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  چکیده
 لوتانز اي مداخله برنامه اثربخشی بررسی حاضر از پژوهش هدف :مقدمه

 از پژوهش: روش .بود سازمانی کاري اهمالتحصیلی و  کاري اهمالبر 
 آماري جامعه .است زمونآ پس و آزمون پیش طرح با تجربی نیمه نوع

در دانشگاه پیام نور  1395شامل دانشجویانی است که در سال تحصیلی 
تمام وقت مشغول به  صورت به زمان همنطنز مشغول به تحصیل بوده و 

که  نفر 50 ها آن بین از .نفر بود 300تعداد این افراد . اندکار بوده
 تصادفی گیري ونهنم شیوه تحصیلی و سازمانی داشتند به کاري اهمال

 سنجش ابزارهاي .شدند داده قرار نفري 25 دو گروه در و شده انتخاب
 کاري اهمالو و راثبلوم  سولومونتحصیلی  کاري اهمالهاي پرسشنامه

 هااجراي پرسشنامه از پس. نیا و امیرخانی رازلیقی بودندسازمانی صفاري
 منظور به. شد برگزار آزمایش گروه براي لوتانز اي مداخله برنامه
 دو هر توسط آزمون مجدداً گیري پی و آزمون پس هاي داده آوري جمع
 روش از ها داده تحلیل به منظور .شد اجرا دیگر مرحله دو در گروه

 نتایج تحلیل نشان داد تمام: ها یافته. شد استفاده چندمتغیره کوواریانس
در هر دو  ل،گروه کنتر با مقایسه در آزمایش گروه در وابسته متغیرهاي
این  .داشته است معناداري و پیگیري کاهش آزمون پسمرحله 

و پایداري اثر در  آزمون پساثربخشی مداخله در مرحله  دهنده نشان
 مدل از استفاده گفت توان می درنتیجه: گیري نتیجه .مرحلۀ پیگیري است

 سازمانی کاري اهمالتحصیلی و  کاري اهمالکاهش  بر لوتانز اي مداخله
 کاري اهمال  تواند راهکار اجرایی مناسبی جهت بنابراین می .است ؤثرم

 .سازمانی کاهش باشد کاري اهمالتحصیلی و 
 کاري اهمال، )PCI(شناختی روان سرمایه اي مداخلهمدل  :واژگان کلیدي

  .سازمانی کاري اهمالتحصیلی، 

 

Abstract 
 

Introduction: The present study was aimed to investigate the 
effectiveness of Luthans intervention program on Academic and 
Organizational Procrastination. Method: the research was quasi-
experimental with pretest-posttest design. The population 
consisted of PNU students of Natanz in the academic year 1395 
who were studying and working full time. Out of the 300 
students, 50 were randomly selected and put into two groups of 
25, one for academic and another one for organizational 
procrastination. The instruments were two questionnaires of 
Academic Procrastination (Solomon & Rothblum) and 
Organizational Procrastination (Safary Nia & Amirkhani 
Razilighy). After the implementation of the questionnaires, 
Luthans Intervention Program was applied to the experimental 
group. Then, Post-test and follow-up were implemented for both 
groups in two phases. Multivariate analysis of covariance was 
used to analyze the data. Result: The results showed that 
compared with the control group, both of the dependent 
variables in the experimental group were reduced significantly. 
The results of the Post-test and follow-up reflected the 
effectiveness and stability of the intervention. Conclusion: It 
can be stated that psychological Capital Intervention Model has 
been effective on decreasing Academic and organizational 
procrastination. Therefore, it can be an appropriate strategy to 
reduce Academic and organizational procrastination. 
Keywords: Psychological Capital Intervention Model (PCI), 
Academic Procrastination, Organizational Procrastination. 
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  مقدمه
یک مدل آموزشی است  1لوتانز اي مداخلهمدل 
با  شناختی رواني سرمایه ارتقاء رمنظو بهکه 

، بینی خوشامید،  هاي مؤلفهتمرکز بر هرکدام از 
است تهیه شده  و استقامت خودکارآمدي

امید  .)2015لوتانز، کارلین و بروس، (
 از نظریهدر سازه امید با استفاده  مثال عنوان به

 منظور بههایی برنامه) 2016کمپل، ( یدراسنا
ت، مفید و درس گزینی هدفآموزش 

سپس . ترتیب داده شده است دستیابی قابل
هاي متعدد گذرگاه کارگیري بهچگونگی تعیین و 

در ارتباط با  .شوددر تحقق اهداف مطرح می
تشخیص و  منظور بههایی برنامه بینی خوش

 بینی خوشواقعی از  بینی خوشتفکیک 
غیرواقعی و افزایش سطح اسنادهاي مثبت به 

در ). 2014لوتانز و آوي،  نز،لوتا( یدآ عمل می
هایی مانند از طریق برنامه خودکارآمدي

بازخورد، تقویت مثبت و تقویت جانشینی زمینه 
مناسب جهت کسب تجربه موفق فراهم آمده و 

 یابداز طریق آموزش سرمشق گیري افزایش می
همچنین اقداماتی جهت تقویت ). 2013لی، (

ختی و از طریق آموزش سرس ویژه بهاستقامت 
نتایج  تأثیرگذاريتقویت باور به توانایی بر 

