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 از  دانشجوان اهمال کاری دختربررسی رابطه و پیش بینی 

 شخصیتی آنان  های ویژگیروی 

 

 

 فاطمه منصوری راد

 

 

 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز

 

 

 بااهمال کاری دانش آموزان دختر   پیش بینیو بررسی رابطه پژوهش حاضر، با هدف : چکیده

از بین دانشجو دختر  781انجام گرفت. نمونه مورد مطالعه شامل شخصیتی آنان  هایویژگی

 سادهتصادفی با استفاده از روش نمونه گیری  بود که شهر چالوس دانشگاه های دانشجویان

انتخاب گردید و پرسشنامه های ویژگیهای شخصیتی هگزاکو و اهمالکاری تاکمن اجرا گردید. 

مورد  رگرسیون چند متغیره  تحلیلو  آزمون همبستگی پیرسونداده های پژوهش با استفاده از 

داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری همبستگی بین  تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

یافته های پژوهش حاکی از  رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .متغیرها و 

بین متغیر های برون گرایی، با وجدان بودن و آن بود که از میان ویژگی های شخصیتی، 

عالوه بر آن،  گشودگی به تجربه با متغیر اهمال کاری همبستگی معکوس و معنادار وجود دارد.

 قوی ترین پیش بینی کننده های اهمالکاری  بودند.تهییج پذیری و با وجدان بودن 

 ، برونگرایی، باوجدان بودن، گشودگی به تجربهویژگی های شخصیتی، اهمالکاری :كلید واژه ها

 

 مقدمه

ای است که در روانشناسی آن را از جمله مشکالت شایعی که بین دانشجویان رواج داشته و مانع رشد و پیشرفت تحصیلی آنها است، پدیده 

می شناسیم. اهمال کاری، سهل انگاری، مسامحه کاری و به تعویق انداختن کار معادل کلمه انگلیسی   "اهمالکاری "تحت عنوان 

procrastination  است یعنی کارها را به زمان نامعلومی در آینده موکول می کند و  "اهمال کار"به کار رفته است. وقتی میگوییم فردی
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نکه اگر هم زمان مشخصی را در آینده تعیین کند در زمان مقرر آن را انجام نمی دهد. به بیان ساده تر مشکل اهمال کار این است که فرد با ای

 (.7881، ترجمه عظیمی و میرهادی 2002  7انجام دهد مدام آن را به تعویق می اندازد )نینان و درایدن  می داند باید کاری را

 و نامطلوب رفتار این( اهمالکاری یا بیزاری ازوظیفه، تاخیردرتکمیل انجام وظیفه تحت کنترل خود شخص است. 2001) 2از نظر تاکمن

الزم به ذکر است که  (.7898نقل از فاتحی، به ؛ 7991 ،8الیس(درمی آید شخصیتی خصیصه یک به صورت انسان در به تدریج نکوهیده

تاخیرهای طبیعی نیست که گاهی اوقات پیش می آید، بلکه منظور از آن در اصطالح روانشناختی نوعی ویژگی منظور از اهمالکاری مورد بحث، 

د. این نوع اهمال کاری را می توان اهمال روابط انسانی آسیب  می رسانکیفیت شخصیتی است که در رضایت فردی اختالل ایجاد می کند و به 

 (.7884،ترجمه گلشنی و داللی7998 4کاری مزمن یا سندرم فردا نامید )برونو

که  به نظر می رسد یکی از متغیرهایی که با اهمالکاری در ارتباط است،  ویژگی های شخصیتی افراد است. در تعریف شخصیت می توان گفت

؛ به نقل  1.)اتکینسون وهیلگارد که نحوه سازگاری شخص را با محیط تعیین می کنند. اندو شیوه های تفکر  الگوهای معینی از رفتار خصیت،ش

 (7818از براهنی وهمکاران،

ابعاد تفاوت های فردی در تمایل نشان دادن الگوهای پایدار "( ویژگی های شخصیتی را اینطور تعریف کرده اند: 7990)  1مک کری و کاستا

( بیان کرده اند که  تعداد صفات شخصیت و رده بندی آنها 7898،  به نقل از آقابابائی  2004)  1آشتون و لیهمچنین  ."فکر، احساس و عمل

