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 ی اجتماعیبر تنبلتحلیل عوامل مؤثر 

 (آباد خرمی میان کارمندان دو شهر یزد و ا سهیمقامطالعه )

 3فاطمه بیرانوند، 2محمد مبارکی، 1يآباد شاهاکبر زارع 

 21/12/1396تاريخ پذيرش:   25/10/1396دريافت:  تاريخ

 چکیده
مالحظه تالش افراد در كارهای گروهی در مقايسه با  كاهش قابل»عنوان  تنبلی اجتماعی به

با توجه به اين مسئله، هدف مقاله  شده است.تعريف « صورت انفرادی انجام همان كار به
اعی در سطح خرد، ميانه و كالن و ارائه حاضر بررسی و شناسايی عوامل مؤثر بر تنبلی اجتم

ی ها داده. برای اين منظور، با استفاده از باشد یمراهكارهای الزم برای آن در جامعه 
 رگذاريتأثبه بررسی عوامل  آباد خرمنفر از كارمندان دو شهر يزد و  400پيمايشی در بين 

ها نشان  است. يافته شده تفادهاساز رگرسيون چند گانه  ها داده. برای تحليل شود یمپرداخته 
كه نبود انگيزه پيشرفت و غضب اخالقی در سطح خرد و بيگانگی سياسی و  دهد می
های تنبلی اجتماعی در  كننده ترين تبيين درصد تبيين، مهم 0.48گرايی در سطح كالن با  عام

 باشند. اين پژوهش می

ضب اخالقی، احساس عدالت ی اجتماعی، نبود انگيزه پيشرفت، غتنبل واژگان کلیدي:  

 سازمانی، بيگانگی سياسی، آنومی.
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 مقدمه و بیان مساله
ی شده شناس جامعهو  تنبلی اجتماعی از جمله مباحثی است كه اخيراً به شكل جدی وارد مباحث فرهنگی

 رو روبهيتی است. شايد بتوان تنبلی اجتماعی را مقابل تسهيل اجتماعی گذاشت. در تنبلی اجتماعی با موقع
، فرد در گروه تالش كمتری از گريد عبارت بهرفتار شخص تضعيف شود.  شود یمهستيم كه گروه باعث 

. چنين دهد ینمی را از خود نشان تحرك یبی انفرادی اين ها تيموقعدر  كه یدرحال، دهد یمخود نشان 
رای نظام شخصيت فرد، در سطح و پيامدهای منفی را در سطح خرد ب متعددی ها بيآس تواند یمرفتارهايی 
 (. 1991، 1ويليام و كارو) در درازمدت به ارمغان آورد و در سطح كالن برای اجتماع ها سازمانميانه برای 

دانسته و رشد كند  مترادفو كرخی و رخوت اجتماعی را « تنبلی اجتماعی»برخی جامعه شناسان 
يی مثل عدم پذيرش تحوالت جديد ها مضمونن تعريف . در اياند دهينام« تنبلی اجتماعی»حركت اجتماع را 

 دانند یم« تنبلی اجتماعی»ی نامنطبق با حيات اجتماعی را از مختصات تعاريف ها حركتو قبول تداوم 
 موردنقدو مسئوالن  نظران صاحبی اخير، از سوی  دههی دو كيدری ايران  جامعه (.707: 1370ساروخانی، )

است. يكی از انتقاداتی كه از سوی آنان  واردشدهزيادی به رفتار اجتماعی مردم است و انتقادهای  قرارگرفته
است. برخی  تأمل قابلبرای وجود تنبلی در ايران و رواج زياد آن  شده ارائهاست. شواهد « تنبلی»، واردشده

داری و ، ميزان كار اها دانشگاهاز اين شواهد عبارت است از: عدم تمايل به درس خواندن در مدارس و 
ی، تمايل زياد به استخدام در خوان كتابی جا بهدر ايران  ونيزيتلوی كارمندان، ميزان باالی تماشای ور بهره

ی، وجود تعطيلی فراوان ساالنه، نيكارآفردستگاه دولتی و عدم تمايل برای كسب تخصص و مهارت و 
ی ها سفرنامهاريخی مختلف و مطالعه ی تها دورههمچنين، بررسی  «.بين التعطيلين»ی به نام ا دهيپدشيوع 

، 3: موريه1385، 2رايت) دهند یم، شواهدی از تنبلی ايرانيان به دست اند سفركردهفرنگيانی كه به ايران 
، عالوه به (.1335و مورگان،  1352: اورسل، 1361، 6: پوالک1366، 5: بنجامين1372، 4: وامبری1380

ی فرهنگی يا اجتماعی ها بيآسبا عنوان  ها آناز  شيوب كمكه  يیها مشخصهبيشتر مشكالت افراد جامعه و 
، بسياری نظران صاحب، ريشه در خصوصيت اخالقی تنبلی اجتماعی دارد كه به اعتقاد برخی از كنند یمياد 
: 1381چلبی، ) داردی نامطلوب ما بر روی آن سوار شده و در فرهنگ خصلت جمعی ما ريشه ها یژگيواز 

 شده واقع(. اما اين شواهد كمتر مورد آزمون علمی 1345، زاده جمالو  1357: بازرگان، 1378قاضی مرادی، 
 است.  نشده انجامپژوهش خاصی درباره تنبلی در ايران  تاكنون كه نيا تر درستاست و 

و اتالف وقت يک امر عادی شده است و  شده رفتهيپذی ديسف قهامروزه در كشور ما بيشتر فرهنگ ي
كه  گفتند یمشود. به طوری كه، قبالً به كسی زرنگ  می ز كار و زحمت يک نوع زرنگی تلقیفرار كردن ا

كسی كه از زير كار در برود زرنگ است. در واقع، اتالف وقت و فرار كردن از كار  اآلنبيشتر كار كند، ولی 

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
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اساس آمارهای  است. بر شده ليتبدبه عنوان زرنگی، در فرهنگ ما به موضوعی عادی  و زحمت و تلقی آن
جوادی ) جهانی ايرانيان بعد از اعراب جايگاه دوم تنبلی اجتماعی را  در جهان به خود اختصاص داده اند

ی از اين نو تنبلی است. به عنوان مثال؛ ا نمونه(. زياد بودن تعطيالت در ايران، 1390يگانه و همكاران،
. رسد ینميزان هفتگی آن به بيشتر از يازده ساعت م ؛ كهروزانه تا دو ساعت است ساعات مفيد كار در ايران

. رسد یمساعت  72تا  54ی جنوبی به  كره و درساعت  60تا  40ميزان كار هفتگی مفيد در ژاپن  آنكه حال
به آن اضافه  1390و يک روز هم در سال روز بود  24كه ساالنه ) رانيامقايسه تعداد تعطيالت رسمی در 

ی از وخامت اوضاع در ايران، از ديدگاه كار است. همچنين استفاده نامناسب از ا هجلوشد( با ساير كشورها، 
. شود یمنيروی انسانی برای توسعه يک كشور نيز پيامد ديگری است كه جامعه تؤام با تنبلی با آن مواجه 

ود و وج شود یمعامل برای توسعه محسوب  نيتر مهماين در حالی است كه در هر كشوری نيروی انسانی 
 مانع توسعه و پيشرفت گردد. نيتر مهم تواند یمتنبلی اجتماعی 

كه ميزان تنبلی مردم در ايران  دهد یم( نيز نشان 1390) نتايج تحقيقات جوادی يگانه و همكاران
و تفاوت  باشد یم 46.88است. اين در حالی است كه اين ميانگين در ميان كشورهای جهان  78.11

ن كشور ايران و كليه كشورهای جهان معنادار است. بدين معنی كه تنبلی در ميانگين ميزان تنبلی بي
معناداری بيشتر از ميانگين كشورهای جهان بوده است.  صورت به( موردمطالعهی ها سالدر ) كشور ايران

كشورهای  ها نيانگيمبا ايران نيز با توجه به  ها آنی كشورها و مقايسه ميانگين تنبلی بند طبقهدر سطح 
 (، كشورهای آسيای شرقی و آسيای جنوبی72.89) (، كشورهای آفريقايی78.11) (، ايران85.13) عربی

 (، كشورهای ثروتمند44.47) بيكارائ(، كشورهای آمريكای التين و 46.88) (، كل جهان48.13)
ول ی ا رتبهگفت كه كشورهای عربی  توان یم(، 35.36) ( كشورهای آمريكای شمالی و اروپايی36.73)

كمی بعد از كشورهای عربی در رتبه دوم قرار دارد. كشورهای   فاصله بارا در تنبلی دارا هستند و ايران 
آفريقايی نيز با فاصله خيلی نزديكی بعد از ايران و در رتبه سوم جهانی قرار دارند. در ادامه كشورهای 

ا در سطح جهان دارند. كمترين ميانگين تنبلی ر  OCEDآمريكای شمالی و اروپايی و كشورهای
 تأمل قابلميانگين تنبلی سه گروه از كشورهای عربی، آفريقايی و ايران، اين نكته  در مورد حال نيباا

ايران به لحاظ ميانگين تنبلی با كشورهای عربی  گريد عبارت به(.  1390جوادی يگانه و همكاران، ) است
كشورهای ) یموردبررسی ها گروهت كه ديگر و آفريقايی تفاوت معناداری ندارد. اين در حالی اس

آمريكای التين و كارائيب، كشورهای آمريكای شمالی و اروپايی و كشورهای عضو سازمان توسعه( 
معناداری ميانگين تنبلی ايران از اين  طور و بهميانگين تنبلی تفاوت معناداری با ايران دارند  ازنظر

ران در جهان در رابطه با مقياس تنبلی و مقايسه ميزان تنبلی كشورها بيشتر است. با توجه به جايگاه اي
ی ها سالدر  جادشدهيا. بنابراين، حساسيت شود یمايران با ساير كشورهای جهان، اين نگرانی تشديد 

گفت تمام ابعاد مختلف زندگی مردم  توان یم لذا ؛ ويی استجا بهاخير درباره ميزان تنبلی، حساسيت 
ی كشور ما تنبلی اجتماعی در افتگين توسعهگيرد. با توجه به اينكه يكی از داليل  می جامعه ما را در بر

