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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر ،بررسی تعلل در کار و ارتباط آن با خودکارآمدی و ابعاد کمالگرایی در بین کارکنان اداره کل
ورزش و جوانان استان همدان بود.
روششناسی :روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی بود .نمونهای تصادفی از کارکنان به حجم صد و ده نفر انتخاب و
اطالعات جمع آوری شده توسط پرسشنامههای تعللورزی تاکمن ( ،)1991کمالگرایی فلت ( )5002و خودکارآمدی شوارتز
( )1999با استفاده از آزمون تی تک نمونهای ،تی مستقل ،تحلیل واریانس ،توکی ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند
متغیره ،مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها :نتایج گویای شیوع  19/7درصد تعلل کار در میان کارکنان بود؛ در حالیکه رابطه معناداری بین کارکنان با تحصیالت
مختلف و بین مردان و زنان به دست نیامد .یافتههای پژوهش نشان داد ،میزان شیوع تعلل کار در بین کارکنان متأهل /مجرد،
مدیر/کارمند و افراد با سن و سابقه خدمت مختلف ،تفاوت معناداری داشت؛ همچنین نتایج نشان داد ،تعلل در کار با
خودکارآمدی و کمالگرایی مثبت ،رابطه منفی و با کمالگرایی منفی ،رابطه مثبت داشت .نتایج رگرسیون چند متغیره نشان
داد ،خودکارآمدی ده درصد تعلل در کار را پیشبینی میکند.
نتیجهگیری :با تعدیل کمالگرایی منفی و افزایش خودکارآمدی و کمالگرایی مثبت ،میتوان میزان تعلل کار را در بین
کارکنان سازمانها کاهش داد و به بازده بیشتری دست یافت.
واژههای کلیدی :تعلل در کار ،ورزش ،کمالگرایی مثبت ،کمالگرایی منفی ،خودکارآمدی.
* نویسنده مسئول :تلفن 92931644 :ـ 329
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مقدمه
نیروی انسانی را باید به عنوان مهمترین سرمایه یک سازمان دانست که نقش کلیدی و مهمی در دستیابی سازمان به اهدافش
دارد .در قرن حاضر ،بهرهوری فردی و سازمانی ،یكی از دغدغههای اصلی مدیران است (کاظمی و همكاران )1811 ،؛ بنابراین
شناخت خصوصیات و ویژگیهای نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر کارآیی آنان جهت بكارگیری هرچه مطلوبتر این سرمایة
سازمانی ،یكی از دلمشغولیهای رهبران و مدیران تمامی سازمانها است (فاتحی و همكاران .)1891 ،یكی از مقولههای بسیار
مهمی که نقش بسیار مهمی در میزان کارآیی و اثربخشی و همچنین سالمت جسمی و روانی افراد دارد ،ولی متأسفانه در
سازمانها و مؤسسات توجه کافی بدان مبذول نمیشود ،مقولة تعلل 1در کار است .تعلل ،از جمله عواملی است که تقریباً همیشه
عوارض منفی بر بهرهوری و بهزیستی فرد و سازمان بر جا میگذارد (سیرویس)5002 ،5؛ تعلل به تعویق انداختن کارها و محول
کردن آنها به زمان دیگر بدون هیچگونه دلیل موجه تعریف شده ،مشكل شایعی است که شامل ،حوزههای زیادی از زندگی
مانند ،مدرسه ،کار و خانه میشود (ولیزاده و همكاران .)1898 ،تعلل ،معادل اهمالکاری و سهلانگاری نیز بیان شده است
(استیل .)5007 ،8بسیاری از مطالعات ،پیامدهای منفی تعلل بر سالمت روان مثل ،استرس ،اضطراب و افسردگی را اثبات کرده-
اند (سیرویس .)5002 ،مطالعات اخیر نیز نشان دادهاند ،تعلل اثرات منفی بر سالمت جسمی ،عادات غذایی و ورزش افراد بر
جای میگذارد (سیرویس و همكاران 5002 ،؛ چی و چو  .)5002 ،2سازمانهایی که افراد آن مبتال به تعلل در کار می باشند،
خستگی ،ناامیدی ،ترك کار ،غیبت از کار و عدم موفقیت و مشكالت جسمی و روحی ،از ویژگی کارکنان آنان و عدم تحول ،افت
عملكرد و کارآیی ،از ویژگیهای سازمانی آنان خواهد بود (ساتن .)5009 ،2از جمله دالیل متعددی که برای تعلل برشمرده شده
است ،میتوان به ضعف مهارتهای مدیریت زمان ،باورهای خودکارآمدی ضعیف ،ناراحتی ناشی از دشواری انجام کارها (الكساندر
و انوگوبوزی ،)5007 ،6ناتوانی در تمرکزکردن ،اضطراب (هاول و واتسون ،)5007 ،7باورهای غیرمنطقی ،حرمت نفس پایین
(فراری 1و همكاران ،)1992 ،تنفر از کار ،ترس از انتظارات غیر واقعی و عادات کاری (سنكال 9و همكاران )5008 ،اشاره کرد.
هرچند که پدیده تعللورزی از عوامل فردی متنوعی تاثیر میپذیرد ،لیكن حاالت انگیزشی افراد در وقوع آن ،نقش محوری ایفا
میکنند .داشتن انگیزه ،انتخاب هدف ،کنترل عواطف و احساسات منفی ،پشتكار و پایداری به هنگام مواجهه با شكست همگی
مفاهیمی هستند که احتماالً میتوانند در ارتباط با تعلل نقشی منفی و کاهنده داشته باشند (شیخی و همكاران.)1895 ،
مطابق با نظر بندورا ،)1998( 10یكی از عواملی که بر مفاهیم فوق تأثیر میگذارد ،خودکارآمدی است .خودکارآمدی ،به عنوان
اعتقاد افراد به توانایی خود در اعمال کنترل بهتر عملكرد خود و رویدادهای محیطی تعریف میشود؛ بنابراین باال بودن کارایی
شخصی در فرد به نظر میرسد که با کاهش احتمال تعلل و تأخیر در اجرای تكالیف همراه باشد (هاشمی و همكاران.)1891 ،
در این راستا ،الیس و ناوس  ،)1997( 11تعلل را نتیجه عدم وجود عملكرد خودکارآمدی و گرایش رفتاری در به تأخیر انداختن
آنچه برای رسیدن به هدف ضروری است ،میدانند .نظریة خودکارآمدی بندورا ( ،)5001اعتقاد دارد که باورهای فرد دربارة
توانایی خودش ،به طور قوی روی انتخاب تكالیف ،سطح تالش ،سماجت و پشتكار در کارها اثر میگذارد و یک عامل مهم جهت
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پیشبینی عملكرد فرد در حوزههای گوناگون مثل ،تحصیل ،ورزش ،شغل و تجارت است .پژوهشهای استیل (،)5007

