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Abstract
Procrastination is a pervasive selfregulatory
failure
affecting
approximately one-fifth of the adult
population and half of the student
population. Identifying variables that
affect procrastination can be helpful in
treatment and preventing domain. The
aim of the present study was to
examine the relationship between
dimensions of perfectionism and
procrastination. Five hundred and
twenty eight participants (274 female,
254 male) were asked to complete the
Tehran
Multidimensional
Perfectionism Scale (TMPS), and Pure
Procrastination Scale (PPS). The
results indicated that the self-oriented
perfectionism has a negative but
insignificant relationship and otheroriented
and
socially-prescribed
perfectionism have a positive and
significant relationship. Also, results
of stepwise regression analysis
indicated
that
self-oriented
perfectionism is negative predictor for
procrastination and other-oriented and
socially-prescribed perfectionism are
positive predictors for procrastination.

چکیده
اهمال کاری نوعی شکست در خودتنظیم گری فراگیر
است که تقریبا یک پنجم از جمعیت بزرگساالن و نیمی
 شناخت.از جمعیت دانشجویان را مبتال می سازد
متغیرهای تاثیرگذار بر اهمال کاری می تواند در حوزه
 هدف.پیشگیری و درمان از اهمیت برخوردار باشد
پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی با اهمال
، زن27۴(  نفر۵2۸  تعداد، بدین منظور.کاری می باشد
 مرد) از دانشجویان دانشگاه تهران در این پژوهش2۵۴
شرکت کردند که از آنها خواسته شد مقیاس کمال گرایی
 و مقیاس اهمال کاری ناب،(TMPS) چند بعدی تهران
 نتایج نشان دادند که بعد کمال.( را کامل کنندPPS)
گرایی خودمحور با اهمال کاری رابطه منفی و غیر معنادار
دارد و ابعاد دیگرمحور و جامعه محور کمال گرایی با
 همچنین نتایج.اهمال کاری رابطه مثبت معنادار دارند
تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که کمال گرایی
خودمحور را می توان به عنوان پیش بین منفی و کمال
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گرایی دیگرمحور و جامعه محور را می توان به عنوان
پیش بین مثبت اهمال کاری قلمداد کرد .در نظر گرفتن
ابعاد کمال گرایی به عنوان متغیر مهم در رابطه با اهمال
کاری می تواند متخصصان حوزه سالمت روان را در
مثبت کمال گرایی تقویت و ابعاد منفی آن تضعیف شوند.
واژه های کلیدی :اهمال کاری ،کمال گرایی

Procrastination,

Keywords:
Perfectionism

دریافت :فروردین ،97پذیرش اردیبهشت97

مقدمه
اهمال کاری 1را با توجه به این که کدام جنبه از رفتار مورد تاکید قرار گیرد ،به
روش های مختلفی می توان تعریف کرد .پریشانی :2اهمال کاری تاخیری است که با
ناراحتی ذهنی مرتبط است (سولومون و راسبلوم .)19۸۴ ،به تاخیر انداختن :3هنگامی که
افراد شروع یا تکمیل یک عمل خواسته شده را به تعویق می اندازند (بسویک و من،
 .)199۴غیر منطقی بودن :۴اهمال کاری تاخیر غیر منطقی رفتار است (سابینی و سیلور،
19۸2؛ نقل از روزنتال و کارلبرینگ .)2۰1۴ ،با این حال تعریف گسترده تری که جنبه
های مختلف رفتار را یکپارچه کند ،برای تمایز اهمال کاری از دیگر فعالیت های مرتبط
مثل فقدان ابراز وجود ،۵مفید به نظر می رسد .استیل ( )2۰۰7با برجسته ساختن عناصر
اساسی اهمال کاری در یک تعریف واحد ،آن را «به تعویق انداختن ارادی یک عمل
خواسته شده علی رغم این انتظار که تاخیر باعث بدتر شدن آن می شود» می داند .در
تعریفی دیگر ،اهمال کاری به عنوان نقص در خود تنظیم گری زودگذر 6که نمایانگر
تکانشوری باال است (گوستاوسون ،مایاک ،هویت و فریدمن )2۰1۴ ،و نشان دهنده
1.

procrastination
distress
3. postponement
4. irrationality
5. self- assertive
6. temporal self- regulation failure
2.
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زمینه کاهش این مشکل کمک کند .بدین وسیله که ابعاد

