
باهوش هاي تنبل 
راه هاي غلبه بر اهمالکاري و تنبلی

مصطفی زارعان 
متخصص روانشناسی بالینی 
عضو هیئت علمی دانشگاه



تنبلی و اهمالکاري
تنبل در لغت؛ به معناي تن پرور است، کسی که مایل به کار نباشد و تن به کار ندهد، کسی که از کار •

گریزان است. تنبلی مترادف با کسلی می باشد. 

در علوم تربیتی؛ به کسی تنبل اطالق می شود که بدون داشتن کوچک ترین ضعف جسمانی، مهم ترین •

کارهاي خود را به تأخیر انداخته و یا با اکراه و اجبار انجام می دهد. 

در روانشناسی؛ تنبلی یا اهمالکاري یعنی به آینده محول کردن کاري که تصمیم به اجراي آن گرفته ایم.•



فرآیند ایجاد اهمالکاري
ادراك تهدید: 

خطرات محیطی 

آسیب هاي اجتماعی 

بیماري 

حمله و انتقاد 

تهدید و تمسخر 

و ...

اجتناب

حل مسأله

تسلیم

جبران

پیش بینی

کنترل

کمالگرایی



پیامدهاي کمال گرایی

زمان

موفقیت/ رشد/ پیشرفت/ آرامش/ آسایش/ اعتماد بنفس/ اطمینان/ رضایت مندي

موفقیت و احساس رضایت و شادي در برخی جنبه هاي زندگی/ خستگی/ مشغله زیاد/ حذف یا 

کمرنگ شدن برخی جنبه هاي (غیرمهم) زندگی/ احساس کسالت/ ناکامی/ اضطراب شدید و 

مزمن/ خودانتقادگري/ مسئولیت پذیري بیش از حد/ فرسودگی/ افسردگی/ ... و 

اهمالکاري



فرآیند تحولی کمالگرایی به اهمالکاري
ژنتیک؛ عوامل ارثی؛ سبک تربیتی سخت گیر و انتقادي (احساس اضطراب اولیه؛ عوامل ایجاد کننده و تداوم بخش مانند اضطراب 1.

اجتماعی، کمرویی) 
تحول سبک کمالگرایانه (جبران/ پیش بینی/ کنترل/ پیشگیري) 2.
اجراي موفقیت آمیز این سبک (همراه با برخی آسیب ها مانند خستگی/ حذف برخی جنبه هاي زندگی مانند تفریح و لذت) 3.
افزایش سن؛ 4.
افزایش مسئولیت هاي زندگی (تحصیل، ازدواج، شغل، مسئولیت هاي خانوادگی، و ...) 5.
محدود بودن سطح انرژي و منابع (24 ساعت شبانه روز) 6.
عدم تأمین انرژي روانی براي مسئولیت هاي مهم زندگی (تفریح، لذت، و ...) 7.
افزایش تدریجی ناکامی ها در رسیدن به اهداف (خستگی مفرط؛ عدم رضایت فردي؛ و تشدید این چرخه باطل) 8.
شروع تدریجی اهمال کاري (تنبلی؛ اجتناب از انجام کارهاي مهم؛ فرسودگی؛ افسردگی)9.



چرخه اختالالت اهمالکاران

کمرویی 
اضطراب •

اجتماعی

کمالگرایی 
شخصیت •

وسواسی

اهمالکاري 
افسردگی•

فرسودگی 
افسرده خویی•



فهرست حوزه هاي زندگی (به ترتیب اهمیت)
رابطه عاطفی •
شغل •
تحصیالت •
روابط خانوادگی •
رشد و تعالی شخصی •
روابط اجتماعی •
سالمت جسمی •
زندگی معنوي •
تفریح •
زندگی هنري •
سایر موارد ...•



باورهاي بنیادین افراد کمالگرا
باید/نباید •

من باید بهترین گزارش را ارائه دهم. •

من نباید وقت تلف کنم. •

اگر ... ، پس ... . •
اگر می خواهم خوشبخت باشم، پس در انتخابم باید نهایت دقت را داشته باشم. •

اگر می خواهم موفق شوم، پس باید کمتر بخوابم. •

قواعد •
دانشجوي خوب یعنی دانشجویی که معدلش الف باشد. •

آدم بی عرضه فقط جواب سؤال ها را نمی داند.•



خطاهاي فکري افراد کمالگرا
معیارهاي دوگانه: سخت گیري براي خود، سهل گیري به دیگران •

تعمیم افراطی: کلی دانستن یک پدیده منفرد •

بایداندیشی: تفکر الزام آور و افتادن در جاده یک طرفه •

فاجعه سازي: یک کالغ، چهل کالغ •
استدالل هیجانی: اضطراب دارم، پس خراب می کنم! •
برچسب زنی: احراز تمام ویژگی هاي یک مفهوم •
شخصی سازي: مسئولیت پذیري بیش از حد •
ذهن خوانی: حدس زدن افکار و نگرش هاي دیگران •
پیشگویی: خبر قطعی از آینده دادن!•



