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Abstract
The aim of this study was to investigate the
mediating role of critical thinking in the
relationship between procrastination and
psychological capital in employees. The
research method was descriptive and
correlational and the method of structural
equation modeling. The statistical population
included all employees of Parsian Bank of
Tehran in 2020-2021 with a volume of 2600
people and 300 samples were selected by
stratified sampling method. Measurement tools
were Saffarinia et al. (2011) organizational
procrastination questionnaire، Luthans et al.
(2007)،
psychological capital scale and
Ricketts critical thinking questionnaire (2003).
Data were analyzed by SPSS25 and LISREL
software. According to the results، the factor
load of the direct path of the effect of
psychological capital on procrastination was
not significant، but with the mediation of
critical thinking، this path became significant at
the level of 0.05.Then، in order to modify the
model، paths whose factor load was not
significant were removed. Finally، the modified
model had a good fit. According to the results،
it can be said that the more psychological
capital and critical thinking a person has، the
less negligence he will have. Therefore، by
using appropriate executive strategies to
increase the psychological capital of
employees، a step can be taken to reduce
organizational procrastination.
Keywords: Procrastination، Psychological
Capital، Critical Thinking
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چکیده
 تعیین نقش واسطهای تفکر انتقادی،هدف پژوهش حاضر
.در رابطه بین اهمالکاری و سرمایه روانشناختی کارکنان بود
 توصیفی و از نوع همبستگی و روش،روش پژوهش
 جامعه آماری شامل کلیه.مدلیابی معادالت ساختاری بود
 با حجم1399-1400 کارکنان بانک پارسیان تهران در سال
 نفر نمونه با روش نمونه گیری300  نفر بود و2600
 مقیاس، ابزارهای سنجش.طبقهای انتخاب شدند
،)1390( اهمالکاری سازمانی صفارینیا و همکاران
) و2007( پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران
 دادهها.) بودند2003( پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس
. و لیزرل تجزیه و تحلیل شدSPSS25 توسط نرم افزار
طبق نتایج به دست آمده بارعاملی مسیر مستقیم تاثیر
 اما با،سرمایه روانشناختی بر اهمالکاری معنادار نبود
 معنادار0/05 میانجیگری تفکر انتقادی این مسیر در سطح
 مسیرهایی که بارعاملی آنها، سپس برای اصالح مدل.شد
 در نهایت مدل اصالح شده دارای. حذف شد،معنادار نبود
 با توجه به نتایج میتوان.برازش مطلوب و مناسبی بود
گفت هر چقدر فرد از سرمایه روانشناختی و تفکر انتقادی
 میزان اهمالکاری وی کمتر خواهد،بیشتری بهره داشته باشد
 بنابراین میتوان با استفاده از راهکارهای اجرایی.بود
مناسب جهت افزایش سرمایه روانشناختی کارکنان گامی
.در جهت کاهش اهمالکاری سازمانی برداشت
 سرمایه، تفکر انتقادی، اهمالکاری:واژههاي کلیدي
روانشناختی
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• مقدمه
به دلیل تنوع گسترده محیط و تغییرات مداوم ،در حال حاضر سرعت عمل ،نقش تعیین کنندهای در کارایی و اثربخشی محیطهای
کار یافته و پیشرفت جوامع درگرو استفاده بهینه از منابع انسانی کارآمد و متخصص است (افشاری .)1397،در این میان ،سازمانها به
دنبال نیروی کار متخصص و کارآمدی هستند که با استفاده از توانایی آنها به مزیتهای رقابتی دست یابند و بتوانند بر محیط اثر گذاشته
و در عرصة رقابتی موفق باشد .افزایش قابلیتهای کارکنان ،عالوه بر بهبود نتایج مالی سازمان (بکر2001 ،؛ به نقل از باقری و همکاران،
 ،)1397ارتقا بهرهوری را در جامعه فراهم ساخته و باعث رونق اقتصاد ملی خواهد شد (باقری و همکاران  .)1397 ،از جمله مقولههای
بسیار مهمی که در میزان کارآیی و اثربخشی افراد اثر دارد ،ولی متأسفانه در سازمانها و مؤسسات توجه کافی بدان مبذول نشده است،
مقوله اهمالکاری ( )procrastinationدر کارکنان است .اهمالکاری سارق زمان است و در واقع به معنی تعویق انداختن انجام کار و
ارجاع عمل به آینده است و موجب بی اعتنایی نسبت به اهداف ،منابع و آینده سازمان میشود .این اهمیت از یک سو به دلیل نقشی
است که این مفهوم در پیشرفت و بهبود سازمان و نیز بهداشت و سالمت نیروی کار دارد و از دگر سو ،به علت آن است که اهمالکاری
عالوه بر تعاریف و مفهوم پردازیهای متعدد و گاه پیچیده ،محل تالقی و نیز سازه مشترك بسیاری از حوزه های علمی مانند آموزش و
پرورش ،روانشناسی و مدیریت ،جامعه شناسی ،اقتصاد و حتی سیاست بوده است (لیبورن .)2019 ،اهمالکاری ،پیامدهای نامطلوب
متعددی در زندگی فردی ،خانوادگی و سازمانی کارکنان به دنبال دارد و همواره عوارض منفی بر سالمت جسمانی ،روانی و نیز بهره