Considering
dimensions
of
perfectionism as important variable
related to procrastination can help
mental health specialist for reducing
this problem. Herby. Positive
dimensions of perfectionism would be
reinforced and negative dimensions
would be weaken.
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برتری خود فعلی 1بر نیازهای خود آینده 2است (سیروس و پیکیل )2۰13 ،برشمرده می
شود .اهمال کاری به دلیل این که جزء شرایط روانپزشکی محسوب نمی شود ،تعیین
وقوع آن دشوار است و معیارهای تشخیصی و مصاحبه بالینی ساختار یافته در مورد آن
شود دارای اهمیت است و باید در نظر گرفته شود .با این حال احتماال ناراحتی ذهنی
حاصل ،خود را به شکل مشکالت بین شخصی ،بیماری فیزیکی ،استرس ،اضطراب،
افسردگی و مشکالت مالی نشان می دهد (روزنتال و کارلبرینگ.)2۰1۴ ،
نرخ شیوع اهمال کاری در پژوهش های مختلف به صورت متفاوت گزارش شده
است .اندازه گیری شیوع اهمال کاری تحصیلی صرفا بر اساس مقیاس های خود گزارشی
است که حدودا  1۵تا  2۰درصد بزرگساالن آن را دارا هستند (هریوت و فراری.)1996 ،
اهمال کاری تحصیلی یک مشکل شایع در بین دانشجویانی است که مخصوصا با کارهای
مختلفی از قبیل گذرندان واحدهای درسی و نوشتن مقاله مواجه می شوند .پژوهش ها
نشان می دهند درصد باالیی از دانشجویان (حدود  )۰/7۵خود را به عنوان اهمال کار در
نظر می گیرند (جانسون .)2۰1۵ ،استیل ( )2۰۰7در یک فراتحلیل نشان داد که  ۸۰تا 9۰
درصد دانشجویان لیسانس گزارشی مبنی بر تجربه اهمال کاری داشته اند .پژوهش های
مربوط به اهمال کاری به طور عمده درگیر بررسی مکانیسم های زیربنایی ،مخصوصا
عوامل جمعیت شناختی 3هستند که می توانند بر تمایل فرد برای به تاخیر انداختن یک
عمل موثر باشند .یافته ها تاثیر جزئی جنس را نشان داده اند به گونه ای که مردان نسبت
به زنان کمی بیشتر اهمال کاری می کنند .به عالوه رابطه منفی بین جنس مونث بودن و
اهمال کاری یافت شده است که احتماال مربوط به خویشتن داری ۴بیشتر زنان به طور
کلی است (استیل و همکاران2۰13 ،؛ تورا و همکاران .)2۰1۵ ،از سوی دیگر رابطه
1.

present self
future self
3. sociodemographics
4. self- control
2.
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وجود ندارد .تفحص در مورد این که آیا رفتار اهمال کارانه منجر به ناراحتی ذهنی می
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صفات شخصیت با اهمال کاری بررسی شده است .طبق پژوهش استیل ( )2۰۰7وظیفه
شناسی 1با اهمال کاری رابطه منفی معنادار و نوروزگرایی 2با اهمال کاری رابطه مثبت
دارد .افراد وظیفه شناس به عنوان مسولیت پذیر ،دقیق و مستحکم تعریف می شوند.
شامل می شوند که خود بین و نگران هستند و بیشتر مستعد تجربه اضطراب و افسردگی
هستند که می تواند رابطه آن را با اهمال کاری تبیین کند .شواهد بالینی مرتبط با درمان
اهمال کاری نشان داده اند که باورهای غیرمنطقی از قبیل پیش فرض ها ،3باورهای
بنیادی ۴و افکار منفی خودکار ۵اغلب منجر به تاخیر در انجام تعهدات می شوند (پیکیل
و فلت.)2۰12 ،
یکی دیگر از صفات شخصیتی که به رابطه آن با اهمال کاری پرداخته شده است
کمال گرایی 6است (چی ،ژائو ،هو و لی2۰12 ،؛ ریکز و دون .)2۰1۴ ،کمال گرایی ،یک
سازه شخصیتی است و با ویژگی های همچون تالش برای کامل و بی نقص بودن و
تعیین معیارهای بسیار افراطی در عملکرد همراه با گرایش به ارزیابی انتقادی رفتار،
مشخص می شود (استوبر و اوتو2۰۰6 ،؛ فروست ،مارتین ،لهارت و روزنبلیت199۰،؛
فلت و هویت .)2۰۰2 ،برنز ( )19۸۰این سازه را چنین تعریف می کند :افرادی که
استانداردهای باالیی دارند ،به طور پیوسته و وسواس گونه به سوی اهداف ناممکن در
تالش اند و ارزش خود را بر جسب سودآوری و تکامل اندازه گیری می کنند .تعریف
برنز در واقع گسترش باورهای غیر منطقی الیس است مبنی بر اینکه یک راه حل درست،
دقیق و منطقی وجود دارد و اگر این راه حل پیدا نشود فاجعه است .از نظر الیس ()1962
اختالالت هیجانی افراد از باید سازی آنها نشات می گیرد و کمال گرایی که شامل عقاید
1

