای 
اوق��ات فراغ��ت خ��ود در روزه��ای 
کرونایی که مدارس هم آنالین بود دنبال یک عالقه 
مشترک رفتند آنها بعد از کلی تحقیق سراغ رزین 
کاری رفتن��د. در ق��دم اول ب��ا پ��ول توجیب��ی و 
پس اندازشان و البته حمایت خانواده ها دستگاه ها 
و اب��زار الزم را خریدند و یک میز در گوش��ه ای از 

آرایشگاه شد محل کارشان.
آنها با اشتیاق فراوان کارش��ان را ادامه می دهند و 
افق روشنی در مس��یر کاری خود ترسیم کرده اند. 
آنه��ا می خواهند به یکی از بهتری��ن رزین کارهای 
ایران تبدیل ش��وند و قطعاً خواهند شد. هم عالقه 
و هم پشتکارشان نش��ان می دهد آنها به زودی به 
رقبای سر سخت این بازار جذاب تبدیل می شوند. 
آنها در حال حاضر عالوه بر اجرای طرح ها مشغول 
آموزش های مختلف هستند تا دانش خود را تقویت 

کنند.
ناگفت��ه نماند که آنها هر دو درس های ش��ان عالی 
اس��ت و این کار کردن ق��رار نیس��ت مانعی برای 
پیشرفت تحصیلی ش��ان باش��د. به قول خودشان 
یک هنرمند تحصیلک��رده، بهتر از یک بی س��واد 

هنرمند است.
نظر شما چیس��ت ؟ چقدر به آموزش مهارت های 
س��خت و نرم اعتقاد دارید ؟ اگر مدیر یک شرکت 
باش��ید، در هنگام اس��تخدام، ش��خصی با روابط 
اجتماعی باال را انتخاب می کنید یا کسی که صرفاً 
تخصص مورد نیاز شما را داراس��ت ؟ شما به عنوان 
یک جوان، همس��ری برمی گزینید که تحصیالت 
عالیه و تمکن مالی دارد یا دنبال کسی هستید که 
انسان تمام عیار باش��د و روابط اجتماعی درستی 
داشته باشد؟ چقدر مهارت های فردی برایتان مهم 
است؟ چقدر مهم است بدانید او پیش از ازدواج چه 
دانشی در باب زندگی مشترک کسب کرده است؟ 
چقدر تفکرش در مورد زندگی مشترک و نوع تربیت 
خانوادگی اش برایتان مهم است ؟ به یک فرد شاغل 
بله می گویید که در یک جایی مشغول کار است و 
درآمد ماهانه دارد یا کس��ی که مهارت کار کردن 
می داند و هیچوقت نگران بیکار ش��دن یا تعدیلش 
نیستید؟ شما فرزندی تربیت می کنید که متکی به 
مدرک دانشگاهی باش��د و دنبال شغل متناسب با 
آن منتظر بماند یا آنقدر خودکفا باشد و مهارت های 
دیگری بداند که هر وقت اراده کرد، صاحب ش��غل 

شود و به استقالل مالی برسد؟
اینکه ف��ردی متکی به یک سیس��تم و س��ازمان 
باشد و یا اینکه تفکری مس��تقل گرا داشته باشد و 
بخواهد کار آفرین باشد، بس��تگی به تفکر والدین 
دارد. اگر علم با مهارت توأم باشد، اسمش می شود 
کارآفرینی و کسی که کارآفرین است؛ یعنی برای 
خودش و دیگران خلق ثروت می کند، پس مهارت 

را جدی بگیریم.
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سبک رفتار

تحقیق�ات جدی�د روانش�ناختی فه�م م�ا از 
اهم�ال کاری را به مثاب�ه رفت�اری کام�ًا رایج 
در می�ان انس�ان ها، به ط�ور بنیادی�ن تغیی�ر 
داده ان�د. ام�روز می دانی�م ک�ه اهم�ال کاری 
پدیده ای بس�یار پیچی�ده و چندجانبه اس�ت 
ک�ه بخش ه�ای مختلف�ی از کارکرده�ای 
ذهنی م�ا را درگیر می کن�د. در واق�ع، فهم ما 
از خودم�ان، از آینده، از لذت  ها و وسوس�ه ها، 
از ماهی�ت وظایفم�ان، خلق وخوهایم�ان و 
تجربه هایمان همه در اهمال کاری های ما مؤثرند.

