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  چكيده

اخيـر مـورد توجـه قـرار      تنبلي اجتماعي از مواردي است كه به ايرانيان نسبت داده مي شـود و در سـالهاي  
گرفته است و نمودهاي آن نيز در جامعه ايران موجود است، از جمله پايين بودن بهره وري كـار، تعطـيالت   

عليرغم اهميت اين موضوع، تاكنون پژوهش جامعه شناختي مسـتقيمي در  . فراوان، اضافه وزن و كم تحركي
وثر بر تنبلـي اجتمـاعي را در قالـب يـك مفهـوم در      مقاله حاضر ميزان و عوامل م. باره آن انجام نشده است

شهروند تهرانـي بـوده    1256روش تحقيق پيمايش بر روي . چارچوب نظريه انتخاب عقالني بررسي مي كند
تفسـير  . درصد است 20يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه حداقل ميزان گرايش به تنبلي در تهران . است

مهمتـرين عوامـل مـوثر بـر تنبلـي در      . ر تهران را رو به افزايش نمي دانداين يافته، روند گرايش به تنبلي د
نتيجه نهايي اين است . تحليل هاي چندمتغيره عبارت است از تقديرگرايي، احساس بي قدرتي و خودمداري

كه پايين بودن ميزان تمايل به تنبلي در تهران، نشانه پـايين بـودن ميـزان تنبلـي نيسـت، چـون وضـعيت        
  .تسهيل كننده تنبلي در جامعه استاجتماعي، 
  تنبلي اجتماعي، اهمال كاري، خلقيات منفي، تقديرگرايي، انتخاب عقالني :كليدواژه

  
  

جامعه ايراني در يكي دو دهه اخير، از سوي صاحبنظران و مسئوالن مورد نقد قرار گرفته و انتقادات زيادي به رفتار اجتماعي 
شواهد ارائه شده براي وجود تنبلي در ايران و . است» تنبلي«اتي كه از سوي آنان وارد شده، يكي از انتقاد. مردم وارد شده است

كار  ميزانعدم تمايل به درس خواندن در مدارس و دانشگاه ها، : برخي از اين شواهد عبارت است از. رواج زياد آن، قابل تامل است
ن در ايران به جاي كتابخواني، تمايل زياد به استخدام در دستگاه دولتي كارمندان، ميزان باالي تماشاي تلويزيوو بهره وري اداري 

اما . »التعطيلينبين«پديده اي به نام شيوع و عدم تمايل براي كسب تخصص و مهارت و كارآفريني، وجود تعطيلي فراوان ساالنه، 
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تاكنون پژوهش خاصي در باره تنبلي اينكه اين شواهد و آن نظرات، تاكنون كمتر مورد آزمون علمي واقع شده است و درست تر 
و بويژه تنبلي ارائه شده، بيشتر بر پايه نظرات و شواهد و » خلقيات فاسد ايرانيان«لذا آنچه در باره . است در ايران انجام نشده

يزان و نوع تنبلي را بدست آوريم، تا مدر اين مقاله قصد ما بر اين است كه براي تبيين اين مساله، . مشاهدات فردي استوار است
 تنبلي در سطح فردي و بر پايه داليل شخصيتيبيشتر رواج دارد؛ ه نوعي از تنبلي اگر در ايران تنبلي وجود دارد، چمعين شود كه 

بلي بيش از ، يا تنبلي در سطح فردي و بر پايه داليل اجتماعي، و يا اينكه مساله اساسا در سطح ساختاري و كالن است و تناست
  . آنكه فردي باشد اجتماعي قلمداد شود

  
  پيشينه طرح مباحث تنبلي در ايران و جهان

البته برخي . با وجود اهميت زياد مسئله تنبلي، تاكنون تحقيق و حتي مقاله جامعي پيرامون تنبلي در ايران انجام نشده است
، قاضي )1357(، بازرگان )1345(اجتماعي موجود است، مانند جمالزاده متون در باب خلقيات منفي ايرانيان و در ذيل آن تنبلي 

بعالوه منابع تاريخي فراواني موجود است كه از ). 1381(، و به صورت تلويحي در بيمن )1381(، چلبي )1386؛ 1378(مرادي 
ن را ذكر كرده اند و در بسياري از ميان آنها، بصورت خاص مي توان به سفرنامه هاي فرنگيان اشاره كرد كه خصايص منفي ايرانيا

: 1364؛ دروويل، 102، 169، 117: 1361 پوالك،: برخي از مهمترين اين مشاهدات عبارت است از( .آنها تنبلي نيز ذكر شده است
)  218: 1367گوبينو، ؛ 131: 1366ليث، -فوربز؛ 396: 1362؛ سرنا، 36: 1346؛ دوراند، 245، 763، 349: 1349شاردن،  ؛94، 40

پرداخته اند  كه از مهمترين آنها  به ) »اهمال كاري«با عنوان تخصصي (ي نيز در حوزه روانشناختي به تنبلي يهمچنين كتاب ها
و البته با اين رويكرد، كتاب هاي  اشاره نمود) 1383(و آقاتهراني) 1386( ، بلس)1375(  فارسي مي شود به  آليس و جيمزنال

است كه ) 1388( قورباغه ات را قورت بدهن باره منتشر شده كه معروفترين آنها كتاب برايان تريسي با نام كاربردي فراواني نيز در اي
 .به چاپ بيست و چهارم نيز رسيده است، كه همين امر نيز نشان از اهميت و رواج مساله تنبلي در ايران و تالش براي رفع آن دارد

بحث مستوفايي از حيث روانشناختي به » تاملي بر پديده تنبلي اجتماعي«با عنوان  نيز در مقاله اي) 1388(علي اكبر ارجمندنيا 
بودن تنبلي ديده نشده است و تنها بحث پخش مسئوليت و عدم همكاري » اجتماعي«اين مساله دارد، كه البته عليرغم عنوان آن، 

  .در گروه مورد بررسي قرار گرفته است
ر چند تحقيقي كه مستقيما به موضوع تنبلي بپردازد، يافت نشد، اما مي توان تحقيقاتي هدر باب پژوهش هاي انجام شده نيز، 

اما مفاهيم نزديك با آن مانند  ،كه با اين موضوع ارتباط نزديك دارند، ذكر كرد كه در آنها هر چند مفهوم تنبلي ذكر نشده است
، كم كاري و كاهش )1381باتسن به نقل از چلبي، (، كرختي )1961مك كله لند، ( سهل انگاري، سستي و نياز به موفقيت

ديگمن، (حس همكاري  )1990گلدبرگ،( وظيفه شناسي) 1987وود، ( ، فردگرايي)1993كارائو، ويليامز و ( مسئوليت فردي
شي در باره نيز بيش از آنكه پژوه) 1977(كار حسين العطاس  .، به عنوان متغيير اصلي مورد بررسي و تبيين قرار گرفته اند) 1990

در نتيجه، فقدان . شده اند» تعريف«شناسي است و توجيهي براي اينكه چرا مااليي ها، تنبل تنبلي باشد، تحقيقي در حوزه شرق
  .پژوهش مستقلي در باره تنبلي ضرورت بررسي بيشتر در باره آن را تبيين مي كند

 
  مباني نظري و مفهومي
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: 1فرهنگ فارسي ج مشيري، . (بيكارگي، كاهلي و اهمال و سستي به كار رفته است پروري،تنبلي به معناي تن :تعريف تنبلي
را مترادف دانسته  (social inertia) خوت اجتماعيو كرختي و ر (social laziness) »تنبلي اجتماعي«شناسان برخي جامعه) 1147

ضمونهايي مثل عدم پذيرش تحوالت جديد و قبول در اين تعاريف م. ناميده اند» تنبلي اجتماعي«و رشد كند حركت اجتماع را 
مفاهيم  )707: 1370ساروخاني، . (دانند مي» اجتماعي تنبلي«تداوم حركتهاي نامنطبق با حيات اجتماعي را از مختصات تعاريف 

  .ابطاءكسل، ضجر، تهاون، مماطله، تسويف، و : نيز عبارت است از) 1383آقاتهراني، (عربي مترادف تنبلي و اهمال كاري 
از استمرار در كاري، يا سكون بعد از  دست كشيدن پس: به دو معني استفاده مي شوداز نظر لغوي ) فتور(تنبلي يا سستي 

دردي است كه  ، نيز تنبلي از لحاظ اصطالحي .تنبلي پس از شادابي و كوشش حركت و جنبش؛ و كسالت، بي حالي، يا سستي و
 ،درجه پايين آن. گردد دچار آن مياحتماال البته هر انساني . اي فعاليت و كار گرددگريبانگير بعضي اشخاص دار ممكن است

كار و آرام و سكون گرفتن پس از شور و شوق مداوم و تحرك و  دست كشيدن از: كسالت، سستي يا تنبلي است و درجه شديدتر آن
  .فعاليت پيوسته مي باشد

  
، پيش از هر تعريفي، ابتدا بايد رويكرد روشني براي تعريف سيشناحوزه جامعه در» تنبلي«در فقدان تعاريف پذيرفته شده براي 

براي توضيح . (نظريه مناسبي براي اين موضوع است rational Choice Theory» نظريه انتخاب عقالني«به نظر ما . تنبلي يافت
    ) 1387بيشتر در باره نظريه انتخاب عقالني، نگاه كنيد به جوادي يگانه، 

  عقالني  كنش  كه  از افراد است  اي مجموعه  ، جامعه عقالني  انتخاب  در نظريه. توان تنبلي را يك كنش عقالني در نظر گرفت مي
 .ندتهسبا كمترين هزينه سود خود   كردن  بيشينه  بدنبال  در هر شرايطي مند و مختار و هدف  افراد آگاه  اين. دارندمعطوف به هدف 

  يك  داريم  سعي  كه  هنگامي.  است  مقدم  شناختي روش  ، از لحاظ ابزاري  عقالني  كنش از سوي ديگر) 1377من، ؛ كل1373ليتل، (
مطابق تعريف وبر در يك  . باشيم  سروكار داشته  عقالني  بايد با كنش  كه  كنيم  شروع  فرض  بايد بااين  ، هميشه كنيم  را درك  كنش
نحو   يا ساير افراد، به  بيروني  وضعيت  اشياي  كه  است  انتظار مبتني  اينمعطوف به هدف جهت گيري كنش افراد بر   عقالني  كنش
  توسط  بطرز عقالني  كه هايي آميز هدف موفقيت  تحقق»  وسايل«يا »  شرايط»  مثابه  ، به انتظاراتي  رفتار خواهند كرد و از چنين معيني

  )1374وبر، ( .شود مي  اند، استفاده شده  خود فرد انتخاب
بايست آن را نوعي كنش عقالني معطوف به هدف ارزيابي  طبق نظريه فوق مي بدانيم، قاعدتااي اجتماعي  اگر تنبلي را پديده

عث شده بايد به اين مساله بپردازيم كه چه عواملي با حال مي. كنيم، چرا كه كنشهاي بسياري از كنشگران در اجتماع از اين نوعند
مطابق آنچه از وبر آورده . است كه كنشهاي مبتني بر تنبلي، عقالني و سودآور جلوه كرده و كنشگران را به سوي خود جلب كند

- شد، اگر تنبلي نوعي كنش عقالني ابزاري باشد، شرايط و وسايلي در جامعه وجود دارد كه تحقق و شيوع اين نوع كنش را موفقيت
هاي  بر عملكرد صحيح افراد در نقش) اجتماعي ـ قانوني(توان به نبود يا ضعف نظارت  ين شرايط و وسايل مياز جمله ا. كند آميز مي

، كه توضيح بيشتر اين شرايط در ادامه اشاره كرد... مختلف، ضعف قانون گرايي، ضدارزش نبودن تنبلي و مصاديق مختلف آن و 
حاصل ترجيح عاقالنه كنشگري است كه تحت شرايط ) از يك منظر(لي گيري مردم نسبت به كاهلي و تنب پس جهت. خواهد آمد

و سپس، دست به . پردازند افراد و كنشگران اجتماعي در اين زمينه به محاسبه سود و زيان عمل مي. گيرد خاص محيط شكل مي
به متغيرهاي عيني و محيطي بر اما، سنجش سود و زيان، و اينكه چه چيزي را سود تلقي كنند و چه چيزي را زيان، . عمل مي زنند

  . گردد مي
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ما در اين تحقيق، بر اساس بصيرت از بنابر اين، . چون در حوزه مطالعات جامعه شناختي، تعريف مشخصي از تنبلي وجود ندارد

» تنبلي فردي«تنبلي را به دو صورت ، )1364(و با الهام از نظريات ريمون بودن  مطالعات قبلي و در چارچوب نظريه انتخاب عقالني
  :تعريف مي كنيمطبقه بندي كرده و سپس » تنبلي اجتماعي«و 

) 1998،  و بارون ، سولودكين  چاتياس( )هم ياد شده temporal dilemmaبه   lazinessكه از آن، عالوه بر (تنبلي فردي ) الف
در آينده كه براي كسب آن نفع، بايد از حالتي است كه فرد ميان دو انتخاب مخير مي شود، يكي لذت آني و ديگري نفعي شخصي 

نمونه هايي از نفع  ،درس خواندن در ايام نوجواني و جواني براي فراگيري دانش، قبولي در كنكور و كسب تخصص. اين لذت گذشت
  . گذشت... هايي است كه براي آن بايد از گفت و شنودهاي دوستانه، خواب شبانه، تفريحات، تماشاي تلويزيون و

انتخاب . تنبلي هستندتعريف  كردن و نيز علم به زيان آور بودن انتخاب لذت فعلي و سودمند بودن نفع آينده ابعاد مهم انتخاب
در اينجا به معناي آن است كه يك كنشگر عاقل، بصورت نسبي از مزايا و معايب هر دو گزينه آگاه است، يعني مي داند كه االن چه 

مي » انتخاب«آني در زمان حال، چه زياني براي فرد در آينده دارد، و با علم به اين دو گزينه،  مي كند و مي داند كه انتخاب لذت
البته در بسياري موارد، رفتار و انتخاب فرد از نظر ناظر بيروني، مصداق تنبلي است، اما فرد رفتار خود را تنبلي نمي داند، يا . كند

در اين صورت، بايد با تربيت يا حتي اجبار وي را به سمت گزينه درست رهنمون . تآنچنان كه بايد، از عواقب رفتار خود آگاه نيس
  . شد

، مزيت هاي نفع آتي را كمتر از حد واقعي هستنكته ديگر اينكه گاه فرد، به دليل تعارض شناختي، وقتي بدنبال لذت آني 
عالوه بر آن، . طلبي آتي را نيز كمتر برآورد مي كندبرآورد مي كند و نيز زيان هاي عدم دنبال كردن نفع آتي و بي عملي و لذت 

محاسباتي را وارد مي كند كه غيرمعقول است، مانند وقتي كه فرد مراجعه به دندانپزشك براي معاينه دندان خود را به عقب مي 
، فرد گاه اصوال محاسبه را همچنين. اندازد و همواره اميدوار است كه رشد علم و تكنولوژي در آينده، اين تنبلي وي را جبران كند

كنار مي گذارد و اصال توجهي به عمل خود ندارد، چون با هر محاسبه اي، رفتار وي غلط است؛ لذا كار را به فردا واگذار مي كند 
ه بصورت جدي، مثال درس خواندن را آغاز كند، شنبه اي ك» شنبه«، يا برنامه ريزي مي كند كه از )چو فردا شود فكر فردا كنيم(

كه نفس بر سر خود كاله مي به اين فرايند، . نيست و لذا وجدان فرد آسوده است» االن«است كه اين هرگز نخواهد آمد و مهم 
  .مي گويند» تسويف«گذارد، 
يعني وقتي . تنبلي اجتماعي گاه محصول تنبلي افراد جامعه و برآيند تنبلي آنها است. نوع ديگر تنبلي، تنبلي اجتماعي است) ب

اثر «) 1364(به بيان بودن اين امر، (يري از افراد، بي عمل و لذت طلب هستند، در سطح جامعه نيز اين فرايند مشاهده مي شود كث
پايين بودن سطح بهره وري اداري، عدم اقبال به كار طوالني مدت و ). است »تشديدكنندگي منتجه نظام هاي وابستگي متقابل

بين التعطيلين وقتي است كه تمام افراد جامعه تمايل به . بين التعطيلين، از اين نمونه است و پديده نوظهوري به نام... سخت و
و  در پانزده روز اول فروردين) بصورت غيررسمي(تنبلي دارند و نظام اداري هم ازآن تبعيت مي كند، يا تعطيلي روزنامه ها و ادارات 

  .در بين التعطيلين
اثر منتجه نظام هاي «آن را ) 1364( منطق اجتماعياما بعد ديگر تنبلي اجتماعي حالتي است كه ريمون بودون در كتاب ) ج

سطح فردي رفتاري نسبتا مطلوب دارند، اما اين رفتار در سطح جمعي به نتيجه مطلوب در يعني افراد . مي داند »وابستگي متقابل
فرضا وقتي كه تلويزيون برنامه هاي جذاب و آگهي هاي . ر سطح نهادهاي اجتماعي استدليل آنهم ناهماهنگي د. منتج نمي شود
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مدت خوشساخت پخش مي كند، هدف آن در اينجا كسب درآمد و جذب مخاطب است ولي در عوض مخاطب خردسال و طوالني
زياد بودن ميزان . ظام آموزشي استنوجوان بجاي انجام تكاليف، به تماشاي تلويزيون جذب مي شود، و محصول آن، عدم موفقيت ن

در رسمي يعني برعكس بين التعطيلين كه خواست عمومي است، تعطيالت . تعطيالت در ايران، نمونه اي از اين نوع از تنبلي است
يين آمدن مذهبي دارد، اما نتيجه آن وقفه هاي زيان آور در فرايند كار است و در نتيجه پا) عمدتا(ايران، پديده اي است كه داليل 
  . بهره وري، يا عادت به كار منظم

به از آن اما برخي از انواع صوري كه امروزه اين سه نوع از رفتار مي تواند به عنوان صورت هاي تنبلي اجتماعي قلمداد شود، 
مي كند؛ ولي  مي شود، در موقعيت هايي است كه فرد وقتي قرار است كاري را براي ديگران انجام دهد، تنبليياد عنوان تنبلي 

ادبيات رايج در باب تنبلي اجتماعي در دنيا، بيشتر به موضوع . همين فرد آنگاه كاري كه مربوط به خودش باشد تنبل  نيست
، كه از نوعي )2003؛ استر و ديگران، 2002؛ گلداسميت و پسونر، 1998كيم، : مثال(كارگران و تنبلي در محيط كار باز مي گردد

، با دقت بيشتر در اين موارد، نمي توان آنها را تنبلي به حساب آورد، بلكه اينجا، بيشتر سهل انگاري و سهل اما. است كه ذكر شد
تعهد اجتماعي اما از نوع مساله اجتماعي هست، و اين يك . گيري كارفرما و فقدان وجدان كاري كارگران است و نه تنبلي اجتماعي

  .اجتماعي تنبليو وجدان كاري است نه 
  

تمديد يا كش دادن يا اطاله ) تنبلي، الف«: دو تعريف متفاوت از تنبلي مي توان ارائه كردبر اساس توضيحات پيشين، نهايت، در 
مثل فردي كه در يك . است و رخوت و ركود »عمليبي«كه نوعي  است، وضعيت فعلي و عدم تمايل به تغيير رفتار يا وضعيت

) بو . مي بيندي، سر جاي خود مي ماند و آن را تلويزيون يآگهي هاپخش ا در زمان ترافيك شلوغ از تاكسي پياده نمي شود ي
بر اين ... است مثل رفتن به پيك نيك يا كافي شاپ و» رفتار«تنبلي در اينجا . است تسويف يا انتخاب لذت آني بر نفع فردي آتي