تاکمن1

( ،)1991والترز ،)5008( 5فاتحی و همكاران ( ،)1891سیروس ( ،)5002یائو ،)5009( 8یانهویی ،)5012( 2نشان داد که
خودکارآمدی ،رابطة منفی با تعلل دارد .با توجه به تحقیقات ،عامل دیگری که با تعلل مرتبط فرض شده ،کمالگرایی است.
کمالگرایی ،به معنای تالش برای جلوگیری از اشتباه و خطا ،تعیین معیارهای باال و افراطی برای عملكرد ،همراه با تمایل به
ارزیابی انتقادی شدید از رفتار خود ،تعریف شده است (جدیدی 2و همكاران .)5011 ،هنگامیکه افراد به کمالگرایی می-
اندیشند ،ناخودآگاه به خود تلقین میکنند برای انجام کار مورد نظر به زمان بیشتری نیاز دارند ،این باعث میشود که به فوریت
کار نیاندیشند ،بلكه فقط به بهتر ارائه کردن آن بیاندیشند (الیس و نال .)1997،معموالً کمالگرایی با خطاکاری همراه است؛
کسی که همیشه به کمال یا بینقص بودن کارها فكر میکند ،هیچ چیز او را راضی نمیسازد و به همین جهت به خطا کشیده
میشود .انسان کمالگرا ،همیشه خود را در معرض آسیب میبیند و میترسد مبادا کارش مطلوب واقع نشود یا مبادا در کارش
نقصی پدید آید .به همین علت ،ممكن است در شروع کارش دچار تعلل شود (الیس و نال .) 1997 ،برخی دیگر از پژوهشگران
هم اشاره کردهاند ،کمالگراها و افرادی که در کار خود دچار تعلل هستند ،در برخی از ویژگیها و مشخصهها مشترك هستند:
هر دو استانداردهای سطح باال دارند و میخواهند پیرو باورهای غیرمنطقی باشند .عالوه بر این ،هر دو دسته از اشتباه کردن
میهراسند ،در حالیکه هر دو به داشتن موفقیت دائمی تمایل نشان میدهند (بارکا و ین .)5001 ،6نتایج چندین پژوهش برای
نمونه فلت و همكاران ( ،)1995کاپان ،)5010( 7یائو ( ،)5009فاتحی و همكاران ( ،)1891میرزایی و همكاران ( ،)1891به
این نتیجه دست یافتند ،سطح باالی کمالگرایی منجر به تعلل در کار میشود؛ بنابراین ،یكی از اهداف پژوهش حاضر ،بررسی
رابطه تعلل در کار با کمالگرایی است؛ با این تفاوت که در این مطالعه تعلل در کار در ارتباط با دو وجه متفاوت کمالگرایی،
مورد بررسی قرار میگیرد .به این علت که امروزه کمالگرایی همانند گذشته ،صرف ًا یک ویژگی منفی و یک اختالل محض تلقی
نمیشود (افشار و همكاران .)1816 ،مطالعات قبلی ،کمالگرایی را به عنوان به عنوان سازه تک بعدی در نظر میگرفتند (بارنز،1
 ،1910به نقل از ولیزاده و همكاران .)1898 ،با وجود این ،برای نخستین بار ،هاماچک ،)1971( 9کمالگرایی را به عنوان سازه
دو بعدی مطرح کرد .همچنین تری شورت 10و همكاران ( ،)1992فلت و هویت ،)5002 ،5006( 11کمالگرایی را برحسب
مؤلفههای بهنجار (مثبت) و نابهنجار (منفی) تعریف کردهاند .این مؤلفهها به ترتیب با انتظارات شخصی منطقی و غیرمنطقی
مشخص میشوند .بعد مثبت کمالگرایی ،به معیارهای شخصی مربوط بوده ،معطوف به خود است ،این بعد با ویژگیهای مثبت
همراه میشود .کمالگرایی بهنجار ،در افرادی دیده میشود که از تالشهای کمالگرایانه خود لذت میبرند .بعد منفی کمال-
گرایی ،به عنوان بعد نوروتیک ،ناسالم یا ناسازگار در نظر گرفته شده ،نظیر توجه افراطی به اشتباهها و شک و تردید فرد نسبت
به عملكردهای خود است .افراد با کمالگرایی افراطی ،تمایل به کامل کردن تكلیف بدون هیچ عیب و نقصی دارند؛ در نتیجه
آن کار را دشوار یا غیر لذت بخش میدانند و درنهایت ،آن را نصفه و نیمه رها یا ترك میکند (ولیزاده و همكاران.)1898 ،
کمالگرایی منفی یا نابهنجار ،در افرادی دیده میشود که از تالشهای کمالگرایانه خود رنج میبرند.

