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 چکیده
 

های  ویژگی بین هرابط ههدف از پژوهش حاضر مطالع
شاغل در  کنانکاری سازمانی در بین کار شخصیتی و اهمال

نفر بود که به روش  100. نمونه شامل بودبیمارستان 
انی و اداری های مختلف درم دسترس از بخش گیری در نمونه

بیمارستان شهید باهنر تهران انتخاب شدند. ابزار پژوهش 
عاملی شخصیت کتل و  16 ههای پرسشنام شامل پرسشنامه

 کاری سازمانی بود. نتایج حاکی از آن است که اهمال
شخصیتی های  ویژگی ( از01/0>p) Q4و  N ،Q2های  عامل

  N های کاری، عامل مقیاس ناکارآمدی از اهمال با خرده
های بیزاری از تکلیف و  مقیاس ( با خرده01/0>p) Q4و 

 مقیاس تشویش ( با خرده05/0>p) Q1تشویش ذهنی و عامل 
های  دار دارند. همچنین یافته یذهنی همبستگی مثبت معن

و  N ،Q2های  دهد عامل تحلیل آماری رگرسیون نشان می
Q3 های  مقیاس ناکارآمدی و عامل برای خردهN ،Q1 ،Q2  و
Q4 مقیاس تشویش ذهنی و عوامل  برای خردهN و Q4  برای
مناسبی  هکنند بینی ( پیشp<05/0مقیاس بیزاری از تکلیف ) خرده

 هستند. 
 

 کارکناان  کاری ساازمانی،  شخصیتی، اهمالهای  ویژگی :کلیدواژگان
 بیمارستان

  

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).  

 
Keywords: personality traits, organizational 
procrastination, hospital staff 
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 مقدمه
اگر بخواهیم تعریفی قابل قبول  مختلف تعاریف متفاوتی دارد، اما های دیدگاهشخصیت در 

گفات   تاوان  مای باشاد،   مختلاف مشاتر  تعااریف    نکاا  طور نسبی حااوی   ارائه دهیم که به

فرد است که امکان دارد در پاسخ باه   بهبا دوام و منحصر  های ویژگیاز  ای  مجموعهشخصیت، 

 . (1388، ترجمه سیدمحمدی، 1976 ،اسکالتز و اسکالتز)لف تغییر کند های مخت موقعیت

کمبود  دلیل شکست افراد در انجام دادن اثربخش وظایف شغلی خود، ،بسیاری از موارد در

شخصایت آناان باا    هاای   ویژگی فنی آنان نیست، بلکه همسو نبودن های مهار هوش یا فقدان 

 کاار  شناسی روان خاص از هزمینلیل الزم است به این شغلی است که به عهده دارند. به همین د

 هزمینا گونااگون در   هاای  پاژوهش مارور   (.1388 ،هاومن و زاهادی   ،داشات )کوشاکی  توجه 

شخصایتی باا عملکارد    های  ویژگی که است شخصیتی و موفقیت شغلی نشان دادههای  ویژگی

خصایتی باا   شغلی همبستگی دارد و در شرایطی این همبستگی قاوی اسات کاه یام عامال ش     

معتباری بارای    بینای  پیش تواند می گرایی برون. برای مثال، صفت محتوای شغل فرد مرتبط باشد

کیاد  تأ(. در بحا  شخصایت،   1991، 1، داگالس و روتستین)تتموفقیت در فروشندگی باشد 

. گااارد  مای شخصیتی افراد در عملکرد و رفتار شغلی آنان اثر  های تفاو برآن است که چگونه 

ناام   «3فا  شخصایتی صا »انسان ارائاه داد کاه    نیازهایفهرستی از  (1938) 2موری قبل ها سال

 یم نوع تاالش یاا میال درونای بارای انجاام دادن فعاالیتی خااص اسات         هر نیاز، که  گرفتند

مختلف، از لحاظ ادرا  و مواجهه باا اناواع تکاالیف،     های موقعیتافراد در  (.1386)ساعتچی، 

شخصیتی آناان مرباوا اسات    های  ویژگی و این امر به اند متفاو هم با  ها تعارضرویدادها و 

 (.1393عاشوری، نصری، دماوندی و )

سازش و هماهنگی بین شخصیت و نوع محایط باعا  ساازگاری بیشاتر باا شاغل و حرفاه        

؛ به نقال از بابائیاان،   2007، 4)آنائو شود میمنجر  باالخود به عملکرد سازمانی  هکه به نوب گردد می

 هاسااس ناوع شخصایت و نحاو     معتقدند، افراد بر شناسان روان(. برخی از 1393انی و کرمی، سام

                                                           
1-  Tett, Douglas, & Rothstein 

2-  Murry 

3-  personality traits 

4-  Anaoo 
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اگار ایان ناوع شخصایت باا شاغل فارد         ،کنناد  میتربیت خانوادگی به شغل خاصی گرایش پیدا 

 (.  1384خواهد بود )بریری،  تر موفقهمخوانی داشته باشد فرد در عملکرد سازمانی خود نیز 

اطالعاا    توانناد  مای شخصایت   های پرسشنامهکه  کنند میاین داللت تحقیقا  بسیاری بر 

(. از سوی 1996، 1رابرتزو  ، هوگان)هوگان مفیدی را برای غربالگری متقاضیان کار فراهم کنند

 ،هاای مرباوا باه ارزیاابی شخصایت      کاه مقیااس   اناد  دادههاای مختلاف نشاان     دیگر پژوهش

اونااو و  ؛1991، 2موناات)باریاام و خااوبی باارای عملکاارد شااغلی هسااتند   هااای بااین پاایش

شخصایت در امار    هاای  آزماون از جمله مطالعاتی که در زمینه کاارآیی   (.1998، 3ویسوسواران

( اشااره  1998) 4، اساتیچر، میلار و لاوین   سیبه مطالعه رُ توان میاستخدام صور  گرفته است، 

 (NEO) نئاو  مه شخصایت پرسشنا هنظر شد از فرم تجدید، میدانی هیم مطالعبا انجام  ها آننمود. 

شخصایتی  هاای   ویژگی تشخیص برای ها نااستفاده کردند. آزمون دیگری که در مؤسسا  و سازم

 16 )مقیااس ( 1975) 5تست کتل شود میناسب آن با مشاغل به کار برده   تویژه برای در افراد، به

 کناد  مای عناوان   (1975)کتل (. 1388، ، طاولی، خدابخش و بختیاریباشد )ملیانی می عاملی کتل(

 (.1393، نصری و همکارانموفقیت آموزشی، نقش شخصیت فراتر از هوش است ) هکه در گستر

باا آن روبارو هساتند     هاا  ناساازم یکی از معضالتی است که اماروزه افاراد و    6کاری اهمال

است که از اماور   ای رشتهیم موضوع جالب بین  کاری اهمال (.2013، 7انسون و نیشی موراج)

شکاف بین نیات   کاری اهمال (.2010، 8)استیل گیرد برمیدر  تا سالمتی را گااری سرمایه مالی و

انجام کار و رفتار است و از آن به تأخیر انداختن و جایگزین کردن تکالیف ضروری باا انجاام   

