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Abstract
The aim of the present research was to study
the relationship between personality traits and
organizational procrastination in hospital
employees. The sample consisted 100 employees
selected by convenient sampling from different
official and clinical parts of Shahid Bahonar
hospital of Tehran. Data were collected by
sixteen Personality Factor Questionnaire (16FP)
and Organizational Procrastination Questionnaire.
The results show that N, Q2 and Q4 factors of
personality traits have significant positive
correlations (p<0.01) with Inefficiency subscale of
organizational procrastination, N and Q4 factors
with mental restlessness and hatred of duty
subctacles (p<0.01) and Q1 factor have significant
positive correlation with mental restlessness
(p<0.05). Also, results of regression show that N,
Q2 and Q3 factors predicted Inefficiency, N, Q1,
Q2 and Q4 predicted mental restlessness and N
and Q4 factors predicted hatred of duty,
significantly (p<0.05).
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حامد یزدخواستی
چکیده
هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین ویژگیهای
شخصیتی و اهمالکاری سازمانی در بین کارکنان شاغل در
 نفر بود که به روش100  نمونه شامل.بیمارستان بود
نمونهگیری در دسترس از بخشهای مختلف درمانی و اداری
 ابزار پژوهش.بیمارستان شهید باهنر تهران انتخاب شدند
 عاملی شخصیت کتل و16 شامل پرسشنامههای پرسشنامه
 نتایج حاکی از آن است که.اهمالکاری سازمانی بود
) از ویژگیهای شخصیتیp>0/01( Q4  وQ2 ،N عاملهای
N  عاملهای،با خردهمقیاس ناکارآمدی از اهمالکاری
) با خردهمقیاسهای بیزاری از تکلیف وp>0/01( Q4 و
) با خردهمقیاس تشویشp>0/05( Q1 تشویش ذهنی و عامل
 همچنین یافتههای.ذهنی همبستگی مثبت معنیدار دارند
 وQ2 ،N تحلیل آماری رگرسیون نشان میدهد عاملهای
 وQ2 ،Q1 ،N  برای خردهمقیاس ناکارآمدی و عاملهایQ3
 برایQ4  وN  برای خردهمقیاس تشویش ذهنی و عواملQ4
) پیشبینیکننده مناسبیp>0/05( خردهمقیاس بیزاری از تکلیف
.هستند

Keywords: personality traits, organizational  کارکناان، اهمالکاری ساازمانی، ویژگیهای شخصیتی:کلیدواژگان
procrastination, hospital staff
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مقدمه
شخصیت در دیدگاه های مختلف تعاریف متفاوتی دارد ،اما اگر بخواهیم تعریفی قابل قبول
ارائه دهیم که بهطور نسبی حااوی نکاا

مشاتر

تعااریف مختلاف باشاد ،مایتاوان گفات

شخصیت ،مجموعهای از ویژگیهای با دوام و منحصر به فرد است که امکان دارد در پاسخ باه
موقعیتهای مختلف تغییر کند (اسکالتز و اسکالتز ،1976 ،ترجمه سیدمحمدی.)1388 ،
در بسیاری از موارد ،دلیل شکست افراد در انجام دادن اثربخش وظایف شغلی خود ،کمبود
هوش یا فقدان مهار های فنی آنان نیست ،بلکه همسو نبودن ویژگیهاای شخصایت آناان باا
شغلی است که به عهده دارند .به همین دلیل الزم است به این زمینه خاص از روانشناسی کاار
توجه داشات (کوشاکی ،هاومن و زاهادی .)1388 ،مارور پاژوهشهاای گونااگون در زمیناه
ویژگیهای شخصیتی و موفقیت شغلی نشان داده است که ویژگیهای شخصایتی باا عملکارد
شغلی همبستگی دارد و در شرایطی این همبستگی قاوی اسات کاه یام عامال شخصایتی باا
محتوای شغل فرد مرتبط باشد .برای مثال ،صفت برونگرایی میتواند پیشبینای معتباری بارای
موفقیت در فروشندگی باشد (تت ،داگالس و روتستین .)1991 ،1در بحا

شخصایت ،تأکیاد

برآن است که چگونه تفاو های شخصیتی افراد در عملکرد و رفتار شغلی آنان اثر مایگااارد.
سالها قبل موری )1938( 2فهرستی از نیازهای انسان ارائاه داد کاه «صافا

شخصایتی »3ناام

گرفتند که هر نیاز ،یم نوع تاالش یاا میال درونای بارای انجاام دادن فعاالیتی خااص اسات
(ساعتچی .)1386 ،افراد در موقعیتهای مختلف ،از لحاظ ادرا و مواجهه باا اناواع تکاالیف،
رویدادها و تعارضها با هم متفاو اند و این امر به ویژگیهای شخصیتی آناان مرباوا اسات
(نصری ،دماوندی و عاشوری.)1393 ،
سازش و هماهنگی بین شخصیت و نوع محایط باعا

ساازگاری بیشاتر باا شاغل و حرفاه

میگردد که به نوبه خود به عملکرد سازمانی باال منجر میشود (آنائو2007 ،4؛ به نقال از بابائیاان،
سامانی و کرمی .)1393 ،برخی از روانشناسان معتقدند ،افراد بر اسااس ناوع شخصایت و نحاوه
Tett, Douglas, & Rothstein
Murry
personality traits
Anaoo
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تربیت خانوادگی به شغل خاصی گرایش پیدا میکنناد ،اگار ایان ناوع شخصایت باا شاغل فارد
همخوانی داشته باشد فرد در عملکرد سازمانی خود نیز موفقتر خواهد بود (بریری.)1384 ،
تحقیقا

بسیاری بر این داللت میکنند که پرسشنامههای شخصایت مایتوانناد اطالعاا

مفیدی را برای غربالگری متقاضیان کار فراهم کنند (هوگان ،هوگان و رابرتز .)1996 ،1از سوی
دیگر پژوهشهاای مختلاف نشاان دادهاناد کاه مقیااسهاای مرباوا باه ارزیاابی شخصایت،
پاایشبااینهااای خااوبی باارای عملکاارد شااغلی هسااتند (باریاام و موناات1991 ،2؛ اونااو و
ویسوسواران .)1998 ،3از جمله مطالعاتی که در زمینه کاارآیی آزماونهاای شخصایت در امار
استخدام صور