دلوروسو و (گیرد رویدادها صورت می
  .)2015، 2استوکوا

تاکنون در چند ) PCI(اي این مدل مداخله

                                                             
1. Luthans 
2. Dello Russo & Stoykova 

موسسه آموزشی و خدماتی به آزمون گذاشته 
. )2016سویک، (است و نتایج مثبتی داشته شده 

تانز، نقل از لو 2006(لوتانز و همکاران همچنین 
محاسبه نرخ  منظور به) 2015کارلین و بروس، 
در پژوهش خود  شناختی روانبازگشت سرمایه 

نتایج . استفاده کردند) PCI(خرد مداخالت از 
این مداخالت  تأثیرپژوهش حاکی از نرخ باالي 

) 2015(دلوروسو و استوکوا . بر عملکرد بود
این مداخله را مفید دانستند و جینگ، دانچنگ و 

آموزش  اي مداخلهاعالم کردند مدل ) 2016( یه
عالوه بر افزایش سرمایه  شناختی روان سرمایه

بر  درنهایتتوانسته است  شناختی روان
دستاوردهاي سازمان هم نتایج مثبتی داشته 

هاي یافته درنتیجه) 2009( 3ژائو و هو. باشد
حاصل از پژوهش خود استفاده این روش 

کار و افزایش آموزشی را در کاهش عوارض 
دانستند و اعالم  مؤثرسود و قدرت رقابت 

 مؤثرتواند بر سرمایه انسانی داشتند که حتی می
همچنین این روش توانسته است بر بهبود . باشد

فرند، جوهانسون، لوتانز و سوهی، (عملکرد 
و افزایش انگیزه یادگیري و کاهش ) 2016

کومز، لوتانز، (باشد  مؤثرنگرش منفی به کار 
در پژوهش آزمایشی دیگري . )2009، 4گریفت

 آزمون پیشبا اجراي ) 2010(لوتانز و همکاران 
با گروه کنترل مداخالت توسعه  آزمون پسو 

                                                             
3. Zhao & Hou 
4. Griffth 
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را مثبت ارزیابی کرده و به  شناختی روانسرمایه 
هاي آموزشی  این نتیجه دست یافتند که دوره

منجر به بهبود عملکرد  شناختی روانسرمایه 
انسته بر عملکرد مدیران و رهبران و تو شودمی

سرویک و (باشد مثبت داشته  تأثیرهم 
و این مداخله براي ) 2016کاواسیک، 

آموزشی و کاري هم مناسب دانسته  هاي محیط
و همچنین ) 2014لوتانز، لوتانز و آوي، (شد 

نشان داد که استفاده ) 2011( 1پژوهش جیاجان
تواند بر کاهش می PCIاز مدل آموزشی 

سترس و افزایش مقاومت در برابر فشارهاي ا
؛ باشد و کارآفرینی را افزایش دهد مؤثرمحیطی 

ها از این مدل بنابراین پیشنهاد شده سازمان
هاي مطرح شده در آن اي و روشمداخله

در کل . ابزاري براي رشد استفاده کنند عنوان به
از نتایج حاصل از این مداخله نشان  بندي جمع

مثبت و  هاي توانمنديدر افزایش  داده است که
لوتانز، (دارد بهبود سطح عملکرد مطلوب نقش 

 ).2015کارلین و بروس، 

یکی از معضالتی است که  کاري اهمال 
هستند ها با آن روبرو سازمانافراد و امروزه 

 و سولومون). 2013، 2نسون و نیشی موراوهاج(
 به را تحصیلی کاري اهمال) 1984( 3راثبلوم

 تعریف تحصیلی وظایف انداختن یرتأخ

 براي شدن آماده شامل وظایف این. کنند می

 نیمسال طول در مقاالت کردن آماده امتحان،

                                                             
1. Jia-jun 
2. Johnson & Nishimura 
3. Solomon & Rothblum 

 تحصیل و به مربوط اداري امور تحصیلی،
 کاري اهمال. است ها کالس در مستمر حضور

توجهی و تعلل، بی به تعویق انداختن،سازمانی 
 ي شغلیها در وظایف و مسئولیت انگاري سهل

، ودکینز و اسچارو( و تعویق عمل به آینده است
استرس و نگرانی از ). 2007، 4اوالفسون

ویلیامز، (است  کاري اهمالپیامدهاي مهم 
به اتالف  کاري اهمال). 2008، 5استارك و فاستر

 وقت و منابع براي فرد و سازمان منجر شده و
و استید، شاناها (گذارد منفی می تأثیربر سالمتی 

با وجود این نتایج بعضی از ). 2010، 6نیوفلد
درصد از  90تا  80 دهد میها نشان پژوهش

، 7اوبراین(هستند  کاري اهمالدانشجویان درگیر 
در پژوهش دیگري میزان ). 2002، 7اوبراین(

تا  40آموزشی بین  هاي محیطدر  کاري اهمال
، 8فراري و دمیر اوزر،(شد درصد گزارش  95

نشان ) 2011( 9سهمچنین اوزر و ساک) 2009
 کار اهمال شدیداًدرصد دانشجویان  38دادند 
به این ترتیب یافتن راهبردهایی جهت . هستند

