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 م؟کنیمی تعللچرا 

 

هر از چند گاه از خود  احتمالا  هستید،و به تعویق انداختن کارهایتان  تعللاهل اگر  
کار بد است  انم ایندیکه م چرا با اینیا " کنم؟"می تعللقدر  نیچرا ا" اید:پرسیده
 تانتعلل برای آن که چرا که مهمی هستند، هایپرسش هااین ".کنم؟می تعللباز هم 

 اندازید بسیار مهم است.را به تعویق می هاکارکه چرا  را متوقف کنید، درک این

 یدربارهشما  تا انب مختلفی به این مطلب بپردازیمدر این جا قصد داریم از جو 
و فهرستی جامع از دلیل تعلل افراد  بیاموزید تعللروانشناختی پشت  هایمکانیسم

با عالوه بر این،  .کنیدها تحقیق در مورد این موضوع مشاهده را بر اساس دهه
د و چگونه کنیمی تعللخودتان  چرا  یدشومیمتوجه این اطالعات  استفاده از

توجه داشته باشید  خود استفاده کنید. تعللید از این اطالعات برای غلبه بر توانمی
ای است که افراد مختلف به مشکل پیچیده تعللگسترده است، زیرا  مطلبکه این 
 کنند.تجربه می آن را گوناگونیدلیل 

با خیال راحت این  با این حال اجازه ندهید خواندن این مطالب شما را دلسرد کند. 
کنند می تعللبه خصوص وقتی به موضوع دلیلی که مردم  ،را مرور کنید مطلب

 روی مواردی تمرکز کنید که بیشتر مربوط به شما هستند. ،رسیدمی
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 مقاله یچکیده
 

 ما به شرح زیر است: تعللمکانیسم روانشناختی اصلی پشت 

 اول به خودکنترلی خود  یزمانی که نیاز داریم کاری را انجام دهیم، در درجه
 تا خود را مجبور به انجام آن کنیم. م،کنیمیتکیه 

 کندمیکه به ما کمک  دشومیما حمایت  یخودکنترلی ما اغلب توسط انگیزه 
 کارها را به موقع انجام دهیم.

 یا  ، شرمخاصی مانند اضطراب یانگیزه کنندهدر برخی موارد، ما عوامل بی
 ما دارند. یکه تأثیری متضاد با انگیزه مکنیمیترس از شکست را تجربه 

 م کنیمیرا تجربه  عالوه بر این، ما گاهی اوقات برخی از عوامل بازدارنده- 
که  -اتفاق خواهند افتاد نتایجی که در آینده دور  ناامیدی از مانند خستگی یا

 .ندنکمیما اختالل ایجاد  یو انگیزه یکنترلخوددر 
 ما ،بیشتر شوند کنترلیی خودو بازدارنده انگیزهی وقتی عواملی از بین برنده 

محدود ادامه این کار ممکن است به صورت نا م.کنیمیگرایش پیدا  تعلل به
 ها به نفع ما تغییر کند.آند یا تا زمانی که تعادل بین پیدا کن

  دشومیهنگامی که صحبت از دلیل خاصی برای به تعویق انداختن افراد ،
 رایج زیر اشاره کرد: یی انگیزه و بازدارندهعوامل از بین برندهبه  توانمی
 

 اهداف انتزاعی 
 دور هستند ینتایجی که در آینده 
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  در آینده تصویر خودقطع ارتباط با 
 تحت فشار احساسات قرار گرفتن 
 اضطراب 
 گراییکمال 
 ترس از ارزیابی یا بازخورد منفی 
 ترس از شکست 
 ادراک از کنترل نداشتن 
 اختالل بیش فعالی 
 افسردگی 
 انگیزگیبی 
 کمبود انرژی 
 احساس طلبی 

د و چگونه کنیمی تعللنیاز دارید بدانید چرا  خود کنار بیایید، تعللبا  این کهبرای 
 یید یک برنامهتوانسپس می دارد.شما را از دستیابی به اهدافتان باز می تعللاین 

تدوین کنید تا به دلیل  تعللهای مناسب عبور از عملی مشخص بر اساس تکنیک
 کمک کنند. تعللشما برای 

 ؟چیست 1تعلل
برای مثال: اگر نیاز  تصمیمات یا اقدامات است. به تعویق انداختن غیرمؤثر تعلل

 این کهد با کنیمیبنویسید اما در نهایت وقت خود را در اینترنت تلف  ایدارید مقاله
 هستید. تعللبه این معنی است که در حال تعلل و  باید کار کنید، دانیدمی

به عنوان  مضر است. برسند،اهدافشان موفقیت و به  این که افراد بتوانندبرای  تعلل
دریافت حقوق با دریافت نمرات بد در مدرسه و  تعللمشهود است که  کامالا مثال، 

                                                           
1 Procrastination  
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با طیف وسیعی از مسائل دیگر  تعلل عالوه بر این، کمتر در محل کار همراه است.
 مانند افزایش استرس و بدتر شدن سالمت فیزیکی و روانی مرتبط است.

 

 کنند؟می تعللچرا افراد 
قت است اما در حقی قدرت اراده کمبود مربوط به تعللکه  کنندمیمردم اغلب تصور 

 تر از این است.وضعیت بسیار پیچیده

برای انجام  معمول یم،شومیه ی برای گرفتن یا انجام کاری مواجوقتی با تصمیم
ما، که مبتنی بر  یعالوه بر این، انگیزه .مکنیمیخود تکیه دادن کارها به کنترل بر 

حمایت  د از خودکنترلی ماتوانمیهایمان است، انتظار دریافت پاداش برای تالش
 کند و این احتمال را افزایش دهد که کارها را به موقع انجام دهیم.

 هاآنیم توانمیبا این حال، عوامل مختلفی برای از دست دادن انگیزه وجود دارد که 
ما دارند که در نهایت ما را به  یانگیزهاین عوامل تاثیر معکوسی روی  را تجربه کنیم.