. conscientiousness

2.

neuroticism
assumption
4. core belief
5. negative automatic thought
6. perfectionism
3.
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صفاتی که تمایل به اهمال کاری را محدود می کند .از طرف دیگر نورزگرایی افرادی را
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غیرمنطقی است منجر به مضطرب شدن فرد و عدم پذیرش واقعیت می شود .از نظر
الیس این جستجوی قطعیت و کمال به دو دلیل است :ترس کودکانه از دنیایی که ناقص
و بدون قطعیت است و تالش هشیار و ناهشیار برای استیال و اثبات برترجویی خود بر
شده است ،کمال گرایی یکی از زیر مجموعه های طرح واره ناکارآمد ،معیارهای
سرسختانه و بیش انتقادی است .یانگ کمال گرایی را توجه غیر معمول به جزئیات یا
تخمین کمتر از حد درباره عملکرد خود در مقایسه با عملکرد افراد عادی می داند.
نگاه رویکردهای مختلف به کمال گرایی از نظر ابعاد متفاوت است .در حالی که
بعضی کمال گرایی را سازه ای تک بعدی و اساسا آسیب زا می دانند (برنز ،)19۸۰ ،عده
ای آن را دارای دو بعد و عده ای آن را چند بعدی می دانند .هویت و فلت ( )1991یک
مدل سه بعدی از کمال گرایی ارائه داده اند که شامل سه بعد کمال گرایی خودمحور،
دیگرمحور و جامعه محور است .کمال گرایی خودمحور شامل داشتن انتظار کامل بودن
از خود است و بر خود انتقادگری و تحمیل خواسته های سخت گیرانه بر خود اشاره
دارد ،کمال گرایی دیگرمحور ،شامل داشتن انتظار کامل بودن از دیگران و انتظار عملکرد
باال داشتن فرد از آنهاست و کمال گرایی جامعه محور یعنی ادراک اینکه افراد مهم زندگی
فرد از او انتظار کامل بودن دارند .این مفهوم سازی مورد حمایت شواهد پژوهشی نیز
واقع شده است (هویت ،فلت ،بیسر ،شری و مک گی .)2۰۰3 ،در پیشینه پژوهش عموما
بعد خود محور کمال گرایی به عنوان بعد مثبت و ابعاد دیگرمحور و جامعه محور به
عنوان ابعاد منفی در نظر گرفته شده اند (استوبر ،هسکیو و اسکات .)2۰1۵ ،کمال گرایان
در نتیجه نگرانی در مورد توانایی هایشان برای رسیدن به نتایجی کامل و اجتناب از اشتباه
کردن ،بیشتر دچار اهمال کاری می شوند (رایس ،ریچاردسون و کالرک .)2۰12 ،کمال
گرایان سازش یافته در مقایسه با افراد غیر کمال گرا کمتر در گیر اهمال کاری هستند.
در مقابل ،کمال گرایان سازش نایافته در مقایسه با کمال گرایان سازش یافته اهمال کاری
بیشتر و در مقایسه با غیر کمال گراها میزان کمتری از اهمال کاری را گزارش می دهند
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دیگران .در نظریه روان سازه یانگ ( )1999که برای درمان اختالالت شخصیت اراپه
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(لیپینکات .)2۰1۰ ،در پژوهشی دیگر شو -ش ( )2۰16به بررسی عوامل مرتبط با اهمال
کاری تحصیل ی ،مدیریت زمان و کمال گرایی در نوجوانان تایوانی پرداخته است .نتایج
پژوهش حاکی از آن است که انتقاد گری و انتظارات والدین پیش بین های کلیدی کمال
کاری ،کمال گرایی سازش یافته و انتظارات والدینی به عنوان پیش بین های منفی در
حالی که انتقادگری والدین و کمال گرایی سازش نایافته به عنوان پیش بین های مثبت
در نظر گرفته شدند .همچنین مدیریت زمان به طور منفی اهمال کاری را پیش بینی می
کرد .جایاکومار ،سودهیر و ماریاما ( )2۰16در پژوهشی به بررسی رابطه اهمال کاری،
کمال گرایی ،مکانیسم های مقابله و رابطه آنها با پریشانی و حرمت خود در دانشحویان
پرداختند .نتایج نشان داد اهمال کاری به طور منفی با کمال گرایی سازش یافته (معیارهای
شخصی و سازمان دهی) مرتبط است .کمال گرایی سازش نایافته با پریشانی بیشتر و
حرمت خود کمتر و اهمال کاری با حرمت خود پایین تر و نه پریشانی ،در ارتباط بودند.
کمال گرایی سازش نایافته پیش بین مهمی برای پریشانی ،حرمت خود پایین تر و اهمال
کاری است .میرزایی ،غرایی و بیرشک ( )1392در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند
که کمال گرایی مثبت و منفی ،خود کارآمدی ،نگرانی و مشکل در نظم بخشی هیجانی
به طور معناداری اهمال کاری رفتاری و تصمیم گیری را پیش بینی می کنند .همچنین
نتایج پژوهش شاهرخی و نصری ( )1393نشان داد که کمال گرایی و اضطراب امتحان
به طور مثبت و معناداری اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می کنند.
پژوش های مذکور رابطه بین کمال گرایی و اهمال کاری را به طور کلی نشان داده
اند .اما پژوهشی که اختصاصا رابطه ابعاد کمال گرایی (خودمحور ،دیگرمحور و جامعه
محور) و اهمال کاری را بررسی کرده باشد در ادبیات پژوهشی وجود ندارد .بنابراین
هدف پژوش حاضر بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی و اهمال کاری است .فرضیه های
پژوش بدین شرح آزمون می شوند :فرضیه اول :بین کمال گرایی خودمحور و اهمال
کاری رابطه منفی وجود دارد .فرضیه دوم :بین کمال گرایی دیگرمحور و اهمال کاری
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رابطه مثبت وجود دارد .فرضیه سوم :بین کمال گرایی جامعه محور و اهمال کاری رابطه
مثبت وجود دارد.