کاري اهمالناخوشایند  یامدهايپکاهش 
  .رسد میضروري به نظر 

فراوانی در  هاي پژوهشاخیر،  هاي سالدر 
با بعضی  شناختی روانبین سرمایه  ۀزمینه رابط

عملکرد مانند  کاري همالاي مرتبط با هاراز متغی
                                                             
4. Schraw, Wadkins & Olafson 
5. Williams,Stark & Foster 
6. Stead, Shanahan & Neufeld 
7. O,Brien 
8. Ozer, Demir & Ferrari 
9. Saçkes 
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نوآوري و  ،)2015القاسمی، منصور و حسن، (
 ، نگرش به)2015( 1عباس و رجااسترس 

آوي، ریچارد، لوتانز (کار و عملکرد فعالیت و 
آوي، (کار غیبت و ترك محیط ) 2011و ماترو، 

نتایج . صورت گرفته است )2006پترا و وست، 
که رابطه  دهد مینشان  ها پژوهشاین 

و این  شناختی روانمیان سرمایه  اي مالحظه بلقا
  .متغیرها وجود دارد

 برنامهها نشان عالوه بر این نتایج پژوهش

تحصیلی و کاري  مشکالت کاهش بر آموزشی
، بدبینی، )2011گوي، (اضطراب  ازجمله

لوتانز، آوي، آویلو ( يفرداحساس عدم کفایت 
، کومبز(کار ، نگرش منفی به )2010و پترسون، 

و غیبت و ترك محیط ) 2009لوتانز و گریفت، 
و  بوده است مؤثر) 2009ژائو و هو، (کار 

توانسته تغییرات رضایت بخشی در عملکرد 
و لوتانز،  2015دلوروسو و استوکوا، (کند ایجاد 

، لوتانز و همکاران، 2007یوسف و آویلو، 
بر تمام این عوامل  که اینبا توجه به  ؛ و)2010
ویلیامز و همکاران، (دارند  تأثیر کاري اهمال
بنابراین  .)2010استید و همکاران،  ؛2008

 تأثیرکه تحت  کاري بر اهمالممکن است بتواند 
 که ویژه بهباشد  مؤثراین عوامل است نیز 

نشان ) 1394( یمیسلپژوهش زارع، محبوبی و 
مهم روش  هاي مؤلفهداد آموزش امید که از 

 کاري اهمالش لوتانز است توانسته بر کاه
با  کاري اهمالاز طرف دیگر . اثربخش باشد

                                                             
1. Abbas & Raja 

را  کاري اهمالتوان عملکرد رابطه داشته و می
 ).1390آخوندي، (دانست عدم عملکرد بهینه 

در این صورت ممکن است از طریق مدل 
اي لوتانز بتوان با افزایش سرمایه مداخله

. کاهش دادرا  کاري اهمال شناختی روان
کاهش پیامدهاي  منظور به جاکهآن از درنهایت

 هاي روشاستفاده از  کاري اهمالناخوشایند 
این  ازآنجاکهجدید ضروري دانسته شده و 

در دارد  تأکیدهاي مثبت روش بر توانمندي
 اي اثربخشی این مدل مداخله تأییدصورت 

 کاري اهمالجهت کاهش  از آن توانمی
 استفاده اي مثبتبا شیوهسازمانی تحصیلی و 

بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ؛ کرد
اي و برنامه آموزشی لوتانز کارایی مدل مداخله

تحصیلی و  کاري اهمالبر  و همکاران
  .سازمانی است کاري اهمال

  
  روش

در : گیري نمونهجامعه آماري، نمونه و روش 
 آزمون پیش پژوهش نیمه تجربی حاضر از طرح

 است، هشد استفاده کنترل گروه با آزمون پس
دانشجویانی است  شامل پژوهش آماري جامعه

با  زمان هم 1396- 1395که در سال تحصیلی 
تحصیل در یکی از ادارات دولتی یا خصوصی 

اند تعداد مشغول به کار بوده وقت تمام صورت به
 هاي آزمونابتدا . نفر بود 300این دانشجویان 

سازمانی  کاري اهمالتحصیلی و  کاري اهمال
افرادي  ها آنافراد اجرا شد و از بین  براي این
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ها نشان داد که نتایج حاصل از پرسشنامه
سازمانی  کاري اهمالتحصیلی و  کاري اهمال

نفر که تمایل به همکاري داشتند  50دارند 
و با گمارش تصادفی در دو گروه  شده انتخاب

  .آزمایش و کنترل قرار داده شدند
ودن در دانشجو ب مطالعه به ورود معیارهاي

از مقاطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد  هرکدام
 صورت بهدر دانشگاه پیام نور نطنز، شاغل بودن 

عدم سابقه در ارتباط با دارا بودن  و وقت تمام
 از ها نمونه خروج شرایطمشکالت روانی و 

 و پزشکی روان هايدرمان تحت مطالعه
 7 کمتر از در شرکت و قرار داشتن شناختی روان

مداخله توسط کارشناس  .بود مداخله جلسه
متخصص اجرا شده و در ابتدا و طول دوره 
صحت اجراي مداخله توسط متخصصان بررسی 

