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تحلیل تنبلی دانشگاهی بهمثابه تنبلی اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران
علیاصغر فیروزجائیان ،استاديار ،گروه علوم اجتماعي دانشگاه مازندران ،ايران



پرویز شریفی مقدم ،كارشناسي ارشد مطالعات جوانان ،دانشگاه مازندران
چکیده
تنبلي اجتماعي آسیي هیاي متعیدد و پيامیدهاي منییي را بیراي فیرد و اجتمیاک در كوتیاهمیدت و درازمیدت بیه وجیود میيآورد .تنبلیي بیه
معناي تی پیروري ،بيایاري ،كیاهلي ،اهمیال و سسیتي بیه كیار رفتیه اسیت .هید

ايی پیشوه  ،تحليی جامعیهشیناتتي عوامی درون و

بییرون دانشییگاهي بییر تنبلییي اجتمییاعي دانشیی ويان (مطالعییم مییوردي :دانشیی ويان دانشییگاه مازنییدران) اسییت .روش پییشوه
پيمايشي و ابزار سین

از نییوک

آن پرسی نامیم محقی سیاتته اسیت .جامعیم آمیاري ايی پیشوه  ،كليیم دانشی ويان دانشیگاه مازنیدران هسیتند

و ح ییم نمون یم الزم بییراي پییشوه

حا ییر  930نیییر بییرآورد شیید و از روش نمونییهگيییري تدییادفي طبقییهاي متناس ی

شییده اسییت .بعیید از جمیی آوري اطالعییات ،فر ییيههییاي پییشوه

بییا ح یم اسییتیاده

در دو سییطف توصییيیي و اسییتنباطي بییا نییرمافییزار  SPSSو Amos

بررسییي شیید .در ايی پییشوه  ،ن ريییم انتالییاک عقالنییي كلمی  ،چییارچوک ن ییري اسییت .نتییايپ پییشوه

نشییان داد تنبلییي دانشییگاهي بییا

متغيرهییاي نابسییاماني در سییطف ن ییام و ابعییادش (درون و بییرون دانشییگاه) رابطییم معنییاداري وجییود دارد كییه متغيرهییاي نبییود ن ییارت و
كنتیرل در دانشییگاه ،یع

برنامییهريیزي در دانشییگاه ،طییره روي آموزشییي سيسیتمي ،فرهنییت تنبلیي در جامعییه ،پیايي بییودن هزينیههییاي

تنبلییي در جامعییه) ب ییز متغيرهییاي نبییود اماانییات و ت هيییزات در دانشییگاه و نبییود آينییدش شییغلي را شییام مییيشییود .همچنییي برحس ی
معادالت سیاتتاري ،فر یيم اول تأييید شید .نتي یم آزمیون الگیوي سیاتتاري نشیان میيدهید كیه متغيرهیاي بیاال  % 10از تغييیرات تنبلیي
دانشگاهي (فردي ،گروهي) را تبيي كردند.
واژههايكلیدي :تنبلي اجتماعي ،ن ريم انتالاک عقالني ،تنبلي دانشگاهي ،نابساماني درون و برون دانشگاهي
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مقدمه و بیان مسأله

جستوتيز ميگريزد .در جامعهاي كه تنبلیي رتنیه میيكنید،

بهتازگي تنبلیي اجتمیاعي 6كیه در بسیياري از منیاب  ،يایي از

افراد آن ،براي ان ام امور كوچک و بزرگ در زندگي شالدي

صیات اتالقي ايرانيان ياد شیده اسیت ،بیه شیا جیدي بیه

و مناسبات اجتماعي و عمومي هميشه كیار امیروز را بیه فیردا

مباحث فرهنگي ،روانشناسي و جامعه شناسي وارد شده است.

مياندازند ،تدميمسازي و تدميمگيري را به ديگیران واگیذار

اي معض اجتماعي ،آسي هاي متعیدد و پيامیدهاي منییي را

ميكنند ،تغيير و تحولي كه آرزو ميكنند بیدون كوچیکتیري

براي فیرد و اجتمیاک در كوتیاهمیدت و درازمیدت بیه وجیود

اقدامي از ديگران انت ار ميكشند و بیراي هیر انتالیابي تعلی

ميآورد (ارجمندنيا.)97 :6966 ،

ميورزند (جوادي يگانه و همااران.)666 :6963 ،

تنبلي به معنیاي تی پیروري ،بيایاري ،كیاهلي ،اهمیال و

درم موک ،سه تعبير از تنبلیي اجتمیاعي در ادبيیات تنبلیي

سستي به كار رفته است (مشيري .)6976 ،تنبلي يا سستي (فتور)

وجود دارد .در تعبير اول ،تنبلي اجتمیاعي بیه و یعيتي گیتیه

از ن ر لغوي به دو معني استیاده ميشود :دستكشيدن پس از

ميشود كه فرد در كیار گروهیي از كیاركردن و تیالش بیراي

استمرار در كاري يا ساون بعد از حركت و جنب

يا كسالت،

بيحالي ،سستي و تنبلیي پیس از شیادابي و كوشی  .مییاهيم
عربي متیراد

تنبلیي نيیز عبارتنید از :كسی  ،ی ر ،تهیاون،

مماطله ،تسوي  ،ابطاء (آقا تهراني .)6969 ،التیان و همایاران ،
اصطالح تنبلي اجتماعي را در سال  1979برگزيدند .آنها تنبلي
اجتماعي را در مقابی «تالشیگري اجتمیاعي »6قیرار دادنید و
معتقد بودند انسانها در فرهنتهاي مالتل

از ن ر ميزان ابتال

به تنبلي اجتمیاعي بیا يایديگر تییاوت دارنید .فرهنیت هیاي
فردگرا ،فرهنتهايي هستند كه آدمهاي تنبی تیري را پیرورش
ميدهند و فرهنتهیاي جمی گیرا فرهنیتهیايي هسیتند كیه
آدمهییاي تالشییگري را پییرورش

م یيدهنیید (ارجمنییدنيا6966 ،و

.)Charbonnier, 1998
در تنبلي اجتماعي با میوقعيتي روبیهرو هسیتيم كیه گیروه،
تضعي

;1991; Piezon & Ferree, 2008; Harkins & Jackson, 1985

 .)Karau & Williams, 1993 & Chidambaram & Tung, 2005در
تعبير دوم ،تنبلي اجتماعي را معادل كرتتي اجتماعي 9در ن یر
ميگيرند .در اي و عيت فرد با طرفداري از و عيت موجود
در مقاب تغيير مقاومت ميكند

( Ramasco, 2007; Roedenbeck,

 2011و جوادي يگانه و همایاران )6963 ،و در تعبيیر سیوم میا بیا
ت پروري اجتماعي 1مواجه هستيم كه در آن فرد ،ساون را بیه
تحییرب تییرجيف

میيدهیید ( Zeraatkar, 2012; Chinn, 1980و

ساروتاني  .)6970در مقاب تنبلي اجتمیاعي ،تسیهي اجتمیاعي

1

قرار دارد؛ يعني افراد ،بيشتر با حضور ديگیران كیاري را بهتیر
ان ام ميدهند تا زماني كه تنها باشند (

Piezon & Ferree, 2008

.)& Cook 2001

آنچه به اي پیشوه

مربیو اسیت ،تعبيیر اول و سیوم از

ميشود .بهعبارتديگر ،فرد در

تنبلي است .تنبلي در هر جامعهاي در هر بالشي اتیاق ميافتد.