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش :طرح پژوهش حاضر از نوع
همبستگی و جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش ،شامل کلیه دانشجویان شاغل به
تحصیل در دانشگاه تهران در سال تحصیلی  139۴-139۵بود .انتخاب نمونه به روش
تصادفی خوشه ای صورت گرفته است .از بین دانشکده های دانشگاه تهران دانشکده
های فنی ،هنر ،مدیریت ،روانشناسی ،الهیات و جغرافیا به صورت تصادفی ساده انتخاب
شدند؛ سپس از هر دانشکده  7کالس به تصادف انتخاب ،و از دانشجویان برای شرکت
در پژوهش درخواست شد .ازمجموع  ۵2۸نفر نمونه مورد بررسی  3۵2نفر ( )66/7در
مقطع کارشناسی 1۵۸ ،نفر ( )29/9در مقطع کارشناسی ارشد و  17نفر ( )3/2در مقطع
دکتری مشغول به تحصیل بوده اند .میانگین سن پسران  ،22/6دختران  21/۴و کل نمونه
 22سال بود .انحراف استاندارد پسران ( ،)3/3۰دختران ( )3/۰3و کل شرکت کنندگان
( )3/22بود .شرایط شرکت در پژوهش عبارت بود از :اشتغال به تحصیل در دانشگاه
تهران ،نداشتن سابقه بیماری روانی یا بستری در بیمارستان و عدم استفاده از داروی
روانپزشکی .به شرکت کنندگان در مورد محرمانه بودن اطالعات اطمینان داده شد و
توضیح مختصری درباره نحوه پرکردن پرسشنامه داده شد الزم به ذکر است برای کنترل
اثر خستگی و تمرین پرسشنامه ها در دو فرم متفاوت تنظیم شد.
ابزار سنجش
مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران -مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران 1یک
آزمون  3۰سؤالی است و بر اساس مقیاس های قبلی (فروست و همکاران199۰ ،؛ فلت
. Tehran Multidimensional Perfectionism Scale

