
اشتباه نگريمي
مديريت اشتباه ها  

و پذيرش کامل نبودن خود

دستپاچه می شويم. نااميد می شويم. عصبانی يا خشمگين می شويم.

این را به یاد بسپارید!
تغيير تفکر دربارة اشتباهات می تواند احساسات انسان را تغيير بدهد.

فکرهای چالشــی دربارة افکار به دردنخور، می توانــد به ما کمک کند 
موقعيت های دشــوار را مديريت کنيم. برای مثال، تيمتان در مســابقة 
فوتبال يک بر صفر جلوســت. مربی تيمتان در دقيقة 86 تعويض انجام 
مي دهد و شــما به عنوان دفاع وارد زمين می شويد. از موقعی که مربی 
شما را برای گرم  شدن فرا می خواند، تفکر به دردنخوری سراغتان می آيد: 

نکند گل به  خودی بزنم و نتيجة مسابقه مساوی شود يا حتی ببازيم!
اين فکر را به صورت مثبت به چالش بکشيد: من داخل زمين می شوم، 
کرنری برای تيم ما به دســت می آيد و بعد از سانتر، من که به محوطة 

جريمة حريف آمده ام، آن را با ضربة سر به گل تبديل می کنم.

انواع افکار به درد نخور
1. افــکار فاجعه آميز: کتابی را که فردا بايد امتحان بدهم، 200 صفحه 
است. از حاال تا زمان شــروع امتحان فردا صبح، 20 ساعت وقت دارم. 
اگر اصاًل نخوابم و هر ســاعت 10 صفحه بخوانم... ای داد! نمی شــود، 

ولش کن. 
افکار فاجعه آميز پشت سر هم می آيند.

2. افکار ســياه و ســفيد: فرد تصور می کند همه چيز يا خيلی بد است 
يــا خيلی خوب و هيچ حد وســطی را باور ندارد: خيلی بی دســت وپا 
هستم. از من رياضی خوان در نمی آيد. مهارت اسپک زدن ندارم. از لحاظ 
جسمی ضعيفم. اصاًل من قدرت کار فيزيکی و حتی ظريف کاری ندارم.

 در همة اين وضعيت ها حالتی به چشم می خورد که هيچ گاه قابل تغيير 
نيســت. برای مبارزه با افکار سياه  و سفيد بايد از افراط و تفريط دوری 

کنيم و مسائل را کمتر دائمی و هميشگی بدانيم.

انواع اشتباه
اشتباه به سه دليل مي تواند رخ دهد:

é اشتباه از روی فراموشــی: فراموش می کنيد دفتر تمرينتان را 
به مدرســه ببريد. فراموش می کنيد سؤال های پاسخ داده  شده در برگة 
امتحانی را با اصل ورقة سؤاالت تطبيق دهيد و مثاًل به جای 16 سؤال 
به 15 سؤال پاسخ می دهيد. فراموش می کنيد لقمة صبحانه، ميان وعده 

يا ناهارتان را به مدرسه ببريد و...
é اشتباه از روی تصادف: به  طور ناگهانی، به بساطی که دوستانتان 
در گوشه ای از حياط مدرسه درست کرده اند و در حال خوردن صبحانه 

پايان سال تحصيلی نزديک است و بار ديگر امتحانات. امتحان 
جايی است که ممکن است از ما اشتباه هايی سر بزند. البته 
فقط در امتحان نيست که اشتباه می کنيم، اشتباه بخشی از 
همة اجزای زندگی ماست؛ حتی عده ای می گويند ما تنها با 
اشتباه کردن است که ياد می گيريم. در آخرين بخش از اين 
سلسله مطالب که در دورة اول از مجلة رشد هنرجو منتشر 

شد، مديريت اشتباه ها را مرور خواهيم کرد.

 مرتضي مجدفرحرفه: مدیر

چرا اشتباه های خود را منی پذیریم؟ چون:
- برای خودمان قوانين خاصی وضع کرده ايم.

- ديگران را به خاطر اشتباه هايمان سرزنش می کنيم.
- دربارة خودمان حرف های بی فايده می زنيم.