گروه ،تالش كمتري از تود نشان ميدهد؛ درحاليكه فیرد در

افراد چه در حوزش شالدي و گروهي مما است تحیتتیأ ير

موقعيتهاي انیرادي اي بيتحركي را از تود نشان نميدهنید

شرايط از تود تنبلي بروز دهد .دانشگاه يایي از حیوزههیايي

Piezon & Ferree, 2008; Harkins & Jackson, 1985 & Karau

است كه مما است در آن تنبلي رخ دهد .از اي من ر ،تنبلي

 .)& Williams, 1993در كليتیري برداشیت ،تنبلیي را بیا فقیر

دانشگاهي به و عيتي اشاره دارد كه در آن دانش و (يا اسیتاد)

مي دانند .فردي تنب است كه هیي رببیت و

تحديلي و آموزشي تود بهصورت فیردي

(

رفتار شالص را سب

رسيدن به اهدا

گروهي طیره میيرود (

Williams & Karau,

حركتي 9متراد

اشییتياقي بییه تحییرب و جن ی وجییوش نییدارد و از پويییايي و

در رابطه با وظاي

و در رابطه با ديگران سستي و بيرببتي از تود بروز ميدهد.
3

social loafing
Hard working community

1
2

social inertia
Social laziness
5
social facilitation
4
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اطالعات مرتبط با تنبلي در جامعیم ايرانیي انیدب اسیت و

11

تأييید میيكننید (بیرايمثیال

& Ingham et al., 1974 & Karau

دقي نيست؛ امیا ت ربیم زيسیته نشیان میيدهید دانشی ويان،

1993

مدییاديقي از تنبلییي را در رفتارهییاي تییود بییروز م یيدهنیید.

پییشوه

بيتیاوتي آموزشي ،نااميدي نسبت به آينده ،كمتحركي ،تقلی

ان امشده در بال

مناب تارجي در دورههاي

آموزشي ،پرداتت به سیرگرميهیاي بير یرور و بیيمحتیوا،

 )2014و در بال

داتلي مناب سالهاي ( )6969-6939نشان

بيتوجهي آموزشي و تعهدنداشیت در فعاليیتهیاي آموزشیي

داده اسییت كییه مطالعییات ان ییامشییده در اي ی حییوزه (تنبل یي

امتحیان ،اهمیال

اجتماعي) اندب است .در اي پشوه هیا تنبلیي اجتمیاعي را

كاريهاي زندگي روزمره از مدادي تنبلیي در ميیان جوانیان

باتوجییهبییه متغيرهییاي روانشناسییي اجتمییاعي و مییديريت،

دانش و است كه اي مسئله در درازمدت بر كيیيیت آموزشیي

ارتباطات ،كشاورزي و رفتار سازماني بررسي كیردهانید؛ حیال

در دانشگاه صدمه مي زند و درنهايت ،تروجيهیاي دانشیگاه،

آناه پشوه هیاي انیدكي دربیارش تنبلیي اجتمیاعي در حیوزش

كیافي تواهنید بیود كیه در

جامعهشناسي ان ام شده است .در اي پشوه ها به معيارهاي

جامعه مشغول فعاليت تواهند شد .در رابطه

يادگيري ،اعتماد ،تعهید و تعلی در بیي كاركنیان سیازماني و

گروهي ،موكول كردن درستواندن بیه شی

افراد بدون داشت تالدص و دان
بال هاي مالتل

 .)Williams,پس از ايی افیراد ،پشوهشیگران زيیادي بیه
در ايیی حییوزه پرداتتنیید .بررسییي پییشوه هییاي
زمیاني (1980-

با دالي تنبلي دانشگاهي به ن ر ميرسد نميتوان تنها به عوامی

گروهها پرداتتهاند .نقات قوت پشوه هاي تارجي اي است

درون دانشگاهي توجه كرد؛ بلاه بالشیي از نااميیدي و كرتتیي

كه بحیث تنبلیي بیه حیوزههیاي جديیدي ( مثی ارتباطیات،

دانش ويان به فضا و شرايط تیار از دانشیگاه مربیو اسیت.

كشاورزي ،صینعت ن یامي و  )...كشیيده شیده اسیت؛ امیا در

بدي ترتي

اي پشوه

به دنبال پاسخ به اي سیؤال اسیت كیه

پشوه هاي داتلي اينگونه نبوده است .از نقیا

یع

ايی

ميزان تنبلي دانشگاهي دانش ويان بیهعنیوان مدیداقي از تنبلیي

پشوه ها اي است كه شاتص ابتي بیراي تنبلیي اجتمیاعي

اجتماعي چقدر اسیت؟ عوامی درون و بیرون دانشیگاهي چیه

وجود ندارد .اي پشوه هیا از ن ريیم بیازي عیددي ،مبادلیه،

تأ يري بر تنبلي دانشگاهي در ميان دانش ويان دارد؟

يادگيري اجتماعي استیاده كردهاند .باتوجهبه ادبيیات پیشوه
داتلي و تارجي گیتني است بيشتر پشوه ها در ايی حیوزه

ادبیات تجربی

بییهصییورت پيمايشییي ان ییام گرفتییهانیید و در بعضییي از اي ی

يک مهندس كشاورزي به نام ميس رينگلم  ،تنبلیي اجتمیاعي

پشوه ها نيز هي اشارهاي به روش و جامعم آماري ناردهاند.

را نالستي بار به كیار بیرد .مطالعیم او براسیاس ايی بیود كیه

را از همم ايی پیشوه هیا متمیايز

ناتهاي كه اي پشوه

ميتواست ميزان تالش افراد را در يک مسیابقم طنیاکكشیي،

ميكند اي است كه تاكنون پشوه

مشاهده كند زماني كه به تنهايي با يک نیر ،دو نیر و هیت نیر

دربارش عوام مؤ ر بیر تنبلیي اجتمیاعي بیهتدیو

ديگر كار ميكنند .نتايپ او نشان داد افراد هنگام قرارگرفت در

جوانان و دانش ويان ان ام نشده است؛ بنابراي  ،كار پشوهشیي

يک گروه ،تیالش كمتیري در كشیيدن طنیاک از تیود نشیان

حا ر با بهرهگرفت از اصیول كیامالر روششیناتتي در زمينیم

ميدهند ( .)Kravitz & Martin, 1986بعید از ريینگلم  ،التیان،

مطالعات مربو به تنبلي اجتماعي طرحي نو باز كرده اسیت و

ويليامز ،هاركينز در سال  ،1979اي اصطالح را به كار گرفتند.

با استیاده از مباني ن یري مشیالص و روش كمیي بیه مسیئلم

تیالش افیراد در

تنبلي اجتمیاعي در ميیان جوانیان يیا دانشی ويان در سیطوح

يیک گیروه همایاري

تحديلي پرداتته اسیت .در ادامیه بیه نمونیههیايي از

آنها نيز اي واژه را در توصي

پديدش كاه

كار به كار بردنید زمیاني كیه در قالی

ميكنند .همچني  ،مطالعات ديگري نيز ان ام گرفته اسیت كیه
پديدش تنبلي اجتماعي و ا یر آن بیر كیاه