1
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روش

٨۶
بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی و اهمال کاری

و هویت ;2۰۰2 ،هویت و فلت )α1991 ،توسط بشارت ( )13۸6به فارسی ساخته شده
است .این مقیاس ،سه بعد کمال گرایی خود محور ،کمال گرایی دیگر محور و کمال
گرایی جامعه محور را در اندازه های پنج درجه ای لیکرت از نمرة  1تا  ۵میسنجد.
است .ضرایب آلفای کرونباخ زیر مقیاس های کمال گرایی خود محور ،کمال گرایی
دیگر محور و کمال گرایی جامعه محور در نمونهای متشکل از پانصد دانشجوی دانشگاه
تهران ،به ترتیب  ۰/91 ،۰/9۰و  ۰/۸1محاسبه شد که نشانه همسانی درونی 1خوب
مقیاس است .ضرایب همبستگی بین نمره های  7۸نفر از آزمودنی ها در دو نوبت با
فاصله دو تا چهار هفته برای سنجش پایایی بازآزمایی 2محاسبه شد .این ضرایب برای
کمال گرایی خود محور ،کمال گرایی دیگر محور و کمال گرایی جامعه محور به ترتیب
 r= ۰/79 ،r= ۰/۸۵و  r= ۰/۸۴در سطح  P< ۰/۰۰1معنادار بودند که نشانه پایایی
بازآزمایی رضایت بخش مقیاس است .روایی همزمان مقیاس کمال گرایی چند بعدی
تهران از طریق اجرای همزمان مقیاس مشکالت بین شخصیΙΙΠ−127( 3؛ هرویتز،
روزنبرگ ،بایر ،اورنو و ویالسنور ،)19۸۸ ،مقیاس سالمت روانیΜΗΙ−28( ۴؛ ویت و
ویر )19۸3 ،و زیر مقیاس های نوروز گرایی و برونگرایی مقیاس شخصیتی

( ΝΕΟΠΙ−Ρکاستا و مک کرا )1992 ،در مورد آزمودنی ها محاسبه شد .نتایج ضرایب
همبستگی پیرسون نشان داد که بین نمره آزمودنی ها در زیر مقیاس کمال گرایی خود
محور با مشکالت بین شخصی ( ،)۰/۴۴بهزیستی روانشناختی ( ،)-۰/62درماندگی

روانشناختی ( )۰/۰۵9و نوروزگرایی ( )۰/7۴در سطح  P< ۰/۰۰1همبستگی معنادار
وجود دارد .نتایج همچنین نشان داد که بین نمره آزمودنی ها در زیر مقیاس کمال گرایی
internal consistency
ssst-eesss eeiiablltty

1.

nnvenooyy of nnppppeooona Pooblems
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حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در زیرمقیاسهای سه گانة آزمون به ترتیب  1۰و ۵۰

٨٧
رویش روان شناسی ،سال هفتم ،شماره ،2شماره پیاپی  ،23بهار ،1397اردیبهشت
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دیگر محور با مشکالت بین شخصی ( ،)۰/19بهزیستی روانشناختی ( ،)-۰/3۵درماندگی

روانشناختی ( ،)۰/26نوروزگرایی( )۰/۰2۵و برون گرایی ( ;)-۰/22و بین نمره
آزمودنی ها در زیر مقیاس کمال گرایی جامعه محور با بهزیستی روانشناختی (،)-۰/29
وجود دارد .این نتایج روایی همزمان مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران را تایید می
کنند (بشارت.)13۸6 ،
مقیاس اهمال کاری ناب ) -(PPSمقیاس اهمال کاری ناب( 1استیل ،)2۰1۰ ،یک
ابزار  12گویه ای است و اهمال کاری را در اندازه های  ۵درجه ای از ( 1اصالً) تا ۵
(تقریباً همیشه) می سنجد .مقیاس اهمال کاری ناب یک عامل کلی اهمال کاری را بر
حسب حداقل و حداکثر نمرة فرد از  12تا  6۰محاسبه می کند و نمرة باالتر نشان دهندة
اهمال کاری بیشتر است .ویژگی های روانسنجی مقیاس اهمال کاری ناب در پژوهش
های خارجی مورد تآیید قرار گرفته است (استیل2۰1۰ ،؛ ربتز و همکاران2۰1۴ ،؛ رزنتال
و همکاران2۰1۴ ،؛ کراس و فروند .)2۰1۴ ،استیل ( ،)2۰1۰همسانی درونی مقیاس
اهمال کاری ناب را بر حسب آلفای کرونباخ ۰/92 ،گزارش کرده است .در بررسی
مقدماتی ویژگی های روانسنجی این مقیاس در نمونه هایی از دانشجویان و جمعیت

عمومی ایرانی ( 231 ;n = ۵۰۵دانشجو 27۴ ،عمومی) ،ضرایب آلفای کرونباخ برای کل
مقیاس به ترتیب  ۰/۸9و  ۰/93محاسبه شد .این ضرایب همسانی درونی مقیاس اهمال
کاری ناب را تایید می کنند (بشارت ،روستا و عطاری .)139۵ ،روایی همگرا و تشخیصی
(افتراقی) مقیاس اهمال کاری ناب از طریق اجرای همزمان مقیاس کمال گرایی چند
بعدی تهران (TMPS؛ بشارت ،)2۰11 ،13۸6 ،مقیاس استحکام منESS( 2؛ بشارت و
همکاران139۵ ،الف) و مقیاس سالمت روانی (MHI-28؛ بشارت13۸۸ ،؛ ویت و ویر،
 )19۸3در مورد نمونه های مختلف از دو گروه دانشجویان و جمعیت عمومی محاسبه
. Pure Procrastination Scale
. Ego Strength Scale