مدل پنج عاملی نئو پرطرفدارترین طبقه بندی شخصیت بود. طی دو دهه  2000ناسی شخصیت است. تا سال از مسایل اساسی در روانش

گذشته، پژوهش های واژگانی در زبان هایی غیراز انگلیسی انجام شده است. یافته های این پژوهش ها شباهت هایی با ساختار پنج عامل 

فروتنی  -کار شد. یکی از این تفاوت ها به ظهور عامل ششم انجامید. این عامل با نام صداقتداشت. با این حال، تفاوت هایی در بین زبان ها آش

فرانسوی، آلمانی،  ،های هلندی ، که با اصطالحاتی چون صادق، منصف، فروتن و بی ادعا مشخص شده در پژوهش های واژگانی در زبان

گردید. بنابراین، نخستین تغییر در   8پیدایش مدل جدیدی به نام هگزاکواعث دیگر مشاهده شد و ب های زبانو  لهستانی مجارستانی، کره ای،

تفاوت دیگر مربوط به محتوای عامل ها می  مدل پنج عاملی، افزایش عامل ها به عدد شش بود.   تفاوت دیگر مربوط به محتوای عامل هاست.

تا در عامل سازگاری  و واژه های مربوط به صبر عمدتا در عامل روان شود. در برخی پژوهش های انگلیسی، واژه های مربوط به حساسیت عمد

رنجورخویی  بار داشتند. اما در چندین زبان دیگر، مشاهده شد واژه های مربوط به صبر عمدتا در عامل سازگاری و واژه های مربوط به 

و شامل حساسیت بود نه خشم ، از این رو فاقد داللت حساسیت عمدتا در عامل روان رنجورخویی بار دارند. عامل تهییج پذیری در هگزاک

ضمنی آسیب شناختی و نامطلوب برچسب روان رنجورخویی )نورزگرایی( بود و به همین علت تهییج پذیری  نامیده شد. همچنین صفت خشم 

د، بلکه سازگاری در برابر خشم قرار جای خود را در عامل سازگاری پیدا کرد و برخالف مدل پنج عاملی، سازگاری در برابر نا سازگاری نبو

(. به عبارت دیگر محتوای سازگاری وپایداری هیجانی در پنج عامل، چرخش مجدد  کرده است و درعامل های  2001گرفت )اشتن و لی، 

پذیری و فروتنی، سازگاری و تهییج پذیری پراکنده شده است. همچنین عامل سازگاری هگزاکو تا حدودی با محتوای تحریک  -صداقت

                                                           
1 Neenan & Dryden 
2 Tuckman 
3 Eliss 
4 Bruno 
5 Atkinson & Hilgard 
6 McCrae & Costa 
7 Ashton & lee 
8 HEXACO 
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، 7لی و دی وریس ؛ اشتن و 2001تندمزاجی مشخص می شود که معموال در عامل پایداری هیجانی پنج عاملی جای داشت. )اشتن و لی، 

، تهییج 2فروتنی -صداقت "از ساختار شخصیت مفهوم بندی شد که این عاملها را دربرمیگیرد:  "مدل هگزاکو"بر اساس این یافته ها، (  2074

. در این تحقیق برای شناسایی ویژگیهای شخصیتی از پرسشنامه  " 1و گشودگی به تجربه 1، باوجدان بودن1،  سازگاری4برون گرایی، 8پذیری

  شده است. هگزاکواستفاده

با جست و جو در مجالت معتبر داخلی و خارجی مشخص شد که تحقیقات اندکی به بررسی ارتباط بین اهمالکاری و ویژگی های شخصیتی 

بسیاری از پژوهش هایی که در  داخته اند. همچنین پژوهشی که از مدل شخصیتی هگزاکو در این زمینه استفاده کرده باشد، یافت نگردید.پر

درصد افراد  91معتقدند (7991) له اند. به عنوان نمونه الیس و نااین موضوع پرداختزمینه اهمالکاری صورت گرفته، به بررسی شیوع و اهمیت 

 91درصد تا 41میزان اهمال کاری را باال و از ( 7888؛به نقل از کرمی ، 7999)  8( و جانسن7881فرجادترجمه کاری مبتال هستند ) به اهمال

پیش از این پژوهشگران معتقد بودند که اهمالکاری با دو مدل اصلی شخصیت ارتباط دارد: همچنین الزم است بدانیم   درصد متغیر می داند.