عملایرد گیروه را

مالتل

جامعهشیناتتي مسیتقيمي
در بیي

كارهاي داتلي و تارجي بهصورت تالصه اشاره شده است.
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بررسي ميزان شيوک تعل و پيماي
سيستم ارزيابي عملارد درست در سازمان،
نیر
عوام مؤ ر بر آن
فشیار تیانواده و مشیاالت تیانوادگي بیر
تعل مؤ رند.
ميزان تنبلي ايرانيان از متوسط جهاني بيشیتر
تطبيقییییي كتابالانهاي
11
بررسییي تطبيقییي شییاتص تحليییی ی
است.
كشور كمي
تنبلي در ايران و كشورهاي انويه
جهان و برتي راه ح ها
تس یهيم دان ی از رفتییار صییادقانه ،رعايییت
پرس نامه
..............
بررسیییي تیییأ ير ادراب از پيمايشي66 -ن
مناف ديگیران ،تالدیص مندییانم منیاب و
فر
عدالت و اعتمیاد بیر طییره تحليلي
تدوي رويه هاي شیا و به دور از تبیي
رفت اجتمیاعي تیيم هیا در
تأ ير ميپذيرد.
تسهيم دان
سازمان ها بايد با تسهيم و بهكارگيري دان
تدییییییادفي پرس نامه
661
رابطیییم بیییي تسیییهيم و پيماي
در افزاي اعتماد بیي كاركنیان باوشیند و
سيستماتيک
بهكارگيري دان  ،اعتماد و
اي امر ،كاه تنبلي و افزاي بهرهوري را
تنبلي اجتماعي
سب ميشود.
ارتبییا بییي ادراب از تنبلییي اجتمییاعي در
 ................پرس نامه
667
ادراب از تنبلي اجتماعي در پيماي
گروههیاي يیادگيري آناليی و گیروههیاي
......
گروههاي يادگيري آنالي
چهره به چهره.
وظيیهشناسي با تنبلیي رابطیم منییي دارد و
پرس نامه
تدادفي
916
ادبيییات تنبلییي اجتمییاعي و پيماي
بي تنبلي اجتمیاعي و انگيیزش رفتیار هیي
رفتیار سیازماني شیهروند
)(OCB
رابطهاي يافت نشد.
روابط درون گروهي ،تنبلي كمتیر ،در كیار
تنبلي اجتماعي ،فرهنیت و توصیيیي ................ ......... -كتابالانهاي
درون گروهي مردان بيشیتر از زنیان دچیار
................ .........
تحليلي
نق جنسيت
تنبلي ميشوند.
................ .........
.....
مهییمتییري دليیی نیییذيرفت كییارگروهي،
پرس نامه
تدادفي
601
مشا سیواري رايگیان در پيماي
سواري م اني است.
پروژش گروهي
كاه انگيزه ،همزمان قرارنگرفت در يیک
شناتت تنبلي و ت پیروري توصیییيیي  ................ .........كتابالانهاي
پيوستار ،نبود هد  ،بياعتمادي ،مهمنبودن
.
....
تحليلي
اجتماعي در گروه
دستاوردهاي گروه
محدودكردن اندازش گروه ،تنبلیي را كیاه
 ................ .........كتابالانهاي
تعري راهبردهیايي بیراي توصيیي
مي دهد ،يکپارچه و منس مبودن گروههیا،
...... .......
كاه تنبلیي اجتمیاعي در
مقياس عملارد ،ارزشمندبودن دسیتاوردها،
طرحهاي گروهي
سهم اشیالا در كیار گروهیي ،ارزيیابي
همساالنه
جهتگيري فرهنگي ،مهمتري تبیي كننیده
پرس نامه
..............
616
تنبلییییییي اجتمییییییاعي و پيماي
براي تنبلي اجتماعي اسیت و دانشی وياني
جهیییتگيیییري فرهنگیییي
كمتر دچار تنبلي ميشوند كیه گیراي بیه
دانشییی ويان در كیییالس
كار گروهي دارند.
درس
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چارچوب نظري

دارد .كنشییگراني ازقبيیی دولییتهییا ،شییركتهییاي بییزرگ،

به طوركلي بدون مبیاني و چهیارچوک ن یري ،هیي پیشوه

اتحاديههاي كارگري ،احیزاک و بيیره .ظهیور ايی كنشیگران

علمي ان ام نميشود؛ زيرا چهارچوک ن ري به تلیويف يیا بیه

روي صحنه به تغيير كام ساتتار اجتماعي من ر شده اسیت.

تدريف موارد مشیاهده را مشیالص میيكنید و واقعيیتهیاي

كلم ميپذيرد كه كنشیگران جمعیي بیزرگ ،عاليقیي كیامالر

مربیو را بیه میا نشیان میيدهید .چهیارچوک ن یري ،بنيیان

متمايز با عالي اشالا

طبيعي دارند كیه جايگیاههیايي را در

مشاهدات ما را پيريزي ميكنند و درواق راهنماي ما در امیر

ميان اي جم ها اشغال ميكنند .ازاي رو كنشگران جمعیي در

اسیییت .ن ريیییهپیییردازان از من یییر روانشناسیییي،

ميشوند و به

پیییشوه

همي دلي براي آنها مناف عضويت ،صرفار نیوعي محیدوديت

جامعهشناسیي و حتیي اقتدیادي ،تنبلیي را بررسیي و تحليی
كردند؛ اما پشوه

حا ر ،ن ريم انتالاک عقالني كلمی را در

در ن ر گرفته ميشیود؛ اگیر چنیي باشید ،سیاتتار اجتمیاعي
بهعنوان محیدوديتهیاي وارد بیر كین

پاسخ به چرايي تنبلي اجتماعي به آزمون ميگذارد.
اصول بنيادي ن ريم گزين

كن هاي تود براي رسيدن به اهدافشان تربي

عقالني از اقتدیاد نوكالسیيک

و همچنیي بیهطیور

مستقيم بهصورت يک عام تعيي كنندش منیاف كنشیگران وارد

(و نيز فايدهگرايي و ن ريه بیازي ،لیوي و همایاران 1990 ،و لينیدنبرگ،

تبيي هاي انتالاک عقالني ميشود (جوادي يگانیه .)6967 ،كلمی

 2001به نق از ريتیرز و گیودم  )6930 ،سرچشیمه گرفتیه اسیت.

در سال  1992در سالنراني تود اينگونه استدالل ميكنید كیه

ن ريم گزين

موقعيتها يیا مشیاب را اشیالا

عقالني بيشتر با تالشهیاي جيمیز .اس .كلمی

اشیغال كیردهانید و تیود

بود كه به ياي از ن ريههیاي «داغ» در جامعیهشناسیي معاصیر

اشالا

تبدي شد .زندگي او تالشي پايدار و پيوسته براي كی گرايیي

هستند كه با اهدا

يک پارچه و نيز فردگرايیي بیوده اسیت (جیوادي يگانیه.)6967 ،

ميان كنشگران جمعي ،روابط ميان موقعيیتهیا اسیت و ميیان

عناصر پايه و اصلي ن ريم كلم دربارش ن یام هیاي اجتمیاعي،

تود اشالا

نيست و ايی هميشیه ايیدش اصیلي كی گرايیي

كنشگران و مناب يا وقاي هستند .مناب چيزهیايي هسیتند كیه

اجتماعي بوده است.

