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 ر اهمال کاری غلبه کنیم؟ ب چگونه  
 کلمه کلیدی 

 اهمال کاری

 مقدمه 

مشغول به    تی در حال حرکت. شما با عصبان  سرعتبهاست و ساعت    پنجشنبه  بعدازظهر
در سکوت    کهیدرحال  د، یبرسان  ان یکار را قبل از مهلت ساعت پنج به پا  ک یتا    کار هستید 
 . دیانکردهرا زودتر شروع  کار  که چرا آن  دیکنیم نی خود را نفر

 ؟د ی از دست داد خود را رفت؟ چرا تمرکز شیاشتباه پ  یز یاتفاق افتاد؟ چه چ  نیچگونه ا

ساعات ا  یخوب،  مجدد  خواندن  صرف  بررس  هالیم ی را   ، کردید  یاجتماع  یهارسانه  یو 
انجام  راحت    ال یبا خ  دیتوانستیکه م همچنین زمان خود را صرف انجام کارهایی کردید  

 . واگذار نمایید ندهیهفته آ آنها را به

 ! دیستیاست، شما تنها ن نیاگر چن ؟رسدیمبه نظر آشنا 

. در واقع، به گفته محقق و  میشویم از ما در آن گرفتار    یار ی است که بس  یدام  یاهمال کار 
. اگرچه  می اندازیم  قی را به تعو  هاکار  یدرصد از ما تا حدود   Piers Steel  ،95سخنران  

 یکم  دیآیم  که این حالت برایش پیش  دیستین  کسی  تنها  شما  نکهیممکن است دانستن ا
دارد،    نگهشما را عقب    تواندیچقدر م  اهمال کاری  نکهیبخش باشد، اما درک اآرام  تانیبرا
 باشد.  هشداردهنده  تواندیم

و   ت یریمد  یرا برا  ییهایو استراتژ   میپردازیاتفاق م   نیا  ییچرا  ی مقاله به بررس  نیدر ا
 . میکنیم یموثرتر بررس شکلیبه  تانیکار حجم  یبند تیاولو

 است؟  ی تنبل   همان   ها انداختن کار   ق ی تعو   اهمال کاری یا   به   ا یآ 
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متفاوت    اریبس  دو پدیده  آنها  کهیدرصورت،  شودیماشتباه گرفته    یاغلب با تنبل  یاهمال کار 
 هستند. 

  خودتان   . به این معنی کهفعال است  ندیفرا  کی   کارها یا اهمال کاری   انداختن  قیبه تعو
. د یدهیمرا انجام    یگر ی کار د  د،یانجام ده  دیبا   دیدانیمکه    یکار   جایبه  دیکنیمانتخاب  

 به عمل است.  لیو عدم تما یتحرکیب ،یعالقگ یباز   یحاک یمقابل، تنبلدر 

 ی ، به نفع کار ترمهماما احتماالً    ند، یکار ناخوشا  کی گرفتن    دهیمعموالً شامل ناد  ی کار   اهمال
 است.   ترآسان ایاست که لذت بخش تر 

تسل برابر    م یاما  در  جد   تواندیم   ییهامحرک  نیچننیاشدن  باشد.    ی عواقب  داشته 
 ا یباعث شود ما احساس گناه    تواندیم  یاهمال کار از    یجزئ  مقادیر  ی، حتمثالعنوانبه

ور   تواندیم.  میکن  یشرمندگ بهره  کاهش  به  باعث شود    یمنجر  و  به شود  نتوانیم  ما  تا 
 اهداف خود دست یابیم.

برا  کار خود   نسبت بهاحتمال دارد    ،شویم  و اهمال کاری  تعللدچار    یمدت طوالن   یاگر 
از    یو حت  ی منجر به افسردگ  تواندیم  دیکه در موارد شد  میو سرخورده شو  شده  زهیانگیب

 شود. ماندست دادن شغل

 م ی غلبه کن  ی چگونه بر اهمال کار 

 است.  و شدنی ریپذامکاننیز  ی، غلبه بر اهمال کار دیگر از عادات  یار یمانند بس

 : د ی را دنبال کن  ر ی مراحل ز   ی از اهمال کار   ی ر ی مقابله و جلوگ  برای کمک    منظور به 