وری فرد برجا میگذارد .همانطور که یوسل و ایلماز ( ،)2020در مطالعه خود بیان کردند اهمالکاری در محل کار بر فعالیت یک شرکت
تأثیر میگذارد .اهمالکاری یک رفتار رایج با چندین پیامد منفی است و یک پدیده جهانی است که گریبانگیر سازمان میشود (هن،
گوروشیت و وینگارتن .)2021 ،اهمالکاری میتواند استرس زا و ناامید کننده باشد ،که در نتیجه آن اضطراب ،مشکالت خلقی ،شکایت
جسمی و کاهش بهزیستی به وجود میآید (روزنتال .)2019 ،سازمانهایی که افراد آن مبتال به اهمالکاری باشند ،خستگی ،ناامیدی ،ترك
کار ،غیبت از کار و عدم موفقیت و مشکالت جسمی و روانی از ویژگی کارکنان ،افت عملکرد و کارآیی از ویژگیهای سازمانی آنان
خواهد بود .چنانچه منابع انسانی در انجام وظایف محول ،اهمالکاری و تعلل داشته باشند ،کیفیت کار کاهش مییابد و بدین ترتیب،
سایر منابع نیز اتالف خواهند شد .مطالعات نشان داده است که اهمالکاری ،استرس و افسردگی را افزایش دادهاند (سنکا .)2020 ،یافته
های میااو ( ،)2020لوتانز و همکاران ( )2015نشان میدهد که ارتقای سرمایه روانشناختی میتواند به کاهش مشکالت شغلی و کاهش
تعلل و به تعویق انداختن وظایف بیانجامد .در سالهای اخیر ،دیدگاه رفتار سازمانی پیشنهادی توسط رایت ( )2003توجه زیادی را جلب
کردهاست .رفتار سازمانی از نظریه روانشناسی مثبت نشات میگیرد (سلیگمن و چیکنت میهالی .)2000 ،سرمایه روانشناختی همچون
سرمایه انسانی و اجتماعی از سرمایه های ناملموس سازمانی است و میتواند نتایج و عواید درخور توجهی را درپی داشته باشد تا آنجایی
که سرمایه روانشناختی میتواند به عنوان حلقه پیوند بین سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی محسوب شود (کاراتیپی و طالبزاده2016 ،؛
والومباوا و دیگران .)2011 ،پژوهشها نشان داده است افراد دارای سطوح باالی سرمایة روانشناختی توانایی حل مسئلة بیشتری دارند.
آنها تمایل دارند تا از راهکارهای متمرکز بر مسئلة برای مقابله با استرس استفاده کنند ،قدرت خودکنترلی بیشتری دارند و راه حلهای
متنوع وسریعتری را ارائه میدهند ،همچنین ،باورهای مثبتی نسبت به تواناییهایشان دارند و تالش بیشتری برای دستیابی به اهدافشان
انجام میدهند (عسکری و همکاران .)1400 ،سرمایه روانشناختی شامل چهار بُعد است :خودکارآمدی ،امید ،خوشبینی و تابآوری.
سازه امید ،توانایی شخص برای هدف گذاری ،تجسم مسیرهای الزم برای رسیدن به هدفها و داشتن انگیزه الزم در جهت رسیدن به آن
هدفها است .امید مسیرهای هدفمند را فراهم میکند و بهزیستی کارکنان را ترغیب میکند (لوتانز ،یوسف .)2015 ،خوشبینی ،بیانگر
گرایش به این باور است که آدمی در زندگی در برابر نتایج منفی ،نتایج مثبت را تجربه خواهد کرد (گودرزی و همکاران.)1393 ،
تابآوری به افراد اعتماد و «حس خود» بهتری میدهد ،که به آنها قدرت میدهد به طور مؤثری با تنیدگی و هیجانات منفی ،مقابله کنند
(سپهوند .)1398 ،خودکارآمدی به اطمینانی که افراد به تواناییهای خود برای انجام یک تکلیف خاص دارند ،اشاره میکند (لوتانز ،یوسف،
 .)2015افراد با خودکارآمدی باال ،با بروز عواطف مثبت باال ،به شرایط و اتفاقات به شیوه ای مثبت تر و سازگارانه تر پاسخ میدهند ،از
سطح تنیدگی کمتری برخوردار هستند (کریمی و همکاران .)1398 ،عدم درك صحیح از سرمایه روانشناختی کارکنان منجر به عدم
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شناخت نیازها و خواسته های کارکنان و در نتیجه مشکل انتصاب افراد به شغل های متناسب با ویژگیها و تواناییهای آنها و کاهش
عملکرد شغلی افراد میشود (سوادکوهی و معتمدی .)1396 ،اخیراً محققان دریافته اند که سرمایه روانشناختی کارکنان ،از پتانسیل باالیی
در تقویت خالقیت کارکنان برخوردار است و به وضعیت روانشناختی مثبت در توسعه فرد از نظر استفاده از منابع انگیزشی و شناختی
خود برای دستیابی به سطح باالیی از عملکرد اشاره دارد (ونجینگ .)2018 ،با توجه به تحقیقات انجام شده افزایش امید و خوشبینی
انگیزه و عملکرد را بهبود میبخشد درنتیجه از میزان ناکارآمدی و بیزاری از تکلیف که از مولفههای اهمالکاری میباشند ،کاسته میشود
(آدامز2002 ،؛ کامکاجیز و همکاران2014 ،؛ لیبورن2019 ،؛ لوتانز و همکاران .)2015 ،همچنین تاثیر افزایش خودکارآمدی در کاهش
اهمالکاری نیز در تحقیقات مختلفی ثابت شده است (ژانگ2019 ،؛ فاتحی1391 ،؛ استیل .)2007 ،رابطه منفی میزان تابآوری افراد با
اهمالکاری نیز در پژوهشهایی نشان داده شده است (اعتباریان1394 ،؛ اوکسز و گیون .)2014 ،لوییز و همکاران ( )2020در تحقیقی
چگونگی تاثیر سرمایه روانی در محیط کار بر رضایت شغلی و کیفیت زندگی در فیزیوتراپیستهای برزیل را بررسی کردند .نتایج نشان
داد که رضایت شغلی با خودکارآمدی ،امید ،خوشبینی و تابآوری همراه بود و رابطه مستقیمی بین رضایت و سرمایه روانشناختی در
محیط کار وجود دارد .مولیان ( )2020در تحقیقی نشان داد که بین اهمالکاری با سطح استرس رابطه مثبتی وجود دارد .لیبورن ()2019