كنشیگران بیر آنهییا تسیلط دارنید و منییافعي را از آنهیا دشییت

هم عناصري از ساتتار اجتمیاعي كنشیگران جمعیي
تاصي ساتته شیدهانید؛ بنیابراي  ،روابیط

پديدش سطف كیالن ديگیري كیه زيیر رهبیي كلمی قیرار
6

ميكنند .اصليتري ايده هیاي ن یري عبارتنید از  -6افیراد بیه

ميگيرد ،هن ارها است .بيشتر جامعهشناسان براي تبيي رفتار

دنبال نی فردي هستند و بهگونهاي عم میيكننید كیه گیويي

فردي به هن ارها متوس ميشوند؛ اما آنها تبيي نميكنند كیه

ميتواهند سود حاص از مناب و وقاي را به حداكثر برسانند؛

چرا و چگونه هن ارها به وجود ميآيند .كلم توجه تیود را

 -6براي به حداكثررساندن اي سود ،تسیلط بیر ايی منیاب و

به اي مسئله معطو

كرده اسیت كیه چطیور در يیک گیروه

وقاي را با ياديگر مبادله ميكنند .مو وک اصلي دو كتیاک او

متشا از كنشگران عقالني ،هن ارها ظهور میيكننید و بیاقي

( قدرت و ساتتار جامعه 1974 ،و جامعم ناهمگ  )1982 ،اي اسیت

ميمانند .او استدالل ميكند هن ارها بیا انسیانهیايي اي یاد و

كه جامعه يا ن ام اجتماعي را بايد تركيبي از دو عندیر تدیور

حیظ ميشوند كه از حضور هن ارها سود ميبرند و انحیرا

كرد؛ اشالا

طبيعي و كنشگران اشتراكي يا جمعي

6

(به نقی از

از آنها را مضر ميانگارنید .انسیانهیا تمايی دارنید برتیي از
ن ارتها از روي رفتارشان برداشته شود؛ اما از وجود ن یارت

جوادي يگانه.)6967 ،
كلم در ايی كتیاکهیا بیر اهميیت گسیترش گونیههیاي
جديدي از كنشگران اجتماعي در جامعه نوي امیروزي تأكيید
Corporate actors

1

(از راه هن ارهییا) بییر رفتییار ديگییران سییود مییيبرنیید .كلم ی
ديدگاه

را دربارش هن ارهیا اينگونیه بيیان میيكنید :عندیر
Norms

2

جامعهشناسي كاربردي ،سال سي و سوم ،شماره پياپي ( ،)86شماره چهارم ،زمستان 6938
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محوري اي تبيي  ...چشمپوشي نسبي يک فیرد از حی تیود
براي ن ارت بر كن

تود و دريافت ح نسبي براي ن یارت

او احساس ميكند «ماداميكه چني تالشهايي با هزينم معقولي
باشند» كاري عقالني است (كلم .)631 :6977 ،

نتي هبال

بر كن هاي ديگران است؛ يعنیي ظهیور يیک هن یار .نتي یم

كلم در قال

بحث هن ارها بهسمت سطف كالن حركیت

نهايي اي است كه ن ارتي ...كه هر شالص به تنهايي به دست

ميكند و تحليل

را در اي سطف در بحث مربو به كنشیگر

ميشود كه

حقوقي تداوم ميبالشد .كنشگران در چهارچوک چني حالت

آورده است بر پهنم م موعم كلي كنشگراني پال

اي ن ارت را اعمال ميكننید (كلمی )636 :6977 ،؛ بیاوجوداي ،

جمعي برحس

مناف شالديشان عم نمیيكننید و بايید بیر

شرايطي وجود دارد كه هن ارها در چهیارچوک آنهیا بیه نیی

وف مناف جم عم كنند .كلم ميگويد كنشگران حقوقي و

برتي و به زيان برتي ديگر عم ميكنند .كنشگران در برتي

انساني اهیدافي دارنید .در يیک سیاتتار حقیوقي ماننید يیک

موارد ح ن ارت بر كین هیاي تیود را بیه كسیاني واگیذار

تیود را

سازمان ،كنشگران انساني مما است اهدا

تیا

حقیوقي باشیند .ايی

ميكنند كه تودشان هن ارها را اي اد و حیظ ميكنند .چنیي

دنبال كنند كه احتماالر در تضاد با اهدا

هن ارهايي زماني مؤ ر اسیت كیه در میورد ايی مسیئله يیک

تضاد مناف  ،ما را در فهم سرچشمه هیاي طغيیان عليیه اقتیدار

اجماک به وقوک بیيوندد كیه برتیي افیراد حی ن یارت (از راه

حقوقي ياري ميرساند .در اين ا پيوند ترد تا كالن شيوههايي

هن ارها) بر كن هاي افراد ديگر را دارند .همچني  ،ا ربالشي

را شام ميشیود كیه انسیانهیا بیا آنهیا اقتیدار را از سیاتتار

هن ارها به قابليت تحميلگري آن اجمیاک وابسیته اسیت .ايی

حقوقي ،سل

اجماک و تحميلگري اسیت كیه از بیيتیوازني مالیتص رفتیار

شورش دست يازيدهاند؛ اما نوعي پيونید كیالن تیا تیرد نيیز

جمعي جلوگيري ميكند.
كلم ميپذيرد هن ارها در ارتبا متقاب قرار دارند؛ اما او

و مشروعيت را به كساني واگذار ميكنند كه بیه

وجود دارد كه در قال

آن شرايط سطف كالن معیي  ،افیراد را

به چني اقدامات سل

سیوق میيدهید .در جهیان

و تیوي

چني قضيم كالني را تار از حوزش كیارش دربیارش بنيادهیاي

نوي  ،كنشیگران حقیوقي اهميیت فزاينیدهاي دارنید .كنشیگر

ن ییامهییاي اجتمییاعي مییيبينیید .او بییه بررسییي قضییيم تییرد

حقوقي مما است به نی يا زيان كنشگر فردي عم كنید؛ امیا

درونيكردن هن ارها تماي نشان ميدهد .او ا عان ميكنید در

كنشگر حقوقي در اي تدو

بحث درونيكردن «و عيتهايي پديیدار میيشیود كیه بیراي

عنوان ميكند «تنها زماني ما مناف نهايي كنشیگران فیردي را در

عقالنیي

هرگونه ن ام اجتماعي موجود بهدرستي مشاهده میيكنیيم

ن ريهاي بيرقاب پي بيني هستند كه برپايیم گیزين

قییرار داده شییده اسییت» (كلم ی  .)636 :6977 ،او درونییيكییردن

قال

چگونه داوري ميشود؟ كلمی

كه به لحاظ میهومي كیار تیود را از ديیدگاهي آبیاز كنیيم كیه

هن ارها را به منزلم استقرار نوعي ن ام م ازات دروني در ن ر

حاكميت را در اشالا

ميگيرد .درواق  ،انسانها زماني تودشان را م ازات ميكننید

فردي حاكميت دارند ،راهي را پي

كه يک هن ار را زير پا ميگذارند.

ميدهد كه با آن عملارد ن امهاي اجتماعي را ارزيابي ميكننید»

كلم اي قضيه را در قال

اي عقيده بررسي ميكند كه يک

فردي ميبيند» .اي اص كیه اشیالا
روي جامعیهشناسیان قیرار

(كلم  )6977 ،به ن ر كلم دگرگوني اجتمیاعي اساسیي در ايی

كنشگر يا م موعهاي از كنشگران تالش ميكننید تیا ديگیران را

فراينیید ،ظهییور كنشییگران حقییوقي بییراي تامي ی كنشییگران و

بییا وجییود هن ارهییاي درونییيشییده در آنهییا ن ییارت كننیید.

«اشالا

حقيقي» بیوده اسیت .هیر دوي كنشیگران حقیوقي و

بدي صورت ،اي قضیيه در راسیتاي منیاف م موعیم معينیي از

حقيقي مما است كنشگر در ن ر گرفتیه شیوند؛ زيیرا هیر دو

كنشگران است كه از هن ارهاي درونيشدش م موعم ديگیري از

«بر مناب و رويدادها ن ارت ميكنند ،از منیاب و رويیدادها نیی

كنشگران برتوردار باشند و با آن هن ارها آنها را ن ارت كننید.

