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نقش واسطه گری انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی در رابطهی عوامل برون
سازمانی مؤثر بر اهمالکاری در سازمان آموزش و پرورش

بهرام افشاری ،1سیدعلی سیادت ،2حسینعلی مهرابی
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چکیده
یگ یر
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش م  یا جن یی یی

انگیزش شغلی و سرف  و یگد ش طبار رد یلغ هههه هههههههههی ع لماو ب رر رررون

سازمانی (اقتصا ید  ،اعتقا ید  ،فرهنگی و سیاسی) مؤثر بر اهمالک یرا

مآ نامزاس رد وزش رورپ و ش فرگ ماجنا  ته       

است .پژوهش از نظر هدف کاربر ید است .روش تحقیق آن به صورت توصیفی– همبستگی ب .دو نمونهههی پ شهوژ
شا لم  004نفراز مدیران ،دبیران و کارشناسان ادا ری ومآ زش و پرورش شهر اصفهان ب دو ندک  اب ه ا ا هدافتس ز مرف ول   
کوکران ( ،)7791و با روش نمونه گیری طبقهای متناسب باحجم انتخاب شدند .نک تکرش ن یا رد ناگد ن پ  ژ هو ش     
به پرسشنامه محقق ساختهی ع لماو مؤثر بر اهمالکاری در سازمان ( ،)5931پرسشنامههای استاندارد ان یلغش شزیگ   
رایت (  ،)4 200اهمال کاری سازمانی صفاری نیا و رازلیقی (  )09 13و پرسشنامه فرس دو گی لغش ی مس ج و شل کسو نن ننن
( ) 85 91پاسخ داد ند .روایی پرسشنامهها با استفا هد از روایی محت یاو ی ووو پای یا ی آنها ا ب خابنورک یافلآ زا هدافتسا ا    
وم رد تأیید قرار گرفت .ارزی یوگلا یبا

و یداهنشیپ

مزآ و رثا ن جنایم ی رط زا یرگ یییییی ی ییییییییق ال وگ ی اعم لیلحت یبا د تال

ساختاری ،آز وم ن سوبل و رگرس وی ن انجام شد .نتایج پژوهش بیانگر تطابق و ب یوگلا شزار

اب یداهنشیپ     هداد ها ای

واقعی ب دو  .مدل تأیید شده نشان داد ع لماو برون سازمانی ،ان زیگ ش لغش ی و فرس دو گی لغش ی با اهمالک یرا

طبار هههههی

عم نا اد ری اد رند .همچن نی نقش میانجیگری ان زیگ ش لغش ی و فرس دو گی لغش ی در راب ینامزاس نورب لماوع نیب هط      
(اقتصا ید  ،اعتقا ید  ،فرهنگی و سیاسی) با اهمالکاری در سازمان وم رد تأیید قرارگرفت .براساس یافتههای به دست
مآ ده پیشنهاد می دوش که ب روظنم ه

هاک ش ک لامها  ا رد یر

   س امزا نننها ا و یریگولج

ش یگدوسرف زا غغغغغغغ لی ،برنا هم

ری یز های مدیران برپایه ان زیگ ش لغش ی کارکنان طراحی و جا را گر دد .
کلید واژهها :اهمالکاری ،انگیزش شغلی ،فرسودگی شغلی ،برون سازمانی
دریافت مقاله5931/2/51 :

پذیرش مقاله5931/7/61 :

 -1دانش یوج دکتر یا مدیریت ومآ زشی ،اد نشکده روانشناسی و ع مول تربیتی ،اد نشگاه اصفهان

bahar.bahram@gmail.com
 -2استاد ،اد نشکده روانشناسی و ع مول تربیتی ،اد نشگاه اصفهان (نویسنده مسئول) s.a.siadat@edu.ui.ac.ir
 -3استادیار ،اد نشکده روانشناسی و ع مول تربیتی ،اد نشگاه اصفهان
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مدآ ی    سرچش شمه میییگ رد و دری

مسأله اهمالکاری یک آسیب روانی است که از حاالت نفس

وم ق یع تهای مختلف زندگی فر ید  ،خان داو گی ،لغش ی و جا تماعی رخ میدهد .در من عبا مالسا ییییی
ن زی از دیر باز وم رد ت جو ه ب هدو و در روایات و دا عیه درباره آن سخن به یم ان مآ ده است ،ب یروط
که ما ام سجاد (ع) در مناجات به درگاه خداوند در دعای ابوحم هز ثمالی این گونه از نفس خ دو
گالیه اد رند :خدایا از نفسم هوکش اد رم که توبه ما روزم را به فر اد مییی کفا نددد (آق ارهتا نی.) 385 1، ،
این وم ضوع ناخ شو ایند ،یکی از اوم نع پیشرفت و سعادت عماوج بشری است .اهمال ک يرا

کي   

وم ضوع جالب ب ني رشتهای است که از وما ر مالي و سرمايه گذاري تا س مال تي را درب م ر يييييگ دري

(است لی و دیوید ) 2010 ،2و مش لک ی است که تقریبًاًا از گذشتههای دور ن زی فا ر دا با آن در گیر ب هدو

و چرایی آن از دیر باز وم رد ت جو ه روان شناسان ب هدو است (سول ومو ن و راثب مول .) 84 91 ،3

در حال حاضر به دل لي تنوع گستر هد محيط و ت ييغ رات مداوم ،مديريت مؤثر در محیطهای کار با
چالشهاي فراواني روبه رو شده است .در چن ني شر يطيا سرعت عمل ،نقش ت نک نييع ند ههههه يا در
کار ييا و اثربخشي محیطهای کار يافته است .یکی از محیطططه یا ی م هک  یییییییت او ن  ثعاب د ر ،دش    
پیشرفت و بالندگی انسانها دوش  ،در واژه یا تحت عن او ن سازمان 4لکش

میییییگ دیدرت یب و دری    

سازمانها ن زی از اهمالکاری مستثنی نب هدو و به شدت در عم رض این آسیب ق دنراد رار  ... ..اهماللل-
کاری ،پیامدهای نا ولطم ب متعد ید در زندگی فر ید  ،خان داو گی و س لابند هب نانکراک ینامزا     
اد رد و هم او ره ع او رض منفی بر س مال ت جسمانی ،روانی و ن زی به یرو هر
اهمالکاری عالوه بر تأثیر گذاری منفی بر به یرو هر

م اجرب درف یی یییییییگ .دراذ

ف حطس رد ،نامزاس ر رب ید

هویش

راتفر       

کارکنان در محیط کار مؤثر است .به طوری که کارکنان دیر سرکار حاضر می یگدامآ ،دنوش   
کار ندارند ،رفتارهای ناسازگارانه با همکاران اد رند ،زمانی زی یدا
اغلب کش ست میخورند (لی .) 86 91 ،5سازمانها يي

م هژورپ فرص ار یی یییییییکنن و د

هب التبم نآدارفا هك امها للللل لللللل يراك

خست يگ  ،نا يما دي ،ترك كار ،غيب و راك زا ت ج تالكشم و تيقفوم مدع س يم

،دنشاب   

زا يحور و        
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ويژگي كاركنان ،آنان وعد متحول ،فا ت عم كل رد و كار ييآ از ويژگيهاي سازماني آنان خ او هد
ب دو (ب سل .) 386 1 ،1

مسئله اصلی این است که نظام ومآ زشی بر یا ن لی به آرمانه یا

پ لئاسم دیاب ،دوخ یش ار ور      

رصد ،شناسایی و حل و فصل نماید .از مهمترین مش الک ت سازمانها به ویژه س و شزومآ نامزا
پرورش را میت او ن اهمال کاری نام برد .زیرا اهمالکاری در سازمان میت او ند بهرهوری س ینامزا
را تحت الشعاع قرار دهد .خالء دوجوم در نظام ومآ زشی نا و نازیر همانرب یهجوت مک زا یش   
مدیران به این مسئله بسیار مهم است .با ت جو ه به این که شناسایی ع لماو مؤثر بر اهمالللک یرا
بخش دولتی به وی و شزومآ رد هژ

رد

 رتمک ناریا شرورپ م درو گ رارق رظن هجون ر ؛تسا هتف           

پژوهشهایی در این ز یم نه ضروری به نظر میرسد .زیرا وم ضوع اهمالکاری مستقیمًاًا به عم کل رد
نیروی انسانی شاغل در سازمان بر میگر دد  .نیروی انسانی کار مآ د بی اونع هب کش نن ننننن مهمت نیر
سرمایه سازمانی به شمارمیآیند و میت او نند با به  زا یریگ هر ز ام ننن نننن ب یار

صرف نامزاس تتت تتتته یا

ولطم ب دردستیابی به اهداف ایجاد کنند .فوم قیت سازمانها و محیطهای کاری کام ًالًال وابسته به

استفا هد کار اسنا یورین عبانمزا دمآ نی      اس  ت ((هرس راچنالب ی ددددد  1993 ،2بههه نقل ازززص راف ییی نیا ا
ورازلیقی .)19 13 ،یکی از عناصری که میت او ند فوم قیت سازمان را با مش لک

جاوم ه کن لامها ،د   

کاری است .اهمالکاری درسازمان به تاخیرانداختن هدفمند شروع یا تکمیل ت اک للیف غش للل ی بر
میگر دد (اسپا اد  ،ه وی ونیک ویک .) 2006 ،3ازدیدگاه سازمانی ،اهمالک د ،یرا ش مزاس نم ا و ن

مانع رشد بهره وری و خالقیت است ( یف اضی و کاوه .) 2009 ،برخی از مت یغ رها ن زی اد ر یا تأثثیر و
نقش واسطه یا بر ازفا یش یا کاهش اهمالکاری اد رند .از مهمترین مت یغ رهایی که به نظر میرسد
اد ر یا نقش واسطه گری ب نی رابطهی ع لماو مؤثر بر اهمالکاری در سازمانه نامزاس هژیو هب ا     