 (.2000، 9ایرده وان) شود میهای غیرضروری تعبیر  فعالیت

 فمند شروع یا تکمیل تکاالیف مختلاف شاغلی    به تأخیر انداختن هد 10سازمانی کاری اهمال
 

                                                           
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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 کااری  اهمالاز دیدگاه سازمانی، (. 1394است )خدابخشی، سپهوندی، شیخ االسالمی و حبیبی، 

به آینده محاول  (. 1388، و کاوه و خالقیت است )فیاضی وری بهرهدشمن سازمان و مانع رشد 

 کاه  کاردن اسات  نجام آن شانه خاالی  از زیر بار ا ،به هر دلیل منطقی یا غیرمنطقی، کردن کارها

کاه   اناد  دادههماراه اسات. مطالعاا  اخیار نیاز نشاان        ناختیشا رواناغلب با رناج و نااراحتی   

چاو و  ) گااارد  میجای  روانی و زندگی روزمره بهاثرا  منفی بر سالمت جسمی،  کاری اهمال

متفااوتی   هاای  نهگوبه  کاری اهمال .(2003، 2یچیلاگوردون و پ-یو، ملیائسیرو؛ 2005، 1چویی

، پرخاشاگری،  ساازی  بحاران رویا دیادن، نگرانای،    ؛به موارد توان میکه از جمله  یابد میتجلی 

، بیزاری از تکلیف، ابهام و سردرگمی در انجام امور، اشااره کارد )اساتیل،    پرتی حواسپرکاری، 

 هبه مطالع (2016همکاران ) و 4برهلر، دییر، مولر ،بیوتل، کلین، آفنانگر (.2007، 3؛ تریسی2007

سال پرداختناد. نتاایج تحقیقاتشاان نشاان      14-95در جمعیت آلمانی در بین سنین  کاری اهمال

سال و در مردان بیشاتر اسات و باا اساترس، اضاطراب،       14-29در بین سنین  کاری اهمالداد، 

 خستگی و همچنین عدم رضایت از بابت درآمد و احترام شغلی رابطه دارد.

، در حاالی کاه ایان دو باا هام تفااو        دانند میرخی به اشتباه معادل تنبلی را ب کاری اهمال

 کاار  بای فارد   ،کااری  اهمال در دارند، زیرا در تنبلی فرد میلی برای انجام کار ندارد، در حالی که

تاا از انجاام    کناد  مای انجاام کارهاای غیرضاروری    اغلاب خاودش را مشاغول     بلکاه  ماند نمی

ه، فیاضای و کااو  ان انجاام شاود و اولویات دارد، اجتنااب کناد )     که باید در آن زم هایی تکلیف

تا در صاور  امکاان    کند می، تالش دهد میانجام  غیرضروری (. زمانی که شخص کاری1388

، ترجماه  1973خود و دیگران را متقاعد سازد که عملش منطقای و معقاول اسات )ارونساون،     

در برابر تعلال ورزیادن و همزماان     مجبور است کار اهمال(. در این حالت فرد 1389شکرکن، 

سرزنش کردن خویش، از خود دفاع کند. به این ترتیب از یم سو بارای عادم انجاام کارهاای     

 کناد  مای و از سوی دیگر انجام کاارش را باه آخارین دقاایق موکاول       کند می تراشی  دلیلخود 

وشاایندی در  (. این درگیری مداوم ذهنی برای دفااع از خاود باا پیامادهای ناخ    1389رضوی، )

زمینه بهداشت جسمی و روانی همراه است. فشار روانی ناشی از کار زیااد هماراه باا عجلاه و     

                                                           
1-  Chu & Choi 

2-  Sirois, Melia-Gordon, & Pychyl 

3-  Tracy 

4-  Beutel, Klein, Aufenanger, Brahler, Dreier, & Muller 
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استرس برای اتمام آن، به تدریج منجر به تخلیه انرژی روانی فرد شده و زمینه برای فرساودگی  

فرساودگی شاغلی و تماام     (.1391رازلیقای،  امیرخاانی  و  نیاا  صافاری ) کند میشغلی را فراهم 

مثبت و معناادار دارد و از   هرابط کاری اهمالفقدان موفقیت فردی با  هآن غیر از مؤلف های مؤلفه

دارد  کااری  اهماال  بینای  پایش ساهم بیشاتری در    زدایای  شخصایت بین ابعاد فرسودگی شاغلی،  

نشان دادند، بین تیپ شخصایتی  نیز ( 1395، نورمحمدیان و عبدالهی )دانش (.1395)محمدی، 

 دارد.معناداری وجود  هرابط ها آنو فرسودگی شغلی  کاری الاهممدیران و 

 هاای  دیدگاه ها آناز میان  وجود دارد. کاری اهمالو تبیین  جهت تفهیم های نظری بسیاری دیدگاه

تکلیف، شرطی شدن فارار   کنندگی تنبیه، نقش کارانه اهمالتقویت شدن رفتار  بر ،یگرایرفتار مبتنی بر

 -نخساتین تبیاین شاناختی   ( 1977) 1ویژه تأکید دارد. الایو و ناوآس   های پاداشو اجتناب و نقش 

 2بنادورا  هاای  پردازیرا به باورهای غیرمنطقی و خودانتقادی نسبت دادند. مفهوم  کاری اهمالرفتاری 

کمام   کااری  اهمال ماهیت اجتماعی نیز به روشن شدن -ازخودکارآمدی در نظریه شناختی( 1997)

را  کااری  اهماال ( 2014) 3روزنتاال و کارلبرینا    (.1392یی، غرایی و بیرشم، کرد )میرزا ای فزاینده

یم نارسایی فراگیر در خودتنظیمی تعریاف کردناد کاه یام پانجم از افاراد بزرگساال و نیمای از         

منفای   ثارا  ا کااری  اهماال که  همچنین عنوان کردند که عالوه بر این به آن مبتال هستند. آموزان دانش

فارد معماوالا از    کاه  طاوری  باه فرد نیز تأثیر منفای دارد   د دارد روی سالمت روانی عملکرد فربر رو

خاود، درماان شاناختی     هاای  یافتاه باا تکیاه بار     ها آن. برد میاسترس، اضطراب و احساس گناه رنج 

 مفید دانستند. کاری اهمالرفتاری را در حل مشکل 

، عوامل درونای  اند برشمرده ریکا اهمال به وجود آمدن برای را شناسان دو دسته عامل روان

. عوامل بیرونی شامل عوامل محیطی و ساازمانی همانناد نارضاایتی از سیساتم     و عوامل بیرونی

مدیریتی، فشار خاانواده و فشاارهای اقتصاادی و     های رویه، کارکنان نظار  و ارزیابی عملکرد

کاار را   یط( تاأثیر محا  2013) 5، استیل و فراری4نگویندر این رابطه  .باشد میفرهن  اجتماعی 

هاای   کمتار از مهاار    هاا  آنمشاغلی که در  نمودندمطالعه کردند و عنوان  کاری اهمالبر روی 

