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 چکيده
های بسیار مهم در حوزه سازمانی است که نقش بسیار مهمی در میزان کاری یکی از مقولهاهمال

هایی که کارکنان کارکنان دارد. سازمانکارآیی و اثربخشی و همچنین سالمت جسمی و روانی 

کاری باشند، میزان بیشتری از خستگی، ناامیدی، ترک کار، غیبت، عدم آن مبتال به اهمال

 دهند. موفقیت در عملکرد و مشکالت جسمی و روانی را نشان می

ر شود که دکاری در میزان کارآیی و سالمت کارکنان، مشاهده میبا وجود اثرات منفی اهمال

ها و مؤسسات ایرانی توجه کافی به این پدیده مبذول نشده است. بنابراین در مطالعه سازمان

کاری سازمانی در ای انجام گرفته است، به تعاریف گوناگون اهمالحاضر که به روش کتابخانه

ایم و نظریات مطرح در باب این مفهوم را جهت تبیین بهتر این خارج و داخل کشور پرداخته

  .ه مطرح خواهیم کردپدید

 .ها، کارکنانکاری سازمانی، نظریهاهمال : يديکل واژگان 
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 صفورا خوشدل دریاسري

 .کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان آموختهدانش

 
 نام نویسنده مسئول:

 صفورا خوشدل دریاسري

 هاي مطرح در آنکاري سازمانی و نظریهنگاهی بر مفهوم اهمال
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 مقدمه
خرد، به حداکثر رساندن پتانسیل سرمایه انسانی به منظور های کسب و کار چه در سطح کالن و چه امروزه در سراسر جهان و در محیط

ها بطور کلی به دنبال افزایش عملکرد، از طریق ایجاد انگیزه و باشد. سازمانها میهای سازمانعقب نماندن و پیشی گرفتن از رقبا، از اولویت

ا خواهند کرد که سهم باارزشی از موفقیت سازمانی را بدست ها به این احساس دست پیدتعهد در کارکنان نسبت به سازمان هستند و زمانی آن

 (. 4112، 1آورده باشند )رزاق و یواله

های بسیار مهم در حوزه سازمانی که نقش بسیار مهمی در میزان کارآیی و اثربخشی و همچنین سالمت جسمی و روانی یکی از مقوله

عدم  و کار از غیبت کار، ترک خستگی، ناامیدی، باشند،کاری میاهمال به مبتال آن افراد که هاییاست. سازمان 4کاریافراد دارد، پدیده اهمال

بود  خواهد آنان سازمانی هایویژگی از کارآیی و افت عملکرد تحول، عدم و کارکنان آنان ویژگی از روحی و جسمی و مشکالت موفقیت

ای مستند شده است. ری افراد، به درستی در تنظیم رفتارهای شخصی و حرفهوکاری در بهزیستی و بهره(. اثرات منفی اهمال1811)خسروی، 

ایین، کاری با عزت نفس پدهند. اهمالکاری دارند، بیشتر از سایر افراد عالئم آشفتگی، اضطراب و بدبختی را نشان میافرادی که تمایل به اهمال

ندگی رابطه دارد، مانند برانگیختن خشم دیگران و لذت بردن از آن )استفن، وابستگی به دیگران و طیف وسیعی از رفتارهای مرتبط با درما

 (. 4112، 8ویلکوکس، الران و پال زابکسک

 

 بيان مسأله
کارمند برای تکمیل وظایف خود در طول روز به عملکردی مؤثر نیازمند است، اما به دالیل خاص، تکمیل هر انسانی چه کارمند و چه غیر

اری کافتد. این گرایش عمومی به تأخیر انداختن و یا به تعویق انداختن کارهای مختلف به عنوان اهمالموردنیاز اغلب به تعویق میاین وظایف 

کاری در ابتدا به عنوان یک سری از تأخیرها یا به تعویق انداختن یک کار به دلیل ( پیشنهاد کرد که اهمال1991) 2تعریف شده است. میلگرام

یف، شود )خان، عارکاری، تولید رفتارهای ناقص است که به ناراحتی عاطفی منجر میترین پیامد اهمالافتد، اما مهمر دیگری اتفاق میدخالت کا