ومآ زش و پرورش میباشند ،مت یغ رهای ان زیگ ش لغش ی 4و فرس دو گی لغش ی 5که در این مقاله وم رد
وم رد بررسی قرار گرفته است.
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بنابراین مسئله پژوهش حاضر به مشخص کردن مت یغ رهای گوناگونی میپر اد زد که مم نک است
خارج از کنترل شخصی باشد که جوم ب اهمالکاری در محیط سازمان میگر دد  .بدین منظور از
نظرات جا عم کارکنان یعنی لعم مان ،کارشناسان و مدیران بر یا نظرسنجی استفا هد شده است .این

وم ضوع میت او ند بر یا مسئول نی نظام ومآ زشی قابل استفا هد و بهره بر اد ری باشد .مدیرانی که می-

خ او هند سازمان بالنده و کار مآ د شاد ته باشند میت او نند از نتایج این وم ضوع اس نک هدافت ن هبنج .د    
ن آو ورانه این پژوهش به این نکت ،یداصتقا ،یداقتعا( ینامزاس نورب لماوع هک دراد هراشا ه       
سیاسی و فرهنگی) به طور خاص در این پژوهش وم رد بررسی قرارگرفته است .چرا ک لماوع ه
برون سازمانی دخالت جا عم تری بر اهمالکاری در سازمان اد رند .اینکه این استدالل تا چه ازیم ن
میت او ند صح حی باشد ،به صورت بندی فرضیههای محقق منجر میگر دد  .به عبارت دیگر مس لئا
اقتصا ید  ،ز یم نههای فرهنگی ،ومآ زههای اعتقا ید و جریانات سیاسی خارج از محیط سازمان که
در این پژوهش طم رح شده است جنبه ن آو وری آنست زیرا براساس طم ال ا تاع ن بیرقت هدش ماج     ًاًا
میت او ن گفت :هیچ پژوهشی ب امها داعبا هب تروص نید للللل للللللک یرا
انتخاب این وم ضوع میت او ند ضمن ت جو ه به ع لماو ب ینامزاس نور   

 نامزاس رد ن .تسا هتخادرپ     
ثؤم ررر ب امها ر لل لللک یرا

واسطه گری دو مت یغ ر ان زیگ ش لغش ی و فرس دو گی لغش ی در این رابطه را ن زی اندازه گ یری
بنابراین وم ضوع این پژوهش ناظر برت نییع رابطهی ع لماو

شقن   
.دیامن   

نورب    س امزا ننی (اعتق ،یداصتقا ،یدا

ش ب م ا یا جن یییییگر ییی ان شزیگ
سیاسی و فرهنگی) وم ثربر اهمالکاری در سازمان آ وم زش و پ رور ش ش
لغش ی و فرس دو گی لغش ی وم رد طم العه قرار گرفته است.
اهمالکاری مب نی تأخیر در آغاز یا مادا ه کاری است که فرد احس  تبسن یدنیاشوخ سا به نآ

ندارد ( ،کوهن؛ فراری و تایس 2000 ،1؛ دیاز وم رالز ،فراری و کوهن  .), 2008 2اهمالکاری شا لم
تأخير در وما ر مرتبط با لغش و فرصتتته يا

  

عامتجا ييييي (نیناننن ،) 2008 ،3ت ماجنا رد یدمع ریخأ    

وظایف محول شده ع یل رغم آگاهی از پیا یاهدم

،لیتسا( تسا نآ یفنم   

 .) 2007اهمالللک یرا

انجام ند دا ن کاری است که فرد فرصت انجام آن را اد رد (آونز ،باو نم و دی للل  .) 2008 ،4اهماللل-

کاری به گونههای متفاوتی از جمله حیرت وسرگر اد نی (آقاتهرانی ،) 385 1 ،پرخا گش ری ،ح او س
1
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پرتی ،بی از ری از ت لک یف ،ابهام و سردرگمی در انجام وما ر ،در مح ححیط ک جت را للللل ی پ ییی دا ممم یکند

خیر در ان کت ماج للل ییی ف ،اتالففف
(است لی  2007 ،؛ تریسی 2007 ،1؛ نینان 2008 ،؛ آریلییی .) 2002 ،2تأخ خ

وقت و نگرش منفی (است لی  ) 200 7 ،میباشد .اهمالکاری در سازمان تمرکز اد رد بر جنبههایی در
وم ق یع تهای مهم سازمان به طوری که از تکم لی وظیفه مشخص خ دو جا تناب میکنند (هاریس و

ساتن .) 83 91 ،3وظایف تکم لی نشده ناشی از اهمال ک یرا

بجوم مه تسا نکمم هلصافالب

   

کاهش عم کل رد فر ید و هم کاهش اثربخش  رد ی سس سسسازمان گ تسا نکمم اهنآ نینچمه و ددر     
منبعی بر یا ایجاد استرس و فشارهای روانی بر یا اعض یا

.دوش نامزاس

ینیسح و رف یتشهب(       

فر)4 201 ،
در واقع ت للع  ،بخشی جدا ناپذیر از سرشت مدآ ی است که هیچ کس آن را دوست ندار ؛د اب اما   

پیامدها و ع او رض منفی آن در زندگی فردی و سازمانی دست به گریبان است (کندال.) 2006 ،4
اهمالکاری در سازمان میت او ند از طریق وم لفهها یا کارکردهای س نام نامزا ند  ::: ::تصمممیم گ ییی ری،

ارتباطات ،ق او نین ،رهبری ،سیستم اطالعات ،روشها ،برنامه ریزی ،ساختار ،فرهنگ ،،اس تارت ژژژی
و ما ثالهم در سازمان نم دو پیدا کر هد و باعث ایجاد اختالل و آسیب به سازمان گر دد .
واژه الت نی اهمالکاری ،مرکب از دو کلمه «پرو» و «کراسینوس» به عم نی «به ت وع ی ا ق ن ات نتخاد    

ش» و «در حمای ا ت ززز» اس اعم هژاو نیا .ت د  للعت ل و زر ییییییییی  ،5س له
صبح» به عم ن ننی « لج ووو »« ،پیش ش

انگاری ،6به ت وع یق انداختن ،7آسان گیری ،8مسامحه ،9دودلی ،10به تأخیر ان زاد ییی  ،11ب هب هژبو ه    

علت عادت در بی دقتی یا تنبلی ،تأخیر غیر ضروری ،12سبک گرفتن وما ررر13و ای و تسد ن

نآ   

دست کردن 14است (آلیس و ناوس 2003 ،1؛ ون ویک4 200 ،2؛ حیدری .)39 13 ،اهمالکاری به
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شاد تن در ز یم نه شروع یا تمام کردن کارهاست یا به زبان سا هد تر میت او ن فگ  تت تتت

که اهمالکاری به عم نی کار ما روز را به فر اد انداختن است .فرد اهمالکار ئاد مًاًا شروع ک هب ار را   
آینده محول میکند آینده یا که نا مولعم است و هم نی عا لم سبب می دوش که فرد اهمالک هب را   
نت جی ه ولطم ب خ دو نرسد در واقع اهمال کاری غاصب زمان است و باع م ث ییییی تدمع درف دوش ًاًاًاًا ًاًاًاًا
انجام کارها را به ت وع یق اندازد و زمان را از دست بدهد (بابایی نادین ول یی .)19 13 ،تعاریف زیا ید
از اهمالکاری در نظریههای مختلف شده است .به ط ار نآ لاثم رو    تأخخخیر در ای یراک عورش    

تکم لی کردن و به پایان رساندن یک ت یلک ف (بس امو کیو نن ننن 1994 ،3ب زا لقن ه    تمدننی )09 13

تعریف کر هد اند .از طرفی راثب مول و سول ومو ن و وم رکامی ) 86 91( 4آن را تأخیر در پ وی س گت ی رد 

انجام کار همر ها با ناراحتی ذهنی عم رفی کر هد اند .بالکیس و دورا ) 2009 ( 5پنج عن او ن مختلف در

وم رد اهمالکاری طم رح کر هد اند :ازقبیل اهمالکاری عم مو ی ،اهماللل کاررری تحص صصیلی ،اهماللل-

کاری تصمیم گیری ،اهمالکاری غیر عم کل ردی و اهمالکاری عصبی .عم مو ًاًا به نظر میرسد که
اهمالکاری شا لم وظایف و رفتارهایی است که بر محصول ویژگیها ای رف ددد ی در ی ییک جهت
منفی تأثیر میگذارد .سالمون و روتب مول ( ) 84 91ن زی بر یا اهمالکاری  13بعد را بررسی کر هد اند
که یکی از آنها اوشد ری در تصمیم گیری است .به این مفه مو که یک فرد در تصمیم گیری به

ویژه در تصمیمات مربوط به لغش خ دو در سازمان نات او ن است .هررریس وس  نتا (( ) 83 91اهماللل-

کاری درسازمانها را درسه دسته ازع لماو سازمانی بیان کر هد اند:
الف :سیستم مقررات :یک سری ق او ن نی و هنجارهای سازمانی اد رد که گاه ًاًا امها  لل لللک یرا

رد ار

برخی وظایف تشویق و در برخی وظایف تنبیه میکند .ثم ًالًال اگشناد یخرب  ههههههه ه ناونع هب ا کی    
سازمان ،در اد نش وج یان تحص الی ت تکم لی ی ،اهمالکاری در انجام وما ر دینی را تقویت ،در ح یلا
که اهمالکاری در انجام تحقیق و پژهش را تنبیه میکند.
ب :سیستم اطالعاتی :سازمان ،اطالعات الزم را در وم رد شرح وظایف و چ وگ نگی انجام آنها به
روشنی ار ئا ه دهد و اگر این گونه نباشد باعث می دوش یک وظیفه بر یا

ریغ ،مهف لباقریغ درف     
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شبینی کردن و هم نی ما ر جوم ب استرس بر یا همه اعضای یک سازمان
قابل کنترل و غیر قابل پی 
می دوش .
ج :ویژگیهای سازمان :عا لم ی است جهت برقرار ماندن هنجارهای سازمان ،آن دسته از وظ یفیا
که وابسته به تشویق نیستند ،احتمال بیشتری اد رد امها دروم لل لللک یرا

ارق ر یو نیا .دریگب  ژ یگ      

سازمان برگرفته ازمدل تقویت و تنبیه رفتار گرایی است .استیل (  ) 2007نیز عم تق یس تسا د س تتت تتتتم
تقویت و تنبیه در یک سازمان میت او ند اهمالکاری در وم رد یک سری از وظایف را کاهش و یا
ازفا یش دهد.