                                                           
1-  Ellis & Knaus 

2-  Bandura 

3-  Rozental & Carlbring 

4-  Nguyen 

5-  Ferrari 
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و یا ذاتاا نوع کار به شکلی است که ابعاد تشویقی ندارد، بیشاتر منجار    شود میانگیزشی استفاده 

فاردی  هاای   ویژگای  مربوا به خصوصیا  و عوامل درونی اما .شود میافراد  در کاری اهمالبه 

، توقع بیش ازحاد از خاود، پاایین    بینی خودکماحساس تفکر،  هو نحو ها نگرشاست که شامل 

، فقدان قاطعیت گناه یاا شرمسااری، افساردگی و    گونه وسواس گرایی کمالتحمل،  هبودن آستان

 (.1395محمودزاده اردکانی،  و رضائی، یارمحمدیان)اضطراب و ترس از شکست است 

و خصوصایا    شخصایتی هاای   ویژگی با کاری اهمالبین  دهد مینشان مطالعا   خینتایج بر

( در تحقیقی نشان داد باه نظار مساتقیم نااظران کارمنادان،      1987) 1کوته رابطه وجود دارد. فردی

و  نیاا  صفاریست )ها آنهای فردی  کارمندان ناشی از تفاو  کاری اهمالاختالف موجود در میزان 

حااکی از آن   (2008) 2ماورالو، فاراری و کهان   -نتایج پژوهش دیااز (. 1391 رازلیقی،امیرخانی 

، کانون کنتارل، نظام و انضاباا و رفتارهاایی چاون      شناسی وظیفههایی چون  است که بین ویژگی

 دهاد  مای تحقیقاا  نشاان    چناین  هام وجود دارد.  یهمبستگ کاری اهمالو اضطراب و افسردگی 

بم، کونز و ( و اعتماد به نفو )2008، 3راچو  و راجانیکالسن، کبا خودکارآمدی ) کاری اهمال

( در یام فارا تحلیال علال و اثارا  احتماالی       2007) اساتیل منفی دارد.  ه( رابط2000، 4میلگرام

وی نشاان داد کاه باین     هاای  یافتاه را با متغیرهای متعدد مورد بررسی قرار داده است.  کاری اهمال

سرکشی و پیروی احساسای همبساتگی نااچیزی وجاود      ، تمرد ورنجورخویی روانو  کاری اهمال

، اشاکال در  شناسای  وظیفاه دارد. از طرفی بیزاری از تکلیاف، تاأخیر در تکلیاف، خودبساندگی،     

قاوی بارای    هاای  کنناده  بینای  پایش ، انگیزش پیشرفت و تکانشای باودن   پرتی حواسخودکنترلی، 

بااال   رنجورخاویی  روان( 2000) 5به اعتقااد میلگارام و تان   (. 1388)خسروی،  هستند کاری اهمال

را  کااری  اهمالپایین  پایری مسئولیت که حالی دراست  گیری تصمیمدر  کاری اهمالکننده  بینی پیش

بیشاتر تعلال    گیاری  صامیم  در ممکن است  رنجور روان. افراد کند می بینی پیشدر انجام تکلیف 

و  فاار تمنااائیاساات )آن فقاادان سااازماندهی و پافشاااری در پیگیااری هاادف  هورزنااد کااه نشااان

 گارا  برونافراد دارای شخصیت  ( نشان داد،1393) زاده حسیننتایج تحقیق  (.1392، بیم منصوری

                                                           
1-  Coote 

2-  Diaz-Morales, Ferrari, & Cohen 

3-  Klassen, Krawchuk, & Rajani 

4-  Beck, Koons, & Milgrim 

5-  Tenne 
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نتاایج تحقیاق    بیشاتری دارناد.   کااری  اهماال میازان   گرا دروندر مقایسه با افراد دارای شخصیت 

و  دینژناا روان( نشااان داد کااه دو ویژگاای 1391) ماادد علاایو  خااانی کاارم، ماادد علاایقاساامی، 

توانسات باه صاور  مثبات و      نژندی روانتحصیلی ارتباا داشتند که  کاری اهمالبا  مداری وظیفه

( باا  2016) 1کاانتن و کاانتن   کناد.  بینای  پیشتحصیلی را  کاری اهمالبصور  منفی  مداری وظیفه

کارمناد   300شخصیتی در بین های  ویژگی هرابط هبه مطالعNEO شخصیتی  هاستفاده از پرسشنام

 هرابط کاری اهمالبا  نژندی روانشخصیت ارستان در ترکیه پرداختند. نتایج حاکی از آن بود که بیم

منفای دارد.   دار معنای  هرابطا  کااری  اهماال با  پایر مسئولیتمثبت و شخصیت باوجدان و  دار معنی

و  کااری  اهمالمثبت روی رفتارهای  تأثیرا همچنین عنوان کردند احساس اعتماد به نفو دارای 

 دارد. کاری اهمالروی رفتارهای  منفی دارای تأثیرا احساس ناخودکارآمدی 

ممکاان اساات پیامااد عااواملی همچااون خودکارآماادی پااایین )الکساااندر و   کاااری اهمااال

(؛ تارس از شکسات )ساولومون و    2007اساتیل،  (؛ باورهاای غیار منطقای )   2007، 2آنوگبوزی

ممکن اسات   کاری اهمالباشد. همچنین،  (2007، 4(؛ اضطراب )هاول و واتسون1984، 3راثبلوم

یم عاد  غلط، با پیامدهای روانشناختی نظیر استرس، نگرانی و اضاطراب )فاریتش، یانا  و    

 ( باشد.2002، 6و افسردگی )دوویت و شوونبرگ (2003، 5هیکسون

کامال و عاالی    صاور    بهبه دلیل تمایل به انجام آن  تواند میدر شروع یم تکلیف  کاری اهمال

به علت مواجهاه باا    کار اهمال. بنابراین فرد کند میشد. این امر انجام تکلیف را سخت یا ناخوشایند با

و باه   کناد  مای اجتنااب  از دید خود، به شاکل عجوالناه   انجام تکلیف از ، گرایانه کمالاستانداردهای 

، 7مانسال  )شاافران و  انجاام دهاد   آل ایاده که با دقت بیشاتر و باه شاکل     کند میزمانی دیگر موکول 

اسات.   کااری  اهمالو  گرایی کمالمتعدد حاکی از ارتباا بین  های پژوهشنتایج  در این راستا (.2001

در مقایساه باا افاراد     گرایی کمالنشان داد که افراد با نمرا  باال در ( 2011) 8محمدینتایج پژوهش 

                                                           
1-  Kanten & Kanten 

2-  Alexander & Onwuegbuzie 

3-  Solomon & Rothbloom 

4-  Howell & Watson 

5-  Fritzsche, Young, & Hickson 

6-  Dewitte & Schouwenburg 

7-  Shafran & Mansell 

8   -  Mohammadi 
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تحقیقا  فاتحی، عبدخادایی  نتایج  تحصیلی نمرا  باالیی دارند. کاری اهمالدارای نمرا  پایین، در 

و بااین  دار معناایمثباات  هرابطاا کاااری اهمااالو  گرایاای کمااالبااین ( نشااان داد، 1391و پااورغالمی )

وجود دارد. همچنین، نتایج رگرسایون حااکی از آن    دار معنیمنفی  هرابط کاری اهمالخودکارآمدی و 

