
.شناخت موانعي كه در برنامه ريزي وجود دارد
يك برنامه زمان بنـدي مـوثر و كارآمـد،    جهت تنظيم

در اينجا به شـرح  . شناخت موانع معمول، ضروري است
:پردازيم چند مانع مي

برنامه ريزي بيش از اندازه����
توانند مدت زمان مناسب براي انجـام  نميبرخي افراد 

نتيجه براي كارهـاي فراوانـي   در. كارها را تخمين بزنيد
در محدوده زماني انـدكي، برنامـه ريـزي مـي كننـد و      

براي اجتناب از . هميشه از زمان تعيين شده عقب هستند
: چنين مواردي 

زمان مناسب براي انجام هر كار را با دقت تخمـين  ـ 
. بزنيد
كارهاي خود را از لحاظ تقـدم و اولويـت بررسـي    ـ

هاي زيادي را بـه كارهـاي كـم    كنيد برخي افراد زمان
دهند و ديگر زماني براي كارهـاي  اهميت اختصاص مي

. گذارندمهم باقي نمي
از خود بپرسيد چگونه مي تـوانم در ايـن لحظـه از    ـ 

وقت خود بهترين استفاده را بكنم؟
عـدم  / هميشه و همه جا حاضر و پاسخگو بـودن  ����

گفتن » نه«توانايي 
شرايطي كه باشند، توان نـه  بسياري از افراد تحت هر

مي نمايند كـه  گفتن به ديگران را ندارند وخود را ملزم 
.را بپذيرند... ها، تقاضاها و همه دعوت

هاي خـود فـرد كنـار گذاشـته     در چنين حالتي، تقدم
گي به دو اضطراب و استرس ناشي از عدم رسي. شودمي

ريـزي  دهد و روند برنامه آنها فرد را تحت تاثير قرار مي
. سازدرا مختل مي

چنين افرادي با شلوغ نمودن ذهن خود دچار خستگي 
. و بي برنامگي مي شوند

:  به منظور پيشگيري از چنين موقعيتي 

ـ اولويت هاي خود را براي انجـام كارهـا بـه طـور     
.روزانه، هفتگي و ماهانه مشخص نمائيد

ـ هرگز به ديگران اجازه ندهيد كه شما را مجبـور بـه  
انجام كارهاي ناخواسته نمايند و وقـت شـما را از بـين    

.ببرند
ـ اين موضوع را باور كنيد كـه راضـي نگـه داشـتن     

هاي دورو بر شما نهايتاً رضايت خود شـما  تمامي انسان
. دهدرا تحت الشعاع قرار مي

ـ بياموزيد كه گاه، بدون آنكه به ديگران توهين كنيد، 
به طـور مثـال در پاسـخ بـه     . را به كار ببريد» نه«كلمه 

توانيد بـا  دعوتي دوستانه كه مايل به قبول آن نيستيد مي
من واقعاً عالقـه دارم دعـوت شـما را    «قاطعيت بگوئيد 
» …ام كـار كـنم و   بر روي پـروژه مبپذيرم ولي مجبور

. احساس گناه نكنيد» نه«بنابراين، پس از گفتن كلمه 
ها تداخل اولويت����

د، فهرسـت بلنـد بـااليي از كارهـاي     اي از افـرا دسته
سپارند ولي در طـي روز بـه   روزانه خود را به ذهن مي

ها دچـار سـردرگمي و   دليل عدم تعيين مناسب اولويت
شــوند و گـاه آنچنـان درگيـر كارهــاي    نظمـي مـي  بـي 

گردند كه اولويت اصلي خود را فراموش غيرضروري مي
ي پيشگيري برا. گردندكنند و دائماً دچار  استرس ميمي

: از چنين وضعيتي 
فهرستي از همه كارهايي كه نيـاز داريـد، دوسـت    ـ 

. داريد و بايد طي روز انجام دهيد تهيه كنيد
مطمئن شويد همه مـوارد را در ارتبـاط بـا خودتـان،     

يادداشـت  ... خانواده، دوستان، محل كـار، دانشـگاه و   
اگر اين فهرست طوالني شد نگـران نشـويد و  . ايدكرده

سعي كنيد آن را تكميل كنيد سپس بـا بـازبيني مجـدد،    
. ميزان اهميت هر يك را مشخص كنيد

از الف براي كارهايي كه بيشترين اهميت را دارند، از 
ب براي كارهاي مهم و ج براي كارهـايي كـه اهميـت    

بهتر است قسمت الف را به . كمتري دارند، استفاده كنيد
طبق برنامـه  بتوانيد حتماًدو يا سه مورد محدود نمائيد تا 

.پيش رويد
ها و تقسيم آنهـا بايـد بـه فكـر     پس از تعيين اولويت

اجراي آنها باشيد، به خاطر داشته باشيدانجام دادن و بـه  
اتمام رسانيدن همه موارد در فهرست مذكور مهم نيست 
بلكه هدف، تكميل قسمت الف است، انجام چند مـورد  

ـ  ورد از بخـش ب و ج  از قسمت الف، بهتر از چندين م
شايد با خود بگوئيد به اتمام رسانيدن چنـد كـار   . است