 دچار اهمال کاری هستید که    د یده  ص ی : تشخ 1مرحله  

 ت ی خود را دوباره اولو  یبار کار   ایدمجبور شده  رایز  د؛یندازیب  قیکار را به تعو  کیممکن است  
  ، دیاندازیم  قیبه تعو  منطقی   واقعاً   لیدل  کی   یکار مهم را برا  کیانجام  . اگر  دی کن  یبند 

  ق یبه تعوانجام ندادن یا  ، اگر شروع به  حالبااین.  دیستی ن  دچار اهمال کاریپس لزومًا  
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کار   ر روی از یک کار ب  مرتباً   خود را  توجه   ای   د،ی کن  یمحدودنا  زمان   مدت  یانداختن کارها برا 
دچار  احتماالً    د،یاجتناب کن  آن کاراز انجام    دی خواهیم  به این دلیل که  متمرکز کنید دیگری

 . ایدشدهاهمال کاری 

 عالئم دیگر اهمال کاری: 

 .کمی دارند تیاولو که یکارها انجام روز خود باگذراندن  ▪
ی، حتی اگر انجام دادن  طوالن  یمدت  یبرا   تان یکارها  ستیمورد در ل  ک انجام ندادن ی ▪

 آن کار بسیار مهم باشد.
قصد    نکهیدر مورد ا  یر یگ  می بدون تصم  هالیمیاچک کردن و خواندن چندین باره   ▪

 کنید.  کارچهدارید با آنها 
درست   یبرا  آن کار  دادن  انجام  جایبه  و سپس  دی باال را شروع کن  تیکار با اولو  کی ▪

 . اقدام کنیدکردن قهوه 
انجام    خواهند یماز شما    گرانی که د  ی تلف کنیدتی اهم   ی ب  یزمان خود را با کارها  ▪

 ند. شما وجود دار ستیکه از قبل در ل یمهم یادامه دادن به کارها جایبه  د،یده
 . دی "زمان مناسب"  باشیا مناسب"  خلق و خوی" منتظر کار کیانجام   یبرا ▪

 د یکن ی م یا اهمال کاری    د یانداز ی م  ق ی را به تعو   ها که چرا کار این  ی : بررس 2مرحله  

 . دیتعلل خود را درک کن  لی دال دیبا د،ی مقابله کن  اهمال کاری با  دیبتوان نکه یقبل از ا

 ا ی  کنندهخستهآن را    به این دلیل که  دیکنیمکار خاص اجتناب    کی از    ای، آمثالعنوانبه
باید با حداکثر سرعت آن کار ناخوشایند را انجام است،    نیاگر چن  ؟دیدانیم  ندیناخوشا

 تر است. بخشلذت تانیکه برا دیاز شغل خود تمرکز کن ییهاجنبه یرو  دیتا بتوان دهید

 عدم سازماندهی 

بر   تیبا موفق  افتهیشود. افراد سازمان    اهمال کاریمنجر به    تواندیم  فیضع  ی سازمانده
کاری استفاده    یبند   تیاولو  یکارها  ستیلاز    رایز  کنند؛یمغلبه    اهمال  و   کنند یمشده 
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 ف یتا وظا  کنندیمابزارها به شما کمک    نی. اکنندیمرا برای خود طراحی    یموثر   یها برنامه
 . دیکن ی دهسازمان  هااالجلضربو  هاتی اولوخود را بر اساس 

 نگرانی از شکست 

از    د ی احساس کن  این امکان وجود دارد کهباز هم    د،ی شده باش  یسازمانده  فردی  اگر  یحت
و نگران    دیخود شک دار   یهاییتوانادر مورد    دی . شادیشویمانجام یک کار دچار اضطراب  

انجام   لهیوسبهو    دی اندازیم  قیرا به تعو  کار  آن  تمام کردن  نیبنابرا  د،ی شکست خوردن هست
 . دیگردیمبه دنبال آرامش  دیانجام آن را دار ییتوانا دیدانیمکه  ییکارها

 موفقیت ترس از 

  زیرا   . هراس دارند  شدن نیز    از موفق  ترسندیم   شکست  که از  اندازه همان   از افراد به  یبرخ
 شود یماز آنها خواسته    دائماً   به انجام برسانند  تی موفقاگر کارها را با  که    کنند یم آنها فکر  

 تا کارهای بیشتر و بیشتری را انجام دهند. 