در پژوهشی کیفی به بررسی اهمالکاری معلمان و احساسات و استرس ناشی از آن پرداخت و نتیجه گرفت که اهمالکاری باعث ایجاد
طیف وسیعی از احساسات منفی برای معلمان ،به ویژه خشم و همچنین احساس گناه و ناامیدی و استرس میشود .لینگ چن (،)2020
در تحقیقی نشان داد که سرمایه روانشناختی رهبران و سرمایه روانشناختی کارکنان رابطه مستقیمی با عملکرد شغلی آنها دارد .میااو
( )2020در تحقیقی با استفاده از تحلیل مسیر داده ها دریافت که سرمایه روانشناختی بر رضایت شغلی و کفایت شغلی اثر مستقیم دارد.
نتایج تحقیقات ونجینگ ( ،) 2018رابطه مثبت و مستقیم سرمایه های روانشناختی با خالقیت کارکنان و نقش تعدیل کنندگی ویژگیهای
شغلی را نشان داد .پژوهش لوتانز و همکاران ( ،)2015نشان داد با افزایش امید و خوشبینی انگیزه و عملکرد بهبود میابد ،درنتیجه از
میزان ناکارآمدی و بیزاری از تکلیف کاسته میشود .آخوندی ( )1396در تحقیقی نشان داد که استفاده از مدل مداخله ای لوتانز بر کاهش
اهمالکاری سازمانی موثر است .سوادکوهی و معتمدی ( ،)1396در تحقیقی نشان دادند بین تمام ابعاد سرمایه روانشناختی با عملکرد
شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در تحقیق اعتباریان ( )1394نتایج نشان داد که ازبین متغیرهای مورد مطالعه تابآوری بهترین
پیشبینی کننده رضایت شغلی بود و رابطه بین اهمالکاری و تابآوری معنادارو منفی بدست آمد .همچنین امیرخانی رازلیقی ( )1392به
بررسی رابطه اهمالکاری سازمانی با برانگیختگی شناختی و فرسودگی شغلی معلمان پرداخت و نتیجه گرفت اهمالکاری رابطه مستقیم
و معناداری با فرسودگی شغلی کارکنان دارد.
از طرفی گسترش اطالعات و پیچیدگی مشاغل ،نیازمند افرادی با قوه درك و قضاوت باال است .روشهای شغلی و سازمانی امروزه
به نحوی است که به جای انباشتن اطالعات علمی در ذهن ،کارکنان باید بیاموزند چگونه بیندیشند ،تصمیم بگیرند و درباره امور قضاوت
کنند .به نظر میرسد ،آنچه امروزه سازمانها و تاحدی فراتر زندگی انسانها را تهدید مینماید ،فقدان دانش نیست ،بلکه ضعف و کاستی
در عقالنیت و به کارگیری آن در شئونات مختلف زندگی از جمله سازمانها است .یکی از ویژگیهای اساسی انسان آگاهی از رفتار خود
و برخورداری از نیروی تفکر است .بر این اساس مفهوم تفکر انتقادی به طور گسترده در حوزه های سازمانی مورد استفاده قرار گرفته
است .مهارتهای تفکر انتقادی عمدتاً دارای دامنه خاص هستند به این معنا که توانایی فرد در انجام آنها به شدت با دانش و نگرش او یا
حوزه کاربردی خاص مرتبط است (هانسون .)2019 ،تفکر انتقادی استفاده از مهارتها یا راهبردهای شناختی است که احتمال بروز
رفتارهای مطلوب را افزایش میدهد .یکی از این رفتارها کاهش اهمالکاری در محیط کار است .سازمانهایی که رشد تفکر کارکنان به
ویژه تفکر انتقادی را در اهداف خود قرار میدهند کارکنانی را تربیت خواهند کرد که از مهارتها و راهبردهای شناختیشان به شیوه مؤثر
استفاده کرده و در نتیجه از عملکرد شغلی بهتری برخوردار خواهند بود .از طرفی تفکر انتقادی و ابعاد آن با مولفههای سرمایه روانشناختی
مانند شادکامی و باورهای خودکارآمدی ،رابطه معناداری را در پژوهشهای انجام شده توسط فوکس ( ،)2005آرتینو و استفنس (،)2006
نشان داده است که به همین جهت به نظر میآید تفکر انتقادی نیز دارای تاثیرات واسطهای بر اهمالکاری است .همچنین تفکر انتقادی
و ابعاد آن با شادکامی و عزت نفس ،خالقیت ،باورهای خودکارآمدی ،رابطه معناداری را در پژوهشهای انجام شده نشان داده (فوکس،
2005؛ امیرپور1391 ،؛ عبدالهی عدلی انصاری1394،؛ آرتینو و استفنس .)2006 ،چن ( )2020در پژوهشی نشان داد وضعیت تفکر
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انتقادی پرستاران با صالحیت پژوهشی آنها رابطه مثبت دارد .آرتینو و استفنس ( )2006در تحقیقی ،رابطة معناداری بین تفکر انتقادی و
باورهای خودکارآمدی گزارش کردند .فوکس ( ،)2005رابطه متوسطی بین تفکر انتقادی و باورهای خودکارآمدی گزارش کردهاست .به
عقیدة وی باورهای خودکارآمدی یکی از تعیین کننده های مهم در اکتساب مهارتهای تفکر انتقادی محسوب میگردد .وارشا (،)2018
در تحقیق خود نشان داد خالقیت پیشبینی کننده معناداری برای اهمالکاری ناست .همچنین عبدالهی ،عدلی و انصاری ( ،)1394در
تحقیق خود دریافت که متغیرهای خالقیت و خودکارآمدی تفکر انتقادی را درجهت مثبت پیشبینی میکنند .همچنین اله کرمی و
علیآبادی ( ،)1391در تحقیق خود دریافتند که بین تفکر انتقادی و خالقیت رابطة مثبت وجود دارد .مطالعه اخیر سلرز و همکاران
( )2018ارزش تفکر انتقادی را به عنوان مهارت پیشرو قرن بیست و یکم برای موفقیت در تحصیل ،زندگی و کار تأیید میکند (آنجلیتو
ومارتین.)2020 ،
شکافی که در مطالعااات پیشااین وجااود دارد ،عاادم بررساای سااازوکار اثرگااذاری ایاان متغیرهااا براهمالکاااری اساات ،بااه عبااارتی
معلااوم نیساات کااه ایاان متغیرهااا در چااارچوب چااه ماادل ارتباااطی باار اهمالکاااری اثاار دارنااد .لااذا در ذیاال ماادل علّاای مفااروض
اهمالکاری ترسیم شده است.

