اهمال كاری
ﺣﺴﺶ ﻧﯿﺴﺖ!!....
اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻢ اﻣﺎ اﻻن ّ
اﻫامل ﮐﺎری ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺟﺮای آن دارﯾﻢ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﯿﻢ .اﻫامل
ﮐﺎری ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﺪی،
اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﻳﺎ ﻋﺎدﺗﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ .اﻫامل ﮐﺎری ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
متﺎﻳﻠﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧنت اﻣﻮر )ﺑﺮای ﴍوع ،ﻳﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻳﮏ
ﺗﮑﻠﯿﻒ( درﺳﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در
زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ را دارد اﻣﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن را ﻧﺪارد و درﻧﺘﯿﺠﻪ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ در ﭼﺎرﭼﻮب زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ
داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻫامل ﮐﺎر ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎن را ﺑﻪ ﺷﺐ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ در زﻣﺎن اﻣﺘﺤﺎن اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﯾﺪي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻫامل ﮐﺎري ﻣﻮﺟﺐ
درﺟﺎت ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﺿﻄﺮاب و اﻓﴪدﮔﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ او را
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد .داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻫامل ﮐﺎر اﻧﮕﯿﺰه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﻤﱰي ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ.
ﻋﻠﺖ ﻫﺎی ﻓﺮدی و دروﻧﯽ اﻫامل ﮐﺎری ﺧﻮدﮐﻢ ﺑﯿﻨﯽ ،ﺗﻮﻗﻊ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از ﺧﻮد ،ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻤﻞ ،ﮐامل ﻃﻠﺒﯽ ،متﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻟﺬت ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺮﯾﺢ و
راﺣﺖ ﻃﻠﺒﯽ  ،ﻓﻘﺪان ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ،و ﻋﺪم اﻋﺘامد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ .از
ﻋﻠﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ،
ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ،درس ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ،اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد و
دﯾﮕﺮان ،ﻟﺠﺒﺎزی ﺑﺎ دﯾﮕﺮان و ...اﺷﺎره منﻮد.
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻓﺮاد اﻫامل ﮐﺎر
 -۱اﻫامل ﮐﺎر ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﺑﺪون ﻋﻠﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه آن را ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ اﻧﺪازد.
 -۲اﻏﻠﺐ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻫامل ﮐﺎر از ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﭘﺸﯿامن
و ﻧﺎراﺣﺘﻨﺪ.
 -۳اﻫامل ﮐﺎری ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدت در اﻓﺮاد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری،
اﯾﻦ ﻋﺎدت ﻧﺰد ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﺮدم راﯾﺞ اﺳﺖ.
 -۴اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﴪی اﺳﺖ و از ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ)ﻣﺜﻼ اﻫامل ﮐﺎری ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻫامل ﮐﺎری ﺷﻐﻠﯽ او ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد( و از اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ)اﮔﺮ
دوﺳﺖ اﻫامل ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷام ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎدت ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻨﺪ( و از ﻓﺮد

ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و از ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﴎاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ و
ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎی آن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی داﺷﺖ.
راﻫﮑﺎر ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﻫامل ﮐﺎری
* ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎر :اﻏﻠﺐ اﻫامل ﮐﺎری ﻫﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ
ﺷﺨﺺ از وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺎری زﻣﺎن
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺮای ﴍوع ﻫﺮ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺷام ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ.
*ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ:ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮ آن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪه و از ﻋﻬﺪه اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺮآﯾﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺤﻪ از ﻓﺼﻞ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ،ﭘﺎداﺷﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ)ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﺧﻮردﻧﯽ ﮐﻮﭼﮏ ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺸﯽ(ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ،
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
* اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﺎرﻫﺎ :اﮔﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دارﯾﺪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺜﻼ اول ﺑﺮای درﺳﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ دارﯾﺪ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ
متﺮﯾﻦ ﻫﺎی درس دﯾﮕﺮ .اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ،ﺑﯽ ﺷﮏ ﺷام را ﻣﻘﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎری
ﮐﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮی دارد ،ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ.
*ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب :ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﺿﻄﺮاب ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﺑﺎدی ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺑﺮ وﺟﻮد
اﻧﺴﺎن ﻣﯽ وزد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮ وزش آن ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧنت
ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از اﺿﻄﺮاب ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎدت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ روش ﺳﺎده ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب از دﯾﺪﮔﺎه
آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدن اﺳﺖ» :اﻻ ﺑﺬﮐﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻄﻤﱧ اﻟﻘﻠﻮب« .اﻣﺎ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺸﺎور ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ.
*ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﺬت ﻫﺎی
ﻣﻘﻄﻌﯽ:ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آرزوی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ را دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت زودﮔﺬر ﴏف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوي ،ﭘﺎﻓﺸﺎري ،ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎ
ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ منﺎﯾﯿﺪ.
ﻧﮕﺎرش :ﻣﮋده ﺟﺎﻧﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب
ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ

اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی
ﮐﺎرﻫﺎ
ﺗﻌﻬﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ

