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 چکیده
 میزان اساس بر کارکنان کارياهمال مدل تدوین حاضر، پژوهش هدف
 با بینی)خوش و امید خودکارآمدي، آوري،(تاب شناختیروان هايسرمایه

 پژوهش، روش بود. کارکنان در انتقادي تفکر کنندگی تعدیل اثر
 معادالت یابیمدل روش و همبستگی هايطرح نوع از و توصیفی
 سال در پارسیان بانک کارکنان کلیه شامل آماري جامعه بود. ساختاري

 روش با نمونه نفر 300 و بود نفر 2600 حجم با 1399-1400
 نامهپرسش سنجش، ابزارهاي شدند. انتخاب ايطبقه گیرينمونه
 سرمایه مقیاس ،)1390( همکاران و نیا صفاري سازمانی کارياهمال
 انتقادي تفکر نامهپرسش و )2007( همکاران و لوتانز شناختیروان

 افزارنرم از استفاده با هاداده تحلیل و تجزیه .بود )2003( ریکتس
SPSS-25 بار آمده دست به نتایج طبق شد. انجام لیزرل افزارنرم و 

 متغیر بر شناختیروان سرمایه متغیر تاثیر مستقیم مسیر عاملی
 این انتقادي تفکر متغیر گريمیانجی با اما نبود، معنادار کارياهمال
 عاملی بار که مسیرهایی مدل، اصالح جهت به سپس شد. معنادار مسیر
 برازش داراي شده اصالح مدل نهایت در گردید. حذف نبود، معنادار آنها

 بودند معنادار عاملی بارهاي همۀ نهایی مدل در بود. مناسبی و مطلوب
 مکنون ايمتغیره و شده مشاهده متغیرهاي بین قوي رابطه از نشان که

 سرمایه از فرد چقدر هر داشت اظهار توانمی نتایج به توجه با داشت.
 میزان باشد، داشته بهره بیشتري انتقادي تفکر و شناختیروان
 بود. خواهد کمتر وي کارياهمال

 
 کلیدي هايواژه
 شناختیروان سرمایۀ انتقادي، تفکر کاري،اهمال

 

 
Abstract 
The aim of this study was to develop a model of em-
ployee procrastination based on the amount of psy-
chological capital (resilience, self-efficacy, hope and 
optimism) with the moderating effect of critical 
thinking in employees. The research method was 
descriptive and was a correlational design and struc-
tural equation modeling method. The statistical popu-
lation included all employees of Parsian Bank in 
1399-1400 with a volume of 2600 people and 300 
samples were selected by stratified sampling method. 
Measurement tools were Saffarinia et al's organiza-
tional procrastination questionnaire (2011), Luthans 
et al's psychological capital scale (2007) and Ricketts 
critical thinking questionnaire (2003). Data analysis 
was performed using SPSS25 software and LISREL 
software. According to the results, the factor load of 
the direct path of the effect of the psychological capi-
tal variable on the procrastination variable was not 
significant, but with the mediation of the critical 
thinking variable, this path became significant. Then, 
in order to modify the model, the paths whose factor 
load was not significant were removed. Finally, the 
modified model had a good fit. In the final model, all 
factor loads were significant, which showed a strong 
relationship between the observed variables and la-
tent variables. According to the results, it can be said 
that the more psychological capital and critical think-
ing a person has, the less procrastination he will have. 
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   مقدمه
 این شناخت و است مختلف عوامل از تابیباز انسان رفتار
 بر مؤثر عوامل دادن قرار تأثیر تحت منظور به علیتی شبکه
 سالیان طی که است مهمی بسیار امور جمله از ،رفتار

 هستند. و بوده آن پی در رفتاري علوم متخصصان متمادي
 به انسانی از که است وسیع حدي به نیز مذکور شبکه دامنه
 .ستا متفاوت دیگر گروه به گروهی زا و دیگر انسانی

 کاهش و جهانی رقابت رشد روبه روند محیط، سریع غییراتت
 جستجوي به را هاسازمان انسانی، نیروي وريبهره مستمر
 و (فخرانی است کرده وادار خود بقاي تداوم براي راهی

 هاينظریه رشد روند به نگاهی ).1396 همکاران،
 در آن فزاینده سیر و انسانی منابع مدیریت و یشناسروان
 و مفاهیم به را بشر که دوم جهانی جنگ از پس هايسال

 و دانش عصر -کنونی عصر در استراتژیک هاينگرش
 بشر که دهدمی نشان است، کرده هدایت -اطالعات
 با برخورد مختلف هايروش و اندیشه مختلف هايحوزه
 انباشتن با و کرده تجربه عمل در را انسانی منابع مسائل
 مصادیق، و تجارب ها،روش ها،رویکرد از بزرگ ايمجموعه

 خود گذشته تجارب کردن جمع در را چاره راه دوره، این در
 در است. یافته مفهومی و معنایی انسجامی به رسیدن و

 با و باالترین توانمند انسانی نیروي داشتن فرامدرن عصر
 به توجه و )1396 همکاران، و (فخرانی دارایی ترینارزش
 حیات و بقا مهم عوامل از افراد توانمندسازي و کیفیت
 کلید آنها تربیت و )1397 پسیخانی، زاده (حسن سازمانی
 است کشور هر اقتدار و قدرت پایداري، دروازه طالیی

   ).1395 (مرزبانی،
 تغییرات و محیط گسترده تنوع دلیل به حاضر حال در
 هايچالش با کار هايمحیط در مؤثر مدیریت مداوم،
 عمل، سرعت شرایطی چنین در است. شده رو روبه فراوانی
 کار هايمحیط اثربخشی و کارایی در ايکننده تعیین نقش
 منابع توسعه براي مدیریت هايتالش جمله از است. یافته

 جلوگیري منظور به کارکنان 1کارياهمال بررسی انسانی،
 افزایش و ازمانیس وريبهره و عملکرد سطح کاهش از

 رویکردي کاري،اهمال .است شغلی منديرضایت سطح
 و قصد با راستاهم و داشته کارکنان به رفتاري و یشناسروان
 است آینده اهداف تحقق براي سازمان استراتژیک نیت

                                                
1. Procrastination 

 نیت بین شکاف کارياهمال ).1396 همکاران، و (فخرانی
 جایگزین و داختنان تأخیر به آن از و است رفتار و کار انجام
 غیرضروري هايفعالیت انجام با ضروري تکالیف کردن
 کار ادامه و شروع از اجتناب کارياهمال شود.می تعبیر دیگر
 از یکی عنوان به کارياهمال ).2010 ،2(هول است
 محسوب انسانی نیروي کارآیی در هاآفت ترینبزرگ
 که است مفاهیمی ترینعمده از یکی کارياهمال .گرددمی

 این است. کرده پیدا زیادي اهمیت هاسازمان در امروزه
 در مفهوم این که است نقشی دلیل به سو یک از اهمیت
 نیروي سالمت و بهداشت نیز و سازمان بهبود و پیشرفت

 کارياهمال که است آن علت به سو، دگر از و دارد کار
 ه،پیچید گاه و متعدد هايپردازيومفهوم تعاریف بر عالوه
 علمی هايحوزه از بسیاري مشترك سازه نیز و تالقی محل
 مدیریت، و یشناسروان پرورش، و آموزش مانند
 ،3(لیبورن است بوده سیاست حتی و اقتصاد شناسی،جامعه
 کارياهمال بروز باعث تواندمی که عواملی جمله از ).2019
 عمده مورد دو به توانمی شود هاسازمان در کارکنان شغلی
 روان به مربوط که هاییناهنجاري و هاآسیب .1 کرد: اشاره

 از حد از بیش توقع بینی،خودکم :است کاراهمال شخص
 گونه،وسواس طلبیکمال تحمل، سطح بودن پایین خود،

 عدم و تقاطعی فقدان مدت، کوتاه جویی لذت به اشتیاق
 با ارتباط در که هاییآسیب .2 اند.جمله آن از نفس هب اعتماد
 نظیر دهد،می نشان را خود اطراف محیط با و اشخاص دیگر

 به منفی نگرش کار، بر تسلط عدم موجود، وضع از نارضایتی
 عدم احساس دیگران، از بینانهواقع غیر نگرش کار،

 ).1392 انی،تهر آقا( دیگران با لجبازي و مسئولیت
 فردي، زندگی در متعددي نامطلوب پیامدهاي کاري،اهمال
 همواره و دارد دنبال به کارکنان سازمانی و نوادگیخا

 وريبهره نیز و روانی جسمانی، سالمت بر منفی عوارض
 وريبهره بر منفی گذاري تأثیر بر عالوه گذارد.می جا بر فرد

 محیط در کارکنان رفتار شیوه بر فردي سطح در سازمان،
 حاضر سرکار دیر کارکنان که طوري به است. مؤثر نیز کار
 با ناسازگارانه رفتارهاي .ندارند کار آمادگی .شوندمی

 و کنندمی پروژه انجام صرف را زیادي زمان .دارند همکاران
 همچنین ).1397 (افشاري، خورندمی شکست اغلب

                                                
2. Howell 
3. Laybourn 
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 و استرس کاري،اهمال که است داده نشان مطالعات
 کارياهمال ).2020 ،1(سنکا است داده افزایش را افسردگی
 سایر از آن تمایز و تشخیص و است پیچیده ايپدیده
 اشتباه به اغلب و کندمی دشوار حدودي تا را مشابه مفاهیم

 تنبلی، یا زمان مدیریت توانایی عدم قبیل از مفاهیمی با
 کارياهمال شد گفته که طور همان شود.می تلقی یکسان
 افراد از برخی براي و باشد کننده ناامید و زااسترس تواندمی
 اضطراب، آن نتیجه در که شود، سازمشکل تواندمی

 به بهزیستی کاهش و جسمی شکایت خلقی، مشکالت
 آن افراد که هاییسازمان ).2019 ،2(روزنتال آیدمی وجود
 کار، ترك ناامیدي، خستگی، باشند، کارياهمال به مبتال
 از روانی و جسمی مشکالت و موفقیت عدم و کار از غیبت
 هايویژگی از کارآیی و عملکرد افت ن،کارکنا ویژگی
 افزایش سازمانی، ادبیات در بود. خواهد آنان سازمانی
 انسان) جمله (از منابع اثربخشی و کارایی مستلزم عملکرد

 محول، وظایف انجام در انسانی منابع چنانچه است.
 یابدمی کاهش کار کیفیت باشند، داشته تعلل و کارياهمال

 ،3(شراو شد خواهند اتالف نیز منابع رسای ترتیب، بدین و
2007.(  

 در مهم رفتارهاي از یکی ورزيتعلل یا کارياهمال
 حیطۀ در هم و فردي حیطه در هم که است انسانی روابط
 برخی و آگاهانه افراد برخی دارد. گوناگونی هايجلوه گروهی
 بروز عدم و بروز بنابراین .گزینندبرمی را رفتار این ناآگاهانه
 مرتبط بسیاري اجتماعی و شخصی عوامل به ورزيتعلل
 گاهی و سازدردسر رفتاري عنوان به اوقات بسیاري که است
 باشد، سودمند فرد براي است ممکن که رفتار یک عنوان به

 هايدوره به مربوط مشکل ورزيتعلل .شودمی تفسیر
 در ولی نیست خاص دور یک مختص و است بشري مختلف

 مانند عواملی اثر در رفتار این بروز ضعف و شدت دوره هر
 او در که باورهایی و کرده پیدا رشد آن در فرد که محیطی
 نگرش به مربوط تواندمی باورها این .است گرفته شکل
 ذهنی باور و هایشتوانایی به باور خودش، مورد در شخص

 آبادي، دوغ (طلعتی باشد اشزندگی مهم افراد مورد در
 یک تنها نه کارياهمال که اندداده نشان هایبررس .)1397

                                                
1. Sanecka . 
2. Rozental 
3. Schraw 

 که است ايپیچیده فرآیند بلکه زمانی، مدیریت مشکل
 و (فی است رفتاري و شناختی هیجانی، هايمؤلفه شامل
   ).2000 ،4تانگنی
 جسمی فشارهاي از عصرحاضر هايپیشرفت طرفی از
 ،5فرگوس و (باردین است افزوده روانی فشارهاي بر و کاسته
 ناکامی، قبیل از ناگواري پیآمدهاي به منجر که )2014
 همکاران، و افشار (کریمی است شده .و.. کارایی شکاه

 و متفاوت پیش از بیش کار محیط که طورهمان ).1397
 و هاتوانمندي باید، نیز هاسازمان شود،می متنوع

 و بینیپیش لذا کنند. تقویت را کارکنان هايشایستگی
 نه کارکنان شغلی عملکرد بهبود بر تأثیرگذار عوامل بررسی
 روان سالمت به توجه ضرورت بلکه است اهمیت حائز تنها
 ابعاد توسعه در ايعمده سهم افراد 6شناختیروان سرمایه و

 (میرزایی، دارد کشور اقتصادي اجتماعی، فرهنگی، مختلف
1398.(  
 پیشنهادي سازمانی رفتار دیدگاه اخیر، هايسال در
 رفتار است. کرده جلب را زیادي توجه )2003( 7رایت توسط

 .گیردمی تأنش مثبت یشناسروان تئوري از سازمانی
 عنوان و مطرح را شناختیروان سرمایه مفهوم کارشناسان

 کارکرد و مثبت یشناسروان معیارهاي و مفاهیم که کردند
 شود گرفته نادیده تواندنمی کار، محیط مسائل براي آنها
 همچون شناختیروان سرمایه ).2007 یوسف، و نز(لوتا

 سازمانی ناملموس هايسرمایه از اجتماعی و انسانی سرمایه
 و نتایج تواندمی و )1395 روشت، جمالی و (پهلوانی است
 سرمایه که آنجا تا باشد داشته درپی را توجهی درخور عواید
 سرمایه بین پیوند حلقه عنوان به تواندمی شناختیروان
 و (جمشیدیان شود محسوب اجتماعی سرمایه و انسانی

و هايیافته ).1393 همکاران، ز )،2020( 8میاا  و 9لوتان
 سرمایه ارتقاي که ددهمی نشان )،2017( همکاران
 و شغلی مشکالت کاهش به تواندمی شناختیروان
 انداختن تعویق به و تعلل کاهش و کار به عالقگیبی

 در باال شناختیروان سرمایه با کارمندان نجامد.یب وظایف
 کنندمی عمل مثبت سازمان یک تجاري استراتژي و اهداف

                                                
4. Fee & Tangney 
5. Bardeen, Joseph, R. & Fergus 
6. Psychological capital 
7. Wright 
8. Miao 
9. Luthans 
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 سرمایه که انددریافته محققان اخیراً .)2019 ،1(ویولت
 خالقیت تقویت در باالیی پتانسیل از کارکنان، شناختیروان

 در مثبت شناختیروان وضعیت به و است برخوردار کارکنان
 خود شناختی و انگیزشی منابع از استفاده نظر از فرد توسعه
 دارد اشاره عملکرد از باالیی سطح به دستیابی براي

   .)2018 ،2(ونجینگ
 به کار محل در کارکنان شناختیروان سرمایه مزایاي

 اینکه بر مبنی دارد وجود شواهدي و است مشخص خوبی
 (میااو، است مرتبط کارمندان مثبت نگرش با شغلی کفایت
 کارکنان شناختیروان سرمایه از صحیح درك عدم .)2020
 در و کارکنان هايخواسته و نیازها شناخت عدم به منجر
 هاویژگی با متناسب هايشغل به افراد انتصاب مشکل نتیجه

 شودمی افراد شغلی عملکرد کاهش و آنها هايتوانایی و
 از ).1396 معتمدي، و سوادکوهی از نقل به ؛2013 (لیو،
 مناسبی بستر عنوان به یشناسروان سرمایه دیگر طرف
 موفقیت به نیل براي راهی و انسانی سرمایه وريبهره براي
 وريبهره براي همکاري و هماهنگی که شودمی قلمداد
 و لوتانز واقع، رد .کندمی تسهیل را کارکنان مضاعف

 در گرامثبت سازمانی رفتار چارچوب توسعه در همکارانش
 یک عنوان به را گرامثبت شناختیروان سرمایه ها،سازمان
 اند.کرده مطرح هاسازمان رقابتی مزیت منبع و ترکیبی عامل
 بر تکیه با شناختی،روان سرمایه که باورند این بر آنها

 ارزش ارتقاي به منجر گرامثبت شناختیروان متغیرهاي
 یاجتماع سرمایه و افراد هايمهارت و دانش انسانی، سرمایه
 سرمایه شود.می سازمان در آنها) میان روابط (شبکه
عد چهار شامل شناختیروان امید، خودکارآمدي، است: ب 
عد چهار این آوري.تاب و بینیخوش ماهیت دهنده نشان ب 
 (لوتانز هستند مثبت توسعه شناختیروان وضعیت و شناختی

  ).2007 ،همکاران و
 تجسم اري،گذهدف براي شخص توانایی امید، سازه
 انگیزه داشتن و هاهدف به رسیدن براي الزم مسیرهاي

 بهزیستی امید است. هاهدف آن به رسیدن جهت در الزم
 به بینی،خوش ).2019 ،3(ژانگ کندمی ترغیب را کارکنان
 آن در که است روشی و کندمی اشاره مثبت علّی اسنادهاي

                                                
1  . Violet Alola 
2. Wenjing 
3. Zhang 

 نتیجه نتظارا و کنندمی تبیین را منفی و مثبت وقایع افراد
 بر کنترل احساس مستلزم بینیخوش دارند. مثبت