ترس از شکست و سایر شرم، مثال: اضطراب، برای  ند.دهمیسوق  تعللسمت 
مانند زمانی که به ما  ؛مورد ما شوندهای بیتعللند منجر به توانمیاحساسات منفی 

 د که مایل به انجام آن نیستیم.شومیکاری محول 

https://behnambarati.com/%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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 یانگیزه میزان و خودکنترلیعالوه بر این، برخی عوامل بازدارنده وجود دارند که در 
به عنوان مثال،  .کنندمی تعلل، به نحوی که ما را مستعد کنندمیما اختالل ایجاد 

د در پایان شب توانمیدر طول روز است  سخت کار کردنخستگی، که نتیجه 
زیاد بین زمانی که یک  یبه همین ترتیب، فاصلهتر کند. خودکنترلی را برای ما دشوار

م، کنیمیاداش دریافت دهیم و زمانی که به منظور تکمیل آن پکار را انجام می
د باعث شود ارزش این پاداش را کاهش دهیم، به این معنی که ارزش توانمی

 یابد.انگیزشی آن بسیار کاهش می

ثیر خود کنترلی أت که تا زمانی ،کار داریمسرو  هاای که با آنبا  وجود عوامل بازدارنده
 ند بیشتر باشد،شومیما نسبت به عواملی که باعث کاهش انگیزه در ما  یو انگیزه
ثیر عوامل منفی با این حال وقتی تأ یم کار خود را به موقع انجام دهیم.شومیموفق 

ما بیشتر باشد در نهایت با به تعویق انداختن کارمان به  یبر خود کنترلی و انگیزه
 م.کنیمی تعللنفع ما تغییر کند، طور نامحدود یا تا زمانی که تعادل به 

توسط موانعی مانند کنترلی ما م چون انگیزه و خودکنیمی تعللبه طور کلی ما 
تضعیف شده و عواملی  دشومیدور نصیب ما  یهایی که در آیندهخستگی و پاداش

 ند.شومیتر قویدر ما مانند اضطراب و ترس از شکست 

کارهایمان  که نتوانیم رفتار منظمی داشته باشیم و بدون دلیل دشومیاین امر باعث 
به  دانیم باید این کارها را انجام دهیم.حتی زمانی که میرا به تعویق بیندازیم؛ 
عمل در واقعیت  اغلب منجر به شکافی بین خواسته و تعللهمین دلیل است که 

 د. شومی

توسط عوامل دیگری مانند سرکشی یا میل به ایجاد  تعللنکته: در مواردی که 
با این  استثناهایی وجود دارد. ایجاد شود؛کننده انجام یک کار خسته هیجان در

ترین مکانیسمی است که کانیسمی که در بال ذکر شد، اصلیحال، در بیشتر موارد، م
 .کنندمی تعللد که چرا مردم دهمیتوضیح 
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 تعللدلیل 
و  دشومی تعللاز دلیل خاصی است که منجر به  یجامع فهرست این بخش شامل

 است که در بخش قبل ذکر شد. تهیه بر اساس مکانیسم روانشناختی اساساا  این

این فهرست را بررسی کنید و سعی  ،د متعجب هستیدکنیمی تعللچرا  این که اگر از
کنید در حین  سعی .کندمیکنید بفهمید کدام یک از این دلیل برای شما صدق 

خود غلبه کنید، پی  تعللخواهید بر اگر می انجام این کار با خودتان صادق باشید.
 تان بسیار مهم است. تعللبردن به دلیل اصلی 

، یا گاهی کندمیتمام این موارد برای شما صدق نلزوماا توجه داشته باشید که 
راحت فهرست را مرور بنابراین با خیال  .های مختلفی از یک موضوع هستندشکل

های خاص ند در موقعیتتوانمیاول دلیلی را بررسی کنید که  یکنید و در درجه
 شما شوند. تعللمنجر به 

 هااهداف و انگیزه

 اهداف انتزاعی
افراد زمانی که اهدافشان مبهم یا انتزاعی است، در مقایسه با زمانی که 

به عنوان مثال  کنند.می تعللو مشخص است، بیشتر واضح اهدافشان 
برای  ؛مبهم هستند تناسب اندام" یا "شروع ورزش" نسبتاا اهدافی مانند "

بر عکس هدفی مانند: "روزهای  ند.شومیهمین بیشتر به تعویق انداخته 
 30باشگاه ورزشی بروید و به مدت دوشنبه چهارشنبه بعد از کار به  شنبه

فی کامال مشخص است و بدوید"، هد xدقیقه بر روی تردمیل با سرعت 
 شما را به سمت اقدام سوق دهد بسیار بیشتر است. این کهاحتمال 

عالوه بر این، توجه داشته باشید که عالوه بر فقدان تعریف روشن، عوامل 
به عنوان مثال،  را انتزاعی کنند.   ند هدفتوانمیدیگری نیز وجود دارند که 

این  انتزاعی هستند. اهدافی نسبتاا ند، شومیاهدافی که بسیار نامحتمل تلقی 
بدان معناست که اگر شخصی رسیدن به هدف خاصی را بعید بداند، این امر 
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د توانمید باعث شود که آن هدف را انتزاعی ببیند که به نوبه خود توانمی
 احتمال تعلل در آن را افزایش دهد.

 
 نتایجی که در آینده دور هستند
ی دارند )مثالا تنبیه یا پاداش( که با فاصلهنتایجی  افراد اغلب در کارهایی که

اغلب  .کنندمی تعللند، شومیل آن کار تجربه میپس از تکای قابل مالحظه
 د.ای دور هستند، کاهش دهدر آینده ارزش نتایجی را که مغز ما تمایل دارد 

خوب در یک امتحان، در حالی که  یبرای مثال  کاهش ارزش کسب نمره
دیگر است، در مقایسه با امتحانی که موعد آن تنها  یرگزاری آن هفتهزمان ب

تر است. این امر یکی از دلیلی است که باعث چند روز دیگر است، ساده
 تا پایان مهلت انجام وظایف ضروری منتظر بمانند.د افراد شومی

که هایی شرکت کنند گیرند در فعالیتتصمیم می بر این اساس، افراد معمولا 
هایی که  به قیمت کار د و نسبت به فعالیتپاداش ده هاآنمدت به در کوتاه

از  ،دندهمی به دستمدت نتایج بهتری است که در بلندکردن روی وظایفی 
 دهند.سوگیری نشان میخود 
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ی مان دریافت پاداش و ارزش درک شدهی بین زتوجه داشته باشید که رابطه
زیرا نرخ اشتیاق در طول زمان کاهش  است.ل متناقض وآن پاداش معم

 این بدان معنی است که هرچه پاداش در آینده دورتر باشد، اساساا  یابد.می
رسیدن  ،افزایش زمانبا  یابد و ی آن پاداش نیز کاهش میارزش درک شده

بین  اریگذدر نحوه ارزشبه عنوان مثال:  .دشومیتر به آن پاداش کم اهمیت
یم توانمییم امروز دریافت کنیم در مقایسه با پاداشی که توانمی که پاداشی

اری گذاما در ارزش وجود دارد.تفاوت زیادی  مدر طول یک هفته دریافت کنی
یم دریافت کنیم با پاداشی که در توانمیپاداشی که پس از مدت یک سال 

یم دریافت کنیم تفاوت چندانی وجود توانمیعرض یک سال و یک هفته 
به همین ترتیب، در حالی که تفاوت زیادی بین دریافت پاداش در یک  دارد.ن

روز نسبت به یک سال وجود دارد، تفاوت کمتری بین دریافت پاداش در یک 
 سال در مقایسه با دریافت آن در دو سال وجود دارد.