بهتر از يك يا دو كار است، اما به خاطر بسـپاريد شـما   
هـا  كارهاي خود را بررسي كرده و بـر مبنـاي اولويـت   

. ايد كه بخش الف مهمتر از ب و ج اسـت تصميم گرفته
م دهيـد بـدين   اگر بخشـي از ب را قبـل از الـف انجـا    

تشـخيص  معناست كه شما كارهايي كه خودتـان مهـم  
. ايدايد، ناديده گرفتهداده

تعلل، پشت گوش انداختن
هر انسـاني در مـواقعي، بـراي انجـام وظـايف و يـا       

مسئله مهم اين است كـه  . نمايدكارهايي خاص تعلل مي
فرد بداند در چه مواردي و درچه مواقعي و چرا اين كار 

ميدهيم و در ازاي انجام كـار مـذكور بـه چـه     را انجام
.فعاليتي مشغول مي شود
:پس در چنين شرايطي 

ـ علت چنين تعللي را بررسـي كنيـد، توجـه داشـته     
:باشيد كه 

بسياري از چيزها به راحتي بـه تعويـق انداختـه مـي     
شوند، به اين دليل كه، به طور ذاتي از اهميـت و ارزش  

.كمي برخوردارند
يگر به وقت ديگري موكول مي شوند به اين بعضي د

علت كه شما نمي دانيد و مطمئن نيستيد كه چگونه بايد 
. آنها را انجام دهيد



شوند چـون  خير انداخته ميبعضي ديگر از كارها به تأ
بسيار زياد با اهميت هستند و يا خيلي مشكل مي باشـند  

.و شما نگران شروع آن هستيد
افتـد چـرا كـه    تـاخير مـي  بعضي ديگر از كارها بـه  

. اي براي انجام آنها وجود نداردانگيزه
افتند چرا كـه شـما فـردي    بعضي كارها به تعويق مي

كمال گرا هستند و براي انجام هر چه بهتـر كـار، مـدام    
...انجام آن را به عقب موكول مي كنيد و 

پس از شناسايي علت، موارد و مواقع، اهميت هر كار 
. در رفع انها كوشا باشيدرا مشخص كنيد و 

ترس از عدم موفقيت 
برخي افراد دائماً بـا خودشـان در حـال كشـمكش و     
گفتگو هستند و با انتقادهـاي درونـي روحيـه خـود را     
تضعيف كرده و ترس از شكست و عدم موفقيـت را در  

چنـين افـرادي مرتـب بـه خـود     . كنـد ميخود تشديد
تـوانم در  شـوم، مـن نمـي   من موفـق نمـي  «: گويندمي

»...امتحانات موفق شوم، من آخر راه هستم و 
فكرهاي نامعقولي كه به صورت سرزنش در ذهن هـر  

آيد باعث افزايش بيش از حد تـنش  انساني به وجود مي
و فشار عصبي مي شود پس اگر در چنين موقعيتي قـرار  

:داريد 
.هاي خود را شناسايي كنيدها و ضعفـ توانايي

هاي غيـر واقعـي و دسـت    آليد و ايدهـ واقع بين باش
.نيافتني در ذهن خود ترسيم نكنيد

ـ با استفاده از كتب خاص و با راهنمـايي مشـاوران،   
. انگيزه خود را تقويت بخشيد

نااميدي، افسردگي
ها در مقطعـي از زمـان دچـار    به طور كلي همه انسان
تواند، شوند، علت اين مسئله ميافسردگي و نااميدي مي

. باشد... غييرات بيولوژيكي، شكست، سوگ، جدايي و ت
شـود ولـي   اين احساسات قسمتي طبيعي انسان تلقي مي

چنانچه طوالني شود و در روند معمول زندگي شخصـي  
و اجتماعي و تحصيلي فرد خللي وارد سـازد، نيـاز بـه    

پس اگر به واسطه چنين . توجه و رسيدگي بيشتري دارد
هاي خود دچار مشكل هستيد هاحساساتي در تنظيم برنام
:به نكات ذيل توجه كنيد 

ـ علـل افسـردگي خـود را شناسـايي كنيـد، علـت       
اي مهــم، افســردگي شــما شــايد از دســت دادن رابطــه

شكست، عدم توانايي در برقراري ارتباط، انتظارات غير 
. معمول از خود و ديگران و يا موارد ديگري باشد

ي كرده و آنها را هاي شخصي خود را بررسـ صحبت
.با جمالت مثبت و واقع گرايانه جايگزين كنيد

. ـ روابط اجتماعي خود را فعال كنيد
.ـ از دوستان خود كمك بگيريد
. ـ تغذيه مناسب داشته باشيد

. ـ ورزش كنيد
. هاي خود را بيدار كنيدـ عالئق و سرگرمي
.هاي خود واقع بين باشيدـ نسبت به توانائي

هنمايي مشاورين در مراكـز مشـاوره اسـتفاده    ـ از را
.نمايد

مطالب فوق را مرور كنيد و ببينيد كداميك از عوامـل  
.كندنامبرده، در برنامه ريزيهاي شما مداخله مي

شناخت موانعي كه در برنامه ريزي 
.وجود دارد

:تهيه و تنظيم 
سيدحسين رضوي 

كارشناس ارشد مشاوره 