- روی انجام کارها به شيوة خودمان اصرار می کنيم.
- تصميم گرفتن برايمان دشوار است.

- می خواهيم در هر کاری بهترين باشــيم و آن را بيش از حد پيچيده 
می کنيم.

- برای انجام کار تا دقيقة 90 صبر می کنيم، چون می ترسيم کاری که 
انجام می دهيم، به اندازة کافی خوب نباشد.

- به اشتباه  ها بيشتر از بخش های خوب کار توجه می کنيم.
- بدون اينكه واقعًا تالش کنيم، کار را رها می کنيم.

نگران يا دلواپس می شــويم. غمگين می شويم. احساس گناه می کنيم. 
می ترسيم.

وقتی اشتباهی از ما سر می زند؟
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- دربارة اشتباه خود داستان )خاطره، شعر و ...( بنويسيد.
- سعی کنيد بپذيريد اشتباه از سوی شما اتفاق افتاده است.

- سعی کنيد عادی شدن هيچ اشــتباهی را قبول نكنيد. حتی عده ای 
معتقدند، اگر اشــتباه ها برايمان عادی شــدند، در آينده ممکن است 

خطاهای بيشتری را به راحتی انجام دهيم.
- برای از ميان برداشتن اشتباه هايتان به خودتان جايزه و پاداش بدهيد.

هســتند، برمی خوريد و غذاها و خوراکی های آن ها را زمين می ريزيد. به 
کســی تنه می زنيد و از او عذرخواهی نمی کنيد. به احترام معلمتان که 

وارد کالس شده است، از جا برنمی خيزيد و ...
é اشتباه از روی بی دقتی: از شما خواسته شده است کاری را برای 
تکليف درســی تان دوباره انجام دهيد و با بی دقتی يادتان رفته است. دو 
درس تک زنــگ داريد که يک هفته در ميان يکی از آن ها دو ســاعته و 
کامل تدريس می شــود و شــما از روی بی دقتی يادتان رفته است امروز 
نوبت کدام درس اســت که تکاليفش را انجام دهيد و کتاب و دفترش را 

بياوريد و ...

هر وقت هر يک از سه دسته اشتباه را مرتکب شديد، يا روی کاغذ، يا در 
ذهن خود، يک »جدول ســه بخشی من« تشکيل دهيد و با پاسخ به هر 

سه بخش آن، رفتار خودتان را تحليل کنيد:

جدول سه بخشِی من! 
اشتباه من: ............................................................................................................
وقتی اتفاق افتاد، من:.........................................................................................
دفعة بعد، من:.......................................................................................................

     
تکميل اين جدول کمک می کند اشــتباه های خود را به مرور کم کنيد. 

روش های ديگر هم در مورد جبران اشتباه  و کشف آن ها مفيد است:
- به اشتباه های خود از جنبه و زاوية ديگری نگاه کنيد و اگر عامل دخيل 
در اشتباه فرد ديگری است، به ماجرای اشتباه از زاوية ديد او نگاه کنيد.

- تالش دوباره و کنار گذاشتن اشتباه هاي خودتان را از ياد نبريد.
- دربارة اشتباه خود نقاشی کنيد.

تصميم بگيريد رنج يا گنج
پيشرفت در کار و زندگی شخصی 
از خواســته های بســياری از افراد 
است. کتاب پيش رو می کوشد به 
خواننــدگان کمک کند روش های 
گرفتن تصميم  های بهتر بر مبنای 
نتايج را بياموزد، و بداند چگونه بايد 
کارها را اولويت بندی کند و کارهايی 

را که مجبور به انجامشان نيســت انجام ندهد. ارزش زمان و 
چگونگی تأميــن انرژی را بدانــد و راهکارهای اولويت بندی، 
برنامه ريزی، مديريت وقفه ها و سازمان يابی برای مهارت های 

عملی زندگی را به کار گيرد.
نام کتاب : تصميم بگيريد، رنج با گنج 

نويسنده: استيو مک کالتچی
مترجم: آيسان درويشی

ناشر: ابوعطا
سال نشر: ۱۳۹۶

شماره تماس ناشر: ۰۲۱۶۶۱۲۱۲۹۱
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