1. Tuckman
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متأسفانه تحقیقات نشان داده است ،تعلل یک پدیده شایع و جهانشمول است (فلت و هویت )5002 ،و  12تا  50درصد افراد
بزرگسال ،از تعلل به عنوان یک مشكل دائمی رنج میبرند (استیل و همكاران )5007 ،و از طرفی افزایش عملكرد در سازمانها،
مستلزم کارایی و اثربخشی منابع (انسان) است؛ چنانچه منابع انسانی در انجام وظایف خود تعلل داشته باشند ،کیفیت کار
کاهش مییابد (اسچرا 1و همكاران .)5007 ،بدین ترتیب سایر منابع نیز ،اتالف خواهد شد؛ بنابراین ،با توجه به شیوع تعلل در
میان بیشتر افراد الزم است  ،این مشكل و میزان شیوع آن در محیطهای کاری و همچنین متغیرهای مرتبط به آن از جمله
خودکارآمدی و کمالگرایی مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا به نظر میرسد ،تعلل از یک سو ،بیانگر سطح باال و افراطی کمالگرایی
و از سویی دیگر ،سطح پایین خودکارآمدی است؛ همچنین با شروع اولین تحقیقات در زمینه تعلل ،توجه محققان به درك
اهمیت برخی از متغیرهای مرتبط با تعلل از جمله ،کمالگرایی و خودکارآمدی برانگیخته شد؛ زیرا مشخص شد ،این عوامل
میتوانند در ارتقا عملكرد افراد مؤثر باشند .با توجه به این مسئله که تعلل میتواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم
دسترسی به اهداف ،پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری داشته باشند (جوکار و دالپور )1816 ،و با در نظرگرفتن تمایل  22تا
 60درصد تعللکاران به درمان این ویژگی (تری شورت و همكاران ،)1992 ،الزم است در سازمانها به عنوان محیط کاری ،به
این مهم توجه شود .تحقیقاتی که به بررسی تعلل در کار و وظایف شغلی پرداختهاند ،به دنبال شناسایی میزان شیوع تعلل کار
در جوامع و نمونه های آماری مختلف و همچنین شناسایی عوامل مرتبط و اثرگذار بر میزان تعلل در محیطهای سازمانی بودند،
تا بتوانند با علت یابی و تعدیل یا تقویت عوامل اثرگذار ،میزان تعلل در کار را کاهش داده ،بهرهوری فردی و سازمانی را افزایش
دهند و از صدمات اقتصادی و اجتماعی جلوگیری نمایند؛ بنابراین ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی تعلل در کار و ارتباط آن با
خودکارآمدی و کمالگرایی مثبت و منفی در یک محیط سازمانی (اداره کل ورزش و جوانان استان همدان) است .از طرفی با
توجه به سبک زندگی امروزی ،وجود ورزش و فعالیت بدنی در برنامه روزانه زندگی هر فردی ضروری به نظر میرسد و با توجه
به این مسئله که ادارات ورش و جوانان به خصوص ادارات کل ،مسئولیت برنامهریزی ،تدوین و فراهم کردن شرایط و امكانات
الزم جهت اجرای فعالیتهای بدنی را در سطح شهرها و استانها بر عهده دارند ،انجام اینگونه تحقیقات در چنین محیطهای
سازمانی ،ضروری به نظر میرسد؛ زیرا کارکنان این سازمانها ،مسئولیت مهمی در اجرای فعالیتهای ورزشی بر عهده دارند و
اگر در وظایف شغلی خود تعلل داشته باشند ،ورزش جامعه و از طرفی سالمتی و تندرستی افراد جامعه به مخاطره خواهد افتاد.

خودکارآمدی

تعلل درکار

کمالگرایی مثبت
مثبت
کمالگرایی منفی

شکل  4ـ مدل مفهومی تحقیق؛ ارتباط بین تعلل در کار ،خودکارآمدی،کمالگرایی مثبت و منفی