 کمال گرایی 

  حی، آنها ترجزیرا .  اندازندیم  قیبه تعو  انجام کارها را  کمال گرا اغلب  افراد  با کمال تعجب،
انجام آن را ندارند اجتناب   ی مهارت الزم برا  کنند یمکه احساس    یاز انجام کار   دهندیم

  آن را به طور ناقص انجام دهند. نکهیکنند تا ا

 قدرت تصمیم گیری ضعیف 

  د یتوانینماست. اگر    فی ضع  یر یگ  میتصم  قدرت  ،یاهمال کار   یاصل  لیاز دال  گرید  یکی
ممکن   دیکنیمبه این دلیل که فکر  احتماالً    د،یانجام ده   را باید  یکه چه کار   دیری بگ  میتصم

 انداخت.  دیخواه قیرا به تعو ات خود، اقدامکار اشتباه را انجام دهید

 د یرا اتخاذ کن   اهمال کاری ضد   یها ی استراتژ :  3مرحله 
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است   یبدان معن  نیاست. ا  دارشهیر  قاً ی عم  یرفتار   یالگو  کی  یا عادت    کی   اهمال کاری،
که از    شوندیم تضعیف    یها تنها زمان. عادتتغییر دهیدشبه    کیآن را    دیتوانینم که شما  

را امتحان    ر یز  یها یتا آنجا که ممکن است استراتژ   نیبنابرا  د،یها اجتناب کنآن  دادن   انجام
 . برای خود فراهم کنید شدن موفق یشانس ممکن را برا  نیتا بهتر  دیکن

 . د یدر گذشته ببخش   اهمال کاری خود را به خاطر   -  1

به شما کمک   تواندیم  (self-forgiveness)  ی خود بخشودگکه    دهدیممطالعات نشان  
انداختن   قیو احتمال به تعو  دی داشته باش  یتر مثبتکند تا نسبت به خودتان احساس  

   .(منبع)  دیکاهش ده ندهیرا در آ هاکار

 . باشید متعهد    ایف خود وظ  انجام دادن   به   –  2

دادن  یرو  کن  کارها  انجام  اجتناب  دیتمرکز  آنها   نه  کارهااز  با  یی.  که  ده  دیرا    ، دی انجام 
تا به    کند یمبه شما کمک    نی. ادی انجام آنها مشخص کن  یرا برا  معینی  و زمان   دیسیبنو

 . دیمقابله کن  اهمال کاریطور فعال با 

 یدقول پاداش بده   ان به خودت   -  3

 ا ی  کی تکه ک کی مانند    د، یبده  زهیبه خودتان جا   د،یانجام داد  موقع بهکار دشوار را    کیاگر  
  اید شدهکه متوجه    دیمطمئن شو  با انجام این کار.  تانموردعالقه  شاپیکاف قهوه از    کی

 !به اتمام برسانیدچقدر خوب است که کارها را 

 . قرار دهد   ی بررس   مورد   شما را   کارهای   که  د ی بخواه  ی از کس   -  4

 ( self-help groups)  یار یخود  یها گروه  ی است کهاصل  نیا  !کندیمکار   ،انی فشار اطراف 
 . کنند یمآن را رعایت 

 . دی کن   بازنویسی خود را    درونی   ی هایگفتگو   -  5
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که انجام   یکار   مورد  است که شما در  یمعن  ن یبه ا  د«یبه« و »با   ازیمثال، عبارات »ن  یبرا
ناتوان  تواندیم  نی ا  .دیندار  ی انتخاب  هیچ اختیار و   د،یدهیم  ی باعث شود شما احساس 
، گفتن »من اما  شود.(  self-sabotage)  یبیخودتخر ممکن است منجر به    یو حت   دیکن

 تواند یم  بیان آن  و   دیپروژه هست  کی است که شما صاحب    یمعن  نی به ا  کنم«یانتخاب م
 . دیخود داشته باش یبر حجم کار  یشتر ی باعث شود که کنترل ب

 . د یرا به حداقل برسان   ی عوامل حواس پرت   -  6

کن  یاجتماع  یهارسانهو    لیمیا   یها غامیپ خاموش  را  نزد  دیخود  در  نشستن  از    ی کیو 
 ! نمایید یکار خوددار  نیدر ح ونیزیتلو