كردن مداوم حفظ وضع موجود است و رها كردن آن، درس خواندن مداوم يا كار . اساس، گاه بر هم زدن وضع موجود تنبلي است
  ».تنبلي است

  
تنبلي به عنوان يك رفتار اجتماعي، متاثر از عوامل بسياري است كه تالش شده بخشي از مهمترين آنها  :عوامل موثر بر تنبلي

است و به دليل اينكه تاكنون اين مجموعه تركيبي از نظريات جامعه شناختي با ويژگي هاي جامعه ايران . در ادامه تبيين شود
انجام نشده است، اين تحقيق، كاركرد اوليه دارد و لذا از گزينش يك رويكرد ) و جهان(تحقيق مشخصي در باره تنبلي در ايران 

   :نظري مشخص در شناسايي عوامل موثر بر تنبلي اجتناب شده است
تحت تاثير ساختارهاي اجتماعي يعني راههاي پيش روي كنشهاي افراد معتقد است كه ) 2001(اودن : ساختار اجتماعي -1

و نيز هنجارها و ارزشهاي ) 1998بودون، ( و نيز محدوديت هاي شناختي) 1377، كلمن، 1951پارسونز (افراد براي كنش 
ر باب موضوع داز اين رو . زنند است، و افراد در چارچوب عوامل يادشده دست به كنش مي  )1989، الستر، 1968پارسونز،(اجتماعي

  :توان بيان كرد هاي زير را مي گزاره، بر اساس شواهد از جامعه ايران و بر اساس استنتاج از نظريه هاي مرتبط، تنبلي
به عبارت . هاي جامعه مخصوصا سازمانهاي اجتماعي، ناشي از ضعف نظارت بر عملكرد افراد است تنبلي در بسياري از ساحت -

تنبلي كنند، ضعف يا نبود نظارت بر عملكرد ايشان، به ) نفع فردي( كه براي فرار از انجام مسئوليت ديگر اگر افراد مايل باشند
  .عنوان يك عامل ساختاري، موجد و تشديد كننده اين رفتار است
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 توان با و لذاست كه نمي) اگر ارزش محسوب نشود( تنبلي در بسياري از مصاديق آن، در جامعه ايران يك ضد ارزش نيست -
 .كنترل اجتماعي آن را محدود و مهار كرد

بسياري از اعمال و كنشهاي مردم با اينكه از مصاديق تنبلي است، اما چنين تصوري از سوي كنشگران درباره آنها وجود  -
ب آن در توان انتظار داشت كه فراواني ارتكا بنابراين در اين موارد حتي اگر تنبلي تبديل به يك ضدارزش هم بشود، نمي. ندارد

 .جامعه كم شود
در تاريخ سياسي اجتماعي ايران، چون همه حقوق اساسا در انحصار دولت بود، همه وظايف نيز اساسا بر : ملت-جدايي دولت -2

اي در برابر دولت براي خود قائل  و نيز بر عكس، چون مردم اصوال حقي نداشتند، وظيفه. گرفت عهده دولت قرار مي
محلي وجود داشته و طبيعي و قوي بوده است، ولي مملكت و  خانوادگي و به معناي ترشد مليو لذا ) 1379كاتوزيان، .(نبودند

حال اگر اين سابقه و ذهنيت تاريخي را با وضعيت امروز جامعه كه ) 1357بازرگان، ( .بيگانه و تحميلي بوده است افراد دولت براي
هاي  چه حوزه( هاي عملكردي افراد در بسياري از موارد گذشته شده و حوزهدر آن گستره حضور و منافع دولت بسيار بيش از 

توان گفت كه بسياري از موارد تنبلي  مي ،پيوسته و متداخل و مرتبط با دولت است، پيوند دهيم) مرتبط با شغل و چه اوقات فراغت
  .باشد تن مردم و دولت ميو فرار از مسئوليت افراد، ناشي از عدم اعتماد و دلبستگي به دولت و جدا دانس

چون مردم پيوسته در معرض تجاوز بوده اند، نمي توانسته اند تصوير روشني از آينده در ذهن در تاريخ ايران : فقدان قانون -3
از سوي ديگر ) 1357بازرگان، (  .شيده شده اندلحظه كلذا افراد به سمت نان به نرخ روز خوري و خوش بودن در ... خود بپرورانند

عبارت » قانون«وجود نداشت،  -بيني باشد قابل پيش) در نتيجه(يعني چارچوبي كه تصميمات دولت به حدود آن محدود و -قانون 
لذا هر گونه طرح و  ،چون اطمينان به آينده نيست لذا ) 1379كاتوزيان، ( .توانست هر لحظه تغيير كند كه مي هبودشاه از راي 

كه شته تنها راه هايي رواج داو بوده تداركي كه متضمن مطالعه قبلي و ادامه بعدي و نتيجه گيري نهايي باشد، پيشاپيش مردود 
موجب رواج تنبلي در برخي از مصاديق  ،ادامه همين روحيه و ذهنيت تاريخي در باورهاي ايرانيان .يك شبه ره صدساله را بپيمايد
هاي  و نيز پرهيز از برنامه ريزي) مثل گلدكوئست..(ان بر و سريع و بدون تالش براي كسب ثروت و آن مثل تمايل به راههاي مي

بسياري از عملكردهاي دولت در روزگار معاصر مثل نبود رويه . طوالني مدت و چشم پوشي از لذات آني براي دستيابي به آن است
بدون مقدمه قانون، يكسان نبودن همه در برابر قانون، رواج  شبه وهاي قانوني واحد و دراز مدت براي امور، تغييرات يك

  .نيز تشديد كننده و تداوم دهنده اين باور است... ها و  خواري رانت
مطهري بر انسان و مقدمه مرتضي . (جايگاه مهمي دارد تقديرگرايي ،در ميان ارزشهاي فرهنگي ايرانيان: تقديرگرايي -4

اش در مورد  درك فرد نسبت به عدم توانايي« تقدير گرايي عبارتست از  )»و انحطاط مسلمينعظمت «با عنوان ) 1367(سرنوشت 
اي ناشي از اشاعه ناامني و احساسي كه بر هيچ كس و هيچ چيز حتي به خود  يعني روحيه). 273:  1966راجرز، ( »كنترل آينده

ازكيا (يابد  گيرد و يا اعتبار مي تنها سرنوشت مورد سرزنش قرار ميها  ها و موفقيت بنابراين در بدبختي. داند توان تكيه كرد مي نمي
،1370  :54(   

تواند بر  چراكه فرد تقديرگرا آموخته است كه خواه بكوشد و خواه نكوشد، نمي. تنبلي ارتباط مستقيمي با تقديرگرايي دارد
ر و تالش او ندارد و بيشتر به عواملي مثل تقدير، سرنوشت خود و اعمالش تسلط پيدا كند و نتيجه كار او ارتباطي با ميزان كا

بنابراين در اين حالت، فرد فاقد انگيزه الزم براي تالش و . بستگي دارد... سرنوشت، بخت و اقبال ، شانس، قضا و قدر الهي، قسمت و 
   )2000لوين،؛ 1966راجرز،.(پس تقدير گرايي داراي همبستگي مستقيم با احساس تنبلي و فتور است. پويايي بيشتر است
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احساس نا امني در  :توان به موارد زير اشاره كرد گذارند كه از آن ميان مي تاثير مي) لذا تنبلي و( عوامل بسياري بر تقديرگرايي
ساخت سنتي و مقتدرانه خانواده كه ؛ )1371ازكيا،  ؛2 :2002ستيك رو...) (سياسي، اجتماعي، اقتصادي، شغلي،و ( ابعاد مختلف آن

محسني تبريزي، ( پايين بودن سطح سواد و تحصيالت؛ )1374لويس، ( آورد انها را افرادي بي اراده ، وابسته و مطيع بار ميجو
تجربه يا ؛ )1972زينر، ( ارزش بودن دنيا و نظاير آن هاي خاص مذهبي مبتني بر جبر و تقدير و نيز بي تعاليم و آموزه؛ )1376

؛ )1972زينر، ( زندگي تحت ظلم و ستم و تبعيض؛ )1986باندورا،( وجود برنامه ريزي و تالشمشاهده عدم موفقيت در كارها با 
 )407:  1378: كوزر و روزنبرگ، ( .قدرتي يعني احساس فردي كه  قادر به نفوذ و تاثيرگذاري بر جريانات و امور نيست احساس بي

هاي  ، برآورد تالش و توانايي ت كه شامل شناسايي هدفاحساس خوداثربخشي يك فرآيند ذهني و ادراكي اس: خوداثربخشي -5
فردي  هاي ن احساس متوجه مهارتيا) 1981استيپك و وايز، . (شود بيني نتايج آن مي راي رسيدن به آن هدف و نيز پيشالزم ب
بنظر ) 1986باندورا، . (تكيه داردهاي فرد در مورد اينكه با مهارتهايش قادر به انجام چه امور و كارهايي است  ، بلكه بر قضاوت نيست

توان احساس خوداثربخشي را در ارتباط معكوس با ميزان تنبلي قلمداد كرد، چرا كه عالوه بر اينكه احساس  رسد كه مي مي
 منجر به احساس فتور و تنبلي) تواند ناشي از تجربه شكست خود فرد يا مشاهده شكست ديگران باشد كه مي(خوداثربخشي پايين 

ها و ذهنيات  تواند باعث پناه بردن شخص به انديشه شود؛ پايين بودن اين احساس مي مي) اطر عدم انگيزه براي تالش كافيبخ(
  .تقديرگرايانه شده و از اين راه بر ميزان تنبلي بيفزايد

هاي اجتماعي  يتكند در وضع شود كه فرد احساس مي به حالتي اطالق مي (Powerlessness)قدرتي  احساس بي: بي قدرتي -6
اين ) 244: 1380ستوده، ( .يعني قادر به تحت تاثيرقراردادن محيط اجتماعي خود نباشد ،و كنش متقابل خود تاثيرگذار نيست
مفهوم شباهت زيادي با اين . داري است ها ناشي از شرايط زندگي كارگران در جامعه سرمايه پندار از بيگانگي از ديدگاه ماركسيت