1. Schraw
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روششناسی
پژوهش حاضر ،از نوع پژوهشهای توصیفی -همبستگی بود که برحسب هدف کاربردی و به دنبال بررسی تعلل در کار و ارتباط
آن با خودکارآمدی و ابعاد کمالگرایی بود .به منظور گردآوری دادهها و جمعآوری اطالعات مورد نیاز برای تحلیل آماری ،از
روش میدانی استفاده شد .جامعه آماری پژوهش شامل 120 ،نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بودند که
نمونهای متشكل از  110نفر به شیوه تصادفی ساده ،با توجه به جدول مورگان انتخاب شدند؛ همچنین برای تأیید روایی صوری
و محتوایی ،پرسشنامهها در اختیار  10نفر از صاحبنظران مدیریت ورزشی قرار گرفت تا نظرات تخصصی خود را در مورد
چگونگی نگارش و تعداد سؤالها ،محتوای پرسشنامهها ،ارتباط سؤاالت با گزینهها و هماهنگی سؤاالت با اهداف تحقیق اعالم
نمایند .پس از بررسی و لحاظ کردن نظرات و پیشنهادها ،پرسشنامههای نهایی تأیید و تنظیم شدند و در اختیار نمونه آماری
تحقیق قرار گرفتند که در نهایت ،میزان پایایی آنها با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ محاسبه شد.
پرسشنامه جمعیت شناختی :در این پژوهش ،از یک پرسشنامه جمعیتشناختی  6سؤالی استفاده شد.
پرسشنامه تعلل ورزی در کار :برای آزمون و سنجش تعلل در کار ،پرسشنامه تاکمن ( ،)1991مورد استفاده قرار گرفت .این
پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی  16سؤالی است که سوالها در مقیاس  2درجهای لیكرت (از مطمئناً این چنین نیستم تا
مطمئناً این چنین هستم) ،طراحی شده است .گرفتن نمره باال در این مقیاس ،نشانه تعلل در کار است .در پژوهش حاضر،
مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه 0/71به دست آمد.
پرسشنامه کمالگرایی :برای اندازهگیری کمالگرایی ،از مقیاس کمالگرایی مثبت و منفی فلت ( )5002استفاده شد .این
پرسشنامه شامل 12 ،سؤال است که  1سؤال آن کمالگرایی منفی و  7سؤال دیگر ،کمالگرایی مثبت را اندازهگیری میکند.
پرسشها در مقیاس  2درجهای لیكرت (از کامالً درست است تا کامالً غلط است) ،کمالگرایی آزمودنیها را از امتیاز یک تا پنج
در دو زمینة مثبت و منفی میسنجد .روایی این پرسشنامه توسط بشارت ( ،)1815تأیید شده است .در پژوهش حاضر ،مقدار
آلفای کرونباخ پرسشنامه  0/67به دست آمد.
پرسشنامه خودکارآمدی :برای سنجش خودکارآمدی ،از پرسشنامه خودکارآمدی شوارتز )1999( 1استفاده شد که شامل12 ،
سؤال است .پرسشها در مقیاس چهار درجهای لیكرت (از اصالً صحیح نیست تا کامالً صحیح است) ،خودکارآمدی آزمودنیها را
از امتیاز یک تا چهار میسنجد .کرمی ( ،)1811روایی این پرسشنامه را تأیید کرده است .در پژوهش حاضر ،مقدار آلفای
کرونباخ پرسشنامه  0/10به دست آمد.
تجزیه و تحلیل اطالعات ،در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد و برای این منظور ،از نرم افزار اسپیاساس نسخه
 ،51استفاده گردید .برای توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی ،از روشهای آمار توصیفی (فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار) و
برای تعیین میزان پایایی پرسشنامهها ،از آلفای کرونباخ استفاده شد .به منظور تعیین چگونگی توزیع دادههای تحقیق ،از
روش کولموگروف ـ اسمیرنوف و در تحلیل استنباطی دادهها ،ازآزمون تی تک نمونهای ،تی مستقل ،تحلیل واریانس ،آزمون
تعقیبی توکی ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره جهت پیشبینی میزان تعلل بر اساس متغیرهای مورد
بررسی ،استفاده گردید.
یافتهها
از  110آزمودنی که در این تحقیق حضور داشتند 22/2 ،درصد زن و  22/2درصد مرد بودند 19/1 .درصد آزمودنیها مجرد و
 10/9درصد متأهل بودند 11/5 .درصد آنان در سمت مدیریت و  71/5درصد کارمند بودند .تحصیالت  15/7درصد آزمودنیها
1. Shovartez
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دیپلم 16/2 ،درصد کاردانی 81/5 ،درصد کارشناسی 85/7 ،درصد کارشناسیارشد بودند 51/1 .درصد آزمودنی کمتر از 80
سال 25/7 ،درصد بین  80-20سال و  52/2درصد در رده سنی  21سال و باالتر قرار داشتند 87/8 .درصد آزمودنیها کمتر از
 10سال 25/7 ،درصد بین  10-50سال و  50درصد 50 ،سال و باالتر از  50سال سابقه خدمت داشتند.
پیش از تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون فرضیههای تحقیق ،از آزمون کلموگراف اسمیرنوف برای بررسی چگونگی توزیع
دادهها استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد ،دادهها از توزیع نرمالی برخوردارند؛ زیرا مقدار آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای
متغیرهای خودکارآمدی ،تعلل در کار ،کمالگرایی مثبت و کمالگرایی منفی به ترتیب 0/126 ،0/185 ،0/116 ،و  0/128به
دست آمد.
نتایج تجزیه و تحلیل اطالعات نشان میدهد ،در نمونه پژوهش ،میانگین تعلل در کار افراد  5/12با انحراف معیار  0/20است.
افرادی که نمره تعلل در کار آنها یک انحراف معیار باالتر از میانگین بود ،به عنوان افرادی که در کار خود تعلل میکنند ،در
نظر گرفته شدند؛ در نتیجه ،از بین صد و ده نفر نمونه تحقیق ،بیست و شش نفر نمره باالتر از برش را داشتند .بدین ترتیب ،از
مجموع آزمودنیها  51/6درصد در کارشان تعلل داشتند.
با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای ،این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که آیا در نمونه آماری مورد بررسی ،میانگین تعلل در
کار بزرگتر از متوسط است یا خیر؟ بنا بر نتایج آزمون تی ،در سطح  92درصد ،میانگین تعلل در جامعه آماری مورد نظر ،برابر
متوسط نبود و با توجه به اینکه حد باال و پایین هر دو منفی است ،میانگین تعلل در کار در جامعه مورد بررسی ،از نقطه مرزی
آزمون کمتر بود (جدول .)1
جدول  4ـ آزمون میانگین تعلل در کار
نمره آزمون= 2/63
متغیر

آماره تی

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگین

تعلل

-1/95

109

0/001

-0/827

فاصله اطمینان  92درصد
حد پایین

حد باال

-0/25

-0/57

برای تبیین میزان تعلل در کار بر اساس متغیرهای جنسیت ،سمت و وضعیت تأهل ،از آزمون تی مستقل استفاده شد.
بنابر یافتههای ارائه شده در جدول  5در آزمون لوین در سنجش برابری واریانسها ،سطح معناداری بزرگتر از  0/02است،
بنابراین فرض برابری واریانسها پذیرفته میشود .نتایج جدول  5نشان میدهد ،بین تعلل در کار مردان و زنان تفاوت معناداری
وجود نداشت و نمیتوان تعلل در کار را بر اساس متغیر جنسیت تبیین کرد .در رابطه با متغیر وضعیت تأهل و با توجه سطح
معناداری بین میزان تعلل در کار افراد مجرد و متأهل تفاوت وجود داشت؛ همچنین با توجه به سطح معناداری ،میتوان میزان
تعلل در کار را بر اساس متغیر سمت (کارمند ،مدیر) تبیین کرد.
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جدول  2ـ تأثیر جمعیت ،وضعیت تأهل و سمت بر میزان تعلل در کار
آزمون برابری واریانسها
متغیر

جنسیت
وضعیت تاهل
سمت

گروهها

آماره آزمون

سطح

() F

معناداری

0/55

0/68

5/89

0/55

0/51

0/62

مرد
زن
مجرد
متأهل
مدیر
کارمند

میانگین (انحرف معیار)
0/20± 5/17
0/21± 5/15
0/82 ±5/06
0/25 ±5/21
0/82±1/11
0/87 ±5/17

درجه

آماره آزمون

سطح

آزادی

()t

معناداری

109

-0/75

0/26

109

2/02

0/001

109

-8/51

0/005

برای آزمون اینکه آیا میتوان تعلل در کار را بر اساس متغیرهای سن ،تحصیالت و سابقه خدمت تبیین کرد ،از آزمون تحلیل
واریانس (آنوا) استفاده شد .با توجه به جدول  ،8سطح معناداری این آزمون در رابطه با متغیر تحصیالت بزرگتر از  0/02است؛
بنابراین میزان تعلل در کار در بین افراد با میزان تحصیالت مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد .نتایج جدول  8نشان میدهد
که سطح معناداری این آزمون در رابطه با متغیرهای سن و سابقه خدمت ،کوچكتر از  0/02است ،بنابراین نتیجه میگیریم که
میزان تعلل در کار افراد با سنین و سابقه خدمت مختلف ،تفاوت معناداری دارد.
جدول  9ـ تأثیر میزان تحصیالت ،سن و سابقه خدمت بر میزان تعلل در کار
متغیرها
سن