 در آیندهخود تصویر قطع ارتباط با 
 .بینندرا از خود فعلی جدا میشان زیرا خود آینده ،کنندمی تعللگاهی مردم 

به عنوان مثال: ممکن  .دشومیای که به عنوان گسست زمانی شناخته پدیده
کند حتی اگر دکتر به او گفته  تعللسالم  یاست فردی در مورد داشتن تغذیه
چند  ست زیرا داشتن رژیم مضر فعلی طیباشد که این موضوع بسیار مهم ا

اما این افراد این مشکل را سال آینده باعث بروز مشکالت جدی خواهد شد.
 یآینده خود  گیرند یعنی مشکل به عنوان مشکل شخص دیگری در نظر می

 .هاآن

افراد به  تعللد باعث توانمیاین قطع ارتباط بین خود فعلی و خود آینده 
د باعث شود فکر کنند خود فعلی توانمیبه عنوان مثال  طرق مختلف شود.

کسی است که باید با  هاآنزیرا خود آینده  ،نباید نگران آینده باشد هاآن
به  مواجه شود. هاآنو مشکالت و عواقب  تعللمسائل بوجود آمده بر اثر 

ه شان کسی باشد کاگر خود آیندهفکر کنند  هاآن دشومیهمین ترتیب باعث 
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شان نباید اکنون برای انجام کارها خود فعلی کند،میپاداش اعمالشان را درو 
  .به زحمت بیفتد

 های آینده تمرکز بر گزینه
، زیرا قصد دارند یا کنندمیمردم گاهی اوقات از اقدام در زمان حال اجتناب 

تواند به شکلی )این می تری را دنبال کنند.امیدوارند که در آینده مسیر جذاب
این طرز فکر  دهیم(بوط شود که در ادامه توضیح میگرایی نیز مراز کمال

 تعللدرازمدت منجر شود و حتی در مواردی شخصی که   تعللد به توانمی
 .کندمیهرگز برنامه مورد نظر خود را دنبال ن کندمی

به عنوان مثال : ممکن است فردی از تنهایی ورزش کردن در خانه خودداری 
تمرینی مفصل  یدر باشگاه ثبت نام کند و یک برنامه کند، زیرا قصد دارد بعداا 

شروع ورزش از همین لحظه بسیار مفید است و  در صورتی که را شروع کند.
  نیست.مانعی برای ایجاد یک تغییر کامل در باشگاه 

 کمبود انگیزه
 تعللی لزم برای انجام وظایفشان، گاهی افراد به دلیل نداشتن انگیزه

آموزی در مورد درس خواندن در عنوان مثال، ممکن است دانشبه  کنند.می
ی تحصیلی او مرتبط نیست، آن را به تعویق بیندازد، زیرا آزمونی که به رشته

 دهد.ی خوب در آن اهمیتی نمیبه کسب نمره

ی ی اصلی انجام کار، یک انگیزهشود که انگیزهساز میاین مساله زمانی مشکل
فرزندی که توسط والدینش برای عملکرد بهتر در مدرسه بیرونی باشد. مانند 
گیرد و این انگیزه مانند کسی که واقعاا میخواهد مطلبی را تحت فشار قرار می

بر این اساس، هنگامی که افراد توسط یک منبع  یاد بگیرد، درونی نیست.
شوند، معمول سطوح خارجی  انگیزه برای انجام یک کار خاص سوق داده می

را نسبت به زمانی که توسط یک منبع درونی و مستقل انگیزه  تعللتری از بال
 دهند.شوند، نشان میهدایت می
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عالوه بر این دلیل مختلفی وجود دارد که افراد برای انجام یک کار بی انگیزه 
به عنوان مثال، در برخی موارد، افراد بی انگیزه هستند، زیرا برای انجام  باشند.

ای که باید انجام دهند ئل نیستند، یا به این دلیل که بین وظیفهکار ارزشی قا
 و پاداشی که با آن مرتبط است، ارتباطی نمی بینند.

ی در نهایت، توجه داشته باشید که افراد مختلف سطوح مختلفی از انگیزه
کلی برای پیشرفت را دارند، به این معنی که برخی از افراد نسبت به دیگران 

شتری برای دنبال کردن اهداف خود در زندگی دارند. بر این اساس ی بیانگیزه
ی کمتری برای پیشرفت دارند بیشتر در انجام وظایف خود کسانی که انگیزه

 کنند.می تعلل

 ( نگرش2

  بینی یا بدبینیخوش
افراد گاهی اوقات انجام وظایف را به تعویق می اندازند زیرا نسبت به توانایی 

برای  بین هستند.آن وظایف در آینده بیش از حد خوشخود برای تکمیل 
مثال: یک دانش آموز ممکن است انجام تکالیف خود را به تعویق بیندازد زیرا 

ری در بسیا خواهد داشت. هاآنباور دارد که در آینده زمان کافی برای انجام 
باعث شود اهمیت زمان لزم ممکن است بینی از موارد این شکل از خوش

 خطای شناختیاین پدیده به عنوان  انجام وظایف، دست کم گرفته شود. برای
 کاراناهمالو هم غیر  کاراناهمالد هم توانمید و شومیشناخته  ریزیبرنامه

را به این تصور سوق دهد که کارهای آینده را زودتر از زمان تعیین شده انجام 
 خواهند داد.

 تالش زیاد برای شروع یک کار،به همین ترتیب یک فرد ممکن است پس از 
تصمیم بگیرد انجام آن را به روز بعد موکول کند زیرا معتقد است که فردا 

حتی اگر انجام این کار را  ،د خودش را موظف به انجام آن کار کندتوانمی
در بسیاری از  باشد. نداختهبه همین روش به تعویق ا بارها در گذشته  دقیقاا 

های آینده بیش از حد تواناییبینی شامل برآورد موارد، این شکل از خوش
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 هستند، تعللو توجه به این نکته مهم است که افرادی که مستعد به  است

اغلب به خود قول  دشومیوقتی صحبت از به تعویق انداختن وظایف 
 ."دفعه بعد همه چیز متفاوت خواهد بوددهند که "می

 

سوق دهد.  تعللد افراد را به سمت توانمیگرایی هم بینی یا منفیچنین بدهم
هایشان برای تکمیل باور کنند که تالش هاآند شومیمانند زمانی که باعث 

اول  ید، بنابراین شروع کردن در وهلهشومییک کار قطعاا به شکست منجر 
 ای ندارد.فایده

 ادراک از کنترل نداشتن
کنند در کنترل نتایج وقایع کنند زیرا احساس میمی تعللگاهی اوقات افراد 

به عنوان مثال، اگر فردی احساس کند که رئیسش  زندگی خود ناتوان هستند.
کند، باز هم از او انتقاد صرف نظر از این که چقدر او برای آن کار تالش می

اگرچه این فقدان  .خواهد کرد، ممکن است شروع کار را به تعویق بیندازد
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تواند در موارد خاص و جداگانه نقش داشته باشد، برخی کنترل درک شده می
شان از افراد بیشتر از دیگران مستعد ادارک کلی نداشتن  کنترل روی زندگی

 هستند. 