1
2
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نوروزگرایی ( )۰/27و برون گرایی ( )-۰/۴۴در سطح  P< ۰/۰۰1همبستگی معنادار

٨٨
بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی و اهمال کاری

شد و مورد تایید قرار گرفت .ضرایب همبستگی اهمال کاری با کمال گرایی دیگرمحور
از  ۰/37تا  ،۰/۴۵با کمال گرایی جامعه محور از  ۰/۴۴تا  ،۰/۵9با استحکام من از -۰/۴7
تا  ،-۰/۵۰با بهزیستی روانشناختی از  -۰/۴9تا  ،-۰/۵3و با درماندگی روانشناختی از
عاملی اکتشافی 1و تاییدی 2نیز با تعیین یک عامل کلی (اهمال کاری) ،روایی سازة مقیاس
اهمال کاری ناب را مورد تایید قرار داد (بشارت و همکاران139۵ ،ب).

یافته ها
یافته های توصیفی مربوط به میانگین و انحراف استاندارد ابعاد کمال گرایی ،اهمال
کاری و نشانه های افسردگی و اضطراب در جدول  1گزارش شده است.
جدول ۱
جدول :۱میانگین و انحراف استاندارد ابعادکمال گرایی ،اهمال کاری و نشانه های افسردگی و
اضطراب
دختر

متغیر

کل

پسر

M

SD

M

SD

M

SD

خودمحور

31/2۴

7/96

31/62

7/3۸

31/۴2

7/6۸

دیگرمحور

2۸/79

۸/۸۸

22/96

۸/7۵

29/3۵

۸/۸3

جامعه محور

2۴/96

۸/۵7

26/۵3

۸/3۵

2۵/71

۸/۴9

اهمال کاری

2۴/71

11/۸۴

31/32

1۰/21

27/۸9

11/۵6

. exploratory factor analysis
. confirmatory factor analysis

1
2
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 ۰/۴۸تا  ۰/۵1به دست آمد .این ضرایب در سطح p < ۰/۰۰1معنادار بودند .نتایج تحلیل

٨٩
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ضرایب همبستگی پیرسون بین ابعاد کمال گرایی و اهمال کاری در جدول  2نشان
داده شده است .با توجه به جدول ،همبستگی کمال گرایی خودمحور با اهمال کاری
منفی و غیر معنادار است همچنین بین کمال گرایی دیگرمحور و جامعه محور با اهمال
با این حال همبستگی منفی را می توان در راستای فرضیه پژوهش قلمداد کرد .فرضیه
دوم و سوم پژوهش تایید می شوند.
جدول :2ضرایب همبستگی پیرسون بین ابعاد کمال گرایی ،اهمال کاری و نشانه های افسردگی
و اضطراب
متغیرها
-1

۱
کمال

گرایی

2

3

4

1

خودمحور
کمال

-2

گرایی

۰/۰۵

1

دیگرمحور
 -3کمال گرایی جامعه

*۰/1۰

**۰/62

1

محور
 -۴اهمال کاری

-۰/۰۵

**۰/36

**۰/3۵

1

برای پیش بینی اهمال کاری بر اساس ابعاد کمال گرایی (خودمحور ،دیگرمحور و
جامعه محور) از روش رگرسیون گام به گام استفاده شد (جدول  .)3تحلیل رگرسیون
در سه گام صورت گرفته است .مدل )1متغیر پیش بین :کمال گرایی خودمحور ،مدل)2
متغیر پیش بین :کمال گرایی دیگرمحور ،مدل )3متغیر پیش بین :کمال گرایی جامعه
محور .نتایج نشان می دهند که ابعاد خودمحور ،دیگرمحور و جامعه محور کمال گرایی
توانایی تبیین  ۰/16درصد نمرات اهمال کاری را به صورت معناداری دارند (.)P=۰/۰27
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کاری رابطه مثبت معنادار وجود دارد .بدین ترتیب فرضیه اول پژوهش تایید نمی شود