 (. 4112، 2سمبل نور و مونر

به معنی فردا و به گونه  Crastinusو « در حمایت از»و « پیش»، «جلو»به معنی  Proاهمال کاری در زبان التین از دو بخش 

و به عقب انداختن انجام کاری به ویژه به علت  1، به تأخیر انداختن7، دودلی6های آن شامل مسامحهاللفظی به معنی تا فردا است. مترادفتحت

 (. 1891دقتی عادتی، یا تنبلی و به تعویق انداختن و یا تأخیر غیرضروری است )تمدنی، حاتمی و هاشمی رزینی، بی

، به بررسی 9که استیل 4117کاری توجه کمی شده است و تا سال به موضوع اهمال 1971در ایاالت متحده آمریکا در اواخر سال 

منبع در دسترس پرداخت، تحقیق دیگری در دست بررسی نبود. حتی امروز نیز، تحقیق  641فراتحلیلی و نظری از ماهیت این پدیده به وسیله 

، 11اند )ویلسون و نگوئینهای متفاوت از این پدیده دست یافتهگیریرسد. مطالعات به نتیجهضوع ناقص به نظر میدر مورد ماهیت این مو

، 11درصد از بزرگساالن گزارش نموده اند )درایسدال و مک بیت 41تا  12کاری در جمعیت عمومی را (. تحقیقات میزان شیوع اهمال4114

4112 .) 

 

 کاريتعاریف اهمال
( مورد استفاه قرار گرفت. شخصی که تمایل 1966) 14کاری به عنوان تعلل در اتمام وظایف، برای اولین بار توسط براون و هولزمناهمال

کند. وجود دلیل یا عدم وجود دلیل برای تأخیر مهم نیست. هرگونه تأخیر در انجام وظایف با به تأخیر دارد، به صورت فوری کار را شروع نمی

                                                           
1 Razzaq & Ullah 
2 procrastination 
3 Stephen & Wilcox & Laran & Pal Zubcsek 
4 Milgram 
5 Khan & Arif & Sumbul Noor & Muneer 
6 cunctation 
7 shilly-shally 
8 dilatoriness 
9 Steel 
10 Wilson & Nguyen 
11 Drysdale & Mcbeath 
12 Brown & Holzman 
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(، 4111) 8(. کنائوس4112، 4شود )هوتوموخوانده می 1کاردهد به عنوان اهمالشود. فردی که این رفتار را انجام میی تعریف میکارنام اهمال

ه کاری بشود. همچنین اهمالکاری یک رفتار ناکارآمد و ناسازگار است که در نهایت منجربه به بار آوردن نتایج منفی مینشان داد که اهمال

نوان کاری به عشد، در نظر گرفته شده است. در حقیقت، اهمالمکرر در انجام وظایفی که باید برای رسیدن به اهداف انجام می عنوان شکستی

کاری (، دو شکل متمایز از اهمال4112) 2شود. چوو و چوئیتأخیر عمدی در انجام تکالیف به رغم آگاهی از پیامدهای منفی در نظر گرفته می

وظایف، که فرد وظایف خود را به دلیل عدم توانایی  7کاری منفعل، به تعویق انداختن سنتی( را ارائه کردند. اهمال6و فعال 2علکاری منف)اهمال

کاری فعال، تصمیم عمدی به تعویق، اندازد، اشاره دارد. از سوی دیگر، اهمالگیری به موقع در انجام کار، تا آخرین لحظه به تأخیر میدر تصمیم

تاوورا، عبداهلل، )استفاده از انگیزه قوی خود تحت فشار زمان، و توانایی تکمیل وظایف قبل از مهلت مقرر و دستیابی به نتایج رضایت بخش است 

 (.4112، 1روزالن و عمر

کار معموالً تأخیر در وظایف وب تعریف شود. افراد اهمالکاری ممکن است به عنوان راهی برای جلوگیری و یا فرار از وظایف نامطلاهمال

اری ککنند. در واقع اهمال، توجیه می«من آن کار را بعداً انجام خواهم داد»و یا « این مأموریت خسته کننده است»خود را با گفتن جمالتی مانند 