اقدامات و عملکرد این موضوع از طریق مفهوم منبع کنترل، یعنی میزان که 
شود. شان کنترل دارند مشاهده میدادهای زندگیافراد باور دارند بر روی روی
 شود:های درونی و بیرونی توصیف میمرکز کنترل بر روی طیف

  افرادی که مرکز کنترل درونی دارند، بر این باورند که کنترل بالیی بر
 زندگی خود دارند.

  افرادی که مرکز کنترل بیرونی دارند، بر این باورند که کنترل پایینی بر
کنند که عوامل بیرونی، مانند سایر افراد یا خود دارند و فکر می زندگی

 دهد.ها را به شدت تحت تأثیر قرار میمحیط پیرامونشان، آن

افرادی که مرکز کنترل درونی دارند تمایل دارند کارها را به موقع شروع کرده و 
 تعللیشتر به اتمام برسانند، در حالی که افرادی که مرکز کنترل بیرونی دارند ب

کنند، عملکرد بدتری در انجام کارها دارند و همچنین اضطراب بیشتری را می
 کنند.تجربه می

 بالتکلیفی
 تعللبه موقع،  گیریتصمیمگاهی اوقات افراد به دلیل عدم توانایی در 

مانند زمانی  د در طرق مختلف مشکل ساز باشد.توانمیاین موضوع  .کنندمی
تصمیم بگیرد از چه مسیری برای انجام کار اقدام کند یا د توانمیکه فرد ن

 زمانی که فرد باید قبل از اقدام یک تصمیم مشخصی را بگیرد.

د برنامه رژیمی توانمین این کهبرای مثال ممکن است یک فرد به دلیل 
به  مشخصی را برای شروع رژیم انتخاب کند، انجام آن را به تعویق بیاندازد.

است فرد دیگری به دلیل عدم توانایی در انتخاب موضوع  طور مشابه ممکن
 مقاله، نوشتن آن را به تعویق بیاندازد.
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د فردی در هنگام شومیعوامل مختلفی وجود دارد که عموماا باعث 
ای که گاهی به آن فلج گیری بیش از حد به موقعیت فکر کند، پدیدهتصمیم

 گویند.تحلیلی یا فلج انتخاب می

 اصلی که از منظر اقدام باید در نظر گرفته شوند عبارتند از: فاکتور های

  هرچه گزینه های بیشتری داشته باشید، انتخاب برای شما سخت تر
 .خواهد بود

، هرچه گزینه های بیشتری را انتخاب کنید، ارزیابی  و  هاآناساساا
کدام یک ارجحیت دارد برای شما دشوارتر  این کهگیری در مورد تصمیم

 خواهد بود.
 اشته باشند، انتخاب هرچه گزینه های شما بیشتر به یکدیگر شباهت د

 .تر خواهد بودبرای شما سخت
، هرچ  هاآنو هرچه ارزش  تر باشندهای موجود شبیهه گزینهاساساا

ما کدام بهتر است برای ش این کهگیری برای تر باشد، تصمیمنزدیک
به وضوح  یک گزینهتر خواهد بود، به خصوص در مواردی که سخت

 داشته باشد.ننسبت به سایرین ارجحیت 
 تر خواهد تر باشد، انتخاب برای شما سختگیری مهمهر چه تصمیم

 .بود
نهایی کردن تصمیم برای شما  بیشتر باشد، گیریتصمیمهرچه عواقب 

قبل از گرفتن یک  این کهتر خواهد بود، به طوری که احتمال سخت
خیلی بیشتر از گرفتن تصمیمات جزیی خواهد  ،کنید تعللتصمیم مهم 

 بود.

عالوه بر این، مهم است که به خاطر داشته باشید که هر بار که باید تصمیمی 
بگیرید، در نهایت منابع ذهنی شما تا حدی تحلیل میروند، به خصوص اگر 

زمانی معین  یاساس، هرچه در یک بازهبر این  مستعد بالتکلیفی باشید.
دهید و تصمیمات بیشتری بگیرید، ظرفیت خود کنترلی خود را کاهش می



 
 

16 

 

تا زمانی که  این د.شومیبیشتر  های آیندهگیریاحتمال تعلل در تصمیم
 فرصتی پیدا کنید تا کمی استراحت ذهنی داشته باشید ادامه خواهد داشت.

به طور کلی به عنوان  تعللکه این شکل از در نهایت، توجه داشته باشید 
 است. گیریتصمیمزیرا شامل تاخیر در  .دشومینامیده  گیرییمتعویق تصم

تأخیر در انجام یک کار  به معنیرفتاری ) که  تعللبنابراین این موضوع با 
 است. متفاوتگیری در مورد اقدام مورد نظرتان است(، پس از تصمیم

 ناخوشایند ( اجتناب از احساسات3

 گراییکمال

 

کنند. مانند زمانی که فرد را گرا بودن، تعلل میگاهی اوقات افراد به دلیل کمال
از اشتباه کردن انقدر بترسانند که از انجام آن کار به طور کامل منصرف شود یا 

ی خود باشد که پس از اتمام آن قدر فرد نگران بروز هر گونه نقصی در پروژه
 رونمایی، مجدداا آن کار را انجام دهد.کار به جای 

به عنوان مثال، شخصی ممکن است کار روی کتاب خود را به تعویق بیندازد، 
نویسد از همان ابتدا کامل باشد و این خواهد هر خطی را که میزیرا می
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به طور مشابه، کسی که نوشتن کتاب  شود که اصالا چیزی ننویسد.باعث می
ده است ممکن است بارها و بارها ارسال آن را برای خود را به پایان رسان

خواهد ابتدا مطمئن شود گرفتن بازخورد و ویرایش به تاخیر بیندازد، زیرا می
عیب و نقص است، بنابراین دوباره و دوباره آن را که این کتاب کامالا بی

 کند. بررسی می

، اما مشکل منطقی است که بخواهیم کار را با کیفیت به سرانجام برسانیم
نیافتنی را هدف عیب بودن دستگرایی، بیشود که کمالزمانی آغاز می

