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كيف تتغلب على مشكلة تأجيل األعمال حتى اللحظات األخرية ؟

واحدة،  مشكلة  هناك  وكانت 
أماديوس  وولفجانج  أن  وهي 
بعد  ف 

ّ
أل قد  يكن  لم  موتسارت 

هذا  أن  ويبدو  العمل!  مقدمة 
عمله  يرجئ  كان  الفذ  املوسيقي 
وكان  األخيرة.  اللحظات  حتى 
خالل  فعال  عمل  قد  موتسارت 

ذلك اليوم، لكن على شيء آخر.
وبحسب ما نشر عام 1845 من 
الفترة،  تلك  في  لألحداث  رواية 
تمكن رفاق موتسارت أخيرا من 
متسع  هناك  يعد  لم  بأنه  إقناعه 
أكثر  األمر  لتأجيل  الوقت  من 
في  غرفته  إلى  فعاد  ذلك،  من 
دون  يعمل  وظل  الليل  منتصف 
توقف وعملت زوجته جاهدة على 
إبقائه مستيقظا طوال الليل. وفي 
النهاية، أنجز املهمة لكن عرض 
بسبب  تأخر  التالية  األمسية 

املوسيقية  املقدمة  طباعة  عدم 
والتدرب عليها في املوعد املحدد.
موتسارت  مثل  كنت  وإذا 
غير  شيء  أي  في  الوقت  تقضي 
األساسي  عملك  وتؤجل  مهم 
تكون  فقد  لحظة،  آخر  حتى 
بحاجة إلى املساعدة للتغلب على 

هذا األمر.
عملهم  يؤجلون  من  أن  ورغم 
بما  فخورون  وكأنهم  يبدون 
متنامية  أدلة  فهناك  يفعلونه، 
على أن تأجيل األعمال أمر سيئ.
أجريت  دراسة  خلصت  وقد 
يؤجلون  من  أن  إلى   2013 عام 
أقل  على  يحصلون  عملهم 
الرواتب وال يدوم عملهم طويال، 
لصفوف  انضمامهم  ويرجح 

العاطلني بشكل أو بآخر.
متعة  هناك  ليس  أنه  كما 
حقيقية تعود على املرء من تأجيل 
العمل، إذ نعلم في قرارة أنفسنا 
وقد  توترا،  يزيدنا  التأجيل  أن 

يصيبنا باملرض ويدمر حياتنا.

وهناك أسلوب مبتكر ملساعدة 
العمل.  تأجيل  من  يعانون  من 
وضع  على  األسلوب  هذا  ويعتمد 
أوقاتا  يحدد  أسبوعي  جدول 
لكن  محددة.  ملهام  بعينها 
األنشطة  جدولة  هو  الجديد 
مهام  وليس  املرء،  يحبها  التي 
على  األصدقاء  لقاء  مثل  العمل، 
تجعل  التي  واألنشطة  العشاء 
العمل،  على  وقادرا  سعيدا  املرء 
للركض،  وقت  تخصيص  مثل 
ليلة،  كل  للنوم  كافية  وساعات 
االلتزامات  إضافة  وأخيرا 
اإلجازات  قبيل  من  املسبقة 

واالجتماعات.
على  أبدا  الجدول  يحتوي  وال 
مذكرة«  »كتابة  قبيل  من  أشياء 
أو  مشروع«  من  »االنتهاء  أو 
»مراجعة لالمتحانات« أو غيرها 

من مهام العمل التقليدية.
هذا  إلى  توصل  من  أول  وكان 
األسلوب هو نيل فيور، وهو عالم 
عالج  في  ومتخصص  نفس 

املوسيقار  أصدقاء  شعر 
بالقلق  موتسارت  الشهير 
يحتسي  شاهدوه  عندما 
الثالث  في  املخدرات 
 ،1787 عام  نوفمبر  من 
اليوم  كان  ذلك  ألن 
عروضه  ألحدث  السابق 
الذي  آنذاك،  املوسيقية 
»دون  اسم  يحمل  كان 

جيوفاني«.
العمل  هذا  أن  ونعرف 
أشهر  أحد  الحقا  أصبح 
في  املوسيقية  األعمال 
روائع  وأبرز  التاريخ 
مازال  التي  املوسيقى 
دور  في  يتردد  صداها 
منذ  العالم  حول  األوبرا 

مئات السنني.