 در ابتدای هر روز اول ناخوشایندترین کار ممکن را انجام دهید.   –  7

سایر کارها زودتر از    ،رسندیم  خوشایند به نظرنا   انجام آنها  دیکنیماحساس    را که  ییکارها
 ییکارها  یروز را رو   هیکه بق  دهدیم به شما امکان    انجام کارها به این شکل.  انجام دهید

 لذت بخش تر است.  تانیکه برا  دیکن تمرکز

 نکته: 

تاخ  رشیپذ  ن، یگزیجا  کرد ی رو   کی اهمال که »   دهد ینشان م  قات یاست. تحق  ر« ی»هنر 
 ی شروع کار   یانداختن عمد  ریبه تأخ  یعنی  –  (active procrastination)  فعال«  کاری

انجام    یباعث شود که برا  تواندمی  –  دیتمرکز کن  گرید  یفور   یکارها  یرو   دیبتوان  نکهی ا  یبرا
 د ی دار  می، اگر تصمحالبااین  .(منبع)   دی داشته باش  یشتر ی ب  زهیکارها احساس چالش و انگ

که همکاران خود را تحت هر گونه فشار    دیمطمئن شو   د،یندازیب  قیفعاالنه کار را به تعو
 !دی و ناخواسته قرار نده ند یناخوشا ، ی رضرور یغ

  منافع»  یرو   دیکن  یسع  ،دیشویم  دچار اهمال کاریکار    کی بودن    ند یناخوشا  ل یاگر به دل
 واکنش گرا یا دمدمی مزاج که افراد    دهدیمنشان    قات ی . تحقدیتمرکز کن  «مدت  یطوالن

.  (منبع)  کنندیمسود کوتاه مدت تمرکز    یبر رو آنها    رایدارند؛ زتمایل به اهمال کاری    شتریب
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  ای، آمثال عنوانبه.  دیکن  مبارزهموضوع    نیکار با ا  یک  لی بلندمدت تکم   منافع   یی با شناسا
کار خاص  بررس  تواندیم  انجام یک  پا  ایعملکرد ساالنه    یبر  تأث  ان یپاداش   ری سال شما 

 بگذارد؟ 

ی است که ند یناخوشا  یامدهایپ  یی کار، شناسا  کیلذت بخش تر کردن    یبرا  گریراه دیک  
 ی چه اتفاق   د،ی ، اگر کار را کامل نکنمثالعنوانبه.  افتدیماگر آن کار را انجام ندهید، اتفاق  

 بگذارد؟ ریشما تأث یسازمان ا ی یمیت ،ی؟ چگونه ممکن است بر اهداف شخص افتدیم

  د ی مف  تواندیمبه معنا و ارتباط آن    توجه بیشترمجدد کار با    ی ، چارچوب بندحالنیدرع
که    بدانیممهم است    نی . همچندهدیم  شیشما افزا   یرا برا  کار  ارزش آن  اقدام  نیباشد. ا

بهترین راه این   نی؛ بنابرامیکنیم  یاب یاز حد ارز  شیکار را ب  کیبودن    ندیاغلب ناخوشاما  
که آنقدرها هم که فکر   می! ممکن است متوجه شومیرا امتحان کن  انجام آن کار  است که

 !ستیبد ن م، انجام دادنشیکردیم

  ی شش استراتژ   نجا یدر ا   ، دی کنی ماهمال کاری    ی و عدم سازماندهینظم   یب   ل ی اگر به دل 
 : ذکر شده است شما   ی کمک به سازمانده   ی برا 

 . د ی نگه دار   ، د یانجام ده  د ی را که با   یی کارها   ست ی ل   -  1

 . کندیم یر یطاقت فرسا جلوگ ای ندیناخوشا یکارها انجامکار از فراموش کردن  نیا

 . د یکن   ی بند  ت یاولو   زنهاور یمهم آ / یخود را با استفاده از اصل فور   ی فهرست کارها   -  2

و    دیها تمرکز کنآن  یرو  دیرا که با  ییهاتیفعال  سرعتبهتا    دهدیبه شما امکان م  نیا
 . دیکن  ییرا شناسا دیریبگ ده یناد دیتوانیکه م ییهاتیفعال نیهمچن