         
باور کنید یا نه، اهمال کاری را اینترنت به وجود 
نیاورده است. مردم از دوران تمدن های باستانی 
به طور روزمره با تردید دست و پنجه نرم کرده اند. 
هزیود، ش��اعر یونانی، حدود ۸۰۰ س��ال پیش 
از میالد هش��دار می دهد که »مب��ادا کار خود 
را به ف��ردا و پس فردا موکول کنید.« سیس��رو، 
کنس��ول رومی، اهمال کاری در انج��ام کار ها را 
»نفرت انگی��ز« می داند و اینه��ا فقط چند مثال 
از تاریخ مکتوب اس��ت. تا آنجا که ما می دانیم، 
دایناس��ور ها هم دیدند که شهاب س��نگ دارد 
می آید، ولی دوباره سرگرم ش��کار و بخور بخور 

شدند.
از روزگار سیس��رو تاکن��ون بر ما کاماًل روش��ن 
ش��ده اس��ت که اهمال کاری صرفاً نفرت انگیز 
نیس��ت، بلکه کاماًل زیان بار است. در آزمایشات 
تحقیقاتی، کس��انی که اهم��ال کاری می کنند، 
دارای سطح استرس باالتر و احساس خوشبختی 
کمتری هس��تند. در جهان واقعی، اهمال کاری 
نامطلوب اغلب با پس انداز بازنشستگی ناکافی و 

از دست دادن نوبت های پزشکی همراه است.
در ۲۰ سال گذش��ته، رفتار عجیب اهمال کاری 
با موجی از پژوهش های تجربی مورد بررس��ی 
قرار گرفته اس��ت. پژوهش��گران روانشناس��ی 
اکنون دریافته اند که اهمال کاری بس��یار بیش 
از آن اس��ت که صرفاً چیزی را تا فردا به تعویق 
بیندازید. اهمال کاری حقیق��ی نقصی پیچیده 
در خودنظم دهی است: طبق تعریف متخصصان، 
اهمال کاری یعنی تعوی��ق ارادی کاری مهم که 
قصد انجامش را داریم، با وج��ود آنکه می دانیم 
در نتیجه این تعویق زی��ان خواهیم دید. درکی 
ضعیف از زمان می تواند مس��ئله را تشدید کند، 
اما به نظر می رسد ناتوانی در تسلط بر احساسات 

دقیقاً اساس فرافکنی باشد.
جوزف فراری، پژوهش��گر و اس��تاد روانشناسی 
می گوید: »من دریافته ام که اگرچه همه ممکن 
اس��ت اهمال کاری کنن��د، اما هم��ه اهمال کار 
نیس��تند.« او یکی از پیش��گامان پژوهش های 
مدرن درباره این موضوع است و پژوهش های او 
نشان می دهد که حدود ۲۰ درصد مردم ممکن 

است اهمال کاران همیشگی باشند.
او می گوی��د: » این موض��وع واقعاً هی��چ ربطی 
به مدیریت زم��ان ندارد. من همیش��ه به مردم 
می گوی��م که وقت��ی به کس��ی که اهم��ال کار 
همیشگی است، می گویید همین االن انجامش 
بده، مانند آن اس��ت که به آدمی با افس��ردگی 

شدید بگویید شاد باش.«
یک تص��ور غلط بزرگ درباره اهم��ال کاری این 
اس��ت که این رفتار، در بد تری��ن حالت، عادتی 
بی زیان و حتی شاید، در بهترین حالت، عادتی 
س��ودمند اس��ت. مدافعان اهم��ال کاری اغلب 
می گویند مادامی که کاری نهایتاً انجام می شود، 
مهم نیست چه زمانی انجام می شود. جان پری، 
فیلسوف دانشگاه اس��تنفورد و نویسنده کتاب 
» هنر اهمال کاری « اس��تدالل می کند که مردم 
می توانند به نحوی سودمند دست دست کنند و 
با تغییر آرایش فهرس��ت کار هایی که باید انجام 
دهند، همیش��ه در حال انجام چی��زی باارزش 
باشند. روانشناسان با این دیدگاه مشکلی جدی 
دارند. طبق استدالل آنها، این دیدگاه رفتارهای 
س��ودمند و پیش��گیرانه نظیر تأمل  کردن )که 
می کوشد مسئله ای را حل کند( یا اولویت بندی 
را )ک��ه مجموعه ای از مس��ائل را س��ازماندهی 
می کند( با عادت زیان بار و محکوم به شکس��ت 
اهمال کاری واقعی در هم می آمیزد. اگر پیشرفت 
در انجام کاری بتواند اش��کال مختلفی داش��ته 