. رسد یمبر تنبلی اجتماعی ضروری به نظر  مؤثر، لذا پرداختن به عوامل باشد یمو فعاليت  باكاررابطه 
ند، اين است عالوه بر اين، علت اينكه در مقاله حاضر دو شهر يزد و خرم آباد برای مقايسه انتخاب شده ا
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كه مردم شهر يزد دارای كنش اقتصادی خاص خود بوده و برای كار ارزش بااليی قائل هستند و در 
باشند. در مقابل، شهر  می واقع، برداشت عامه مردم اين است كه يزديها دارای تنبلی اجتماعی كمتری

ان مطلوبی برخوردار نيست. خرم آباد دارای ميزان بيكاری بسيار بااليی بوده و از وضعيت اشتغال چند
شود اين است كه آيا پايين بودن ميزان اشتغال و نرخ باالی  می بنابراين، سوالی كه در اينجا مطرح

بيكاری در خرم آباد در مقايسه با وضعيت مطلوب اشتغال و پايين بودن نرخ بيكاری در يزد، به تفاوت 
امل تاثيرگذار ديگری در جريان است؟ از اين رو، گردد؟  و يا عو می ميزان تنبلی اجتماعی در آنها بر

 توان به شرح ذيل مطرح نمود: می مهمترين اهداف اصلی و فرعی پژوهش حاضر را
ی ميان شهروندان يزد ا سهيمقامطالعه ) و عوامل مؤثر بر آن مطالعه تنبلی اجتماعی"الف( هدف كلی: 

 "(آباد خرمو 
 ب ( اهداف جزئی:

 آباد خرمو  زديشهر اجتماعی در  تعيين ميزان تنبلی – 1
 با تنبلی اجتماعی آباد( خرمدر شهر يزد و ) یفرهنگتعيين رابطه عوامل اجتماعی  – 2
 تعيين رابطه فردی و خانوادگی با تنبلی اجتماعی – 3
 ارائه راهكارهايی در اين زمينه – 4

 واکاوي ادبیات موضوع
، با استفاده از مطالعات قبلی نيبنابرا تنبلی وجود ندارد. ی، تعريف مشخصی ازشناخت جامعهدر حوزه مطالعات 

 (، تنبلی را1364) و در چهارچوب نظريه انتخاب عقالنی و همچنين، با الهام از نظريات ريمون بودن
 ی نمود:بند طبقهبه شرح ذيل « تنبلی اجتماعی»و « تنبلی فردی»توان به دو نوع  می

، يكی لذت آنی و ديگری نفعی شود یميان دو انتخاب مخير الف( تنبلی فردی حالتی است كه فرد م
 شخصی در آينده كه برای كسب آن نفع، بايد از اين لذت گذشت.

ب( نوع ديگر تنبلی، تنبلی اجتماعی است. تنبلی اجتماعی گاه محصول تنبلی افراد جامعه و برآيند 
هستند در سطح جامعه نيز اين فرايند  و لذت طلب عمل یبی كثيری از افراد، وقتيعنی ؛ است ها آنتنبلی 

« ی وابستگی متقابلها نظامی منتجه دكنندگيتشداثر »(، 1364) اين امر به بيان بودون) شود یممشاهده 
ی  دهيپد نيهمچنو سخت و  مدت یطوالنی اداری، عدم اقبال به كار ور بهرهپايين بودن سطح  است(.

شود كه تمام افراد جامعه تمايل به تنبلی دارند و نظام  می ی به نام بين التعطيلين، زمانی مطرحنوظهور
 (.41: 1391جوادی يگانه و همكاران، ) ندك یمحمايت  ها آناداری هم از 

مطلوب دارند اما اين  نسبتاًاين نوع از تنبلی اجتماعی، حالتی است كه افراد در سطح فردی رفتاری 
ناهماهنگی در سطح نهادهای اجتماعی  هم آن. دليل ودش ینمرفتار در سطح جمعی به نتيجه مطلوب منتج 

، كند یمپخش  ساخت خوش مدت یطوالنی ها یآگهی جذاب و ها برنامهتلويزيون  كه یوقتاست. فرضاً 
ی جا بههدف آن در اينجا كسب درآمد و جذب مخاطب است ولی در عوض مخاطب خردسال و نوجوان 

و محصول آن، عدم موفقيت نظام آموزشی است. زياد  شود یمانجام تكليف، به تماشای تلويزيون جدی 
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در فرايند  آور انيزی ها وقفهی از اين نوع تنبلی است كه نتيجه آن ا نمونهبودن ميزان تعطيالت در ايران، 
 ی يا عادت به كار نامنظم خواهد بود.ور بهرهكار و پايين آمدن 

ماعی قلمداد شود اما برخی از انواع ديگر كه ی تنبلی اجتها صورت عنوان به تواند یمرفتارهای فوق 
يی است كه فرد قرار است كاری برای ديگران انجام ها تيموقع، در شود یمتنبلی ياد  عنوان بهامروزه از آن 

، ولی همين فرد در رابطه با كاری كه مربوط به خودش باشد تنبل نيست. ادبيات رايج كند یمدهد اما تنبلی 
با دقت بيشتر در اين موارد،  اماشود.  می ی در دنيا، بيشتر به اين موضوع مربوطدر باب تنبلی اجتماع

ی و سهل گيری كارفرما و فقدان وجدان انگار سهلآورد، بلكه اينجا بيشتر  حساب بهرا تنبلی  ها آن توان ینم
 باشد. می اجتماعی ديگر مسئله کي نياكاری كارگران است و نه تنبلی اجتماعی و 

است. البته  نشده انجامتحقيق جامعی پيرامون تنبلی در ايران  تاكنون تنبلی، مسئلهميت زياد اه باوجود
برخی از متون درباره خلقيات منفی ايرانيان و در ذيل آن تنبلی اجتماعی موجود است. در اين باب، مطالب 

(، 1335) 3شادرن(، 1364) 2(، درويل1361) (، پوالک1363) 1متنوعی را سفرنامه نويسانی چون: سرنا
ايرانيان ثبت و  در موردغربی هستند، از زمان صفويه تاكنون، نگاشته و  غالباً( و... كه 1335) 4دمورگان

 ها آن( از 1381) ( و چلبی1378) یمراد(، قاضی 1345) زاده جمالو سپس نويسندگانی چون  اند نمودهالقاء 
همه جور مطالب، مربوط به  ها سفرنامه. در اين اند شتهگذارا از خود بر جای  رگذاريتأثبهره برده و متونی 

 اينكه، موضوعاتی را در بر جمله ازاست.  شده ارائهی گوناگون امور اجتماعی و سبک زندگی، ها حوزه
در بحث تنبلی فردی و تنبلی اجتماعی مرتبط  موردتوجهی ها مؤلفهی به خصائل و نوع بهگيرند كه  می

 اند پرداخته («یكار اهمال»با عنوان تخصصی ) يی در حوزه روانشناسی به تنبلیها كتاب، نيهمچن. شوند یم
 ( و آقا تهرانی1386) 6(، پلس1375) 5نال مزيجبه آليس و  شود یمبه فارسی  ها آن نيتر مهمكه از 

كه است  منتشرشده باره نيدرای كاربردی فراوانی نيز ها كتاب( اشاره نمود و البته با اين رويكرد، 1384)
است كه به چاپ بيست و  (1388) را قورت بده ات قورباغهكتاب برايان تريسی با نام  ها آن نيتر معروف

تنبلی در ايران و تالش برای رفع آن دارد. در  مسئلهچهارم نيز رسيده است. اين امر نشان از اهميت و رواج 
 توان یملی بپردازد يافت نشده، اما هرچند تحقيقی كه مستقيماً به موضوع تنب شده انجامی ها پژوهشباب 

هرچند مفهوم تنبلی ذكر نشده  ها آنتحقيقاتی كه با اين موضوع ارتباط نزديكی دارند، ذكر كرد كه در 
 (، كرختی1961، 7مک كله لند) به موفقيت ازينی، سستی و انگار سهلاست، اما مفاهيم نزديک با آن مانند 

 (، فردگرايی1993، 8ويليامز و كارائو) فردی تيمسئولاری و كاهش (، كم ك1381باتسن به نقل از چلبی، )
 عنوان به(، 1990، 2ديگمن) ( و عدم حس همكاری1990، 1گلدبرگ) یشناس فهيوظ(، عدم 1987 9وود،)

 .اند قرارگرفتهاصلی مورد تبيين  ريمتغ

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1Serna 
2 Durville 
3 Sharden 
4 Demorgan 
5 Alice and jymznal 
6 Plies 
7 Makjampadt disney land 
8 Vylyamz & karayv 
9Wood 
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 چهارچوب نظري
بر آن وجود دارد كه هركدام از  رگذاريتأثگوناگونی راجع به تنبلی اجتماعی و عوامل  یها یو تئور ها نشيب

، شان یاجتماع یها نهياند با توجه به زم قرار داده و سعی نموده یبررس ها مسئله را از زاويه خاصی مورد آن
بر اساس عواملی  ها یتنبلی اجتماعی را در جامعه و بين افراد مشخص سازند. اين تئور بازتوليدچگونگی 

ها در سطح خرد  . برخی از آنباشند یم یبند ، در سطوح مختلفی قابل ردههندد یكه مورد تأكيد قرار م
. در اين قسمت به شوند یطرح هستند، برخی در سطح ميانی و برخی به سطح كالن و جامعه مربوط م قابل

صورت مستقيم يا  گانه مطرح بوده و به گوناگون كه در سطوح سه یها دگاهيمواردی از اين نظريات و د
 :گردد ی، اشاره مباشند یبا موضوع مرتبط م ميتقرمسيغ

اصول و باشد كه  می "نظريه انتخاب عقالنی" مرتبط در اين زمينههای  ين تئوریتر يكی از برجسته
؛ 2001، 3اودن) مؤثر در علوم اجتماعی است های پردازی يهتمام نظر يباًپايه تقرآن، آگزيوم( ) مبانی

كه  كند یكنشگر كنشی را انتخاب م، نظريهاين  بر اساس. ) 1377من، ؛ كل1998، 5؛ بودن1994، 4استارک
يكی از مفاهيمی كه بر روی با توجه به اين نظريه، (. 32: 1377كلمن، ) حداكثر فايده را نصيب او سازد

. در يک جامعه هر چه قدر كار كردن ارزشمند باشد به همان مقدار باشد یارزش كار م ،است يرگذارتنبلی تأث
تنبلی اجتماعی  ،هرچقدر كار كردن از ارزش كافی برخوردار نباشديابد. در مقابل،  یلی اجتماعی كاهش متنب

طور مستقيم بر تنبلی اجتماعی در سطح كالن  ار و ارزش آن بهيابد. بنابراين، ك یبه همان اندازه افزايش م
. از اگر ارزش محسوب نشود() مؤثر است. تنبلی در بسياری از مصاديق آن، در جامعه يک ضد ارزش نيست

از  ينكهمردم باا یها بسياری از اعمال و كنش. در واقع، آن را با كنترل اجتماعی محدود كرد توان ینماينرو، 
 ،ها وجود ندارد؛ بنابراين در اين موارد مصاديق تنبلی است، اما چنين تصويری از سوی كنشگران درباره آن

انتظار داشت كه فراوانی ارتكاب آن در جامعه  توان یزش هم بشود، نمحتی اگر تنبلی تبديل به يک ضد ار
 كم شود.