 (.1891الیف مهم و الزم است )بدری گرگاری، صبوری و نورزاد، ، به عنوان تعویق در آغاز و تکمیل تک9ای مرتبط با خودتنظیمیمشکل گسترده

، 11آل فرد در یک زمان معین شده قصد انجام آن را دارد )استیلشود که در حالت ایدهکاری به تأخیر در انجام دادن کاری گفته میاهمال

تالف وقت، عملکرد ضعیف و افزایش استرس را به همراه است که ا 11کاری به عنوان یک پدیده نگران کننده، رفتار خودناتوانی(. اهمال4111

تراشی کاری تمایل به اجتناب از یک فعالیت، تأخیر در وعده داده شده و استفاده از بهانه(، اهمال4114و کنائوس ) 14دارد. بر طبق نظر الیس

مند، شامل اجزای شناختی، رفتاری و صفت جهت کاری به عنوان یکبرای توجیه تأخیر و اجتناب از سرزنش است. عالوه برای این، اهمال

 (. 4112هیجانی است )تاوورا و همکاران، 

به  و برندکار می به منفی هایهیجان تنظیم برای افراد که دانندمی یک راهبرد را کاری( اهمال1992) 18تایس و هیدرتون بامیستر،

کنند )شیخی، فتح آبادی و حیدری، تجربه می را بهتری احساس و شوندمی دور منفی هایاز هیجان گذرا صورت به کم دست آن، کمک

کاری، ( معتقد است که اهمال4119) 12کاری هنر ادامه دیروز و اجتناب از امروز است. ساتون(، اهمال1991) 12(. با توجه به نظر برونو1894

 (.1892شود )پهلوانی، ندیم نزهد و ندیم نزهد، ثمر میمنجربه انجام یک عمل بی

شود که همیشه بین است، و این باعث میهای خود برای تکمیل یک کار در مهلت بسیار کم، خوشکار اغلب در مورد تواناییفرد اهمال

کاری یک رفتار کند. اهمالاطمینان به این داشته باشد که همه چیز تحت کنترل است. بنابراین نیازی به شروع کار در خود احساس نمی

د و برخی پندارنتواند تحت تأثیر آن قرار بگیرد و حتی برخی آن را یک مشکل جزئی میشناختی است که هرکسی به میزانی میانپیچیده رو

نیستند )افراد اهمال کار  16کاری، افراد ابداً به فکر مدیریت زمانآوررند. در اهمالنیز آن را یک منبع استرس و اضطراب قابل توجه به شمار می

ها نتوانند آن کار را انجام دهند(. همچنین افراد اهمال کار ممکن است با احساس دانند که چه کاری باید انجام دهند، حتی اگر آندقیقاً می

ها ممکن است بر سطح باالیی از عملکرد اصرار ورزند، حتی اگر احساس نابسنده بودن و یا اعتماد به نفس و عزت نفس پایین مبارزه کنند. آن

عدم  -1دهند، عبارت است از؛ های رفتاری افرادی که کارها را با تأخیر انجام میودن از دستیابی به آن سطح داشته باشند. ویژگیناتوان ب

، به این معنا که 17سرسخت و لجوج بودن -2در نظر گرفتن درگیری زیاد در انجام وظایف،  -8عزت نفس پایین،  -4توانایی در ترتیب زمانی، 

تأخیر  -6پذیرند، ها کارها انجام نمیدستکاری رفتار دیگران و فرض اینکه، بدون حضور آن -2انند او را مجبور به کاری کنند، تودیگران نمی

                                                           
1 procrastinator 
2 Hutomo 
3 Knaus 
4 Chu & Choi 
5 passive 
6 active 
7 traditional 
8 Taura & Abdullah & Roslan & Omar 
9 self-regulation 
10 Steel 
11 self-handicapping 
12 Ellis  
13 Baumeister & Heatherton & Tice 
14 Bruno 
15 Sutton 
16 time management 
17 Stubborn 
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توانند کاری را انجام دهند که دیگران قادر به انجام آن دانند چرا نمیاحساس قربانی بودن از بابت اینکه نمی -7در کار برای مقابله با فشار، و 

 (.4112ند )هوتومو، هست

 