ها در اين حالت فرد را نه دلبسته و مقهور  كند؛ با اين تفاوت كه ماركسيست رد و همان حالت را در كنشگر بيان ميداتقديرگرايي 
اما به هر حال در . بينند بلكه اسير روابط اجتماعي و ساختار طبقاتي نابرابر و مبتني بر استثمار مي ،عوامل مابعدالطبيعي مثل تقدير

اگرچه ممكن است در حالت دوم نا اميدي بيشتري بر . افراد، تفاوتي ميان منشا اين احساس نيستهاي  نتيجه اين احساس بر كنش
  .كنشگر حاكم باشد

توان در نگاهي ديگر،  دانند، اما مي ها بوجود آمدن اين حالت را ناشي از شرايط نابرابر جامعه سرمايه داري مي اگرچه ماركسيست
چنانكه مثالً در تاريخ كشوري مثل ايران، هرگاه ظلم و . ماقبل سرمايه داري هم بدانيم آن را ناشي از ساخت استبدادزده جوامع
ها و مكاتب  گرفته، انديشه گرفته يا كشور عرصه تاخت و تاز اقوام جنگجو و بيگانه قرار مي ستم و استبداد دستگاه حاكم اوج مي

كه تعاليمشان سراسر بر پايه اعتقاد به مجبور و محكوم بودن و يافته است  گري رواج مي مبتني بر جبرگرايي مثل اشعريت و صوفي
  .است قدرتي انسان بنا شده بي

كنند نظام اجتماعي كه در آن زندگي  بيگانگي اجتماعي عبارت است از حالتي براي افراد كه، احساس مي: بيگانگي اجتماعي -7
د، بطوريكه باعث جدايي و عدم تعلق آنها نسبت به آن شده است و باش كنند خردكننده است و مغاير با برخي نيازمنديهايشان مي مي

اين نوع بيگانگي كه ) 41: 1372تاويس به نقل از رباني، .(دارندحتي بعضا سعي در نفي نظام اجتماعي و ضوابط حاكم بر آن 
تواند  كند، مي ز شباهتهايي پيدا ميشباهت زيادي با انواع آرماني انحراف و همنوايي مرتون دارد و نيز با نظريه آنومي دوركيم ني

شوند، چون  معاصر ايراني را تبيين كند، بدينصورت كه افرادي كه دچار اين نوع بيگانگي مي قسمتي از داليل تنبلي در جامعه
م براي هاي الز نمايند، فاقد انگيزه كنند و احساس عدم همبستگي مي نسبت به جامعه و اهداف آن حالت انزوا و بيگانگي پيدا مي
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بديهي است كه ممكن است اين افراد در پيگيري . شوند مي... گرايي و تالش در جهت تحقق اهداف اجتماعي نظير پيشرفت، قانون
  .نباشند) تنبل( اهداف و منافع شخصي خود چنين

آنچه جامعه به عنوان  هنجاري را به مفهوم فقدان اجماع درباره اهداف اجتماعي و انتظارات جمعي و دوركيم بي: هنجاريبي -8
هاي فرد در جامعه  دوركيم عقيده دارد كه حدود خواسته. برد قواعد و الگوهاي عمل براي اعضاي خود متصور شده است بكار مي

تابع هنجارهاي خاصي است و در صورتي كه هنجارهاي جامعه دچار شكستگي و گسستگي شوند، فرد ديگر قادر نيست در پيروي 
كند كه  مرتون نيز در تكميل نظريه دوركيم به حالتي اشاره مي ) 1378دوركيم،( .ا و رفتارهاي خود را تنظيم كنده از قوانين، هدف

در آن فرد نه در اهداف بلكه در وسايل نيل بدانها با فرهنگ جامعه در تضاد است و ممكن است طرق و وسايل جديدي را جهت 
در بر اساس اين نظريه،  )1376مرتن، . (نامد ين حالت را بدعت و نوآوري ميوي ا. نيل به اهداف فرهنگي مقرره در نظر گيرد

ارزش و اعتبار فراوان داشته باشد، اما جامعه راههاي دستيابي به آنها ... اي كه منابعي مثل ثروت يا قدرت يا مدرك يا مقام و جامعه
رف رسيدن به اين اهداف مهم باشد و نه وسيله دستيابي به صو در نظر بيشتر افراد جامعه، ) يا نتواند كنترل كند( را كنترل نكند

اي بدون مانع و با  اي خاص يا طبقه بخصوصي باشد و يا حتي اگر عده و نيز اگر وسايل نيل به اين اهداف تنها در اختيار عده ،آنها
باشند، بدون اينكه   جامعه شاخص شده استفاده از طرق غير مشروع و بدون سعي و تالش صادقانه به اين منابع دست پيداكرده و در

بر و با استفاده از وسايل چه بسا نامشروع و بدون تالش و مانعي بر سر راه آنها باشد، ميل به دستيابي به اين منابع از طرق ميان
ين اهداف كمرنگ لياقت فردي، افزايش خواهد يافت و در مقابل انگيزه افراد براي تالش و پويايي جدي و صادقانه براي نيل به ا

لذا بيش از اينكه بي هنجاري نقش مستقيمي در تنبلي اجتماعي داشته باشد، در از بين بردن انگيزه هاي افراد براي  .خواهد شد
  . اقدام، تاثير دارد

نسبت زيان  وجود يا نبود نظارت دقيق، باال يا پائين بودن احتمال گرفتار شدن، قطعيت تنبيه بعد از تنبلي و: فقدان نظارت  -9
بر اساس نظريه كنش ( و موقعيتي پس از تنبيه به سود عمل در صورت ديده نشدن و به سالمت در رفتن، همه، عوامل محيطي

در اين رويكرد، صرف وجود نهادهاي نظارتي قوي و پيامدهاي . هستند كه در سطح كالن بر تكوين ترجيح كنشگر مؤثرند) رسونزپا
عامل مهم ديگري نيز در سطح  ،لير نبود نظارت يا نهادهاي انضباطي به عنوان شرايط امتناع تنبعالوه ب. نظارتي كافي نيست

اين مفهوم ناظر بر وضعيتي است كه در آن وجود برخي ساختارها يا نوع روابط ميان . تنبلي  موثر است هساختاري بر ظهور پديد
در واقع، شرايط ساختاري جامعه . ساختارهاي مختلف وضعيتي را پديد مي آورند كه در آن امكان تنبلي بر امتناع از آن مي چربد

  .مل به قوانين و هنجارهاي اجتماعي هستندخود، مشوق كنشگران اجتماعي در امتناع از پذيرش و ع
يگران و نياز به كسب نياز به كسب موفقيت ايجاد ارتباط با دمطابق نظريه نياز به موفقيت مك كله لند، : نياز به موفقيت  -10

اهل قمار و  ،كساني كه نياز به كسب موفقيت در آنها شديد است .درصد نيروي محرك و انگيزش تمام افراد است 80 قدرت تقريبا
زيرا موقعيتي كه در سايه شانس به ؛ باختهاي سنگين نيستند، به هيچ وجه دوست ندارند كه در فرايند موفقيت شانس بياورند و برد

اين افراد بيشتر به دنبال انجام كارهايي هستند كه در اصطالح هماوردطلب . دست آيد هيچ لذتي براي آنها به دنبال نخواهد داشت
از خود پيروزي يا حل كردن يك مشكل لذت بيشتري مي برند تا اينكه به خاطر آن پاداش يا پول بيشتري دريافت  اآنه. باشند
بيشتر به كارهاي فروشندگي و يا كارهاي خصوصي كه خود شخص مديريت كار را برعهده داشته باشد روي مي اين افراد .كنند
ديده تنبلي در جامعه ايران و نيز اينكه اغلب افراد به جاي برنامه ريزي براي با توجه به رواج پ )34: 1971 مك كله لند،( .آورند

و يا تكيه بر تسهيالت و پشتيباني دولتي براي ) پشت ميز نشيني( دردسركارآفريني، بيشتر به دنبال استخدام در يك كار دولتي بي
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كه ميزان تنبلي آنها باالست، كمتر است و هرچه نياز به  توان گفت ميزان نياز به موفقيت در افرادي انجام كارهايشان هستند، مي
  . موفقيت فرد بيشتر باشد، ميزان تنبلي او كاهش خواهد يافت

  
از مجموع اين عوامل مدل نظري زير استخراج شده است، كه با توجه به تحليل چندمتغيره از داده هاي تحقيق، مدل اصالح 

  . شده در انتهاي اين مقاله خواهد آمد
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  چارجوب نظري تحقيق -1شكل 

 
  

  روش تحقيق
دهد و  پاسخ مي» چرايي«و » چيستي يا چگونگي«تحقيق حاضر به لحاظ زماني از نوع تحقيقات مقطعي است كه به دو پرسش 

در پژوهش حاضر با توجه به شرايط وموضوع بررسي روش پيمايش انتخاب  .توصيفي و تبييني را با خود به همراه دارد  لذا دو جنبه
كه از  .دهند سال و باالتر، تشكيل مي 16مجموعه افراد ساكن شهر تهران با ضابطه سني جامعه آماري اين تحقيق را . شده است

نفر  با روش  1256تعداد ) 147: 1364، شيراني( بندي متناسب با حجم گيري تصادفي با طبقه از روش نمونه ميان آنها با استفاده
  .اوري اطالعات نيز از پرسشنامه استفاده شده است براي جمع .فوق به صورت سيستماتيك انتخاب شدند
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استفاده شده است و از نظر  )content validity Face( بمنظور سنجش اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوايي صوري
، از آزمون  )Reliability(براي سنجش روايي پرسشنامه  .متخصصين مرتبط و همچنين از نظريه هاي مرتبط استفاده شده است

همچنين براي تشخيص مناسب بودن گويه ها از ضريب هبستگي تصحيح شده هر سئوال به . استفاده شده است» آلفاي كرونباخ «
تفاده شده است و در مجموع سئواالتي كه همبستگي معناداري را با مجموع سئواالت دارند انتخاب و ساير كل سئواالت اس