اهمال کاری درسازمان از طریق متغیرهای مختلف میت او ند تحت الشعاع قرارگیرد .ی ککک ی از این
مت یغ رها به نظر میرسد ان زیگ ش لغش ی باشد .برخی عم تقدند ،یک فرد با ان هزیگ غش للل ی ب الا نکمم   
است هنوز اهمال کاری کند با و دوج این که بر یا کارش ارزش و اهمیت قا لئ اس اما .ت    بیش رت
اهمالکاران اعتقاد اد رند که اگر ان هزیگ یا بر یا شروع کار ند شا ته باشند ،ی بیع راک یاج ک     
اد رد (ون ویک .)4 200 ،فرد از یک لغش نا طم بوع ،خسته کننده یا مش لک

هک ینامز ات ا ممممممممم ناک

پذیر است ،جا تناب میکند (نویل .) 2007 ،1بنابراین یکی از الد یل عمده یا کههه باع  ث

ممممم ی دوش

فا ر دا از انجام وظایف خ دو طفره روند ،این است که فاقد انگ هزی الزم برای کنترل اهداف و حتی
زندگی روزمره خ دو هستند .تع نیی هدف و کنترل درونی برای ایجاد انگ هزی و غلبه بر اهمالکاری
از اهمیت بسیار زیا ید برخور اد ر است (ون ویک4 200 ،؛ رابینسون و شروود ،2ترجمه فاض للل ی و
شا رف العقالیی7 38 1 ،؛ بهشتی فر وحسینی فر .)09 13 ،ند شا تن ان هزيگ بر يا انجام داپ( راك اش )،

  

جيا اد استرس بر يا انجام كارها در دقيقه ن دو (برخي فا ر دا در فشار بهتر كار م ييي كنن  و د عععم دركل
باالتري اد رند) ،زج ء ریشههای اهمالک یرا

هک یدارفا .تسا مش یدج لک

امها رد للللللل للللللللک یرا

شه یا
شاد تهاند ،تمایل اد رند مش لک خ شدو ان را به کاستیهای شخصیتی نسبت دهند هوژپ اما شش شش

تجربی نشان هداد اند که اهمالکاری مش لک ان شزیگ ی است (بورکا و ی نئو 2008 ،3

).

مفه مو ان زیگ ش عبارت است از نت جی ه رابطه متقابل (تعا لم ) فرد با وم ق یع ت یا وض یع تی است که در
آن قرار میگیرد .لیم به ک شو ش فراوان در جهت تأمین هدفهای سازمان ب نوگ ه هه ههه یا ک نیا ه   

1
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3
. Burka JB, Yuen LM
2

61

لنامه رهبری و مدیریت ومآ زشی /سال یازدهم  /شماره اول /بهار 6931
فص 

تالش در جهت ارضای برخی از نیازهای فر ید سوق هداد می یاربانب .دوش ن هک ینامز 
سازمان ان هزیگ باالیی شاد ته باشد سخت کار میکند و اهمالللک یرا

درف رد      

م شهاک تدش هب ییی یییییییییابد

مترین سائق به س یو نیازها محس م بو ییییی دنوش  ..روان شناس نا
(رابینز .)19 13 ،1نیازهای انسان مه 

صنعتی سازمانی نظريههای مختلفی را بر یا ان زيگ ش پيشنهاد کر هد اند (مهد دا .) 1384 ،
با اینکه به نظر میرسد یکی از ر ها های بهره وری سازمانی و کاهش اهمال کاری ان زیگ ش یلغش
کارکنان است ،ما ا همچنان کار میت او ند منبع عمده فشار روانی با کی تسا نکمم ،دش

  

لغش
  

رضایت بخش به مرور به منبع نارضایتی تبدیل دوش و سرف یوس هب ار درف و یگد ش قوس یلغ

دهد( .طباطبایی نسب و محم یدو  .)49 13 ،ایجاد فرس دو گی لغش ی یک وض یع ت فش آ را و تسا ر   
که با نشانههایی نظیر فرس دو گی ذهنی و خستگی جسمی ،کناره گیری از کار ،کاهش کار مآ دی
و ...اتف دتفا یم قا  ( . ......اد نه یو نو ،یرام ،فو ن کنیت  ، ،نارف و نم تیز

سسسسسسسسسسسسسسسس  ) 2011 ،2س حط   

فشاررواني ،نوع فشاررواني ،شخصيت فرد ،ماهيت لغش يا نقش فرد ،نوع زندگي جراخرد درف   
ازمحيط كار ،سبك زندگي فرد ،سبكها يي كه فرد بر يا مقابله با فشار رواني به كار م ييي گ ،دري

يوج ا اق يل م سازماني و ...باعث ایجاد فرس دو گی لغش ی در کار می دوش (الندچه پاتری یک ا ا.) 2009 ،3

شش عا لم سازماني در جيا اد فرس دو گي يلغش مؤثراست :حجم زياد كار ،ازيم ن مهارت عم كل رد
شه يا
بر كار ،پا اد ش كم ،ند شا تن ارتباط جا تماعي ،تب يع ض درمحيط كار ،تضاد ب زرا ني ش ش

و درف

محيط كار (مسلش ،اسش لفو ی و لی تر .) 2001 ،4ازجمله اقشاري كه فرس دو گي ناونع هب يلغش   
تجربههاي ناخ شو ايند در آنها بررسي شده است لعم مان هستند؛ پژوهشها يي

ياهروشكرد هك

مختلف در وم رد فرس دو گي يلغش صورت گرفته ،برروي لعم مان بيشتر ازگروههاي رگيد يلغش   
ب دو ههه اس  ت (( (ص اضردیمح یربا  ، ،،،،مرو ججج ی سیدع یل رض حصان ،ا  ، ،،،،اوج ددد  ،09 13 ،بوی یی ل ،ب رو گگ گ
وفالزون .) 2001 ،5به گ از رش يش ن كو اتزل و وك ر يولونام ننن  6لعم م دراد لامتحا رتشيب ربارب هس نا
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لغش شان را ترك كنند و حتي آنها يي كه سابقه حرفه يا
لغش خ دو را ترك كنند (مسلش و کج سون.) 2001 ،1

راد يرتشيب ن حارتشيب ،د ت د لام ا در     

طبق گ از رش کاپوتو 2فرس دو گی لغش ی در تعریف فرودنبرگر 3عبارت است از :پ یگی ری خس گت ی
ناپذیر اهداف بدون شاد تن منابع کافی که منجر به دگرگونی تعهد ،وض یع ت خس نک هت ن ارب هد ییییییی

چ .) 2007 ،4فرس اهنت یلغش یگدو    
متخصصان دلسوز و یکه تازی غیر دلسوزان می دوش (ه یرپو چ چ

خستگی و فشار ناشی از کار مداوم نیست ب کل ه آسیبهای روانی اب طبترم    ک  را ((آوا ،مارتینا ا و
او ًالًال ،) 2010 ،5به سبک زندگی فرد و ساعتهای خارج از ک م تیارس زین وا را

یی یییییییکن  د ( (ق یمید

مقدم و همکاران ) 1384 ،و با تأثیر منفی که برنگرش هب رجنم ؛دراد نانکراک یلغش اتفر ر یاه     
نا ولطم ب مانند :بدبینی ،نارضایتی ،ک ،یراک م

هاک ش  درکلمع  ش و یلغ گنا شیازفا ی یلام هز

     

می دوش (الکریتز جمز ،4 200 ،6عظیم .) 2010 ،در واقع فرس دو گی لغش ی یک فرایند روانش یتخان
است که تحت استرس لغش ی شدید ح ثدا

مییییی دوخ و دوش

سخ تروص هب ار ت /یناجیه یگ       

عاطفی ،مسخ شخصیت ،7کاهش ان هزیگ و پسرفت (تض یع ف عم م ناشن )درکل یییییییدهد( ..س نامزا
بهد شا ت جهانی ) 1998 ،8خستگی هیجانی؛ ک  هزاجا ناگدنهد خساپ هب ه ممممممممممممم یده تاساسحا د   

مربوط به ضعف بیش از اندازه و خستگی عاطفی در برابر مد وجد یان و محیط کار را بیان نمایند.
مسخ شخصیت؛ نیز به پاسخ دهندگان جا ازه میدهد که نگرشهای خ دو را به لکش بیعالق گگگ ی
و بیتفاوتی نسبت به مد وجد یان بیان نمایند .احساس کفای ییت شخص صصی؛ ه ناگدنهد خساپ هب م     
 هزاجا ممممم یده  هک د ممممم ییی از ن احس ش سا

اا ایستگگگ ی و رسسسیدن ب فوم ه قق ق ییی ت در ارتب اب طا      مراقب زا ت   

مد وجد یان خ دو را بیان نمایند ( وم نه تا.) 2011 ،9

با و دوج تحقیقات انجام گرفته در باره هریک از متغیرها به طور ازجم  ،تاکنون پ یبرجت شهوژ   
که به طور مستقیم رابطه این وم لفهها را بررسی کند ،مشاهده نشد .با و دوج ای و یرظن ینابم ،ن
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. Depersonalization
8
. World Health Organization
9
. Moneta GB
2