 . د یپروژه شو   یز یو برنامه ر   ی استاد زمان بند  -  3
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از کجا شروع    باید  دیدان ینمو    دی دار  انجامپروژه در حال    نیچند  ای پروژه بزرگ    کیاگر  
  د یکن  یز یبه شما کمک کنند تا زمان خود را به طور موثر برنامه ر  توانندیمابزارها    نیا  د،یکن

 . دیو سطح استرس خود را کاهش ده

 . د یخود انجام ده   عملکرد )زمان طالیی(   کارها را در زمان اوج   ن ی تر سخت   -  4

را   بهره وری  نی شتریب  یچه زمان   دی ؟ مشخص کنهابعدازظهر  ای  دیکن ی مبهتر کار    هاصبح
 . دیانجام ده هازماندر این   است ترسخت تانیبراکه  را  ییو کارها دیدار

 . د یکن   ن یی تع مشخص  ی محدوده زمان   ی با خود اهداف   ی برا  -  5

به اهدافتان   دنیرس  ریشما را در مس  ف،یانجام وظا  یمشخص برا  یها االجلضرب  نییتع
 انداختن کارها   قیتعو  اهمال کاری و به  یبرا  یاست که زمان  یمعن  ن یو به ا  داردینگه م

 !دیندار

 . د یکار و زمان استفاده کن   ت یر ی مد   ی هابرنامهاز    -  6

و   Trello، مانند  اندشده  یشما طراح  شتریب  ی کمک به سازمانده  یبرا   یمتعدد   یها برنامه
Toggl . 

فرسا آنها را طاقتچون انجام    د؛یهستو اهمال کاری  ها  انداختن پروژه  ریاگر مستعد به تأخ
خود  یهاپروژه. دیکن م یتقس یتر تیریمدقابل یهاها را به بخشآن دیکن یسع  د،یدانیم

به   بندی  ترکوچک  یهابخشرا  رو   جای بهو    دی کن  تقسیم  آنها،  تمرکز   یاتمام  آنها  شروع 
 . دیکن

»درمان    یجفر  عنوان  با  خود  کتاب  در  کاریکامبز   The Procrastination)  «اهمال 
Cure )  انجام    سرهمپشت  یاقهیدق  15  زمانی  یهابازه  را در  خود  فی که وظا  کندیم  شنهادیپ

.  دیکن  جادیپروژه خود ا  یسازمانده  یبرا   یاتیبرنامه عمل  کی  دیتوانیم   گر،ی. از طرف ددیده
با کارها " به شما احساس وچکک  یها یروز یپ"  نی. اد ی و کوچک شروع کن  عیسر  یابتدا 
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باعث    دهدیم   ت یموفق  باش   ی تر مثبتاحساس    شودیمو  تأث   دیداشته  کمتر تحت   ر یو 
 . دیکن یمآن تالش   یکه برا  دیریقرار بگ  یهدف  ایپروژه  بزرگی

 نتیجه گیری

معموالً   . اهمال کاریمهم است  کارها بسیارانداختن    ریبه تأخ  اهمال کاری یا  عادتتوجه به  
مهم و    یهایکار انجام    جایبهلذت بخش و آسان    ،یکمتر فور   یهاتیفعال  یبا تمرکز بر رو 

 به عمل است فرق دارد.  ل یکه عدم تما یبا تنبل اهمال کاری  .ضروری مرتبط است

شما را   یشغلبهره وری  شما را محدود کند و    لیپتانس  تواندیم  هاانداختن کار  قیبه تعو
 ی را کاهش دهد و حت  هی را مختل کند، روح  ی می کار ت  تواندیم  نی. همچن نماید  فیتضع

بنابراو از دست دادن شغل شود  یمنجر به افسردگ  یبرا   رانهیشگی انجام اقدامات پ   ،نی ؛ 
 مهم است.   اریاز آن بس یر یجلوگ

. به آن مبتال هستید   دی ده  صیاست که تشخ  نیا  یغلبه بر اهمال کار   یقدم برا  نیاول
و غلبه بر   ت یریمد  یمناسب برا   یو از راهبردها  دیکن  ییرفتار خود را شناسا  لیسپس دال

 . نماییدآن استفاده 

 منبع: 

mindtools.com   

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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