. کنناد  مای را تبیاین   کااری  اهماال درصاد از واریاانو    37و خودکارآمدی جمعاا  گرایی کمالبود که 

هاای   شخصایتی و سابم   های تیپکه  دهد می( نشان 1395) جانی توزندهتحقیق ستایش و  های یافته

 کنند.   بینی پیششغلی مدیران را  کاری اهمال توانند میمدیریت 

رضاایت   ،1عدالت ساازمانی  اند دادهشخصیتی، مطالعا  بسیاری نشان های  ویژگی عالوه بر

از عوامل ( 1389)شریفی، سلیمی و احمدی،  3تعهد سازمانی و (1395و اندام، )کریمی  2شغلی

تحقیقا  بسیاری نیز حاکی از وجاود  از طرفی  سازمانی هستند. کاری اهمالر بمهم و تأثیرگاار 

   .است این عواملشخصیتی با های  ویژگی رابطه بین

های شخصیتی  ن ویژگیمطالب یاد شده پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه بیبا توجه به 

 باشد. کاری سازمانی می و اهمال

 

 روش

 گیري جامعه آماري، نمونه و روش نمونه

کارکناان   هکلی آماری این پژوهش هاز نوع همبستگی است. جامع ای مطالعهپژوهش حاضر، 

. گروه نمونه باشد میتهران، اعم از کادر درمانی و بخش اداری  شهید باهنر  ناشاغل در بیمارست

هاای مختلاف درماانی و اداری     دردسترس از بخش گیری نمونهنفر بود که به روش  100امل ش

کاه در   دهاد  مای پژوهش حاضر نشان  شناختی جمعیت های یافته  بیمارستان انتخاب شدند.این 

 55نفار )  55. باشاد  مای  42/5انحراف استاندارد سال یا  32/31 سنی میانگین کننده شرکت 100

 13( زیار دیاپلم،   درصد 1نفر ) 1( زن بودند. در نمونه حاضر درصد 45ر)نف 45( مرد و درصد

نفر  18( کارشناسی، درصد 54نفر ) 54( فوق دیپلم، درصد 13نفر ) 13( دیپلم،  درصد 13نفر )

  بودند.( دارای تحصیال  دکتری درصد 1نفر ) 1( کارشناسی ارشد و درصد 18)

                                                           
1-  organizational justice 

2-  job satisfaction 

3-  organizational commitment 
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 ابزار پژوهش

سازمانی  کاری اهمال هو پرسشنام 1عاملی شخصیت کتل 16 هدر پژوهش حاضر از پرسشنام

 استفاده شده است.

ساازمانی بار اسااس تلفیقای از      کااری  اهماال  هپرسشانام . سازمانی کاري اهمالپرسشنامه 

( بارای  1391نیا و امیرخانی رازلیقای )  رفتاری توسط صفاری-رویکردهای روانکاوی و شناختی

 هاداری طراحای شاده اسات. پرسشانام     کارمندان در امور و تعلل کاری اهمالسطح  گیری اندازه

 بنادی  جملاه ماکور پو از ساخته شدن، از نظر مفهومی و دقت به کارگیری کلماا  معاادل و   

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

، پرسشانامه  تار  نقص کمسلیو و  بندی ترکیببرای رفع نواقص و ابهاما  مفهومی و رسیدن به 

توسط گروهی از دانشجویان تکمیل و از آنان خواسته شده تا نظرا  خود و کلماا  و نکاا    

گااری کرده و توضایح دهناد. ایان     عالمت کند میمخاطب را دچار اشتباه  مبهمی را که احتماالا

 است. ی شهر تهران اجرا شدهها ناکارمند ادارا  و سازم 503پرسشنامه بر روی 

گویاه   25اسات، مشاتمل بار     دهای  خاودگزارش کاغاای و  -این پرسشنامه که از نوع مداد

 مقیاس خرده 25، 2، 23، 22، 21، 19، 18، 15، 16، 13، 11، 10، 9، 8، 7، 1 های گویه. باشد می

، 17، 16، 12 هاای  گویاه و « تشویش ذهنای » مقیاس خرده 6، 5، 4، 3، 2 های گویه، «ناکارآمدی»

بر اساس مقیاس لیکار    ها گویه گااری نمره. سنجند میرا « بیزاری از تکلیف» قیاسم خرده 20

و  (2   نادر   باه )، (3گااهی اوقاا      )، (4   ااغالبا )، (5همیشاه    ) صور  به ای درجهپنج 

. بنابراین، حداقل و حداکثر نمره کساب شاده از ایان پرسشانامه باه      شود میانجام  (1هرگز   )

باه صاور     6و  1 هاای  گویاه خواهد بود. الزم باه ذکار اسات کاه      125و  25ترتیب برابر با 

سازمانی خیلی کام   کاری اهمال هدهند نشان 37تا  25. نمرا  بین شوند می گااری نمرهمعکوس 

سازمانی خیلی زیااد   کاری اهمال هدهند نشان 125تا  113سازمانی و نمرا   کاری اهمالیا عدم 

عادم تمایال   دهناده   میانه با پنجاه درصدی است، نشان هنقط که همان 59است. نمرا  کمتر از 

 سازمانی است. کاری اهمالتمایل به  هدهند نشان  59سازمانی و نمرا  باالتر از  کاری اهمالبه 

 ( پایایی کل پرسشنامه با استفاده از روش 1390صفاری نیا و امیرخانی رازلیقی ) پژوهشدر 
 

                                                           
1-  Sixteen Personality Factor Questionnaire,16PF 
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ناکارآمدی، تشویش ذهنی و بیزاری از تکلیاف  های  مقیاس خردهو برای  75/0برابر با  بازآزمایی

است. همچناین، پایاایی کال     بخشی رضایتبه دست آمد که میزان  64/0و 73/0، 64/0با  رابرب

ناکارآمادی،  های  مقیاس خردهو برای  89/0پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 

به دست آمد که میازان   55/0و  70/0، 88/0رتیب برابر با ت تشویش ذهنی و بیزاری از تکلیف به

 (.1394، نیا صفاری) قابل قبولی است

بُعاد   19( شخصایت را باه   1975کتال ) . (16PF)عاملی شخصیت کتل    16 هپرسشنام

را صافا  عمقای نامیاد، کااهش داد و باا اساتفاده از روش تحلیال عاواملی،          ها آناساسی که 

ارزیاابی کااملی از    تاوان  می( را ساخت که بر اساس آن 16PFعاملی ) 16پرسشنامه شخصیتی

بااال و   هاای  نمرهشخصیت هر فرد به دست آورد. وی به هر عامل دو نام داده است یکی برای 

عبادی، دالور و نجاریان،  ؛ به نقل از1983، 1پایین )آتکنیسون و هیلگارد های نمرهدیگری برای 

1382 .)16PF  هاای   عینی اسات کاه بار مبناای پاژوهش      گااری نمرهیم پرسشنامه با قابلیت

ترین پوشش شخصایت ممکان در یام زماان      بنیادی در روانشناسی جهت فراهم آوردن کامل