  .قرار گرفت تأییدشده و مورد 
از  ها داده آوري جمع منظور به: گیري اندازهابزار 

تحصیلی و  کاري اهمالمقیاس سنجش 
  .سازمانی استفاده شده است کاري اهمال

 توسط تحصیلی کاري همالامقیاس 
این . تهیه شده است) 1984(راثبلوم  و سولومون

میزان  ؛ واست گویه 27 داراي مقیاس
با  ايدرجه 5در طیفی  تحصیلی کاري اهمال
، بعضی اوقات، اکثر اوقات و ندرت بههاي گزینه

در این آزمون به . شوندهمیشه سنجیده می
نمره ، بعضی اوقات 1نمره  ندرت بههاي گزینه

تعلق  4و همیشه نمره  3، اکثر اوقات نمره 2
، 16، 15، 11، 6، 4، 2هاي البته گویه. گیردمی

 گذاري نمرهمعکوس  صورت به 25و  23، 21
 بک، افسردگی پرسشنامه با مقیاس این. شودمی

 مقیاس الیس، غیرمنطقی هايشناخت مقیاس

 روزانه اجتناب مقیاس و روزنبرگ نفس عزت

د و روایی این پرسشنامه را با دار همبستگی
و پایایی آن را  84/0استفاده از همسانی درونی 

 روثبلوم، و سولومون( اندگزارش کرده 64/0
دانشجویان روایی  ایران بین جامعه در ).1984

 ـمیر  ـپرسشنامه با استفاده از آزمون کایزر 
گزارش  88/0 اوکلین در روش تحلیل عاملی

، نقل از 1386 جوکار و دالورپور،(شد 
در پژوهش مطیعی، ). 1395، االسالمی شیخ

براي پایایی آزمون ) 1391(حیدري و صادقی 
به دست  86/0به روش آلفاي کرونباخ عدد 

 آلفاي محاسبه حاضر نتیجه پژوهش در. آمد

 .شده است برآورد 81/0 کرونباخ

 سازمانی کاري اهمالاز مقیاس هدف  
و تعلل کارکنان  کاري اهمالگیري میزان اندازه

گویه  25این پرسشنامه . در وظایف محوله است
اي درجه 5را در طیفی  کاري اهمالو میزان  دارد
تعیین پایایی  براي. کندارزیابی می 5تا  1از 

ضریب . به دست آمد 75/0آزمون عدد 
هماهنگی درونی آزمون با آلفاي کرونباخ 

هاي در دوره باز آزماییضریب . بود 892/0
 بود 75/0هفته براي آزمون  4تا  3اه کوت

  ).1392صفاري نیا و امیرخانی رازلیقی، (
 اهداف ساختن روشن از پس: روش اجرا

 جلب و نمونه گروه اياعض براي پژوهش
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 سازمانی کاري اهمال و تحصیلی کاري اهمال بر) PCI( شناختی نروا سرمایه مداخلۀ مدل اثربخشی :منشعلمینیال 

  
 

تحصیلی و  کاري اهمالمقیاس  ها آن همکاري
اجرا  اولیه برآورد منظور به سازمانی کاري اهمال

 گمارش با نمونه گروه اعضاي سپس .شد

 هايگروه به برابر هاياندازه با و تصادفی

 شدند و برنامه آموزشی تقسیم کنترل و آزمایشی

 و لوتانز مدل آموزشی ساختارهاي بامطابق 

 دو جلسه 10 در آزمایش گروه براين همکارا

 اي هفته جلسات. درآمد اجرا مرحله به ساعته

 در افراد پژوهش این در. شد می تشکیل بار یک

شدند  داده آموزش هم با نفرِ 30 وهگر یک
 شده درج 1 جدول در شده ارائه مطالب اهداف(

 در اخالقی مالحظات رعایت منظور به .)است

 نتایج شد اعالم آموزشی دوره جلسه اولین

 تحلیل و بوده محرمانه هاداده از آمده دست به

د و پذیرمی انجام گروهی شکل به صرفاً ها آن
 .تکمیل کردندرا  نامه ترضایاعضاي گروه فرم 

 اعضاي دوره ارائه طی در که است ذکر شایان
 قرار ايمداخله گونه هیچ تحت کنترل گروه

 دورهتوانند در گفته شد می ها آنو به  نگرفتند
 دوره اتمام از پس. بعدي شرکت کنند

 گروه اعضاء توسط دیگر بار هاپرسشنامه
 هاي داده که شد تکمیل کنترل و آزمایشی

 سنجش منظور به .دادند تشکیل را آزمون پس
ها دو ماه بعد از اتمام دوره آزمون پایداري اثر،

هاي مرحله پیگیري را مجدد اجرا شدند که داده
  .تشکیل دادند

 ویرایش SPSS افزار نرم با ها داده پایان در
 ها داده توصیفی بررسی جهت .شدند تحلیل 19
 ت بررسیجه و استاندارد انحراف و میانگین از

کوواریانس  تحلیل از ها داده استنباطی
  .شد استفاده چندمتغیره

  
  