81

لنامه رهبری و مدیریت ومآ زشی /سال یازدهم  /شماره اول /بهار 6931
فص 

تحقیقات از و دوج رابطه ب نی این مت یغ رها حکایت اد رد ،که به چند پژوهش در ای مز ن ی هراشا هن    
می دوش :
درخصوص ع لماو برون سازمانی مؤثر بر اهمالکاری در سازمان میت او ن به پژوهشهایی چون:

کوته )7891( 1که بیان میکند :به نظر ناظرین مستقیم کارمندان ،اختالف دوجوم در ازیم ن اهمال
اهمال ورزی کارکنان ناشی از ز یم نههای فر ید ب هدو است .همچن نی حقوق پای نی ی رایسب حطس ا    

باال ن زی اهمالکاری ایجاد میکند .بالنک آستین و یترام ننن  ) 995 1(2و ت مکا ننن  ) 2001 ( 3ک لع ه للللل
یشان بر یا انجام کاری ،به تأخیر انداختن پ و شادا
اهمالکاری را به :باور ند شا تن فا ر دا به ت او نای 
نوع منبع بیرونی گ از رش کردند (به نقل از آل سی

و ناوس .) 2003 ،ریچا یم شرا ) 2013 (4و سعا ید

و ن یع م ) 2013 (5بیان کردند روشها و رویههای سازمانی ب  یراک لامها ا ر ،دنراد رادانعم هطبا       

خسروي (  ،) 1388دریافت که ب نی اهمالکاری و حقوق و ازم یا و ارتقا کارکن طبار نا ه وکعم  س
برقرار است و کاظمی ،یف اضی وکاوه (  ،) 1389دریافتهاند که ع لماو

ثؤم ررر ب امها ر لل لللک یرا

هس   

دستهاند ،که این دستهبندی عبارتند از :فر ید  ،مح طی ی و سازمانی .آنها گ از رش کردن زا سپ :د   
ع لماو فر ید  ،ع لماو سازمانی و مح طی ی در رتبه دوم و س مو قرار اد رند.
مرور بر طم العات و تحقیقات اد نشمندان همچن نی بیانگر این است ک ا ه نگیزش شغلی میییییییییت او ند
رابطهی وکعم س با اهمالکاری نسح لاثم روط هب .دنک افیا دشاب هتشاد    

    

پژوهش خ دو با عن او ن نقش واسطه یا ان زیگ ش لغش ی در رابطه ب نی ویژگیه یا
کاری لغش ی نشان داد همه ابعاد ویژگیهای لغش ی پیشبینییی کنن هد

اش هههی (  )29 13در
و یلغش

عم ن سوکعم و رادا

امها للل لللل-

اهماللل-

کاری لغش ی میباشند .شهنی ی الی ق و همکاران ( ) 385 1وبورکا وی یی نئو (  ) 2008دریافتهههان هک د   
اهمالکاری یک مش لک ان شزیگ ی است و همچن نی اذعان شاد تهان زین ناققحم یخرب هک د نیا     

وم ضوع را وم رد تاکید قرار هداد اند .همچن نی (سیمپسون و پیچ لی  ) 2009 ،6نشان داد ند برخي فا ر دا

فا ر دا عم تقدند که اهمالکاري آنان از طريق نياز بران يگ خت يگ برجسته ،تحريک يم  دوش .
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از طرف دیگر تحقیقات کم و بیش متعد ید در ز یم ن غش یگدوسرف ه لی اب امها للللل للللللک یرا

ان ماج   

گرفته است که میت او ن از تحقیقاتی چون :سایروس ) 2007 ( 1دریافت که اهم بجوم یراک لا    

فرس دو گی ش لغ ی می دوش  .استید ،آر .شاناهان ،ما  ،جی .ن لفوی د ،آر ،دب ویل جی ) 2010 ( 2نشان داد ند
اهمالکاری با فرس انعم هطبار یلغش یگدو د اد را رد  ..... ....یما رخ  یقیلزار ینا (( (((  )19 13نش هک داد نا   
اهمالکاری سازمانی با بران یگ ختگی شناختی و فرس دو گی انعم طابترا نانکراک یلغش د اد را ر .د     
صفاري نيا و همکاران )19 13 ( ،ابراز کردند ارتباط اهمالکاري و فرس دو گي يلغش رابطه مستقيم
است .خدابخشی ،سپهوندی ،شیخ الا س مال ی وحبیبی (  )49 13گ از رش داد ند که ب نی اهمالک یرا
و فرس دو گی لغش ی راب و تبثم هط

دراد دوجو یرادانعم  ..... ....محمد ییی  ،زاهددد ب ینیعم و نالبا    ک ییی ا

(  ) ۱۳۹۵دریافتهاند فرس دو گی لغش ی و تمام وم لفههای آن غیر از مؤلفه فق اد ن اب یدرف تیقفوم     
اهمال کاری رابطه مثبت و عم نا اد ر اد رد.
براساس پیشینه پژوهش رابطه عم نا اد ر و منفی ب نی اهمالکاری و ان زیگ ش لغش ی و ن زی رابطه عم نا اد ر
و مثبت ب نی اهمال کاری و فرس دو گی لغش ی را تأیید میکنن اربانب .د یی ییین طم ال فده اب رضاح هع     
ت نییع رابطهی ع لماو برون سازمانی مؤثر بر اهمالکاری در سازمان با نقش واسطه گری ان زیگ ش
لغش ی و فرس دو گی لغش ی کارکنان ومآ زش و پرورش شهر اصفهان ان اب .تسا هدش هتفرگ ماج

   

ت جو ه به پیشینه پژوهش ،ال یوگ مفه مو ی پژوهش در قالب لکش  1طراحی و ترسیم گردید.

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

. Sirois FM
. Stead R, Shanahan MJ, Neufeld R,WJ

1
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در این پژوهش بر یا بررسی مت یغ ر اهمالک یرا

تسا هدش یعس نامزاس رد یسررب نمض و      

ت زج یه و تح لیل آن در بعد ع لماو برون سازمانی که شا لم  :ع لماو سیاسی ،اعتق و یداصتقا ،یدا
فرهنگی میباشند با نقش یم انجی گری ان زیگ ش لغش ی و فرس دو گی لغش ی کارکنان وم رد بررسی
قرارگرفته تا کما ان ریشه یابی بیشتر و ت او ن ترکیب نظرات و دیدگاههای کارکنان فراهم گردیده
یهای الزم بر یا
و پشتیبان 

ومآ زش و بهسازی منابع انسانی در جهت کاهش اهمالکاری و ازفا یش

ان زیگ ش لغش ی کارکنان در سازمان ومآ زش و پرورش شهراصفهان ایجاد گر دد تا بت او ن از طریق
ع لماو برون سازمانی مؤثر بر اهمالللک یرا

هاک زا نامزاس رد ش  شزیگنا  ش و یلغ سرف و یگد   

   

لغش ی پیش یگ ری نم دو .
فرضیههای پژوهش
فرضیه  :1ب نی ع لماو برون سازمانی (اعتقا ید  ،اقتص یس ،یدا ا و یس

اب )یگنهرف شزیگنا نازیم     

لغش ی کارکنان ومآ زش و پرورش رابطهی عم نا اد ر و دوج اد رد.
فرضیه  :2ب نی ع لماو برون سازمانی (اعتقا ید  ،اقتصا ید  ،سیاسی و فرهنگی) ب م ا ی یگدوسرف ناز    
لغش ی کارکنان ومآ زش و پرورش رابطهی و دوج اد رد.
فرضیه  :3ب نی ان زیگ ش لغش ی با اهمالکاری درسازمان ومآ زش و پرورش رابطه و دوج اد رد.
فرضیه  :4ب نی فرس دو گی لغش ی با اهمالکاری درسازمان ومآ زش و پرورش رابطه و دوج اد رد.
فرضیه  :5ب نی ع لماو برون سازمانی (اعتقا ید  ،اقتصا ید  ،سیاس گنهرف و ی ی و ) امها للل للللک یرا

هب   

واسطهی ان زیگ ش لغش ی در سازمان رابطه و دوج اد رد.
فرضیه  :6ب نی ع لماو برون سازمانی (اعتقا ید  ،اقتصا ید  ،سیاس گنهرف و ی ی )) ))) و اهمالللک یرا

هب   

واسطهی فرس دو گی لغش ی در سازمان رابطه و دوج اد رد.
فرضیه  :7ال یوگ مفه مو ی با هداد های پژوهش برازش اد رد.
روش پژوهش
طرح پژوهش در این بررسی ،از نوع طر ح هاي همبست يگ به روش توصیفی ،تح قیرط زا یلیل   
مدل یابی مبتنی بر ال یوگ

حها ا همبس گت ييي باوراي ططط
عم ا الد ت ساختاری 1است .در يا ننن نوععع طرح ح

چند ني مت يغ ر با كي د گي ر وم رد بررسي ق ار ررر ممم یگ ییی رد .جا یا یرامآ هعم ن پ  ژ هو ش لک لماش  یه      
دبیران ،مدیران و کارشناسان ادا ری ومآ زش و پرورش ن او حی شش گان لاسرد ناهفصا رهش ه     
)- Structural Equations Models (SEM

