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  مقدمه

       آوردم:       مـی                     ی زیادی را به خاطر  ها           بودم صحنه1  (     ورزی      تعلل )      کاری       اهمال                     که مشغول فکر کردن به         هنگامی

  ی     هـا         بانـك   ،                                                                 ی مملو از جمعیت و ازدحام برای خرید کردن در روزهای پایـانی سـال    ها          ی خیابان  ها      صحنه

             و مالیـات و                                                                                           شلوغ در روزهای قبل از تعطیالت بـرای انجـام کارهـای بـانکی و پرداخـت قبـوق متفرقـه       

                                   کوتاهی درانجـام وظـایف شـغلی و     ،          ی بهداشتی  ها                                         عدم مراجعه به موقع نزد پزشك برای مراقبت  ،        عوارق

                          دربـاره وضـعیت تحصـیلی          هـا                   درد دل خـانواده   ،         ی شـغلی   ها                                        دریافت توبیخ از سوی مقام باالتر در محیط

             حضـورافراد   ،                      ی مـورد نظـر آنهـا     ها        پیشرفت   و                                                        فرزندانشان و شکایت از عدم دستیابی فرزندان به نمرات باال

                  کارهایی کـه بـه        کنند     می                 افرادی که احساس  ،                                            زمینه رسیدن به آرزوها وناراضی از شرایط فعلی           ناموفق در

                             کارها بایـد صددرصـد درسـت         کنند     می                 افرادی که احساس  ،                          به اندازه کافی خوب نیستند    اند                اتمام رسانیده

      یی از     هـا                             در زمینه خاص تحصیلی صـحنه   ،             بازنده هستند                               در غیراین صورت فردی متوسط و یا             انجام شوند

                                                                                                   قبیل دانشجویان سراسیمه ونگران که نوشتن مقاله عقب افتاده را درست قبـل از نیمـه شـب پایـان تـرم      

       کننـد        مـی                            دانشـجویانی کـه احسـاس     ،               تحویـل دهنـد     را     آن                      تا در اوایل ترم جدید     کنند     می            گذشته شروع

ـا حتـی بـدتر      و                           ه اندازه کافی خوب نبوده ب    اند                               کارهایی که تاکنون انجام داده ـه      ،                  ی ـتادان و دانشـجویانی ک                               اس

    .           اندازند    می          به تعویق     آنها                              را با هدف انجام دقیق و کامل   ها      طرح         مقاالت و  ،     ها            نوشتن کتاب

               وحتـی دچـار        انـد                                     پیامـدهای منفـی دریافـت کـرده      (     ورزی      تعلل )      کاری       اهمال                        بسیاری ازافراد به خاطر

  (     ورزی        تعلـل  )      کاری       اهمال                    که حداقل گاهی اوقات        پذیرند     می            اکثر افراد     اند.                      افسردگی واضطراب شده

  (     ورزی        تعلـل  )      کاری       اهمال        از عادت      ً اساساً           پذیرند که     می                   بخشی ازجمعیت جهان   که       حالی    در    اند       کرده

          ی زیـادی    ها         و هزینه  (     2004  ،   3               به نقل از فاران      1995  ،   2                       فراری و جانسون و مك کون )            برخوردارند

                                                                  مثال عدم پرداخت قبوق متفرقـه و مالیـات و عـوارق باعـی جریمـه          اند.              پرداخت کرده   آن       برای

                                                   سبب گرفتن نمره پایین در پایان ترم و حتی مشـروطی و    ،                         تاخیر در تحویل مقاالت ترم  ،    شود    می

        پـایین                                                            خیر در مطالعه برای امتحانات در طول ترم منجر به گرفتن نمره  أ ت  ،       گردد    می           ترك تحصیل

  (                    ماننـد مـاموگرافی   )                               زنان زیادی انجام آزمایشات خاص  ،     گردد    می                          و یا حتی مشروطی درآن درس

                        ی پزشـکی خـود را بـه      ها                   مردان زیادی درمان  ،        اندازند  می                                   مربوط به سالمت بدنی خود رابه تاخیر

                                                      
هستند. بنابراین هم معنـا   Procrastinationی انگلیسی معادل واژه ورزی تعللی اهمالکاری، الزم به یادآوری است که واژه  -1

 ی اهمالکاری، هر دو به یك معنا هستند. استفاده شده باشد؛ چه از واژه ورزی تعللی باشند. لذا در داخل متن چه از واژهمی
2
- Ferrari, J. R. Johnson, J. L   &  McCown, W. G  