  سرفصل موضوعات و مطالب مبتنی بر مدل لوتانز. 1 جدول
 سرفصل مطالب خرده مقیاس جلسه
  امید اول

  بینی خوش
  خودکارآمدي

 آوري تاب

  هاي افراد امیدوار ارائه تعاریفی از امید و ناامیدي و ویژگی
واقعی و وجه  غیر بینی خوشواقعی و  بینی خوش، بدبینی، بینی خوشفی از مفاهیمی مانند ارائه تعاری
  ها آنتمایز بین 

  هاي افراد خودکارآمد ارائه تعاریفی از مفهوم خودکارآمدي و بحث در خصوص ویژگی
 و مقاوم تاب آورهاي افراد  ویژگی در خصوصو بحث  آوري تابارائه تعاریفی از مفاهیم 

  یدام دوم
  بینی خوش

  خودکارآمدي
 آوري تاب

  کنندگان و ایجاد انگیزه بررسی میزان امید و رضایت از زندگی شرکت
  و بدبینی بینی خوشآشنایی با مفهوم درماندگی آموخته شده و نقش آن در 

  نقش درماندگی آموخته شده در کاهش خودکارآمدي در خصوصبحث 
 )تعهد، چالش و کنترل(آن  هاي فهمؤلارائه تعاریفی از مفهوم سرسختی و معرفی 

  امید سوم
  بینی خوش

  خودکارآمدي
 آوري تاب

  کنندگان از نقش اهداف در ایجاد و افزایش امید آگاه ساختن شرکت
  کنندگان با فرایند اسناد و مفهوم مکان کنترل آشنا ساختن شرکت

  اده از تکنیک بازخوردبا خودکارآمدي و استف نفس اعتمادبهبررسی ارتباط بین انگیزه، اراده و 
 هایی جهت ارتقاي آن تعهد و استفاده از تکنیک مؤلفهتمرکز بر 
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 1397، پاییز و زمستان )14پیاپی(دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی شناخت اجتماعی، سال هفتم، شماره دوم 

  
 

 چهارم
  

  
  امید
  بینی خوش

  خودکارآمدي
 آوري تاب

  دستیابی قابلکنندگان با چگونگی دست یافتن به اهدافی روشن و  آشنایی شرکت
در  هرکدامار و نقش آشنایی اعضا با اسنادهاي درونی، بیرونی، کلی، خاص، پایدار و ناپاید

  بینی خوش
و خودکارآمدي و استفاده از تکنیک  نفس اعتمادبهچگونگی افزایش  در خصوصبررسی و بحث 

  بازخورد مثبت
شدن  رو روبهتمایل به  و افزایشها  چالش، چگونگی تبدیل مشکالت به چالش مؤلفهتمرکز بر 

 ها آنبا 
   پنجم

  امید
  بینی خوش

  خودکارآمدي
 آوري تاب

افزایش احتمال تحقق  منظور بهتر  یک هدف بزرگ به اهدافی کوچک تقسیمش چگونگی آموز
  ها آن

  بینی خوشآشنایی اعضا با نقش اسنادها در 
افزایش  منظور بهایجاد تجارب مثبت و تقویت آن  منظور بهاستفاده از تکنیک تصویرسازي ذهنی 

  خودکارآمدي
 افزایش احساس کنترل بر زندگیچگونگی  در خصوصکنترل و بحث  مؤلفهتمرکز بر 

   ششم
  امید
  بینی خوش

  خودکارآمدي
 آوري تاب

  بندي اهدافی روشن و عینی  کنندگان با چگونگی فرمول آگاه ساختن شرکت
  آموزش چگونگی ایجاد و گسترش اسنادهاي مثبت درونی

فراد اي از ا هاي جهانی و منطقه استفاده از تکنیک تقویت جانشینی از طریق ارائه نمونه
  خودکارآمد

در افزایش  ها آنمحور و نقش  محور و هیجان کنندگان با راهبردهاي مسئله آشنایی شرکت
 آوري تاب

   هفتم
  امید
  بینی خوش

  خودکارآمدي
 آوري تاب

  آشنا ساختن اعضا با نقش تعیین اهداف روزانه در تحقق اهداف بزرگ و چگونگی انجام آن
  بینی خوشسطح  ءارتقا منظور بهشایند به ناخوشایندتر استفاده از تکنیک تحلیل وقایع ناخو

در افزایش سطح  ها آنعلمی حل مسئله و نقش کاربردي  هاي روشکنندگان با  آشنایی شرکت
  خودکارآمدي

محور و تشویق اعضا به استفاده بیشتر از این  آشنایی بیشتر با راهبردهاي مستقیم یا مسئله
 راهبردها

   هشتم
  امید
  بینی خوش

  دکارآمديخو
 آوري تاب

  هاي متعددي در تحقق هدف آشنا ساختن اعضا با چگونگی استفاده از گذرگاه
سطح  يارتقا منظور بههاي مثبت این وقایع  استفاده از تکنیک تحلیل وقایع ناخوشایند و تعیین پیامد

  بینی خوش
ایش سطح هاي عینی در افز استفاده از الگو منظور بهدعوت از فردي موفق و خودکارآمد 