 عوامل موثر بر اهمالکاري
، 8، ترک کار، غیبت، شکست4، سرخوردگی1کاری کارمندان ذکر شده است که عبارتند از: خستگیهای بسیاری مرتبط با اهمالجنبه

کاری به دهد، اهمال(. تحقیقات نشان می1892سازمان )سادات حسینی و موسوی،  2مشکالت روانی و فیزیکی و عدم پیشرفت و ناکارآمدی

 7(، سطح انگیزشی پایین، اضطراب1992، 6، میلگرام، مارشوسکی و ساده1992، 2طور مستقیم با اعتماد به نفس پایین، استعداد پایین )فراری

ست. دالیل ( مرتبط ا1992، 11پایین )جانسون و بلوم 11( و سطح آگاهی1999، 9؛ میلگرام و توبینا1992، 1باال )سنکال، کوستنر و والرند

( در مطالعات خود دالیل بسیاری برای آن، از جمله ترس از موفقیت، 4112) 18(  و دوبرین4112) 14کاری ناشناخته است. اما دابریناهمال

دهند که باعث شکست و ایجاد مشکل ترس از شکست، رفتارهای خودناتوانی )زمانی که افراد آگاهانه و یا ناخودآگاه کارهایی را انجام می

شود(، عواملی که باعث دوری افراد از انجام کارهایی که تمایل به انجام آن را داشت، مانند فقدان انگیزه )پاداش(، ایجاد تنش برای شان میرایب

آورند(، مشکالت شغلی، عدم آگاهی و انجام کارها در دقایق آخر )برخی از افراد نتایج بهتری را زمانی که تحت فشار هستند، بدست می

اند. همچنین برخی از عوامل مانند و عدم فعالیت و شرایط فیزیکی نامناسب را ذکر کرده 12حالیهای موردنیاز برای انجام کار، بیارتمه

اند )سادات حسینی و کاری برشمردهرا نیز از عوامل به وجود آورنده اهمال 16، سطوح پایین تحمل نسبت به مشکالت و تحقیر12گراییکمال

 .(1892موسوی، 

کاری، رفتار تکانشی است. براساس های مرتبط با اهمالدهد که یکی از ویژگیکاری توضیح مییک مطالعه قوی، در بررسی پدیده اهمال

اندازد. چندین کاری، عدم انجام وظایف به صورت غیرعقالنی است، که فرد به طور ارادی قصد انجام عملی را به تأخیر میاین مطالعه، اهمال

اند که نیات بلند مدت افراد برای انجام کارها، مربوط به قشر جلوی مغز است، اما قصد انجام شناسی، ذکر کردهسازگار با عصب زیستدیدگاه 

های به محرک ها، حساسهای تولید شده توسط سیستم لیمبیک به تأخیر انداخته شود، که بطور خاصی این تکانهتواند به وسیله تکانهکاری می

ای است که حاکی از وجود لذت فوری است. نتیجه این امر این است که افراد اهمال کار، قصد انجام کاری را دارند، اما با وجود تهبهم پیوس

هایشان بطور ناگهانی تغییر کشند، زیرا در یک لحظه خاص این افراد اولویتآگاهی از بدتر شدن وضعیت بر اثر تأخیر، دست از انجام آن می

دهد که چرا رفتار تکانشی یکی از صفات قوی ایل بیشتری برای دنبال کردن وسوسه لذت بخش دارند. این موضوع، نشان میکند و تممی

 (. 4111کاری است )استیل، مرتبط با اهمال

 

 کارينظریات مطرح در توصيف و تبيين اهمال
 نظریه ارزیابی اضطراب 

کار توسط فرد اهمال کار است. با توجه به این  11کاری تابعی از ارزیابی شناختیکند که اهمال، پیشنهاد می17نظریه ارزیابی اضطراب

آیا او توانایی  کهشوند، ارزیابی اولیه فرد از اینبرانگیز مانند نوشتن، بردن جایزه یا تحقیقات، روبرو مینظریه، زمانی که افراد با یک کار چالش

رو موفق شود، احساس اضطراب و پاسخ تواند در انجام کار پیشاست. اگر فرد درک کند که او نمی مقابله با این کار را دارد یا خیر، بسیار مهم