شکل .1مدل مفهومی تحقیق

اکثر پژوهشهای انجام شده ماهیت روانشناختی داشته و عمدتاً در زمینه اهمالکاری تحصیلی بوده است و در این مطالعات عوامل
زمینه ساز آن ،کمتر مورد شناسایی قرار گرفته است .با توجه به اهمیت کاهش اهمالکاری و افزایش عملکرد شغلی و بهزیستی روانی در
کارکنان و خالء تحقیقاتی نظام دار پیرامون این موضوع ،نتایج این مطالعه میتواند در بهبود برنامهریزیهای خرد و کالن آموزشی،
اجتماعی و فرهنگی و در نهایت اعتالی سالمت جامعه مؤثر باشد .بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطهای تفکر انتقادی
در رابطه بین اهمالکاری و سرمایه روانشناختی در کارکنان انجام شد.

• روش تحقیق
روش پژوهش حاضار از نوع همبساتگی بود و از روش معادالت سااختاری برای تعیین رابطه بین متغیرها اساتفاده شاد .جامعه آماری
شاامل کلیه کارکنان بانک پارسایان به تعداد  2600نفر بود که در ساال 1399-1400در تهران شااغل بودند .لذا برای تعیین حجم نمونه از
اصاول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد .در تحلیل رگرسیون چند متغیری نسبت تعداد نمونه (مشاهدات)
به متغیرهای مساتقل نباید از  5کمتر باشاد ،در غیر این صاورت نتایج حاصال چندان تعمیم پذیر نخواهد بود (هومن .)1395 ،با توجه به
حجم جامعه و رعایت احتیاط ،تعداد  300نفر از کارکنان با اساتفاده از روش نمونه گیری طبقهای به عنوان نمونه انتخاب شادند .در ابتدا
با توجه به محل جغرافیایی بانک ،شاعبه های شاهر تهران بر حساب محل به پنج طبقه تقسایم شاد (شاعب شامال غربی ،شامال شارقی،
شااعب مرکزی ،جنوب غربی و جنوب شاارقی تهران) پس از آن از هر طبقه  3شااعبه به روش تصااادفی ساااده به عنوان نمونه انتخاب
شدند.
مالکهای ورود به پژوهش عبارت بود از :شاغل بودن در بانک پارسیان تهران در سال  ،1400-1399عدم سابقه بیماری روانی در
زمان انجام پژوهش و قبل از آن و معیار خروج از پژوهش نیز ناقص بودن پرسشنامه بود .به آزمودنیها گفته شد که پاسخهای آنها صرفا
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جهت انجام کار پژوهشی بوده و به صورت محرمانه نزد پژوهشگر باقی میمانند .ابزار پژوهش به صورت یک دفترچه همراه با پاسخنامه
در شعب بانک و به صورت فردی در اختیار کارمندان قرارگرفت .پس از جمع آوری پرسشنامه ها ،موارد ناقص و مخدوش کنار گذاشته
شدند و در نهایت پرسشنامه  299نفر از آزمودنیها مورد تحلیل نهایی قرار گرفت .میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت کنندگان
پژوهش به ترتیب  38/24و  2/56سال بود .ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کنندگان پژوهش در جدول  1آمده است.
جدول  .1ویژگیهاي جمعیتشناختی شرکت کنندگان پژوهش
متغیر

