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 ی حوصلگی چیست؟؟بدالیل 

 

 وفعالیتهای خود پیرامون اشیای اطرافیان، به دیگر ما که دهد می روی هنگامی حوصلگی بی

 و تنوع فقدان واقع حوصلگیدر بی. بریم نمی لذت آنها از و نبوده مند عالقه خود روزمره

  .زندگیست در انگیزش

 ونیبیر نوعمحرکات و شکل در مداوم تغییر به نیاز و طلبی تنوع انسان خصوصیات از یکی

 یحس سازگاری. آییم بهستوه تکراری فعالیتهای از ما شود می سبب حسی سازگاری. است

 یرناپذ تغییر و ثابت محرک یکعامل مداوم معرض در که زمانی حواس حساسیت کاهش: یعنی

  .گیرند می قرار

 اهم دو گذشتیکی از پس اما داریم فراوانی ذوق و شوق نو همراه تلفن یک خرید از پس مثال

  .شود می آور مالل و تکراری برایمان همراه تلفن همان

 ویژگی یک تنوعطلبی که بود آگاه باید اما. دارد مصداق نیز مرد و زن روابط در عامل همین

 محدودیت برایش و درآورد تحتکنترل را آن موارد برخی در بایست می و بوده انسانها ذاتی

 زنان به ناکرده خدای است ممکن داشتهباشد هم زیبایی همسر مردی اگر حتی. شد قائل

 یزیبای مرد آن نزد که چرا. باشند زشت و زناننازیبا آن اگر حتی کند نگاه مخفیانه دیگر

 دمر همین اما. است کرده عادت وی چهره به عبارتی به و عادیگشته و تکراری دیگر همسرش

  .گردد نمی منتهی خشنودی کمال به هیچگاه باطل دور این باشدکه مطلع باید

 شد خواهیم گرنهمجبور و شویم قائل محدودیت طلبی تنوع در امور برخی برای باید بنابراین

 در همم بسیار نکات از یکی. رانچشیم رضایت طعم و بمانیم باقی دلزده و حوصله بی همیشه

 مهارتها، تمام یعنی. نکنند رو باره یک را کهدارند آنچه هر مرد و زن که است این روابط

 هکوتا و مدت بلند هدفهای آینده، های برنامه اسرار، شخصیتی،آرزوها، و اخالقی خصوصیات

 ریکپس های کاری شیرین و مهارتها رمز، و راز تمام از دختری مثال که زمانی چون. غیره و مدت

 و زدبرانگی آنپسر به نسبت را دختر کنجکاوی حس که ماند نمی باقی چیزی دیگر شود آگاه

 . افتد می وتاب تب و هیجان از رابطه
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 که آید می پیش بندرت دیگر کنیم می مشاهده را آن انتهای تا ازابتدا وقتی که فیلمی مانند

 شود داده نمایش سریال صورت به فیلم همین اگر اما کنیم نگاهش بخواهیممجددا

 اما. ادامهداستان از درآوردن سر برای بیننده کنجکاوی هم و شود می بیشتر همهیجانش

 مانکت را خود اصلی وشخصیت بگوییم دروغ مقابلمان طرف به که نیست هم معنا بدین این

 برخ مطلب، سخن، یک هایمان مالقات یکاز هر در که برویم پیش ای گونه به باید بلکه کنیم

 .باشیم ناپذیر بینی پیش باید خالصه. باشیم داشته چنته در تازه برنامه یا

 

. است دادن انجام برای کاری نداشتنِ غرب، فرهنگ در حوصلگیبی تعریف ترینرایج

 جامان که کاری به فرد آن در که است ناخوشایند احساسی حالت یک حوصلگیبی طورکلیبه

 .کند تمرکز آن روی تواندنمی و ندارد ایعالقه دهد،می

 

. یمکنمی تجربه را آن زندگی طول در ما یهمه تقریبا. است همگانی یتجربه یک حوصلگیبی

 بزرگساالن درصدِ ۰۳ تا ۰۳ که دهدمی نشان هانظرسنجی از آمدهدستبه برآوردهای

 انجوان بین در رقم این. کنندمی تجربه را حوصلگیبی شانزندگی از مقاطعی در آمریکایی،

 تجربه را حوصلگیبی زنان از بیشتر مردان طورکلیبه. است درصد ۰۹ تا ۰۹ بین آمریکایی

. دارد وجود حوصلگیبی و پایین بسیار تحصیالت میان مستقیمی یرابطه همچنین. کنندمی

 .کنیممی معرفی را حوصلگیبی اصلی دلیل هشت مقاله این در

 

. اشدب نگرانی و غم خشم، تنهایی، قبیل از دیگری احساسات ساززمینه تواندمی حوصلگیبی

 ییشهر حوصلگیبی: »است گفته یرکگور،کی سورن دانمارکی، مسیحی فیلسوف که طورهمان

 یکار هر به دست آن از رهایی برای شوندمی حوصلگیبی دچار که کسانی.« هاستبدی تمام

 از که افرادی در گونهوسواس قمار و الکلی مشروبات مخدر، مواد به گرایش. زنندمی

 .باالست بسیار برند،می رنج مزمن هایحوصلگیبی
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 :از عبارتند حوصلگیبی اصلی دلیل هشت

 

 ذهنی؛ یکنواختی 

 تچان؛ فقدان 

 تنوع؛ به نیاز 

 توجهی؛کم اختالل 

 عاطفی؛ آگاهی نداشتن 

 درونی؛ آرامش نداشتن 

 استقالل؛ نداشتن 

 فرهنگ. 