گرفته است ،میتوان به مطالعه رُسی ،اساتیچر ،میلار و لاوین )1998( 4اشااره

نمود .آنها با انجام یم مطالعه میدانی ،از فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه شخصایت نئاو ()NEO
استفاده کردند .آزمون دیگری که در مؤسسا و سازمانها برای تشخیص ویژگیهاای شخصایتی
افراد ،بهویژه برای در تناسب آن با مشاغل به کار برده میشود تست کتل( )1975( 5مقیااس 16
عاملی کتل) میباشد (ملیانی ،طاولی ،خدابخش و بختیاری .)1388 ،کتل ( )1975عناوان مایکناد
که در گستره موفقیت آموزشی ،نقش شخصیت فراتر از هوش است (نصری و همکاران.)1393 ،
اهمالکاری 6یکی از معضالتی است که اماروزه افاراد و ساازمانهاا باا آن روبارو هساتند
(جانسون و نیشی مورا .)2013 ،7اهمالکاری یم موضوع جالب بین رشتهای است که از اماور
مالی و سرمایهگااری تا سالمتی را در برمیگیرد (استیل .)2010 ،8اهمالکاری شکاف بین نیات
انجام کار و رفتار است و از آن به تأخیر انداختن و جایگزین کردن تکالیف ضروری باا انجاام
فعالیتهای غیرضروری تعبیر میشود (وانایرده.)2000 ،9
اهمالکاری سازمانی 10به تأخیر انداختن هدفمند شروع یا تکمیل تکاالیف مختلاف شاغلی
1- Hogan, Hogan, & Roberts
2- Barrick & Mount
3- Ones & Viswesvaran
4- Rosse, Stecher, Miller, & Levin
5- Kettel
6- procrastination
7- Johnson & Nishimura
8- Steel
9- Van Eerde
10- organizational procrastination
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است (خدابخشی ،سپهوندی ،شیخ االسالمی و حبیبی .)1394 ،از دیدگاه سازمانی ،اهمالکااری
دشمن سازمان و مانع رشد بهرهوری و خالقیت است (فیاضی و کاوه .)1388 ،به آینده محاول
کردن کارها ،به هر دلیل منطقی یا غیرمنطقی ،از زیر بار انجام آن شانه خاالی کاردن اسات کاه
اغلب با رناج و نااراحتی روانشاناختی هماراه اسات .مطالعاا
اهمالکاری اثرا

اخیار نیاز نشاان دادهاناد کاه

منفی بر سالمت جسمی ،روانی و زندگی روزمره به جای میگااارد (چاو و
2

چویی2005 ،1؛ سیروئیو ،ملیا-گوردون و پایچیل  .)2003 ،اهمالکاری به گونههاای متفااوتی
تجلی مییابد که از جمله میتوان به موارد؛ رویا دیادن ،نگرانای ،بحارانساازی ،پرخاشاگری،
پرکاری ،حواسپرتی ،بیزاری از تکلیف ،ابهام و سردرگمی در انجام امور ،اشااره کارد (اساتیل،
2007؛ تریسی .)2007 ،3بیوتل ،کلین ،آفنانگر ،برهلر ،دییر ،مولر 4و همکاران ( )2016به مطالعه
اهمالکاری در جمعیت آلمانی در بین سنین  14-95سال پرداختناد .نتاایج تحقیقاتشاان نشاان
داد ،اهمالکاری در بین سنین  14-29سال و در مردان بیشاتر اسات و باا اساترس ،اضاطراب،
خستگی و همچنین عدم رضایت از بابت درآمد و احترام شغلی رابطه دارد.
اهمالکاری را برخی به اشتباه معادل تنبلی میدانند ،در حاالی کاه ایان دو باا هام تفااو
دارند ،زیرا در تنبلی فرد میلی برای انجام کار ندارد ،در حالی که در اهمالکااری ،فارد بایکاار
نمیماند بلکاه اغلاب خاودش را مشاغول انجاام کارهاای غیرضاروری مایکناد تاا از انجاام
تکلیفهایی که باید در آن زمان انجاام شاود و اولویات دارد ،اجتنااب کناد (فیاضای و کااوه،
 .)1388زمانی که شخص کاری غیرضروری انجام میدهد ،تالش میکند تا در صاور

امکاان

خود و دیگران را متقاعد سازد که عملش منطقای و معقاول اسات (ارونساون ،1973 ،ترجماه
شکرکن .)1389 ،در این حالت فرد اهمالکار مجبور است در برابر تعلال ورزیادن و همزماان
سرزنش کردن خویش ،از خود دفاع کند .به این ترتیب از یم سو بارای عادم انجاام کارهاای
خود دلیل تراشی میکند و از سوی دیگر انجام کاارش را باه آخارین دقاایق موکاول مایکناد
(رضوی .)1389 ،این درگیری مداوم ذهنی برای دفااع از خاود باا پیامادهای ناخوشاایندی در
زمینه بهداشت جسمی و روانی همراه است .فشار روانی ناشی از کار زیااد هماراه باا عجلاه و
Chu & Choi
Sirois, Melia-Gordon, & Pychyl
Tracy
Beutel, Klein, Aufenanger, Brahler, Dreier, & Muller

1234-

رابطه ویژگیهاي شخصیتی و اهمالکاري سازمانی ...

45

استرس برای اتمام آن ،به تدریج منجر به تخلیه انرژی روانی فرد شده و زمینه برای فرساودگی
شغلی را فراهم میکند (صافارینیاا و امیرخاانی رازلیقای .)1391 ،فرساودگی شاغلی و تماام
مؤلفههای آن غیر از مؤلفه فقدان موفقیت فردی با اهمالکاری رابطه مثبت و معناادار دارد و از
بین ابعاد فرسودگی شاغلی ،شخصایتزدایای ساهم بیشاتری در پایشبینای اهماالکااری دارد
(محمدی .)1395 ،دانش ،نورمحمدیان و عبدالهی ( )1395نیز نشان دادند ،بین تیپ شخصایتی
مدیران و اهمالکاری و فرسودگی شغلی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
دیدگاههای نظری بسیاری جهت تفهیم و تبیین اهمالکاری وجود دارد .از میان آنها دیدگاههاای
مبتنی بر رفتارگرایی ،بر تقویت شدن رفتار اهمالکارانه ،نقش تنبیهکنندگی تکلیف ،شرطی شدن فارار
و اجتناب و نقش پاداشهای ویژه تأکید دارد .الایو و ناوآس )1977( 1نخساتین تبیاین شاناختی-
رفتاری اهمالکاری را به باورهای غیرمنطقی و خودانتقادی نسبت دادند .مفهوم پردازیهاای بنادورا

2

( )1997ازخودکارآمدی در نظریه شناختی -اجتماعی نیز به روشن شدن ماهیت اهمالکااری کمام
فزایندهای کرد (میرزایی ،غرایی و بیرشم .)1392 ،روزنتاال و کارلبرینا  )2014( 3اهماالکااری را
یم نارسایی فراگیر در خودتنظیمی تعریاف کردناد کاه یام پانجم از افاراد بزرگساال و نیمای از
دانشآموزان به آن مبتال هستند .همچنین عنوان کردند که عالوه بر اینکه اهماالکااری اثارا منفای
بر روی عملکرد فرد دارد روی سالمت روان فرد نیز تأثیر منفای دارد باهطاوریکاه فارد معماوالا از
استرس ،اضطراب و احساس گناه رنج میبرد .آنها باا تکیاه بار یافتاههاای خاود ،درماان شاناختی
رفتاری را در حل مشکل اهمالکاری مفید دانستند.
روانشناسان دو دسته عامل را برای به وجود آمدن اهمالکاری برشمردهاند ،عوامل درونای
و عوامل بیرونی .عوامل بیرونی شامل عوامل محیطی و ساازمانی همانناد نارضاایتی از سیساتم
نظار