                                                           
1 fatigue 
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کاری مهم کند. نظریه ارزیابی اضطراب، نقش خودکارآمدی را در اهمالباشد( در او بروز میکاری میرفتاری فرار یا اجتناب )که همان اهمال

زمانی که درک کنند که فاقد مهارت الزم برای انجام وظایف خود هستند، در به تأخیر انداختن شمارد. با توجه به این نظریه، کارکنان می

میز آن آکنند. به عنوان مثال، یک کارمند ممکن است استعداد و میل انجام کاری را داشته باشد، اما باور به توانایی انجام موفقیتروی میزیاده

( 4117های استیل )اندازد. ادعای نظریه ارزیابی اضطراب همسو با یافتهانجام کار خود را به تعویق می کار را در خود احساس نکند، بنابراین او

ان کاری کارکنکار است. این نظریه قادر به نشان دادن این نکته است که اهمالمبنی بر پایین بودن خودکارآمدی و عزت نفس در افراد اهمال

 (.  4112، 1های الزم برای انجام وظایف موردنیاز خود هستند )عدوباور برسند که فاقد مهارت شود که آنها به اینزمانی بیشتر می

 

 نظریه روانکاوي 
-تحلیلصورت گرفته است. در رویکرد روان 4گریتحلیلکاری توسط نظریه پردازان روانها برای توضیح پدیده اهمالیکی از اولین تالش

( 1928) 2(. فروید1892کودکی شناخته شده است )پهلوانی و همکاران،  2جنسی -به دوران روانی 8بازگشت کاری به عنوان فرآیندگری، اهمال

 هاولین کسی بود که که رفتارهای اجتنابی را با نقشی از اضطراب تببین کرد. او اظهار داشت که وظایف و کارها در درجه اول به این دلیل ب

شوند. از طریق به تأخیر انداختن، افراد نفس خود را از خطر شکست احتمالی احساس می« خود»ی به ها تهدیدشوند که آنتعویق انداخته می

ای ها و جدایی است. این موضوع نتیجه( پیشنهاد کرد که اهمال کاری، دفاع در مقابل تکانه1998) 6کنند. به طور مشابه، بایردرمحافظت می

ونه گتواند به عنوان کودکی غیرفعال در نظر گرفته شود که هیچکار میاست. از این رو، فرد اهمال شناختی یا جسمیاز فرآیند رشد و بلوغ روان

 (. 4112تمایلی به ابراز فعاالنه خودش ندارد. با این وجود، یکی از مشکالت آشکار نظریه روانکاوی مشکل آزمودن تجربی آن است )عدو، 

 

 هاي رفتارگرایی و یادگيرينظریه

 11یاد گرفته شده که با منافع انسان برای دریافت پاداش 9کاری را به عنوان عادتاغلب اهمال 1(، رفتارگرایان1916) 7کوئینی به اعتقاد

اند، بررسی کرده 11کاری را براساس اصول مرتبط با پاداش و تنبیه(. رفتار گرایان اهمال1894کنند )یگانه، شود، تعریف میمدت ایجاد میکوتاه

ندازند. ها انجام آن وظایف را به تأخیر میکار وجود نداشته باشد، آنها و وظایف افراد اهمالکه اگر هیچ نتیجه فوری برای فعالیتبه طوری 

ها برای فرد تقویت کننده است، بنابراین این دلیلی برای به همچنین با توجه به این رویکرد، به تأخیر انداختن انجام وظایف بیشتر از انجام آن

 (. 1892باشد )پهلوانی و همکاران، تعویق انداختن وظایف می

استفاده کرده است.  12و برنامه حساسیت به تأخیر 12، برنامه تقویت18کاری، از قانون تطبیقبرای درک مفهوم اهمال 14نظریه یادگیری

امه تقویت باشد. برنقانون تطبیق، به توصیف رابطه بین نرخ پاسخ و نرخ تقویت پرداخته و در آن ارتباط بین رفتار و پیامدهای آن مدنظر می

، خواهد 17متغیریا  16های زمانی ثابتدهد که آیا فاصلهنیز شامل تأثیر زمان، نسبت و فاصله پاداش و تنبیه روی پاسخ است، که نشان می