 ای به ظاهر موجه منجر به تعلل شود.شود با دادن بهانهگیرد که باعث میمی

شود. گرایی همیشه منجر به تعویق کارها نمیتوجه داشته باشید که کمال
ری و تالش برای رسیدن به کاگرا به شکلی از اضافهگاهی تعلل افراد کمال

ای ایجاد دهد که ارزش افزودهای خود را نشان میگیرانهمعیارهای سخت
 کنند و تنها سرپوشی بر اضطراب و شرم نهان در فرد هستند.نمی

 گرایی را شکست دهید، پیش از آن که شما را شکست دهد!کمال

 ترس از ارزیابی یا بازخورد منفی
ی شدن یا ترس از دریافت بازخورد افراد گاهی اوقات به دلیل ترس از ارزیاب

 کنند.می تعللمنفی از سوی دیگران، 

رد منفی یابی یا بازخوبه عنوان مثال شخصی ممکن است به دلیل ترس از ارز 
ای را که روی آن بسیار کار کرده است به تعویق دیگران رونمایی از پروژه

غیرمنطقی  شکلید، ترس افراد در این زمینه به در بسیاری از موار بیندازد.
به این دلیل که شانس دریافت بازخورد  اق آمیز یا غیرقابل توجیه است؛اغر

 هاآنای که ه پیامدهای آن بازخورد به اندازهمنفی کم است، یا به این دلیل ک
 مهم نیست. کنندمیاحساس 

https://behnambarati.com/%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-%da%a9%d9%87-%d8%b4%d9%85/
https://behnambarati.com/%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-%da%a9%d9%87-%d8%b4%d9%85/
https://behnambarati.com/%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84%e2%80%8c%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%86-%da%a9%d9%87-%d8%b4%d9%85/
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عالوه بر این، توجه داشته باشید که در برخی موارد، ترس از ارزیابی یا ترس از 
خورد منفی ممکن است با ایجاد انگیزه برای انجام به موقع کار، افراد را باز

مثبت یا منفی بودن تأثیر این ترس به عوامل  سوق دهد. تعللکمتر به سمت 
آتی  هایفرد چقدر در مورد ارزیابی این کهمختلفی بستگی دارد، از جمله 

به توانایی خود در انجام  چقدر این کهو  کندمیاحساس اضطراب 
 آمیز کار مورد نظر اطمینان دارد.موفقیت

 ترس از شکست
ترسند در کارهایی که باید اندازند زیرا میمردم اغلب کارها را به تعویق می

د به طرق مختلف توانمیاین ترس از شکست  انجام دهند شکست بخورند.
د افراد از تمام شومیباعث  این کهباعث به تعویق انداختن کار شود، از جمله 

از شروع  هاآند که شومیاول باعث  یکردن یک کار اجتناب کنند، یا در وهله
 کار اجتناب کنند.

برای مثال ممکن است شخصی آنقدر نگران باشد که ایده ی شروع کسب و 
کارش با شکست مواجه شود که در نهایت در خفا به کار کردن بر روی آن 

یک نفر  این که قرار ندهد. دسترس عموموقت آن را در ادامه دهد و هیچ 
ترسد به طور کلی به اهمیت کار مورد نظر مربوط چقدر از شکست می

 درگیر تعللتر اغلب با سطوح بالتری از ، به طوری که کارهای مهمدشومی
هستند، به خصوص در مواردی که ترس از شکست علت اصلی تعلل فرد 

  است.

و  نفس پایینبرخی از ویژگی های شخصیتی، مانند عزتعالوه بر این، 
، با افزایش ترس از شکست در ارتباط است، که باعث نفس کمبهاعتماد
 بپردازند. تعللها را دارند بیشتر به افرادی که این ویژگی دشومی

که از سطح بالیی از  عالوه بر این، ترس از شکست در میان کسانی
و به ویژه در میان کسانی که مستعد  برندمیبینی و شک به سر خودکم
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داشتن باورهای منفی و غیرمنطقی در مورد توانایی های خود هستند، یک 
با این حال توجه داشته باشید که ترس از شکست  جدی است. یمسئله

 .دشومیدر افراد ن تعللهمیشه منجر به 

ه احساس د کشومیبه تعویق انداختن کارها  زمانی منجرترس از شکست 
کنند نسبت به دهد، یا زمانی که افراد احساس میاستقالل افراد را کاهش می

برعکس، وقتی  ترسند ناتوان هستند.انجام کاری که  از شکست در آن می
کنند که برای مقابله با یک کار خاص مجهز هستند، ترس از افراد احساس می

د به عنوان یک عامل انگیزشی عمل کند که افراد را تشویق توانمیشکست 
 خودداری کنند. تعللکند تا از می

گرایی، و ترس از در نهایت، به خاطر داشته باشید که ترس از شکست، کمال
بازخورد منفی، همگی به شدت به یکدیگر مرتبط هستند، اما وجود یکی از 

و ممکن است فرد تحت تأثیر ت ور ها نیسالزامی بر وجود سایر فاکت هاآن
برای مثال، ممکن است فردی به توانایی خود  ترکیبی از این عوامل قرار گیرد.

در انجام یک کار به خوبی اطمینان داشته باشد، اما همچنان نگران دریافت 
بازخورد منفی غیرقابل توجیه از سوی دیگران باشد، یا ممکن است نگران 

 قرار نیست کسی از آن مطلع باشد. شکست در کاری باشد که  حتی

 خود تخریبگری
به این معنی که  کنند.می تعللگاهی افراد به علت تمایل به خود تخریبگری، 

به عنوان مثال  کنند با این کار پیشرفت خود را خراب کنند.فعالنه سعی می
برای او یک فرصت  خواست کار خود را  حتی اگر بداندشخص ممکن است در

کند که شایسته قرار زیرا احساس می است، به تعویق بیندازد.عالی  شغلی
 گرفتن در جایگاه بهتری در زندگی نیست.

ند وجود شومیچرا افراد درگیر خود تخریبگری  این کهدلیل مختلفی برای 
افرادی  دارد، مثل ترس از موفقیت یا این که خود را لیق دستاوردها ندانند.
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های مرتبط نیز دارند کنند تمایل به انجام دیگر رفتارمی تعللکه به این دلیل 
 رفتار خوبی دارند. هاآنمانند دوری کردن از افرادی که با 

 کمخود کارآمدی 
خودکارآمدی انعکاس باور فرد به توانایی های خود در خصوص انجام 

در برخی موارد باور  اقدامات مورد نیاز برای رسیدن به اهداف خود است.
برای مثال اگر به کسی  در فرد شود. تعللد باعث توانمیکارآمدی پایین خود

ممکن است شروع آن را  ،آیداز عهده آن بر کندمیکاری داده شود که تصور ن
کند که به احتمال زیاد در انجام آن کار شکست می فکرخیر بیندازد زیرا به تأ

 خواهد خورد.