گروه

تعداد

درصد

جنس

زن
مرد
کل

110
189
299

36/78
63/21
100

• ابزار
الف) مقیاس اهمالکاري شغلی ( :)Scale of Organizational Procrastinationتهیه شده توسط صفارینیا و همکاران
( :)1390این فرم دارای  25ماده و سه مولفه است .شیوه نمره گذاری بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای ارائه شده است .حداقل و
حداکثر نمره کسب شده از این مقیاس به ترتیب برابر با  25و  125است .اعتبار این مقیاس با استفاده از روش بازآزمایی برابر با  0/75و
برای کل آزمون و همچنین ضریب هماهنگی درونی (آلفای کرونباخ) برای کل مقیاس  0/892به دست آمد .مقیاس ناکارآمدی ()0/81
و بیزاری از تکلیف ( )0/85و تشویش ذهنی ( )0/76است .روایی محتوایی مقیاس با نظر اساتید روانشناسی و علوم تربیتی تأیید شد .با
استفاده از پرسشنامه سهلانگاری اجتماعی ،ضریب روایی همزمان وابسته به مالك بیرونی برای کل نمونه برابر 0/63محاسبه گردید و
جهت روایی سازه از روش تحلیل عاملی استفاده شده است (افشاری.)1397 ،
ب) پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و آولیو ( :)Psychological Capital Questionnaires()2007شامل  24ماده و 4
خرده مقیاس امیدواری ،تابآوری ،خوشبینی و خودکارآمدی است که هر خرده مقیاس  6ماده دارد .آزمودنی به هر ماده در مقیاس 6
درجهای لیکرت پاسخ میدهد .اعتبار پرسشنامه باار اساااس آلفای کرونباااخ  0/85بااه دساات آمااده اساات (لوتانز و آولیااو،
 .)2007هاشمی نصرت آباد و همکاران ( ،)1390نتایج روایی و اعتبار این پرسشنامه را اینگونه گزارش کردهاند :نتایج تحلیل عاملی
تأییدی حاکی از این بود که این آزمون دارای عوامل و سازههای مورد نظر سازندگان آزمون است .در حقیقت نتایج تحلیل عاملی روایی
سازه آزمون را تایید کردند .میزان اعتبار این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ  0/85به دست آمده است.
ج) پرسشششنامه تفکر انتقادي ریکت( ( :)Ricketts Critical Thinking Questionnaire( )2003این پرساشانامه اساتاندارد،
شااامل  33ماده و سااه خرده مقیاس اساات .آزمودنی در یک مقیاس لیکرت  5درجه ای پاسااخ میدهد .ریکتس ( )2003به منظور
هنجاریابی پرساشانامه گرایش به تفکرانتقادی آن را بر روی  60نفر از دانشاجویان اجرا کرد .ضاریب اعتبار خرده مقیاساهای این پرساشانامه
بادین شااارح گزارش شاااد :خالقیات  ،0/75باالیادگی  0/57و تعهاد  .0/86همچنین دریکونادی ( )1393ضاااریاب اعتباار این مقیااس
را0/91گزارش کرد.

داده های تحقیق توسط نرم افزار SPSS -25و نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

• یافته ها
یافته های توصیفی این پژوهش برای هر یک از متغیرها در جدول  2ارائه شده است.
برازش مدل اهمالکاری کارکنان بر اساس میزان سرمایه های روانشناختی(تابآوری ،خود کارآمدی ،امید و خوشبینی) و با اثر
تعدیل کنندگی تفکر انتقادی ،با استفاده از مدل معادالت ساختاری سنجیده شد .قبل از تحلیل داده ها به پیشنهاد کالین ( )2005و میرز
و همکاران ( ،)2006مفروضه های بهنجاری تک متغیری ،بهنجاری چندمتغیّری و مقادیر پرت با روش فاصله ماهاالنوبیس ،آزمون و
تأیید شدند .عالوه بر این ،نتایج مربوط به پراکندگی مشترك بین متغیّرهای مشاهده شده که در جدول  3ارایه شده است ،نشان میدهند
که مفروضه های خطّی بودن و هم خطّی چندگانه رعایت شده است.
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جدول .2شاخصهاي توصیفی متغیرهاي اهمالکاري ،سرمایه روانشناختی و تفکر انتقادي و مولفههایشان
متغیر

اهمالکاری

سرمایه روانشناختی

تفکر انتقادی

خرده مقیاس

میانگین

انحراف معیار

کمترین نمره

بیشترین نمره

ناکارآمدی
تشویش ذهنی
بیزاری از تکلیف
نمره کل
خودکارآمدی
امیدواری
تابآوری
خوشبینی
نمره کل
خالقیت
بالیدگی
تعهد
نمره کل