 1( و مدل 7898؛ به نقل از فاتحی و همکاران،7981، 9خصیت )برو نگرایی، روا نپریشی و روان رنجورخویی( ) آیزنک و آیزنکمدل سه عاملی ش

(. تحقیق حاضر در پی 7992عاملی شخصیت )روان رنجورخویی، برو نگرایی، انعطاف پذیری، توافق و وظیفه شناسی( ) کاستا و مک کری ، 

 عاملی شخصیت هگزاکو برآمده است. 1مدل  بررسی ارتباط اهمال کاری با

عالوه برمطالب فوق، تجارب اجتماعی شدن متفاوت سبب شده است زنان ومردان رویکردی متفاوت به دنیا داشته باشند. تمایل و توانایی 

 (7897مراقبت از دیگران برای بسیاری از زنان  جزو معیارهای خودسنجی آنان محسوب می گردد. )بهرامی، 

فروتنی،   -آیا بین ویژگیهای شخصیتی دانشجویان )در ابعاد صداقت وجه به مطالب گفته شده در این تحقیق به دریافت پاسخ این سوال که با ت

 تهییج پذیری،  برون گرایی، سازگاری، باوجدان بودن و گشودگی به تجربه( با اهمال کاری آنها رابطه وجود دارد یا خیر پرداخته شده است.

 پژوهش روش

جامعه آماری  است.همبستگی  ا اهمال کاری از نوع این تحقیق از نوع غیرآزمایشی و بنیادین می باشد. بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی ب

تشکیل می  7894- 7898سال آزاد اسالمی واحد چالوس در  های غیرانتفاعی طبرستان چالوس و دانشگاه  پژوهش را دانشجویان دانشگاه

 مقاطع  کارشناسی و کارشناسی ارشد ( دهند. )در

با توجه به ریزش پرسش نامه ها و نواقصی که در پر  و انتخاب شدند "سطح تحصیالت "نفر بر اساس  220ساده تصادفی  روش  با استفاده از

در این تحقیق برای   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دختردانشجوی  781نهایت پرسش نامه های  کردن پرسش نامه ها وجود داشت، در

 و سهم هر عامل مشخص شد. به دست آمدرگرسیون معادله ژگی شخصیتی پیش بینی اهمال کاری از روی شش وی

                                                           
1 De Vries 
2 Honesty-Humility 
3 Emotionality 
4  Extraversion 
5 Agreeableness 
6 Conscientiousness 
7 Openness to experıence 
8 Johnson 
9 Eysenck & Eysenck 
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 ابزار

 پرسشنامه اهمالکاری تاكمن

کامال  "ماده و یک عامل تشکیل شده است. آزمودنی به یکی از چهار گزینه  81( ساخته شده و از 7997این پرسشنامه توسط تاکمن )

نمره گزاری می شوند. گرفتن  4-8-2-7پاسخ  میگوید. پاسخ ها به ترتیب براساس مقادیر  " "کامال موافقم"و  "موافقم"،  "مخالفم"،  "مخالفم

به  ؛2001و همکاران ) 7و آکینسوال 81/0( اعتبار این پرسشنامه را 7997نمره باال در این مقیاس نشان دهنده اهمال کاری باالست. تاکمن )

(  نیز از این آزمون برای سنجش اهمال کاری 2001)2گزارش کرده اند. لی 88/0( نیز طی مطالعه ای آلفای کرونباخ آن را 7889نقل از بشیری،

( این پرسش نامه را ترجمه کرده و در مورد هنجاریابی آزمون سنجش اهمالکاری تاکمن،  7888تحصیلی استفاده کرده اند. بیات مقدس ) 

نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن انجام داده است؛ وی هنجارهای مربوط به این پرسشنامه را به صورت  100روی  پژوهشی

( طی مطالعه ای روایی این 7881شهنی ییالق و همکاران )  را گزارش کرده است. 18/0کل و به تفکیک جنسیت به دست آورده  و اعتبار 

برآورد  11/0( تعیین و مقدار آن را 2000و همکاران)8پرسش نامه را از طریق همبسته کردن  آزمون اهمال کاری تاکمن با آزمون شوارتز 

 کردند.