ز خودکارآمدی را با وح مختلفی اند سطتوانمیتوجه داشته باشید که افراد 
برای مثال، یک فرد  .های مختلف زندگی خود داشته باشندتوجه به حوزه

ممکن است سطوح بالیی از خودکارآمدی آکادمیک یا تحصیلی داشته باشد، 
اما سطوح پایینی از خودکارآمدی اجتماعی داشته باشد، به این معنی که 

 های خود باوردر مورد وظایفی که ماهیت آکادمیک دارند، به توانایی هاآن
های خود را توانایی ،دارند، اما در مورد وظایف مربوط به ماهیت اجتماعی

های د به وظایف یا تواناییتوانمیعالوه بر این، خودکارآمدی  ندارند. قبول
 خاص مربوط شود.

در  مربوط شود. یهای خاصوانایید به تتوانمیمدی عالوه بر این خود کارآ
کنترلی و تنظیم رفتار است تا ترین توانایی مربوط به خوداین میان برجسته

ید توانمیکه  داریدنشما باور  اگر بتوانید وظایف خود را به موقع انجام دهید.
هایی دانید، در موقعیتخودکنترلی خود را ضعیف میاجتناب کنید و  تعللاز 

 د.کنیمی تعلل، ید یک کار را به موقع انجام دهیدتوانمیهم که 
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 اضطراب
کنند زیرا در مورد کاری که باید انجام دهند اضطراب می تعللافراد گاهی 

هایش اضطراب دارند. برای مثال: شخصی که با بررسی صورت حساب
گیرد، ممکن است بارها این کار را به تعویق بیندازد حتی اگر این اجتناب می

 ا برطرف نکند.مشکل ر

 

باعث افزایش اضطراب فرد  تعللاین موضوع بخصوص در مواردی که 
تواند باعث شود فرد مدام تواند مشکل ساز باشد. این کار میشود، میمی

نسبت به این کار احساس اضطراب کند و سپس انجام آن را به تعویق 
 تعللتری شود که افراد به مدت طولنیی این روند باعث میبیندازد. ادامه

 کنند و در نتیجه فشار و اضطراب بیشتری را نیز تجربه خواهند کرد.

گرایی یا ترس از تواند در زیر عوامل دیگری مانند کمالهمچنین اضطراب می
گیری که در این جا مطرح شده است وجود داشته باشد و به عنوان تصمیم

 عامل اصلی اما پنهان عمل کند.
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 از لحاظ حسی تحت فشار قرار گرفتن
کنند نسبت به انجام وظایفی که به گاهی افراد به خاطر این که احساس می

تواند به کنند. این حس میمی تعللشان است تحت فشار هستند، عهده
رسد دلیل مختلف اتفاق بیفتد. مانند داشتن کاری که به نظر خیلی بزرگ می

افتد، اتفاق میاند. هنگامی که این یا تعداد زیادی کار کوچک که انجام نشده
بگیرد، یا ممکن است تصمیم  تعللفرد ممکن است به راحتی تصمیم به 

ها را انجام دهد اما در نهایت قبل از اتمام وظایف احساس ناتوانی بگیرد آن
 کند.

به عنوان مثال، اگر نیاز دارید کل خانه خود را تمیز کنید، این واقعیت که این 
شود، ممکن است باعث ادی را شامل میشود و بخش های زیکار طولنی می

شود شما احساس خستگی کنید، در این صورت ممکن است از ابتدا از شروع 
 کار اجتناب کنید.

 افسردگی
ای، کارهایشان را به تعویق ردگی زمینهبرخی از افراد به دلیل رنج  بردن از افس

گی، مشکل در د منجر به مسائلی مانند خستتوانمیزیرا افسردگی  اندازند،می
در افراد  تعللخود باعث  یها شود که به نوبهتمرکز و کاهش عالقه به فعالیت

 .دشومی

به عنوان مثال، فردی که افسرده است ممکن است مرتباا تمیز کردن اتاق خود 
یا بیرون رفتن برای خرید مواد غذایی را به تعویق بیندازد، زیرا انرژی ذهنی 

 کافی ندارد.

 انرژیکمبود ( 4

 .کنندمی تعللبرند بیشتر فیزیکی یا ذهنی رنج می ی  افرادی که معمول از کمبود انرژ 
سخت کار کرده است، ممکن است خودکنترلی  به عنوان مثال: فردی که تمام روز را
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در انجام  دشومیاین امر باعث  خانه برایش دشوار باشد. در زمان استراحت در
 ها.کند مانند شستن ظرف تعللباید انجام دهد کارهای دیگری که بعد از کار 

 تنبلی
عدم تمایل ذاتی یک فرد به منظور تالش لزم برای  یدهندهتنبلی نشان

د یکی از عوامل توانمیبرخی موارد تنبلی  در رسیدن به اهداف خود است.
ها برای مثال ممکن است فردی در شستن ظرف محرک تعلل در فرد باشد.

 را بشوید! هاآنخواهد نمی صرفاا چون کند  تعلل

ا، افراد ممکن هبا این حال، توجه داشته باشید که در بسیاری از موقعیت
ناشی از تنبلی است، در حالی که در واقعیت  هاآن تعللاست تصور کنند که 

ای دیگر، مانند اضطراب یا ترس از شکست، رخ این مساله به دلیل زمینه
اغلب این افراد با زدن برچسب تنبلی به خود، سرزنش دیگری را هم  دهد.می

 زاست.ی خود آسیبکنند که به نوبهاضافه می

عالوه بر این، توجه داشته باشید که اگرچه تنبلی و بی انگیزگی به نظر شبیه 
به عنوان مثال، ممکن  هستند. ها دو موضوع  متفاوتهستند، اما این به هم

ه بالیی برای دنبال کردن یک هدف خاص داشته باشد، اما است فردی انگیز
در عین حال هیچ پیشرفتی در جهت آن نداشته باشد، زیرا تمایلی به انجام 

 لزم ندارد. هایکار

 ( نداشتن  بلوغ احساسی/هیجانی5

 خلق و خوی کوتاه مدت دادن بهاولویت 
 تعللافراد اغلب به دلیل اولویت قرار دادن احساسات خود در زمان حال، 

بهتری  حس هاآنبه  لحظه همانند که در دهمیو کارهایی را انجام  کنندمی
هماهنگ  هاآندهد حتی اگر انجام این اقدامات با اهداف طولنی مدت ب

 .دشومیگفته  مدتترمیم خلق و خوی کوتاهبه این پدیده  .نباشد
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کند و در  تعللآموزی در انجام تکالیف خود برای مثال: ممکن است دانش
بازی کند یا تلویزیون تماشا  وقت خود را در شبکه های مجازی بگذراند، عوض
 مدت خوشایند تر از انجام تکالیف است.ها در کوتاهزیرا انجام این کار کند.