  خودکارآمدي
در صورت لزوم و در شرایط  ها آنمحور و استفاده از  یا هیجان غیرمستقیمآشنایی بیشتر با راهبردهاي 

 استرس باال
   نهم

  امید
  بینی خوش

  هایی جهت تحقق اهداف آشنا ساختن اعضا با چگونگی تبدیل موانع به چالش
  بینی خوشافزایش سطح  منظور بههاي فردي و محیطی   توانایی توجه و تمرکز بر استعدادها و

افزایش  منظور بههاي  استفاده از تقویت مستقیم و جانشینی از طریق بحث در خصوص موفقیت
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  خودکارآمدي
 آوري تاب

  خودکارآمدي
هاي مثبت جهت افزایش  نقش مکان کنترل در سرسختی و استفاده از تکنیک خودگویی در خصوصبحث 
 آوري تابسطح 

  امید دهم
  بینی خوش

  خودکارآمدي
 آوري تاب

  افزایش سطح امید منظور بهجلسات پیشین و تمرین عملی  هاي یاد گرفتهمرور 
  بینی خوشافزایش سطح  منظور بهجلسات پیشین و تمرین عملی  هاي یاد گرفتهمرور 
  افزایش سطح خودکارآمدي منظور بهجلسات پیشین و تمرین عملی  هاي یاد گرفتهمرور 
 آوري تابافزایش سطح  منظور بهجلسات پیشین و تمرین عملی  هاي رفتهیاد گمرور 

  
  هایافته

، آزمون پیش نمرات استاندارد انحراف و میانگین
 کاري اهمالتحصیلی و  کاري اهمال آزمون پس

 2 جدول در کنترل، و آزمایش گروه دو سازمانی، در
  .است شده ارائه

  

سازمانی در دو گروه آزمایش  کاري اهمالتحصیلی و  کاري اهمال آزمون پسو  آزمون پیشرد نمرات میانگین و انحراف استاندا. 2جدول 
 و کنترل

  پیگیري  آزمون پس  آزمون پیش  گروه

  میانگین  تعداد  
انحراف 
  استاندارد

  میانگین  تعداد
  انحراف
  استاندارد

  میانگین  تعداد
انحراف 
  استاندارد

 کاري اهمال
  تحصیلی

  2/16  6/44  25  7/17  36/44  25  02/25  1/89  25  آزمایش

  6/27  8/82  25  6/27  8/82  25  5/27  8/84  25  کنترل

 کاري اهمال
  سازمانی

  7/35  1/92  25  1/31  2/53  25  6/29  3/98  25  آزمایش

  7/29  6/51  25  7/35  1/92  25  3/33  1/94  25  کنترل

 ،شود می مالحظه ،2 جدول در که طور همان
 در آزمایش گروه تنمرا ،آزمون پیش مرحله در

 کاري اهمالتحصیلی و  کاري اهمال متغیر هردو
 مرحله در اما است، کنترل گروه از باالتر سازمانی

 کاهش آزمایش، گروه نمراتو پیگیري  آزمون پس

 .است داشته کنترل گروه به نسبت توجهی قابل
 تحلیل از هاداده استنباطی هاي تحلیل منظور به

 فرض پیشابتدا  .شد تفادهاس چندمتغیره کوواریانس
لوین بررسی  و باکس ها با آزمونهمگنی واریانس

  . شد
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  هاتساوي کوواریانس فرض پیشنتایج آزمون باکس و لون در مورد . 3جدول 
1درجه آزادي  M F متغیر 2درجه آزادي    معناداري 

تحصیلی کاري اهمال  4/82  8/12  1/16693  6 001/0  

شغلی کاري اهمال  4/50  8/7  1/16693  6 001/0  
 

  آزمون لون
 معناداري درجه آزادي دوم درجه آزادي اول Fضریب  متغیر

تحصیلی کاري اهمال  8/6  1 48 01/0  
شغلی کاري اهمال  28/0  1 48 59/0  

 دهد میآزمون باکس و آزمون لون نشان  جینتا
 کاري اهمال رهايیدر دو گروه در متغ انسیکووار
برابر هستند و شرط  یازمانس کاري اهمالو  یلیتحص
 کاري اهمال رهايینمرات در متغ انسیوار یهمگن

 جینتا و وجود دارد یسازمان کاري اهمالو  یلیتحص
نشان داد با کنترل نمرات  لکزیآزمون المبداي و

 تأثیر، مدل و روش لوتانز توانسته است آزمون پیش
 .وابسته پژوهش داشته باشد رهايیمعناداري بر متغ

  
تحصیلی و  کاري اهمالنمرات  آزمون پسو  آزمون پیشنتایج تحلیل آزمون کوواریانس چند متغیري براي مقایسه . 4 جدول

  سازمانی کاري اهمال

 متغیر وابسته
مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادي
میانگین 
 مجذورات