ر دتوانست افزایش، کاهش یا حفظ رفتار را نشان دهد. برنامه حساسیت به تأخیر، شامل توانایی افراد برای به تعویق انداختن یا تسلیم نشدن 

ه یت ب، برای انجام کامل یک عمل معین است؛ به عبارت دیگر، ظرفیت به تعویق انداختن پاداش. برنامه تقویت و حساس11برابر لذت فوری

کاری، به عنوان این امر که زمان دریافت پاداش و حساسیت فرد به ارضاء فوری لذت، مسئول تأخیر در انجام تأخیر، برای درک ماهیت اهمال

 (. 4112، 19باشد )روزنتال و کارلبرینگوظایف و تکالیف است، بسیار ضروری می
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 هاي شناختی نظریه

کاری در اعتقادات افراد، دهند که پدیده اهمال(، توضیح می4117و همکاران،  8؛ شاروو4114، 4)پیکیل و فلت 1های شناختینظریه

کاری از طریق به رسمیت شناختن مشکالت اساسی در ریشه دارد. این رویکرد به دنبال درک دالیل اهمال 2تفکرات شناختی و غیرمنطقی

(. هدف از مداخالت شناختی، اغلب کاهش تأثیر باورهای غیرمنطقی در پدیدآیی 1892باورها و فرآیندهای شناختی است )پهلوانی و همکاران، 

کار است، که هایی از باورهای شناختی غیرمنطقی در افراد اهمالگرایی، ترس از شکست و شک به خود، همه نمونهکاری است. کمالاهمال

(، وجود ارتباط بین باورهای غیرمنطقی 4117اگرچه به اعتقاد استیل ) ممکن است در توانایی به انجام رساندن وظایف و تکالیف مداخله نماید.

ای و دهد که توجه به مفروضات، باورهای هسته(، نشان می4114کاری ضعیف و نامنظم است، اما تجربیات بالینی )فلت و همکاران، و اهمال

باروهای غیرمنطقی مرتبط با رفتارهای خودناتوانی و اجتناب است کاری افراد جلوگیری بعمل آورد. افکار خودآیند منفی، ممکن است از اهمال

. کنند، کمک کردهای ناکارآمد، که با اجرای درست وظایف مداخله میتوان از طریق بازسازی شناختی، به آگاه شدن افراد از این شناختکه می

گارانه تسهیل کند. این امر به ویژه در باالبردن خودکارآمدی و عزت تواند، کارآیی افراد را در انجام رفتارهای سازبازسازی شناختی همچنین می

آمیز ایجاد شود )مانند: اعتقاد به بینی اغراقتواند به وسیله خوشکاری میجا که اهمالکار بسیار موثر است. همچنین از آننفس افراد اهمال

توان از طریق بازسازی شناختی به فرد کمک کرد که با آگاهی از (؛ میمدیریت زمان، کنترل خود، شروع وظایف و تکالیف زودتر از حد معمول

های مطلوب که به نوبه خود بر انگیزه و تحریک تغییر گونه باورهای غیرمنطقی، به درک درستی از تمایز بین موقعیت فعلی و اهداف و ارزشاین

 (.4112رفتار فرد موثر است، نائل آید )روزنتال و کارلبرینگ، 
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 نتيجه گيري
ایم، سپس به تبیین این مفهوم از دیدگاه نظریات مختلف کاری و عوامل موثر بر آن پرداختهدر این مطالعه ابتدا به بررسی مفهوم اهمال

شود شرایطی را که موجب میدهد تا ها اجازه میکاری و شناسایی عوامل موثر بر آن به سازمانشناختی پرداختیم. توجه به اهمالروان

کاری در سازمان کاهش یابد. از طرفی توجه آورد، اصالح کنند و در نتیجه اهمالورزی، تأخیر و کاهش عملکرد را در کارکنان به وجود میتعلل

آتی  هایگردد در پژوهشمیها در راستای هدایت کارکنان باشد. بنابراین پیشنهاد تواند ابزار مناسبی در کمک به سازمانبه این مسئله می

ها شود و راهکارهای مناسبی جهت کاهش این کاری کارکنان و نقش عوامل مختلف در پدیدآیی این مفهوم در سازمانتوجه بیشتری به اهمال

 پدیده ارائه گردد.   
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