و ارزیابی عملکرد کارکنان ،رویههای مدیریتی ،فشار خاانواده و فشاارهای اقتصاادی و

فرهن

اجتماعی میباشد .در این رابطه نگوین ،4استیل و فراری )2013( 5تاأثیر محایط کاار را

بر روی اهمالکاری مطالعه کردند و عنوان نمودند مشاغلی که در آنهاا کمتار از مهاار هاای
Ellis & Knaus
Bandura
Rozental & Carlbring
Nguyen
Ferrari
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انگیزشی استفاده میشود و یا ذاتاا نوع کار به شکلی است که ابعاد تشویقی ندارد ،بیشاتر منجار
به اهمالکاری در افراد میشود .اما عوامل درونی مربوا به خصوصیا

و ویژگایهاای فاردی

است که شامل نگرشها و نحوه تفکر ،احساس خودکمبینی ،توقع بیش ازحاد از خاود ،پاایین
بودن آستانه تحمل ،کمالگرایی وسواسگونه ،فقدان قاطعیت گناه یاا شرمسااری ،افساردگی و
اضطراب و ترس از شکست است (رضائی ،یارمحمدیان و محمودزاده اردکانی.)1395 ،
نتایج برخی مطالعا

نشان میدهد بین اهمالکاری با ویژگیهاای شخصایتی و خصوصایا

فردی رابطه وجود دارد .کوته )1987( 1در تحقیقی نشان داد باه نظار مساتقیم نااظران کارمنادان،
اختالف موجود در میزان اهمالکاری کارمندان ناشی از تفاو های فردی آنهاست (صفارینیاا و
امیرخانی رازلیقی .)1391 ،نتایج پژوهش دیااز-ماورالو ،فاراری و کهان )2008( 2حااکی از آن
است که بین ویژگیهایی چون وظیفهشناسی ،کانون کنتارل ،نظام و انضاباا و رفتارهاایی چاون
اضطراب و افسردگی و اهمالکاری همبستگی وجود دارد .هامچناین تحقیقاا

نشاان مایدهاد

اهمالکاری با خودکارآمدی (کالسن ،کراچو و راجانی )2008 ،3و اعتماد به نفو (بم ،کونز و
میلگرام )2000 ،4رابطه منفی دارد .اساتیل ( )2007در یام فارا تحلیال علال و اثارا

احتماالی

اهمالکاری را با متغیرهای متعدد مورد بررسی قرار داده است .یافتاههاای وی نشاان داد کاه باین
اهمالکاری و روانرنجورخویی ،تمرد و سرکشی و پیروی احساسای همبساتگی نااچیزی وجاود
دارد .از طرفی بیزاری از تکلیاف ،تاأخیر در تکلیاف ،خودبساندگی ،وظیفاهشناسای ،اشاکال در
خودکنترلی ،حواسپرتی ،انگیزش پیشرفت و تکانشای باودن پایشبینایکننادههاای قاوی بارای
اهمالکاری هستند (خسروی .)1388 ،به اعتقااد میلگارام و تان )2000( 5روانرنجورخاویی بااال
پیشبینیکننده اهمالکاری در تصمیمگیری است در حالیکه مسئولیتپایری پایین اهمالکااری را
در انجام تکلیف پیشبینی میکند .افراد روانرنجور ممکن است در صامیمگیاری بیشاتر تعلال
ورزنااد کااه نشااانه آن فقاادان سااازماندهی و پافشاااری در پیگیااری هاادف اساات (تمنااائیفاار و
منصوریبیم .)1392 ،نتایج تحقیق حسینزاده ( )1393نشان داد ،افراد دارای شخصیت برونگارا
Coote
Diaz-Morales, Ferrari, & Cohen
Klassen, Krawchuk, & Rajani
Beck, Koons, & Milgrim
Tenne

12345-

رابطه ویژگیهاي شخصیتی و اهمالکاري سازمانی ...

47

در مقایسه با افراد دارای شخصیت درونگرا میازان اهماالکااری بیشاتری دارناد .نتاایج تحقیاق
قاساامی ،علاایماادد ،کاارمخااانی و علاایماادد ( )1391نشااان داد کااه دو ویژگاای رواننژن ادی و
وظیفهمداری با اهمالکاری تحصیلی ارتباا داشتند که رواننژندی توانسات باه صاور مثبات و
وظیفهمداری بصور

منفی اهمالکاری تحصیلی را پیشبینای کناد .کاانتن و کاانتن )2016( 1باا

استفاده از پرسشنامه شخصیتی  NEOبه مطالعه رابطه ویژگیهای شخصیتی در بین  300کارمناد
بیمارستان در ترکیه پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که شخصیت رواننژندی با اهمالکاری رابطه
معنیدار مثبت و شخصیت باوجدان و مسئولیتپایر با اهماالکااری رابطاه معنایدار منفای دارد.
همچنین عنوان کردند احساس اعتماد به نفو دارای تأثیرا
احساس ناخودکارآمدی دارای تأثیرا

مثبت روی رفتارهای اهمالکااری و

منفی روی رفتارهای اهمالکاری دارد.

اهمااالکاااری ممکاان اساات پیامااد عااواملی همچااون خودکارآماادی پااایین (الکساااندر و
آنوگبوزی)2007 ،2؛ باورهاای غیار منطقای (اساتیل)2007 ،؛ تارس از شکسات (ساولومون و
راثبلوم)1984 ،3؛ اضطراب (هاول و واتسون )2007 ،4باشد .همچنین ،اهمالکاری ممکن اسات
یم عاد

غلط ،با پیامدهای روانشناختی نظیر استرس ،نگرانی و اضاطراب (فاریتش ،یانا

و

هیکسون )2003 ،5و افسردگی (دوویت و شوونبرگ )2002 ،6باشد.
اهمالکاری در شروع یم تکلیف میتواند به دلیل تمایل به انجام آن به صاور کامال و عاالی
باشد .این امر انجام تکلیف را سخت یا ناخوشایند میکند .بنابراین فرد اهمالکار به علت مواجهاه باا
استانداردهای کمالگرایانه ،از انجام تکلیف از دید خود ،به شاکل عجوالناه اجتنااب مایکناد و باه
زمانی دیگر موکول میکند که با دقت بیشاتر و باه شاکل ایادهآل انجاام دهاد (شاافران و مانسال،7
 .)2001در این راستا نتایج پژوهشهای متعدد حاکی از ارتباا بین کمالگرایی و اهمالکااری اسات.
نتایج پژوهش محمدی )2011( 8نشان داد که افراد با نمرا باال در کمالگرایی در مقایساه باا افاراد
Kanten & Kanten
Alexander & Onwuegbuzie
Solomon & Rothbloom
Howell & Watson
Fritzsche, Young, & Hickson
Dewitte & Schouwenburg
Shafran & Mansell
Mohammadi