 ول زیر نشان داده شده است:اعتبار بدست آمده توسط محقق برای پرسشنامه اهمال کاری تاکمن در جد

 . محاسبه آلفای کرونباخ کل سواالت پرسشنامه ی اهمال کاری7جدول                                                

 

 

 

باالتر می باشد لذا سواالت از اعتبار  0.1است و از  0.181با توجه به اینکه در جدول فوق مقدار بدست آمده برای آزمون آلفای کرونباخ برابر با 

 مطلوبی برخوردارند.

 پرسشنامه ویژگی های شخصیتی هگزاكو

( که دارای صد سوال است و شش بعد وسیع 2004پرسش نامه شخصیتی هگزاکو پی. آی آر مدلی از ابعاد عاملی شخصیت است) لی و آشتون، 

 71 شامل بعد هر که شود می شامل را "تجربه به گشودگی و بودن باوجدان بودن، رسازگا گرایی، برون پذیری، تهییج فروتنی، – صداقت": 

نه مخالفم و نه "به  8، نمره  "مخالفم"به  2نمره  "کامال مخالفم "به  7نمره  . استذاری این پرسش نامه به صورت لیکرت گ نمره. است سوال

 اختصاص می یابد. "کامال موافقم"به  1و نمره  "موافقم"به  4، نمره "موافقم

(. در مطالعه 7889ی، ؛ به نقل از بشیر 2009و همکاران،  4) میلربه دست آمد. /. 94/. تا 81آلفای کرونباخ برای ابعاد شش عاملی در دامنه ی  

) بودن باوجدان ،/(89)سازگاری ،/(92)گرایی برون ،/(90)پذیری تهییج ،/(92)فروتنی –( آلفای کرونباخ برای تواضع 2004خود لی و آشتون)

 .  آمد دست به/( 90) گشودگی و/( 89

                                                           
1 Akinsola 
2 Lee 
3 Schwartz 
4 Miller 

 آلفای کرونباخ تعداد سواالت

81 0.181 
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 891سوالی( برروی بزرگساالن شهر تهران ) 10( در مورد هنجاریابی  فرم کوتاه پرسشنامه هگزاکو )7892پژوهشی توسط فرهاد براقی زاده )

به دست آمد و ضرایب اعتبار در بازآزمایی  447/0تا  208/0عامل، در محدوده  1زن( انجام گرفت. مقادیر اولیه آلفای کرونباخ برای  178مرد، 

(  نتایج مطلوبی به 7889به دست آمد؛ که نتایج رضایت بخشی نیست اما در مورد فرم بلند پرسش نامه هگزاکو،  بشیری )  108/0تا  412/0از 

سوالی هگزاکو را در ایران هنجاریابی کرده و نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل مانوا  700( فرم 7889دست آورده است. بشیری ) 

 -داشت. مقادیر بدست آمده شامل :  صداقتلی شش عامل با اعتبار مناسب و مشابه نتایج آشتون و  وجودوی  نشان از ی تحقیق 

/( بود. همچنین همبستگی 11/( و گشودگی به تجربه )17/(، باوجدان بودن)18/(، سازگاری)87/(، برونگرایی)14/(، تهییج پذیری)80فروتنی)

/)سازگاری( به دست آمد.  در نهایت می توان نتیجه گرفت که از 14/ )برونگرایی( تا 28ترین وپایین ترین سطح از بین ابعاد نئو و هگزاکو در باال

هگزاکو می توان در تحقیقات مربوط به حوزه شخصیت استفاده نمود. همچنین با توجه به تفاوت های مشاهده شده در پژوهش های براقی زاده 

 سؤالی( استفاده شده است. 700ن شد، در این تحقیق از فرم بلند پرسشنامه هگزاکو)و بشیری که شرح آن در باال بیا

درونی، ساختار عوامل، همسانی هگزاکو تا کنون ویژگی های روانسنجی رضایت بخشی در  انجام گرفته روی آزمون به طور کلی  پژوهش های 

(. به ویژه این که 2004ات شخصیتی نشان داده اند.) لی و آشتون، همبستگی درونی مقیاس ها، همگرایی و همبستگی افتراقی با سایر صف

( که این نشان دهنده این است که در حقیقت این عامل 2004فروتنی هگزاکو با پنج عامل بزرگ همبستگی ضعیفی نشان داد)لی ، -صداقت 

 بیرون از فضای پنج عامل نئو است.