1

12

نقش واسطه گری ان زیگ ش لغش ی و فرس دو گی لغش ی  /...فا شاری و همکاران

 5931ب دو  .از این جا عم ه بااستفا هد از فر وم ل ت نییع حجم نمون ارکوک ه ننننن )7791(1و ب  هدافتسا ا ااااا ز
روش نمونه گیری طبقه یا متناسب با حجم ،ب نی تعد دا  004نف هب ر    ترت ییی ب (  28،280و  92نفررر)
پرسشنامه توزیع و ب لع ت عدم پاسخ وگ یی بعضی نمونهها ،تعد دا  394پرسشنامه در تح لیل اس هدافت
گردید .در این پژوهش عالوه بر پرسشنامه ویژگیهای ومد گر یفا ک که شا لم س الاو تی هم چون
(سن ،جنس ،مدرک تحص لی ی و سابقه خدمت ،دوره تحص لی ی ،محل خدمت) ممم یشددد ،از چه را
پرسشنامه به شرح ذیل استفا هد گردید ؛؛؛ پرسشن لماوع هما    م ثؤ ررر ب رد یراک لامها ر
سازمان :بر یا سنجش اهمالکاری در س  نامزا ((ع لماو

  

ثؤم ررر ب امها ر لل لللک مانشسرپ زا )یرا هه هههی

محقق ساخته  100سئ او لی ،ب دو کههه از طری اب هبحاصم ق      20نف  ر ((حد نارظن بحاص زا )عابشا    
ومآ زش و پرورش ب دو ند به دست مآ د .زیرا ع لماو اهمال کاری در س و شزومآ نامزا

شرورپ    

ناشناخته ب دو که نیاز به گسترش ،توسعه و تکمیل ( الد ور و ک کشو ی )29 13 ،اب از ر شاد ت .بنابراین
پرسشنامه مقدماتی که  160سؤال ب نیب ،دو     04نفررر ازکارکن  عیزوت نامزاس نا ش نآ زا سپ .د      
مؤلفههایی که اد ر یا بار عا لم ی کمتر از ( )0/3ب دو ند با نظر استاد راهنما و مشاور حذف گردید و
به یک پرسشنامه  100سئ او لی تبدیل شد .این سازه محقق ساخته لماش

 12خ یقم هدر ا ود رد س   

بعد دسته بندی شد .ع لماو درون سازمانی با  8خر هد مقیاس ساختار (  11دام ههه ) ،س کب

مدددیریت

(  11ما هد ) ،فرهنگ سازمانی (  10ما هد ) ،کیفیت زندگی کاری ( 9ما هد ) ،طرح سازمانی ( 7دام ههه )،
نظام ارتقا ( 6ما هد ) ،فضا وتکنولوژی ( 6ما هد )  ،یناسنا یورین شزومآ ((( (((( 5دام ههه ) وع لماو

نورب   

سازمانی شا لم  4خر هد مقیاس اقتصادی ( 9ما هد ) ،اعتقادی ( 6ما هد ) ،فرهن  یگ ( ( 7دام ههه ) ،سیاس سسی
( 7ما هد ) .پاسخها روی مقیاس  5درجهای ل کی رت از ( 1خ لی ی کم) تا ( 5خ لی ی زیاد) تنظ هدش می   
ی این
است .روایی آن توسط استاد راهنما و مشاور وروایی محت او یی تأی ییی د یاپ بیرضو .دش ای یی ی ییی
سازه ن زی از طریق ضریب آلف یا

خابنورک

 لودج (( )1ب  دمآ تسد ه ((( (((( .)p<0/ 001پرسشن هما

اهمال کاری سازمانی :در پژوهش حاضر بر یا سنجش ازیم ن اهمال ک یرا
اهمالکاری سازمانی (صفاری نیا و رازلیقی ،)09 13 ،این مقیاس اد ر یا

همانشسرپزا زین    

 25و هدام  3زی یقم ر اس   

است اهمال کاری سازمانی آز دوم نی را را در طیفی  5در ات )زگره( کی زا هج جنپ ه( ممممم ممممممیش )ه
ارزیابی میکند .خر هد مقیاسها شا لم ناکار مآ دی ( 61ما هد ) تشویش ذهن  ی ( ( 5دام ههه ) ب یرازی

زا

- Cochran, W.G
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ت یلک ف ( 4ما هد ) است .اعتبار این مقیاس از دو روش بازآزمایی و ضریب آلفای کرونباخ بدست
مآ ده است .با ا اس ربارب ییامزآزاب شور زا هدافت    

 0/ 750بر ااا ی کل نومزآ و ینچمه ن بیرض      

هماهنگی درونی (آلفای کرونباخ) بر یا کل مقیاس  0/ 892جدول ( )1محاسبه شد .روایی آن ن زی
از دو طریق الم کی و سازه برآورد شده اس  اب .ت ا ا هدافتس ز لهس همانشسرپ
صفاری نیا ،) 1389 ،ضریب روایی هم مز ان وابسته به کالم

یعامتجا یراگنا        

بیرونی بر یا کل ربارب هنومن    

0/ 633

( )p<0/001محاسبه گردید و جهت روایی سازه از روش تح لیل عا لم ی هداد ها استفا هد شده است.
پرسشنامه انگیزش شغلی :بر یا سنجش ان زیگ ش لغش ی از پرسشنامهی ان یار یلغش شزیگ تتت تتتت
(  )4 200استفا هد شد .این مقیاس اد ر یا

1

اد ر یا  6ما هد ب دو که پاسخها روی یک مقیاس  6درجهای
2

از (1کام ًالًال مخالفم) تا (6کام ًالًال فاوم قم) تنظیم شده است .اول ني بار پچن ،پ زل و آلن () 965 1یك
مقياس يلك بر يا سنجش ان زيگ ش يلغش تهيه و اعتباریابي نم دو ند این پرسشنامه یك جم موعه 4

ما هد يا روی یک مقیاس  5درجهای ب دو  ،که بالدوین ) 1990 ( 3ما هد ای را جهت سنجش تموادم

رفتار به آن اضافه کرد ودر نهایتًاًا رایت (  )4 200ن زی آن را تکم لی و  6دام هههای ب یاپ بیرض ا ایی    
 0/17گ از رش نم .دو (ب یدشرا زا لقن ه  ) 386 1،،،، ،،،پرسشن :یلغش یگدوسرف هما     پرسش همان
فرس دو گی لغش ی بر یا

لعم مان توسط مسلش و کج س  نو (( ) 85 91س ،رازبا نیا .تسا هدش هتخا    

پرسشنامهای است ک یدج دروآرب ه دی زا 
پرسشنامه اد ر یا

   پدی ییدهی تن نیا .تسا ینتبم ،یگدوسرف ای یگدی

    

سهای آن شا لم خس گت ی ع طا فففی
 22ما هد با  3خر هد مقیاس میباشد .خر هد مقیا 

خها بر روی طیف  7درجهای
( 9ما هد ) مسخ شخصیت ( 5ما هد ) عم کل رد فر ید ( 8ما هد ) است .پاس 
از صفر (هرگز) تا (6همیشه) تنظیم شده است .اعتبار این پرسشنامه توسط مسلش و کج س رب نو   
اساس خر هد مقیاسها به ترتیب  0/17 ،0/ 0،79 / 92محاسبه شد .که این پرسشنامه در ایران چندبار
اعتبارس .دیدرگ یجن      خال دد دی ( ) 375 1ض بیر   

 ،0/ 91نظری  نا (( ( ) 376 1ض بیر   

 0/39و ب یرد

سها را به ترتیب ( ( )0/17 ،0/ 0،79 / 90به نقل از ساعتچی ،کا کم اری و
(  ) 1379ضریب خر هد مقیا 
عسکریان )19 13 ،گ از رش کر هد است.

1

. Wright, B. E
. Patchen, Pelz & Allen
3
. Baldwin
2
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بر یا بررسی روایی اب از رها با ت جو ه به تعد دا ابعاد و حجم نمونه ،عالوه بر روایی محت او یی ،از ن مر

ازفا رهای ایموس 1نسخه  18و  SPSSنسخه  23استفا هد شد .در جدول ( )1ضریب آز وم ن کفایت

حجم نمونه 2و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامهها مآ ده است.

جدول  .1ضریب آزمون کفایت حجم نمونه و آلفای کرونباخ
س حط

آلفای کرونباخ

مت یغ ر

ضریب آز وم ن

ع لماو مؤثر بر اهمالکاری

0/197

0/ 001

0/ 823

عم نا اد ری

0/ 892

اهمالکاری سازمانی

0/ 882

0/ 001

ان زیگ ش لغش ی

0/ 702

0/ 001

0/17

فرس دو گی لغش ی

0/9 89

0/ 001

0/39

یرای ت يزج ه و تح ليل اطالعات و هداد هاي حاصل از جا ر يا پرسشنامهها در دو س و يفيصوت حط
استنباطي صورت گرفت .در س حط
در س حط

مآ ار توصيفي از درصد ،فراوانی ،يم ان نيگ و انح يعم فار ا و ر

مآ ار استنباطي از تح لیل مسیر ،رگرس وی ن چندگانه و بر یا ت غتم نیب طباور نییع ی هر ا و    

ازیم ن رابطه از مدل یابی ساختاری و ب یار

 اهریغتم ا بوس نومزآ ز للللللللل

آز وم ننن اث م ر یا جن یییییگ یر

3

استفا هد شده است.
یافتهها
هدف پژوهش حاضر این است که آیا ع لماو

مزاس نورب انی و یسایس ،یداصتقا ،یداقتعا(      

فرهنگی) بر ازیم ن اهمالکاری فا ر دا تأثیر اد رد و اگر اوج ب مثبت است آیا این تأثیر میت او ند به
علت نقش یم انجیگری ان زیگ ش و یا فرس دو گی لغش ی باشد؟ بدین جه یضرف ت هه هههه یا

شهوژپ   

وم رد بررسی قرار میگیرد و نتایج آن بصورت زیر است:
جدول  .2بررسی معناداری ضرایب مسیرمستقیم و نتیجه آزمون فرضیات
فرضیه