ميبرند و بر مبناي ن ارتشان توانايي اتالا كن هیايي را دارنید
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(& Buzwell, 2012 & Chinn, 1980

كه برايشان سود آورند» (كلم  .)116 :6977 ،وجود اي كنشیگران

در جامعییه

حقوقي جديد مسئلم چگونگي تضمي مسئوليت اجتماعي آنهیا

آيندش شغلي بر تنبلي دانشگاهي بررسي شده اسیت .در سیطف

را مطرح ميكند .كلم پيشنهاد ميكند ما ميتیوانيم ايی كیار را

ساتتاري درون دانشگاهي نيز تأ ير متغيرهاي نبیود اماانیات،

با نهادينهكردن اصالحات دروني يا تغيير ساتتار تیارجي میثالر

ت هيییزات ،ن ییارت و كنتییرل در دانشییگاه (كییاظمي،)6963 ،

تغيير قوانيني ان ام دهيم كه كنشگران حقوقي را مقيد ميكنند يا

( Liden et al., 2004; Zeraatkar,

مؤسساتي كه آنها را تن يم ميكنند.

ع

برنامهريزي در دانشگاه

& Rich et al., 2014

 )Hallو نبییود

 ،)2012طیییرهروي آموزشییي سيسییتمي

همان طور كه كر شد ن ريم كلم با فاصلهگيري از ن ريیم

(بذرافشان مقیدم6969 ،؛ هوشیمند 6939 ،و  )Huguet et al., 1999بیر

انتالاک عقالني اوليیه راه را بیراي ورود عوامی سیاتتاري و

تنبلي دانشگاهي برررسي شده است .ايی پديیده هیاي سیطف

سطف ن ام در تحلي رفتار اجتماعي بیاز كیرد .براسیاس ايی ،

سییاتتاري ،محییدوديتهییاي محيطییي و مشییاالتي را اي ییاد

رو بر رفتار افیراد

ميكننید .ايی محیدوديتهیا شیرايطي در دانشی ويان اي یاد

تأ يرگذار نيست؛ بلاه انگيزش افراد ،محدوديتهیاي محيطیي و

ميكنند كه زمينم تنبلي را در آنان اي اد ميكنند و اي تود بیه

بر كن ها تأ ير ميگذارد؛ براساس اي است كه او

شا هن ار در دانشگاه درمیي آيید و افیراد مطیاب آن رفتیار

صرفار محاسبم سود و زيان و هزينههاي پي
زمينم كن

ب یهجییاي عقالنيییت اقتدییادي از عقالنيییت اجتمییاعي سییال

ميكنند؛ بیدي صیورت كیه میا بیا نیوعي تنبلیي سيسیتمي در

ميگويد .همچني  ،كلم اعتقاد دارد عوام سیاتتاري سیطف

دانشگاه روبهرو هستيم كه تنبلي را بازتوليد ميكند.

كالن بهطیور مسیتقيم پيامیدهايي در سیطف كیالن را موجی

در رابطه با بحث تنبلي در سطف دانشگاه ما با دو نوک تنبلي

نميشود؛ بلاه اي عوام  ،كن هايي در سطف تیرد را سیب

روبهرو هستيم؛ تنبلي در سطف فیرد و تنبلیي در سیطف ن یام.

ميشود و از تركي

ايی كین هیاي سیطف تیرد اسیت كیه

كن هاي اجتماعي شا ميگيرد (كلم .)6977 ،

تنبلي فردي ،و عيتي است كه در آن فرد در انتالاک بي لذت
آني و تالش براي مناف آتي ،لذت آنیي را تیرجيف میيدهید.

تنبلي اجتماعي به طور عام و تنبلي دانشگاهي بهطور تا

رفتار فرد در اين ا عقالني است؛ زيرا او در بسیياري مواقی از

كنشي است كه با وجود انگيزههیاي فیردي در آنهیا در بسیتر و

مناف آتي آگاهي دارد؛ اما به داليلي لذت آني را به آن تیرجيف

شرايط دانشگاه و محيط وسيعتر جامعه اتیاق مي افتد .درواق از

ميدهد .در حقيقت انتالاک فرد در اي موقعيت براسیاس آگیاهي

اي زاويه ،تنبلي دانشگاهي ،كنشي هدفمند اسیت؛ امیا در بسیتر

از هزينههاي پي

روي آيندش است .تنبلي در سطف ن یام ،زمیاني

محدوديتهاي محيطي صورت میيگيیرد .بیيتحركیي فیرد در

رخ ميدهد كه جم زيادي ازافراد ،بيعم ولذتطلی

فعاليتهاي فردي و گروهي آموزشي بهدليی

محاسیبم سیود و

درسطف جامعه نيز اي

هسیتند.

فراينید مشیاهده میيشیود (جیوادي يگانیه و

زيان و محدوديتهاي ساتتاري درون و برون دانشگاهي است.

فوالديان .)6936 ،در تنبلي اجتماعي با موقعيتي روبیهرو هسیتيم كیه

و ن ريیم

شود .بیهعبیارتديگیر

باتوجه به عوام مؤ ر بر تنبلي در ادبيات پشوه

كلم باتأكيدبر سطف سیاتتار در كین هیاي انسیاني در ايی
پشوه

به دو دسته عوام سیاتتاري درون و بیرون دانشیگاه

پرداتته شد كه بیر تنبلیي دانشیگاهي تأ يرگذارنید .در سیطف

گروه باعث ميشود رفتار شالص تضعي

فرد در گروه تالش كمتري از تود نشان ميدهد؛ درحاليكه فیرد
در موقعيتهاي انیرادي اي بيتحركي را از تود نشان نميدهنید
(.)Piezon & Ferree, 2008

سییاتتاري بییرون دانشییگاهي ،تییأ ير متغيرهییايي ماننیید وجییود

كلم معتقد است معموالر داده ها در سطف فیردي سین يده

فرهنت تنبلي در جامعیه (ارجمنیدنيا6966 ،؛ جیوادي يگانیه6963 ،؛

ميشوند و همچني

مداتله ها براي اي اد دگرگوني اجتماعي

 ،)Lin, 2008 & Tsaw et al., 2011پايي بودن هزينیههیاي تنبلیي

در اي سطف صیورت میيگيرنید .در دسیتگاه ن یري كلمی ،
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ويشگيهاي انگيزهاي و فردي كامالر بیر انتالیابگري فیرد تیأ ير

دانشگاه نيز وقتي عملارد افراد بیهصیورت مسیتقيم در گیروه

نميگذارد؛ بلاه فرد باتوجهبیه شیرايط سیاتتاري و زمينیهاي

مشاهده نمي شود و با گروه آميالته ميشود ،تنبلي آنان نمايیان

در آن اتییاق میي افتید؛ درنتي یه،

ميشود .بنابراي  ،پديده هاي كالن مث تنبلي اجتماعي بايد بیه

رفتیار افیراد در

واسطم عوام دروني ن ام اجتماعي (مثالر تود افراد آن ن یام)

سطف ترد تشاليص داده مي شود .بنابراي  ،وقتي تعداد زيادي

تبيي شوند .باتوجهبه اي  ،میا بیا دو سیازش نابسیاماني درون و

از افرد در جامعه مناف آني را به مناف آتي تیرجيف میيدهنید

بییرون دانشییگاهي در سییطف سییاتتاري روبییهرو هسییتيم كییه

نتي م آن ويشگي يک ن ام اجتماعي يا همیان تنبلیي اجتمیاعي

مشالدم نابساماني در سطف ن ام است .اي نابساماني ،زمينه و

ميشود .براساس اي  ،تنبلیي دانشیگاهي در دو سیطف مطیرح

بستر شا گيري نوک تاصي از تنبلي اجتماعي با عنوان تنبلیي

شده است :تنبلي فیردي زمیاني اسیت كیه يیک نییر بیهدليی

دانشگاهي است.