 (.1382کوتاه جهت آزمون است )عبادی و همکاران، 

 هاایی  فرضایه بار اسااس    دار ساخت های آزمونعاملی کتل چون سایر  16آزمون شخصیتی 

گونااگون از ثباا     هاای  موقعیات د خصایص یا صفا  انساان در  ساخته شده است که معتقدن

 تاوان  مای در عین حاال   که کنند می نسبی برخوردار هستند ولیکن از فردی به فرد دیگر تفاو 

به بهترین نحو از طریق روش تحلیل عاملی کاه آزماون    ها فرضیهکرد. این  گیری اندازهرا  ها آن

باا اساتفاده از ایان     (1975) کتال  ، بررسای شاد.  سات عاملی کتل بر مبنای آن ساخته شده ا 16

ور  تدوین شده بود، ساختن آزمون شخصیت خاود را  آلپفهرست صفا  شخصیت که توسط 

بعاد تحات    36را در قالاب   هاا  آنصفت،  171آغاز کرد و سپو با کاهش تعداد آن صفا  به 

 16ل عااملی،  های بعدی وی از طریق تحلیا  عنوان صفا  سطحی مطرح کرد. سرانجام پژوهش

ه ایان  ، فراهم کارد با  کنند میعد شخصیت را تبیین بُ 36تغییرا   هعامل متمایز و عمقی که هم

پرسشانامه شخصایتی    هاا  آنبعد اساسی کاهش داد و بر اسااس   16کتل شخصیت را به ترتیب 

دو نام در نظر گرفته )به صاور  صافا  متضااد(،    . وی برای هر یم از عوامل خود را ساخت

 (. به قرار زیر:1393، آشتیانی  فتحیپایین ) هباال و دیگری برای نمر هی نمریکی برا

                                                           
1-  Atkinson & Hillgard 
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 (گریزی مردم) خویی گسیخته -( آمیزی مردم) خویی ادواری A:عامل 

 )استدالل عینی( نارسایی عقلی -)استدالل انتزاعی(  هوش عمومی B:عامل 

 اپایداری هیجانی()ن نوروزگرایی عمومی -)پایداری هیجانی(  نیرومندی من C:عامل 

 پایری سلطه -گری  سلطه E:عامل 

 مردگی دل -سرزندگی  F:عامل 

 (گرا مصلحت) خلق نارس و وابسته -)باوجدان(  خلق استوار G:عامل 

 )ترسو( اساسی خویی گسیخته -)جسور(  متهورانه خویی ادواری H:عامل 

 رحساس، یکدنده()غی زمختی رشدیافتگی -( خو نرم)حساس،  حساسیت هیجانی I:عامل 

 )زودباور(   دردسترس بودن اعتمادآمیز -)شکا (  پارانویاگونه خویی گسیخته L:عامل 

 پرداز خیال -اهل عمل  M:عامل 

کاار باودن،    )مالحظاه  ظرافات  بای ادگی س -و صراحت(  گویی رُ ) کاری ظرافت N:عامل 

 حفظ حریم خصوصی(

)مساتعد   آمیاز  اضاطراب  اعتماادی  بای  -)اطمینان به خاود(   اعتماد توأم با آرامش O:عامل 

 احساس گناه(

 کاری محافظه -)باز بودن به تغییر(  بنیادگرایی Q1:عامل 

 )متکی به دیگران( ناتوانی در اخا تصمیم -)مسلط به خود(  خودکفایی Q2:عامل 

 مدارا( )اختالل دار ناخویشتن -( گرا کمال) دار خویشتن Q3:عامل 

 آرام -مضطرب Q4: عامل 

آماوزان   ( بر روی دانش1375عاملی کتل توسط برزگر ) 16فارسی مقیاس  هنسخباریابی اعت

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

آزمون مجدد باا فاصاله زماانی کام،     -پرسشنامه از سه روش متفاو  استفاده شد. روش آزمون

زمانی زیااد و روش همساانی درونای )آلفاای کرونبااخ(.       هآزمون مجدد با فاصل-روش آزمون

آزمون مجدد با فاصاله زماانی کام    -به دست آمده از روش آزمون پایاییمتوسط میزان ضریب 

و باا روش همساانی    52/0آزمون مجدد با فاصله زماانی زیااد   -و با روش آزمون 65/0برابر با 

ضریب روایی هر  ست. برای بررسی میزانبه دست آمده ا 54/0درونی )آلفای کرونباخ( برابر با 

 هیم از عوامل از طریق میزان ضریب همبستگی هر یم از عوامل پرسشنامه با عوامل پرسشنام
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به دست آمده اسات   76/0عاملی شخصیت محاسبه گردید که متوسط ضریب روایی عوامل  16

 (.1388، همکاران و)ملیانی  باشد میکه حاکی از اعتبار و روایی قابل قبول این پرسشنامه 

 

 ها یافته
 کااری  اهماال شخصایتی و  هاای   ویژگای  متغیرهاای  های مقیاس خردهتوصیفی  های شاخص

 .قابل مشاهده است 1در جدول  سازمانی

 

 سازمانی کاري اهمالشخصیتی و هاي  ویژگی توصیفی متغیرهاي هاي شاخص . 1 جدول

 انحراف استاندارد میانگین ها مقیاس خرده ها مقیاس

 های شخصیتی )کتل( یژگیو

A 44/10 13/2 

B 5/8 34/3 

C 79/12 5/2 

E 57/12 81/2 

F 26/12 68/2 

G 5/11 81/2 

H 14/12 65/2 

I 54/9 38/2 

L 18/9 35/2 

M 95/11 73/2 

N 7/9 51/2 

O 59/12 53/2 

Q1 12/9 53/2 

Q2 73/9 46/2 

Q3 3/9 27/2 

Q4 96/10 46/2 

 کاری سازمانی الاهم
 66/10 2/37 ناکارآمدی
 7/2 48/11 بیزاری

 68/3 78/13 تشویش ذهنی
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شخصیتی مقیاس های  ویژگی های شود، از میان مؤلفه مشاهده می 1طور که در جدول  همان

هاای   مقیاس ترتیب دارای بیشترین و کمترین میانگین و خرده به Q3و C های  مقیاس کتل، خرده

B  وA کااری   باشند. در متغیار اهماال   ب دارای بیشترین و کمترین انحراف استاندارد میترتی به

های تشویش ذهنی و ناکارآمدی به ترتیب دارای بیشاترین و کمتارین    مقیاس سازمانی نیز خرده

های ناکارآمدی و بیزاری به ترتیب دارای بیشاترین و کمتارین انحاراف     مقیاس میانگین و خرده

 باشد. می استاندارد

های  ویژگی پسند با متغیرهای های شخصیت جامعه مقیاس همبستگی بین خرده 2در جدول 

 کاری سازمانی قابل مشاهده است. اهمال های مقیاس خرده شخصیتی و

 

 سازمانی کاري اهمال هاي مقیاس خردهشخصیتی و هاي  ویژگی همبستگی بین متغیرهاي . 2جدول 