رابطه مورد بررسی

ضرایب مسیرها
اعتقا ید

اقتصا ید

سیاسی

فرهنگی

ضر ییی ی

س حط     

نتیجه

ب

معناداری

آزمون

تعیین

1

ع لماو برون سازمانی ان زیگ ش لغش ی

0/ 13

2/ 26

-0/4

-0/89

0/ 114

0/ 00

تأیید

2

ع لماو برون سازمانی فرس دو گی لغش ی

-0/ 33

-0/51

1/ 05

0/ 13

0/ 88

0/ 00

تأیید

3

ع لماو برون سازمانی اهمالکاری

-6/ 46

- 21.5

26 / 01

1/ 02

0/10

0/ 00

تأیید

4

ان زیگ ش لغش ی اهمالکاری

-1/ 56

0/ 02

0/ 00

تأیید

5

فرس دو گی لغش ی اهمالکاری

1/ 10

0/ 12

0/ 00

تأیید

اگر  P <0/05باشد ،مسیر وم رد نظر با اطمینان  0.95عم نا اد ر است.
1

. Amos
. Kaiser-Meyer-Olkin Test
3
-Sobel
2
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براساس جدول (:)2
فرضیه اول :با ت جو ه به ضریب مسیر (  )β = -0/89 ،-0/ 41 ،2/ 26 ،0/ 13در س حط

عم ن یرادا

0.05

میت او ن نت جی ه گرفت هداد های تجربی گر آد وری شده فرض ار لوا هی تأی ییی د ک ب هجوت اب و هدر ه    
ضریب تع یی ن ( )R2ب وط ر کلی  11 /4درص م دارفا یلغش شزیگنا تارییغت د ر تارییغت هب طوب       
ع لماو برون سازمانی میباشد.
عم ن یرادا

فرضیه دوم :با ت جو ه به ضریب مسیر (  )β = 0/ 13 ،1/ 05 ،-0/51 ،-0/ 33در س حط

0.05

میت او ن نت جی ه گرفت هداد های تجربی گر آد وری شده فرضیه دوم را ن زی تأیید کر هد و با ت جو ه به
ضریب تع یی ن ( )R2ب وط ر کلی  0/ 88درصد ت ییغ رات فرس دو گی هب طوبرم دارفا یلغش

تارییغت      

ع لماو برون سازمانی است.
فرضیه س مو  :با ت جو ه به ضریب مسیر (  )β = -1/ 56در س حط

عم نا اد ری  0.05میت او ن نت جی ه گرفت

هداد های تجربی گر آد وری شده فرضیه س مو را ن زی تأیید کر هد و ضریب تع یی ن ( )R2نشان میدهد
 0/ 02درصد ت ییغ رات اهمال کاری کارکنان مربوط به ان زیگ ش لغش ی است.
فرضیه چهارم :با ت جو ه به ضریب مسیر (  )β = 1/ 10در س حط معنا اد ری  0.05میت او ن نت جی ه گرفت

هداد های تجربی گر آد وری شده فرضیه چهارم را ن زی تأیید کر هد و ضریب تع یی ن ( )R2نشان مییی-

دهد

 0/ 12درص امها تارییغت د لللل لللک یرا

لغش یگدوسرف زا یشان نانکراک ی نیاربانب .تسا           

فرس دو گی لغش ی نسبت به ان زیگ ش لغش ی درصد بیشتری از ت ییغ رات اهمالکاری را تب نیی میکند.
جدول  .3بررسی معناداری ضرایب مسیرهای غیرمستقیم و نتیجه آزمون فرضیات
فرضیه

مسیر مورد مطالعه

5

س حط    

ضرایب مسیر β

معن دا ا رر ر
ی

آزمون      

فرضیه

ع لماو برون سازمانی>>> ان زیگ ش لغش ی

0/ 13

2/ 26

-0/ 41

-0/ 95

0/ 00

تأیید

ع لماو برون سازمانی >>> اهمالکاری

-5/ 03

- 22 / 43

25 / 43

1/ 62

0/ 00

تأیید

0/ 00

تأیید

ان زیگ ش لغش ی >>> اهمالکاری
6

نتیجه        

ع لماو برون سازمانی >>>فرس دو گی لغش ی
ع لماو برون سازمانی >>> اهمالکاری
فرس دو گی لغش ی >>> اهمالکاری

 1/ 37-0/ 33

-0/ 06

1/ 25

0/61

0/ 00

تأیید

- 5/51

- 26 / 10

31 / 65

0/ 58

0/ 00

تأیید

0/ 00

تأیید

5/ 23

براساس جدول ()3
فرضیه پ سم بیرض :مجن ی ( ینامزاس نورب لماوعر ا یس ،یداصتقا ،یداقتع ا یس  ،گنهرف ی) هب           

ان زیگ ش لغش ی برابر (  )β = -0/89 ،-0/ 41 ،2/ 26 ،0/ 13در س حط خطای  P=0 .001عم ن ادا ررر مییی-
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باشد .به طوری که رابطهی عا لم های اقتصا ید و اعتقا ید مثبت و عم نا اد ر و عا لم های فرهنگی و
برابر

سیاسی وکعم س و عم نا اد ر است .همچن سم بیرض نی ی  ر ا  شزیگن ش امها هب یلغ للللللل للللللللک یرا

(  )β = -1/ 37نشان از رابطه دانعم و سوکعم ا ربانب .دراد ر ا نی     میییت او ن داد تفرگ هجیتن  ههههههه ه یا
تجربی گر آد وری شده فرضیه پنجم را تأیید کر هد و با ت جو ه ب بیارض ه   

تعی ییی ن (  )R2 =0 / 114و

( )R2 =0 /71ب وط ر کلی  11 /4درصد ت ییغ رات ان زیگ ش هب طوبرم دارفا یلغش لماوع تارییغت
برون (اعتقا ید  ،اقتصا ید  ،سیاسی ،فرهنگی) و  71درصد اهمالک یرا

   

یلغش شزیگنا زا یشان

  

کارکنان میباشد.
فرضیه شش سم بیرض :م ی ( ینامزاس نورب لماوعر ا یس ،یداصتقا ،یداقتع ا سسسس س سس س سسسسسسسسسی ،فرهن هب )یگ   
فرس دو گی لغش ی برابر (  ) β =0/ ،16 1/ 25 ،-0/ 06 ،-0/ 33در س حط
طوری که رابطهی عا لم های اقتص یدا

عم نا اد ری P= 0/00میباشد .به

داقتعا و ییییی دانعم و سوکعم ا و ر ماع للللللل ه یا

گنهرف ی و 

سیاسی مثبت و عم نا اد ر است .همچن نی ضریب مسیر فرس دو گی لغش ی به اهمال کاری براب  ر (( 5/ 23
=  )βحاکی از رابطه مثبت و عم نا اد ر است .بنابراین میت او ن داد تفرگ هجیتن  ههههههه ه یا

یروآدرگ

شده فرضیه ششم را ن زی تأیید کر هد و ب ییعت بیارض هب هجوت ا ننننننننننن ( ) R2 =0 /98و () R2 =0 /51
ب وط ر کلی  98درصد فرس انکراک یلغش یگدو ن نورب لماوع هب طوبرم 

امزاس ن ( ی ا ،یداقتع        

اقتصا ید  ،فرهنگی ،سیاسی) و  51درصد اهمال کاری ناشی از فرس دو گی لغش ی آنان میباشد.
طم ابق مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم در جدولهای ( )2و ( ،)3ع لماو برون سازمانی (اعتق ،یدا
اقتصا ید  ،فرهنگی ،سیاسی) بر ان زیگ ش لغش ی و فرس دو گی تأثیر اد رند همچن نی ان زیگ ش و یلغش
فرس دو گی لغش ی ن زی بر اهمالک یرا

مآ نانکراک وزش رورپ و ش     

تأثثیر اد رد .بن ا نیاربا نگیزش

لغش ی و فرس دو گی لغش ی در این مدل میت او نند نقش یم انجیگری شاد ته باشند .رابطهی جنایم ییی-

گرانه ان زیگ ش لغش ی و فرس دو گی لغش ی از طریق آز وم ن سوبل ( ) 82 91بررسی مییی جیاتن و دوش   
در جدول ( )4خالصه می دوش .
گتر از  .96 1باشد یم انجیگری عا لم
در صورتی که قدر لطم ق مآ اره آز وم ن سوبل بزر 

وم رد نظر

با اطمینان  0.95عم نا اد ر است .براساس جدول ( )4ب نی ع لماو برون سازمانی (اعتقا ید  ،اقتص ،یدا
فرهنگی ،سیاسی) ب او سطه فرس دو گی لغش ی و یا ان زیگ ش لغش ی با اهمالکاری کارکنان ومآ زش و
پرورش رابطه عم نا اد ر و دوج اد رد و نقش یم انجیگری فرس دو گی لغش ی و ان زیگ ش لغش ی در تأثیر
ع لماو برون سازمانی بر اهمالکاری پذیرفته می دوش و عم ن رب یسایس لماع طابترا ندوبن رادا       
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اهمالکاری حاکی از یم انجیگری کا لم انگیزش و نیا رد یلغش یگدوسرف  تسا طابترا ووووووو وووووووو
عم نا اد ر ب دو ن ارتباط سایر ع لماو برون سازمانی بر اهمالللک یرا

جنایم زا یکاح یی یییییگ یر

لمکم

ان زیگ ش و فرس دو گی لغش ی در ارتباط سایر ع لماو برون سازمانی با اهمالکاری است.
جدول  .4نقش میانجیگری انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی در تأثیر عوامل برون سازمانی بر اهمالکاری
مسیرها در مدل

ضر اااااااا یب

خ یاط        

استاندارد

استاندارد

هرامآ           
آز نوم       

عم ن یراد ی

p

نت هجی      
آز وم ن

سوبل S
نقش یم انجیگری ان زیگ ش لغش ی
نقش یم انجیگری فرس دو گی لغش ی

اقتصا ید

<--

ان زیگ ش لغش ی

134 .