باشد، اهمال کاری نبود پیشرفت است.
فراری می گوید: »اگر من یک دوجین کار برای 
انجام داشته باشم، واضح اس��ت که شماره های 
1۰، 11 و 1۲ بای��د منتظ��ر بمانن��د. اهمال کار 
واقعی آن 1۲ کار را پیش رو دارد، ش��اید یک یا 
دو تا از آنها را انجام می دهد، س��پس فهرس��ت 

را بازنویس��ی می کند، بعد آن را در جایی دیگر 
می گذارد، سپس کپی دیگری از آن می گیرد. این 

اهمال کاری است. این چیز متفاوتی است.«
اهمال کاران فقط یک نوع خاص نیستند، بلکه در 
طول سال  ها تحقیق، چندین تصور کلی درباره 
آنها پدیدار شده اس��ت. اهمال کاران همیشگی، 
همواره برای انجام کارهایش��ان مش��کل دارند، 
درحالی که اهمال کاران موضعی براس��اس خود 
کار ها آنها را به تأخیر می اندازند. فردی که تسلط 
کمی روی خ��ودش دارد و دس��تخوش گرایش 
ش��دیدی برای پیروی از امیال آنی است، وقتی 
با کاری ناخوشایند رو به رو می شود، توفان کامل 
اهم��ال کاری رخ می دهد. اغل��ب اهمال کاران 
گرایش��ی به تباه ک��ردن کوشش هایش��ان بروز 
می دهند، اما ممکن است از حالتی منفی )برای 
مثال، ترس از شکس��ت ی��ا کمال گرای��ی( یا از 
حالتی مثبت )لذت وسوسه( به این نقطه برسند. 
روی هم رفته، این ویژگی  ها موجب ش��ده است 
تا پژوهش��گران اهمال کاری را نوعی شکس��ت 

»اساسی« در تسلط بر نفس بنامند.
در کل، مردم از اش��تباهات خ��ود می آموزند و 
رویکردشان به مس��ائل به خصوصی را بازنگری 
می کنند. برای اهمال کاران همیش��گی، به نظر 
می رسد این حلقه بازخورد هیچ گاه کار نمی کند. 
آسیب حاصل از تأخیر به آنها نمی آموزد که دفعه 
بعد زودتر دست به کار ش��وند. به نظر می رسد 
تبیین این پارادوکس رفتاری در مؤلفه احساسی 
اهمال کاری نهفته اس��ت. به ط��رزی طنزآمیز، 
همان میل به ر هایی از استرس در لحظه ممکن 
اس��ت اهمال کاران را از درک این امر بازدارد که 

چگونه در درازمدت از استرس ر هایی یابند.
به تازگی پژوهش های رفتاری درباره اهمال کاری 
از شناخت، عواطف و ش��خصیت فراتر رفته و به 
قلمروی عصب  روانشناس��ی گام نهاده اس��ت. 
می دانیم که سیس��تم های لب قدام��ی مغز در 
شماری از فرایند ها درگیرند که با خودنظم دهی 
هم پوشانی دارد. این رفتارها، یعنی حل مسئله، 
برنامه ریزی، تسلط بر نفس و مانند آنها، در حوزه 