 امروز، آشفته هايمحیط در است. آینده احتمالی رویدادهاي
 پذیرش به تمایل دلیل به بین،خوش و پذیرانعطاف کارکنان
 ترجیح را تغییري چنین جدید امکانات شناخت و تغییر
 پاسخ يبرا فرد ظرفیت آوري،تاب ).2019 ،4(کیم دهندمی
 منفی یا مثبت فشارزاي شرایط در شدن شکوفا حتی و دادن
 است صریح ریسک و سرسختی با مقابله معناي به و است

 براي بار، اولین سازمانی، آوريتاب مفهوم ).2019 (ژانگ،
 وکارِکسب محیط یک به پاسخ به هاسازمان نیاز توصیف

 و سویل ).2019 ،5(چوي دش استفاده تغییر حال در سرعتبه
 بتواند که است آورتاب سازمانی که کنندمی اشاره همکاران
 تنها این کند. محقق فاجعه حالت در را اشيمحور اهداف

 به بلکه نیست، هابحران فراوانی و اندازه کاهش معنی به
 هابحران مدیریت در سازمان سرعت و توانایی بهبود معناي
 در آوريتاب .)2014 ،6(ریچنر هست نیز اثربخش طور به

 کاهش یا بردن بین از براي تنها نه مثبت سازمانی رفتار
 براي بیشتر هايفرصت ارائه براي بلکه منفی عملکرد
 .)2019 (کیم، است مفید شکوفایی و رشد یادگیري،

 براي خود هايتوانایی به افراد که اطمینانی به خودکارآمدي
 بینیپیش و کندمی اشاره دارند، خاص تکلیف یک انجام
 مواقع در ویژه هب فردي رفتارهاي تداوم و شدت وقوع، کننده
 کار، محیط در ).2019 (ژانگ، است برانگیزچالش

 خود هايتوانایی مورد در فرد نفس به اعتماد ،خودکارآمدي
 براي الزم عملی هايدوره و شناختی منابع انگیزه، بسیج در

 است معین هزمین یک در خاص کار یک آمیزموفقیت اجراي
 از کدام هر پیشین هايپژوهش کهحالی در ).2019 (کیم،
 به را شناختیروان سرمایه سازه دهنده تشکیل لفهؤم چهار
 مربوط مطالعات اما اند،داده قرار بررسی مورد هم از جدا طور
 دیده یکدیگر با ارتباط در را هامؤلفه این گرامثبت رویکرد به
 (نورمن، گیرندمی نظر در ار هاسازه این مشترکات و

 شده انجام تحقیقات به توجه با .)2010 ،7پیژن و نیمنیچت
 بهبود را عملکرد و انگیزه بینیخوش و امید افزایش

                                                
4. Kim Minjung 
5. Choi Woojae 
6. Richtnér 
7. Norman, Steven, M.; Avey, James, B.; Nimnicht, 

James, L. & Pigeon, Nancy 
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 تکلیف از بیزاري و ناکارآمدي میزان از درنتیجه و بخشدمی
 ،(آدامز شودمی کاسته هستند، کارياهمال هايلفهؤم از که

 لوتانز ؛2019 ،لیبورن ؛2014 ،1کارانهم و کامکاجیز ؛2002
 در خودکارآمدي افزایش تأثیر همچنین .)2017 ،همکاران و

 است شده ثابت مختلفی تحقیقات در نیز کارياهمال کاهش
 منفی رابطه .)2007 ،2استیل ؛1391 ،فاتحی ؛2019 ،(ژانگ
 هاییپژوهش در نیز کارياهمال با افراد آوريتاب میزان
 ،3گیون و اوکسز ؛1394 ،اعتباریان( است شده داده نشان
 که دهدمی نشان دیگري هايیافته ترتیب همین به ).2014
 مشکالت کاهش به تواندمی شناختیروان سرمایه ارتقاي
 و کار به عالقگیبی کاهش و شغلی کفایت افزایش و شغلی
 و صدوقی( نجامدیب وظایف انداختن تعویق به و تعلل کاهش
  ).2017 ،همکاران و لوتانز ؛2020 ،میااو ؛1396 ،زرجینی
 نیازمند مشاغل، پیچیدگی و اطالعات گسترش طرفی از
 و شغلی هايروش .است باال قضاوت و درك قوه با افرادي
 انباشتن جاي به که است نحوي به امروزه سازمانی
 چگونه بیاموزند بایستمی کارکنان ذهن، در علمی اطالعات
 نظر به کنند. قضاوت امور درباره و دبگیرن تصمیم بیندیشند،

 هاانسان زندگی يودحد تا و هاسازمان امروزه آنچه رسد،می
 کاستی و ضعف بلکه نیست، دانش فقدان ،کندمی تهدید را
 از زندگی مختلف نشئو در آن کارگیري به و عقالنیت در

 انسان اساسی هايویژگی از یکی .است هاسازمان جمله
 به است. تفکر نیروي از برخورداري و خود رفتار از آگاهی
 در و باشد آگاه خود رفتار از تواندمی انسان ،دیگر عبارت
 استفاده خود تفکر نیروي از متفاوت امور و مسائل با برخورد

 علمی تفکر که کندمی خاطرنشان انیشتین آلبرت کند.
 ،4(هانسون نیست »تفکر روز هر اصالح از بیشتر يچیز«

 است، برخوردار آن از که هاییویژگی حسب بر تفکر ).2019
 حل تفکر انتقادي، تفکر خالق، تفکر :قبیل از انواعی به

 در ).1396 فرداوودي،( است شده بنديتقسیم و... مسئله
 زندگی هايمهارت از یکی انتقادي تفکر جهانی، دهکده
 هايرشته همه در و است انسانی هر زیستن رستد براي
 مسئله حل و تفکر توان سنجش و آموزش فنی و علمی

 کلی طور به پردازان،نظریه و امر متخصصان .است ضروري
                                                
1. Kumcagiz & et.al 
2. Steel 
3. Öksüz, Y., & Güven 
4. Hanson 

 استنباط و ارزشیابی تحلیل، و تجزیه شامل را انتقادي تفکر
 جمله از خودتنظیمی و تبیین تفسیر، و تعبیر و انددانسته
 ،5(بیتنر شودمی قلمداد انتقادي تفکر محوري هايمؤلفه
 گسترده طور به انتقادي تفکر مفهوم اساس این بر ).2010
 .است گرفته قرار استفاده مورد سازمانی هايحوزه در

 هستند خاص دامنه داراي عمدتاً انتقادي تفکر هايمهارت
 و دانش با شدت به آنها انجام در فرد توانایی که معنا این به
 (هانسون، است مرتبط خاص کاربردي حوزه یا او رشنگ

 تفکر ویژه به کارکنان تفکر رشد که هاییسازمان ).2019
 تربیت را کارکنانی دهند،می قرار خود اهداف از را انتقادي
 به شانشناختی راهبردهاي و هامهارت از که کرد خواهند
 تريبه شغلی عملکرد از نتیجه در و کرده استفاده مؤثر شیوه

 با آن ابعاد و انتقادي تفکر طرفی از بود. خواهند برخوردار
 باورهاي و شادکامی مانند شناختیروان سرمایه هايمؤلفه

 شده انجام هايپژوهش در را معناداري رابطه خودکارآمدي،
 نشان )،2006( 7استفنس و آرتینو )،2012( 6فوکس توسط
 انتقادي رتفک آیدمی نظر به جهت همین به که است داده
 تفکر باشد. کارياهمال بر ايواسطه تأثیرات داراي نیز

 که است شناختی راهبردهاي یا هامهارت از استفاده انتقادي
 از یکی دهد.می افزایش را مطلوب رفتارهاي بروز احتمال
 کار محیط در کارياهمال کاهش مطلوب رفتارهاي این
 هايویژگی داراي انتقادي تفکر از برخوردار افراد باشد.می

 به تمایل پذیري،انعطاف جدید، هايایده برابر در پذیرندگی
 جسارت، بودن، تحلیلی خالقیت، نوآوري، تغییر،

 خطرپذیري، بودن، پرانرژي اشتیاق، ناپذیري،خستگی
 هستند تفکر و گريمشاهده کاردانی، معرفت، از برخورداري

 )،2020( 9ارانهمک و لوییز تحقیقات نتایج ).2010 ،8(پوپیل
 بینیخوش امید، خودکارآمدي، با شغلی رضایت که داد نشان
 و رضایت بین مستقیمی رابطه و است همراه آوريتاب و

 همچنین دارد. وجود کار محیط در شناختیروان سرمایه
 سطح با پرستاران کارياهمال رابطه )2020( 10مولیان
 بین که رسید نتیجه این به و سنجید را آنها استرس
 رابطه پرستاران استرس سطح با پرستاران کارياهمال