029 .

ان زیگ ش لغش ی

<--

اهمال کاری

793 .-

460.

اعتقا ید

<--

ان زیگ ش لغش ی

ان زیگ ش لغش ی

<--

اهمال کاری

793 .-

فرهنگی

<--

ان زیگ ش لغش ی

415 -.

029 .

ان زیگ ش لغش ی

<--

اهمال کاری

793 .-

460.

سیاسی

<--

ان زیگ ش لغش ی

981 -.

029 .

ان زیگ ش لغش ی

<--

اهمال کاری

793 .-

460.

اقتصا ید

<--

فرس دو گی لغش ی

355 -.

021 .

فرس دو گی لغش ی

<--

اهمال کاری

5.375

.805 1

2/ 255

029 .
460.

اعتقا ید

<--

فرس دو گی لغش ی

063 -.

021 .

فرس دو گی لغش ی

<--

اهمال کاری

5.375

.805 1

فرهنگی

<--

فرس دو گی لغش ی

1/ 233

021 .

فرسودگی لغش ی

<--

اهمال کاری

5.375

.805 1

سیاسی

<--

فرس دو گی لغش ی

فرس دو گی لغش ی

<--

اهمال کاری

56 1.
5.375

021 .
.805 1

فرضیه  :7ال یوگ مفه مو ی با هداد های پژوهش برازش اد رد.

شکل  .2برازش مدل اولیه

-3.43
- 2.23

0.00
0.00

3.97

0.00

1.6 13

0.00

3-2.9

0.00

- 2.11

4 .03 0

2.97

0.00 3

7.27

0.005

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
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در لکش ( )2مدل اولیه پژوهش به همر ها ضرایب غیر استاندارد مسیر (مقادیر بتا غیر استاندارد) و
ضریب ت نییع دیده می دوش  ،به عن او ن مثال ضریب ت نییع مت لع ق به اهمالکاری ( )R2= 0.242است
و این بیانگر این است که ع لماو ب سرف و شزیگنا ،ینامزاس نور و یگد ش اهنت یلغ
قدرت توصیف و تب نیی اهمالکاری را اد رند .از آن جا که خاش صصصه یا

       42درصد

هیلوا لدم رد شزارب     

چندان مناسب نیست ،مدل اولیه بصورت زیر اصالح می دوش .

شکل  .3برازش مدل اصالح شده

و

بررسی س وط ح عم نا اد ری بر یا مسیرهای باال ،نشان میدهد که رابطهی ع لماو سیاسی ،اعتق یدا
ان زیگ ش لغش ی با فرس دو گی لغش ی عم نا اد ر نیست .بر این اساسسس ،تبسن لدم شهوژپ لدم ًاًا ق  الب     

قبولی است و فرضیه هفتم پذیرفته می دوش زیرا " زمانی ک  هس لقادحریداقم ه ش شزارب صخا      
ولطم ب باشند میت او نیم دا عا کنیم که برازش مدل خوب و قابل قب تسا لو   

"(په اول ننن و فیرش

مهدویان )49 13 ،بنابراین ال یوگ مفه مو ی با هداد های پژوهش برازش اد رد.
بحث و نتیجه گیری
با ت جو ه به نقش شناسایی ع لماو مؤثر بر اهمالک یرا

هدمایپ لیلد هب نامزاس رد ای یس  ا و یس     

اقتصا ید و فرهنگی جبران ناپذیر آن به منظ لخادم تسبراک رو ههه ههههه یا

هاک تهج مزال ش ،نآ     

هدف پژوهش حاضر ت نییع نقش یم انجیگری ان زیگ ش لغش ی و فرس دو گی طبار رد یلغش ه نیب     
عو لما برون سازمانی (اعتقا ید  ،اقتصا ید  ،فرهنگی ،سیاسی) بر اهمالکاری در س شزومآ نامزا   
و پرورش ب هدو است .در پژوهش حاضر ع لماو برون سازمانی شا لم  :ع لماو اقتصا ید  ،اعتق ،یدا
فرهنگی و سیاسی میباشد ،با ت جو ه به طم العات کم و بیشی که در حوزهی شناسایی ع لماو

ثؤم ررر

بر اهمالکاری در سازمان و مت یغ رهای مداخلهگر آن انجام گرفته است ،تقریب ًاًا ًاًا ای یدنب هتسد ن   
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یکی از سازههای جدیدی است که توسط محقق در این پژوهش انجام شده است .براساس نتایج
حاصل از انجام این پژوهش که دربخش یافتهها ذکرشد ،یکی از الد یل یافتهههها ای ای شهوژپ ن   
میت او ند این باشد که به طور عم مول در سازمان ومآ زش و پرورش اهمالکاری میییت او ن رثا رد د   
ع لماو برون سازمانی مانند :مسا لئ اقتصا ید حاکم بر جا عم ه ،اعتقا اد ت و باوره یا

هتفرگ لکش    

در جا عم ه و محیط پیر وما نی سازمان ،فرهنگ حاکم بر جا عم ه و همچن نی جریانهای سیاسی تأثثیر
گذار در کشور بر سازمان ومآ زش و پرورش تحم لی

دوش .

با ت جو ه به نتایج بدست مآ ده از تحقیق حاضرمبنی بر تأیید فرضیهها ،میت او ن چن نی نت جی ه گرفت
که ب نی ع لماو برون سازمانی (اعتقا ید  ،اقتصا ید  ،فرهنگی ،سیاسی) با ان زیگ ش لغش ی در س نامزا
رابطهی عم نا اد ری برقرار است .بنابراین بر اساس روابط مثبت و عم نا اد ر ع لماو اقتصا ید واعتق یدا
و روابط وکعم س و عم نا اد ر ع لماو فرهنگی و سیاسی با ان زیگ ش لغش ی ،بیانگر آن اس رگا هک ت    
محیط بیرونی حاکم بر سازمان یگانگی در گفتار و رفتارشان که ب یبهذم تاداقتعا زا هتفرگ ر     
جا عم ه است بیشتر نم دو شاد ته باشد ،که به طور یق  یکی نی ااااا زی رد تاداقتعا قیداصم ن

طیحم     

پیر وما نی سازمان ،عدالت جا تماعی ،اقتصادی خصوصًاًا در پر اد ختها و مسا لئ اقتصا ید کارکنان
است .به طوری که تب یع ض در پر اد ختها ،هم کارکنان رابه باورها ا واعتق قوفام نیلوئسم تادا
خ دو بی اعتما ید میکند و هم منجر به کاهش ان زیگ ش کارکنان در کارشان ممم ی وش ددد  .همچنی ننن
ح یس لئاسم ندش مکا ا یس

 رد س ،نامزا

زیم ا  ن ان انکراک شزیگ ن داد دهاوخ شهاک ار  ...... ....................

زیراکارکنان به جای اینکه تالش بکنند تا شایسته وش ند ،باید تالش کنند در زد و بندهای سیاسی
شریک وش ند .دخالت جریانهای سیاسی در قالب عزل و نصبهای سیاسی و اس رازبا هدافت ییییی از

کارکنان سازمان ،جوم ب بی ان زیگ گی و بی رغبتی کارکنان در سازمان خ او هد شد ،زیرا اهماللل-

کاری از فقدان یا کمب دو ان زیگ ش ایجاد می دوش (دیاز وم رالز ،کوهن و فراری 2008 ،1؛ ت و نمکا

سها ای رد نانکراک یلغش   
سکستون .) 1990 ،2که نت جی ه آن کاهش عزت نفس و ازفا یش اس رت س س
سازمان خواهد ب دو  ،یافتههای این فرضیه با نتایج پژوهشهای بهش و رف یت ینیسح    

 رف ( ( ،) 2013

(  ،)4 201استیل (  ،) 2007تاکمن (  ،) 1998کاظمی و همکاران (  ،) 1389شهنی ی و قالی هم اراک ن
( ،) 385 1سيمپسون و پیچ لی (  ،) 2008عوضیان و همکاران (  ،)09 13خسروي (  ،) 1388همخ او نی
. Diaz-Morales JF، Cohen JR & Ferrari JR
. Tuckman BW, Sexton TL
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اد رد .این یافتهها در برخی اوم رد با نتایج بعضی از پژوهشها مانند است لی (  ) 2007مبنی ب هکنیا ر   
شبینی کننده ق یو بر یا اهمال کاری است ،ناهمسو میباشد.
ان زیگ ش پی 
همچن نی یافتههای پژوهش نشان داد که ب نی ع لماو برون سازمانی (اعتقا ید  ،اقتصا ید  ،فرهن ،یگ
سیاس یگدوسرف اب )ی ش طبار نانکراک یلغ هههههه ههههههه عم نداا جو یر و ور ساسارب .دراد د ا م طب ن و یف       
عم نا اد رع لماو اقتصا ید و اعتقا ید و روابط مثبت و عم نا اد ر ع لماو فرهنگی و سیاسی با فرس دو گی
لغش ی ،میت او ن ابراز کرد سازمانها هرچه در ازفا یش ارتقا منزلت اقتصا ید و اعتق یدا

نانکراک   

خ دو برنامه ری یز منطقی و هدایت شده و طبعًاًا به دور از تب یع ض  دنشاب هتشاد د هاک ر ش نازیم    
فرس دو گی لغش ی کارکنان حرکت کر هد اند .ازفا یش سیاسی کاریها در نظام ومآ زشی و سیاسی