آن را نتيجه سود و زيان تصور  ها بداندرفتار را بيش از آنكه حاصل باورها و گرايش نيز، 6هومنز
شود و نهايتاً گيرد، تثبيت میكند. مفروض اصلی اين نظريه آن است كه يک رفتار زمانی شكل می می

هرگاه عملی از سوی يک غلبه يابد. در واقع، ها يابد كه منافع حاصل از آن بر هزينهی نهادی میجنبه
بر اساس  .يابدهمان شخص افزايش می ی يلهوس شخص مورد پاداش قرار گيرد، احتمال تكرار آن عمل به

كه منافع  شود یم بودن آن زمانی برای افراد مطرح دكار و ارزشمنتوان گفت كه  می موفقيت هومنز  يهقض
را در برنداشته باشد انگيزه برای ادامه آن از بين  یكار كردن مزاياي كه یحاصل از آن تكرار شود، درصورت

 (. 427:1374، 7ريتزر) يابد یو تنبلی اجتماعی افزايش م رود یم

                                                                                                                               
1 Goldberg 
2 Dygman 
3 Udehn 

4 Stark 

5 Boudon 
6 Humans 

7 Ritzer 
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 قرار یردبررسمو اجتماعی- سياسی یها حوزه در را بيگانگی ،2سيمن نظريه از استفاده با نيز 1لوين ماری

 بر كند یم احساس كه شود یم یدچار حالت فرد اجتماعی - سياسی بيگانگی در است معتقد و داده

 و سياسی امور در او رأی كه رسد یم باور اين به و نيستيرگذار تأث ديگر اجتماعی – سياسی های يتفعال
وارد تنبلی و فرار از مسئوليت افراد، گفت كه بسياری از م توان یمبنابراين،  شود. ینم تغيير موجب اجتماعی

 (.327: 1972، 3لون) باشد یناشی از عدم اعتماد و دلبستگی به دولت و جدا دانستن مردم و دولت م
توان گفت كه چنانچه كنشگران اجتماعی بر مبنای می نيز 4نظريه نظام كنش پارسنزبا توجه به 

نمايند،  گيری يمنجاری نمايان است اقدام به تصمكه در قالب انتظارات نقشی و الگوهای ه يیگرا عام
 یها اجتماعی نيز خواهد شد. در غير اين صورت اگر افراد جامعه كنش پذيری يتافزايش مسئول ساز ينهزم

برای  ای يزهو انگ هخود سستی كرد های يتدر انجام فعال تعريف نمايند،خود را بر اساس روابط خاص گرايی 
بر تنبلی  يرمستقيمصورت غ اين عمل بهنخواهند داشت كه درست را  ای هيوانجام وظايف خود به ش

 . اجتماعی مؤثر است
ی اجتماعی نيز در بعد عينی و ساختاری در سطح كالن موردتوجه دوركيم، بعد ذهنی  مضمون سرمايه

ابط، ی رو يا شناختی آن در سطح خرد موردنظر وبر و ميد و بعد ارتباطی و تعامالتی آن در سطح شبكه
توان چنين نتيجه گرفت كه هرچه افراد در يک جامعه كمتر  بنابراين می موردعنايت زيمل قرارگرفته است؛

اقتدارگرا باشند و كمتر بخواهند ديگران را به خود وابسته كنند و افراد در برقراری ارتباط خود احساس 
های مختلف اجتماع افزايش  هها در حوز آزادی بيشتری داشته باشند، روابط اجتماعی و مشاركت آن

طور غيرمستقيم  يابد كه اين خود به پيداكرده و به دنبال آن احساس مثبت و ميزان همبستگی افزايش می
پذيری افراد در قبال يكديگر موثر خواهد بود. عالوه بر اين،  در كاهش تنبلی اجتماعی و افزايش مسئوليت

عنوان ابزاری برای حصول  ی اجتماعی را به مطرح و سرمايه عنوان هدف غايی ی انسانی را به كلمن سرمايه
ی اجتماعی سعی در  برد. به عبارتی ديگر، كلمن با استفاده از مفهوم سرمايهی انسانی بكار می به سرمايه

های اجتماعی بود تا از اين طريق بتواند موجب ها در داخل سازمان يا شبكهشناخت نقش هنجارها و ارزش
 (.6: 1381الوانی و نقوی، ) های انسانی شودهتقويت سرماي

ديگران  كنند یاين است كه افراد حاضر در گروه تصور م ،بروز تنبلی اجتماعیی ديگر ها يكی از علت
كاركنان يک  یها . گفتهكنند یسايرين، تنبلی خود را توجيه م یكار احساس كمبا و لذا  كنند یسخت كار نم

در اين قالب تفسير كرد. برخی در پاسخ  توان یم روند یزير سؤال م یكار كم سازمان را در مواقعی كه برای
در عمل تفاوتی  كنند یكه تنبلی م يیها ، با آنكنند یبه اين سؤال مدعی هستند آنان كه سخت كار م

پيشرفت   يزهبر از بين بردن انگ يرمستقيمصورت غ كه بهدشو می ناميده« تراشی يلدل»ندارند. اين پديده 
علت ديگر تنبلی اجتماعی، نبود وفاق  ؤثر است كه خود از داليل اساسی تنبلی اجتماعی در سازمان است.م

سازمانی در سازمان يا گروه و يا عدم شناسايی سهم هر فرد در گروه و عدم نگرانی نسبت به ارزيابی شدن 
ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ

1Marie levin 

2 simon 
3 Leven   
4 Parsens 
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ن ميزان هم تنبلی اجتماعی باال ميزانی كه در گروه ارزيابی و نظارت كاهش پيدا كند، به هما يرا بهاست؛ ز
عدم وجود معيارهای روشن كه افراد موظف باشند به آن دست پيدا كنند يا نبود شرح در واقع،  .رود یم

 منجر به تنبلی اجتماعی شود. تواند یوظايف، از ديگر عواملی است كه م

ا بر تعهد شغلی مهم ر یمحروميت نسباحساس برخی از متفكرين نقش نابرابری اجتماعی و  ،در ادامه
 ،ها از جامعه يا سازمانی كه با آن سروكار دارند، داللت بر عدالت داشته باشد آن کافرادی كه در .اند دانسته

كه جامعه را  هايیبيشتری دارند تا آن پذيری يتيعنی اينكه جامعه را عدالت محور بپندارند، تعهد و مسئول
جامعه( اگر محيط كار و اداره خود ) كنند یی كه در يک سازمان كار مافراد ؛برای مثالپندارند.  یناعادالنه م

 (.46: 1965، 1آدامز) كنند یبيشتر تالش م یور را منصفانه بپندارند، برای بهبود و بهره
كه به  يیها اعتقاد بر اين است كه افراد وقتی احساس كنند دادهادراک برابری آدامز نيز، در نظريه 

با يكديگر برابری دارند و احساس عدالت به كنند،  یكه از سازمان دريافت م يیها اندهو ست دهند یسازمان م
آيد.  یپيشرفت هم به وجود م ی يزه، انگيزه شغلی و رضايت شغلی دارند و به دنبال آن انگدهد ها دست  آن

كم  يشانها ندهبه سازمان زياد است، ولی ستا يشانها داده كنند یكاركنان احساس م كه یهنگامدر مقابل، 
خود به سازمان را كم كنند و در  یها داده كنند یاست؛ يعنی احساس كنند نابرابری وجود دارد، سعی م

تا احساس برابری را در خودشان به وجود آورند و شايد در بعضی مواقع  كنند یانجام تكاليف محوله تنبلی م
د و برعكس زمانی كه نزمان رفتار كناز خود غضب اخالقی نشان داده و برخالف اصول و قوانين سا

، ولی گذارد یها سنگ تمام م زياد است؛ يعنی سازمان واقعاً برای آن يشانها احساس كنند ستانده
اين باور كه بيافتد. در واقع، تالششان را افزايش دهند تا برابری اتفاق  كنند یكم است، سعی م يشانها داده

 .(33: 2004و همكاران، 2ليندن) با تنبلی اجتماعی دارد داری یطه معن، رابشوند یها منصفانه توزيع م پاداش
در واقع، بر اساس نبود انگيزه پيشرفت است.   مسئله ،بر تنبلی اجتماعی يرگذارتأث يرهایاز ديگر متغ

نردبان انگيزشی هستند بايد پيش از  تر يينپا یها نيازهايی كه در پله،  3سلسله مراتب نيازهای مازلو
باالتر ارضا   نيازهای ردهبه عبارت ديگر،  شوند. ءباالتر نردبان قرار دارند، ارضا یها ايی كه در پلهنيازه