                                                
5. Bitner NP 
6. Fox 
7. Artino, A. R., & Stephens 
8. Popil 
9. Luiz et.al 
10. Mulian Rizki 
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 )2020( 1شات اس تحقیق نتایج دارد. وجود مثبتی
 بهتر توانایی با آگاهی ذهن که دهدمی ارائه را هاییفرضیه

 .است همراه کارياهمال به کمتر تمایل و توجه حفظ در
 سرمایه رابطه بررسی با )، 2020( 2چن لینگ همچنینی

 و شغلی تعامل شناختی،روان سرمایه با مدیران ناختیشروان
 شناختیروان سرمایه که داد نشان کارمندان شغلی عملکرد
 با مستقیمی رابطه کارکنان شناختیروان سرمایه و رهبران
 استفاده با تحقیقی در )2020( میااو .دارد آنها شغلی عملکرد

 بر ناختیشروان سرمایه که دریافت هاداده مسیر تحلیل از
 همچنین دارد. مستقیم اثر شغلی کفایت و شغلی رضایت
 طریق از شناختیروان سرمایه داد نشان )،2019( 3چوي

 .دارد شغلی عملکرد بر غیرمستقیم تأثیر غیررسمی یادگیري
 گرایش شناختی،روان سرمایه بین روابط )2019( 4لی یولی

 و ردک بررسی را پرستاران در شغلی فرسودگی و خالقانه
 دارد. وجود متغیرها این بین مستقیم رابطه که دریافت
 کارياهمال بررسی به کیفی پژوهشی در نیز )2019( لیبورن
 نتیجه و پرداخت آن از ناشی استرس و احساسات و معلمان
 از وسیعی طیف ایجاد باعث کارياهمال و تعلل که گرفت

 همچنین و خشم ویژه به معلمان، براي منفی احساسات
 تحقیقات نتایج شود.می استرس و ناامیدي و گناه احساس
 هايسرمایه مستقیم و مثبت رابطه )،2018( 5ونجینگ
 کنندگیتعدیل نقش و کارکنان خالقیت با شناختیروان
 تحقیق در )2018( 6وارشا داد. نشان را شغلی هايویژگی
 براي معناداري کننده بینیپیش خالقیت، که داد نشان خود
 بین نیز )،2015( 7بالب و یازکا ازنظر نیست. کارياهمال
 شخصیتی گرایانه کمال هايویژگی با معلّمان کارياهمال
 همچنین متاآنالیزها دارد. وجود معناداري ارتباط آنان

 و خودکارآمدي بین متوسط معناداري منفی همبستگی
 همکاران و لوتانز پژوهش است. داده نشان را کارياهمال

 و انگیزه بینیخوش و امید افزایش با که داد نشان )،2010(
 و ناکارآمدي میزان از درنتیجه و یابدمی بهبود عملکرد
 )2006( استفنس و آرتینو شود.می کاسته تکلیف از بیزاري

                                                
1. S. Schutte 
2. Ling Chen Shu 
3. Choi 
4. Yuli Li 
5. Wenjing 
6. Warshaw 
7. Yazca, H. & Bulutb, R 

 دادند، انجام دانشگاه دانشجویان روي بر که تحقیقی در
 ديخودکارآم باورهاي و انتقادي تفکر بین را معناداري رابطۀ
 که داد نشان خود تحقیق در فان همچنین اند.کرده گزارش
 رابطۀ خودکارآمدي باورهاي و انتقادي تفکر راهبردهاي بین
 متوسطی رابطه )2012( فوکس دارد. وجود باالیی و مثبت
 کرده گزارش خودکارآمدي باورهاي و انتقادي تفکر بین

 تعیین از یکی خودکارآمدي باورهاي وي عقیدة به است.
 انتقادي تفکر هايمهارت اکتساب در مهم هايکننده

   .گرددمی محسوب
 و تحقیق متغیرهاي با مرتبط تحقیقاتی نیز ایران در
 سوادکوهی مثال، براي است. شده انجام آنها احتمالی ارتباط

 سرمایه ابعاد رابطه بررسی به )1396( معتمدي و
 که داد شانن نتایج و پرداختند شغلی عملکرد با شناختیروان
 رابطه شغلی عملکرد با شناختیروان سرمایه ابعاد تمام بین
 بررسی به )1394( خسروي .دارد وجود معناداري و مثبت
 و پرداخت انتفاعی غیر هايسازمان در انتقادي تفکر جایگاه

 با انتقادي تفکر به تمایل ابعاد بین که رسید نتیجه این به
 دارد. وجود معناداري تفاوت کار سابقه و سازمانی پست

 به خود تحقیق در )1394( انصاري عدل عبدالهی همچنین
 باورهاي خالقیت، با انتقادي تفکر ارتباط بررسی

 و پرداخت معلم دانشجویان تحصیلی عملکرد و خودکارآمدي
 تحصیلی عملکرد و انتقادي تفکر بین که دریافت

 متغیرهاي و ندارد وجود معنادار رابطۀ دانشجومعلمان
 مثبت جهت در را انتقادي تفکر خودکارآمدي و خالقیت
 در )1394( ابزاري و توکلی اعتباریان، کنند.می بینیپیش

 شناختیروان سرمایه بین که شدند متوجه خود پژوهش
 و ورزیدن تعلل کار، از نارضایتی کاري، مشکالت کاهش
 سرمایه افزایش با و دارد وجود رابطه کاري تعهد
 فاتحی .کرد ایجاد آنها در مثبت تأثیر توانمی شناختیروان

 با خودکارآمدي و گراییکمال رابطه بررسی به )1391(
 بین که داد نشان نتایج و پرداخت کارکنان در کارياهمال

 دارد. وجود دارامعن منفی رابطه کارياهمال و خودکارآمدي
 و گراییکمال که بود آن از حاکی رگرسیون نتایج همچنین
 را کارياهمال واریانس از درصد 37 جمعا ارآمديخودک
   کنند.می تبیین
 کاري،اهمال هايسازه مورد در غنی ادبیات چه اگر
 از بیشتر اما دارد، وجود انتقادي تفکر و شناختیروان سرمایه
 سطح در و شده پرداخته نظري هايجنبه به تحلیلی مباحث
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 موضوعات ینا اهمیت و ضرورت توصیف حد از نیز عملیاتی
 که جامع تحقیقاتی انجام اساس این بر است. نرفته فراتر
 رسند.می نظر به ضروري نمایند، مرتفع را هاکاستی این

 بررسی عدم دارد، وجود پیشین مطالعات در که شکافی
 به ؛است کارياهمال بر متغیرها این اثرگذاري سازوکار
 مدل چه چارچوب در متغیرها این که نیست معلوم عبارتی
 ارتقاي راستاي در بنابراین .دارند اثر کارياهمال بر ارتباطی
 به توجه جامعه، یک حیاتی هايسرمایه روان سالمت
 .است مهم بسیار آن بر مؤثر عوامل و کارکنان کارياهمال
 شده ترسیم کارياهمال مفروض علّی مدل ذیل در لذا

  است.

 مؤثري گام تواندمی بنیادین و نوین هايپژوهش انجام
 کاهش جهت در مناسب راهبرهاي از استفاده براي

 کاهش اهمیت به توجه با بنابراین بردارد. رو پیشِ مشکالت
 در روانی بهزیستی و شغلی عملکرد افزایش و کارياهمال
 موضوع، این پیرامون دارنظام تحقیقاتی خالء و کارکنان
 و خرد هاييیزر برنامه بهبود در تواندمی مطالعه این نتایج
 نهایت در و بهداشتی و فرهنگی اجتماعی، آموزشی، کالن
 با حاضر پژوهش بنابراین باشد. مؤثر جامعه سالمت اعتالي
 میزان اساس بر کارکنان کارياهمال مدل تدوین هدف
 و امید خودکارآمدي، آوري،(تاب شناختیروان هايسرمایه
 کارکنان در اديانتق تفکر کنندگیتعدیل اثر با بینی)خوش
  شد. انجام

  
  تحقیق روش
 روش از و بود همبستگی نوع از حاضر پژوهش روش
 استفاده متغیرها بین رابطه تعیین براي ساختاري تالمعاد

 به پارسیان بانک کارکنان کلیه شامل آماري جامعه .شد
 تهران در 1399-1400 سال در که بود نفر 2600 تعداد

 رعایت و جامعه حجم به جهتو با و بودند کار به مشغول
 و شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 300 تعداد احتیاط،
 کارکنان از و شد استفاده ايطبقه گیرينمونه روش از سپس
  شد. انتخاب نظر مورد نمونه بانک مختلف مناطق شعب

  
  ابزارپژوهش

 توسط شده تهیه :SOP شغلی کارياهمال نامهپرسش
 این :)1390( لیقی راز خانی میرا زهرا و نیا صفاري مجید
 گذارينمره شیوه است. مقیاس زیر 3 و گویه 25 داراي فرم