سطح: صداقت ، انصاف، پرهیز از حرص  و فروتنی( ، تهییج پذیری )شامل چهار سطح: فروتنی )شامل چهار -همسانی درونی عاملهای صداقت

احساساتی بودن ، ترسویی، وابستگی و اضطراب(، برونگرایی )شامل چهار سطح: حرمت خود اجتماعی  ، جسارت اجتماعی  ، مردم آمیزی و ، 

ی و بردباری(، وظیفه شناسی )چهار سطح: سازمان یافتگی ، پشتکار سرزندگی(، سازگاری )شامل چهار سطح: گذشت،  مالطفت ، انعطاف پذیر

، کمال گرایی و احتیاط( و تجربه پذیری )شامل چهار سطح: تقدیر از زیبایی ، جستجوگری ، خالقیت و غیر عرفی بودن( در نمونه ای از 

( ساختار عاملی  7888در ایران، پاالهنگ و همکاران )  (. 2009/  گزارش شده است )اشتن و لی،  80تا  0/ 0دانشجویان، با آلفای کرونباخ 

ی نسخه بلند این پرسشنامه را تایید کردند و بیان داشتند که بررسی روانسنجی پرسشنامه نشان می دهد که ابزاری پایا بوده و از ثبات درون

( کنجکاوی و خالقیت ل  گشودگی به تجربه)سطحهای عام ( ثبات درونی مقیاس2004خوبی برخوردار است اما نسبت به مطالعه اشتون ولی )

که شش عامل به دست آمده در مطالعات از پایایی کمتری برخوردار است. همچنین آنها بیان داشتند  (مقیاس اضطرابو عامل تهییج پذیری)

 آن ها نسبت به مطالعات اشتون و لی دارای استقالل بیشتری بودند.

 شده است:   نشان دادهرسشنامه ویژگی های شخصیتی هگزاکو در جدول زیر اعتبار بدست آمده توسط محقق برای پ

 . محاسبه آلفای کرونباخ کل سواالت پرسشنامه ی ویژگی های شخصیتی هگزاکو2جدول                                  

 

 

 

باالتر می باشد لذا سواالت از اعتبار  0.1است و از  0.110با توجه به اینکه در جدول فوق مقدار بدست آمده برای آزمون آلفای کرونباخ برابر با 

 مطلوبی برخوردارند.

 

 آلفای کرونباخ تعداد سواالت

700 0.110 
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 یافته ها

 شده است. نشان داده 8جدول به منظور ارائه بهتر نتایج، یافته های توصیفی پژوهش در 

 

 پرسشنامه های اهمال کاری و ویژگی های شخصیتی هگزاکو در دختران داده هایتوصیف  -8جدول

 

انحراف  میانگین  تعداد پرسشنامه ها

 استاندارد

 کشیدگی چولگی حداکثر حداقل

 0.111 0.240 8.12 7.10 0.802 2.122 781 اهمال کاری

 7.471 -0.779 4.10 7.19 0.429 8.274 781  فروتنی –صداقت 

 -0.717 0.428 4.12 2.44 0.441 8.447 781 تهییج پذیری 

 0.088 0.801 4.19 2.79 0.480 8.877 781 برونگرایی

 0.087 0.011 4.01 2.01 0.812 8.081 781 سازگاری

 0.798 0.479 4.11 2.87 0.401 8.290 781 با وجدان بودن 

 0.817 0.881 4.10 2.79 0.447 8.280 781 گشودگی به تجربه 

 

 

 یافته های استنباطی پژوهش به شرح زیر می باشد:

 :یافته های مربوط به نوع رابطه )همبستگی(

 و بودن باوجدان سازگاری، برونگرایی، پذیری، تهییج فروتنی، – صداقت شخصیتی ی مؤلفه 1 بین»فرضیه اول محقق این بود که  

 «دارد. وجود رابطه دختران کاری اهمال با  تجربه به گشودگی

فروتنی، تهییج پذیری،  –صداقتاسمیرنوف برای متغیرهای  -آزمون کولموگروف نتایجاینکه با توجه به  این فرضیهبرای انجام آزمون آماری 