٩٠
بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی و اهمال کاری

جدول :3پیش بینی اهمال کاری بر اساس ابعاد کمال گرایی
1

۰/369

۰/136

۰/13۵

۰/136

۸3/۰11

۰/۰۰۰1

2

۰/۴۰3

۰/162

۰/1۵9

۰/۰26

16/26۰

۰/۰۰۰1

3

۰/۴12

۰/17۰

۰/16۵

۰/۰۰۸

۴/9۰۰

۰/۰27

در جدول  ۴ضرایب استاندارد و غیراستاندارد رگرسیون گام به گام برای پیش بینی
اهمال کاری بر اساس ابعاد کمال گرایی آورده شده است .با توجه به ضرایب بتا و میزان
معناداری می توان گفت که کمال گرایی خودمحور پیش بین منفی اهمال کاری و کمال
گرایی دیگرمحور و جامعه محور پیش بین مثبت اهمال کاری هستند.
جدول :4ضرایب استاندارد و غیر استاندارد تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی اهمال
کاری بر اساس ابعاد کمال گرایی
مدل

B

SE

β

t

P

1

-۰/133

۰/۰6۰

-۰/۰۸9

-2/213

۰/۰27

2

۰/29۵

۰/۰7۰

۰/217

۴/23۰

۰/۰۰۰1

3

۰/312

۰/۰6۸

۰/23۸

۴/67۴

۰/۰۰۰1

بحث و نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان داد که بین کمال گرایی خودمحور و اهمال کاری رابطه منفی
وجود دارد .این یافته با نتایج پژوهش های پیشین (بورکا و یوئن2۰۰۸ ،؛ چانگ2۰1۴ ،؛
لیپینکات2۰1۰ ،؛ هاشمی و لطیفیان )2۰1۴ ،همسو است .در تبیین این یافته می توان
گفت که ترس از شکست یکی از دالیل عمده اهمال کاری در افراد است .بر خالف
عقیده رایج ،افرادی که ترس از شکست دارند به جای این که سخت تر کار کنند ،برای
اجتناب از این احساس که معیارهای الزم خود را برآورده نساخته اند بیشتر امور خود
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R

R2

 R2تعدیل

∆R2

∆F

P
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را به تاخیر می اندازند .از آنجایی که کمال گرایان خود محور به وسیله تمایل خود
جوش برای برآورده ساختن معیارها برانگیخته می شوند و به نوعی دارای انگیزش
درونی برای عمل هستند و اهدافی متناسب با تواناییهای خود انتخاب می کنند کمتر
می کنند (بورکا و یوئن .)2۰۰۸ ،در تبیینی دیگر می توان گفت که کمال گرایان خودمحور
از احساس خود کارآمدی بیشتری برخورداند ،بدین معنی که نسبت به موفقیت خود
اطمینان بیشتری دارند و این موضوع سبب می شود که کمتر تکالیف خود را به تاخیر
بیاندازند (سئو .)2۰۰۸ ،این افراد به دلیل حس رضایت درونی از پیشرفت و تکمیل
اموری که در جهت معیارهایشان هستند کمتر تکالیف خود را به تاخیر می اندازند .بدین
ترتیب کمال گرایان خودمحور به جای به تعویق انداختن امور تالش بیشتر در جهت
تکمیل آنها دارند (کیلبرت .)2۰۰3 ،فلت و همکاران ( )199۵با در نظر گرفتن این مطلب
که کمال گرایی خودمحور مفهوم انگیزش درونی و گرایش به موقعیت های پیشرفت را
در خود دارد ،پیش بینی کرده اند که هر رابطه ای بین اهمال کاری و کمال گرایی
خودمحور جهت منفی خواهد داشت.
نتایج پژوهش نشان داد که بین کمال گرایی دیگرمحور و جامعه محور با اهمال
کاری رابطه مثبت وجود دارد .این یافته همسو با نتایج پژوهش های پیشین (بویسون و
همکارن2۰16 ،؛ جایاکومار و همکاران2۰16 ،؛ رایس و همکاران2۰12 ،؛ شو-شن،
 )2۰16است .در تبیین این یافته می توان گفت که کمال گرایان جامعه محور و دیگر
محور به دلیل حرمت خود پایین ،عدم رضایت از خود ،معیارهایی که به صورت غیرواقع
بینانه باال هستند و سطوح باالی اضطراب و استرس در معرض اهمال کاری قرار دارند.
عالوه بر این کمال گرایان مذکور باورهایی از قبیل اهمیت موفقیت و برابر دانستن ارزش
خود با عملکرد در تکلیف را دارا هستند .این دسته افراد از ترس این که مبادا ارزش
خود آنها لطمه ببیند ،ترس از اشتباه و سطوح باالی اضطراب ،تا از انجام کاری مطمئن
نباشند به سراغ آن نمی روند و همین امر باعث به تاخیر انداختن امور می شود (استیل،