یاد  گرایانهتأخیر لذتکه گاهی از آن به عنوان  تعللاین شکل از  اساساا 
ند و به شومیای افتد که افراد تسلیم لذت لحظهزمانی اتفاق می ،دشومی

رفتارهایی را انجام  ست،هاآنجای کار کردن بر روی وظایفی که به نفع 
گرچه  مدت هستند.تر از اهداف بلندبخشدهند که در کوتاه مدت رضایتمی

انی که فرد نتواند آن را کنترل کند، این گرایش طبیعی و غریزی است، اما زم
د که دائماا رضایت شومید، زیرا باعث شومیبه یک موضوع جدی تبدیل 

مدت را دنبال کند و به قیمت از دست دادن موفقیت و پیشرفت کوتاه
 بلندمدت باشد.

 پایین کنترلیظرفیت خود
ال راستای دنبدر توانایی فرد در تنظیم رفتار خود  یدهندهخودکنترلی نشان
فقدان  .استمدت به ویژه در بلندو انجام اقدامات لزم  کردن اهدافش

له جای ئد. این مسدهمیسوق  تعللکنترلی بیشتر افراد را به سمت خود
بسیار  درنظم بخشیدن به رفتار و احساساتتعجب ندارد چرا که کنترل خود 

 مهم است.

ها د ساعتتوانمیبرای مثال فردی که کنترل کمی بر رفتار خود داشته باشد، 
لیلی برای د این کهوقت خود را در شبکه های اجتماعی تلف کند و علیرغم 

خیر وجود ندارد، به طور مداوم با خود تکرار کند که تا چند دقیقه دیگر کار تأ
 خود را آغاز خواهد کرد.

همچنین باعث به تعویق انداختن کارها شود و  دتوانمیکنترلی کمبود خود
مانند بیزاری از کار یا ترس از  یمسائل دیگر  ید در نتیجهتوانمیله این مسئ

  شکست باشد.
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د افراد را توانمیتوجه داشته باشید که در بسیاری از موارد، خودکنترلی ناکافی 
اما نیاز به تالش بیشتری  ،هستندتر کارهایی که ذاتاا جذاب از تالش برای

به سمت انجام رفتارهایی سوق دهد که آسان و قابل دسترس  باز دارد و دارند
کنترلی برای مثال: فقدان خود جذاب هم نباشند. هستند حتی اگر ذاتاا 

شان، در شبکه مورد عالقه ید منجر شود افراد به جای کار بر روی پروژهتوانمی
حتی اگر انجام این پروژه حس خوبی را در  های اجتماعی وقت بگذرانند.

 های مجازی لذتی نداشته باشد.ایجاد کند و مرور شبکه هاآن

 
 گریتکانش
ریزی از قبل یا ل کردن بر اساس هوس، بدون برنامهگری تمایل به عمتکانش

مرتبط  تعللگری به شدت با تکانش در نظر گرفتن عواقب اعمالتان است.
است، زیرا تصمیم برای به تعویق انداختن کار اغلب یک تصمیم تکانشی 

گیرند، یا است، مانند زمانی که افراد عواقب بلندمدت اعمال خود را نادیده می
 خورند.کردن برای کار خود شکست می ریزیبرنامه زمانی که در
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تصمیم ناگهان  این کهبه دلیل  برای مثال یک فرد تکانشی ممکن است
انجام کاری که در حال حاضر مشغول  خود بیرون برود، گیرد که با دوستانمی

حتی اگر مهلت انجام آن کار رو به اتمام  انجام آن است را به تعویق بیندازد.
حویل دهد لزم است تا هم اکنون به د آن را به موقع تخواهمیباشد و اگر 

 انجام آن ادامه دهد.

 سرکشی
یا به طور کلی یا علیه نوعی  گر،ت به دلیل یک اقدام عصیانگاهی اوقا افراد
 ای به آن) برای مثال علیه یک شخصیت مقتدر(، انجام کاری که عالقه کنترل

به عنوان مثال، یک کارمند اداری ممکن است  ندارند را به تعویق می اندازند.
عالقه ای به کاری را که در محل کار به عهده گرفته به تعویق بیاندازد، زیرا 

مهلت تحویل کار تعیین  هاآنرییس خود ندارد، و از این که رئیس برای 
افراد ممکن است به دلیل مشابه مانند انتقام و رنجش  ناراحت است. کندمی

داده نشده است  هاآننسبت به کارهایی که مستقیما به عنوان وظیفه به 
 خواب.کنند. مانند رفتن به تخت تعلل

 پرتیحواس ( 6

حواس پرتی به معنی ناتوانی در تمرکز بر یک چیز در در زمان مشخص یا به طور 
تواند باعث پرتی میسطوح بالی حواس کلی به مدت طولنی متمرکز ماندن است.

شود که فرد به تعویق انداختن کارها را بیشتر کند، مانند زمانی که مردم مجبور 
  به دیگری تغییر دهند.شوند منبع توجه خود را از یک چیز می

به عنوان مثال، فردی که در حال مطالعه برای یک آزمون است ممکن است در 
شود. به طور های تلفن خود حواسش پرت میکند زیرا دائماا با اعآلن تعللنهایت 

های مختلفی را که شروع کرده به تعویق مشابه ممکن است شخص تمکیل پروژه
 شود.های جذاب جدید پرت میایجاد پروژه بیندازد زیرا مدام حواسش به
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 (ADHDاختالل بیش فعالی و عدم تمرکز)
کنند. به عنوان مثال، می تعللبرخی از افراد به دلیل بیش فعالی، 

کند و  به در یک فرد، تمرکز داشتن  طولنی را برای او مشکل می ADHDوجود
زمانی که آن کار  اندازد. به خصوصهمین خاطر کارهای خود را به تعویق می

کننده باشد. بنابراین دائماا کارهایش را ناتمام گذاشته و به برای وی خسته
  رود.سراغ کار بعدی می

دهد که بین درگیر شدن در رفتارهای مرتبط به طور کلی، تحقیقات نشان می
ارتباط معناداری وجود دارد. همانطور که بسیاری از   تعللو  ADHDبا 

شوند،  تعللتوانند مستقیماا منجر به می ADHDدارای  رفتارهای افراد
تواند نشانگر عالئم وجود اختالل نیز می تعللهای مختلفی از ی مدلمشاهده

 بیش فعالی در فرد باشد.