باورهاي خیالی افراد کمالگرا
هرچه فرد سخت تر کار کند، آن کار را بهتر انجام  می دهد. •
افراد موفق، بیشتر از افراد دیگر کار می کنند. •
براي پیشرفت، باید مصمم و بااراده بود و همه عالیق خود را کنار گذاشت. •
افراد باهوش مجبور نیستند به اندازه افراد خنگ، سخت کار کنند. •
احساس می کنم فریبکار هستم. •
هرچه بیشتر زمان و انرژي بگذارید، موفق تر خواهید بود. •
دیگران متوجه همه جزئیات هستند و خیلی زود انتقاد می کنند. •
اگر افراد، موفق نشوند، نمی توانند (نباید) خوشحال باشند. •
اگر از یک مشکل اجتناب کنم، خودش حل می شود. •
اگر کاري ارزش انجام دادن داشته باشد، باید به خوبی انجام شود.•



تله هاي کمالگرایی
عدم تعادل بین انرژي و تکالیف •

گذر زمان •
افزایش سن •
افزایش مسئولیت هاي زندگی •
پروژه هاي طوالنی مدت (کنکور) •

حذف طوالنی مدت جنبه هاي غیرمهم زندگی •

ناتوانی در کنترل همه ابعاد یک رویداد •
روابط عاطفی (ازدواج) •

امور مرتبط با موجودات زنده!•



مبانی فکري کمالگرایی
نگرش اول به زندگی  

(باورها؛ رفتارها)

غلط درست

غلط اما مفید درست و مفید مفید
نگرش دوم به زندگی  

(باورها؛ رفتارها)
غلط و مضر درست اما مضر مضر



مبانی فکري کمالگرایی
نگرش اول به زندگی  

(باورها؛ رفتارها)

غلط درست

دروغ گویی 
پارتی بازي 
رشوه دادن 

و ...

ورزش 
مطالعه 

روابط اجتماعی 
و ...

مفید
نگرش دوم به زندگی  

رفتارهاي پرخطر (باورها؛ رفتارها)
آسیب به خود 
افراط و تفریط 

و ...

کمالگرایی 
نظم 

صداقت 
و ...

مضر



دالیل اهمالکاري
افزایش مسئولیت هاي زندگی •

خستگی و فرسودگی •

ترس از شکست •

داشتن استانداردهاي باال و شخصی•



شیوه هاي غلبه بر اهمالکاري
شناسایی حوزه هاي زندگی متأثر از اهمالکاري •
بررسی دالیل اهمالکاري •
چالش با پیش فرض هاي ذهنی اهمالکاري/کمالگرایی •

انعطاف پذیري •
آزادي •
نیمه پر لیوان •
شفقت و دلسوزي نسبت به خود•



شیوه هاي غلبه بر اهمالکاري
تغییر الگوهاي رفتاري اهمالکارانه •

کاهش کیفیت کارها •

حل مسأله •

مدیریت زمان •

رهنمودهاي مختصر و مفید•



تغییر الگوهاي رفتاري اهمالکارانه
تهیه سه لیست از حوزه هاي زندگی خود: •

کارهایی که کمالگرایانه انجام می شوند (اصلی ترین و مهم ترین حوزه). •

کارهایی که اهمالکارانه انجام می شوند (اولویت دوم و سوم). •

کارهایی که انجام نمی شوند (حوزه هاي غیرمهم).•



تغییر الگوهاي رفتاري اهمالکارانه
اولویت بندي حوزه هاي زندگی •

بر طبق نظر مراجع •

اجراي برنامه کاهش کیفیت کارها براساس یکی از سه راهنماي زیر: •
کاهش کیفیت محتوایی کارها (کیفیت) •

کاهش زمان انجام کارها (زمان) •

کاهش عناصر الزم براي انجام کارها (فراوانی) •

از صفر یا صد درصد به 50 درصد!



بازگشت مجدد به کمالگرایی
آیا امکان دارد راهبرد کمالگرایی را با حذف عوارض نامطلوب آن، مجدداً مورد استفاده قرار •

دهیم؟ 
انتخاب یک حوزه بسیار اختصاصی •
تعیین قواعد سخت گیرانه با آگاهی و انتخاب شخصی •
توجه به انرژي از دست رفته و انرژي کسب شده •
داشتن انسجام بین ارزش هاي بنیادي زندگی و حوزه کمالگرایانه•



کوتاه اما مفید...
با تکالیف آسان شروع کنید. •
از هر کجا شد شروع کنید. •
تکالیف را به تکه هاي کوچکتر تقسیم کنید. •
براي هر خرده تکلیفی ضرب العالج بگذارید. •
حواس تان به اتمام تکلیف باشد نه کیفیت آن! •
به جاي گفتن «باید..» بگویید «انتخاب می کنم که»... •
انجام تکالیف را لذت بخش تر کنید. •
به خودتان پاداش دهید. •
زمان خالی داشته باشید. •
نیم ساعت اول روز همیشه مال کار است!•



کوتاه اما مفید...
از بهانه هاي تان آگاه باشید. •

به حافظه خود اعتماد نکنید. •

از تفکر بیش از اندازه، خودداري کنید. •

خودتان را ببخشید! •

اجازه ندهید حواس تان پرت شود. •

از مالقات هاي طوالنی پرهیز کنید. •

از این حرف ها نزنید: «باید حسش بیاد بعد...» •

جریمه بگذارید... •

شهامت ناقص بودن داشته باشید!•



کتاب هاي زیر را نخوانید!!!