مازلو  (.150: 1388كريمی، ) تا حدودی ارضا شده باشند تر يينپا یها مگر آنكه نيازهای رده شوند ینم
 شده يلانتظارات اجتماعی تعد معتقد است كه اين نيازها تحت تأثير هنجارهای زندگی اجتماعی و مطابق با

گفت كه اگر افرادی كه در سازمان مشاركت  توان یبا توجه به نظريه مازلو مبنابراين، . شوند یو سازگار م
و نبود انگيزه پيشرفت  رود یها برای پيشرفت از بين م آن ی يزهانگ ،نشود ينها تأم دارند نيازهای اوليه آن
 خواهد بود.خود عاملی برای تنبلی 

گونه كه در باال ذكر شد، نظريات متفاوتی درباره عوامل مؤثر بر تنبلی اجتماعی وجود  هماندر مجموع، 
از بعدی خاص به آن پرداخته و سعی نموده است تا حدودی آن را تبيين نمايند.  ها آنهر يک از  كهدارد

ها  يهنظريک از اين  يچهت، اما اس كرده اشارهيرگذار تنبلی اجتماعی تأثهر ديدگاه به برخی از علل  اگرچه

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 Adams 
2 Linden et all 

3 Maslow 
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توجه ها  يرگذار بر آن را مطرح نكرده و هر يک تنها به يكسری از مكانيزمتأثهای  يزممكانجامع  طور به
. بنابراين، اگر بخواهيم درک كامل و جامعی از ميزان تنبلی اجتماعی و عوامل موثر بر آن داشته اند نموده

در سه سطح خرد، ميانی و كالن در نظر گرفت و متناسب با هر سطح باشيم، بايستی ابتدا اين متغير را 
عوامل مرتبط و تاثيرگذار بر آن را مورد بررسی قرار داد. چرا كه تمام مسائل اجتماعی حوزه تاثيرگذاری و 

ينرو، برای به دست اوردن ازاتواند در سطوح كالن، ميانی و خرد قرار گيرد.  می همچنين تاثير پذيری شان
يری الگوپذخت كامل از مجموعه علل مؤثر بر تنبلی اجتماعی افراد، در مطالعه حاضر سعی شده است با شنا

شده فوق، عوامل عمده  یبررسهای  یتئورو همچنين با استفاده از  (1385) از مدل سه سطحی چلبی
يانی و خرد در را به تفكيک سطوح كالن، م ها آنتنبلی اجتماعی را مشخص نموده و  مسئلهيرگذار بر تأث

 ارائه نمود. قالب يک مدل تحليلی به شرح ذيل

 مدل تحلیلی تحقیق
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در هر دو گروه  يزد و خرم آباد در سه سطح خرد، ميانه و ها  فوق،  فرضيهبا توجه به مدل تحليلی  -
 به صورت زير مشخص نمود: توان می پژوهش حاضر راهای  شود. بنابراين، فرضيه می كالن سنجيده

   فرضیه اصلی: - 
 ميزان تنبلی اجتماعی در دو گروه كارمندان يزد و خرم آباد به طور معنی داری متفاوت است.   -

 فرعی:هاي  فرضیه -

 :سطح کالن يها هیفرضالف( 
 بين تنبلی اجتماعی و ارزش كار رابطه وجود دارد.
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 ه وجود دارد.بين تنبلی اجتماعی و بيگانگی سياسی رابط
 بين تنبلی اجتماعی و آنومی رابطه وجود دارد.

 رابطه وجود دارد. يیگرا بين تنبلی اجتماعی و عام

 :سطح میانه يها هیفرضب( 
 بين تنبلی اجتماعی و احساس عدالت سازمانی رابطه وجود دارد.

 بين تنبلی اجتماعی و نظارت سازمانی رابطه وجود دارد.
 فاق سازمانی رابطه وجود دارد.بين تنبلی اجتماعی و و

 بين تنبلی اجتماعی و شبكه روابط اظهاری رابطه وجود دارد.

 :سطح خرد يها هیفرضج( 
 بين تنبلی اجتماعی و نارضايتی شغلی رابطه وجود دارد.

 بين تنبلی اجتماعی و نبود انگيزه پيشرفت رابطه وجود دارد.
 رد.بين تنبلی اجتماعی و تعهد شغلی رابطه وجود دا

 .بين تنبلی اجتماعی و غضب اخالقی رابطه وجود دارد

 روش تحقیق
باشد كه عوامل  مطالعه كمی از نوع همبستگی است و تكنيک تحقيق پيمايش می روش پژوهش حاضر،

سطح ميانه و سطح خرد در دو شهر  يزد و خرم آباد مورد  مؤثر بر تنبلی اجتماعی را در سه سطح كالن،
 آباد جامعه آماری پژوهش نيز شامل؛ كارمندان ادارات دولتی دو شهر يزد و خرم دهد. بررسی قرار می

كه بر اساس فرمول كوكران و همچنين در نظر گرفتن هزينه، وقت و تضمين برخورداری از تعداد  باشد می
 200عداد نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديد كه از اين ت 400كافی برای تحليل معنادار خرده گروه ها، تعداد 

باشد. در رابطه با  می نفر از شاغلين ادارات دولتی شهر خرم آباد 200نفر از شاغلين ادارات دولتی شهر يزد و 
، داشتوجود در هر شهر كه  یارگان 18از بين در وهله اول، شيوه نمونه گيری نيز، بايستی عنوان نمود كه 

نفر از كارمندان آن به صورت  20، از هر ارگان بعدو در مرحله گرديده صورت تصادفی انتخاب  ارگان به 10
  تصادفی برای پر كردن پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفت. 

  : تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها -
باشد. منظور از تنبلی  بينی شونده در اين تحقيق تنبلی اجتماعی می متغير وابسته: متغير تأثيرپذير و پيش -

يگر فرد در گروه تالش كمتری از خود د عبارت بهشود.  یمرفتار فرد در گروه تضعيف اجتماعی اين است كه 
جوادی يگانه و ) دهد ینمتحركی را از خود نشان  یبهای انفرادی اين  يتموقعكه در  یدرحالدهد  یمنشان 
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در بين  ( جهت سنجش تنبلی اجتماعی1) جدولهای  (. در اين پژوهش از گويه110: 1391فوالديان،
 بر اساس طيف ليكرت( استفاده شده است:  ) پاسخگويان

 اندازه گیري تنبلی اجتماعیهاي  ( گویه1) جدول

 عنوان گویه
سطح 

 سنجش
 اقتباس

 خودساخته ترتيبی ترين كارها را بر عهده بگيريد؟ كنيد آسان در محيط شغلی خود تا چه اندازه سعی می

دانند چرا بايد به خود زحمت  ر كار آدم را نمیتا چه اندازه معتقديد وقتی در محيط شغلی قد
 زيادی بدهيم؟

 خودساخته ترتيبی

ای  ات را انجام دهی آدم ساده جمعی وظيفه تا چه اندازه موافقيد كه هر چه در كارهای دسته
 ات شانه خالی كنی؟ توانی از زير وظيفه هستی و بايد تا می

 خودساخته ترتيبی

يط شغلی و كارهای جمعی هر چه بيشتر كاركنی كار بيشتری روی تا چه اندازه معتقديد در مح
 ريزد؟ سرت می

 خودساخته ترتيبی

ای است او معتقد است كه برای حفظ شغل خود بايستی سعی  آقای محمدی كارگر كارخانه
نمود كه در محيط كار كمترين تالش را نمود ولی در عوض بايستی با زيركی از حاصل تالش 

 منفعت را از آن خود نمود؟ ديگران بيشترين
 خودساخته ترتيبی

باشد. به همين  اش می ای است، او در حال ساختن منزل مسكونی آقای اكبری كارگر اداره
سختی كار كند. به همين خاطر در ساعات اداری  خاطر مجبور است خارج از ساعات اداری به

 دازد؟خوبی راه بين رجوع را به تواند كار ارباب خسته است و نمی
 خودساخته ترتيبی

كند به  خانم حاتمی معاون دبيرستانی است او به دليل مشكالت زندگی، فرصت نمی
بنابراين، بعضی از كارهای خود را به همكاران و  كارهای مدرسه رسيدگی كند؛ تمام

 سپارد؟ آموزانش می دانش
 خودساخته ترتيبی

تواند در محيط كاری خود  ت شخصی نمیای است او به خاطر مشكال خانم باقری كارمند اداره
كند قسمتی از وظايف خود را به  تمام وظايفش را انجام بدهد به همين خاطر هميشه سعی می

 دوش ساير همكاران بيندازد؟
 خودساخته ترتيبی

كند در انجام وظايف اداری نبايد زياد از خود  ای است، او فكر می آقای ميرزايی كارمند اداره
 ت بلكه بايد بيشتر به فكر منافع خود بود؟انرژی گذاش

 خودساخته ترتيبی

 باشد: صورت زير می ها به تعاريف مفهومی متغيرهای مستقل و نحوه سنجش آن

 ارزش کار

های فكری و فيزيكی انسان چه با قصد مزد و پاداش و چه  كار عبارت است از حاصل جمع تمامی فعاليت
وی يا توليد كاالهای موردنياز خود يا ديگران كه شامل كارهای بدون آن، در جهت خدمات مادی و معن

های  از گويه فيزيكی، فكری، مديريتی، خدماتی، هنری، تجاری و مانند آن است. برای سنجش ارزش كار
 شده است: ( استفاده2) جدول
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 اندازه گیري ارزش کارهاي  ( گویه2) جدول

 عنوان گویه
سطح 

 سنجش
 اقتباس

 262: 1375چلبی،  ترتيبی است؟ فسه دارای ارزش سازندگین كار برايم فی

 262: 1375چلبی،  ترتيبی وجوش و تحرک است؟ كار نوعی جنب

 262: 1375چلبی،  ترتيبی كند؟ كار برايم نوعی سرخوشی و رضايت باطنی فراهم می

 خودساخته ترتيبی توان صاحب نوعی اقتدار در جامعه شد؟ از طريق كار و تالش می

 خودساخته ترتيبی توان شهرت و منزلت اجتماعی كسب كرد؟ طريق كار می از

 262: 1375چلبی،  ترتيبی توان معرفت و تجربه اندوخت؟ طور بالقوه می از طريق كار به

كار اصوالً برای كسب درآمد است و اگر بتوان درآمدی داشت نبايد 
 كاركرد؟

 خودساخته ترتيبی

دی كه دارد ارزشمند است وگرنه ارزش به نظر من كار به خاطر درآم
 ديگری ندارد؟

 خودساخته ترتيبی

 262: 1375چلبی،  ترتيبی های مادی و اقتصادی است؟ های كار انگيزه ترين انگيزه به نظر من مهم