به طور یکسان با  ADHDی اشکال با این حال، توجه داشته باشید که همه
این اختالل که با عدم  دهد عالئمی ازمرتبط نیستند، تحقیقات نشان می تعلل

مرتبط هستند اما عالئمی که با  تعللتمرکز همراه است به شدت با 
 شوند.منجر می تعللگری مرتبط هستند کمتر به فعالی یا تکانشبیش

  را متوقف کنیم تعللچگونه 
این دانش از منظر  در این مقاله فهرستی جامع از دلیل تعلل افراد را مشاهده کردید.

اندازند چرا مردم کارها را به تعویق می این کهعملی ارزشمند است، زیرا درک 
 هاآنو با درک  دکنیمی تعللد به شما کمک کند تا بفهمید چرا خودتان توانمی
 خود را حل کنید. تعللید با موفقیت دریابید که چگونه مشکل توانمی

، دکنیمی تعللدلیل استفاده از اهداف انتزاعی  برای مثال، اگر متوجه شدید که به
. به همین دکنیمیید مطمئن شوید که اهداف ملموس تری برای خود تعریف توانمی

ید آن کار را به توانمیترتیب، اگر متوجه شدید که کار بزرگی را به تعویق می اندازید، 
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احساس راحتی  هاآنمجموعه ای از کارهای کوچک تقسیم کنید که در انجام 
 بیشتری خواهید داشت.

 

در ادامه چند مرحله اصلی آورده  خود موفق شوید، تعللخواهید در غلبه بر اگر می
 را دنبال کنید. هاآنشده است که باید 

  با تعیین اهداف خود شروع کنید. هنگام انجام این کار، مطمئن شوید که
و مطمئن شوید  ایدردهتعریف ک واضح و شفافاهداف خود را تا حد امکان 

به شما امکان پیشرفت  هستند تا مشخصکافی  یکه این اهداف به اندازه
، امکان دستیابی به آن وجود دارد در واقعیت نیز معنادار را در حالی که

 دهند.ب
  ید این کار را با توانمیخود را دریابید. شما  تعللسپس، ماهیت دقیق مشکل

 این کهاید، و سپس تشخیص کرده تعللفکر کردن در مورد مواردی که در آن 
 اید، انجام دهید.ن کار را انجام دادهچه زمانی، چگونه و چرا ای
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 اید ترکیبی از ایجاد کنید. این طرح بکردن اقدام  ییک برنامه بعد، یدر مرحله
برای شما این امکان را ایجاد کند  باشد، که تعلل های مربوط به توقفتکنیک

شما را از دستیابی به  ،تعللکه مشکل  رو شویدروبههایی تا با موقعیت
 دارد.اهدافتان باز می

 ،با اصالح یا  با گذشت زمان، اقدامات خود را اجرا کنید. یبرنامه در نهایت
ید توانمی ،هاآنبر اساس میزان کارآمدی  تعلل های توقفحذف تکنیک

 پیشرفت خود را زیر نظر داشته باشید.

های مرتبط آید، چند نمونه از تکنیکبه میان می تعلل وقتی صحبت از توقف
 استفاده کنید: هاآنید از توانمیوجود دارد که 

 .اولویت بندی کنید اهآنوظایف را بر اساس اهمیت  .1
های  کوچک و قابل اجرا تقسیم کارهای بزرگ و طاقت فرسا را به بخش .2

 کنید.
 فقط برای چند دقیقه شروع کنید. هاآنکارها را با متعهد شدن به  .3
 عوامل حواس پرتی را از محیط کار خود حذف کنید. .4
بر اساس  مشخص کنید چه زمانی بیشترین و کمترین بهره وری را دارید و .5

 ریزی کنید.آن وظایف خود را برنامه
 در مسیر رسیدن به اهداف نهایی برای خود مهلت تعیین کنید. .6
یک هدف روزانه ایجاد کنید و مواقعی از روز را که با موفقیت به آن هدف  .7

 اید مشخص کنید.دست یافته
اقدامات خود را با موفقیت اجرا کردید به خود پاداش  یزمانی که برنامه .8

 دهید.
به جای تمرکز بر روی کارهایی که باید انجام دهید، روی اهداف خود تمرکز  .9

 کنید.
 نتایج کار خود مجسم کنید. یتان را در حال تجربهخود آینده .10
 پیدا کنید تا ده بشمارید. تعللانگیزه برای  این کهقبل از  .11

https://behnambarati.com/1-%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85/
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گرا دوری کار شما دارای نقص است، از ذهنیت کمال ن کهایبا پذیرفتن  .12
 کنید.

 ایمان داشته باشید. تعللبه توانایی خود برای غلبه بر  .13

 خالصه و نکات اصلی
 د به طرق مختلف بر زندگی توانمییک مشکل شایع و جدی است که  تعلل

یاد ند توانمید که مردم دهمیشما تأثیر منفی بگذارد، اما تحقیقات نشان 
 بگیرند که چگونه با موفقیت بر آن غلبه کنند.

  تعیین اهداف واضح، قابل دستیابی و  تعللاولین گام برای حل مشکل
معنادار برای خود است، به این معنی که شما باید اهدافی داشته باشید که به 

کافی  یوجود داشته باشد و به اندازه هاآنخوبی تعریف شده، امکان انجام 
 که به شما امکان پیشرفت قابل توجهی را بدهد.  مهم باشد

  تعللهنگامی که اهداف خود را تعیین کردید، گام دوم برای حل مشکل ،
شناسایی واضح ماهیت آن مشکل، با شناسایی زمان، چگونگی و چرایی تعلل 

 است.
  خود را شناسایی کردید، گام بعدی ایجاد و  تعللهنگامی که ماهیت مشکل

های مختلف اقدام است که شامل استفاده از تکنیک یاجرای یک برنامه
 است. تعللرفتاری و شناختی ضد 

 استفاده کنید شامل: تقسیم  هاآنید از توانمیکه  تعلل های توقفتکنیک
های تان با چرخهوظایف بزرگ به کارهای فرعی کوچک، تنظیم برنامه

و   تعلل مانع گذاشتن برایسازی رفتارتان، بهبود محیط کار، وری، بازیبهره
 تر کردن کارها است.آسان

 بندیجمع
اما اگر مایل به انجام اقدامات لزم برای ایجاد یک  دشوار است. تعللحل مشکل 

 خود را دنبال کنید. یتالش کنید تا مراحل برنامه عملی خوب هستید، یبرنامه
 است. زیاد تان بسیارتعللشانس شما برای غلبه بر 
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 این به شما بستگی دارد که چطور از اطالعاتی که به دست آوردیددر آخر، اکنون 
 .استفاده کنید

 از وبسایت حل مشکل تعلل اقتباس و ترجمه
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