33/84
13/89
9/13
56/78
27/76
27/61
26/51
23/55
105/45
44/61
33/98
46/46
125/07

7/75
3/17
2/63
9/91
4/05
3/71
3/70
3/15
11/30
3/85
3/27
3/53
8/79

21
5
4
32
16
17
18
14
75
35
26
36
103

55
21
17
87
36
35
36
31
129
54
43
57
144

جدول .3ضرایب همبستگی مولفههاي متغیر سرمایه روانشناختی و تفکر انتقادي با متغیر اهمالکاري
مولفه ها

آماره

خودکارآمدی

همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری
همبستگی
معناداری

تابآوری
خوشبینی
امیدواری
سرمایه روانشناختی
خالقیت
بالیدگی
تعهد
تفکر انتقادی

ناکارآمدی
**

-0/32
0/00
-0/07
0/23
**-0/18
0/00
-0/08
0/20
-0/11
0/07
-0/12
0/06
**-0/18
0/00
**-0/32
0/00
**-0/25
0/00

تشویش ذهنی
-0/11
0/79
**-0/20
0/00
**-0/28
0/00
*-0/14
0/02
**-0/23
0/00
*0/13
0/03
0/01
0/90
**-0/21
0/00
-0/02
0/66

اهمالکاری

بیزاری از تکلیف

**

**

-0/39
0/00
**-0/16
0/01
0/02
0/78
**-0/17
0/01
**-0/24
0/00
-0/08
0/20
**-0/19
0/00
**-0/37
0/00
**-0/26
0/00

-0/37
0/00
*-0/15
0/01
*-0/15
0/01
**-0/21
0/00
**-0/29
0/00
-0/11
0/08
**-0/19
0/00
**-0/20
0/00
**-0/20
0/00
˂0/05p

*

˂0/01p

**

طبق نتایج بااه دساات آمااده در جاادول  ،3مولفااه خودکارآماادی ،تااابآوری و امیاادواری ،همبسااتگی معنااادار و منفاای بااا متغیاار
اهمالکااااری داشاااتند کاااه ضااارایب همبساااتگی آنهاااا باااه ترتیاااب برابااار باااا 0/39و 0/16و  ، 0/17اسااات ( .)p˂0/05مولفاااه
خودکارآمدی با نمره کل و همه مولفههااای اهمالکاااری بااه جااز تشااویش ذهناای ،همبسااتگی معنااادار و منفاای داشاات ،بااه ایاان معناا
که با افزایش خودکارآمدی میزان اهمالکاااری کارکنااان و مولفااههااای مربااوط بااه آن کاااهش خواهااد داشاات .مولفااه تااابآوری نیااز
با با نمره کل و همااه مولفااههااای اهمالکاااری بااه جااز ناکارآماادی ،همبسااتگی معنااادار و منفای داشاات .مولفااه خااوشبیناای نیااز بااا
مولفااه ناکارآماادی همبسااتگی معنااادار و مثبتاای داشاات و بااا مولفااه تشااویش ذهناای و بیاازاری از تکلیااف دارای همبسااتگی آماااری
منفی و معنااادار بااود امااا بااا نمااره کاال اهمالکاااری همبسااتگی آن بااه لحااا آماااری معنااادار نشااد ( .)p˃0/05همچنااین همبسااتگی
مولفه امیدواری و متغیر ساارمایه روانشااناختی بجااز مولفااه ناکارآماادی بااا همااه مولفااه هااا و نمااره کاال اهمالکاااری معنااادار و منفاای
نشان داده شد ( .)p˂0/05مولفااه خالقیاات نیااز بااا مولفااه تشااویش ذهناای همبسااتگی آماااری معنااادار منفاای داشاات ( ،)p˂0/05امااا
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بااا نمااره کاال اهمالکاااری همبسااتگی معناااداری نداشاات ( .)p˃0/05بااین مولفااه بالیاادگی بااا دو مولفااه ناکارآماادی و بیاازاری از
تکلیااف و نمااره کاال اهمالکاااری همبسااتگی منفاای معناااداری وجااود داشاات .مولفااه تعهااد بااا همااه ابعاااد متغیاار اهمالکاااری دارای
همبسااتگی آماااری منفاای و معناااداری بااود .متغیاار تفکاار انتقااادی بااا همااه مولفااههااای اهمالکاااری بااه جااز تشااویش ذهناای رابطااه
آماری معنادار و منفی داشت (.)p˂0/05
به منظورتبیین الگوی ارتباطی بین سرمایه روانشناختی و اهمالکاری سازمانی با میانجیگری تفکر انتقادی از روش الگویابی معادالت
ساختاری استفاده شد و شکل  2الگوی آزمون شده پژوهش در حالت ضرایب استاندارد را نشان میدهد.