بنابراين ابتدا پرسشنامه در بين پنجاه نفر توزيع گرديده و . سئواالتي كه همبستگي معناداري را نشان نمي دهند حذف شده است
ضرايب آلفاي كرونباخ متغيرهاي اصلي  1جدول . ايي انتخاب شده استآلفاي كرونباخ سئواالت نه سپس با استفاده از ضريب

  .تحقيق را نشان مي دهد
  

  آلفاي كرونباخ متغيرهاي تحقيقضرايب  -1جدول 
  ضريب بعد از حذف يا اصالح برخي گويه ها ضريب آلفاي اوليه تعداد گويه محور

  0.61 0.54 5 بيگانگي شهروندان از حكومت
  0.75 0.72  8  احساس بي قدرتي
  - 0.73 7  بيگانگي اجتماعي

  0.61 0.53 9  تقديرگرايي
  0.68 0.62 5  نوگرايي

  - 0.82 5  آينده گرايي
  - 0.72 5 تمايل به كارهاي زودبازده و يك شبه

  0.69 0.66 19  خودمداري
  - 0.73 4  فردگرايي

  - 0.73 9 فرار از مسئوليت بخاطر نفع فردي
  0.59 0.53 17 تنبلي

  0.79 0.76 7  هنجاريبي 
  0.61 0.53 5 بيگانگي شهروندان از حكومت

  0.75 0.72 7  احساس بي قدرتي
  

اندازه گيري ميزان تنبلي از طريق پيمايش دشوار است، به اين دليل كه تنبلي از مقوله هايي است كه  :تعريف عملياتي تنبلي
اشخاص بويژه نزد . به ضعف نفس خود اعتراف كند) پرسشگر(و براي فرد دشوار است كه جلوي يك بيگانه صفات ناپسند بوده جزو 

لذا در اين . چهره مثبت و مقبولي از خود ارائه كنندتالش مي كنند كساني كه آنها را نمي شناساند يا اولين بار آشنايي آنهاست، 
در باره تنبلي ساخته شد ) تمايل رفتاري و نگرشيدر باره (گويه  17در نهايت  پژوهش براي اندازه گيري تنبلي تالش فراواني شد و

نهايي ) آزمون و ضرايب آلفاي كرونباخمنتج از پيش( اين گويه ها پس از اصالحات الزم. رفتار مرتبط با تنبلي طراحي شد 5و نيز 
باشد و  طي روز ممكن است در آن قرار بگيرد متمركز ميها بر مفاهيمي از قبيل شرايطي كه افراد در  گيري مفهومي گويه جهت. شد

يك مساله مهم روشي اين است كه در ميان متغيرها، پايين  .باشند ها ناظر بر گرايش افراد و سؤاالت ناظر بر رفتار افراد مي گويه
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مفهوم نوپايي است و بايد و اين از آن روست كه مفهوم تنبلي اجتماعي، ) 1جدول (ترين ميزان آلفا به تنبلي اختصاص دارد 
  .تحقيقات تجربي و نظري بيشتري در باره آن صورت گيرد تا مورد مداقه بيشتر واقع شود

  
  يافته هاي تحقيق
سال با  3/35ميانگين سن پاسخگويان در حدود . از پاسخگويان مرد و مابقي زن بوده اند% 51.2 :شناختياطالعات جمعيت

درصد پاسخگويان از پايگاه  10در حدود . متوسط تحصيالت پاسخگويان ديپلم بوده است .دباشسال مي 36/13انحراف معيار 
 19درصد در سطح متوسط، بيش از  36درصد در سطح پايين، در حدود  26اجتماعي در سطح بسيار پايين، بيش از  -اقتصادي

  .برخوردار بودنداجتماعي در سطح بسيار باال  -درصد از پايگاه اقتصادي 9درصد در سطح باال و 
بيگانگي اجتماعي  :عبارت است از) وجود كامل( 100تا ) فقدان كامل( 0در يك مقياس  ميزان وجود متغيرهاي مستقل تحقيق

، 55.37، خودمداري 53.87، تمايل به كارهاي زودبازده و يكشبه 58.73، توجه به آينده 70.38، نوگرايي 45.46، تقديرگرايي 57.0
، بي 51.62، احساس بي قدرتي 58.27، بيگانگي شهروندان از حكومت 44.2، فرار از مسئوليت بخاطر نفع فردي 72.88فردگرايي 
  .72.88هنجاري 

) گويه 17و با استفاده از  100تا 0در فاصله اي از ( 5/47نمره تنبلي پاسخگويان  ميانگين ميزان :اندازه گيري ميزان تنبلي
درصد از پاسخگويان نمونه باالي نمره  50است و   58در ميزان تنبلي با نمره ) نما يا مد( اهده شدهبيشترين فراواني مش. باشد مي

درصد پاسخگويان  31ميزان تنبلي در حدود در مجموع . از ميزان تنبلي برخوردارند 49.3و نيمي ديگر كمتر از نمره  49.3
  )2جدول ( .زياد بوده است درصد زياد و خيلي 20درصد متوسط و بيش از  49كم و كم، بيش از  خيلي

  
  تنبليفراواني مقياس  توزيع  - 2جدول

درصد   فراواني  ها گزينه
  درصد تجمعي  معتبر

  5.3  5.3  66  كم خيلي
  30.5  25.2  312  كم

  79.9 49.4 611 متوسط
  99.5 19.6  243  زياد

  100 0.5  6  زياد خيلي
  ---  100  1238  جمع

ضريب روايي 
  Alpha(  615/0(مقياس
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از . بر اين اساس، حداقل بيست درصد از پاسخگويان در سطح فردي تنبل هستند و نيمي از آنها در سطح متوسط قرار دارند
تنبلي مقوله اي از نظر اخالقي مذموم است، اعتراف به تنبلي از سوي پاسخگويان دشوار است و لذا بايد اين ميزان را كف و كه آنجا 

اما ميزان حداقل . ت و براي مطالعات دقيق تر بايد به روش هاي ديگر ازجمله مشاهده روي آوردحداقل ميزان تنبلي در نظر گرف
درصد از پاسخگويان، موضوعي است نگران كننده و جاي تامل  30تر، فقدان تنبلي در حداكثر درصدي تنبلي يا به عبارت دقيق 20

درصد از پاسخگويان، رفتارها و گرايش هايي را در خود  20ه تنها البته يافته هاي رسمي تحقيق، نشان از آن دارند ك. جدي دارد
. يعني بيست درصد پاسخگويان دچار تنبلي هستند. دانستدر تهران تنبلي ميزان نظر مي توان آن را اين تاييد كرده اند، كه از 

   .ر تلقي كردعدد است و آن را بايد در حد يك تفس اينتفسيرهاي بعدي كه در باال ذكر شد، براي تصحيح 
جدول اين بر اساس  .آمده است 3رابطه ميان متغيرهاي زمينه اي و تنبلي در جدول  :رابطه ميان تنبلي و متغيرهاي زمينه اي

ميزان ؛ ترندزنان در مقايسه با مردان تنبل؛ باشدر چه سن افراد بيشتر باشد ميزان تنبلي آنان بيشتر ميمي توان استنباط كرد كه ه
هر چه تحصيالت ؛ افراد مجرد بطور معناداري نسبت به متأهالن و افراد بدون همسر در اثر فوت يا طالق كمتر بوده استتنبلي 

ميانگين ميزان تنبلي افراد شاغل بطور معناداري نسبت به بيكاران، افراد ؛ باشدافراد بيشتر باشد ميزان تنبلي آنان نيز كمتر مي
دار، بيكاران و وده است ولي ميانگين ميزان تنبلي افراد محصل و دانشجو نسبت به افراد شاغل، خانهدار، و بازنشستگان كمتر بخانه

افراد متولد در روستا در مقايسه با متولدين ؛ ترنددار از بيكاران و بازنشستگان تنبلهمچنين افراد خانه؛ بازنشستگان كمتر بوده است
اجتماعي  -هر چه پايگاه اقتصادي؛ و در نهايت آنكه باشندتر ميها تنبلت به فارسبطور معناداري تركها نسب؛ ترندشهري تنبل

  .باشدخانواده افراد باالتر باشد ميزان تنبلي آنان كمتر مي
ها، و بر اساس اين يافته ها، سالمندان، زنان، متاهالن، بي سوادان، بيكاران، خانه داران و بازنشستگان، متولدين روستا، غيرفارس

ها، شاغلين، متولدين شهرها، فراد با پايگاه اجتماعي و اقتصادي پايين بيشتر تنبل هستند تا جوانان، مردان، مجردين، تحصيل كردها
را كم مي  اره ميزان تنبلي اين تيپ بندي، برخي از نگراني ها ذكر شده در ب. فارس ها، و افراد با پايگاه اجتماعي و اقتصادي باال

چندان از سوي جامعه به عنوان الگو پذيرفته نمي دو قطبي ها، نوعا گروهي بيشتر با تنبلي روبرو هستند كه  كند، چون در اين
  . و نيز روند كلي حركت جامعه به سمت افزايش آنها نيستشودند 

ايط اجتماعي و شراحتماال براي مثال، آنچه در زنان باعث افزايش ميزان تنبلي آنها نسبت به مردان شده، جنسيت نيست، بلكه 
يالت و نوع اشتغال زنان، از ميزان تنبلي آنها نيز كاسته خواهد لذا با تغيير در ميزان تحص. ل آنها استميزان تحصيالت و نوع اشتغا

  .همچنين است وضعيت تنبلي در متولدين تهران، نسبت به متولدين روستا، يا فارس ها نسبت به غيرفارس ها. شد
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  تنبليزمينه اي با متغيرهاي رابطه  -3جدول 
آزمـــون   فراواني  ميزان تنبلي  سطوح متغير متغير