تحصیالت

گروهها

میانگین (انحراف معیار)

50-80

0/25±5/82

81-20

0/26±5/10

 21سال و باالتر

0/18±5/07

دیپلم

0/21±5/80

کاردانی

0/80±5/16

کارشناسی

0/81±5/18

ارشد

0/27±5/11

دکتری
سابقه خدمت

درجه آزادی
5

2

آماره آزمون ()F
8/11

0/122

سطح معناداری
0/052

0/27

-

کمتر از  10سال

0/22±5/51

10-50

0/07±5/15

 51سال و باالتر

0/22±5/02

5

2/51

0/017

برای اینکه مشخص شود ،میزان شیوع تعلل در کار در بین کدام یک از گروههای مختلف سنی و سابقه خدمت تفاوت
معناداری دارد ،از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد .نتایج آزمون نشان داد ،تفاوت موجود بین گروههای سنی با توجه به باالتر
بودن مقدار سطح معناداری ،از  0/02بین دو گروه با سنین  81تا  20سال و  21سال و باالتر بود؛ همچنین تفاوت موجود بین
گروههای سابقه خدمت ،بین گروههای کمتر از  10سال سابقه خدمت با  51سال و باالتر و همچنین بین  50-10سال سابقه
خدمت با  51سال سابقه خدمت و باالتر بود (جدول .)2
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جدول  1ـ نتایج آزمون تعقیبی توکی
متغیر

گروهها

سن

 50-80سال

سابقه خدمت

سطح معناداری
 81-20سال

0/08

 21سال و باالتر

0/02

 81-20سال

 21سال و باالتر

0/92

کمتر از  10سال

 10-50سال

0/01

 51سال و باالتر

0/57

 51سال و باالتر

0/70

 10-50سال

جهت بررسی رابطه بین کمالگرایی مثبت ،منفی و خودکارآمدی با تعلل در کار ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .بر
اساس نتایج جدول  2بین خودکارآمدی و تعلل در کار (  ،)r = -0/817 , p = 0/01کمالگرایی مثبت و تعلل ( , p = 0/01
 ،)r = -0/205رابطه منفی و بین کمالگرایی منفی و تعلل ،رابطه مثبت وجود داشت ( . )r = 0/11 , p = 0/01
جدول  6ـ ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
تعلل در کار

متغیر
خودکارآمدی

**

-0/817

کمالگرایی مثبت

**

-0/205

**

کمال گرایی منفی

0/11

** در سطح  p > 0/01معنادار است.

به منظور مشخص شدن اینکه کدام یک از متغیرهای خودکارآمدی ،کمالگرایی مثبت و کمالگرایی منفی ،تبیین کننده
بهتری برای واریانس تعلل میباشند ،از رگرسیون چند متغیره استفاده شد .نتایج جدول  ،6بیانگر این است که متغیر
خودکارآمدی برای تبیین میزان واریانس تعلل کارمندان وارد مدل رگرسیون شد .میزان همبستگی آن 0/81 ،است و 0/10
تغییرات تعلل در کار کارمندان را تبیین میکند.
جدول 5ـ نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره
متغیر

همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

آماره آزمون ()F

سطح معناداری

خودکارآمدی

0/817

0/10

0/072

8/92

0/001

همانطور جدول  7نشان میدهد ،ضریب بتای خودکارآمدی کمتر از  0/02بوده ،معنادار بود .ضریب بتای کمالگرایی مثبت و
منفی ،باالتر از  0/02بود؛ بنابراین کمالگرایی مثبت و منفی ،متغیر تبیینکننده مناسبی برای نمرات تعللورزی کارمندان
نبودند.
در تحلیل رگرسیونی قبل از آنكه نتایج تحلیل مورد استفاده قرار گیرند و بر اساس آنها معادله رگرسیونی نوشته شود ،بایـد دو
پیشفرض زیربنایی در مورد تحلیل رگرسیون بررسی شود1 :ـ ناهمبسته بودن باقیماندههای خط رگرسـیون 5ــ نرمـال بـودن
باقیماندههای خط رگرسیون؛ در صورتیکه پیشفرضهای فوق برقرار باشند ،آنگاه میتوان به نتایج تحلیـل رگرسـیون اسـتناد
کرد و معادله خط رگرسیونی را نوشت .برای بررسی ناهمبسته بودن باقیماندههای خط رگرسیون ،از آمـاره دوربـین ـ واتسـون
استفاده شد .پیشنهاد شده است ،مقدار این آماره باید بین  1/2تا  5/2باشد تا پـذیره مربوطـه برقـرار شـود .در تحقیـق حاضـر،
مقدار آماره دوربین ـ واتسون برابر  1/97بود ،از اینرو ناهمبسته بودن باقیماندههای خط رگرسیون برقرار است ،همچنین بـرای
بررسی نرمال بودن باقیماندههای خط رگرسیون ،از پالت رگرسیون باقیماندههای استاندارد شده استفاده شد (شكل .)5با توجـه
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به اینكه تمامی نقاط حول یک خط مستقیم قرار گرفتهاند ،پیشفرض نرمال بودن باقیمانـدههـای خـط رگرسـیون نیـز برقـرار
میشود .با توجه به تأیید پیشفرضهای زیربنایی و نتایج تحلیل رگرسیون و بر اساس ضرایب متغیرهای پـیشبینـیکننـده در
آزمون (جدول ،)7می توان معادله ذیل را برای رابطه بین تعلل در کار و خودکارآمدی کارکنان بیان کرد .بـهعـالوه ایـن معادلـه
میتواند برای پیشبینی میزان تعلل در کار بر اساس خودکارآمدی کار ،مورد استفاده قرار گیرد.
تعلل در کار = (خودکارآمدی) 2/334 – 3/93
جدول 7ـ ضرایب متغیرهای معادله خط رگرسیون
میزان استاندارد شده ضریب بتا