 تشویش ذهنی بیزاري ناکارآمدي  مقیاس

 های شخصیتی )کتل( ویژگی

A 04/0 02/0 07/0 

B 0 02/0 16/0 

C 01/0 1/0 006/0 

E 1/0 08/0 04/0 

F 07/0 13/0 01/0- 

G 12/0- 1/0- 06/0- 

I 03/0 03/0- 008/0- 

L 07/0 04/0- *17/0 

M 01/0 11/0 03/0 

N 
**25/0 **26/0 **33/0 

O 06/0- 05/0- 06/0- 

Q1 15/0 03/0 *20/0 

Q2 **26/0 08/0- 092/0 

Q3 11/0 1/0 07/0- 

Q4 **33/0 **23/0 **61/0 
          01/0>          **p 05/0>*p
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و  ساازمانی  کااری  اهماال  های مقیاس خردهاز  بین متغیرهای ناکارآمدی 2توجه به جدول با 

ی مثبت معناداری همبستگ p<01/0در سطح  شخصیتیهای  ویژگی از Q4و  N ،Q2 های عامل

 ساازمانی  کاری اهمال های مقیاس خردهاز  از تکلیف بین متغیر بیزاری. همچنین شود میمشاهده 

بساتگی مثبات معنااداری    هم p<01/0در سطح شخصیتی های  ویژگی از Q4و  N های عاملو 

باا   نیاز  ساازمانی  کااری  اهماال  هاای  مقیااس  خردهاز  بین متغیرهای تشویش ذهنی وجود دارد؛

همبساتگی مثبات    p<05/0در ساطح   Q1و باا عامال    p<01/0در ساطح   Q4و  N های ملعا

در  شخصایتی های  ویژگی از Lشود، همچنین بین تشویش ذهنی با عامل  می معناداری مشاهده

 همبستگی منفی معنادار نشان داده شده است. p<05/0سطح 

 هاای  مقیااس  دهخار شخصایتی  هاای   ویژگای تحلیل رگرسیون گام به گام باین   3در جدول 

 .قابل مشاهده است سازمانی کاری اهمال

 
 کاري اهمال هاي مقیاس خردهو  شخصیتیهاي  ویژگی بین متغیرهاي گام به تحلی  رگرسیون گام . 3جدول 

 سازمانی

Sig 
2

R R T Beta B 
 بین پیشمتغیر 

 شخصیتیهاي  ویژگی

 متغیر مالک

 سازمانی کاري اهمال

009/0 

31/0 56/0 

64/2 23/0 98/0 N 

 ناکارآمدی

 

00001/0 9/3- 34/0- 47/1- Q2 

051/0 97/1 17/0 81/0 Q3 

00001/0 25/4 37/0 62/1 Q4 

002/0 

48/0 50/0 

13/3 23/0 34/0 N 

 تشویش ذهنی
053/0 69/1 14/0 21/0 Q1 

007/0 76/2- 20/0- 30/0- Q2 

00001/0 18/8 61/0 91/0 Q4 

02/0 
10/0 32/0 

36/2 23/0 24/0 N بیزاری از تکلیف 
046/0 01/2 19/0 21/0 Q4 
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شخصایتی،  هاای   ویژگای  ازQ4 و N ،Q2 ، Q3 های عاملگفت  توان می 3با توجه به جدول 

این  .مناسبی هستند بین پیشسازمانی، متغیر  کاری اهمال های مقیاس خردهبرای متغیر ناکارآمدی از 

R 31/0) 31/0 ،چهار عامل
2
. بارای متغیار تشاویش    کنناد  می بینی پیشاز عامل نارکارآمدی را  (=

هاای   ویژگای  از Q4و  N  ،Q1 ،Q2هاای  عامال ساازمانی،   کااری  اهمال های مقیاس خردهذهنی از 

R 48/0) 48/0 ،همچناین ایان چهاار عامال     .مناسبی هساتند  های کننده بینی پیششخصیتی 
2
 ( از=

 های مقیاس خردههمچنین برای متغیر بیزای از تکلیف از . کنند میبینی  عامل تشویش ذهنی را پیش

مناسبی هستند و ایان دو  کننده  بینی پیششخصیتی های  ویژگی از Q4 و N های عامل، کاری اهمال

R 10/0) 10/0 ،عامل
2
کند. با توجاه باه ضاریب     بینی پیش توانند می( عامل بیزاری از تکلیف را =

بیشتری دارد  بینی پیشقدر   ها عامل هتغییر  نسبت به بقیبرای هر سه م Nعامل  Betaاستاندارد 

Rو با توجه میزان 
ن بیشاتری عامال   باا تاوا   Q4و  N  ،Q1 ،Q2چهاار عامال  گفات،   توان یمن  2

 ند.نک می بینی پیشتشویش ذهنی را 

 

 گیري نتیجهبحث و 

ساازمانی اسات.    کااری  اهماال شخصیتی با های  ویژگی هبررسی رابط پژوهش حاضرهدف 

شخصایتی و  هاای   ویژگای  برخای از باین   کاه  دهاد  مای نشاان   پاژوهش آماری ایان   های فتهیا

و  نیاا  صافاری  هاای  پاژوهش دارد. ایان یافتاه باا نتاایج     سازمانی همبستگی وجود  کاری اهمال

بم  ،(2008و همکاران ) کالسن، (2008) مورالو و همکاران-دیاز ،(1391) رازلیقیامیرخانی 

 (1392) بیام  منصوریو  فر تمنائی، (2000) میلگرام و تن ،(2007استیل ) ،(2000و همکاران )

 .باشد میهمسو ( 1393) زاده حسین و

 از عوامال  پژوهش حاضار حااکی از آن اسات کاه     های یافتهنتایج حاصل از  تر طور دقیق به

 هاای  مقیااس  خارده از  ( با ناکارآمدی01/0>p) Q4و  N ،Q2 های عامل شخصیتی،های  ویژگی

از  و تشاویش ذهنای   از تکلیف بیزاری( با 01/0>p)Q4 و  N های عامل ؛سازمانی کاری اهمال

تشاویش   مقیاس خرده( با 05/0>p) Q1و همچنین عامل  سازمانی کاری اهمال های مقیاس خرده

تحلیل آمااری رگرسایون نشاان     های یافتهدر ادامه . دهد میذهنی همبستگی مثبت معنادار نشان 
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و  ناکارآمادی  مقیااس  خارده بارای   شخصایتی های  ویژگی از Q3و  N ،Q2 های عامل ،دهد می

برای Q4 و   Nو در انتها عوامل تشویش ذهنی مقیاس خردهبرای  Q4و  N ،Q1 ،Q2 های عامل

بناابراین   مناسابی هساتند.  کنناده   بینای  پیش( p<05/0در سطح ) از تکلیف بیزاری مقیاس خرده

 .شود میاین مقاله تأیید  هفرضی

 هاای  مؤلفاه چناین اساتنباا کارد کاه برخای از       توان میآمده  دست به های افتهیبا توجه به 

را  هاا  آنباه میازان مناسابی     توانناد  میرابطه دارند و  کاری اهمال های مقیاس خردهشخصیتی با 

قاسامی و همکااران    ،(1395) جاانی  توزناده با مطالعا  ساتایش و   ها یافتهکنند. این  بینی پیش