Downloaded from frooyesh.ir at 14:36 +0430 on Tuesday April 30th 2019

درگیر احساس ترس از شکست می شوند و در نتیجه اهمال کاری کمتری را گزارش

٩٢
بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی و اهمال کاری

2۰۰7؛ برنز و همکاران .)2۰۰۰ ،هاشمی و لطیفیان ( )2۰1۴در پژوهش خود نشان دادند
که کمال گرایی خودمحور همراه با اضطراب امتحان پایین و در نتیجه کاهش اهمال
کاری همراه است .به طور معکوس کمال گرایی جامعه محور با سطوح باالی اضطراب
نشان داده شد که اضطراب خود سوخت الزم را در جهت سوق دادن کمال گرایان جامعه
محور به سوی اهمال کاری تامین می کند .بر اساس نظریه های شناختی استرس و مقابله
(الزاروس و فولکمن19۸۴ ،؛ هابفال )19۸9 ،اگر افراد یک موقعیت را تهدید

کننده1

ادراک کنند (نظیر امتحان) و منابع آنها برای مقابله با این خطر کافی نباشد آنها با واکنش
استرس از قبیل بروز اضطراب و فرار از موقعیت واکنش نشان می دهند .بدین ترتیب
کمال گرایان دیگرمحور و جامعه محور به دلیل تعیین معیارهای عالی (چه از سوی
دیگران برای فرد و چه از سوی خود فرد برای دیگران) و احساس ناتوانی در رسیدن به
این معیارها با واکنش اهمال کاری پاسخ می دهند .با پذیرفتن این مدل افرادی که از
ترس از شکست در مورد انجام تکالیف مشخص رنج می برند به هنگام انجام این اعمال
احساس اضطراب و در مقابل با تاخیر انداختن آنها تا جای ممکن احساس آسودگی می
کنند .اجتناب از تکلیف و به تاخیر انداختن آن تقویت منفی نیرومندی است زیرا
اضطراب را کاهش می دهد و بنابراین الگوی اجتناب از تکلیف باقی می ماند (میلگرام
و توبیانا .)1999 ،چنان چه کمال گرایی جامعه محور دربرگیرنده خودانتقادی و نگرانی
در مورد ارزشیابی باشد در این صورت می تواند با اهمال کاری رابطه داشته باشد .اهمال
کاری به عنوان روشی برای اجتناب از انتقاد قریب الوقوع از جانب خود یا دیگران درباره
عملکرد خویش با به تعویق انداختن تکلیفی که باید تکمیل شود تعریف شده است
(فراری و همکاران .)199۵ ،بنابراین ،چنانچه فردی تالش در برآوردن استانداردهای
باالی دیگران دارد ،احتماال برای اجتناب از احساس شرم که ممکن است به دلیل ناامید
کردن دیگران به دست دهد ،از تکلیف اجتناب می کند .در واقع کمال گرایان جامعه
threatening

1.
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امتحان همراه است که خود منجر به افزایش میزان اهمال کاری می گردد .در این پژوهش

٩٣
رویش روان شناسی ،سال هفتم ،شماره ،2شماره پیاپی  ،23بهار ،1397اردیبهشت
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محور درجه باالیی از اهمال کاری و استعداد برای شرم ساری را گزارش کرده اند (فی
و تانگنی.)2۰۰۰ ،
یافته های پژوهش حاضر را می توان در دو سطح نظری و عملی مورد بحث قرار
موثر در پیدایش و تداوم اهمال کاری را فراهم می کند .کمال گرایی دیگرمحور و جامعه
محور به عنوان ابعاد منفی کمال گرایی می توانند فرد را مستعد اهمال کاری کنند.
همچنین این پژوهش منجر به طرح این سوال می شود که چه متغیرهای دیگری می
توانند با اهمال کاری رابطه داشته باشند و آن را پیش بینی کنند .در سطح بالینی ،نتایج
این پژوهش در زمینه پیشگیری و درمان اهمال کاری می تواند امید بخش باشد .با توجه
به شیوع باالی اهمال کاری در بین دانشجویان و دانش آموزان ،شناخت متغیرهای تاثیر
گذار از جمله کمال گرایی می تواند محققان سالمت روان را به واسطه پرورش ابعاد
مثبت کمال گرایی به سمت کاهش این مشکل سوق دهد .برخی از محدودیت های
پژوهش حاضر ایجاب می کند که تعمیم ،تفسیرها و اسناد های علت شناختی با احتیاط
صورت گیرد .نخست این که روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که این امر
باعث می شود برقراری اسنادهای علی ناممکن شود و لزوم تکرار پژوهش های مداخله
محور را برای تایید این روابط ضروری می سازد .از آنجایی که نمونه مورد بررسی را
دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل داده اند در تعمیم نتایج به دانشجویان سایر دانشگاه
ها و جوامع بالینی باید احتیاط الزم صورت گیرد.
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