 بیگانگی سیاسی

 كنشی( ميان فرد و جامعه) شناختی( و عينی) مفهوم بيگانگی نوعی انفصال، جدايی و عدم پيوند ذهنی
عنوان يكی از موانع  شود كه به می نهادها و ساختارهايی مانند سياست، خانواده، فرهنگ و...( تعريف)

حسنی، ) باشد می عنوان مانعی در راه توسعه ملی تأثيرگذار بر فرايند مشاركت اجتماعی و سياسی و نيز به
 ده است: ش ( استفاده3) جدولهای  (. برای سنجش بيگانگی سياسی از گويه131: 1389

 گیري بیگانگی سیاسی اندازههاي  ( گویه3) جدول

 عنوان گویه
سطح 

 سنجش
 اقتباس

كمبودهای جامعه به مسئولين  به نظر من بازگو كردن مشكالت و
 بخش نيست. مملكتی نتيجه

 خودساخته ترتيبی

 خودساخته ترتيبی مردم هيچ نظارتی بر اداره امور ندارند.

انتخابات تأثيری درروند سياسی  در كنم شركت من من فكر می
 كشورنداشته باشد

 خودساخته ترتيبی

كنم مقامات و مسئولين كشور به نظرات افرادی مثل من  فكر می
 احتياج نداشته باشند

 ترتيبی
سنجش مفاهيم اساسی علوم 

 125: 1383اجتماعی، 

هايی كه در عرصه  ای به خواندن يا گوش دادن جريان چندان عالقه
 افتد ندارم. فاق میسياست ات

 خودساخته ترتيبی

افتد، برايم  ی سياست برای كشورم اتفاق می اتفاقاتی كه در عرصه
 مهم نيست.

 خودساخته ترتيبی
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 آنومی
شود كه در آن هنجارهای اجتماعی نفوذ خود  از نظر دوركيم آنومی به وضعيتی در يک جامعه اطالق می

( 4) جدولهای  (. برای سنجش آنومی از گويه790: 1373گيدنز، ) را بر رفتار فرد از دست بدهند
 شده است: استفاده

 گیري آنومی اندازههاي  ( گویه4) جدول

 عنوان گویه
سطح 
 سنجش

 اقتباس

سنجش مفاهيم اساسی در علوم  ترتيبی بينی وجود ندارد. ثبات قابل پيش به نظر من در جامعه ما يک نظم و
 1383:126اجتماعی، 

جامعه روابط جای قانون را گرفته و برای اينكه كسی  به نظر من در
 پيشرفت كند الزم است پارتی داشته باشد.

 ترتيبی
سنجش مفاهيم اساسی در علوم 

 1383:126اجتماعی، 

به اميد قوانين امروز برای  شود نمی، گذارند میهر روز يک قانون تازه 
 آينده برنامه ريخت.

 ترتيبی
 سنجش مفاهيم اساسی در علوم

 1383:126اجتماعی، 

در جامعه ما قوانين خوبی وجود دارد و اگر كسی بخواهد تمام اين قوانين 
 .رسد میبه اهداف خود  حتماًرا رعايت كند 

 ترتيبی
سنجش مفاهيم اساسی در علوم 

 1383:126اجتماعی، 

وابط برتری ضبه نظر من در سيستم اداری و سازمانی جامعه روابط بر 
 دارد.

 ترتيبی
جش مفاهيم اساسی در علوم سن

 1383:126اجتماعی، 

كرد حتی برای زندگی شخصی  ريزی برنامه توان نمیرا  چيز هيچدر ايران 
 خود.

 ترتيبی
سنجش مفاهيم اساسی در علوم 

 1383:126اجتماعی، 

 ترتيبی كنند. شده عمل می امروزه مردم ما بيشتر برخالف قوانين وضع
سنجش مفاهيم اساسی در علوم 

 1383:126تماعی، اج

 گرایی عام
گيری ارزشی افراد كنشگر در رابطه با ديگران است. اينكه كنشگران در يک  عام گرايی نوعی جهت

طور خالصه،  گيری عام داشته باشند. به موقعيت نسبت به ديگران حاضر در آن موقعيت به چه ميزان جهت
خوشبين و ) شود می ها گفتهعام به غريبهبسط حوزه ضوابط و روابط خاص با آشناها به حوزه ضوابط 

 شده است: ( استفاده5) جدولهای  (. برای سنجش عام گرايی از گويه1390طالبی،

 گرایی  گیري عام اندازههاي  گویه (5) جدول

 عنوان گویه
سطح 
 سنجش

 اقتباس

كان دارد اول افراد اگر احياناً يک دفتر كار بزنيد و بخواهيد افرادی را استخدام كنيد تا چه اندازه ام
 ها را؟ خودی را استخدام كنيد و بعد غريبه

 خودساخته ترتيبی

كنيد و كار بسيار ضروری برای يكی از دوستان يا آشنايان در همان  ای كار می اگر احياناً در اداره
راه كنندگان كار او را زودتر  اداره پيش بيايد تا چه اندازه احتمال دارد كه نسبت به بقيه مراجعه

 بيندازيد؟
 خودساخته ترتيبی

هايتان به  اگر يک مأمور مالياتی بوديد كه اتفاقاً مسئوليت تعيين ماليات يكی از اقوام و خويش
شما واگذارشده بود چقدر احتمال داشت كه كمتر از حد معمول برايش ماليات تعيين كنيد و 

 تخفيف قائل شويد؟
 خودساخته ترتيبی
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 گرایی  گیري عام هاي اندازه گویه (5) دولادامه ج

 عنوان گویه
سطح 
 سنجش

 اقتباس

اگر رئيس يک شعبه بانک بوديد و قرار بود تعداد كمی وام به مشتريان خود بدهيد چقدر ممكن 
تر از ديگران پرداخت  مانده است، سريع بود كه وام يكی از اقوام خود را كه نوبتش خيلی باقی

 كنيد؟
 خودساخته ترتيبی

يک اداره بوديد و قرار بود كه بعد از امتحان استخدامی چندنفری را كه باالتر از يک  اگر رئيس
اند استخدام كنيد و اتفاقاً يكی دوتا از اقوام شما هم در اين امتحان شركت  مقداری نمره آورده

ها را استخدام  كرده بودند ولی نمره الزم را به دست نياورده بودند چقدر ممكن بود كه شما آن
 كرديد؟ می

 خودساخته ترتيبی

های بيمارستان بوديد و يكی از اقوامتان در  اگر در يک بيمارستان دولتی مسئول يكی از بخش
بستری شدن در بخش شما بود چقدر احتمال داشت به او كمک كنيد و نوبت او را جلو  نوبت

 بيندازيد؟
 خودساخته ترتيبی

 عدالت سازمانی
انی بيشتر به احساس فرد اشاره دارد مبنی بر اينكه متناسب با ميزان كاری در پژوهش حاضر، عدالت سازم

دارد. عدالت سازمانی عمدتاً ناشی از مقايسه  دهد حقوق، پاداش و مزايا دريافت می كه در سازمان انجام می
معيدفر، ) باشد می خود و ديگران در رابطه با دريافت حقوق، پاداش و مزايا از سازمان متناسب با انجام كار

 شده است: (استفاده6) جدولهای  (. برای سنجش عدالت سازمانی از گويه272: 1387

 گیري عدالت سازمانی اندازههاي  گویه (6) جدول

 عنوان گویه
سطح 

 سنجش
 اقتباس

 خودساخته ترتيبی ميزان پرداختی به من در مقابل كارم مناسب است.

های دريافتی من  دهم، در مقايسه با پاداش م میبه نظر من حجم كاری كه در محيط شغلی انجا
 كامالً عادالنه است.

 خودساخته ترتيبی

 خودساخته ترتيبی شود. های كاركنان اخذ می ی تصميمات شغلی تحت تأثير نظرات و ديدگاه همه

صورت  گيرد بر اساس منافع تمام افراد به های كه در محيط شغلی من صورت می گيری تصميم
 شود. ظر گرفته میيكسان در ن

 خودساخته ترتيبی

 خودساخته ترتيبی كاركنان اجازه به چالش كشيدن يا درخواست تجديدنظر در تصميمات اخذشده رادارند.