 ( همسو است.1388و خسروی ) (1393) زاده حسین، (1391)

کنندگی مناسبی دارد، این عامال   بینی پیشقدر   کاری اهمال مقیاس خردهبرای سه  Nعامل 

است، در کنار ایان عامال در    گرا عقلو  گیر سختداللت بر صفت شخصیتی نکته سنج، دقیق، 

هم داللت بار ویژگای   کننده مناسبی است؛ این عامل  بینی پیشهم  Q3ناکارآمدی عامل  مقیاس خرده

، در عملکردشان معیارهایی باالیی را مدنظر قارار  کند میخود را کنترل  یها آنهیجشخصیتی دارد که 

داللات   هاا  ویژگای از این  ای مجموعهناپایر باشند، در واقع  و ممکن است خشم و انعطاف دهند می

را ممکان   گرایای  کماال ی این ویژگا  Nبا عامل  Q3عامل  همنشینیکه  کند می گرایی کمالبر صفت 

مقالاه حاضار باا مطالعاا       هاای  یافتاه چنین استنباا کرد که ایان   توان میاست تشدید کند. بنابراین 

( کااه 1394( و کااظمی ) 2011و مانسال )  انشاافر  ،(2011محمادی )  ،(1391) و همکااران  فااتحی 

 مقیااس  خارده برای دو  Q2است، همسو است. عامل  کاری اهمالبا  گرایی کمال بین هرابطدهنده  نشان

مناسبی است، این عامال در بُعاد مثبات خاود داللات بار       کننده  بین پیشناکارآمدی و تشویش ذهنی 

استقالل، متکی به خود و مصمم بودن را دارد که بیشتر این افراد به تنهایی کار کاردن عالقاه دارناد.    

دیگاران همادل نباشاند و در    نسبت به خود ممکن است چنادان باا    گرا دروناین افراد به علت نگاه 

بیشتر متعهد به خود هستند تاا دیگاران، بناابراین ممکان اسات       ها آنکارهای گروهی شرکت نکنند، 

 شاود  نمای تاأمین   هاا  آنتعهد اجتماعی محکمی نداشته باشند و در مواقعی که گمان کنند کاه مناافع   

 کنند. نسبت به سازمان تعهد خود را از دست دهند و در انجام وظایف اهمال

مناسبی است، ایان  کننده  بینی پیشبرای دو خرده مقیاس بیزاری و تشویش ذهنی  Q4عامل 

و کنتارل خشام و    شاوند  مای که خیلای زود عصابانی    کند میعامل داللت بر ویژگی شخصیتی 
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صور  ه هستند و نسبت به وقایع بدون تعقل و ب ثباتی بیهیجان ندارند. بنابراین دارای هیجان 

. بدین علات ایان افاراد تعهاد پاایینی دارناد و در ماواقعی کاه         دهند مینش نشان تکانشی واک

 به سازمان آسیب بزنند. کنند میسعی  کاری اهمالخشمگین هستند با 

مناسابی اسات ایان عامال هام      کنناده   بینی پیشناکارآمدی  مقیاس خردهتنها برای  Q1عامل 

و  ناپاایر  انعطااف ، کاار  محافظاه یار داللت بر ویژگی شخصیتی دارد که در بُعد مثبت خاود بسا  

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  ساختار دهد مقاومت نشان دهند کاه ایان   

 Nاین عامل با عامال   شینینهمبروز پیدا کند.  ها آندر  کاری اهمال صور  به تواند میمقاومت 

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

منجر به عدم  تواند میاضطراب و تشویش ذهنی و باورهای غیرمنطقی همراه هستند که این امر 

 شود. کاری اهمال تمرکز بر انجام وظیفه شغلی و

 کااری  اهماال  هاای  مقیااس معنااداری باا زیار     هرابط Mو  A ،B ،C ،E ،F، G ،I های عامل

 کااری  اهماال معناداری با  هو یا گرایش به انزوا است که رابط آمیزی مردم امرتبط ب  Aندارند. عامل

 قائلناد ارتباطا  اجتماعی ارزش  رایکه ب کسانی در هم که آن است هدهند نشانو این شاید  ندارد

 هاا  آنکساانی کاه ماردم گریاز و بارای       در و هام  مثبت قرار گیرناد ارند مورد قضاو  عالقه د و

. هاوش عماومی نیاز    وجاود نادارد   ای رابطاه  کاری اهمال ضاو  دیگران ارزش زیادی ندارد، باق

که دارای هوش باال یاا پاایینی باشاند     چرا که افراد صرف نظر از اینندارد.  کاری اهمالارتباطی با 

که بیانگر قدر  کنتارل و مادیریت خاود     Eسایر متغییرهای نباشند. باشند یا  کار اهمال توانند می

مادیریت هیجاان و    هدهناد  نشاان که  Iعامل  ،میزان سرزندگی استدهنده  که نشان  Fاست، عامل

، بدین خاطر که بیشتر دهد میرا نشان  پردازی خیالکه میزان تخیل و   Mاحساسا  است و عامل

 د.نندار ای رابطه کاری اهمالهستند با  فردی درون های عاملو جز

حجام نموناه بیشاتر    در پژوهش های آتی  شود میبیشتر پیشنهاد  پایری تعمیمر  برای قد

شغلی متنوعی در مطالعا  آتی  های گروههمچنین  و به روش تصادفی باشد گیری نمونهو  شود

 شرکت داده شوند. 
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 منابع

 فارسی

تهااران:  (.1389) کنرترجماه حساین شاک    روانشناسای اجتماااعی. (. 1973ارونساون، الیاو  )  

 انتشارا  رشد.

ترجماه یحیای    هاای شخصایت.   نظریاه (. 1976الان )  ، سایدنی اساکالتز  و  پای  نیا ، دواسکالتز

 . تهران: نشر ویرایش. (1388) سیدمحمدی

هاای شخصایتی باا     ویژگی ه(. بررسی رابط1393اله ) ذبیحو کرمی،  ؛بابائیان، علی؛ سامانی، یوسف

 .9-28(، 37)9، منابع انسانی ناجا هفصلنامهای مأموریتی ناجا.  کارکنان رسته عملکرد شغلی

هاای شاهر    آماوزان دبیرساتان  عاملی کتل در دانش 16(. هنجاریابی پرسشنامۀ 1375برزگر، مجید )

 روانسنجی(. دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران.-نامه کارشناسی ارشد روانشناسی شیراز. )پایان

صفا  شخصیت و رضاایت شاغلی در کارکناان پلایو      هبررسی رابط(. 1384بریری، ماهرخ )

 واحد رودهن، رودهن. دانشگاه آزاد اسالمی (.کارشناسی ارشد هنام پایان) کالنتری.

کااری تحصایلی بار اسااس      (. تبیین اهماال 1392بیم، اعظم ) فر، محمدرضا و منصوری تمنائی

انجمان آماوزش    هفصالنام شاجویان.  گرایی و رضایت از زندگی دان صفا  شخصیتی،کمال
 .165-185 (،4)5عالی ایران

کااری کارکناان شارکت آب و     بررسی رابطه شخصایت باا اهماال   (. 1393زاده، محسن ) حسین
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود.   (.کارشناسی ارشده نام پایان)فاضالب خراسان شمالی. 