شکل  .2الگوي آزمون شده پژوهش در حالت ضرایب استاندارد

در شکل باال متغیرها به ترتیب عبارتند از:
 :Aسرمایه روانشناختی :A1 -امید :A2 -خودکارآمدی : A3- -تاب آوری  : A4 -خوش بینی
 :Bاهمالکاری : B1-ناکارآمدی :B2 -تشویش ذهنی  :B3 -بیزاری از تکلیف
 :Cتفکر انتقادی : C1 -خالقیت  :C2 -کمال : C3 -تعهد
همانطور که در شکل  2مشاهده میشود بارعاملی مسیر مستقیم تاثیر متغیر سرمایه روانشناختی بر متغیر اهمالکاری معنادار است
(مقدار کمتر از  .)0/3مدل اصالح شده بعد از حذف مسیرهای غیر معنادار به صورت شکل  3درآمد که در این مدل همه بارهای عاملی
معنادار و باالتر از  0/3میباشند که نشان دهنده رابطه قوی بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون است.

شکل .3مدل اصالح شده پژوهش در حالت ضرایب استاندارد
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نتایج به دست آمده از برازش مدل طراحی شده و شاخصهای برازش در جدول  4قابل مشاهده است.
جدول  .4شاخص هاي برازش مدل معادالت ساختاري اصالح شده پژوهش
شاخص

مقدار قابل قبول

مقدار بدست آمده

آماره خی دو و معناداری آن
خی دو به درجه آزادی
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی RMSEA
( NFIشاخص برازش هنجار شده)
( CFIشاخص برازش تطبیقی)
( GFIشاخص نیکویی برازش)

کمتر از 5
≥0/1
≤0/9
≤0/9
≤0/9

49/93
1/99
0/062
0/93
0/95
0/94

با بررسی نتایج بدست آمده  RMSEAو همچنین شاخصهای  GFI،CFI،NFIکه همگی باالتر از  0/9است و نسبت خی دو به
درجه آزادی که برابراست با  ،1/99نشان می دهد مدل حاصل بعد از انجام اصالحات و حذف مسیرهای غیر معنادار ،دارای برازش
مطلوب و مناسبی است .به عبارت دیگر مدل مفهومی پژوهش تا میزان زیادی منطبق بر داده های مشاهده شده است.

• بحث
در پژوهش حاضر به تعیین نقش واسطهای تفکر انتقادی در رابطه بین اهمالکاری سازمانی و سرمایه روانشناختی و تدوین مدل و
بررسی برازش آن با استفاده از روش الگویابی معادالت ساختاری پرداخته شد .طبق نتایج به دست آمده بارعاملی مسیر مستقیم تاثیر
سرمایه روانشناختی بر متغیر اهمالکاری معنادار نشد ،اما با میانجیگری تفکر انتقادی این مسیر معنادار شد .به همین جهت به اصالح
مدل پرداخته شد و مسیرهایی که بارعاملی آنها غیر معنادار بود ،حذف گردید .مدل اصالح شده بعد از حذف مسیرهای غیرمعنادار دارای
برازش مطلوب و مناسبی بود که در این مدل همه مسیرها و بارهای عاملی معنادار بودند که البته به جز بارعاملی ناکارآمدی متغیر
اهمالکاری ،بارعاملی همه متغیرها باال بود و نشان دهنده رابطه قوی بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون است .به عبارت
دیگر مدل مفهومی پژوهش تا میزان زیادی منطبق بر داده های مشاهده شده بود و به این ترتیب فرضیه دوم تحقیق تائید گردید.
اعتباریان و همکاران ( )2012در پژوهش خود متوجه شدند که بین سرمایه روانشناختی ،کاهش مشکالت کاری ،نارضایتی از کار و
اهمالکاری رابطه وجود دارد و با افزایش سرمایه روانشناختی میتوان تأثیر مثبت در آنها ایجاد کرد و این یافته ها نیز درراستای نتایج به
دست آمده در تحقیق حاضر است .همچنین پژوهشهای لوتانز و همکاران ( )2015نشان میدهد افزایش سرمایه روانشناختی در کاهش
بی عالقگی به کار و کاهش اهمالکاری و به تعویق انداختن وظایف تأثیر مثبت دارد و نشان دادند با افزایش امید و خوشبینی انگیزه و
عملکرد بهبود مییابد درنتیجه از میزان ناکارآمدی و بیزاری از تکلیف کاسته میشود .نتایج به دست آمده از تحقیقات نورمن و همکاران
( ،)2010اونیل ،لی باالنس و اسکافیل ( ،)2013سرویک و کاواسیک ( ،)2016نیز تاییدی بر نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر است.
همچنین با بررسیهای صورت گرفته در توان محقق ،اینطور به نظر میرسد که تا کنون به بررسی تاثیر متغیر تفکر انتقادی بر
اهمالکاری کارکنان پرداخته نشده است تا امکان مقایسه با نتایج آن وجود داشته باشد ،گرچه هر یک از این دو متغیر به طور جداگانه
مورد بررسی قرار گرفتهاند .لذا به بیان تعدادی از پژوهش های انجام گرفته در زمینه هر یک از متغیرهای تفکر انتقادی در کار و
اهمالکاری که به موضوع پژوهش حاضر نزدیک باشد میپردازیم که نشان میدهد اثر معنادار تفکر انتقادی بر اهمالکاری کارکنان دور
از ذهن به نظر نمیرسد .طبق نتایج به دست آمده از تحقیق وارشا ( ،)2018خالقیت پیشبینی کننده معناداری برای اهمالکاری ناست.که
این یافته ها با نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر همخوان است .اما نتایج تحقیقات وی لیم ،یی پانگ و یان لو ( )2017که نشان دادند
اهمالکاری با خالقیت رابطه منفی دارد با نتایج این تحقیق هم راستا نیست.