تدميم ميگيرد كیه كین

ويشگيهاي ن یام اجتمیاعي براسیاس تركيی

پرداتت به لذت آني و لح هاي تود از نیعي پرهيیز میيكنید
كه مما اسیت در آينیده داشیته باشید و در سیطف سیاتتار

الگوي نظري پژوهش
فقدان آينده شغلي

تنبلي دانشگاهي

نابساماني
برون
دانشگاهي

تنبلي فردي

پايي بودن هزينههاي تنبلي

فرهنت تنبلي در جامعه

تنبلي
دانشگاهي

نابساماني در
سطف ن ام

فقدان ن ارت و كنترل در
دانشگاه
ع

برنامه ريزي در
دانشگاه

نابساماني
درون
دانشگاهي

طیره روي آموزشي

فقدان اماانات و ت هيزات
در دانشگاه
الگوي  -1الگوي نظري تأثیر عوامل درون و برون دانشگاهی بر تنبلی دانشگاهی

فرضیات پژوهش
 -6نابساماني در سطف ن ام بر تنبلي دانشگاهي (فیردي و
گروهي) ا ر مستقيم دارد.

 -6نبود ن ارت و كنترل در دانشگاه بر تنبلیي دانشیگاهي
(فردي و گروهي) تأ ير دارد.
-9

ع

و برنامه ريزي در دانشگاه بر تنبلي دانشیگاهي

تحلي تنبلي دانشگاهي بهمثابه تنبلي اجتماعي در ميان دانش ويان دانشگاه مازندران

(فردي و گروهي) تأ ير دارد.
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براي سن

 -1طیره روي آموزشي در دانشگاه بیر تنبلیي دانشیگاهي
(فردي و گروهي) تأ ير دارد.

ميزان اعتماد يیا پايیايي مقيیاسهیا پیس از بررسیي

پرس نامه در يک نمونم  10نیري از آلیاي كرونباخ استیاده شیده
است .ري

 -1فرهنت تنبلي در جامعه بر تنبلي دانشگاهي (فیردي و
گروهي) تأ ير دارد.

پشوه

آلیاي كرونباخ تمامي طي هاي اسیتیادهشیدش ايی

در محدودش درتور قبول بوده است .براي آزمون الگیوي

ن ري از روش دو مرحلهاي استیاده شده است؛ بدي صیورت كیه

 -8پايي بودن هزينههاي تنبلي بر تنبلي دانشگاهي (فیردي
و گروهي) تأ ير دارد.

ابتدا اعتبار عاملي سازههاي پشوه

بهصیورت جداگانیه بررسیي

شد و پس از اطمينان از برازش سازه در مرحلیم بعید ،كی الگیو

 -7نبییود آينییدش شییغلي بییر تنبلییي دانشییگاهي (فییردي و
گروهي) تأ ير دارد.

بهصورت ت ربي آزمون شد .براي ت زيه و تحلي دادههیاي ايی
از نرمافزار  Spssو  Amosاستیاده شده است.

پشوه

 -6نبییود اماانییات و ت هيییزات در دانشییگاه بییر تنبلییي
جدول  -2ضریب آلفاي شاخصهاي پژوهش

دانشگاهي (فردي و گروهي) تأ ير دارد.

شاخص

روششناسی پژوهش
حا یر پيمايشیي و

ازلحاظ منط روششناتتي ،روش پشوه
از نوک مقطعي است .جامعم آماري اي پشوه
دانشگاه مازندران در سطوح مالتل
شام

كليه دانش ويان

تحدیيلي  6939-6931را

ميشود كه تعداد آنها  66977نییر اسیت .بیراي بیرآورد

ح م نمونه از فرمول كیوكران 6اسیتیاده شیده اسیت؛ بنیابراي ،
ح م نمونه مورد نياز براي پشوه

حا یر باتوجیهبیه فرمیول

مذكور  976نیر برآورد شید .در پیشوه

حا یر بیراي تعيیي

ح م نمونه از روش نمونهگيري تدادفي طبقیهاي متناسی

بیا

ح م استیاده شده است .نمونیهگيیري طبقیهاي وقتیي بیه كیار
ميرود كه جامعم آماري ،ساتت مت انس و همگی نیدارد و از
اجزاي گوناگوني تشاي شده باشد؛ براساس اي  ،ابتدا دانشاده
و بعد جنسيت بهعنوان طبقات مدن ر قرار گرفیت و در مرحلیم
بعد متناس

با ح م جمعيت هر طبقه ،نمونه به آنها اتتدیا

داده شد و درنهايت نمونهگيري ان یام شید .باتوجیهبیه ماهيیت
پشوه  ،میاهيم و متغيرهاي آن ،دادههاي مورد نياز پیشوه

بیا

ابزار پرس نامه به روش ميداني ان ام شده اسیت .بیراي ارزيیابي
ميزان اعتبار و روايي ابزار اندازه گيري از روش اعتبیار صیوري و
1

تعداد گویهها

ضریب

تنبلي دانشگاهي (فردي)

8

0/76آلفا

تنبلي دانشگاهي (گروهي)

8

0/79

نبود اماانات و ت هيزات در دانشگاه

8

0/73

نبود ن ارت و كنترل در دانشگاه

1

0/73

8

0/76

طیرهروي آموزشي باتأكيدبر اساتيد

8

0/78

فرهنت تنبلي در جامعه

8

0/76

پايي بودن هزينههاي تنبلي

8

0/77

نبود آيندش شغلي

1

0/69

ع

برنامهريزي در دانشگاه

تعري

مییاهيم متغيرهیاي وابسیته و متغيرهیاي مسیتق

بررسي در اي پشوه

در جدول ( )9آمده است.
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جدول  -3تعریف مفاهیم متغیرهاي وابسته و متغیرهاي مستقل
نام متغیر
ن ارت

ع

و كنترل در
دانشگاه

تعریف نظري و عملی مفاهیم
از ن ر استيی رابينز ،فرايند ن ارت بر فعاليتها براي بهدستآوردن اطمينان از ان ام آنها همانگونیه كیه
برنامهريزي شدهاند و نيز اصالح انحرافات درتور مالح ه و مهم مشاهدهشده در طي اي فراينید اسیت
(رابينز .)6967 ،در اي پشوه

ع

در ميزان ن ارت آموزشي اعم از حضور در كیالس ،امتحیان و ...

مدن ر است.
ع

برنامهريزي ،فعاليت مستمري است كه به مقدد ،روش وصول به آن مقدد و تعيي بهتري مسیير توجیه

برنامهريزي

دارد (كومز .)6918 ،در اي پشوه  ،ميزان ع

آموزشي در

پايانترم ،انتالاک كالس و  ...مدن ر است.

در برنامه ريزي آموزشي اعیم از زمیانبنیدي شیروک و

دانشگاه

متغيرهاي مستق

طیرهروي

فرايندي است كه در آن استادان و دانش ويان هر دو به دنبال مناف شالدي تود هستند و براي كارهیاي

آموزشي

آموزشي ،زمان كالسها ،برنامههاي آموزشي ،ساتتار و چهارچوک قواني و  ...اهميت كمتري قائلند.

نبود اماانات و
ت هيزات در

زمان و امااناتي كه فرد براي پرداتت به فعاليتهاي دلالواه تود ميتواند در اتتيیار داشیته باشید .ايی
اماانات در دانشگاه مرتبط با كالس ،سايت ،كتابالانه و موارد ديگر است.