ضریب بتا

آماره آزمون ()t

سطح معناداری

مقدار ثابت رگرسیون (عرض از مبدا)

5/991

-

10/921

0/001

خودکارآمدی

-0/591

-0/80

-8/19

0/001

متغیر

(متغیر پیشبین :خود کارآمدی؛ متغیر مالک:تعلل در کار)

شکل  2ـ پالت رگرسیون باقیماندههای استاندارد شده

بحث و نتیجهگیری
تعلل به معنای به تأخیر انداختن کارها بدون هیچگونه دلیل موجه است و یكی از اصلیترین عوامل اتالف زمان در بین افراد و
سازمانها محسوب میشود .در تحقیق حاضر ،میزان شیوع تعلل در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان19/7 ،
درصد به دست آمد .تحقیقات انجام شده در حوزه تعلل در کار با توجه به متفاوت بودن آزمودنیها و نمونه آماری ،به نتایج
نسبتاً متفاوتی درباره میزان شیوع تعلل در کار دست یافتند .این تحقیقات ،میزان شیوع تعلل در کار را از از  50درصد تا 92
درصد گزارش کردهاند (توکلی1895 ،؛ کاظمی و همكاران1819 ،؛ شونبرگ5002 ،1؛ بالیكس و دورو .)5009 ،5احتمال دارد
علت این ناهمسویی ،تفاوتهای موجود در ماهیت جامعه آماری تحقیقات ذکر شده باشد .نكته قابل تأمل درباره موضوع مورد
1. Schouwenberg
2. Balkis and Duru
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پژوهش ،این است که متأسفانه در فرهنگ ایرانیان جبهه گیری و مقاومت درباره موضوعات و مفاهیم منفی وجود دارد و افراد
همواره تصور مثبتی نسبت به مفاهیمی همچون ،تعلل ،افسردگی و غیره ندارند .ممكن است این عوامل باعث شده باشد،
آزمودنیها خود افشاگری کامل نداشته باشند و نتایج تحقیق کمتر از حد انتظار باشد .با این حال ،پایین بودن نسبی میزان
تعلل در کار ،در جامعه آماری مورد پژوهش (به نسبت نتایج سایر تحقیقات) و کمتر بودن میانگین تعلل در کار ،در جامعه مورد
بررسی از میانگین نظری جامعه ،پدیدهای مثبت است که قطعاً نتایج آن در عملكرد و بهرهوری سازمان قابل مشاهده خواهد
بود؛ چون تعلل ،دشمن اصلی بهرهوری و مانع بروز خالقیت است؛ بنابراین مدیران و کارکنان میتوانند با قویتر کردن انگیزهها
و اهداف موفقیت و پیشرفت در خود و همچنین با تمرین و تالش ،این عادت را از خود دور نمایند.
نتایج تحقیق نشان داد ،تفاوت معناداری از نظر میزان شیوع تعلل در کار بر اساس متغیر جنسیت وجود ندارد .این یافته با
نتایج تحقیق ایساکسون و همكاران )5009( 1و موسر و همكاران ،)5009( 5حافظی و همكاران ( ،)1819همسو و با یافتههای
تحقیق کاظمی ( ،)1819گافنی و گری ،)5010( 8استیل ( )5007ناهمسو بود که نشان دادند ،تعلل در کار مردان بیشتر از
زنان بود .ممكن است این ناهمسویی به این دلیل باشد که مردان با توجه به شرایط زندگی امروزه ،دو شغله بودن و همچنین
مسئولیتهای مختلف خانوادگی ،بیشتر از زنان در کار خود تعلل داشتند .نتایج این پژوهش ،حاکی از آن بود که تعلل در کار
مردان و زنان ،تقریباً به یک اندازه است .در تبیین این یافته میتوان ذکر کرد ،طبق گفته فراری و همكاران ( ،)1992تعلل در
اکثر افراد شایع است و نادر است که افرادی دچار این مشكل نباشند؛ همچنین ،میزان تعلل در کار ،در بین افراد با تحصیالت
مختلف تفاوت معناداری نداشت .این یافته با نتایج تحقیق کاظمی و همكاران ( ،)1819همسو و با نتایج تحقیق حافظی و
همكاران ( )1819و الیس و ناس ( ،)1997ناهمسو بود .احتمال دارد در تحقیق حاضر شرایط شغلی مشابه در بین نمونههای
آماری حاضر با تحصیالت مختلف باعث شده باشد که میان تعلل در کار افراد با سطح تحصیالت مختلف تفاوت معناداری
مشاهده نشود .الیس و ناس ( )1997بیان کردند ،با باال رفتن سطح تحصیالت بر میزان شیوع تعلل در کار نیز افزوده میشود.
چنانكه میزان شیوع تعلل در کار در بین مردم عادی 12 ،تا  50درصد و جمعیت دانشگاهی 26 ،تا  92درصد گزارش شده
است.
نتایج نشان داد ،بین مدیران و کارمندان با سنین مختلف ،از نظر میزان شیوع تعلل در کار تفاوت معناداری وجود دارد .این
یافته با نتایج تحقیقات ایساکسون و همكاران ( ،)5009بالیكس و دورو ( ،)5009استیل ( )5007و توکلی ( ،)1895همسو و با
نتیجه تحقیق کاظمی و همكاران ( ،)1819ناهمسو بود .ایساکسون و همكاران ( ،)5009بیان کردند که میزان تعلل در کار در
افراد میانسال ،بیشتر از جوانان است؛ در حالیکه تحقیق حاضر نشان داد ،میزان تعلل در کار کارکنان جوان ،بیشتر از کارکنان
میانسال بود .احتمال دارد اختالف به این دلیل باشد که میزان تعهد شغلی و سازمانی کارکنان جوانتر ،کمتر از کارکنان
میانسال بوده ،همین دلیل باعث شده باشد ،آنان در کارشان تعلل بیشتری داشته باشند.
نتایج نشان داد ،بین میزان تعلل در کار افراد مجرد و متأهل تفاوت معناداری وجود دارد .این یافته با نتایج تحقیق توکلی