کردن ومآ زش و پرورش به طوری که ت جو ه به جایگاهها و شایسته ساالریها در تصمیم گ ری ییی -
های مدیریتی نگر دد و اح از ب و گروههای سیاسی در بدنه نظام ومآ زشی ازفا یش یابن یوس زا د
دیگر با ازفا یش ازیم ن فرس دو گی لغش ی و ب ازی ری لغش ی جاوم ه خ او هیم شد .در ب گنهرف دع ی زین    
چون این رابطه گ از رش شده است میت او ن دخالت خر هد فرهنگها و تفاوتهای فرهنگی نا یش
از آن را مؤثر اد نست .خر هد فرهنگهای حاکم بر سازمان باید مسیر رش شد و هم نامزاس رد یلد   
قرارگیرد ،نه اینکه فضای اختالف و تنش را در سازمان ایجاد کند ،زی ییرا ای لاعف یورین اضف ن     
کارکنان که باید صرف بهره وری سازمان گر دد  ،را در مسیرحل بحرانهای اد خلی سازمان ناشی
از دع او ودرگیری ه یا

گنهرف ی قو  و تیم ی رارق       ممم یدهددد .ای یین فرایندک  رتشیب ه حح ح ححححاکی از ط زر

تفکرکارکنان نسبت به کار و محیط کارشان ورویه ها وروش های دوجوم کار اس هب رجنم ،ت    
خستگی روحی وروانی کارکنان ،مسخ شخصیت و ب یرازی

سرف بلاق رد راک زا و یگد ش یلغ      

کارکنان و در نهایت اهمال کاری کارکنان را در سازمان فراهم ممم یکنددد .ای تفای ن هه هههه جیاتن اب ا    
پژوهش ما امی (  ،)09 13یما رخانی رازلیقی (  ،)19 13صفاری نیا و همکاران (  ،)19 13خدابخشی و
همکاران (  ،)49 13محمدی ( ،)5931محمدی و همکاران ( ،)5931ریچا میشرا (  ،) 2013س یداع
و نعیم (  ،) 2013استید وهم اراک ن ((  ،) 2010بالنک

آستتین و رام تتین ( ) 995 1و ت  نمکا (( ) 1998

همسویی اد رد.
با توجه به این که مسیرهای  aو  cو  eعم نا اد ر هستند شرایط بر یا

جنایم یییگ یر

انگیزش شغلی   

برقرار است و با وارد شدن ان زیگ ش لغش ی به مدل پژوهش تمامی روابط عم نا اد ر شدند ب زا ریغ ه   
عا لم سیاسی که بر اهمالکاری تأثیر ندارد .از آن جا که نقش جنایم یییگ یر

انگیزش شغلی رد
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تأثیر ع او لم برون سازمانی (اعتقا ید  ،اقتص گنهرف ،یدا ی رب )یسایس  ،امها للللل للللللک یرا

اسا رب س    

آز وم ن سوبل پذیرفته می دوش  ،بنابراین نقش ان زیگ ش لغش ی در تأثیر عا لم سیاسی بر اهمالک یرا
ب وط ر کا لم

یم انجیگری است.

با ت جو ه به این که مسیرهای  bو  dو  fعم نا اد ر هستند شرایط بر یا

یم انجیگری فرس یلغش یگدو   

برقرار است و با وارد شدن فرس دو گی لغش ی به مدل پژوهش تمامی روابط عم نی اد ر شدند به غیر
از عا لم سیاسی که بر اهمال کاری تأثیر ندارد .از آن جا که نقش یم انجیگری فرس دو گی یلغش
در تأثیر ع لماو برون سازمانی (اعتقا ید  ،اقتصا ید  ،فرهنگی ،سیاسی) بر اهمالللک را ییی ب ساسا ر   
آز وم ن سوبل پذیرفته می دوش  ،بنابراین نقش فرس دو گی لغش ی در تأثیر عا لم
کاری ب وط ر کا لم

یم انجیگری است و در رابطه بقیه ع لماو ب امها ر لل لللک یرا

بدون حضور فرس دو گی لغش ی در مدل و هم با حضور آن در مدل ،این ع لماو

یس ا امها رب یس لللل للللل-
مه هک اج نآ زا    
امها رب للل للللک یرا

تأثیر اد رند و نقش یم انجیگری فرس دو گی لغش ی ن زی براساس آز وم ن سوبل پذیرفت ،تسا هدش ه    
بنابراین یم انجیگری فرس دو گی لغش ی بر رابطهی سایر ع لماو

امها رب للل للللک یرا

لمکم تروصب   

است.
در واقع جم موع یافتههای پژوهش حاضر مؤید این لطم ب است که وقتی در سازمان کارکن اب نا   
ان زیگ ش لغش ی وم جا ه باشند احتمال کاهش فرس دو گی لغش ی ایشان در سازمان ه ا زا رود م ن راظت   
نیست .از آن جا که در مدل پژوهش ان زیگ ش لغش ی و فرس دو گی جنایم شقن یلغش یی یییییگران رد ه
رابطه ب نی ع لماو برون سازمانی (اعتقا ید  ،اقتصا ید  ،فرهنگی ،سیاسی) و اهمالکاری در س نامزا
ومآ زش و پرورش ایفا میکنند به نظر میرسد ،هرچقدر وض یع ت س امزا نننه ا رد ا نگیزش شغلی   
کارکنان بیشتر ت جو ه و برنامه ری یز نمایند و بیشتر لیم و رغبت کارکن و راک رد نا حم ی راک ط     
مشه دو باشد ،از فرس دو گی لغش ی آنان کم خ او هد شد به دنبال فرس دو گی کمتر ن زی اهمالللک یرا
کمتر می دوش .
منابع
آقا تهرانی ،مرتضی .) 385 1( .اهمال کاری( .بررس لع ی ل و 
وم سسه ومآ زش و پژوهش ما ام خمینی (ره).

).نامرد یاهراکهار   

قم ::مرک ززز انتش تارا
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ما امی ،پریسا .)09 13 ( .بررسی رابطه میان جهت گیری هدف پیشرفت ش و یلغش یگدوسرف اب یلغ   
تعلل ورزی معلمان دورهی ابتدایی شهر تبریز (تحلیل مبتن خشرب ی صصصصص) .پای ییان نا یسانشراک هم   
ارشد رشته روانشناسی .اد نشکده ع مول تربیتی و روانشناسی اد نشگاه تبریز.
یما رخانی رازلیقی ،زهرا .)19 13 ( .ساخت وهنجاریابی پرسشنامه اهمالکاری س ربو ینامزا ر هطبار یس    
آن با بر انگیختگی شناختی و فرسودگی شغلی کارکنان .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی
عم مو ی اد نشگاه پیام نور واحد تهران اد نشکده ع مول انسانی .گروه روانشناسی.
ارشدي ،نسرین .) 386 1( .بررسي رابطه فشار رواني نا يش ازتعارض و ابهام نقش با عم کل رد و خشن يدو

يلغش بات هجو

به اثرهاي تعدیل كننده استقالل كاري و پ وي ست يگ گروهي در كاركنان نم يلم تكرش ااا ااااطق نفتتتخ زي بونج
منطقه اه او ز ،مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز. ) 14 (2،،صص 148 - 129
تهای مدیریت زمان بر اهمال کاری ،خوددد ک را
بابایی نادین ول یی ،ک .)19 13 (.اثربخش شی آموزش مهار 
آمدی و مدیریت زمان تحصیلی .پایان نامهی کارشناسی ارشد اد نشگاه محقق اردب لی ی اد نشکده دا ب و تای
ع مول انسانی .گروه روانشناسی.
بهشتیفر ،لم یکه؛ حسینیفر ،حدیث .)09 13 ( .آثار ت للع ورزی درکارکنان .لجم ه تدبیر43 -04 . 238 .
ٍس ،دا وانس .) 138 6( ،روش جدید گام به گام در کاهش تاخیرها :روانشناسی تنبلی ،ترجمه :مهدی قراچه
بل ٍس
اد غی ،تهران :انتشارات اد یره.
په اول ن شریف ،سعید .مهدویان ،وحید .)49 13 ( .مدل سازی ساختاری با  .Amosانتشارات بیشه.
تمدنی ،جم تبی .)09 13 ( .رابطه بررسی خ دو کار مآ دی عم مو ی ،اهمال کاری تحص لی ی وپیشرفت تحص لی ی اد نش نایوج
تهران .فصلنامه روانشناسی تربیتی70 - 67 .71.
ل-
حسن شاهی ،یما ر .)29 13 ( .نقش واسطهای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگیهای ش امها و یلغ لل لل
ی واح اجنسرا د نن ننن .اد نش یبدا هدک ا مولعو ت
کاری شغلی .پایان نامه کارشناس دشرا ی  ... ..اد نش مالسا دازآ هاگ یی یی
انسانی.
حیدری ،محم دو  .)39 13 ( .اهمال کاری تحصیلی .پایان نامه کارشناسی ار اد دش ن یتیبرت مولع هدکش  ..... ....اد نش اگ ههه
عال یابطابط هم ی ارهت  ن..
خسروی ،علی اکبر .) 1388 ( .بررسی رابطه رضایت لغش ی کارکنان و اهمالک یرا

نامزاس شزومآ شخب رد نانآ      

توسعه تجارت ایران؛ فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. 25 1- 141 ،2.
شبینی اهمال ک یرا
خدابخشی مهدی ،سپهوندی محمد علی ،یش خ الا س مال ی علی ،حبیبی الهام .)49 13 ( .پی 

ینامزاس   

و رضایت از زندگی بر اساس فرس دو گی لغش ی و سابقه خدمت .مجله طب نظامی. ۲۱۳ - ۲۰۷ :)۴( ۱۷ .
رابینز ،پی ،استفین .)19 13 ( .تئوری سازمان .ترجمهی مهدی ال او نی و حسن اد نایی فرد .تهران :انتشارات ص راف  ..چ
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يلغش در لعم مان مدارس ابتد ييا  .مجله روانشناسان ایرانی .ش . 43 - 5:54
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صابری حمیدرضا ،مروجی سیدع یل رضا ،ناصح ،داوج  .)09 13 ( .بررس سسی ع لماو
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