F سطح معناداري 

 کاري اهمال
 تحصیلی

 001/0 4/90 9/11255 6 9/67535 مقدار ثابت

 001/0 2/16 6/2019 1 6/2019 روهیبین گ

   4/124 43 5/5352 خطا
    50 337153 کل

  کاري اهمال
 سازمانی

 001/0 4/90 9/11255 6 9/67535 مقدار ثابت

 001/0 2/16 6/2019 1 6/2019 بین گروهی

   4/124 43 5/5352 خطا
    50 337153 کل

بین دو گروه  دهد می نشان 4 جدول نتایج
و  تحصیلی کاري اهمالزمایش و کنترل در آ

سازمانی تفاوت معناداري وجود دارد  کاري اهمال
مداخلۀ مبتنی بر الگوي  دهد میاین مطلب نشان 

متغیرهاي  از هریک بر لوتانز مطابق نتایج توصیفی
 طور به سازمانی کاري اهمالتحصیلی و  کاري اهمال

پژوهش  ینا .است داشته معناداري اثر نیز جداگانه
مرحله پیگیري نیز داشت که دو ماه پس از اتمام 
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  .دهد مینتایج این مرحله را نشان  5دوره انجام شد جدول 
  

  سازمانی کاري اهمالتحصیلی و  کاري اهمالو پیگیري نمرات  آزمون پیشنتایج تحلیل آزمون کوواریانس چند متغیري براي مقایسه . 5جدول 
 F سطح معناداري  اتا

میانگین 
 متغیر وابسته   مجموع مجذورات  درجه آزادي  جذوراتم

  مقدار ثابت 31938 3 10646 6/17 001/0  35/0
 کاري اهمال

 تحصیلی

  گروهی درون  121528  1  121528  2/201  001/0  68/0
  گروه 6/5475 1 6/5475 07/9 003/0  08/0

  خطا 5/57957 96 7/603   
  کل 658110 100    
  مقدار ثابت 4/35530 3 4/11843 4/11 001/0  26/0

 کاري اهمال
 سازمانی

  گروهی درون  9/145298  1  9/145298  8/139  001/0  59/0
  گروه 9/5982 1 9/5982 7/5 01/0  05/0

  خطا 2/99735 1 2/99735   
  کل 841874 100    

و  شیدو گروه آزما نیب دهد مینشان  5 جدول جینتا
 یسازمان کاري اهمال و یلیتحص کاري اهمالکنترل در 

 نیا. وجود دارد يتفاوت معنادار يریگیدر مرحله پ
از  کیمداخله بر هر تأثیر يداریپا دهنده نشانمطلب 

 یسازمان کاري اهمالو  یلیتحص کاري اهمال يرهایمتغ
  .است يریگیدر مرحله پ

  
  و بحث گیري نتیجه

و  ايمداخله مدل اثربخشی بررسی به حاضر، پژوهش
تحصیلی و سازمانی  کاري اهمالکاهش  بر انزلوتروش 

دهنده  نشان حاضر، پژوهش يها یافته .پرداخته است
تحصیلی و  کاري اهمال کاهش این روش بر تأثیر

 برنامه اجراي دیگر  عبارت  به .بود سازمانی کاري اهمال
 لوتانز آموزشی ساختارهاي و مدل با مطابق ايمداخله

 .و آن را کاهش داده استداشته  تأثیر کاري اهمال بر
هاي لوتانز و همکاران یافته با نتایج پژوهش ینا
و لوتانز و همکاران  )2014(همکاران ، لوتانز و )2015(
ها نشان نتایج این پژوهش. همسو است) 2010(

در کاهش  شناختی روانافزایش سرمایه  دهد می
به کار و کاهش تعلل و به تعویق انداختن  عالقگی بی

از طریق این مداخله  ها آن. مثبت دارد تأثیروظایف 
لوتانز، . عملکرد را بهبود ببخشندآموزشی توانستند 

بیان داشتند این مداخله براي ) 2014( يآولوتانز و 
در . تغییر نگرش مثبت و عملکرد کارکنان مناسب است

اي براي آموزش پژوهش دیگري این مدل مداخله
شد نش آموزان توصیه در دا ها آن تأثیرمعلمان هنر و 

و ) 2015(همکاران القاسمی و همچنین ). 2013لی، (
سرمایه ) 2011(ژانگ پترسون، لوتانز، آویلو، ولمبو و 

و بهبود عملکرد مناسب دانستند را در  شناختی روان
روي دانشجویان با  )1394(همکاران زارع و 

در پژوهش  ها آن. باال پژوهشی انجام دادند کاري اهمال
مهم  هاي مؤلفهنشان دادند آموزش امید که از خود 

تحصیلی این  کاري اهمالروش لوتانز است بر کاهش 
پژوهش لوتانز و همکاران نیز . بوده است مؤثرافراد 

 بینی خوشامید و افزایش  نشان داد در این مداخله با
از میزان  درنتیجهیابد انگیزه و عملکرد بهبود می
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لوتانز و (شود یف کاسته میناکارآمدي و بیزاري از تکل
، بینی خوشبا افزایش امید، . )2010همکاران، 

و  یافته افزایشسرمایه روانی  آوري تابخودکارآمدي و 
شود توان فرد براي تالش و فعالیت بیشتر می

جو، جو، کیم، کیم، لیم ). 2015دلوروسو و استوکوا، (
 بینی پیشرا عامل  شناختی روانسرمایه ) 2016( یملو 