3
- Farran, B  



  ی      وحتـ        گـردد        مـی      آنها         ی قلبی  ها                                          تااینکه عدم معالجه به موقع سبب هجوم حمله         اندازند    می     خیر أ ت

       کننـد        مـی                 کـه اسـتفاده    (             مثل دوچرخـه  )   ای                                               خیلی ساده ترافرادی که از محکم کردن پیچ وسیله

                          تعمیرکننـدراهی انبـاری     را     آن                  به جـای اینکـه     و    شود     می      خراب   آن                 تااینکه باالخره     کنند     می      غفلت

         افراد به   (     ورزی      تعلل )      کاری       اهمال                       تمام موارد فوق در حالت     در  .                           تا بالاستفاده بماند و بپوسد     کنند     می

                      و ایـن تـاخیر سـبب               اندازنـد       مـی                                                        صورت هدفمند انجام عمل ضروری را تا آخرین لحظه به تاخیر

                                               چون اهداف مربـوط بـه پیشـرفت و بـارآوری در       .      گردد    می                                پیامدهای منفی و شاید هالك کننده

     بـه                                                      مهم هستند لذا عامل یا عواملی کـه مـانع از رسـیدن           العاده      فوق               از جمله ایران    ها           همه فرهنگ

        کـاری          اهمـال   ،                           یکی از مهمترین این عوامـل   .                             الزم است مورد بررسی قرار گیرد     باشد     می           این اهداف

      کنـد        مـی        اشاره  (     تعلل )      کاری       اهمال         در زمینه   (     2004  ،                به نقل از فاران )      1973  ، 4   ناس  .    است  (     ورزی      تعلل )

         العـاده         فـوق         کـاری          اهمـال       لـذا        انـد        کرده  (     ورزی      تعلل )      کاری       اهمال                    حداقل در برخی مواقع     ها            که همه آدم

  ،                      بـه نقـل از فـاران       1980  ،   5    برنز )            درگیرهستند   آن     با   ای       گونه    به    ها            که همه آدم   ای       گونه    به     است    شایع

2004    .)   

                                           شیوع فراوانی در بین افـراد جامعـه دارد و     (     ورزی      تعلل )      کاری       اهمال                       از مطالب فوق پیداست که   

                                         گرفته شد کتابی در این زمینه تالیف گـردد            لذا تصمیم   .      کند    می                   ی زیادی نیز تولید  ها            ضرر و زیان

   .                                                                 تا از این طریق افراد با ماهیت واقعی این مشکل یا بیماری آشنا شوند

        کـاری          اهمـال                                        فصل اول در مورد تعاریف لغـوی و علمـی     .     باشد    می                         کتاب حاضر دارای پنج فصل

   ء           آثـار سـو    ،  (    ورزی        تعلـل  )        کـاری          اهمـال                  همچنین به عالئـم    .            ی مختلف است  ها           از دیدگاه  (     ورزی      تعلل )

   .              اشاره شده است  (     ورزی      تعلل )      کاری       اهمال                 و همچنین تاریخچه   (     ورزی      تعلل )      کاری       اهمال

                                       در این فصل به تمام عـواملی کـه سـبب      .      است  (     ورزی      تعلل )      کاری       اهمال                    فصل دوم در مورد علل 

                     خوانـدن ایـن علـل         بـا    .                                 به گونه مفصل پرداخته شده اسـت      گردد     می   (    ورزی      تعلل )      کاری       اهمال       تولید

    .           کسب کند  (     ورزی      تعلل )      کاری       اهمال                     دیدگاه روشنی در مورد       تواند     می         خواننده

           به خوبی با     کند     می                       است که به خواننده کمك  (     ورزی      تعلل )      کاری       اهمال                      فصل سوم در مورد انواع 

        انـواع        کنـد        مـی                                           مطالـب ایـن فصـل بـه خواننـده کمـك        .             آشنا شـود   (     ورزی      تعلل )      کاری       اهمال      انواع 

   .                 ز یا تشخیص دهد ی                را از همدیگر تمی  (     ورزی      تعلل )      کاری     مال  اه

                                  در این فصل سـعی شـده اسـت بـه       .      است  (     ورزی      تعلل )      کاری       اهمال                        فصل چهارم در مورد درمان 

   .              پرداخته شود     کنند     می   (    ورزی      تعلل )      کاری       اهمال                                          خوبی به درمان باورها و رفتارهایی که تولید 

    .        باشد    می                و سایر متغیرها  (     ورزی      تعلل )      کاری       اهمال                            فصل پنجم نیز در مورد ارتباط 
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