  آماري
ميـــــزان 

  آماره
ســــطح 
ــي  معنــ

خيلـــي   داري
  كم

ــي   زياد  متوسط  كم خيلــ
  زياد

  ميانگين

  F 4.692  0.000 751  0.4 17.6 47.3 27.7 7.1  فارسي *زبان
  279  1.1 21.9 56.3 19.7 1.1  تركي

  T 2.398-  0.017  1021  47.03 0.3 19.6 48.1 26.5 5.5  شهر محل تولد
  123  50.65 2.4 20.3 56.1 15.4 5.7  روستا

 وضــعيت

  *اشتغال
  F 49.134  0.000  375  43.5 0.0 10.4 51.5 30.7 7.5  شاغل
  135  48.9  0.7  18.5  57  22.2  1.5  بيكار

  329  57.4  1.4  9.9   53.5  9.1  0  خانه دار
  203  37.9 0 9.4 32 46.8 11.8  دانشجومحصل و 

Rho  153  3.3 41.8 47.7 7.2 0.0  بي سواد  *تحصيالت
 اسپرمن

0.512-  0.000  
  345  0.3 20.3 61.4 17.4 0.6  ديپلم

  197  0 6.1 47.2 35.5 11.2  ليسانس
  92    0  1.1  21.7  44.6  32.6  باالتر از ليسانس 

وضـــــعيت  
  تاهل

 F  456  41.7  0.2  12.3  41.2  37.1  9.2  مجرد
  

54.958  
   

0.000  
  693  50.6  0.7  23.1  54.0  18.9  3.3  متاهل   

  T 7.569-  0.000  634  44.27  0.3  14.2  47.6  29.7  8.2  مرد  جنس
  604  50.88 0.7 25.3 51.2 20.5 2.3  زن

 R  101    0.0 15.8 25.5 30.7 1.0   20زير  *سن
  پيرسون

0.069  0.000  
29-30  10.9 33.4 42.9 12.5 0.2  431  
40-49  2.9 20.4 45.8 29.2 1.7  240  

  81    0.0  44.4  42.0  13.6  0.0  60باالي 
ــاه  پايگــــــ
اجتمـــــاعي 

  اقتصادي

  Rho  123    0.8  28.5  54.5  16.3  0.0  خيلي پايين
  اسپرمن

0.335-  0.000  
  323    0.6  28.2  53.3  16.4  1.5  پايين

  442  0.5 18.3 49.8 27.1 4.3  متوسط
  238  0.0 10.9 46.6 31.9 10.5  باال

  112  0.9 8.9 36.6 38.4 15.2  خيلي باال
  فقط متغيرهاي مهم آورده شده است*
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  .آمده است 4آماره هاي مربوط به اين رابطه اين متغيرها در جدول  :رابطه ميان تنبلي و متغيرهاي مستقل
  همبستگي پيرسون بين عوامل اجتماعي و تنبلي ضريب  -4جدول 

  سطح معني داري  پيرسون Rضريب   متغير
  0.000 0.147 بيگانگي اجتماعي

  0.000  0.361  تقديرگرايي
  0.000 -0.223  نوگرايي

  0.000  -0.221  توجه به آينده
  0.317  -0.028  تمايل به كارهاي زودبازده

  0.000 0.256  خودمداري
  0.009  0.074  فردگرايي

  0.000  0.158  فرار از مسئوليت بخاطر نفع فردي
  0.003 -0.083 بيگانگي از حكومت
  0.000  0.210  احساس بي قدرتي

  0.001 -0.091 احساس بي هنجاري
  

عليرغم تمايز مفهومي ميان : پيش از تحليل رابطه متغيرهاي مستقل تحقيق با تنبلي موارد زير بايد مورد توجه واقع شود
. ردگرايي را معادل خودمداري گرفتخودمداري و فردگرايي، در پرسشنامه اين تحقيق، اين تمايز به دقت روشن نشد و لذا بايد ف
جمع آوري اطالعات در نيمه مرداد (البته در اين يافته خاص، شرايط ويژه پس از انتخابات رياست جمهوري نيز اثر داشته است 

فقدان نظارت بر كار مسئولين، يا ارجحيت رابطه بر (وجه به گويه هاي مربوط به بي هنجاري تهمچنين . )انجام شده است 1388
  .كومت داردنشان مي دهد كه اين متغير نيز وضعيتي مشابه متغير بيگانگي از ح) ضابطه، يا فقدان قوانين خوب

مي توان نتيجه گرفت كه تقديرگراها، ، ميان تنبلي با متغيرهاي برگرفته از چارچوب نظري تحقيقبر اساس روابط دومتغيري 
افرادي كه بيگانگي اجتماعي بيشتري دارند، كمتر نوگراها، بي توجهين به آينده، متمايلين به كارهاي زودبازده، خودمداران، كساني 

بيگانگي كه بخاطر نفع فردي از مسئوليت فرار مي كنند، افرادي كه احساس بي قدرتي مي كنند، كساني كه نسبت به حكومت 
مساله بيگانگي با حكومت نيز به دليل شرايط خاص . ندارند و آن را بهنجار مي دانند، بيشتر تنبل هستند تا گروه هاي مقابل آنان

نجاري هجامعه در زمان پرسشگري، مقوله اي است كه در طيف قرار مي گيرد و بيگانگان با حكومت يا آنها كه جامعه را دچار بي 
  .ناراضي هستند، كمتر خود را داراي رفتارها و گرايش هايي مي دانند كه ما از آن به تنبلي ياد مي كنيم مي دانند و از آن

به تحليل تنبلي در اين بخش بمنظور مشخص شدن سهم تأثير هر يك از متغيرهاي مستقل بر : تحليل چندمتغيري
چند متغيره، سهم تأثير هر يك از متغيرهاي مستقل بر  در تحليل رگرسيوني. شود ها پرداخته ميرگرسيوني و تحليل مسير داده

همچنين از طريق تحليل مسير، سهم تأثير هر يك از . گردد متغير وابسته بدون لحاظ كردن تقدم و تأخّر در بين آنها مشخص مي
  .شود متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته با لحاظ كردن تقدم و تأخر در بين آنها تعيين مي
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ريح و تحليل رگرسيون چند متغيره و دستيابي به مدل رگرسيوني تنبلي، ابتدا بايد متغيرهايي كه قرار است وارد بمنظور تش
انتخاب شده و در يك دستور  قدم به قدمبه همين جهت تمامي متغيرهاي مستقل به روش . معادله رگرسيوني شوند، مشخص نمود

مدل رگرسيوني چند متغيره را براي تبيين تنبلي  5جدول  .اندستفاده قرار گرفتهرگرسيوني براي دستيابي به معادله نهايي، مورد ا
  .كند تحليل رگرسيوني را مشخص مي هايها و آمارهشاخص 6دهد، همچنين جدول  نشان مي

  
  مدل رگرسيون چند متغيره براي تبيين تنبلي  -5جدول

  اندمتغيرهايي كه وارد معادله شده

  متغيرها
ضرايب   استانداردضرايب غير 

 t Sigمقدار   استاندارد

B خطاي استاندارد Beta 

  0.000  9.340  0.261 0.022 0.206  تقديرگرايي
  0.000  5.412  0.154 0.029 0.157  خودمداري

  0.000  -5.407  -0.149  0.019 -0.104  تمايل به كارهاي زود بازده 
  0.000  5.025  0.140  0.024  0.122  قدرتي احساس بي

  0.000  -4.347  -0.121  0.019  -0.081  توجه به آينده
  0.001  -3.431  -0.097  0.020  - 0.068  هنجاري بي

  0.028  - 2.196  - 0.063  0.023  -0.051  نوگرايي
  0.000  14.630  --- 41.8602.861  مقدار ثابت

  اندمتغيرهايي كه از معادله خارج شده
 tSigمقدار  متغيرها

  0.063  1.858  بيگانگي اجتماعي
  0.138  1.484  فردگرايي

  0.100 1.645  فرار از مسئوليت بخاطر نفع فردي
  0.174  -0.048  بيگانگي شهروندان از حكومت
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  هاي تحليل رگرسيوني براي تبيين تنبليها و آمارهشاخص -6 جدول
  0.465  ضريب همبستگي چندگانه

  0.217 ضريب تعيين
  0.212 شدهضريب تعيين تعديل

  13.9 استانداردخطاي
  

باشد و ضريب  مي 217/0، ضريب تعيين مساوي 465/0شود، ضريب همبستگي چندگانه  مالحظه مي 6همانگونه كه در جدول 
درصد از واريانس و تغييرات تنبلي توسط  21باشد و بيانگر اين مطلب است كه بيش از مي 212/0شده برابر  تعيين تعديل

استفاده شده است، ابتدا  قدم به قدمبا توجه به اينكه در تحليل رگرسيوني فوق از روش . شود متغيرهاي موجود در معادله تبيين مي
شود و سپس بعد از اين متغير، متغيرهاي ديگري كه  ي ميكنندگي را دارد وارد مدل رگرسيون متغيري كه بيشترين قدرت تبيين

گوياي اين واقعيت است كه  5 هاي موجود در جدول آماره. شوند داراي بيشترين تأثير بر روي متغير وابسته باشند وارد مدل مي
ت تأثير اين متغير نيز مثبت و گذارد، جه بيشتر از همه متغيرهاي مستقل ديگر بر تنبلي تأثير مي 261/0متغير تقديرگرايي با بتاي 

بعد از متغير . مستقيم است و بيانگر اين مطلب است كه هر چه افراد تقديرگراتر باشند، ميزان تنبلي آنان نيز بيشتر خواهد بود
ي تمايل قرار گرفته است كه داراي تأثير نسبتاً ضعيفي بر روي تنبلي است و متغيرها 154/0تقديرگرايي، متغير خودمداري با بتاي 

بعد از دو متغير اوليه   -121/0و  140/0و  -149/0قدرتي و توجه به آينده به ترتيب با بتاي  به كارهاي زود بازده، احساس بي
  .بيشترين تأثير معنادار را بر تنبلي داشتند