12345678-
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دارای نمرا پایین ،در اهمالکاری تحصیلی نمرا باالیی دارند .نتایج تحقیقا فاتحی ،عبدخادایی
و پااورغالمی ( )1391نشااان داد ،بااین کمااالگرایاای و اهمااالکاااری رابطاه مثباات معناایدار و بااین
خودکارآمدی و اهمالکاری رابطه منفی معنیدار وجود دارد .همچنین ،نتایج رگرسایون حااکی از آن
بود که کمالگرایی و خودکارآمدی جمعاا  37درصاد از واریاانو اهماالکااری را تبیاین مایکنناد.
یافتههای تحقیق ستایش و توزندهجانی ( )1395نشان میدهد که تیپهای شخصایتی و سابمهاای
مدیریت میتوانند اهمالکاری شغلی مدیران را پیشبینی کنند.
عالوه بر ویژگیهای شخصیتی ،مطالعا

بسیاری نشان دادهاند عدالت ساازمانی ،1رضاایت
3

شغلی( 2کریمی و اندام )1395 ،و تعهد سازمانی (شریفی ،سلیمی و احمدی )1389 ،از عوامل
مهم و تأثیرگاار بر اهمالکاری سازمانی هستند .از طرفی تحقیقا

بسیاری نیز حاکی از وجاود

رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با این عوامل است.
با توجه به مطالب یاد شده پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی
و اهمالکاری سازمانی میباشد.

روش
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگیري
پژوهش حاضر ،مطالعهای از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکناان
شاغل در بیمارستان شهید باهنر تهران ،اعم از کادر درمانی و بخش اداری میباشد .گروه نمونه
شامل  100نفر بود که به روش نمونهگیری دردسترس از بخشهاای مختلاف درماانی و اداری
این بیمارستان انتخاب شدند .یافتههای جمعیتشناختی پژوهش حاضر نشان مایدهاد کاه در
 100شرکتکننده میانگین سنی  31/32سال یا انحراف استاندارد  5/42مایباشاد 55 .نفار (55
درصد) مرد و  45نفر( 45درصد) زن بودند .در نمونه حاضر  1نفر ( 1درصد) زیار دیاپلم13 ،
نفر ( 13درصد) دیپلم 13 ،نفر ( 13درصد) فوق دیپلم 54 ،نفر ( 54درصد) کارشناسی 18 ،نفر
( 18درصد) کارشناسی ارشد و  1نفر ( 1درصد) دارای تحصیال

دکتری بودند.

1- organizational justice
2- job satisfaction
3- organizational commitment
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ابزار پژوهش
در پژوهش حاضر از پرسشنامه  16عاملی شخصیت کتل 1و پرسشنامه اهمالکاری سازمانی
استفاده شده است.
پرسشنامه اهمالکاري سازمانی .پرسشانامه اهماالکااری ساازمانی بار اسااس تلفیقای از
رویکردهای روانکاوی و شناختی-رفتاری توسط صفارینیا و امیرخانی رازلیقای ( )1391بارای
اندازهگیری سطح اهمالکاری و تعلل کارمندان در امور اداری طراحای شاده اسات .پرسشانامه
ماکور پو از ساخته شدن ،از نظر مفهومی و دقت به کارگیری کلماا

معاادل و جملاهبنادی

مناسب ،توسط چند تن از متخصصان روانشناسی مورد مقایساه و باازبینی قارار گرفتاه اسات.
برای رفع نواقص و ابهاما

مفهومی و رسیدن به ترکیببندی سلیو و کمنقصتار ،پرسشانامه

توسط گروهی از دانشجویان تکمیل و از آنان خواسته شده تا نظرا

خود و کلماا

و نکاا

مبهمی را که احتماالا مخاطب را دچار اشتباه میکند عالمتگااری کرده و توضایح دهناد .ایان
پرسشنامه بر روی  503کارمند ادارا

و سازمانهای شهر تهران اجرا شده است.

این پرسشنامه که از نوع مداد-کاغاای و خاودگزارشدهای اسات ،مشاتمل بار  25گویاه
میباشد .گویههای  25 ،2 ،23 ،22 ،21 ،19 ،18 ،15 ،16 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،1خردهمقیاس
«ناکارآمدی» ،گویههای  6 ،5 ،4 ،3 ،2خردهمقیاس «تشویش ذهنای» و گویاههاای ،17 ،16 ،12
 20خردهمقیاس «بیزاری از تکلیف» را میسنجند .نمرهگااری گویهها بر اساس مقیاس لیکار
پنج درجهای بهصور

(همیشاه ( ،)5غالبااا ( ،)4گااهی اوقاا

( ،)3باهنادر

 )2و

(هرگز  )1انجام میشود .بنابراین ،حداقل و حداکثر نمره کساب شاده از ایان پرسشانامه باه
ترتیب برابر با  25و  125خواهد بود .الزم باه ذکار اسات کاه گویاههاای  1و  6باه صاور
معکوس نمرهگااری میشوند .نمرا

بین  25تا  37نشاندهنده اهمالکاری سازمانی خیلی کام

یا عدم اهمالکاری سازمانی و نمرا

 113تا  125نشاندهنده اهمالکاری سازمانی خیلی زیااد

است .نمرا

کمتر از  59که همان نقطه میانه با پنجاه درصدی است ،نشاندهناده عادم تمایال

به اهمالکاری سازمانی و نمرا

باالتر از  59نشاندهنده تمایل به اهمالکاری سازمانی است.

در پژوهش صفاری نیا و امیرخانی رازلیقی ( )1390پایایی کل پرسشنامه با استفاده از روش
1- Sixteen Personality Factor Questionnaire,16PF
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بازآزمایی برابر با  0/75و برای خردهمقیاسهای ناکارآمدی ،تشویش ذهنی و بیزاری از تکلیاف
برابر با 0/73 ،0/64و  0/64به دست آمد که میزان رضایتبخشی است .همچناین ،پایاایی کال
پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با  0/89و برای خردهمقیاسهای ناکارآمادی،
تشویش ذهنی و بیزاری از تکلیف بهترتیب برابر با  0/70 ،0/88و  0/55به دست آمد که میازان
قابل قبولی است (صفارینیا.)1394 ،
پرسشنامه  16عاملی شخصیت کتل ( .)16PFکتال ( )1975شخصایت را باه  19بُعاد
اساسی که آنها را صافا