عنوان  فارغ از تخصص، مهارت و سطح تحصيالت( به) ی ما در محيط شغلی ما به همه
 شود. هايی مؤثر و برابر با وظايف متفاوت نگريسته می انسان

 خودساخته رتيبیت

 نظارت سازمانی
از زمان  ها برنامهها و  گيری يمتصمارزيابی »عبارت است از:  اند كردهتعريفی كه در مورد كنترل و نظارت 

ی برنامه و تصحيح ها هدفو اقدامات الزم برای جلوگيری از انحراف عمليات نسبت به  ها آناجرای 
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گردد، ارزشيابی جزئی از نظارت  یمكه در اين تعريف مالحظه  طور ؛ همان«آمده وجوده بانحرافات احتمالی 
( 7) جدولهای  (. برای سنجش نظارت سازمانی از گويه241: 1368جاسبی، ) آيد یم حساب بهو كنترل 

 است: شده استفاده

 گیري نظارت سازمانی اندازههاي  گویه (7) جدول

 عنوان گویه
سطح 

 سنجش
 اقتباس

 خودساخته ترتيبی شود. گونه نظارتی بر آن اعمال نمی ی است كه هيچا گونه مان به محيط شغلی

 خودساخته ترتيبی هايی را برای نظارت بر كاركنان تهيه نموده است. مان، دستورالعمل كارفرما در محيط شغلی

 خودساخته ترتيبی گيرم. كنم مورد ارزيابی قرار می هرلحظه در محيط كارم احساس می

 خودساخته ترتيبی وی كاركنان خيلی نظارت دارد.كارفرمای ما بر ر

 خودساخته ترتيبی مورد كارمان گزارش بدهيم. بار در محيط كار بايد در هرچند وقت يک

 خودساخته ترتيبی شويم. درستی انجام ندهيم از سوی كارفرما توبيخ می مان وظايفمان را به اگر در محيط شغلی

 خودساخته ترتيبی شود. گونه نظارتی بر آن اعمال نمی هيچ ای است كه گونه مان به محيط شغلی

 وفاق سازمانی
نه شغل( است كه در آن ) كل سازمانی های مثبت يا منفی افراد نسبت به وفاق سازمانی عبارت از نگرش

مشغول به كارند. در وفاق سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طريق آن 
دهد. در تحقيق حاضر، وفاق سازمانی نوعی نگرش است كه ميزان  را مورد شناسايی قرار می سازمان خود

 دهد عالقه و دلبستگی و وفاداری كاركنان نسبت به سازمان و تمايل آنان به ماندن در سازمان را نشان می
 ه است:شد ( استفاده8) جدولهای  (. برای سنجش وفاق سازمانی از گويه144: 1391مصطفی نژاد، )

 گیري وفاق سازمانی اندازههاي  ( گویه8) جدول

 عنوان گویه
سطح 

 سنجش
 اقتباس

 خودساخته ترتيبی من و همكارانم در مورد مسائل مختلف كاری باهم توافق داريم.

 خودساخته ترتيبی كنم. خواهم در محيط كاری تغييری ايجاد كنم با همكارانم همفكری می كه می هنگامی

 خودساخته ترتيبی كنم. نظر می برد و اهداف جمعی از تمايالت شخصی خود صرفبه خاطر پيش

كنند و همسو با  ی سطوح در قبال اهداف كارشان واقعاً احساس مسئوليت می كاركنان همه
 كنند. تحقق اهداف عمل می

 خودساخته ترتيبی

 نظری ترتيبی داريم. ام وجود دارد همه باهم توافق در مورد اصول و قوانينی كه در محيط شغلی

 شبکه روابط اظهاري
هايی دانست كه باعث افزايش همبستگی و اعتماد  توان هنجارها و ارزششبكه روابط اظهاری را می

ها، هنجارها، ارزش) يعنی دارای دو وجه ذهنی شوند؛ها می اجتماعی و تسهيل عمل جمعی و ايجاد شبكه



 

 

 

 

 

 1397، پاييز و زمستان 2، شماره 9بررسی مسائل اجتماعی ايران، دوره   106 

  

 

ی روابط  (. برای سنجش شبكه182: 1384 ادی يگانه و همكارانجو) شبكه و گروها( است) اعتماد( و عينی
 شده است: ( استفاده9) جدولهای  اظهاری از گويه

 اندازه گیري شبکه روابط اظهاريهاي  ( گویه9) جدول

 اقتباس سطح سنجش عنوان گویه

 خودساخته ترتيبی در محيط شغلی من افراد باهم صميمی هستند.

كنند كه به او  ای كسی مشكلی پيش بيايد. بقيه سعی میدر محيط شغلی ما، اگر بر
 كمک كنند و مشكلش را حل كنند.

 خودساخته ترتيبی

 خودساخته ترتيبی گيرم. وجه از همكاران كمک نمی هيچ با مشكلی مواجه شوم به اگر

 تهخودساخ ترتيبی من با همكارانم عالوه بر روابط در محيط كاری، تعامالت خانوادگی هم داريم.

من با همكارانم عالوه بر روابط در محيط كاری در خارج از محيط كاری باهم به 
 رويم. ورزش و تفريح می

 خودساخته ترتيبی

 خودساخته ترتيبی كنند. اگر ازنظر مالی مشكلی برايم پيش بيايد همكارانم به من كمک می

 نارضایتی شغلی
داند كه ناشی از ارزيابی شغل خويش  لذت بخشی مینارضايتی شغلی را حالت عاطفی غير »(، 1976) لوک

برای سنجش نارضايتی شغلی از «. های شغلی است در نرسيدن به اهداف يا ناكام شدن در نيل به ارزش
 شده است: ( استفاده10) جدولهای  گويه

 گیري نارضایتی شغلی اندازههاي  ( گویه10) جدول

 عنوان گویه
  سطح

 سنجش
 اقتباس

 خودساخته ترتيبی مندم. د عالقهمن به كار خو

 خودساخته ترتيبی شود در مقابل زحماتم ناچيز است. به نظر من ميزان پاداشی كه برای شغل من پرداخت می

 خودساخته ترتيبی من از امكانات و تسهيالت ابزاری كه برای پيشبرد شغلم در اختيارم هست، راضی هستم.

 خودساخته ترتيبی ستم.من از زمان كاری خودم كامالً راضی ه

 خودساخته ترتيبی من از همكاران خود راضی هستم.

 نبود انگیزه پیشرفت
يكی از وظايف مدير ايجاد انگيزش در كاركنان است. برای اين كار مدير بايد عوامل انگيزش كاركنان را 

 اند:د بشناسد. مک كه له لند توجه به نيازهای زير را عامل افزايش انگيزش كاركنان می
نياز به كسب قدرت و يكی ديگر از  – 3نياز به ايجاد ارتباط با ديگران  – 2نياز به كسب موفقيت  – 1

تا افراد با  شود كه اين نياز كاركنان تأمين شود موجب می های مادی است. درصورتی عوامل انگيزش، پاداش
تنها كارها درست  توجهی نشود نهدقت بيشتری وظايف خودشان را انجام بدهند، ولی اگر به اين نيازها 



 

 

 

 

 

 107 آبادی، مباركی، بيرانوند / تحليل عوامل مؤثر بر تنبلی اجتماعی   ...  زارع شاه

 

 

(. 44: 1378استيفن، ) شود گيرد، بلكه باعث از بين رفتن انگيزه پيشرفت در ميان كاركنان می انجام نمی
 ( استفاده شده است:11) جدولهای  برای سنجش نبود انگيزه پيشرفت از گويه

 گیري نبود انگیزه پیشرفت اندازههاي  گویه (11) جدول

 اقتباس ح سنجشسط عنوان گویه

دهم ندارد، همين باعث شده بابی عالقگی  تخصص من ربطی به كاری كه انجام می
 كارم را انجام دهم.

 نظری ترتيبی

ای برای پيشرفت  ديگران برای كار من ارزشی و احترامی قائل نيستند، انگيزه از اينكه
 بينم. نمی

 نظری ترتيبی

ای  دهند، برای من هم انگيزه خوبی انجام نمی بينم ديگران كارشان را به از اينكه می
 ماند كه كارم را به نحو احسن انجام دهم. باقی نمی

 نظری ترتيبی

كنند ولی از حقوق و مزايای بيشتری بهره  بينم ديگران از من كمتر كار می از اينكه می
 بينم. شوند. ديگر ميل و رقبتی برای پيشرفت كار خود نمی مند می

 نظری ترتيبی

شود. همين  دهم به من داده نمی حقوق و دستمزد كافی در قبال كاری كه انجام می
 شود بابی انگيزگی آن را انجام دهم. باعث می

 نظری ترتيبی

 تعهد شغلی
هايی نظير  (، در تالش برای ارائه تعريفی جامع پيرامون تعهد شغلی، بر شاخص2008) التهام و ديگران

های  شناسی، تالش برای ايده شناسی، پشتكار، رعايت نظم و انضباط، وقت ظيفهسرعت و دقت در انجام كار، و
مصطفی ) اند خالقانه در انجام كار، دلبستگی عميق به شغل و احساس مسئوليت در برابر سازمان تأكيد ورزيده

 شده است: ( استفاده12) جدولهای  (. برای سنجش تعهد شغلی از گويه240: 1391نژاد، 

 گیري تعهد شغلی اندازههاي  ویهگ (12) جدول

 اقتباس سطح سنجش عنوان گویه

 خودساخته ترتيبی شوم كه باقی دوران اشتغال خود را در اين شغل بگذرانم. خيلی خوشحال می

خورم، حتی  در صورت ترک شغلم و اينكه چه چيزی پيش خواهد آمد تأسف می
 اگر شغل ديگری در انتظارم باشد.

 خودساخته ترتيبی

توانم به شغل  كنم به همان راحتی كه به اين شغلم وابسته شدم نمی كر میف
 ديگری وابسته شوم.

 خودساخته ترتيبی

 خودساخته ترتيبی كنم خوشحال هستم. از اينكه در اين شغل خدمت می

 خودساخته ترتيبی برم. كنم لذت می از اينكه درباره شغل خودم با ديگران صحبت می

 خودساخته ترتيبی ه خودم باشد مشكل است كه همين اآلن شغلم را ترک كنم.دلخوا حتی اگر به
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 غضب اخالقی  

تصور( نقص ) عدالتی اجتماعی حاصل از ، خشم اخالقی تؤام با نوعی احساس بی1مراد از غضب اخالقی
 باشد تماعی میی روابط اج جای آن، در پهنه ی اخالقی( و جايگزينی زور و تزوير به با صبغه) قواعد اجتماعی

 شده است:  ( استفاده13) جدولهای  (. برای سنجش غضب اخالقی از گويه262: 1388موسوی، )

 گیري غضب اخالقی اندازههاي  گویه (13) جدول

 اعتبار و پایایی تحقیق -
ترتيب كه در مدل  اين شده است. به ای بهره گرفته عه، برای سنجش اعتبار تحقيق از اعتبار سازهدر اين مطال

عنوان اعتبار آن شاخص در نظر  شده بر روی متغير پنهان به گيری، ضرايب متغيرهای مشاهده اندازه
يابد. عالوه بر  شده است. به عبارت ديگر، هر چه ضرايب حاصله باال باشد اعتبار سازه افزايش می گرفته

شده است و گويه  ها استفاده اين، در پژوهش حاضر، از ضرايب آلفای كرونباخ برای تعيين پايايی شاخص
( نتايج مربوط 14) اند. جدول اند از مقياس حذف گرديده هايی كه موجب كاهش ضريب آلفای مقياس شده