 حداقل است. شده ارائه ايدرجه پنج لیکرت طیف اساس بر
 برابر ترتیب به نامهپرسش این از شده کسب نمره حداکثر و
 بازآزمایی روش دو از مقیاس این اعتبار .است 125 و 25 با
 از استفاده با .است آمده دستبه رونباخک آلفاي ضریب و

 همچنین و آزمون کل براي و 75/0 با برابر بازآزمایی روش
 مقیاس کل براي کرونباخ) (آلفاي درونی هماهنگی ضریب

 و )81/0 پایایی (با ناکارآمدي مقیاس آمد. دست به 892/0
 پایایی (با ذهنی تشویش و )85/0 پایایی (با تکلیف از بیزاري

 استادان نظر با ابزار محتوایی روایی است. )76/0
 مالکی روایی همچنین شد. تأیید تربیتی علوم و یشناسروان
 نامهپرسش از استفاده با است. شده برآورد نیز سازه و

 به وابسته همزمان روایی ضریب اجتماعی، انگاريسهل
 و گردید محاسبه 63/0 برابر نمونه کل براي بیرونی مالك
 است شده استفاده عاملی تحلیل روش از ازهس روایی جهت

  .)1397 (افشاري،

 مدل مفهومی تحقیق .1شکل 
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 ):2007( آولیو و لوتانز شناختیروان سرمایه مقیاس
)PCQ(، امیدواري، مقیاس خرده 4 و لسوا 24 شامل 

 خرده هر که است خودکارآمدي و بینیخوش وري،آتاب
 6 مقیاس در گویه هر به آزمودنی دارد. گویه 6 مقیاس
 پاسخ لیکرت موافقم) کامالً تا مخالفم (کامالً ايدرجه
 به 85/0 کرونباخ آلفاي اساس بر نامهپرسش پایایی دهد.می

 در همچنین ).2007 ولیو،آ و لوتانز( است هآمد دست
 بهادري و باباپورخیرالدین آباد، نصرت هاشمی پژوهشی

 را نامهپرسش این پایایی و روایی نتایج )1390( خسروشاهی
 حاکی تأییدي عاملی تحلیل نتایج اند:کرده گزارش گونه این
 نظر مورد هايسازه و عوامل داراي آزمون این که بود این از

 روایی عاملی تحلیل نتایج حقیقت در است. آزمون سازندگان
 بر نامهپرسش این پایایی میزان کردند. تأیید را آزمون سازه
  است. آمده دست به 85/0 کرونباخ آلفاي اساس

 این :)2003( ریکتس انتقادي تفکر نامهپرسش
 3 و گویه 33 شامل ،2003 سال در استاندارد نامهپرسش
 مقیاس یک در باید آزمودنی است. شده تهیه مقیاس خرده
 موافقم شدیدا تا 0= مخالفم شدیدا (از ايدرجه 5 لیکرت

 را عبارات از هریک با خود موافقت یا مخالفت میزان )5=
 هنجاریابی منظور به )2003( ریکتس .کند مشخص
 از نفر 60 روي بر را آن انتقادي تفکر به گرایش نامهپرسش

 ضریب د.کر اجرا کشاورزي رشته دوم سال دانشجویان

 :شد گزارش شرح بدین آزمون این هايمقیاس خرده پایایی
 ).37( 86/0تعهد= و 57/0= بالیدگی ،75/0= خالقیت
 را مقیاس این پایایی ضریب )1393( دریکوندي همچنین

  .کرد گزارش 91/0

  کارياهمال متغیر با انتقادي تفکر و شناختیروان سرمایه متغیر هايمؤلفه همبستگی ضرایب .2 جدول
  کارياهمال  تکلیف از بیزاري ذهنی تشویش  ناکارآمدي  آماره  هامؤلفه

  **- r  32/0 -**  11/0 - 37/0 -**  39/0 همبستگی  خودکارآمدي
  00/0  00/0  79/0  00/0  معناداري

  **- r  07/0 -  20/0 -**  15/0 -*  16/0 همبستگی  آوريتاب
  01/0  01/0  00/0  23/0  معناداري

  r  19/0**  28/0 -**  15/0 -*  02/0 همبستگی  بینیخوش
  78/0  01/0 00/0  00/0  معناداري

 **- r  08/0 -  14/0 -*  21/0 -**  17/0 همبستگی  امیدواري
  01/0  00/0  02/0  20/0  معناداري

  **- r  11/0 -  23/0 -**  29/0 -**  24/0 همبستگی  شناختیروان سرمایه
  00/0  00/0 00/0  07/0  معناداري

 - r  12/0 - 13/0* 11/0 - 08/0 همبستگی  خالقیت
 20/0 08/0 03/0 06/0  معناداري  

 **- r  18/0 -** 01/0 19/0 -** 19/0همبستگی  بالیدگی
 00/0 00/0 90/0 00/0  معناداري  

 **- r  32/0 -** 21/0 -** 20/0 -** 37/0 همبستگی  تعهد
 00/0 00/0 00/0 00/0  معناداري  

 **- r  25/0 -** 02/0 - 20/0 -** 26/0 همبستگی  انتقادي تفکر
 00/0 00/0 66/0 00/0  معناداري  

**0,01˂p  *050,˂p  

 سرمایه کاري،اهمال متغیرهاي توصیفی هايشاخص .1 جدول
  ایشانهمؤلفه و انتقادي تفکر و شناختیروان

 انحراف  میانگین  مقیاس خرده  متغیر
  معیار

 کمترین
  نمره

 بیشترین
  نمره

  کارياهمال
  55  21  75/7  84/33  ناکارآمدي
  21 5  17/3  89/13  ذهنی تشویش
  17  4  63/2  13/9  تکلیف از بیزاري
  87  32 91/9 87/56  کل نمره

 سرمایه
  شناختیروان

  36  16 05/4 76/27  خودکارآمدي
  35 17  71/3  61/27  امیدواري

  36  18  70/3  51/26  آوري تاب
  31  14  15/3  55/23  بینیخوش
  129  75  30/11 45/105  کل نمره

 تفکر
  انتقادي

  54  35  85/3  61/44  خالقیت
  43  26  27/3  98/33  بالیدگی
  57  36  53/3  46/46  تعهد
  144  103  79/8  07/125  کل نمره



 99        کنندگی تفکر انتقاديشناختی با اثر تعدیلروان کاري بر اساس سرمایۀیابی معادالت ساختاري اهمالمدل :و همکارانلیال نیک راد 

 

  هایافته
 افزارنرم و SPSS -52 افزارمنر توسط تحقیق هايداده
 توصیفی هايیافته .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد لیزرل
 میانگین، مانند آماري هايشاخص شامل پژوهش این

 تعداد و نمرات کمترین و بیشترین و معیار انحراف
 هايمؤلفه و متغیرها از یک هر براي نمونه هايآزمودنی
  گردد.می ارائه 1 ارهشم جدول در آنها ها)مقیاس (خرده

 اساس بر کارکنان کارياهمال مدل تحقیق: فرضیه
 خودکارآمدي، آوري،(تاب شناختیروان هايسرمایه میزان
 انتقادي تفکر کنندگی تعدیل اثر با و بینی)خوش و امید
  باشد.می برازش داراي
 بین روابط ساختاري معادالت مدل از استفاده با

 هر سنجش هايگویه نیز و دیگریک با پنهان متغیرهاي
 از قبل است. بررسی قابل مربوط متغیر با پنهان متغیر
 تالمعاد الگویابی آماري روش یاري به هاداده تحلیل

 گامست میرز، و )2005( 1الینک پیشنهاد با همسو ساختاري،
 متغیري، تک بهنجاري هايفروضهم )،2006( 2گورین و

ري بهنجاري هفاصل روش با رتپ مقادیر و چندمتغی 
 نتایج این، بر وهالع شدند. تأیید و آزمون ،نوبیسالماها

 شده مشاهده متغیرهاي بین مشترك پراکندگی هب مربوط
 که دهندمی نشان است، شده ارایه همبستگی جدول در که

 شده رعایت چندگانه خطّی هم و بودن خطّی هايمفروضه
 است.