عمقای نامیاد ،کااهش داد و باا اساتفاده از روش تحلیال عاواملی،

پرسشنامه شخصیتی 16عاملی ( )16PFرا ساخت که بر اساس آن میتاوان ارزیاابی کااملی از
شخصیت هر فرد به دست آورد .وی به هر عامل دو نام داده است یکی برای نمرههاای بااال و
دیگری برای نمرههای پایین (آتکنیسون و هیلگارد1983 ،1؛ به نقل از عبادی ،دالور و نجاریان،
 16PF .)1382یم پرسشنامه با قابلیت نمرهگااری عینی اسات کاه بار مبناای پاژوهشهاای
بنیادی در روانشناسی جهت فراهم آوردن کاملترین پوشش شخصایت ممکان در یام زماان
کوتاه جهت آزمون است (عبادی و همکاران.)1382 ،
آزمون شخصیتی  16عاملی کتل چون سایر آزمونهای ساختدار بار اسااس فرضایههاایی
ساخته شده است که معتقدند خصایص یا صفا

انساان در موقعیاتهاای گونااگون از ثباا

نسبی برخوردار هستند ولیکن از فردی به فرد دیگر تفاو

میکنند که در عین حاال مایتاوان

آنها را اندازهگیری کرد .این فرضیهها به بهترین نحو از طریق روش تحلیل عاملی کاه آزماون
 16عاملی کتل بر مبنای آن ساخته شده اسات ،بررسای شاد .کتال ( )1975باا اساتفاده از ایان
شخصیت که توسط آلپور

تدوین شده بود ،ساختن آزمون شخصیت خاود را

فهرست صفا

آغاز کرد و سپو با کاهش تعداد آن صفا

به  171صفت ،آنهاا را در قالاب  36بعاد تحات

عنوان صفا

سطحی مطرح کرد .سرانجام پژوهشهای بعدی وی از طریق تحلیال عااملی16 ،

عامل متمایز و عمقی که همه تغییرا

 36بُعد شخصیت را تبیین میکنند ،فراهم کارد باه ایان

ترتیب کتل شخصیت را به  16بعد اساسی کاهش داد و بر اسااس آنهاا پرسشانامه شخصایتی
خود را ساخت .وی برای هر یم از عوامل دو نام در نظر گرفته (به صاور

صافا

متضااد)،

یکی برای نمره باال و دیگری برای نمره پایین (فتحی آشتیانی .)1393 ،به قرار زیر:
1- Atkinson & Hillgard
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عامل  :Aادواریخویی (مردمآمیزی)  -گسیختهخویی (مردمگریزی)
عامل  :Bهوش عمومی (استدالل انتزاعی)  -نارسایی عقلی (استدالل عینی)
عامل  :Cنیرومندی من (پایداری هیجانی)  -نوروزگرایی عمومی (ناپایداری هیجانی)
عامل  :Eسلطهگری  -سلطهپایری
عامل  :Fسرزندگی  -دلمردگی
عامل  :Gخلق استوار (باوجدان)  -خلق نارس و وابسته (مصلحتگرا)
عامل  :Hادواریخویی متهورانه (جسور)  -گسیختهخویی اساسی (ترسو)
عامل  :Iحساسیت هیجانی (حساس ،نرمخو)  -زمختی رشدیافتگی (غیرحساس ،یکدنده)
عامل  :Lگسیختهخویی پارانویاگونه (شکا )  -دردسترس بودن اعتمادآمیز (زودباور)
عامل  :Mاهل عمل  -خیالپرداز
عامل  :Nظرافتکاری (رُ گویی و صراحت)  -سادگی بایظرافات (مالحظاهکاار باودن،
حفظ حریم خصوصی)
عامل  :Oاعتماد توأم با آرامش (اطمینان به خاود)  -بایاعتماادی اضاطرابآمیاز (مساتعد
احساس گناه)
عامل  :Q1بنیادگرایی (باز بودن به تغییر)  -محافظهکاری
عامل  :Q2خودکفایی (مسلط به خود)  -ناتوانی در اخا تصمیم (متکی به دیگران)
عامل  :Q3خویشتندار (کمالگرا)  -ناخویشتندار (اختالل مدارا)
عامل  :Q4مضطرب  -آرام
اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس  16عاملی کتل توسط برزگر ( )1375بر روی دانشآماوزان
دبیرستانی صور

گرفته است .به منظاور بررسای میازان ضاریب پایاایی هار یام از عوامال

پرسشنامه از سه روش متفاو

استفاده شد .روش آزمون-آزمون مجدد باا فاصاله زماانی کام،

روش آزمون-آزمون مجدد با فاصله زمانی زیااد و روش همساانی درونای (آلفاای کرونبااخ).
متوسط میزان ضریب پایایی به دست آمده از روش آزمون-آزمون مجدد با فاصاله زماانی کام
برابر با  0/65و با روش آزمون-آزمون مجدد با فاصله زماانی زیااد  0/52و باا روش همساانی
درونی (آلفای کرونباخ) برابر با  0/54به دست آمده است .برای بررسی میزان ضریب روایی هر
یم از عوامل از طریق میزان ضریب همبستگی هر یم از عوامل پرسشنامه با عوامل پرسشنامه
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 16عاملی شخصیت محاسبه گردید که متوسط ضریب روایی عوامل  0/76به دست آمده اسات
که حاکی از اعتبار و روایی قابل قبول این پرسشنامه میباشد (ملیانی و همکاران.)1388 ،

یافتهها
شاخصهای توصیفی خردهمقیاسهای متغیرهاای ویژگایهاای شخصایتی و اهماالکااری
سازمانی در جدول  1قابل مشاهده است.
جدول  .1شاخصهاي توصیفی متغیرهاي ویژگیهاي شخصیتی و اهمالکاري سازمانی
مقیاسها

خردهمقیاسها

میانگین

انحراف استاندارد

A

10/44
8/5

2/13
3/34

C
E
F
G

12/79

2/5

12/57

2/81

12/26
11/5
12/14
9/54

2/68
2/81
2/65
2/38

9/18

2/35

11/95
9/7

2/73
2/51

O

12/59

2/53

Q1
Q2
Q3

9/12
9/73

2/53
2/46

9/3
10/96

2/27
2/46

ناکارآمدی
بیزاری

37/2
11/48

10/66
2/7

تشویش ذهنی

13/78

3/68

B

ویژگیهای شخصیتی (کتل)

H
I
L
M
N

Q4

اهمالکاری سازمانی
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همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،از میان مؤلفههای ویژگیهای شخصیتی مقیاس
کتل ،خردهمقیاسهای  Cو  Q3بهترتیب دارای بیشترین و کمترین میانگین و خردهمقیاسهاای
 Bو  Aبهترتیب دارای بیشترین و کمترین انحراف استاندارد میباشند .در متغیار اهماالکااری
سازمانی نیز خردهمقیاس های تشویش ذهنی و ناکارآمدی به ترتیب دارای بیشاترین و کمتارین
میانگین و خردهمقیاس های ناکارآمدی و بیزاری به ترتیب دارای بیشاترین و کمتارین انحاراف
استاندارد میباشد.
در جدول  2همبستگی بین خردهمقیاسهای شخصیت جامعهپسند با متغیرهای ویژگیهای
شخصیتی و خردهمقیاسهای اهمالکاری سازمانی قابل مشاهده است.
جدول  .2همبستگی بین متغیرهاي ویژگیهاي شخصیتی و خردهمقیاسهاي اهمالکاري سازمانی
مقیاس