زاريا جورفيت

صحفية
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مشكلة التأجيل، الذي تحدث عن 
»العادة  كتابه  في  األسلوب  ذلك 
أشاد  وقد   .1988 عام  الراهنة« 
وتحدثوا  األسلوب  بهذا  كثيرون 
فيديو  ومقاطع  مدّونات  في  عنه 
به  واستشهدوا  اإلنترنت،  على 
نصائح  تقدم  التي  املؤلفات  في 
من  التخلص  على  للمساعدة 
أصبح  حتى  التأجيل،  مشكلة 
املعالجني  نصائح  ضمن  مألوفا 

النفسيني.
فيور  الحظ  البداية،  في 
عمله  خالل  التأجيل  مخاطر 
بيركلي.  في  كاليفورنيا  بجامعة 
فيور  كان  الوقت،  ذلك  ففي 
للدكتوراه  أطروحته  صاغ  قد 
رائع  أمر  - وهو  خالل عام واحد 
يمتد  الوقت  ألن  نظرا  للغاية، 
عشرة  أو  تسعة  املتوسط  في 
له  يخطط  مما  أكثر  أشهر 
بعض  في  املهمة  وتنتهي  الطالب 
السنني  عشرات  بعد  األحيان 
على  للحصول  القياسي  )الرقم 
الدكتوراه هو 77 عاما، وإن كانت 
بدأ  لذا،  قهرية(.  ظروف  هناك 
لألشخاص  الدعم  يقدم  فيور 
تتعلق  صعوبات  يواجهون  الذين 

باالنتهاء من أطروحاتهم.
الحظ  التالية،  األشهر  وخالل 
عن  ويقول  يتوقعه،  لم  أمرا  فيور 

ذلك: »من انتهوا من أطروحاتهم 
خالل عام إلى عامني كانوا األكثر 
بمن  مقارنة  حياتهم  في  انشغاال 
أنهوها خالل ثالثة إلى 13 عاما، 
عالقات  مراعاة  عليهم  كان  إذ 
عامة.  ومناسبات  اجتماعية 
أيضا في  وفي حالتي كنت أعمل 
وظيفة تأخذ من وقتي 40 ساعة 

أسبوعيا«.
> ويفيد وضع جدول لألنشطة 
في أنه بدال من التفكير باستمرار 
واالجتماعات  املطلوبة  املهام  في 
وتصيب  الحياة  تثقل  التي  اململة 
الشخص بامللل، يجد املرء أمامه 
أن  وبإمكانه  إليه  يتطلع  أسبوعا 
يتحكم في مساره. كما أن تحديد 
للمتعة  املخصصة  األوقات 
يجعل  األخرى  وااللتزامات 
املتبقي  الوقت  جيدا  يعرف  املرء 
بالتحرك  يبادر  وبالتالي  للعمل، 

من أجل إنهاء هذا العمل!
الشيء  يكون  ما  ودائما   <
لبدء  التحرك  هو  األصعب 
األسباب  فهم  يجب  لذا  العمل، 
في  يتلكأ  الشخص  تجعل  التي 
يدفعنا  الذي  فما  األول.  املقام 
بينما  لساعات  بالقلق  للشعور 

يمكننا بدء العمل فورا؟
عاملة  بيركا،  جني  وتشجع 
التي  كاليفورنيا  بأوكالند  نفس 

شاركت هي وزميلتها لينورا يوين 
في تأليف كتاب »ملاذا نتلكأ وكيف 
نكف عن التأجيل اآلن«، االعتماد 
التي  لألنشطة  جدول  وضع  على 

يعتزم املرء القيام بها.
التقت  قد  بيركا  وكانت 
عملهما  أثناء  يوين  بزميلتها 
الطلبة  استشارات  بمركز 
بيركلي.  كاليفورنيا  بجامعة 
وكما حدث مع فيور، بدأت بيركا 
التأجيل  مسألة  أمر  في  تبحث 
طلبة  معاناة  الحظت  ما  بعد 