(. پایش  1394و حبیبی، الهاام )  ؛علی خدابخشی، مهدی؛ سپهوندی، محمدعلی؛ شیخ االسالمی،

بینی اهمال کاری سازمانی و رضایت از زندگی بر اساس فرسودگی شغلی و سابقه خدمت. 

 .207-213(، 4)17مجله طب نظامی، 

کاری آنان در بخاش   (. بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان و اهمال1388اکبر ) خسروی، علی

 .125-141(، 2)3، امه رهبری و مدیریت آموزشیفصلنآموزش سازمان توسعه تجار  ایران. 

بررسی رابطاه تیاپ شخصایتی باا     (. 1395و عبدالهی، ایوب ) ؛دانش، سالم؛ نورمحمدیان، مژده
المللای   اولاین کنفارانو باین    کاری شغلی مدیران مدارس منطقه الشاار.  فرسودگی و اهمال
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 ،اجتمااعی ایاران   شناسای و مطالعاا    علاوم تربیتای و روان  ه های ناوین در حاوز   پژوهش

 قم. دبیرخانه دائمی کنفرانو

(. بررسای  1395و محماودزاده اردکاانی، حساین )    ؛رضائی، بهروز؛ یارمحمدیان، محمدحساین 

کاری سازمانی و عوامل فردی و شغلی مارتبط باا آن، در کارکناان پرساتاری و      شیوع اهمال

 .17-28(، 1)5فصلنامه مدیریت پرستاری، مامایی. 

 .آماوزان دبیرساتانی   ساخت و هنجاریابی پرسشنامه مدیریت زمان برای داناش (. 1389رضوی، فریبا )

 تهران.  ،دانشگاه پیام نور (.نامه کارشناسی ارشد پایان)

 شناسی در کار، ساازمان و مادیریت(.   شناسی کار )کاربرد روان روان(. 1386ساعتچی، محمود )

 )چاپ چهاردهم(. تهران: نشر ویرایش.

هاای   های شخصیتی با سابم  بررسی رابطه تیپ(. 1395جانی، حسن ) توزنده ستایش، سیمین و

چهاارمین هماایش ملای مشااوره و ساالمت روان.      کاری شغلی مادیران.   مدیریتی و اهمال

 ، قوچان.دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان

هاای   (. بررسای رابطاه ویژگای   1389و احمدی، سایداحمد )  ؛شریفی، سمانه؛ سلیمی، قربانعلی

صیتی با تعهد سازمانی در مادیران و معلماان مادارس ابتادایی، راهنماایی و متوساطه       شخ

دانشاگاه   ،پژوهشی رهیافتی ناو در مادیریت آموزشای    -فصلنامه علمیشهرستان خوانسار. 

 .81-106(، 4)1 آزاد اسالمی واحد مرودشت،

 انتشارا  ارجمند.تهران:  های روانشناختی اجتماعی و شخصیت. آزمون(. 1394نیا، مجید ) صفاری

کااری ساازمانی    (. تحلیل مسیر ارتباا اهمال1391نیا، مجید و امیرخانی رازلیقی، زهرا ) صفاری

مجلاه  های دولتای اساتان تهارا .     با برانگیختگی شناختی و فرسودگی شغلی کارکنان اداره

 .111-131(، 4)2های مدیریت علوم انسانی،  پژوهش

عااملی   16(. بررسی ساختار عاملی پرسشنامه 1382نجاریان، بهمن ) و ؛دالور، علی؛ عبادی، غالمحسین

 ..83-100(، 1-2)3 ،شناسی ن مجله علوم تربیتی و روادر شهراهواز. E (16PF-E)کتل فرم 

گرایای   (. بررسی رابطه کمال1391و پورغالمی، فرزاد ) ؛فاتحی، یونو؛ عبدخدایی، محمدسعید

 مجلااهنااان بیمارسااتان دولتاای شااهر فراشاابند.  کاااری در کارک و خودکارآماادی بااا اهمااال
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 .49-58(، 6)2شناسی اجتماعی،  های روان پژوهش

 شناسای، ارزشایابی خصایت و ساالمت روانای.      های روان آزمون(. 1393فتحی آشتیانی، علی )

 تهران: انتشارا  بعثت.

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

بررسای رابطاه باین    (. 1391مادد، آرزو )  خاانی، جاواد و علای    مادد، زهارا؛ کارم    قاسمی، نعمت؛ علای 

آموزان ساال ساوم مقطاع متوساطه      کاری تحصیلی در دانش های شخصیتی و اهمال ویژگی

 ،دانشگاه آزاد اساالمی واحاد سانند     ،نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین ایالم. استان

 .سنند 

گرایای و عملکارد شاغلی معلماان      کاری سازمانی با کمال رابطه اهمال (.1394کاظمی، محبوبه )

دانشگاه آزاد اسالمی واحاد مرودشات،    (.نامه کارشناسی ارشد انپای) ناحیه یم شهر شیراز.

 مرودشت.

(. بررسی ارتباا بین رضایت شاغلی و عادالت ساازمانی باا     1395کریمی، زهرا و اندام، رضا )

مجله مطالعا  مدیریت رفتار های ورزشی شهر همدان(.  کاری )مطالعه موردی: هیئت اهمال

 .99-110(،2)3سازمانی در ورزش، 

های شخصیتی باا   (. رابطه ویژگی1388) و زاهدی، سیمین ؛شکی، شیرین؛ هومن، حیدرعلیکو

 .8-26(، 4)1مجله تحقیقا  روانشناختی، عوامل رضایت شغلی دبیران. 

 کااری ساازمانی.   رابطه مدیریت زمان و فرسودگی شاغلی باا اهماال   (. 1395محمدی، نسرین )

 اردبیل.اردبیلی، دانشگاه محقق (. نامه کارشناسی ارشد پایان)

(. مقایساه نتاایج   1388و بختیااری، ماریم )   ؛ملیانی، مهدیه؛ طاولی، آزاده؛ خدابخش، روشانم 

هاای   فصالنامه تاازه  عاملی کتل در ماورد داوطلباین آزاد و متقاضایان اساتخدام.      16آزمون 

 .39-45(، 1)1شناسی صنعتی و سازمانی،  روان

گرایای مثبات و منفای،     (. نقاش کماال  1392هروز )و بیرشم، ب ؛میرزایی، مصلح؛ غرایی، بنفشه

کاری رفتااری و   بینی اهمال خودکارآمدی، نگرانی و مشکل در نظم بخشی هیجانی در پیش

 .230-240(، 3)19 ،شناسی بالینی ایران مجله روانپزشکی و روانگیری.  تصمیم

https://www.civilica.com/Papers-NCPML01=نخستین-همایش-ملی-شخصیت-و-زندگی-نوین.html
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هاای   ویژگای  ه(. بررسی رابطا 1393و عاشوری، اکرم ) ؛ابراهیم نصری، صادق؛ دماوندی، مجید

 .1-17(، 4)3های فردی،  فصلنامه شخصیت و تفاو های هویت و تعهد.  شخصیتی، سبم
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