 

 ذهنی یکنواختی .۹

 

 ندگیز یا کار جزئیات به عالقهعدم و تکرار آن علت که است ذهنی خستگی شبیه صلگیحوبی

 رد که کسانی و زندانیان دارد، نیاز دائمی تمرکز به کارشان که کسانی مثال برای است،

 و نیبیپیشقابل که ایتجربه هر. کنندمی تجربه را حوصلگیبی کشند،می انتظار فرودگاه

 پایین، بسیار یانگیزه و مشابه کار یک انجام طورکلی،به. کندمی حوصلهبی را ما شود، تکراری

 .شودمی فرد در اسارت احساس ایجاد و میلیبی سبب

 

 تَچان فقدان .۲

 سخت اربسی کارهای برعکس،. شوندمی کنندهکسل باشد، آسان بسیار شانانجام که کارهایی

 اریک کامل گیرایی با فرد آن در که است ذهنی حالت یک تچان اما. شوندمی اضطراب به منجر

 . دارد همخوانی او هایتوانایی با اما است برانگیزچالش که دهدمی انجام را
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 یهمخوان محیط، سوی از شدهارائه چالش سطح با فرد هایمهارت که افتدمی اتفاق زمانی تچان

 قدانف با بنابراین. باشد آنی بازخورد و روشن اهداف یدربرگیرنده فرد، کار و باشد داشته

 .شودمی بیشتر حوصلگیبی احتمال تچان،

 

 تنوع به نیاز .۰

 تنوع، هب زیادی تمایل که کسانی. است دیگران از بیشتر افراد، برخی شدنِ حوصلهبی احتمال

 این نظرِ از. گیرندمی قرار حوصلگیبی معرض در بیشتر دارند، تازگی و هیجان

 نیاز .است کُند بسیار پیرامون دنیای حرکت سرعت ،(چتربازها مثال) احساس وجوگرانجست

 رایب افراد این. باشد حوصلگیبی به گرایانبرون گرایش دلیلِ شاید بیرونی انگیزش به

 .کنندمی پیدا گرایش پذیریریسک و طلبیتنوع به شانحوصلگیبی کردن برطرف

 

 توجهیکم اختالل .۴

 

 برد،ب سر را ما یحوصله که چیزی. باشد ارتباط در توجهیکم مشکل با تواندمی حوصلگیبی

 ندمعالقه کنید، تمرکز نتوانید که زمانی طرفی، از. کرد نخواهد جلب را مانکامل توجه هرگز

 مشکلِ از مزمن صورتبه که کسانی. شودمی دشوار دهید،می انجام که کاری به شدن

 بیشتر ،(هستند مبتال فعالیبیش – توجهیکم اختالل به عبارتیبه یا) برندمی رنج تمرکزعدم

 .شوندمی حوصلهبی
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 عاطفی آگاهی نداشتن .۵

 فرد. گیرندمی قرار حوصلگیبی معرضِ در بیشتر هستند، خودآگاهی فاقد که افرادی

 یفِتوص در افراد این. کند بیان دارد، نیاز یا تمایل آن به که را کاری نیست قادر حوصلهبی

 د،شونمی اششادی باعث که چیزهایی شناخت در فرد ناتوانی. دارند مشکل شاناحساسات

 یچیز چه دنبالبه زندگی در ندانیم اینکه. شود منجر تریعمیق حوصلگیبی به تواندمی

 نیاد در سرگرمی و اشتغال برای مناسب اهداف انتخاب به قادر که معناست این به هستیم،

 .نیستیم

 

 درونی آرامش نداشتن .۶

 ،نیستند برخوردار مؤثری درونی منابع از شانحوصلگیبی کردن برطرف برای که کسانی

 همیشه درونی، آرامش نداشتن صورت در. گیرندمی کمک بیرونی هایمحرک زا ناچاربه

 .داشت تازگی و هیجان انتظار بیرونی دنیای از تواننمی

 

 استقالل نداشتن .۷

 

 اسارت احساس. شوندمی حوصلگیبی دچار بیشتر کنند، اسارت احساس افراد که زمانی

 در کندمی احساس فرد تر،دقیق عبارت به. است حوصلگیبی یتجربه از بزرگی بخش

. شد نخواهد عملی هرگز اشخواسته و اراده کندمی تصور احساس این پیِ در تنگاست،

 مشکل درنتیجه دهند،نمی شانکودکان به را کارها از بسیاری انجام اختیار والدین

 .رسدمی خود اوج به نوجوانی در حوصلگیبی
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 فرهنگ .۹

 ترِبیش ما اجداد که بشریت آغاز در. است کنونی عصر مشکل جهات، بسیاری از حوصلگیبی

 نام به چیزی هجدهم، قرن اواخر تا کردند،می سپری سرپناه و غذا تأمین برای را خود وقت

 انقالب ساززمینه که روشنگری عصر ظهور با زمانهم درواقع و نداشت وجود حوصلگیبی

 .آمد وجودبه بود، صنعتی

 

 دارد؟ هم مزایایی حوصلگیبی آیا

 دچار ندرتبه که هاییانسان نیچه، از نقل به. است بیداری زنگ یک حوصلگیبی احساس

 تالش برای ایانگیزه عنوانبه را آن احساسی، چنین بروز محضبه شوند،می حوصلگیبی

 بیشتر تالش و حرکت به را ما که باشد ایواسطه تواندمی حوصلگیبی. کنندمی تلقی بیشتر

 یشانهن تواندمی همچنین. باشد اندیشیدن برای فرصتی تواندمی احساس این. کند ترغیب

 .است بیهوده شده، مانحوصلگیبی موجب که کاری برای زمان صرف باشد این