ویژگیهای شخصیتی (کتل)

ناکارآمدي

بیزاري

تشویش ذهنی

A

0/04

0/02

0/07

B

0

0/02

0/16

C

0/01

0/1

0/006

E

0/1

0/08

0/04

F

0/07

0/13

-0/01

G

-0/12

-0/1

-0/06

I

0/03

-0/03

-0/008

L

0/07

-0/04

*

0/17

M

0/01

0/11

0/03

**

**

N

0/25

0/26

O

-0/06

-0/05

Q1

0/15

0/03

Q2
Q3
Q4

**

0/26

0/11
**

0/33

**

0/33

-0/06
*

0/20

-0/08

0/092

0/1

-0/07

**

0/23
**p>0/01

**

0/61
*p>0/05
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با توجه به جدول  2بین متغیرهای ناکارآمدی از خردهمقیاسهای اهماالکااری ساازمانی و
عاملهای  Q2 ،Nو  Q4از ویژگیهای شخصیتی در سطح  p>0/01همبستگی مثبت معناداری
مشاهده میشود .همچنین بین متغیر بیزاری از تکلیف از خردهمقیاسهای اهمالکاری ساازمانی
و عاملهای  Nو  Q4از ویژگیهای شخصیتی در سطح  p>0/01همبساتگی مثبات معنااداری
وجود دارد؛ بین متغیرهای تشویش ذهنی از خردهمقیااسهاای اهماالکااری ساازمانی نیاز باا
عاملهای  Nو  Q4در ساطح  p>0/01و باا عامال  Q1در ساطح  p>0/05همبساتگی مثبات
معناداری مشاهده میشود ،همچنین بین تشویش ذهنی با عامل  Lاز ویژگیهای شخصایتی در
سطح  p>0/05همبستگی منفی معنادار نشان داده شده است.
در جدول  3تحلیل رگرسیون گام به گام باین ویژگایهاای شخصایتی خاردهمقیااسهاای
اهمالکاری سازمانی قابل مشاهده است.
جدول  .3تحلی رگرسیون گامبهگام بین متغیرهاي ویژگیهاي شخصیتی و خردهمقیاسهاي اهمالکاري
سازمانی
متغیر مالک

متغیر پیشبین

B

Beta

T

N

0/98

0/23

2/64

Q2

-1/47

-0/34

-3/9

Q3

0/81

0/17

1/97

Q4

1/62

0/37

4/25

0/00001

N

0/34

0/23

3/13

0/002

Q1

0/21

0/14

1/69

Q2

-0/30

-0/20

-2/76

Q4

0/91

0/61

8/18

N

0/24

0/23

2/36

Q4

0/21

0/19

2/01

اهمالکاري سازمانی ویژگیهاي شخصیتی
ناکارآمدی

تشویش ذهنی

بیزاری از تکلیف

R

R2

Sig
0/009

0/31 0/56

0/48 0/50

0/00001
0/051

0/053
0/007
0/00001

0/10 0/32

0/02
0/046
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با توجه به جدول  3میتوان گفت عاملهای  Q3، Q2 ،Nو  Q4از ویژگایهاای شخصایتی،
برای متغیر ناکارآمدی از خردهمقیاسهای اهمالکاری سازمانی ،متغیر پیشبین مناسبی هستند .این
چهار عامل )R2= 0/31( 0/31 ،از عامل نارکارآمدی را پیشبینی میکنناد .بارای متغیار تشاویش
ذهنی از خردهمقیاسهای اهمالکااری ساازمانی ،عامالهاای  Q2 ،Q1 ،Nو  Q4از ویژگایهاای
شخصیتی پیشبینیکنندههای مناسبی هساتند .همچناین ایان چهاار عامال )R2= 0/48( 0/48 ،از
عامل تشویش ذهنی را پیشبینی میکنند .همچنین برای متغیر بیزای از تکلیف از خردهمقیاسهای
اهمالکاری ،عاملهای  Nو  Q4از ویژگیهای شخصیتی پیشبینیکننده مناسبی هستند و ایان دو
عامل )R2= 0/10( 0/10 ،عامل بیزاری از تکلیف را میتوانند پیشبینی کند .با توجاه باه ضاریب
استاندارد  Betaعامل  Nبرای هر سه متغییر نسبت به بقیه عاملها قدر

پیشبینی بیشتری دارد

و با توجه میزان  R2نمیتوان گفات ،چهاار عامال  Q2 ،Q1 ،Nو  Q4باا تاوان بیشاتری عامال
تشویش ذهنی را پیشبینی میکنند.

بحث و نتیجهگیري
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با اهماالکااری ساازمانی اسات.
یافتههای آماری ایان پاژوهش نشاان مایدهاد کاه باین برخای از ویژگایهاای شخصایتی و
اهمالکاری سازمانی همبستگی وجود دارد .ایان یافتاه باا نتاایج پاژوهشهاای صافارینیاا و
امیرخانی رازلیقی ( ،)1391دیاز-مورالو و همکاران ( ،)2008کالسن و همکاران ( ،)2008بم
و همکاران ( ،)2000استیل ( ،)2007میلگرام و تن ( ،)2000تمنائیفر و منصوریبیام ()1392
و حسینزاده ( )1393همسو میباشد.
بهطور دقیقتر نتایج حاصل از یافتههای پژوهش حاضار حااکی از آن اسات کاه از عوامال
ویژگیهای شخصیتی ،عاملهای  Q2 ،Nو  )p>0/01( Q4با ناکارآمدی از خاردهمقیااسهاای
اهمالکاری سازمانی؛ عاملهای  Nو  )p>0/01( Q4با بیزاری از تکلیف و تشاویش ذهنای از
خردهمقیاسهای اهمالکاری سازمانی و همچنین عامل  )p>0/05( Q1با خردهمقیاس تشاویش
ذهنی همبستگی مثبت معنادار نشان میدهد .در ادامه یافتههای تحلیل آمااری رگرسایون نشاان
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می دهد ،عامل های  Q2 ،Nو  Q3از ویژگیهای شخصایتی بارای خاردهمقیااس ناکارآمادی و
عاملهای  Q2 ،Q1 ،Nو  Q4برای خردهمقیاس تشویش ذهنی و در انتها عوامل  Nو  Q4برای
خرده مقیاس بیزاری از تکلیف در سطح ( )p>0/05پیشبینایکنناده مناسابی هساتند .بناابراین
فرضیه این مقاله تأیید میشود.
با توجه به یافتههای بهدست آمده میتوان چناین اساتنباا کارد کاه برخای از مؤلفاههاای
شخصیتی با خردهمقیاسهای اهمالکاری رابطه دارند و میتوانناد باه میازان مناسابی آنهاا را
پیشبینی کنند .این یافته ها با مطالعا