• نتیجهگیري
نتایج پژوهش حاضر نشان داد سرمایه روانشناختی به صورت غیرمستقیم ،با میانجیگری تفکر انتقادی با اهمالکاری سازمانی رابطه
معنادار و منفی دارد .در راستای تبیین نتایج مشاهده شده میتوان گفت ازجمله رفتارهایی که برای نیل به توسعه ،موردنیاز است،
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برخورداری کارکنان از سالمت روانشناختی است .به عالوه ،پیچیدگی رفتار انسان در سازمان و نقش آن در تحقّق اهداف سازمانی،
دیرزمانی است که توجّه مدیران را به خود جلب کردهاست .با گذشت سالها ،مدیران به این نتیجه رسیده اند که دستیابی به اهداف
سازمانی زمانی امکان پذیر است که منابع انسانی با دانش ،تجربه ،تخصّص و انگیزش کافی در به کارگیری منابع الزم وجود داشته باشند.
پدیده هایی مانند عدم وجود سرمایه روانشناختی ،تابآوری ،خودکارآمدی و خوشبینی و تفکر انتقادی در سازمان موجب بی اعتنایی
نسبت به اهداف ،منابع و آینده سازمان میشود و بروز این پدیده ها ،در یک سازمان ،اثر مستقیمی بر روی اِهمالکاری و متعاقباً بهره
وری سازمان خواهد داشت .بدیهی است که حادث شدن پدیده های نامساعدی همچون اهمالکاری ،عوارض منفی و نامطلوبی در
سازمان بر جای میگذارد که کاهش بهره وری ،نارضایتی مراجعان ،کاهش انگیزه کارکنان و افزایش غیبت و جابجایی از جمله آنهاست
(شیخاالسالمی .)1398 ،به عبارت دیگر افزایش و بهبود بخشیدن سرمایه روانشناختی و تفکر انتقادی بر کاهش اهمالکاری تأثیر داشته
و آن را کاهش خواهد داد .لوتانز ،لوتانز و آوی ( )2014بیان داشتند افزایش سرمایه روانشناختی برای تغییر نگرش مثبت و عملکرد
کارکنان مناسب است .همچنین القاسمی و همکاران ( )2015و پترسون و همکاران ( ،)2011سرمایه روانشناختی را در بهبود عملکرد
مناسب دانستند .با افزایش امید ،خوشبینی ،خودکارآمدی و تاب آوری ،سرمایه روانی افزایش یافته و توان فرد برای تالش و فعالیت
بیشتر میشود (دلروسو .)2015 ،با توجه به معناداری رابطه سرمایه روانشناختی و تفکر انتقادی با اِهمالکاری ،باید اذعان داشت که یافتن
راهکارهای مناسب جهت افزایش سرمایه روانشناختی کارکنان و بهبود بخشیدن به تفکر انتقادی در کارکنان ،برای سازمانهایی که در
جستجوی ایجاد و تقویت ویژگیهای مثبت کارکنان برای کسب مزیت رقابتی هستند ،موجب کاهش میزان اِهمالکاری سازمانی آنان
میشود و متعاقباً به توسعه و پیشرفت سازمانی منجر میشود که این راهکار نسبت به راهکارهای دیگر بسیار کم هزینهتر ،سادهتر و در
ضمن انسانیتر است.
به طورکلی یافته های این پژوهش شواهدی فراهم کرد که نشان داد مدل ساختاری اهمالکاری کارکنان بر اساس میزان سرمایه های
روانشناختی (تابآوری ،خود کارآمدی ،امید و خوشبینی) با اثر تعدیل کنندگی تفکر انتقادی در کارکنان ،دارای برازش است ،به عبارتی،
افزایش و بهبود بخشیدن سرمایه روانشناخنی و تفکر انتقادی بر کاهش اهمالکاری تأثیر داشته و آن را کاهش خواهد داد.
در حوزه محدودیتهای پژوهش باید به این مسئله اشاره کرد که نتایج حاصل از این پژوهش صرفاً مربوط به کارکنان بانک پارسیان
تهران است که در سال  1400به کار مشغول بودند .عالوه بر این به عواملی مانند سن ،مقطع تحصیلی و تأهل توجه نشده است درصورتی
که ممکن است نقش تعدیل کنندگی داشته باشند .لذا در تعمیم نتایج آن باید جانب احتیاط رعایت شود.
با توجه به یافته های پژوهش ،پیشنهاد میشود دوره هایی مانند برنامه مداخالتی لوتانز و آموزشهایی جهت افزایش میزان تابآوری،
امید و خوشبینی و خودکارآمدی کارکنان و بهبود و افزایش تفکر انتقادی در آنها ،در محیطهای کاری برگزار شود تا به این وسیله بتوان
از طریق ارتقاء سرمایه روانشناختی و تفکر نقادانه در سازمانها ،مشکالتی مانند اهمالکاری را کاهش داد .از نظر پژوهشی به پژوهشگران
عالقهمند توصیه میشود این پژوهش را در میان کارکنان در سازمانها و رده های مختلف به تفکیک متغیرهایی مانند جنس ،سن و میزان
تحصیالت ،تأهل و رشته تحصیلی انجام دهند.
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