دانشگاه
فرهنت تنبلي
در جامعه

فرهنگي كه در آن مردم ت به كار نميدهند و آن را نوعي حقارت میيداننید و در آن بهیرهوري ،توليید،
تعل به گروه و همااري در آن در سطف پاييني باشد و اتال

وقت و فراركردن از كار و زحمت و تلقي

آن به زرنگي به مو وعي عادي تبدي شده باشد به نوعي فرهنت تنبلي است.
پايي بودن
هزينههاي

پايي بودن هزينههاي تنبلي بدان معناست كه افراد با تنبليشان تنبيه نميشوند؛ بلاه در برتي مواق پاداش
هم ميگيرند .در اي پشوه  ،كاه

هزينههاي تقل  ،درسنالواندن و تنبلي آموزشي مدن ر است.

تنبلي
نبود آيندش
شغلي
متغيرهییاي وابسییته

تنبلي فردي

نبود آيندش شغلي به معني نامشالصبودن آيندش شغلي متناس
پشوه  ،نااميدي فرد نسبت به يافت شغلي مناس

با تالدص براي دانش ويان است .در ايی

با تحدي تود مدن ر است.

تنبلي فردي حالتي است كه فرد ميان دو انتالاک مالير ميشود؛ ياي لذت آني و ديگري نی شالدیي در

(تنبلي دانشیگاهي)

آينده كه براي كس

در ايیی پییشوه ،

دارد كه فرد در حوزش فردي و آموزشي تود نوعي بيحوصلگي ،بيتحركیي و بیيرمقیي از تیود بیروز

تنبلییي دانشییگاهي

ميدهد.

بیییه دو صیییورت
مدن ر است.

تنبلي گروهي

آن نی بايد از اي لذت گذشت .در اي پشوه  ،تنبلي فیردي بیه و یعيتي اشیاره

تنبلي گروهي به و عيتي اشاره دارد كه در آن افراد در كار گروهي از تود بيتوجهي و مشاركتنداشت
بروز ميدهند .در اي پشوه  ،مراد نبود مشاركت و جديت دانش ويان در كار آموزشي گروهي است.

تجزیه وتحلیل

پاسخگو را در بي  930نیر ح یم نمونیه داشیتهانید .در بیي

الف -توصیف اجمالی متغیرهاي پژوهش

مقاط تحديلي ،دانش ويان كارشناسي با  ،% 11/1بيشیتري و

اطالعییات در اي ی پییشوه

از بییي  930نیییر از دانش ی ويان

دانش ی ويان مقط ی دكتییري بییا  ،% 3/0كمتییري پاسییخگییو را

دانشگاه مازندران جم آوري شده است كیه  618نییر از آنهیا

داشته اند .دانش ويان كارشناسیي ارشید بیا  ،% 63/0بيشیتري

مرد و  611نیر از آنها زن بوده اسیت .در بیي دانشیادههیاي

سهم در ح م نمونه و دانش ويان ترم  7و  6دكتري با ،% 0/9

دانشگاه مازندران ،دانشادش علوم انساني و اجتمیاعي بیا 60/1

كمتري سهم را داشتهاند و برحس

س  % 10/9 ،پاسخگويان،

 ،%بيشییتري و دانشییادش علییوم دريییايي بییا  ،% 0/1كمتییري

افراد بي  66تا  61سال بودند كه بيشتري ح م نمونه و كمتر
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از  66سال با  ،% 60/0كمتیري ح یم نمونیه را داشیتهانید و

مشالص شد  % 86/9از پاسخگويان بیه تنبلیي فیردي در حید

ميانگي سني  ،%69/38حداكثر س  98و حداق س  66سال

متوسط و حیدود  % 13/7از پاسیخگويیان ،تنبلیي گروهیي را

تأه  990 ،نیر از پاسخگويان م رد و 80

متوسط دانستهانید ،% 81/6 .ميیزان نبیود ن یارت و كنتیرل در

نیر متأه بوده اند و همچني ازلحاظ و عيت سیاونت613 ،

دانشگاه را متوسط ،% 81/3 ،ع

برنامهريزي در دانشیگاه را

نییر سیاك توابگیاه بیودهانیید كیه بيشیتري ح یم نمونییه را

در حد متوسیط ،% 86/8 ،طییرهروي آموزشیي در دانشیگاه را

داشتهاند 66 ،نیر با والدي تود زندگي ميكردهانید و  16نییر

متوسط % 78/3 ،از پاسخگويان ،ميزان فرهنت تنبلي در جامعه

نيز ساك در منازل شالدي بوده اند % 17/7 .كه بيشتري افراد

را زياد % 11/6 ،از پاسخگويان ،ميزان پیايي بیودن هزينیههیاي

نمونه بوده اند ،درآمد تیانوادش تیود را كمتیر از يیک ميليیون

تنبلي در جامعه را متوسط % 80/68 ،از پاسخگويان ،نبود آيندش

تومان % 98/1 ،بي يک تا دو ميليون تومان % 6/7 ،بیي دو تیا

شغلي را در ايران زياد ارزيابي كردهاند.

بوده است .برحس

سه ميليون تومان و  % 6/7از پاسیخگويیان كیه كمتیري افیراد
ح م نمونهاند ،درآمد تانوادش تیود را بيشیتر از سیه ميليیون

تنبلی دانشگاهی

تومان عنوان كردند .ميانگي درآمد تانواده 6861000 ،ميليون

جدول زير نشاندهنیدش توزيی فراوانیي و درصیدي شیاتص

تومان و حداق درآمید صییر و حیداكثر درآمید  370ميليیون

تنبلي دانشگاهي (ك ) برحس

جنس اسیت .براسیاس نتیايپ

تومییان بییوده اسییت .بيشییتري ح ییم نمونییه بییا  % 78/6از

اي جدول ،% 13/7 ،ميزان تنبلي دانشگاهي را «متوسط»90/9 ،

پاسخگويان ،تود را به طبقم متوسط % 66/1 ،تود را به طبقیم

 %دانش ويان ،ميزان تنبلیي دانشیگاهي را « كیم» و  % 60/0از

پايي و كمتري ح م نمونه بیا  % 1/1تیود را بیه طبقیم بیاال

دانش ويان ،ميیزان تنبلیي دانشیگاهي تیود را «زيیاد» عنیوان

متعل دانستهاند.

كردهاند .درك گیتني است تنبلي دانشیگاهي در حید متوسیط
است.

بر مبناي داده هاي اتذشده از متغيرهاي وابسیته و مسیتق ،

جدول  -4توزیع فراوانی و درصدي شاخص كل تنبلی دانشگاهی برحسب جنس
تنبلی كل

پسر

كل

دختر

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

كم

11

6619

71

6310

607

9019

متوسط

67

6619

618

9711

699

1317

زياد

61

916

61

816

93

6010

ك

618

9711

611

8618

930

60010

ميانگي 6/96 :
حداكثر60 :

حداق 0 :

منب  :يافتههاي پشوه

دانشگاه ،ع

ب -آزمون فرضیات

برنامهريزي آموزشیي در دانشیگاه ،طییرهروي

با استیاده از نرمافزار  spssاز

آموزشي ،نبود اماانات و ت هيزات در دانشگاه ،فرهنت تنبلیي

آمارش اسیيرم و پيرسون استیاده شد .جدول زيیر ،همبسیتگي

در جامعه ،پايي بودن هزينههاي تنبلي و نبود آينیدش شیغلي) و

براي آزمون فر يات پشوه
بي متغيرهاي اصیلي پیشوه

( یع

ن یارت و كنتیرل در

تنبلي دانشگاهي (فردي و گروهي) را نشان ميدهد.
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جدول  -5آزمون كولموگروف – اسمیرنف
تنبلي دانشگاهي
تنبلي فردي
تنبلي
گروهي

تعداد
9
30
9
30

آماره كولموگرو

ميانگي
66

پشوه

سطف معناداري

6/60

0/07

11

وابسته نرمال بوده است و ميتوان از آزمیونهیاي پارامتريیک
استیاده كرد .اي نتي ه براي متغيرهاي ديگر حا ر در مطالعیه

61/
6/66

بررسي شد .نتايپ جدول باال نشان ميدهد ابعاد متغير

(ب ز دو مورد) هم صادق بوده است.