 یبرای آزمون همبستگ ،کرده استیید أت را فرض نرمال بودن متغیرهابرونگرایی، سازگاری، با وجدان بودن، گشودگی به تجربه و اهمال کاری، 

 .شد از آزمون همبستگی پیرسون استفادهمتغیرها بین 

 باشد.میو اهمال کاری  شخصیتی های ویژگیبین متغیرهای پیرسون معرف آزمون همبستگی  4جدول 

 ولفه های ویژگی های شخصیتی و اهمال کاری در بین پاسخ دهندگان م آزمون همبستگی بین -4جدول 

 گشودگی به تجربه با وجدان بودن سازگاری برونگرایی تهییج پذیری  فروتنی –صداقت  

اهمال 

 کاری

 -0.798 -0.400 -0.014 -0.272 0.779 -0.779 ضریب همبستگی

 0.001 0.000 0.874 0.004 0.704 0.701 سطح معناداری 

 تأیید تأیید رد تأیید رد رد آزمون فرضیه 
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مالحظه می گردد که بین متغیر اهمال کاری و متغیر های برون گرایی، با وجدان بودن و گشودگی به تجربه در  4با توجه به جدول

، همبستگی معکوس و 0.001و  -0.798، 0.000و  -0.400، 0.004و  -0.272دختران، به ترتیب با ضریب همبستگی و سطح معناداری 

همال کاری افزایش یابد، میزان برون گرایی، با وجدان بودن و گشودگی به تجربه کاهش پیدا معنادار وجود دارد، بدین معنا که هر چه میزان ا

 می کند و برعکس. 

فروتنی، تهییج پذیری و سازگاری، به ترتیب با ضریب همبستگی و سطح معناداری  -همچنین بین متغیر اهمال کاری و متغیرهای صداقت

 ، همبستگی معناداری وجود ندارد.0.874 و -0.014، 0.704و  0.779، 0.701و  -0.779

 

با مولفه های شخصیت می توان اهمال کاری در » به منظور بررسی فرضیه بعدی پژوهش مبنی براینکه :پیش بینییافته های مربوط به 

 از مدل آماری رگرسیون چندمتغیره استفاده نمودیم.« دختران را پیش بینی کرد

 

  صیتی بر اهمالکاری دختران مربوط به تاثیر مولفه های ویژگی های شخ آنالیز واریانس، جدول 1ه جدول شمار          

 سطح معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 0.000 8.879 0.172 1 8.117 رگرسیون

   0.014 780 78.289 خطا

    781 71.977 کل

؛ بنابراین مولفه های ویژگی های شخصیتی میزان اهمال است 0.007خطا کم تر از و سطح  8.879بدست آمده  برابر با  Fمقدار در این جدول

 کنند.پیش بینی می به طور معناداری کاری دختران را 

 

شامل ضریب تعیین و همبستگی رگرسیونی مربوط به تاثیر مولفه های ویژگی های شخصیتی بر اهمال کاری دختران می باشد  1جدول شماره

درصد از تغییرات مربوط به اهمال کاری دختران به  22می باشد لذا  0.271برابر با  و ضریب تبیین -0.411چون ضریب همبستگی برابر با که 

 شود.مربوط میای شخصیتی مؤلفه های ویژگی هتغییرات 

 

 ال کاری از روی مولفه های شخصیت ضریب تبیین و ضریب تبیین اصالح شده برای پیش بینی اهم-1جدول شماره     

ینضریب تبی ضریب همبستگی تعدیل یافته ضریب تبیین  بیینخطای معیار ضریب ت   

0.411-  0.271 0.797 0.21720 
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  دختران بین مولفه های شخصیتضرایب پیش  -1جدول شماره      

 سطح معناداری T بتا B متغیر پیش بین

 0.000 77.888  8.174 ثابت

 0.748 -7.412 -0.704 -0.018  فروتنی –صداقت 

 0.001 2.172 0.781 0.721 تهییج پذیری

 0.289 -7.788 -0.081 -0.014 برونگرایی

 0.981 0.071 0.007 0.007 سازگاری

 0.000 -4.888 -0.811 -0.211 با وجدان بودن

 0.771 -7.181 -0.777 -0.011 گشودگی به تجربه

 