متغير تقديرگرايي، كه در  حال براي بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل، متغير ميزان تنبلي را از معادله قبلي خارج كرده و
كنيم كه  مرحله اول در معادله رگرسيوني تنبلي از بيشترين تأثير برخوردار بود، را به عنوان متغير وابسته وارد معادله رگرسيوني مي

ادامه دو  در. بيشترين تأثير را بر تقديرگرايي دارند -198/0و  198/0نتيجه چنين شد كه خودمداري و نوگرايي با بتاي به ترتيب 
گيريم كه به ترتيب هر كدام متغيرهاي خودمداري و نوگرايي به عنوان متغير وابسته در مقابل ديگر  معادله رگرسيون ديگر نيز مي

) بتا( ميزان تأثير دياگرام مسير مربوط به عوامل مؤثّر بر تنبلي را بر حسب 2 شكل. متغيرهاي مستقل وارد معادله رگرسيوني شوند
  .دده نشان مي
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  ميزان اثر متغيرهاي مستقل بر متغير تنبلي  -7 جدول
  اثر كل اثر غيرمستقيم  اثر مستقيم  متغير

  261/0  ندارد  261/0  تقديرگرايي
  217/0  077/0  140/0  قدرتي احساس بي
  206/0  052/0 154/0 خودمداري

  -181/0  -060/0-121/0 توجه به آينده
  -156/0  -059/0-097/0 هنجاري بي

  -123/0  026/0  -149/0  تمايل به كارهاي زود بازده
  -115/0  -052/0 -063/0  نوگرايي

  066/0  066/0 ندارد  فرار از مسئوليت بخاطر نفع فردي
  065/0  065/0 ندارد  فردگرايي

  038/0  038/0 ندارد  بيگانگي اجتماعي
  -027/0  -027/0ندارد بيگانگي شهروندان از حكومت
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  دياگرام مربوط به عوامل مؤثّر بر تنبلي -2شكل 

  
  
 
  

در تبيين  261/0نيز نشان مي دهد متغير تقديرگرايي با دارا بودن اثر كل به اندازه ) 7جدول (نتايج تحليل چندمتغيري 
قدرتي و سپس خودمداري در مراتب بعدي  بعد از اين متغير، احساس بي. واريانس متغير تنبلي از بيشترين قدرت برخوردار است
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از سوي ديگر متغير بيگانگي شهروندان از حكومت از كمترين  .قرار دارند كه رابطه مثبتي هر سه اين متغيرها با متغير تنبلي دارند
برخوردار است و نشانگر اين است كه اين متغير در بين متغيرهاي وارد شده به مدل رگرسيوني از اهميت ) -027/0(اثر كل 

رابطه منفي با تنبلي  هر چند كه اين متغير. كنندگي كمتري نسبت به ديگر متغيرها داردچنداني برخوردار نيست و قدرت تبيين
و اين نكته نيز تاييد ديگري .تر باشند ميزان تنبلي آنان كمتر خواهد بود دارد؛ بدين معني كه هرچه شهروندان از حكومت بيگانه

است كه مساله بيگانگي از حكومت، نه بخاطر اهميت ذاتي، بلكه به داليل عارضي شرايط پس از انتخابات، داراي اهميت شده و مي 
  . ن از آن صرف نظر كردتوا

  
  نتيجه گيري

، و آن را %)20(وجود تنبلي را در تهران خيلي باال نمي داند ، اين تحقيق، در نتيجه كلي اينكه آيا مردم تهران تنبل هستند
فاقد پيشينه ي پايين تر و افراد با تحصيالت، اشتغال و پايگاه اجتماعي و اقتصاد(بيشتر در ميان اقشار پايين تر جامعه مي داند 

و بيشتر مفهوم سبك زندگي در مواردي از اين دست جاي آن  ، هر چند كه تحليل هاي طبقاتي، امروزه از رواج افتاده است)شهري
، اما از مجموع خصايص تيپ تعريف شده براي تنبلي باال در اين مقاله، مي توان تركيبي شامل برخي خصايص را گرفته است

نتيجه نهايي را گرفت كه ميزان تنبلي در تهران خيلي اين از اين رو، مي توان . در باال ذكر شده است فرهنگي دانست كه-اجتماعي
گرايش ها و وجود تر، پاسخگويان خود را خيلي تنبل نمي دانند، يا باز هم دقيق تر، پاسخگويان باال نيست، يا به بيان دقيق

و البته باز هم براي كشور در حال توسعه اي مانند . بل بودن آنها را استخراج كردرفتارهايي را در خود تاييد نكرده اند، كه بتوان تن
ايران، تاييد حداقل بيست درصدي ميزان تنبلي، مقوله اي چندان خوشايند نيست، ولي به نظر ما آن اندازه نيست كه به عنوان 

با ديگر كشورهاي جهان است كه مساله بودن خود را البته اين يافته در مقايسه  .اولويت درجه يك مسائل اجتماعي شناخته شود
به بررسي تطبيقي ميزان تنبلي در ايران با ) 1390-1389 جوادي يگانه و ديگران،(نگارندگان در مقاله ديگري . نشان مي دهد

يران به دست كشور جهان در مقايسه با ا 55نتايج آن تحقيق كه بر اساس يافته هاي در دسترس . ورهاي جهان پرداخته اندكش
ميزان تنبلي ايرانيان از متوسط جهاني بيشتر است و تنها كشورهاي عربي هستند كه بيش از ايرانيان دچار آمده، نشان مي دهد كه 

  : به ترتيب چنين است) تنبلي كامل( 100تا ) فقدان تنبلي( 0در آن تحقيق، متوسط ميزان تنبلي در مقياسي از  .تنبلي اند
 )13/85(كشورهاي عربي  ♦

  )11/78(ايران  ♦
 )89/72(كشورهاي افريقايي  ♦

 )13/48(كشورهاي آسياي شرقي و آسياي جنوبي  ♦

 )88/46(كل جهان  ♦

  )47/44(كشورهاي آمريكاي التين و كارائيب  ♦
  )36/35(كشورهاي آمريكاي شمالي و اروپايي  ♦

را در تهران ) فارغ از ميزان آن(ي به نام تنبلي مي توان وجود مساله ادر ابتداي مقاله، بر اساس اين يافته، و شواهد ذكر شده 
اما در باره . البته همچنان كه ذكر شد، نه ميزان تنبلي در تهران خيلي باالست و نه گرايش به آن زياد است. مورد توجه قرار داد
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از اين يافته كه ايد گفت كه و يافته هاي تطبيقي، ببا آن شواهد ) پايين بودن ميزان تنبلي در تهران(موضوع سازگاري اين نتيجه 
بلكه از اين يافته تنها مي توان . »تنبلي در تهران وجود ندارد«، نمي توان استنتاج كرد كه »مردم تهران، چندان تنبل نيستند«

 ، درعو به تب(و لذا اگر ما در تهران . نتيجه گرفت كه ميزان تنبلي فردي در تهران باال نيست، يا گرايش به آن خيلي باال نيست
است، كه  »تنبلي اجتماعي«با موضوعي به نام تنبلي روبرو هستيم، بايد آن را در جاي ديگري جستجو كرد، كه آن موضوع ) ايران

  . در ادامه به آن پرداخته خواهد شد
وان از تذكر در تاييد اين نكته كه پايين بودن تمايل به تنبلي در تهران، مساوي با پايين بودن تنبلي در تهران نيست، مي ت

) ديگر از جمله فقدان تنبلي مانند هر نوع تمايل رفتاري مثبت(را   گرايانه عام  تمايالتدكتر چلبي استفاده كرد كه در پژوهش خود، 
  ، بلكه تنيس  شخصيتي  نظام  تمايالت  به  ـ منوط  گرايانه عام  رفتارهاي  ـ از جمله  هر رفتاري  تجلي« و اذعان مي كند كه ،  زياد يافته
  ميزان  كه  حال  در همان  كه  پذيرفت  توان ، مي بنابراين.  آنها نيزهست  آرايش  ها و نحوة ، فرصت قواعد اجتماعي  نوع  به  وابسته  همزمان

  نسبت  همانه بو   حال  در همان  باال باشد، لكن  جماعتي  در ميان  زمان از  اي در برهه  شخصيت  نظام  در سطح  گرايي عام  به  ميل
در   شخصيت  نظام  تجربي  بررسي(  تحقيق  اين  هاي يافته  حال هره ب.  نباشيم افراد  رفتاري  نظام  در سطح  آن  شاهد بروز و تجلي

  يعني.  الستبا  قبولي  در حد قابل  شخصيت  نظام  در سطح  گرايانه عام  ، تمايل آن شهرنمونه  در پنج  حداقل  دهند كه مي  نشان)  ايران
  فعل  به. وجود دارد  گرايانه برخورد عام  براي  شهري  از جمعيت  درصد بااليي  در ميان  طور بالقوه به  شخصيتي  حاضر آمادگي  در حال
  همزمانباشد و   متجانس  تا حد ممكن  جامعه  و قانوني  هنجاري  اوالً نظام  كه  است  آن  به  موكول  امكاني چنين  كردن  تبديل

كنند،  مراعات  گرايانه ، عام را در عمل  جامعه  و هنجارهاي  ، قوانين جامعه  اجرا نخبگان  باشد، ثانياً در سطح  داشته  گرايانه عام سوگيري
  نظام  درسطح  ِ خود را كه گرايي عام  به  دهد ميل  آنها اجازه  به  و بيش  افراد، كم  وضعيتي  ها و منطق فرصت  ساخت  كه  طوري  به

در  )179:  1381، چلبي(».ظهور برسانند  منصة  به  خود در جامعه  رفتاري  نظام  و در سطح  رسد، در عمل نظر مي  به  غالب  شخصيت
باره تنبلي نيز مي توان وجود عوامل تسهيل كننده بسياري را ديد، از جمله فقدان نظارت بر كار، عدم وجود نظام ارزيابي اجتماعي، 