ساتایش و توزنادهجاانی ( ،)1395قاسامی و همکااران

( ،)1391حسینزاده ( )1393و خسروی ( )1388همسو است.
عامل  Nبرای سه خردهمقیاس اهمالکاری قدر

پیشبینیکنندگی مناسبی دارد ،این عامال

داللت بر صفت شخصیتی نکته سنج ،دقیق ،سختگیر و عقلگرا است ،در کنار ایان عامال در
خردهمقیاس ناکارآمدی عامل  Q3هم پیشبینیکننده مناسبی است؛ این عامل هم داللت بار ویژگای
شخصیتی دارد که هیجآنهای خود را کنترل میکند ،در عملکردشان معیارهایی باالیی را مدنظر قارار
میدهند و ممکن است خشم و انعطافناپایر باشند ،در واقع مجموعهای از این ویژگایهاا داللات
بر صفت کمالگرایی میکند که همنشینی عامل  Q3با عامل  Nاین ویژگای کماالگرایای را ممکان
است تشدید کند .بنابراین میتوان چنین استنباا کرد که ایان یافتاههاای مقالاه حاضار باا مطالعاا
فااتحی و همکااران ( ،)1391محمادی ( ،)2011شاافران و مانسال ( )2011و کااظمی ( )1394کااه
نشاندهنده رابطه بین کمالگرایی با اهمالکاری است ،همسو است .عامل  Q2برای دو خاردهمقیااس
ناکارآمدی و تشویش ذهنی پیشبینکننده مناسبی است ،این عامال در بُعاد مثبات خاود داللات بار
استقالل ،متکی به خود و مصمم بودن را دارد که بیشتر این افراد به تنهایی کار کاردن عالقاه دارناد.
این افراد به علت نگاه درونگرا نسبت به خود ممکن است چنادان باا دیگاران همادل نباشاند و در
کارهای گروهی شرکت نکنند ،آنها بیشتر متعهد به خود هستند تاا دیگاران ،بناابراین ممکان اسات
تعهد اجتماعی محکمی نداشته باشند و در مواقعی که گمان کنند کاه مناافع آنهاا تاأمین نمایشاود
نسبت به سازمان تعهد خود را از دست دهند و در انجام وظایف اهمال کنند.
عامل  Q4برای دو خرده مقیاس بیزاری و تشویش ذهنی پیشبینیکننده مناسبی است ،ایان
عامل داللت بر ویژگی شخصیتی میکند که خیلای زود عصابانی مایشاوند و کنتارل خشام و
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هیجان ندارند .بنابراین دارای هیجان بیثباتی هستند و نسبت به وقایع بدون تعقل و به صور
تکانشی واکنش نشان میدهند  .بدین علات ایان افاراد تعهاد پاایینی دارناد و در ماواقعی کاه
خشمگین هستند با اهمالکاری سعی میکنند به سازمان آسیب بزنند.
عامل  Q1تنها برای خردهمقیاس ناکارآمدی پیشبینیکنناده مناسابی اسات ایان عامال هام
داللت بر ویژگی شخصیتی دارد که در بُعد مثبت خاود بسایار محافظاهکاار ،انعطاافناپاایر و
خشم هستند .این افراد ممکن است با تغییرا

سازمان همراهی نکرده و خود را با آن سازگار

نکنند و حتی در مواقعی که سازمان بخواهد تغییرا
مقاومت میتواند بهصور
اثرا

ساختار دهد مقاومت نشان دهند کاه ایان

اهمالکاری در آنها بروز پیدا کند .همنشینی این عامل با عامال N

آن را ممکن است تشدید کند .همه این عوامل در بُعاد خیلای مثبات خاود باا نگرانای،

اضطراب و تشویش ذهنی و باورهای غیرمنطقی همراه هستند که این امر میتواند منجر به عدم
تمرکز بر انجام وظیفه شغلی و اهمالکاری شود.
عاملهای  I ،G ،F ،E ،C ،B ،Aو  Mرابطه معنااداری باا زیار مقیااسهاای اهماالکااری
ندارند .عامل  Aمرتبط با مردمآمیزی و یا گرایش به انزوا است که رابطه معناداری با اهماالکااری
ندارد و این شاید نشاندهنده آن است که هم در کسانی که برای ارتباطا اجتماعی ارزش قائلناد
و عالقه دارند مورد قضاو مثبت قرار گیرناد و هام در کساانی کاه ماردم گریاز و بارای آنهاا
قضاو

دیگران ارزش زیادی ندارد ،با اهمالکاری رابطاهای وجاود نادارد .هاوش عماومی نیاز

ارتباطی با اهمالکاری ندارد .چرا که افراد صرف نظر از اینکه دارای هوش باال یاا پاایینی باشاند
میتوانند اهمالکار باشند یا نباشند .سایر متغییرهای  Eکه بیانگر قدر

کنتارل و مادیریت خاود

است ،عامل  Fکه نشاندهنده میزان سرزندگی است ،عامل  Iکه نشااندهناده مادیریت هیجاان و
احساسا است و عامل  Mکه میزان تخیل و خیالپردازی را نشان میدهد ،بدین خاطر که بیشتر
جزو عاملهای درونفردی هستند با اهمالکاری رابطهای ندارند.
برای قدر

تعمیمپایری بیشتر پیشنهاد میشود در پژوهش های آتی حجام نموناه بیشاتر

شود و نمونهگیری به روش تصادفی باشد و همچنین گروههای شغلی متنوعی در مطالعا
شرکت داده شوند.

آتی
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منابع
فارسی
ارونساون ،الیاو
انتشارا

( .)1973روانشناسای اجتماااعی .ترجماه حساین شاکرکن ( .)1389تهااران:

رشد.

اسکالتز ،دویان پای و اساکالتز  ،سایدنیالان ( .)1976نظریاههاای شخصایت .ترجماه یحیای
سیدمحمدی ( .)1388تهران :نشر ویرایش.
بابائیان ،علی؛ سامانی ،یوسف؛ و کرمی ،ذبیحاله ( .)1393بررسی رابطه ویژگیهاای شخصایتی باا
عملکرد شغلی کارکنان رستههای مأموریتی ناجا .فصلنامه منابع انسانی ناجا.9-28 ،)37(9 ،
برزگر ،مجید ( .)1375هنجاریابی پرسشنامۀ  16عاملی کتل در دانشآماوزان دبیرساتانهاای شاهر
شیراز( .پایاننامه کارشناسی ارشد روانشناسی-روانسنجی) .دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.