، قابلیت پیش بینی متغیر 0.01تنها متغیر های تهییج پذیری و با وجدان بودن با توجه به سطح معناداری کمتر از  ،1شماره با توجه به جدول 

 قابلیت پیش بینی متغیر اهمال کاری را ندارند. 0.01اهمال کاری را دارد و سایر متغیرها با سطح معناداری باالتر از 

 باشد: به شرح زیر می Y = a + bxی جدول، با توجه به معادله ی  هادر نتیجه ، معادله ی رگرسیون بر اساس داده

= اهمال کاری 8.174( + 0.721( + )تهییج پذیری * -0.211)با وجدان بودن *   

 

 ال کاری از روی مولفه های شخصیت ضریب تبیین و ضریب تبیین اصالح شده برای پیش بینی اهم- -8جدول شماره      

تعیینضریب  ضریب همبستگی  خطای معیار ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل یافته 

0.110-  0.874 0.297 0.28282 

 

  بحث و نتیجه گیری    

یش از این پژوهشگران معتقد با اهمالکاری مورد بررسی قرار گرفت. پدختران دانشجو  در پژوهش حاضر رابطه بین ویژگیهای شخصیتی

روان رنجورخویی( ) آیزنک و  ریشی وپ سه عاملی شخصیت)برونگرایی، روانمدل  -7که اهمالکاری با دو مدل اصلی شخصیت ارتباط دارد: بودند

 ( 7890؛ به نقل از فاتحی و همکاران،7981آیزنک ،

(. تحقیق 7991عاملی شخصیت )روان رنجورخویی، برو نگرایی، انعطاف پذیری، توافق و وظیفه شناسی( ) کاستا و مک کری،  1مدل  -2 

 عاملی شخصیت هگزاکو نیز ارتباط دارد. 1حاضر نشان داد که اهمال کاری با مدل 

(، 7898؛ به نقل از فاتحی،  7981 ) 7(، پیتزل و رابرت9927(، کاستا و مک کری )7898این نتیجه با یافته های فاتحی و همکاران، ) 

 4و لوگی (،7898؛ به نقل از فاتحی، 7981(، آیزنک و آیزنک)7898؛ به نقل از فاتحی،  2070)8(، اداسی7898؛ به نقل از فاتحی، 7990)2بورکا

                                                           
1 Petzel & Robert 
2 Burka 
3 Adasi 
4 Lougy 
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طبق  ( در مؤلفه اضطراب ناهمسو می باشد.2007اری). و در عامل تهییج پذیری با تحقیق فرهمسو است  (7898؛ به نقل از فاتحی،  7988)

یافته فراری اضطراب باعث افزایش اهمالکاری می شود در حالیکه طبق پژوهش حاضر سطح بهینه اضطراب برای افزایش فعالیت و کاهش 

اضطراب بهینه با کاهش اهمالکاری " زم به ذکر است که اکثر نظریات و تحقیقات یافته پژوهش حاضر را مبنی بر اینکهاهمالکاری مفید است. ال

  برخی از افراد، در فشار بهتر کار می کنند و عملکرد باالتری دارند.( که بیان کرد 2004)7؛ مانند دوبرینتایید می کنند "رابطه معنادار دارد

افت، آنان معتقدند که افراد اهمال ( ی7890، به نقل از فاتحی، 2000)2علت نتایج حاصل شده را می توان در پژوهش دی وایت و لنز همچنین

 کار در کنترل ادرک زمان ضعیف اند. معموال در اهمال کاران برون گرا، خوش بینی غیر واقعی رخ می دهد، در حالی که در اهمال کاران درون

؛ ترجمه  2008، 4ل از داینر؛به نق7981)  8همچنین برخی از محققان مانند الرسنگرا، رویا پردازی به صورت روان نژندی ظاهر می گردد. 

همین امر باعث می شود  ،( معتقدند که برون گراها نسبت به درون گراها بیشتر به محرکهای خوشایند واکنش نشان می دهند 7889بشیری ، 

روان رنجور نیز به سبب تجربه هیجانات منفی از سطح  افرادبرون گراها سطح سالمت روانشناختی باالتری نسبت درون گراها داشته باشند. 

 سالمت روانشناختی پایین تری برخوردارند.