 شماره جدول رد آمده دست به نتایج از که طور همان
 و آوريتاب خودکارآمدي، مؤلفه شود،می استنباط ،2

 کارياهمال متغیر با منفی و معنادار همبستگی امیدواري،
 و 39/0 با برابر ترتیب به آنها همبستگی ضرایب که داشتند

 با خودکارآمدي مؤلفه ).p˂05/0( باشدمی ،17/0 و 16/0
 جز به کاريالاهم هايمؤلفه همه و متغیر این کل نمره

 این به داشت، منفی و معنادار همبستگی ذهنی، تشویش
 کارکنان کارياهمال میزان خودکارآمدي افزایش با که معنی
 مؤلفه داشت. خواهد کاهش آن به مربوط هايمؤلفه و

 هايمؤلفه همه و کارياهمال کل نمره با با نیز آوريتاب
 داشت؛ نفیم و معنادار همبستگی ناکارآمدي، جز به آن

 کارياهمال میزان آوريتاب افزایش با که معنی بدین
                                                
1. Kline 
2. Meyers, Gamest & Goarin 

 مؤلفه شد. خواهد کمتر آن به مربوط هايمؤلفه و کارکنان
 مثبتی و معنادار همبستگی ناکارآمدي مؤلفه با نیز بینیخوش
 داراي تکلیف از بیزاري و ذهنی تشویش مؤلفه با و داشت

 کل نمره با اما بود معنادار و منفی آماري همبستگی
 نشد معنادار آماري لحاظ به آن همبستگی کارياهمال

)05/0˃p.(   
 سرمایه متغیر و امیدواري مؤلفه همبستگی همچنین

 نمره و هامؤلفه همه با ناکارآمدي مؤلفه جز به شناختیروان
 شد داده نشان منفی و معنادار کارياهمال متغیر کل

)05/0˂p.( ذهنی تشویش مؤلفه با نیز خالقیت مؤلفه 
 نمره با اما )،p˂05/0( داشت منفی معنادار آماري همبستگی

 ).p˃05/0( نداشت معناداري همبستگی کارياهمال کل
 بیزاري و ناکارآمدي مؤلفه 2 با بالیدگی مؤلفه بین همچنین

 معناداري منفی همبستگی کارياهمال کل نمره و تکلیف از
 کارياهمال غیرمت ابعاد همه با تعهد مؤلفه داشت. وجود
 تفکر متغیر بود. معناداري و منفی آماري همبستگی داراي
 ذهنی تشویش جز به کارياهمال هايمؤلفه همه با انتقادي
   ).p˂05/0( داشت منفی و معنادار آماري رابطه

  
 برازندگی هايشاخص

 اعتبار و برازندگی تعیین براي برازندگی هايشاخص از
 یدأیت براي معموالً شود.می هاستفاد شده طراحی هايمدل
 ینترمهم از است. کافی شاخص 5 تا سه از استفاده مدل،
 ،CFI، NNFI، NFI، AGFI :از عبارتند هاشاخص این

GFI، RMR. و است کیدأت مورد بسیار که اصلی شاخص 
  خی شاخص ،شودمی مشاهده وضوح به لیزرل خروجی در

 اصالح ساختاري معادالت مدل برازش هايشاخص .3 جدول
  پژوهش شده

 قابل مقدار  شاخص
  مدهآ دست هب مقدار  قبول

  93/49  -   آن معناداري و دو خی آماره
  99/1  5 از کمتر  آزادي درجه به دو خی
 مجذورات میانگین خطاي ریشه

  RMSEA ≤0.1  062/0 تقریبی
NFI 93/0  0.9≤  شده) هنجار برازش (شاخص  

CFI 95/0  0.9≤  تطبیقی) برازش (شاخص  
GFI 94/0 0.9≤ برازش) نیکویی (شاخص  
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 گاهدید براساس است. RMSEA شاخص و بهنجار دو
 شاخص این مقدار اگر )1996( 1شوگاوارا و براون مککالوم،
 اگر است. عالی بسیار مدل برازندگی ،باشد 1/0 از ترکوچک
 بین اگر و است خوب مدل برازندگی ،باشد 5/0 و 1/0 بین

 (حبیبی، است متوسط مدل برازندگی ،باشد 8/0 و 5/0
 RMSEA شاخص آمده، دست به نتایج به توجه با ).1396
 دست هب 1/0 از ترکوچک شاخص این .است ،054/0 با برابر
   است. مطلوب مدل برازش بنابراین ،آمده

                                                
1. MacCallum, Browne and Sugawara 

 حساب به براي عمومی هايشاخص از دیگر یکی
 برازش هايشاخص محاسبه در آزاد پارامترهاي آوردن
 بر دو-خی ساده تقسیم از که است بهنجار دو-خی شاخص
 1 بین مقدار این چنانچه شود.می محاسبه مدل آزادي درجه
 از که طور همان ).1396 (حبیبی، است مطلوب ،باشد 5 تا

-خی است، مشخص 3 شماره جدول در آمده دست به نتایج
 هب .است آمده دست هب قبول قابل دامنه در نیز بهنجار دو

 و شناختیروان سرمایه بین ارتباطی الگوي تبیین منظور
 روش از انتقادي تفکر ريگمیانجی با سازمانی کارياهمال

 الگوي 2 شکل شد. استفاده ساختاري تالمعاد الگویابی

  
  پژوهش در حالت ضرایب استاندارد هالگوي آزمون شد .2شکل 

 

  
  پژوهش در حالت ضرایب استاندارد مدل اصالح شده. 3 شکل
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 نشان را استاندارد ضرایب حالت در پژوهش شده آزمون
 .دهدمی

 بار شود،می مشاهده 2 شماره شکل در که طور همان
 بر شناختیروان سرمایه متغیر تأثیر مستقیم مسیر عاملی
 مدل ).3/0 از کمتر (مقدار نیست معنادار کارياهمال متغیر
 صورت به معنادار غیر مسیرهاي حذف از بعد شده اصالح
 و مسیرها همه مدل این در که درآمد 3 شماره شکل
 نشان که هستند 3/0 از باالتر و معنادار عاملی بارهاي
 متغیرهاي و شده مشاهده متغیرهاي بین قوي رابطه دهنده
 طراحی مدل زشبرا از آمده دست به نتایج است. مکنون
 قابل 3 شماره جدول در برازش هايشاخص و شده

 است. مشاهده
 همچنین و RMSEA آمده، دست به نتایج بررسی با
 9/0 از باالتر همگی که GFI ,CFI NFI, هايشاخص
 با برابراست که آزادي درجه به دو خی نسبت و هستند

 انجام از بعد حاصل مدل که دهدمی نشان ،99/1
 برازش داراي معنادار، غیر مسیرهاي حذف و اصالحات
 مفهومی مدل دیگر عبارت به است؛ مناسبی و مطلوب
 شده مشاهده هايداده بر منطبق زیادي میزان تا پژوهش

  است.
  
  بحثو  گیرينتیجه

 براي هاسازمان رسالت امروزي جوامع شدن پیچیده با
 افراد شود.می ترمهم و ترحساس جوامع، انتظارات برآوردن
 هروب مختلفی يفشارها و هاتنش با سازمان هر در شاغل
 ناشی روانی فشار برند.می رنج آن عوارض از و هستند رو
 در رفتاري و روانی جسمی، عوارض سبب تواندمی شغل از
 دوري و فرد عملکرد اهشک به منجر درنهایت و شود فرد
 این اثرات جمله از .گردد اهدافش به رسیدن از سازمان و

 ستا هاسازمان کارکنان میان در کارياهمال بروز فشارها
 پژوهش در رو این از دارد. واکاوي و بررسی به نیاز که

 میزان اساس بر کارکنان کارياهمال مدل تدوین به حاضر
 و امید خودکارآمدي، آوري،(تاب شناختیروان هايسرمایه
 کارکنان در انتقادي تفکر کنندگی تعدیل اثر با بینی)خوش

 تالمعاد الگویابی روش از استفاده با آن برازش بررسی و
  شد. پرداخته ساختاري
 مستقیم مسیر عاملی بار آمده دست به نتایج طبق

 کارياهمال متغیر بر شناختیروان سرمایه متغیر تأثیر

 این انتقادي تفکر متغیر گريمیانجی با اما نشد، معنادار
 پرداخته مدل اصالح به جهت همین به شد. معنادار مسیر
 حذف بود، معنادار غیر آنها عاملی بار که مسیرهایی و شد

 غیر مسیرهاي حذف از بعد شده اصالح مدل گردید.
 مدل این در که بود مناسبی و مطلوب برازش داراي معنادار
 بودند 3/0 از باالتر و معنادار عاملی بارهاي و مسیرها همه
 که کارياهمال متغیر ناکارآمدي عاملی بار جز به البته که

 باالتر 6/0 از متغیرها همه عاملی بار بود، 5/0 آن مقدار
 مشاهده متغیرهاي بین قوي رابطه دهنده نشان و است
 مدل دیگر عبارت به باشد.می مکنون متغیرهاي و شده

 هايداده بر منطبق زیادي میزان تا پژوهش مفهومی
 تأیید تحقیق دوم فرضیه ترتیب این به و بود شده مشاهده
  گردید.