 دهد: ها را نشان می به آزمون پايايی مقياس

ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1 moral outrage  

 عنوان گویه
سطح 

 سنجش
 اقتباس

كند مزايای ناشی از شغلش در مقايسه با حجم كاری  ای است، او فكر می آقای امجدی كارمند اداره
 تا چه اندازه او اجازه دارد با گرفتن رشوه حق خودش را بگيرد؟ دهد ناعادالنه است انجام میكه 

 خودساخته ترتيبی

ندارد، به همين دليل  كند، مدير احترام و حرمت او را آقای بيگی كارگر شركتی است او فكر می
كارهايی  به ستكند و د مناسب تالفی می شود و در مواقع خشمگين می اوقات ناراحت و بعضی

 زند كه اعتبار شركت كم شود. می
 خودساخته ترتيبی

ای بود كه صاحب كارخانه به دليل داشتن غيبت زياد او را اخراج  آقای صالحی كارگر كارخانه
 تبليغاتی بر ضد كارخانه پرداخت. آقای صالحی برای گرفتن حقش به كرد،

 خودساخته ترتيبی

كند، آيا كارگرها برای تالفی در  گيری می گرانش خيلی سختسركارگر يک گروه توليدی بر كار
 توانند تالفی كنند و كارشان را با دقت انجام ندهند. مواقعی كه حضور ندارد می

 خودساخته ترتيبی

اند. آيا او اجازه دارد با  كند كه حقش را خورده ای است. او فكر می آقای رضايی كارمند اداره
 گيرد؟بازی حق خودش را ب پارتی

 خودساخته ترتيبی

كند حقوقش كم است در مقايسه با حجم كاری كه  ای است، او فكر می آقای جعفری كارمند اداره
اش  دهد، او برای تالفی از ماشين و تلفن اداره برای كارهای شخصی و خانوادگی انجام می

 كند. استفاده می
 خودساخته ترتيبی
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 پایایی سنجش متغیر ها( ضرایب 14) جدول

 یرهامتغ
 پرسشنامه نهایی

 یرهامتغ
 پرسشنامه نهایی

 ضریب پایایی تعداد گویه ها ضریب پایایی تعداد گویه ها

 0.730 7 نظارت سازمانی 0.853 9 تنبلی اجتماعی

 0.760 5 وفاق سازمانی 0.797 9 ارزش كار

 0.809 6 ی روابط اظهاری شبكه 0.727 8 بيگانگی سياسی

 0.635 5 نارضايتی شغلی 0.774 8 آنومی

 0.850 5 ی پيشرفت يزهانگنبود  0.774 8 يیگرا عام

 0.809 6 تعهد شغلی 0.752 7 عدالت سازمانی

 0.835 6 غضب اخالقی 0.778 6 تنبلی فردی

 هاي تحقیق یافته
 هاي توصیفی: الف( یافته

 جنس
دهد.  یمجنس را نشان  برحسبی موردبررسم آباد ( توزيع فراوانی نسبی كارمندان يزد و خر15) جدول

نفر كارمندان  200 ( هستند كه از اين تعداد=400N) شود از كل حجم نمونه تحقيق یمچنانچه مالحظه 
بتوان نتايج مربوط به هر  تر راحتتا  اند شده انتخابمساوی  صورت بهكارمندان خرم آباد  نفر هم 200يزد و 

 59مرد و  نفر 141نفر زن و در شهر خرم آباد  74مرد و  126مود. در شهر يزد مقايسه ن باهمدو گروه را 
 باشند: می به عنوان نمونه مورد نظر در اين مطالعه نفر زن

 جنس برحسبی یزد و خرم آباد  موردبررس( توزیع فراوانی افراد 15) جدول

 خرم آباد یزد نوع گروه

 فراوانی

 جنس

فراوانی 

 مطلق

فراوانی 

 درصدي
 فراوانی درصدي اوانی مطلقفر

 70.5 141 63.0 126 مرد

 29.5 59 37.0 74 زن

 100 200 100 200 جمع كل

 سن
دهد. طبق  ( توزيع فراوانی نسبی بين دو شهر يزد و خرم آباد را به تفكيک سن نشان می16) جدول
اين بررسی به خود  مقوله نمايی را در 22- 34گروه سنی  های موجود در اين جدول، در شهر يزد يافته

ی نمايی  ی سنی قرار دارند. ولی اين مقوله شاغلين اين شهر در اين رده درصد 50و  اختصاص داده است
ی  درصد شاغلين اين شهر در اين رده 48سال قرار دارد و  47 – 35در شهر خرم آباد در بين گروه سنی 

 سنی قرار دارند:
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 سن برحسب آباد خرمی شهر یزد و ردبررسمو( توزیع فراوانی افراد 16) جدول شماره
 خرم آباد یزد نوع گروه

 فراوانی
 سن

 درصد زن درصد مرد
 درصد

 کل()
درصد 

 مرد
 زن درصد

 درصد
 کل()

 40.5 66.1 29.8 50 52.7 48.4 سال 34 – 22

 48.0 32.2 54.6 38.0 43.2 34.9 سال 47 – 35

 11.5 1.7 15.6 12.0 4.1 16.7 سال 58 – 48

 100 100 100 100 100 100 جمع كل
N 126 74 200 141 59 200 

 متغیرهاي مستقل و وابسته
( توزيع فراوانی نسبی افراد مورد بررسی شهرهای يزد و خرم آباد را بر حسب متغيرهای مستقل 17) جدول

مورد  دهد. همان گونه كه از نتايج جدول پيداست، در بين نمونه آماری می و وابسته به تفكيک جنس نشان
مطالعه ميزان آنومی بيشتر بوده و در مقابل ميزان نظارت سازمانی، وفاق سازمانی، شبكه روابط اظهاری، 

 باشد.  می انگيزه پيشرفت و ميزان تعهد شغلی بسيار پايين

متغیرهاي مستقل و  برحسب آباد خرمی شهر یزد و موردبررس( توزیع فراوانی افراد 17) جدول شماره

 وابسته

 طبقه

 تغیرهام

 )درصد( پایین )درصد( متوسط )درصد( باال

 زن مرد زن مرد زن مرد

 79.6 60.2 9.1 25.7 11.4 14.1 تنبلی اجتماعی

 0.85 20.8 27.05 32.9 72.1 45.9 ارزش كار

 17.15 49.8 38.05 36.4 44.8 13.85 بيگانگی سياسی

 17.15 15.85 38 38.80 44.85 45.35 آنومی

 19.95 24.35 48.05 45.35 32 32.25 يیگرا عام

 13.05 13.35 32.3 34.85 54.7 51 عدالت سازمانی

 23.85 30 67.3 64.05 8.85 5.95 تنبلی فردی

 46.25 40.1 42.5 47.9 11.7 12 نظارت سازمانی

 36.9 49.15 50.2 41.30 12.9 9.55 وفاق سازمانی

 27.1 36.25 38.9 44.8 57 18.95 ی روابط اظهاری شبكه

 37 53.9 50.45 35.7 12.55 10 نارضايتی شغلی

 37.4 38 36.55 26.90 26.05 35.1 ی پيشرفت يزهانگنبود 

 44 41 37.05 37 18.95 22 تعهد شغلی

 83.05 75.5 12.2 13.70 4.75 10.8 غضب اخالقی
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 هاي استنباطی ب( یافته

 مستقلهاي  با نمونه tنتایج مربوط به آزمون  

 ل تولد و تنبلی اجتماعیرابطه شهر مح
تنبلی اجتماعی( در اين ) دوحالته( و متغير وابسته) با توجه به اينكه متغير مستقل شهر دارای سطح اسمی

های مستقل برای نشان دادن رابطه بين  با نمونه tباشد، از آزمون  ای می رابطه دارای سطح سنجش فاصله
دهنده آن است كه از لحاظ ميانگين  ( نشان18) ر جدولشده است. نتايج موجود د اين دو متغير استفاده

 آباد از نظر تنبلی اجتماعی وجود ندارد: تفاوت معناداری بين دو شهر يزد و خرم

 گویان( براي کل پاسخ) ي تنبلی اجتماعی و شهر محل تولد ( رابطه18) جدول

 

متغیر 

 مستقل

متغیر 

 وابسته

جهت همگنی  levenزمون 
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 میانگین tآزمون 

 F
 

ی
عن

م
 

ي
دار

 

T
 

ي
اد

 آز
جه

در
 

ی
عن

م
 

و 
 د

ي
دار نه
دام

ت  
او

تف

ن
گی

یان
م

 
ها

 

زد
ی

 

رم
خ

 
اد

آب
 

زد
ي

باد 
م آ

خر
ی 
اع

تم
 اج

ی
نبل

ت
 

فرض همگن 
.2 ها بودن واريانس

66
1

 

0.
10

4
 

0.
70

7
- 

39
8

 0.
48

0
 0.

50
00

0
- 

31
.4

15
0

 

31
.9

15
0

 

فرض ناهمگن 
 ها بودن واريانس

  0.
70

7
- 39

20
82

6
 

0.
48

0
 0.