از اين رو، مساله تنبلي اجتماعي بيش از آنكه . كان پيشرفت يك شبه و رواج كارهاي زودبازده، و نيز پايين بودن حاكميت قانونام
يك مساله در سطح عامل باشد، مساله اي ساختاري است و براي حل آن نيز تاكيد بر عامالن فردي چندان كارايي ندارد و بايد 

  . رسي كردمشكالت ساختاري موجد آن را بر
دوقطبي اي ساخته شد كه از روي آن مي بخش يافته هاي اين مقاله، در . در نهايت مي توان يك تيپولوژي از افراد تنبل ساخت

  .سويه تنبلي اين دوقطبي يك بار ديگر ذكر مي شود. توان افراد داراي تنبلي فردي در تهران را بهتر شناخت
  )برابر جوانانسالمندان در (افراد با سنين باالتر  •
 زنان  •
 )در برابر مجردين(متاهالن  •
 بي سوادان •
 بيكاران، خانه داران، بازنشستگان •
 متولدين روستا، افراد با اصالت هاي غيرتهراني •
 اقتصادي پايين -افراد با پايگاه اجتماعي •
 تقديرگرايان، افراد با توجه كمتر به آينده •
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 افراد با نوگرايي پايين •
 رتي و بيگانگي اجتماعي دارندافرادي كه احساس بي قد •
 افراد با توجه كمتر به آينده •
 متمايلين به كارهاي زود بازده و يك شبه، خودمداران، و كساني كه بخاطر نفع فردي ا زمسئوليت فرار مي كنند،  •
  .افرادي كه به حكومت خوشبين هستند وجامعه را بهنجار مي دانند •

ولي در مجموع، مي توان . چندمتغيري، اثر تقديرگرايي بيش از همه است هاييافتهدر ميان اين مجموعه از صفات، بر اساس 
بيش را فردي دانست كه ) كسي كه در اين پيمايش، تمايالت و رفتارهايي داشته كه ما از او به تنبل ياد مي كنيم(شخصيت تنبل 

ترجيح (با آن تعريفي كه در اين تحقيق از تنبلي شد يا به عبارت درست تر، . باال باشدها و ويژگي هاي داراي صفت از سايرين، 
باال، تمايل يا آمادگي بيشتري براي تنبلي و زمينه اي ، افرادي با ويژگي هاي اجتماعي )لذت آني بر  نفع آتي، يا تمديد وضع موجود

  . دارند تا افراد با ويژگي هاي مقابل آنها
  
است كه براي دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي » نبلي اجتماعي؛ علل، پيامدها و راهكارهات«اين مقاله برگرفته از تحقيقي است با عنوان  *

 .انجام شده است

  منابع
مركز (ويژه اخالق و جهاني شدن ( 48پژوهشنامه، شماره » تاملي در پديده تنبلي اجتماعي«) 1388(ارجمندنيا، علي اكبر 

 .54-37) تحقيقات استراتژيك
  .اطالعات: تهران .جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي روستايي ايران.) 1370(ازكيا، مصطفي

 .هكلم :تهران .جامعه شناسي توسعه.) 1371(ازكيا، مصطفي
  .موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني: قم .اهمال كاري؛ بررسي علل و راهكارهاي درمان) .1383(آقاتهراني، مرتضي 

  .اميد: تهران. فرجادترجمه محمدعلي . روانشناسي اهمال كاري) .1375(آليس، آلبرت و ويليام جيمز نال 
  .ياد: تهران .فصل الحاقي روح ملت ها: سازگاري ايراني.) 1357) (عبداهللا متقي(بازرگان، مهدي 

  .چاپ هشتم. دايره: تهران. ترجمه مهدي قرچه داغي .روان شناسي تنبلي) .1386(بلس، ادوانس 
  .مرواريد: تهران. ترجمه عبدالحسين نيك گهر .منطق اجتماعي.) 1364(بودون، ريمون 
  .ني: تهران. ترجمه رضا ذوقدار مقدم .زبان، منزلت و قدرت در ايران. )1381(بيمن، ويليام 

  .خوارزمي: تهران. ترجمه كيكاووس جهانداري .ايران و ايرانيان: سفرنامه پوالك) .1361(پوالك، ياكوب ادوارد 
 .چاپ بيست و چهارم. راشين: تهران. ترجمه اشرف رحماني و كورش طارمي. ات را قورت بده قورباغه) .1388(تريسي، برايان 

 .كتابفروشي فروغي:تهران .خلقيات ما ايرانيان.) 1345(جمالزاده، محمد علي 
اجتماعي برنامه مقدمه اي بر تغييرات فرهنگي و   :عقالني  انتخاب  نظريهرويكرد جامعه شناسانه «) 1387(جوادي يگانه، محمدرضا 

  .64-33: 1387پاييز . شماره سوم. سال اول. راهبرد فرهنگ »ريزي شده
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بررسـي تطبيقـي شـاخص تنبلـي در ايـران و      « ) 1390-1389(جوادي يگانه، محمدرضا و زينب فاطمي امـين و مجيـد فوالديـان    
 1389زمسـتان  . هارم شماره سيزدهمسال سوم شماره دوازدهم و سال چ. راهبرد فرهنگ» كشورهاي جهان و برخي راه حل ها

  .134-111: 1390و بهار 
 . ارتباطات و هنر ، فرهنگ  پژوهشي  موسسه:  تهران  . ايران در  شخصيت  نظام  تجربي  بررسي.) 1381( مسعود ، چلبي

 .شباويز: تهران. ترجمه منوچهر اعتماد مقدم .سفر در ايران.) 1364(دروويل، گاسپار 
 .محمدي: خرم آباد. ترجمه علي محمد ساكي. سفرنامه دوراند) .1346(دوراند، اي آر 
 انتشارات عالمه طباطبايي: ترجمه نادر ساالر زاده اميري، تهران .خودكشي.) 1378(دوركيم، اميل

. بيگانگي اجتماعي به همراه بررسي موردي بيگانگي اجتماعي پذيرفته شدگان مركز آموزشي عالمه حلي تهران.) 1372( رباني،علي
  . پايان نامه كارشناسي ارشد تهران، دانشكده علوم اجتماعي

  .كيهان: تهران .درآمدي بر دائره المعارف علوم اجتماعي.) 1370(ساروخاني، باقر 
  .زوار: تهران. ترجمه علي اصغر سعيدي. سفرنامه مادام كارال سرنا: يين ها در ايرانآدم ها و آ) .1362(سرنا، كارال 

 .تهران، انتشارات آواي نور. روان شناسي اجتماعي.) 1380( ستوده،هدايت اهللا
  .اميركبير: تهران. ترجمه محمد عباسي ).ده جلد(سياحت نامه شاردن ) .1349(شاردن، ژان 

 . مركز نشر دانشگاهي: تهران .نظريه نمونه گيري.) 1364(شيراني، پرويز 
 .اطالعات: تهران. ترجمه حسين ابوترابيان .خاطرات مباشر انگليسي سردار اكرم: مات- كيش.) 1366(، فرانسيس  ليث-فوربز

 .ارمغان: تهران .خودمداري ايرانياندر پيرامون .) 1378( حسن مرادي، قاضي 
 .خترانا: تهران .راغت ايرانيانكار و ف.) 1386( حسن قاضي مرادي،

 .مركز: تهران. ترجمه حسن افشار .انقراض قاجار و استقرار پهلوي: دولت و جامعه در ايران.) 1379(كاتوزيان، محمد علي 
 . نشر ني:  تهران.  منوچهر صبوري كاشاني .  بنيادهاي نظريه اجتماعي. )1377( .، جيمز لمنك

 نشر ني: ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران. نظريه هاي بنيادي جامعه شناختي.) 1378( كوزر،لوئيس و روزنبرگ،برنارد 
 .كتابسرا: تهران. ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي .سه سال در آسيا.) 1367(گوبينو، كنت دو 

، ويراسته  الگوهاي نظري در اقتصاد توسعهكتاب در » توسعه اقتصادي همراه با عرضه نامحدود نيروي كار«) 1374(لوئيس ، آرتور 
 .نشر ديدار: راجاني كانث ،ترجمه غالمرضا آزاد ارمكي ، تهران

 . صراط:  تهران.  عبدالكريم سروشترجمه  .االجتماع درآمدي بر فلسفه علم:  تبيين در علوم اجتماعي. )1373( .، دانيل ليتل
 موسسه .اجتماعي در ميان خانوارهاي شهر تهران -بيگانگي و مشاركت سياسي بررسي رابطه) .1376(محسني تبريزي، عليرضا 

  .تهران دانشگاه اجتماعي تحقيقات و مطالعات
  .ني: تهران.ترجمة نوين تواليي  .شناختي هاي جامعه  مشكالت اجتماعي و نظريه) .1376(مرتن، رابرت 

  . ي ارس ف  زرگ ب  ه ام ن ش اد دان ي ن ب : ران ه ت. فرهنگ جامع فارسي) .1378(د ي ش ه ، م ري ي ش م
 .چاپ نهم. صدرا: تهران. انسان و سرنوشت) .1367(مطهري، مرتضي 

  . مولي:  تهران.  نژاد و مصطفي عمادزاده مهرداد ترابي، عباس منوچهريترجمه  . اقتصاد و جامعه . )1374( .وبر، ماكس
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Abstract 
Social Laziness has been attention in recent years in Iran and there are also 
representations in the society such as; low work efficiency, lots of holidays, 
overweight and sedentary. Despite the importance of this issue, a direct 
sociological research has not been done about it. This paper wants to study 
amount and factors influencing on social laziness in the form of a concept in 
the framework of Rational Choice theory. Method of this research is survey on 
1256 of Tehran citizens. The finding indicate that tendency to laziness in 
Tehran is at least %20. The interpretation of this finding express this trend of 
tendency to laziness is not increasing. The most important factors influencing 
on laziness in Multivariable Analysis is fatalism, sense of powerlessness and 
autonomy. The final finding is low tendency to laziness do not show low rate 
of that, because social status is facilitating laziness in society. 
Keywords: Social Laziness, procrastination, Negative Mood, Fatalism, Rational 
Choice  
 
 

 