( )1895همسو بود .نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که میزان تعلل در کار افراد متأهل ،بیشتر از افراد مجرد بود .این یافته
ممكن است ،به این دلیل باشد که افراد متأهل به دلیل مسئولیتهای خانوادگی بیشتر ،در محیط کاری و در انجام وظایف
شغلی خود تعلل بیشتری داشتند.
نتایج نشان داد ،بین میزان تعلل در کار کارمندان و مدیران تفاوت معناداری وجود دارد و میزان تعلل در کار افراد کارمند ،به
نسبت مدیران بیشتر بود .این یافته با نتیجه تحقیق کاظمی و همكاران ( ،)1819ناهمسو بود .این ناهمسویی ممكن است ،به
1. Isaksson
2. Moser
3. Gafni and Geri
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این دلیل باشد که در جامعه آماری تحقیق کاظمی و همكاران ( ،)1819سازمان به انتظارات افراد مدیر و کارمند به طور برابر
پاسخ داده بود و همین دلیل باعث شده بود که بین میزان ت علل در کار مدیران و کارمندان تفاوت معناداری وجود نداشته باشد.
از طرفی در تبیین این یافته میتوان گفت ،عوامل مختلفی مانند ،عدم رضایت شغلی ،عدم برقراری عدالت سازمانی در محیط
کار و غیره میتوانند بر میزان تعلل در کار ،کارمندان تأثیرگذار باشند و احتمال دارد ،همین عوامل باعث شده باشد که تعلل در
کار کارمندان بیشتر از مدیران باشد.
نتایج نشان داد ،بین میزان تعلل در کار و سابقه خدمت تفاوت معناداری وجود دارد و افراد با سابقه خدمت بیشتر میزان در کار
خود کمتری داشتند .این یافته با نتیجه تحقیق کاظمی و همكاران ( ،)1819ناهمسو بود .احتمال دارد ،ناهمسویی به این دلیل
باشد که در جامعه آماری تحقیق کاظمی و همكاران ( ،)1819افراد با سابقه خدمت کمتر و بیشتر به طور برابر از مزایای
سازمان برخوردار بودند و به انتظارات هر دو گروه به طور برابر پاسخ داده شده بود و همین دالیل سبب شده بود که بین میزان
تعلل در کار دو گروه ،تفاوت معناداری مشاهده نشود .از طرفی ،در تبیین این یافته میتوان گفت احتمال دارد ،افراد با سابقه
خدمت بیشتر به علت مزایای دریافتی و تعلق خاطر ،از تعهد بیشتری نسبت به سازمان و شغل خود برخوردار باشند و به همین
دلیل ،ممكن است در انجام وظایف شغلی خود نسبت به افراد با سابقه خدمت کمتر ،تعلل کمتری داشته باشند.
از دیگر یافتههای این پژوهش این بود که بین تعلل در کار و خودکارآمدی ،ارتباط منفی وجود دارد؛ یعنی با افزایش
خودکارآمدی ،میزان تعلل در کار کاهش مییابد و با کاهش خودکارآمدی ،میزان تعلل در کار افزایش مییابد .این یافته با نتایج
تحقیقات یانهویی ( ،)5012حاجلو (  ،)5012چو و چویی ( ،)5002استیل ( ،)5007تاکمن ( ،)1991سیرویس ( ،)5002یائو
( ،)5009والترز ( ،)5008بالیكس و درو ( ،)5008فاتحی و همكاران (  )1890و رادای ،)5010( 1همسو بود .در تبین این یافته
میتوان به نقش انگیزهها و باورهای فراگیر در انجام تكالیف اشاره کرد .فرد خودکارآمد ،فردی هدفمند بوده که با استفاده از
فنون مدیریت زمان و تمرین برای کاربرد مناسب راهبردهای شناختی و فراشناختی ،سعی در رسیدن به هدف به بهترین شیوه
داشته ،دارای اهداف واقع بینانه است؛ در حالیکه افراد تعلل ورز از احساس خود کمبینی خود رنج میبرند و از عدم موفقیت و
از دست دادن موقعیت واهمه دارد و تعلل در کار را بهترین راه گریز از این احساسات میدانند .از این رو فرد تعللورز ،فاقد
خودکارآمدی است.
یافتهها نشان داد ،بین تعلل در کار و کمالگرایی مثبت ،رابطه منفی وجود دارد .این یافته با نتایج تحقیقات کاپان (،)5010
یائو ( ،)5009سئو ،)5001( 5میرزایی ( ،)1891تمناییفر ( ،)1891شاطریان محمدی ( ،)1890جدیدی و همكاران (،)5011
همسو بود .این یافته به ویژه از لحاظ بالینی اهمیت زیادی دارد ،زیرا پیش از این تصور میشد ،یكی از مهمترین دالیل تعلل در
کار ،کمالگرایی است؛ بنابراین برای کاهش تعلل باید کمالگرایی تا حد الزم تضعیف شود ،اما از یافته پژوهش حاضر ،میتوان
اینگونه نتیجهگیری کرد که کمالگرایی سازهای است که اگر در وجه مثبت تقویت شود ،به کاهش تعلل و بهبود آن کمک
میکند .افراد با کمالگرایی مثبت ،معیارهای باالیی برای خودارزیابی دارند ،اعتماد به نفس بیشتری داشته ،نیاز بیشتری برای
پیشرفت دارند که این نیاز از طریق تمایل به انجام کارها ،رسیدن به سطح باالی کمال و تالش برای مسلط شدن متجلی
میشود.
یافتهها نشان داد ،بین تعلل در کار و کمالگرایی منفی ،رابطه مثبت وجود دارد و با افزایش کمالگرایی منفی ،میزان تعلل در
کار نیز افزایش خواهد یافت .این یافته با نتایج تحقیقات تری ( ،)1992کرمن و گراس ،)5002( 8یائو ( ،)5009میرزایی