50
00

0
- 

20
0

 

20
0

 

 نتایج مربوط به رگرسیون چندگانه:

 کالن، میانی و خرد() مدل رگرسیونی کلی تحقیق
نيز رگرسيون عوامل مؤثر بر تنبلی اجتماعی را بر اساس متغيرهای مستقل سطح خرد، ميانه و  (19) جدول

نگيزه پيشرفت و های جدول حاكی از آن است كه نبود ا دهد. يافته كالن در ميان كل پاسخگويان نشان می
های  كننده ترين تبيين گرايی در سطح كالن مهم غضب اخالقی در سطح خرد و بيگانگی سياسی و عام

ديگر، هر چه قدر غضب اخالقی و نبود انگيزه پيشرفت و  عبارت باشند. به تنبلی اجتماعی در اين پژوهش می
گرايی افزايش يابد تنبلی  يابد و هرچه عام بيگانگی سياسی در جامعه بيشتر باشد، تنبلی اجتماعی افزايش می

جدول مذكور، متغيرهای مستقل تحقيق همراه با  1يابد. در مدل شماره  اجتماعی در جامعه كاهش می
درصد از كل واريانس تنبلی اجتماعی  48اند  هم توانسته اند و بر روی ای واردشده يكسری متغيرهای پيشينه
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های مدل مذكور پيدا است متغيرهای نبود انگيزه پيشرفت و غضب  يافتهرا تبيين نمايند. همچنان كه از 
اند؛ اما  اخالقی در سطح خرد و بيگانگی سياسی و آنومی در سطح كالن معناداری خود را حفظ كرده

تعهد شغلی در سطح خرد و عدالت سازمانی، نظارت سازمانی، وفاق  متغيرهای ديگر نارضايتی شغلی و
بط اظهاری در سطح ميانه و ارزش كار و آنومی در سطح كالن هنوز غير معنادار سازمانی، شبكه روا

، متغير سن تأثير معناداری بر روی تنبلی اجتماعی داشته 1اند. عالوه بر موارد فوق در مدل شماره  مانده باقی
بلی اجتماعی كنيم به ميزان تن است. بدين معنی كه هرچقدر از سنين پايين به سنين باال در مدل حركت می

 شود: افراد افزوده می

 سطح خرد، میانه و ضرایب استاندارد رگرسیون تنبلی اجتماعی  روي متغیرهاي مستقل ( 19) جدول

 گویان( در میان کل پاسخ)  اي کالن با کنترل متغیرهاي پیشینه

 1ادامه مدل  ادامه متغیرهاي مستقل ردیف 1مدل  متغیرهاي مستقل ردیف

 ینارضايتی شغل 1
0.033 

(0.652) 
 ارزش كار 9

0.003- 
(0.064-) 

 نبود انگيزه پيشرفت 2
***0.260 

(5.790) 
 بيگانگی سياسی 10

***0.139 
(2.811) 

 تعهد شغلی 3
0.016 

(0.386) 
 آنومی 11

0.035- 
(0.684-) 

 غضب اخالقی 4
***0.336 

(7.319) 
 گرايی عام 12

***0.200- 
(4.595-) 

 عدالت سازمانی 5
0.073 

(1.781) 
 جنس 13

0.069 
(1.724-) 

 نظارت سازمانی 6
0.009- 

(0.205-) 
 سن 14

**0.085 
(2.213) 

 وفاق سازمانی 7
0.053- 

(1.072) 
 استان محل تولد 15

0.019- 
(0.509-) 

 شبكه روابط اظهاری 8
0.016- 

(0.340-) 
16   

    R2 0.489 

    
 شده ضريب تعيين تعديل
AdjustedR2 

0.469 

 400 د مشاهداتتعدا    

 گیري نتیجه
ای ميان كارمندان يزد و  هدف اصلی اين تحقيق، بررسی عوامل مؤثر بر تنبلی اجتماعی و مطالعه مقايسه

در سه سطح خرد، ميانه و ) های تأثيرگذار آن منظور بررسی ابعاد اين مسئله و مكانيسم كه به آباد بود خرم
های مختلف موردبررسی قرار گرفت و تا  ل ابتدا تئوریكالن(، تحقيق مذكور انجام گرفت. طبق معمو
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ها و باهدف توسعه يک  كننده اين رابطه مشخص شد. سپس با الهام از اين ديدگاه حدودی عوامل تعديل
رابطه بين تنبلی اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در اين زمينه موردبررسی واقع شد و با توجه  مدل تركيبی،

و روابط  شده های مختلف آماری، مدل توسعه داده ده از پيمايش با استفاده از آزمونآم دست های به به داده
صورت،  های آن مورد آزمون قرارگرفته و در نهايت نيكويی برازش آن مشخص شد. بدين بين سازه

 شده و نتايج زير به دست آمد: فرضيات اصلی سطح خرد، ميانه و كالن تحقيق مورد آزمون واقع
دهد كه ازلحاظ ميانگين تفاوت معناداری بين دو استان يزد و لرستان  می نشان tمون نتايج آز  -

 ازلحاظ تنبلی اجتماعی وجود ندارد.
همچنين، نتايج رگرسيونی عوامل مؤثر بر تنبلی اجتماعی بر روی متغيرهای مستقل سطح خرد در  -

پيشرفت، تعهد شغلی و غضب اخالقی  دهد كه نارضايتی شغلی، نبود انگيزه گويان نشان می ميان كل پاسخ
دهد كه احساس  نمايند. متغيرهای سطح ميانه نيز نشان می درصد از تنبلی اجتماعی را تبيين می 0.43باهم 

درصد از تنبلی  0.054عدالت سازمانی، نظارت سازمانی، وفاق سازمانی و شبكه روابط اظهاری باهم 
دهد كه ارزش كار، بيگانگی سياسی،  نشان می طح كالن نيزسهای  نمايند و يافته اجتماعی را تبيين می

كنند. عالوه بر اين، در رابطه با  درصد از تنبلی اجتماعی را تبيين می 0.27گرايی باهم  آنومی و عام
گردد كه در نهايت با وارد شدن در مدل نهايی از بين آنها، تنها نبود  می متغيرهای سطح خرد مشاهده

ب اخالقی معناداری خود را حفظ كرده و نارضايتی شغلی و تعهد شغلی معناداری انگيزه پيشرفت و غض
با وارد شدن در مدل نهايی، معناداری خود را  اند. ولی متغيرهای سطح ميانه داده خودشان را از دست

ا گرايی معناداری خودشان ر واز بين متغيرهای سطح كالن نيز تنها بيگانگی سياسی و عام اند داده ازدست
ها حاكی از آن است كه  اند. بنابراين، يافته داده شان را ازدست و ارزش كار و آنومی معناداری اند حفظ كرده

گرايی در سطح كالن  نبود انگيزه پيشرفت و غضب اخالقی در سطح خرد و بيگانگی سياسی و عام
ديگر، هر چه قدر غضب  عبارت باشند. به های تنبلی اجتماعی در اين پژوهش می كننده ترين تبيين مهم

يابد و  اخالقی و نبود انگيزه پيشرفت و بيگانگی سياسی در جامعه بيشتر باشد، تنبلی اجتماعی افزايش می
 يابد. گرايی افزايش يابد، تنبلی اجتماعی نيز در جامعه كاهش می هرچه عام

 ها: توصیه 

را در سه سطح خرد، ميانه و كالن توان پيشنهادهايی  ها، می در مجموع با در نظر گرفتن اين يافته
 صورت زير مطرح نمود: به

 الف( سطح خرد
از آنجايی كه يكی از عوامل تنبلی نبود انگيزه است.يكی از وظايف مديران ايجاد انگيزش در سازمان است 

كاری، انتخاب افراد متخصص متناسب با های  توان از طريق دستمزد كافی، وجود مشوق می كه اين نياز
وجود نظم در محيط كاری و عدالت در پرداخت مزايا انجام شود. در صورتی كه اين نيازهای كاركنان  كار،

شود تا كاركنان با دقت بيشتری وظايف خود را انجام دهند و از تنبلی اجتماعی  می تأمين شود موجب
 اجتناب ورزند.
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هد، اگر با بازخورد منفی د زمانی كه فردی تنبلی اجتماعی دارد و تالش كمی از خودش نشان می 
دهد، اگر بازخورد مثبت دريافت كند، در اين  روبرو شود يا فردی كه تالشگری خوبی از خود نشان می

صورت، قطعاً افزايش انگيزه و افزايش تالشگری اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. به عبارت ديگر، اين 
 م اخالقی از خود نشان ندهند.عدالتی نكنند و غضب وخش بی شود احساس می روند باعث

 ب( سطح میانه
دهند حقوق، پاداش و مزايا داده شود.  می سعی شود در سازمانها به افراد متناسب با ميزان كاری كه انجام

چرا كه  عدالت سازمانی عمدتاً ناشی از مقايسه خود و ديگران در رابطه با دريافت حقوق و مزايا از سازمان 
گيرد كه در غير اين صورت با نارضايتی كاركنان و كم كاری و تنبلی مواجه  می ، شكلمتناسب با انجام كار

 خواهند شد.

به كاركنان اجازه چالش كشيدن يا تجديد نظر درمورد تصميمات اخذ شده داده شود و به همه ی آنها 
جريان كار فارغ از تخصص، مهارت و سطح تحصيالت( نگريسته شود تا در  ) به عنوان انسانهايی مؤثر

آيد و همين  می احساس برابری داشته باشند كه از اين طريق، احساس وفاداری قوی در آنها به وجود
 شود. می موجب عالقه و دلبستگی كاركنان نسبت به سازمان و موجب تمايل آنها در ماندن در سازمان

 ج ( سطح کالن
باطنی و كسب شهرت، اقتدار و منزلت در  عنوان فعاليتی ارزشمند كه باعث سازندگی و رضايت به كار به
 شود، نگريسته شود. جامعه می

از آنجا كه بيگانگی سياسی به عنوان يكی از عوامل انفصال و جدايی و عدم پيوند ذهنی و عينی ميان 
نهادها و ساختارهايی مانند سياست، فرهنگ و خانواده و ...( تعريف شده و به عنوان يكی از  ) فرد و جامعه

 مل تأثير گذار بر فرايند مشاركت اجتماعی و سياسی و نيز به عنوان مانعی در راه توسعه ملی مطرحعوا
گردد، الزم است كه برای مشاركت مردم در عرصه سياست اقداماتی انجام شود تا آنها با انگيزه بيشتری  می

 كشورشان مشتاقانه شركت كنند.های  در تصميم گيری

اجتماعی گسترده و غير های  ی خود را به گروهها  حوزه احساسات و انديشهسعی شود در جامعه، افراد 
شخصی بسط دهند تا شاهد عام گرايی باشيم كه اين امر خود موجب داشتن تعهد و مسؤليت پذيری 

 گردد. می اجتماعی
 ودر نهايت، اعمال دقت و توجه سازمانها در برقرار نمودن شايسته ساالری و عام گرايی و دوری از

 روابط خاص گرايی. 
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