کارکرد اجرایی قرار می گیرند.
در نتیجه پیشرفت فهم بنیادی ما از اهمال کاری، 
بس��یاری از پژوهش��گران امیدوارند که شاهد 
مداخالت بهتری برای رفع آن باش��یم. پژوهش 
رابین درباره کارکرد اجرایی شماری از درمان  ها 
را ب��رای تأخیر ناخواس��ته پیش��نهاد می کند. 
اهم��ال کاران می توانند کار ه��ا را به بخش های 
کوچک تر تقس��یم کنند، به نحوی ک��ه بتوانند 
روی مجموعه ای از وظایف کار کنند که راحت تر 
اداره شوند. مشاوره می تواند به آنها کمک کند تا 
دریابند که دارند اهداف بلندمدت را برای لحظات 

زودگذر لذت به خطر می اندازند.
جنبه های عاطفی اهمال کاری مسئله ای دشوارتر 
را پیش می کش��د. راهبردهای مس��تقیم برای 
مقابله با وسوس��ه، مثل ممانعت از دسترس��ی 
به حواس پرتی، مطلوب اس��ت، اما این کوشش 
تا حدود زیادی مس��تلزم نوع��ی خودنظم دهی 
اس��ت که اهمال کاران در وهله نخست فاقد آن 

هستند.
فراری که در کتاب س��ال ۲۰1۰ خود با عنوان 
» هنوز اهمال کاری می کنی��د؟ راهنمای انجام 
کار ها بدون پش��یمانی « ش��ماری از مداخالت 
را پیش��نهاد می کند، خواه��ان نوعی دگرگونی 
فرهنگی کلی اس��ت ک��ه به جای تنبی��ه تأخیر 
به انجام زودهنگام کار ها پ��اداش بدهد. یکی از 
پیشنهادهای او این اس��ت که دولت اظهارنامه 
مالیاتی را تش��ویق کند، بدین طریق که اگر هر 
کس مثاًل تا 1۵ فوریه یا م��ارس اظهارنامه اش 
را تکمیل کند، معافیت مالیات��ی کوچکی به او 
تعلق بگیرد. او همچنین پیش��نهاد می کند که 
ما در روابط شخصی خود از امکان اهمال کاری 
جلوگیری کنی��م. پیکی��ل می گوید: دوس��ت 
دارد که س��خنرانی  ها و فصول کتاب هایش را با 
چشم انداز امیدوارکننده بخشایش به پایان برد. 
از دیدگاه او، مطالعات به ما یادآوری می کند که 
اهمال کاری در واقع خودزنی است که به تدریج از 

ارزشمند ترین منبع جهان می کاهد: زمان.
او می گوی��د: »اهم��ال کاری از نظ��ر وج��ودی 
مس��ئله ای مهم اس��ت، زیرا پیش نرفتن با خود 
زندگی است. شما فقط سال های مشخصی عمر 

خواهید کرد. پس دارید چه کار می کنید؟«
نقل از: ترجمان/ نوشته: اریک جفی
/ ترجمه: علی برزگر/ تلخیص: سیمین 
جم/ مرجع: ای. پی. اس

پاسخی متفاوت برای یک پرسش قدیمی

علم بهتر است یا ثروت؟ خب معلوم است، مهارت!

سبک یادگیری

علم باید فایده و خروجی داشته باشد و 
ثروت هم باید با علم و مهارت مدیریت 
شود تا به درد بخورد. دوره و زمانه عوض 
شده و نگرش بچه ها هم نسبت به شغل 
و آینده تغییر کرده است. حاال بچه ها 
نمی توانند منتظر بمانند تا سال ها درس 
در مدرسه و دانشگاه تمام شود و آنها به 
اس�تقال مالی و کاری دس�ت یابند . 
االن بچه ها از همان سنین دبیرستان 
ب�ه اس�تقال مال�ی فک�ر می کنند

یک زمانی در نظام آموزشی فقط روی 
دانس�ته ها تأکید  می ش�د و نسبت به 
بچه های فن�ی و حرف�ه ای دید خوبی 
وجود نداشت. انگار بچه های جامانده 
از هدایت تحصیلی در ش�اخه نظری و 
تجربی می آمدند فنی و حرفه ای، ولی 
کم کم این دی�دگاه فرق کرده اس�ت. 
حاال کس�انی وارد هنرستان می شوند 
که ب�رای آین�ده خ�ود برنام�ه دارند

کاری که اهمال کار ها با ارزشمند ترین منبع جهان می کنند

آنانزمانرابیرحمانهمیکشند!
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