الدكتوراه.
أن  ويوين  بيركا  والحظت 
من  بني  مشتركة  قواسم  هناك 
التعامل  مثل  العمل،  يؤجلون 
واقعي  غير  بشكل  الوقت  مع 
والرغبة في الوصول إلى الكمال. 
أن هناك جذورا  بيركا  والحظت 
النفسية  الناحية  من  أعمق 
أن  رغم  العمل،  تأجيل  لعملية 
»التراخي  يعتبرون  الكثيرين 
إال  لها  عالقة  ال  بسيطة  مشكلة 

بسوء إدارة الوقت والكسل«.
لكن بيركا تقول: »من يعانون من 
لون فشلهم  عادة تأجيل األمور يحمِّ
من  بدال  التأجيل  شماعة  على 
قاموا  الذي  العمل  بأن  االعتراف 
املطلوب.  املستوى  على  يكن  لم  به 
أما إذ حالفهم النجاح في اللحظة 

أنفسهم  فسيهنئون  األخيرة 
في  املستحيل  إنجاز  على  بقدرتهم 

الوقت الضائع«.
من  الثاني  الجزء  يأتي  وهنا   <
طريقة جدولة األنشطة. فبعد وضع 
أال  يتعني عليك  الجدول األسبوعي 
تستطيع  ال  بخطط  نفسك  تقلق 
ُينصح  ذلك،  من  وبدال  تنفيذها. 
ملدة  املطلوبة  املهمة  على  بالتركيز 
شخص  أي  ألن  فقط،  دقيقة   15
يستطيع االلتزام لفترة قصيرة من 
فعال  البدء  هو  األهم  لكن  الوقت. 
على  التركيز  من  بدال  العمل  في 
النهاية، وهو ما يساعد على تجنب 
لدى  تكون  قد  التي  املخاوف  بعض 

البعض بشأن تحقيق أهدافهم.
فكرة  إلى  فيور  توصل  وقد 
حني  عشرة«  الخمس  »الدقائق 
من  يعانون  أشخاصا  يساعد  كان 
مخاوف مرضية، ويقول عن ذلك: 
»عالجت مشكلة التأجيل باعتبارها 
فاملرء  العمل،  من  مرضيا  قلقا 
خطيرا،  تهديدا  يعتبره  ما  يتجنب 
الخوف  هذا  على  للتغلب  والسبيل 

هو مواجهته على دفعات صغيرة«.
أن  طبية  بحوث  أظهرت  وقد 
عملهم  يؤجلون  الذين  األشخاص 
االكتئاب  من  الغالب  في  يعانون 
أجريت  دراسة  وجدت  كما  والقلق. 
عام 2014 أن الطلبة الذين يعانون 
مع  االنتباه  نقص  اضطراب  من 
يعمدوا  أن  يرجح  النشاط  فرط 
أن  البعض  يرجح  بل  للتأجيل، 
موتسارت كان سيشخص باإلصابة 
بمتالزمة  أو  االضطراب  بهذا 
بيننا  كان  لو  الشبيهة،  »توريت« 

اليوم.
الذاتية  لسيرته  متابع  كتب  فقد 
أن  دون  بسهولة  يتشتت  كان  أنه 
يولي انتباهه لألمور الهامة. وقالت 
»يتصرف  إنه  يوم  ذات  شقيقته 
املوسيقي  أن  شك  وال  كاألطفال«. 
الفذ كان يعاني من مشكالت كانت 
تجعله يؤجل األمور حتى اللحظات 

األخيرة.
بتبني  فيور  يوصي  وأخيرا، 
لغة جديدة لوصف العمل، فبدال 
أن«  »البد  أو  أن«  »يجب  القول  من 
وهو  أن«،  »اخترت  القول  يقترح 
إيجابية  دائرة  العمل في  ما يضع 
بني  الداخلية  املعركة  ويحسم 
والحافز  التأجيل  في  الرغبة 

للذهاب للعمل.

ليس هناك متعة حقيقية تعود على املرء من تأجيل العمل