بریری ،ماهرخ ( .)1384بررسی رابطه صفا

شخصیت و رضاایت شاغلی در کارکناان پلایو

کالنتری( .پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،رودهن.
تمنائیفر ،محمدرضا و منصوریبیم ،اعظم ( .)1392تبیین اهماالکااری تحصایلی بار اسااس
صفا

شخصیتی،کمالگرایی و رضایت از زندگی دانشاجویان .فصالنامه انجمان آماوزش

عالی ایران.165-185 ،)4(5
حسینزاده ،محسن ( .)1393بررسی رابطه شخصایت باا اهماالکااری کارکناان شارکت آب و
فاضالب خراسان شمالی( .پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود.
خدابخشی ،مهدی؛ سپهوندی ،محمدعلی؛ شیخ االسالمی ،علی؛ و حبیبی ،الهاام ( .)1394پایش
بینی اهمال کاری سازمانی و رضایت از زندگی بر اساس فرسودگی شغلی و سابقه خدمت.
مجله طب نظامی.207-213 ،)4(17 ،
خسروی ،علی اکبر ( .)1388بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان و اهمالکاری آنان در بخاش
آموزش سازمان توسعه تجار ایران .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی.125-141 ،)2(3 ،

دانش ،سالم؛ نورمحمدیان ،مژده؛ و عبدالهی ،ایوب ( .)1395بررسی رابطاه تیاپ شخصایتی باا
فرسودگی و اهمالکاری شغلی مدیران مدارس منطقه الشاار .اولاین کنفارانو باینالمللای
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اجتمااعی ایاران،

دبیرخانه دائمی کنفرانو قم.
رضائی ،بهروز؛ یارمحمدیان ،محمدحساین؛ و محماودزاده اردکاانی ،حساین ( .)1395بررسای
شیوع اهمالکاری سازمانی و عوامل فردی و شغلی مارتبط باا آن ،در کارکناان پرساتاری و
مامایی .فصلنامه مدیریت پرستاری.17-28 ،)1(5 ،

رضوی ،فریبا ( .)1389ساخت و هنجاریابی پرسشنامه مدیریت زمان برای داناشآماوزان دبیرساتانی.
(پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه پیام نور ،تهران.

ساعتچی ،محمود ( .)1386روانشناسی کار (کاربرد روانشناسی در کار ،ساازمان و مادیریت).
(چاپ چهاردهم) .تهران :نشر ویرایش.

ستایش ،سیمین و توزندهجانی ،حسن ( .)1395بررسی رابطه تیپهای شخصیتی با سابمهاای
مدیریتی و اهمالکاری شغلی مادیران .چهاارمین هماایش ملای مشااوره و ساالمت روان.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان ،قوچان.
شریفی ،سمانه؛ سلیمی ،قربانعلی؛ و احمدی ،سایداحمد ( .)1389بررسای رابطاه ویژگایهاای
شخصیتی با تعهد سازمانی در مادیران و معلماان مادارس ابتادایی ،راهنماایی و متوساطه

شهرستان خوانسار .فصلنامه علمی -پژوهشی رهیافتی ناو در مادیریت آموزشای ،دانشاگاه
آزاد اسالمی واحد مرودشت.81-106 ،)4(1 ،
صفارینیا ،مجید ( .)1394آزمونهای روانشناختی اجتماعی و شخصیت .تهران :انتشارا

ارجمند.

صفاری نیا ،مجید و امیرخانی رازلیقی ،زهرا ( .)1391تحلیل مسیر ارتباا اهمالکااری ساازمانی

با برانگیختگی شناختی و فرسودگی شغلی کارکنان ادارههای دولتای اساتان تهارا  .مجلاه
پژوهشهای مدیریت علوم انسانی.111-131 ،)4(2 ،
عبادی ،غالمحسین؛ دالور ،علی؛ و نجاریان ،بهمن ( .)1382بررسی ساختار عاملی پرسشنامه  16عااملی
کتل فرم )16PF-E( Eدر شهراهواز .مجله علوم تربیتی و روانشناسی..83-100 ،)1-2(3 ،
فاتحی ،یونو؛ عبدخدایی ،محمدسعید؛ و پورغالمی ،فرزاد ( .)1391بررسی رابطه کمالگرایای

و خودکارآماادی بااا اهمااالکاااری در کارکنااان بیمارسااتان دولتاای شااهر فراشاابند .مجلااه
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اهواز (دورهي سوم ،سال  ،3پاییز و زمستان  ،1395شماره )2

پژوهشهای روانشناسی اجتماعی.49-58 ،)6(2 ،

فتحی آشتیانی ،علی ( .)1393آزمون های روانشناسای ،ارزشایابی خصایت و ساالمت روانای.
تهران :انتشارا

بعثت.

فیاضی ،مرجان و کاوه ،منیژه ( .)1388تعلل :سندروم فردا .ماهنامه تدبیر.26-28 ،)205(20 ،

قاسمی ،نعمت؛ علایمادد ،زهارا؛ کارمخاانی ،جاواد و علایمادد ،آرزو ( .)1391بررسای رابطاه باین
ویژگی های شخصیتی و اهمالکاری تحصیلی در دانش آموزان ساال ساوم مقطاع متوساطه
استان ایالم .نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین ،دانشگاه آزاد اساالمی واحاد سانند ،
سنند .

کاظمی ،محبوبه ( .)1394رابطه اهمالکاری سازمانی با کمالگرایای و عملکارد شاغلی معلماان
ناحیه یم شهر شیراز( .پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه آزاد اسالمی واحاد مرودشات،
مرودشت.
کریمی ،زهرا و اندام ،رضا ( .)1395بررسی ارتباا بین رضایت شاغلی و عادالت ساازمانی باا

اهمالکاری (مطالعه موردی :هیئتهای ورزشی شهر همدان) .مجله مطالعا مدیریت رفتار
سازمانی در ورزش.99-110،)2(3 ،
کوشکی ،شیرین؛ هومن ،حیدرعلی؛ و زاهدی ،سیمین ( .)1388رابطه ویژگیهای شخصیتی باا

عوامل رضایت شغلی دبیران .مجله تحقیقا

روانشناختی.8-26 ،)4(1 ،

محمدی ،نسرین ( .)1395رابطه مدیریت زمان و فرسودگی شاغلی باا اهماالکااری ساازمانی.
(پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل.
ملیانی ،مهدیه؛ طاولی ،آزاده؛ خدابخش ،روشانم؛ و بختیااری ،ماریم ( .)1388مقایساه نتاایج

آزمون  16عاملی کتل در ماورد داوطلباین آزاد و متقاضایان اساتخدام .فصالنامه تاازههاای
روانشناسی صنعتی و سازمانی.39-45 ،)1(1 ،
میرزایی ،مصلح؛ غرایی ،بنفشه؛ و بیرشم ،بهروز ( .)1392نقاش کماالگرایای مثبات و منفای،
خودکارآمدی ،نگرانی و مشکل در نظم بخشی هیجانی در پیشبینی اهمالکاری رفتااری و
تصمیمگیری .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران.230-240 ،)3(19 ،
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