1. Radday
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( ،)1895همسو و با نتایج تحقیق جانسون و سالنی )1996( 1و موزنسكی و اکماستو ،)1991( 5ناهمسو بود .در تبیین این یافته
میتوان گفت ،شخصی که معیارها و استاندارهای باالیی را برای خود در نظر میگیرد ،اگر این معیارها با تواناییهایش هماهنگ
نباشند ،در وی نوعی استرس و اضطراب به وجود میآید .در برخی از افراد این نگرانی و استرس باعث میشود که فرد تالش
خود را بیش از پیش انجام دهد و در شرایط استرس عملكرد بهتری داشته باشد و همین دلیل باعث میشود ،میزان تعلل در
کار اینگونه افراد در شرایط نگرانی و استرس کمتر باشد و احتمال دارد ،افراد حاضر در تحقیقیات ذکر شده که نتایج آنها با
یافته تحقیق حاضر ناهمسو بود ،از این دسته افراد باشند و همین دلیل باعث شده بود که در آنان با افزایش کمالگرایی منفی،
میزان تعلل در کار آنان کاهش یابد؛ در حالیکه در برخی دیگر از افراد همین نگرانی در رسیدن به اهداف و اطمینان پایین
شخص به تواناییهای خودش در انجام دادن تكالیف باعث میشود ،فرد در انجام تكالیف تأخیر داشته باشد و در واقع دچار
تعلل در کار شود و بهترین گزینه جهت رهایی از این نگرانی و استرس را در به تأخیر انداختن کارها بیابند.
در نهایت ،به منظور بررسی نقش پیش بینیکنندگی متغیرهای کمالگرایی مثبت و منفی و خودکارآمدی ،از رگرسیون چند
متغیره استفاده شد .نتایج نشان داد %10 ،واریانس تعلل در کار به وسیله متغیر خودکارآمدی قابل تبیین است .این یافته با
نتیجه تحقیق میرزایی ( )1891همسو بود .با وجود اینکه متغیرهای کمالگرایی مثبت و منفی با تعلل همبستگی داشتند ،ولی
وارد مدل رگرسیون نشدند .این یافته با نتایج تحقیقات یائو ( )5009و رایس و اسلنی )5005( 8ناهمسو بود .یائو ( )5009در
پژوهش خود به این نتیجه رسید که کمالگرایی افراطی و گمراه کننده نسبت به خودکارآمدی از قدرت پیش بینیکنندگی
بیشتری برای تعلل در کار برخوردار است .احتمال دارد افراد شرکتکننده در تحقیق حاضر افرادی کمالگرا نبودند و همین
دلیل باعث شده باشد که نمرات افراد در متغیر کمالگرایی مثبت و منفی نقش قابل توجهی در پیشبینی میزان تعلل در کار
این افراد نداشته باشد .به طور کلی ،یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که بین تعلل با کمالگرایی مثبت و منفی و
خودکارآمدی ارتباط معناداری وجود دارد .به طوریکه افراد با کمالگرایی منفی باال و خودکارآمدی پایین در کارهایشان تعلل
بیشتری دارند .پایین بودن میانگین تعلل در جامعه آماری تحقیق حاضر نكته مثبتی میباشد که میتوان نتیجه آن را در
عملكرد و بهرهوری سازمان مشاهده کرد .چرا که تعلل عوارض منفی و نامطلوبی در سازمان بر جای میگذارد که کاهش بهره
وری ،نارضایتی و معطلی ارباب رجوع ،کاهش انگیزه کارکنان و افزایش غیبت و جابجایی از جمله آنهاست .از سوی دیگر ،تعلل و
به تأخیر انداختن کارها از امروز به فردا ،ویژگی شخصیتی منفی است که میتواند آثار غیر قابل جبرانی در زندگی افراد به جای
بگذارد .امروزه با توجه به افزایش آگاهی در زمینه تأثیرات مخرب تعلل و لزوم اتخاذ تصمیمات در کمترین زمان ممكن و ناتوانی
برخی افراد در انجام فعالیتهایی که نیازمند تصمیم گیری هستند ،ضروری است به زمینه های ظهور تعلل در کار و دالیل و
درمان آن توجه بیشتری شود؛ بنابراین ،میتوان با ارائه آموزشهای مناسب به افراد در زمینه واقعبینی در سنجش توانمندی-
های خود و چگونگی ارزیابی درست وظایف و تكالیف محوله و با ایجاد انگیزه و تالش در جهت توانمندسازی آنها ،کمالگرایی
منفی را تعدیل و کمالگرایی مثبت و خودکارآمدی را به منظور کاهش تعلل کارکنان تقویت کرد؛ همچنین با تالش در جهت
حل تعارضات خانوادگی و کاری ،بهبود سیستم ارزیابی عملكرد ،ارائه مكانیزمهای مناسب برای افراد تعلل کار و غیر تعلل کار،
تعلل در کار را در میان کارکنان کاهش داد.

1. Johnson and Slaney
2. Muszynski and Akamatsu
3. Rice and Slaney
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Abstract
Objective: The purpose of this research work was to measure procrastination at work and its
relationship with self-efficacy and dimension of perfectionism among the Sport and Youth
Office staff in the province of Hamedan.
Methodology: The method applied in this research work was descriptive-correlation. A
sample of 110 employees was randomly selected. Appropriate statistical analyses including
one-sample T-test, independent-sample T-test, Anova, Tukey, and Pearson correlation and
multiple regression were utilized to analyze the data gathered using the procrastination of
Tuchman (1991) questionnaire, perfectionism of Felatt (2005) questionnaire, and Selfefficacy of Shovartez (1999).
Results: The results obtained show that 19.7% prevalence of procrastination at work among
the employees. However, no significant differences were found to exist among the employees
of different educational background and between different genders. The findings of this
research work showed that there was a significant procrastination difference at work
prevalence between working single/married, manager/employee, and with different job
positions and tenures. The results obtained showed that there was a significant negative
correlation between procrastination at work with self-efficacy and positive perfectionism, and
that there was a significant positive correlation between procrastination at work and negative
perfectionism. The multiple regression results showed a 10% previse self-efficacy of
procrastination.
Conclusion: By adjusting negative perfectionism and increasing self-efficacy and positive
perfectionism, it is possible to decrease procrastination at work among the administrative staff
in order to achieve more efficiency.
Keywords: Procrastination at work, Exercise, Negative perfectionism, Positive perfectionism,
Self-efficacy.
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