دانستند  يدر ارتباط با عملکرد و تعامل کار يکننده قو
گون  یو پ کتیمنین ،يو در پژوهش نورمن، آو

 یبین پیش يبرا یشناختروان هیسرما) 2010(
 نیا. مناسب دانسته شد رفتاري کجو  انگاري سهل

رفتار، کاهش به  رییمداخله بر بهبود نگرش کارکنان، تغ
داشته است و با  أثیرتانداختن امور و عملکرد  قیتعو

و  افتیاعضا بهبود  نیاستفاده از آن روابط متقابل ب
فرند و (باشد  مؤثر تواندیدر فروش محصول م یحت

 1اونیل، لی باالنس و اسکافیل )2016 همکاران،
 شناختی رواندریافتند که با افزایش سرمایه ) 2013(

 توجه به وظایف، خودکارآمدي و تعامل افزایشمیزان 
را افزایش  نفس اعتمادبهافزایش سرمایه روانی . ابدیمی

داده، نگرش مثبت ایجاد کرده به این ترتیب از میزان 
کاهد و سطح می و به تعویق انداختن امور کاري اهمال

 )2010هودگز، ( دهد میتعامل بین کارکنان را افزایش 
 درنتیجهتواند بر عملکرد مدیران و رهبران و و حتی می

سرویک و (باشد مثبت داشته  تأثیرکنان هم عملکرد کار
در پژوهش ) 2015( عباس و رجا). 2016کاواسیک، 

 شناختی روانافرادي که سرمایه  ندخود نشان داد
و در  دهند مینوآوري بیشتري نشان باالتري دارند 

پایین استرس  شناختی روانمقابل افراد با سرمایه 
                                                             
1. Ouweneel, Le Blanc & Schaufeli 

عتباریان، ا. بیشتري داشته و عملکرد مناسبی ندارند
در پژوهش خود متوجه ) 2012(توکلی و ابزاري 

کاهش مشکالت  شناختی روانشدند که بین سرمایه 
کاري، نارضایتی از کار، تعلل ورزیدن و تعهد کاري 

   شناختی روانرابطه وجود دارد و با افزایش سرمایه 
همچنین سرمایه . ایجاد کرد ها آنمثبت در  تأثیرتوان می

کاسته و بر تعهد سازمانی  کاري اهمالاز  شناختی روان
سیري دوي و سیریوسن، (گذارد مثبت می تأثیر

سرمایه ) 2011( یربوبرتز، شرر و ور). 2012
را عامل تعیین کننده در کاهش استرس  شناختی روان

؛ رفتارهاي غیر مدنی است و انگاري سهلشغلی، 
 شناختی روانتوان با افزایش سرمایه بنابراین می

 سیري دوي و سیریوسن،( یدبخشرا بهبود  عملکرد
آموزشی  هاي محیطو این مداخله براي هر دو  )2012

لوتانز، لوتانز و آوي، (شد و کاري هم مناسب دانسته 
بنابراین از طریق افزایش سطح انگیزه و ؛ )2014

  .یابدکاهش می کاري اهمالعملکرد 
 که ازآنجا گفت توان می پایانی گیرينتیجه در

 علمی مطرح متون در تازگی به شی این روشاثربخ

 بتوان نتایج تا است نیاز بسیاري هايپژوهش شده
این  هايیافته طورکلی به اما داد ارائه تري محکم

از  استفاده داد نشان که کرد فراهم شواهدي پژوهش
موجب  و همکارانلوتانز  روش و مداخالتی مدل

  .تشده اسسازمانی تحصیلی و  کاري اهمالکاهش 
 این باید به پژوهش هاي محدودیت حوزه در
 صرفاًکه نتایج حاصل از این پژوهش  کرد اشاره مسئله

با  زمان هممربوط به دانشجویان دانشگاه است که 
عالوه بر این به عواملی . تحصیل به کار مشغول بودند
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و رشته  تأهلمانند جنسیت، سن، مقطع تحصیلی، 
که ممکن است تحصیلی توجه نشده است درصورتی 

لذا در تعمیم نتایج آن . داشته باشند کنندگی تعدیلنقش 
هاي با توجه به یافته. باید جانب احتیاط رعایت شود

اثربخشی این روش بر کاهش  دهنده نشانپژوهش که 
شود تحصیلی و سازمانی بود پیشنهاد می کاري اهمال
 هاي محیط در مداخالتی لوتانز برنامه مانند هاییدوره

 از بتوان وسیله این به تا شود برگزار موزشی و کاريآ

مشکالتی مانند  شناختی روان سرمایه ارتقاء طریق

 به پژوهشی ازنظر. را کاهش داد کاري اهمال
 را این پژوهش شود می توصیه مند عالقه پژوهشگران

 به مختلف هاي رده و ها سازمان در کارکنان میان در
 میزان و سن جنسیت، مانند متغیرهایی تفکیک

. دهند و رشته تحصیلی انجام تأهلتحصیالت، 
تحصیلی و  کاري اهمالهمچنین با توجه به رابطه بین 

پیشرفت تحصیلی و سازمانی با عملکرد،  کاري اهمال
 مدل این اثربخشی شود می پیشنهادرضایت شغلی 

.بررسی شود نیز متغیرها این بر مداخله
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