 خود پژوهش در )2012( ابزاري و توکلی اعتباریان،
 کاهش شناختی،روان سرمایه بین که شدند متوجه

 رابطه کارياهمال و کار از نارضایتی کاري، مشکالت
 تأثیر توانمی شناختیروان سرمایه ایشافز با و دارد وجود
 نتایج راستاي در نیز هایافته این و کرد ایجاد آنها در مثبت
 همچنین هستند. حاضر تحقیق در آمده دست به

 که دهدمی نشان )2015( همکاران و لوتانز هايپژوهش
 کار به عالقگیبی کاهش در شناختیروان سرمایه افزایش

 تأثیر وظایف انداختن تعویق هب و کارياهمال کاهش و
 عملکرد و انگیزه بینیخوش و امید افزایش با و دارد مثبت
 از بیزاري و ناکارآمدي میزان از درنتیجه یابد؛می بهبود
 تحقیقات از آمده دست به نتایج شود.می کاسته تکلیف
 لی اونیل، )،2010( گون پی و نیمنیکت آوي، نورمن،
 2کاواسیک و سرویک ،)2013( 1اسکافیل و باالنس

 پژوهش از آمده دست به نتایج بر تأییدي نیز )،2016(
  است. حاضر

 محقق، توان در گرفته صورت هايبررسی با همچنین
 متغیر دو این از یک هر گرچه که رسدمی نظر به طور این
 به تاکنون اما ،اندگرفته قرار بررسی مورد جداگانه طور به

 کارکنان کارياهمال بر نتقاديا تفکر متغیر تأثیر بررسی
 وجود آن نتایج با مقایسه امکان تا است نشده پرداخته
 انجام هايپژوهش از تعدادي بیان هب لذا .باشد داشته

                                                
1. Ouweneel, E. Le Blanc, P. M. & Schaufeli 
2. Cerovic & Kvasic. 
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 کار در انتقادي تفکر متغیرهاي از یک هر زمینه در گرفته
 ،باشد نزدیک حاضر پژوهش موضوع به که کارياهمال و
 بر انتقادي تفکر معنادار اثر دهدمی نشان که پردازیممی

 طبق رسد.نمی نظر به ذهن از دور کارکنان کارياهمال
 خالقیت )،2018( وارشا تحقیق از آمده دست به نتایج
 این و نیست کارياهمال براي معناداري کننده بینیپیش
 همخوان حاضر تحقیق از آمده دست به نتایج با هایافته

 1لو یان و پانگ یی لیم، وي تحقیقات نتایج اما هستند.
 منفی رابطه خالقیت با کارياهمال دادند نشان که )2017(

  نیست. سوهم تحقیق این نتایج با دارد،
ر که داد نشان حاضر پژوهش نتایج رمایهس متغی 

 تفکر گريمیانجی با غیرمستقیم صورت به شناختیروان
 .دارد منفی و معنادار رابطه سازمانی يکاراهمال با انتقادي

 از گفت توانمی ،شده مشاهده نتایج تبیین راستاي در
 است، نیاز مورد توسعه به نیل براي که رفتارهایی جمله

 به .است شناختیروان سالمت از کارکنان برخورداري
 در آن نقش و سازمان در انسان رفتار پیچیدگی وه،الع

ق  را مدیران توجه که است دیرزمانی سازمانی، اهداف تحقّ
 این به مدیران ها،سال گذشت با است. کرده جلب خود هب

 زمانی سازمانی اهداف به دستیابی که اندرسیده نتیجه
 تخصص تجربه، دانش، با انسانی منابع که است پذیرامکان

 داشته وجود الزم منابع کارگیري به در کافی ةانگیز و
 شناختی،روان سرمایه وجود عدم مانند هاییپدیده .دباش
 در انتقادي تفکر و بینیخوش و خودکارآمدي آوري،ابت

 آینده و منابع اهداف، به نسبت اعتناییبی موجب سازمان
 اثر سازمان، یک در ها،پدیده این بروز و شودمی سازمان
 خواهد سازمان وريبهره متعاقباً و کارياهمال بر مستقیمی

 نامساعدي هايپدیده شدن حادث که است بدیهی داشت.
 سازمان در نامطلوبی و منفی عوارض کاري،اهمال همچون

 مراجعان، نارضایتی وري،بهره کاهش که گذاردمی جاي بر
 از جایی هجاب و غیبت افزایش و کارکنان انگیزه کاهش
 دیگر عبارت به .)1398 السالمی، (شیخ آنهاست جمله

 تفکر و شناختیروان سرمایه بخشیدن بهبود و افزایش
 کاهش را آن و داشته تأثیر کارياهمال کاهش بر انتقادي
 و لوتانز هايپژوهش نتایج با یافته این داد. خواهد
 و لوتانز و )2014( همکاران و لوتانز )،2015( نهمکارا

                                                
1. Wei Lim, Yee, Phang, Yan Low 

 نشان هاپژوهش این نتایج است. همسو )،2010( همکاران
 کاهش در شناختیروان سرمایه افزایش که دهدمی
 انداختن تعویق به و تعلل اهشک و کار به عالقگیبی

 بیان )2014( آوي و لوتانز لوتانز، دارد. مثبت تأثیر وظایف
 نگرش تغییر براي شناختیروان سرمایه افزایش که داشتند
 2القاسمی همچنین است. مناسب کارکنان عملکرد و مثبت

 3ژانگ و ولمبو آویلو، لوتانز، پترسون، و )2015( همکاران و
 مناسب عملکرد بهبود در را شناختیروان سرمایه )،2011(

 و خودکارآمدي بینی،خوش امید، افزایش با .دانستند
 براي فرد توان و یافته افزایش روانی سرمایه ،آوريتاب

 توجه با ).2015 ،4(دلروسو شودمی بیشتر فعالیت و تالش
 با انتقادي تفکر و شناختیروان سرمایه طهراب معناداري به

 هايراهکار یافتن که داشت اذعان باید ،کارياهمال
 و کارکنان شناختیروان سرمایه افزایش جهت مناسب
 براي کارکنان، در انتقادي تفکر به بخشیدن بهبود
 هايویژگی تقویت و ایجاد جستجوي در که هاییسازمان
 موجب هستند، رقابتی مزیت کسب براي کارکنان مثبت
 متعاقباً و شودمی آنان سازمانی کارياهمال میزان کاهش

 راهکار این که شودمی منجر سازمانی پیشرفت و توسعه به
 در و ترساده تر،هزینه کم بسیار دیگر راهکارهاي به نسبت
  .است ترانسانی ضمن

 و هامهارت ینترمهم از یکی نیز انتقادي تفکر
 و فرد موفقیت بر مستقیمی تأثیر که است هاییتوانایی
 تفکر ارزش نیز 5همکاران و سلرز عهمطال .دارد سازمان
 براي یکم و بیست قرن پیشرو مهارت عنوان به را انتقادي
 مجمع .کندمی تأیید کار و زندگی تحصیل، در موفقیت
 کار بازار در نیاز مورد مهارت ده از )2018( 6اقتصاد جهانی
 حل از پس و دوم رتبه در را انتقادي تفکر ،2020 سال
 انتقادي هايمهارت نظرسنجی طبق .تاس داده قرار مسئله
 نیز )7AMA )2010، 2012 آمریکا مدیریت انجمن

 را مشکالت کنند؛ فکر انتقادي باید کارمندان و کارفرمایان
 مؤثرتري ارتباط و کنند همکاري کنند؛ نوآوري کنند؛ حل

                                                
2. Alqasmi 
3. Peterson, Avolio & Zhang 
4. Dello Russo 
5. Sellars  
6. The World Economic Forum 
7. American Management Association 
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 برتري )C 1چهار( چهارحوزه در باید آنها .باشند داشته
 خالقیت و همکاري ارتباط، ي،انتقاد تفکر :باشند داشته

   .)2020 همکاران، و 2(ایندرازین
 )3NACE )2019 کارفرمایان و هاکالج ملی انجمن

 شایستگی یک عنوان به را »انتقادي تفکر« مداوم طور به
 جوانان بنیاد و دهدمی قرار شغلی آمادگی براي کلیدي

 سال در زندمی تخمین )،4FYA، )2017 استرالیایی
 خود کار محل در را بیشتري زمان ٪41 رمندانکا ،2030
 که حالی در کنند.می صرف قضاوت و انتقادي تفکر براي

 بینیپیش )5OECD( توسعه و اقتصادي همکاري سازمان
 ارزش ایجاد نحوه یادگیري براي انتقادي تفکر که کندمی

 پذیريمسئولیت و هادوراهی و هاتنش دادن آشتی جدید،
 انتقادي تفکر ايواسطه نقش اینکه به جهتو با است. الزم
 شده ذکر تحقیقات نتایج شد، تأیید نیز حاضر پژوهش در
 تفکر اهمیت و حاضر مطالعه هايیافته بر تأییدي هم

  است. هاسازمان در انتقادي
 سرمایه رابطه که آنجا از گفت توانمی پایان در
 به سازمانی کارياهمال با انتقادي تفکر و شناختیروان
 بسیاري هايپژوهش شده مطرح علمی متون در تازگی
 کلی طور به اما داد ارائه بهتري نتایج بتوان تا است نیاز
 داد نشان که کرد فراهم شواهدي پژوهش این هايیافته
 میزان اساس بر کارکنان کارياهمال ساختاري مدل

 و امید خودکارآمدي، آوري،(تاب شناختیروان هايسرمایه
 کارکنان، در انتقادي تفکر کنندگی تعدیل اثر با نی)بیخوش
 بخشیدن بهبود و افزایش عبارتی، به است؛ برازش داراي
 کارياهمال کاهش بر انتقادي تفکر و شناختیروان سرمایه
  داد. خواهد کاهش را آن و داشته تأثیر
 مسئله این به باید پژوهش هايمحدودیت حوزه در
 به مربوط صرفاً پژوهش این از حاصل نتایج که کرد اشاره

 کار به مشغول 99 سال در که است پارسیان بانک کارکنان
 مقطع سن، جنسیت، مانند عواملی به این بر عالوه بودند.