از مدل « با مولفه های شخصیت می توان اهمال کاری در دختران را پیش بینی کرد» پژوهش مبنی براینکهبه منظور بررسی فرضیه بعدی 

تعیین و همبستگی رگرسیونی نشان داد که میزان ضریب همبستگی بین نمره آماری رگرسیون چندمتغیره استفاده نمودیم. جدول ضریب 

درصد از تغییرات مربوط به  22می باشد، لذا  0.271و ضریب تعیین برابر با  -0.411و اهمال کاری برابر با مولفه های ویژگی های شخصیتی 

شود. همچنین جدول آنالیز واریانس رگرسیونی نشان داد که یمربوط ممولفه های ویژگی های شخصیتی اهمال کاری در دختران به تغییرات 

مولفه های ویژگی های باشد بنابراین این فرض که می 0.007و سطح خطاپذیری برابر با  8.879مقدار بدست آمده از آزمون فیشر برابر با 

نی اهمال کاری دختران، متغیر های تهییج تأیید گردید. در جدول پیش بی دختران را پیش بینی می کند،اهمال کاری شخصیتی میزان 

، قابلیت پیش بینی متغیر اهمالکاری را دارد و سایر متغیرها با سطح 0.01پذیری و با وجدان بودن با توجه به سطح معناداری کمتر از 

(، کاستا و مک کری 7898و همکاران، ) فاتحیاین نتیجه با یافته های  .قابلیت پیش بینی متغیر اهمال کاری را ندارند 0.01معناداری باالتر از 

؛ به نقل از فاتحی،  2070(، اداسی )7898؛ به نقل از فاتحی، 7990(، بورکا )7898؛ به نقل از فاتحی،  7981(، پیتزل و رابرت ) 7992)

  باشد.همسو می (  7898؛ به نقل از فاتحی،  7988(، و لوگی )7898؛ به نقل از فاتحی، 7981(، آیزنک و آیزنک)7898

 

 محدودیت ها  

از پرسشنامه های به کار رفته در پژوهش حاضر از نوع ابزارهای خودگزارشی است. افراد به دلیل ویژگی های متفاوت شخصیتی، ارزیابی متفاوتی 

 خود دارند و این مسئله می تواند در پاسخ ها اثر گذاشته و روایی درونی را تهدید کند.

 

سعی در انتخاب تصادفی اعضای نمونه داشته و وارد کالسها شده تا کل کالس پاسخ دهند؛ ولی در نهایت این  همچنین با وجود اینکه محقق 

 دانشجو است که باید داوطلبانه و باصداقت به پرسش ها پاسخ دهد و این مسئله از محدودیت های علوم رفتاری است.

 

 

                                                           
1 Dubrin 
2 D.white & Lense 
3 Larsen 
4 Diener 
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 پیشنهادها

نتوان پیشنهادهای کاربردی چندانی ارائه داد؛ با این وجود با توجه به یافته ی این  از آنجا که پژوهش حاضر، پژوهشی بنیادی است، شاید

و با توجه به شکل گیری ویژگیهای شخصیتی در سنین « بین مولفه های ویژگی های شخصیتی و اهمال کاری رابطه وجود دارد»پژوهش که 

به ویژه با توجه به  اهی و دانش مادران  و پدران ضروری به نظر می رسد.( و نسبتا ثابت بودن این ویژگی ها، افزایش آگ7890کودکی)فاتحی، 

از مراحل رشد کودک و عوامل مؤثر در پرورش شخصیت او، می  مادرانباال رفتن آگاهی  رتباط نزدیک کودکان با مادرانشان در سنین رشد،ا

زم به ذکر است که افراد آگاه، جامعه آگاه و سالم تری می سازند. یکی تواند در پرورش افرادی که عملکرد تحصیلی بهتری دارند، اثرگذار باشد. ال

از ثمرات چنین جامعه ای ، با وجدان بودن افراد در آن است و همانطور که در پژوهش حاضر بیان شد، صفت شخصیتی باوجدان بودن از قوی 

پیشنهاد می شود تحقیق در جوامع دیگر نیز صورت گیرد  ند.در دختران بوده است که مادران فردای ترین پیش بینی کننده های اهمالکاری

 عوامل محیطی توجه شود. ویژه به بهال کاری در ارتباطند با اهم کهعوامل دیگری به همچنین 
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