 ممکن که درصورتی است نشده توجه تأهل و تحصیلی
                                                
1 . Critical Thinking, Communication, Collabora-

tion, and Creativity 
2. Indrašienė 
3. National Association of Colleges and Employers 
4. Foundation for Young Australians 
5 . Organization for Economic Co-Operation and 

Development’s 

 نتایج تعمیم در لذا باشند. داشته کنندگیتعدیل نقش است
 پژوهش ینا همچنین د.شو رعایت احتیاط جانب باید آن
 خودسنجی ابزارهاي دستۀ از که نامهپرسش طریق از فقط
 هانامهپرسش این تکمیل که است شده گردآوري است،
 فردي عالیق تأثیر تحت زیادي اندازه تا دارد احتمال
   گیرد. قرار دهندگانپاسخ
 رابطه دهنده نشان که پژوهش هايیافته به توجه با
 کارياهمال با انتقادي تفکر و ناختیشروان سرمایه منفی

 برنامه مانند هاییدوره شودمی پیشنهاد ،بود سازمانی
 میزان افزایش جهت هاییآموزش و لوتانز مداخالتی

 و کارکنان خودکارآمدي و بینیخوش و امید آوري،تاب
 کاري هايمحیط در آنها، در انتقادي تفکر افزایش و بهبود
 سرمایه ارتقاء طریق از بتوان یلهوس بدین تا شود برگزار
 مانند مشکالتی ها،سازمان در نقادانه تفکر و شناختیروان
 پژوهشگران به پژوهشی نظر از داد. کاهش را کارياهمال
 میان در را پژوهش این که شودمی توصیه مندعالقه

 تفکیک به مختلف هايرده در هاسازمان کارکنان
 و تأهل تحصیالت، میزان و سن جنسیت، مانند متغیرهایی

  .دهند انجام تحصیلی رشته
  

  منابع
 سازمانی برون عوامل رابطه بررسی ).1397( ب افشاري،

 بر مؤثر سیاسی) و فرهنگی اعتقادي (اقتصادي،
 نقش به توجه با پرورش و آموزش مدیریت در کارياهمال
 علمی نشریه شغلی. فرسودگی و شغلی رضایت گرواسطه

  هفدهم. سال ،فردا مدیریت پژوهشی
 يراهکارها و علل ی(بررس يکاراهمال ).1392( م ،یآقاتهران

 یپژوهش و یآموزش مؤسسه انتشارات مرکز قم: درمان)،
 .ینیخم امام

 کاري؛اهمال رابطه ).1394( م خوزانی، عشقی ا. اعتباریان,
 دکتر بیمارستان پرسنل بین در شغلی رضایت و آوريتاب

 و حسابداري المللیبین کنفرانس ناولی اصفهان، شریعتی
 پیشگامان شرکت رشت، سوم، هزاره در مدیریت
  نوین. هايپژوهش

 سرمایه سنجش ).1395( س روشت، جمالی ا. پهلوانی،
 آذربایجان استان نور پیام دانشگاه در کارکنان شناختیروان

 راهکارها و ها(چالش توسعه مدیریت ملی همایش شرقی.
  .14-1 .خصوصی) و تیدول هايسازمان در
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 سرمایه کاربرد ).1393( ن محمدي، و م. فروهر، ع. جمشیدیان،
 سازمانی توسعه پلیس، هايفعالیت بهبود در شناختیروان
  .116-93 .51 .پلیس

 تأثیر )1397( ر ،يخداشهر باقرزاده م. ،یخانیپس زاده حسن
 کارکنان، یشناختروان يتوانمندساز بر یاجتماع هیسرما
 هیسرما تیریمد .یذهن یستیبهز یانجیم نقش یبررس

 .134-111 .یاجتماع
 ،ساختاري معادالت یابیمدل ).1396( م ور، عدن و آ. حبیبی،

   .اول چاپ دانشگاهی، جهاد انتشارات
 هايدارایی ارتباط ررسیب ).1396( ع رحمانی، .ا آذر، حسنی

 علمی فصلنامه .انسانی: سرمایه گزارشگري با نامشهود
 .26 شماره - 1396 زمستان .تجربی حسابداري شیپژوه
73-91.  
 و کارکنان یشغل تیرضا رابطه یبررس ).4139( ع خسروي،
 تجارت توسعه سازمان آموزش بخش در آنان کارياهمال

  .141- 125 ،2 .یآموزش تیریمد و رهبري فصلنامه ران،یا
 سرمایه ابعاد رابطه .)1396( ا معتمدي، و ع. سوادکوهی،
 یشناسروان مطالعات مجله شغلی. عملکرد با شناختیروان

 -59-74 )4( 1 سازمانی. و صنعتی
 کارآفرینی قصد بینیپیش ).1398( ع االسالمی، شیخ

 پذیريانطباق و شناختیروان سرمایه براساس دانشجویان
 )1( 1 .آموزشی هاينظام در پژوهش نشریه شغلی. مسیر

.13-44.   
 سرمایه و هیجانی هوش رابطه ).1396( ز زرجینی م. صدوقی،
 یشناسروان مجله .معلمان شغلی فرسودگی با شناختیروان

   .12 - 12-1 .اجتماعی
 ارتباط مسیر تحلیل ).1391( ز رازلیقی، امیرخانی م. نیا، صفاري

 فرسودگی و شناختی برانگیختگی با سازمانی کارياهمال
 فصلنامه تهران. استان دولتی هاياداره کارکنان شغلی

 4 شماره .2 دوره ،انسانی منابع مدیریت هايپژوهش
  .1391 زمستان

 بر غلبه ).1397( ع گل، احمدي .م آبادي، دوغ طلعتی
 .شده يبرنامه ریز رفتار نظریه مبناي بر ورزيتعلل

  .جالیز انتشارات
 ).1394( ن عبدالهی، ا. آذر، فتحی و انصار عدلی لهیعبدا

 و خودکارآمدي باورهاي خالقیت، با انتقادي تفکر ارتباط
 آموزشگاهی یادگیري در پژوهش نشریه تحصیلی. عملکرد

  .7 شماره 1393 زمستان ،مجازي و
 با خودکارآمدي و گراییکمال رابطه بررسی .)1391( ي ،فاتحی

 فراشبند، شهر دولتی بیمارستان نکارکنا در کارياهمال
 شماره 2 دوره .اجتماعی یشناسروان هايپژوهش فصلنامه

6.   
 ارتباط بررسی ).1396( م عباسی .ح، زندي غرایاق ع، . فخرانی
 چابکی و انسانی سرمایه شناختیروان هايمؤلفه بین

 دوره .شمالی خراسان جوانان و ورزش کل اداره .سازمانی
  .99- 89 صفحه ،1396 تابستان ،2 شماره ،4
 ).1397( و ،یتوکل س، ،یتالش گ، ان،یشعبان ع، افشار، یمیکر

 اضطراب و يآورتاب بر جانیه میتنظ مداخله یاثربخش
 یعلم فصلنامه .پستان سرطان به مبتال زنان مرگ

  .95-105)25( 7 – .سالمت یشناسروان یپژوهش
 یاجتماع تیحما نقش ).1395( م بستان. ینب ف، ،یمرزبان

 معلمان یشناختروان یستیبهز ینیبشیپ در شده ادراك
 یالمللنیب کنفرانس نیسوم نامهژهیو ،18 دوره زن.
 مشهد. یپزشک علوم دانشگاه ،یتیترب علوم و یشناسروان
  .541- 537 صفحه
 بر شناختیروان سرمایه تأثیر ).1398( م پرور، گل ز. میرزایی،

 تعهد و شغلی رضایت ايواسطه نقش با شغلی عملکرد
 در پژوهش و دانش مخابرات. شرکت کارکنان در سازمانی

   .12-1).1( 20 .کاربردي یشناسروان
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