0/08

69/

براي انتالاک نوک آزمیون ،ابتیدا نرماليتیم متغيرهیاي اصیلي
جدول -6آزمون همبستگی بین متغیرهاي اصلی و تنبلی دانشگاهی
متغیر

تنبلی و ابعاد آن

میزان همبستگی

سطح معناداري

نبود ن ارت و كنترل در دانشگاه

تنبلي دانشگاهي

0/63

00/0

تنبلي فردي

0/66

00/0

تنبلي گروهي

0/61

00/0

تنبلي دانشگاهي

0/61

00/0

تنبلي فردي

0/67

00/0

تنبلي گروهي

0/08

0/69

تنبلي دانشگاهي

0/68

00/0

تنبلي فردي

0/68

00/0

تنبلي گروهي

0/66

00/0

تنبلي دانشگاهي

0/61

00/0

تنبلي فردي

0/61

00/0

تنبلي گروهي

0/03

0 /0 6

تنبلي دانشگاهي

0/16

00/0

تنبلي فردي

0/18

00/0

تنبلي گروهي

0/98

00/0

تنبلي دانشگاهي

0/06

0/66

تنبلي فردي

0/06

0/69

تنبلي گروهي

0/69

0/06

تنبلي دانشگاهي

0/01

0/10

تنبلي فردي

-0/003

0/68

تنبلي گروهي

0/06

0/60

ع

برنامهريزي در دانشگاه

طیرهروي آموزشي سيستمي

فرهنت تنبلي در جامعه

پايي بودن هزينههاي تنبلي

نبود آيندش شغلي

نبود اماانات و ت هيزات در دانشگاه

جدول باال ميزان همبستگي بي متغيرهاي مستق پیشوه

تنبلي در جامعه  0/16و متغيیر وابسیته رابطیم معنیادار وجیود

با تنبلي دانشگاهي (فردي و گروهي) را بيان ميكند؛ براسیاس

دارد .بي نبود آيندش شغلي و تنبلي دانشگاهي و ابعاد آن رابطم

جدول ،بي نبود ن یارت و كنتیرل در دانشیگاه  ،0/63یع

معنادار نيست و ميیزان همبسیتگي آن  0/06اسیت .بیي نبیود

برنامهريزي در دانشگاه  ،0/61طییرهروي آموزشیي سيسیتمي

اماانات و ت هيزات در دانشگاه و تنبلي دانشگاهي و ابعاد آن

 ،0/68فرهنت تنبلي در جامعه  ،0/61پیايي بیودن هزينیههیاي

رابطم معنادار وجیود نیدارد و ميیزان همبسیتگي  0/01ميیزان
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همبستگي نبود اماانات و ت هيزات با تنبلي دانشیگاهي (بعید

بيشتري تأ ير متغيرهیاي درون دانشیگاه بیه متغيیر طییرهروي

تنبلي فردي)  -0/003و جهت رابطه معاوس است.

آموزشي ( )Beta=0/75مربو است و بعد از آن ،متغير ع
برنامهريزي در جامعه با ري

( )Beta=0/61است .بيشیتري

تأ ير متغيرهاي برون دانشگاه به متغير فرهنت تنبلي در جامعیه

آزمون تجربی الگوي ساختاري تنبلی دانشگاهی
براسیاس نیرمافیزار ،Amos

( )Beta=0/55مربو اسیت و بعید از آن ،متغيیر پیايي بیودن

روابط بیي متغيرهیاي مسیتق و تأ يرشیان بیر متغيیر وابسیته

هزينههاي تنبلیي در جامعیه بیا یري

( )Beta=0/54اسیت.

بیهصییورت الگییوي ت ربییي ارائیه شیید .الگوسییازي معییادالت

سطف ن ام % 10 ،بر متغير وابسته تأ ير داشته اسیت كیه نشیان

ساتتاري ،روشي براي آزمودن الگوهاي ن ري است كه در آن

ميدهد فر يم اول ما تأييد شده است .همیانطوركیه در الگیو

تطاهاي احتمالي هم در تحلي مدن ر قرار ميگيیرد .در ايی

آمده است متغيرهاي حا یر در الگیو  %10از تغييیرات متغيیر

پشوه  ،الگوي تنبلي دانشگاهي در سطف ن ام (برون و درون

وابسته (تنبلي دانشگاهي) را تبيي كردند.

همانطوركه آمد در اي پیشوه

دانشگاهي) با هیت متغير مستق در ن یر گرفتیه شیده اسیت.
e12

e23

e11

فقدان آينده شغلي

.39

تنبلي گروهي
.63

تنبلی فردي

نابساماني
برون دانشگاه

.54

پايي بودن هزينه هاي تنبلي
در

.55

e3

e2

.60
.76

تنبلي
دانشگاهي

.50

فرهنت تنبلي در جامعه

نابساماني در
سطف ن ام

فقدان ن ارت و كنترل در
دانشگاه

e1

e4

.52
.47

e13

ع

برنامه ريزي در
دانشگاه

e5

.61

نابساماني
برون دانشگاه

.75

طیره روي آموزشي
e6

.40

e24

فقدان اماانات و ت هيزات
در دانشگاه

e7

Chi- square=8/09 sIg= 0/08 Degrees of freedom =22 RMSEA=0/09
الگوي  -2الگوي تجربی مرتبه دوم نابسامی در سطح نظام و تنبلی دانشگاهی

آمارههاي برازش در معادلم ساتتاري همانطوركه در جدول

و همچني آمارش ريشیه دوم ميیانگي مربعیات تطیاي بیرآورد

زير آمده است نشان ميدهد آمارش كاي اساوئر معنيدار نيسیت

 RMSEA=0/09نشان دهندش بیرازش درتیور قبیول در الگیوي
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مسير است و  R2=40است .دركی ايی آمیاره نشیان میيدهید

دادههاي نمونهاي ،الگوي ن ري ما را حمايت ميكنند.

جدول  -7آمارههاي برازش الگو در سطح نظام (درون و برون دانشگاهی)
Ҳ2/ df

TLI

CFI

IFI

RFI

NFI

1/11

0/30

0/36

0/31

0/63

0/36

طبیی نتییايپ حاصیی از پییشوه  ،بییي نابسییاماني بییرون

بحث و نتیجه
در جامعهاي كه تنبلي رتنه ميكند ،افراد آن براي ان یام امیور

دانشگاهي كه سه بعد (نبود آيندش شغلي ،پايي بودن هزينه هاي

كوچک و بزرگ در زندگي شالدیي و مناسیبات اجتمیاعي و

تنبلي و فرهنت تنبلي در جامعه) را شام میيشیود بیا تنبلیي

عمومي هميشه كار امروز را به فردا مياندازند ،تدميمسازي و

دانشگاهي و ابعاد آن ب ز نبود آيندش شیغلي رابطیم معنیاداري

تدميمگيري را به ديگران واگذار ميكنند ،تغيير و تحولي كیه

وجود دارد .همچني  ،بي نابساماني درون دانشگاهي كه چهار

آرزو ميكنند را بدون كوچکتري اقیدامي از ديگیران انت یار

برنامه ريیزي در

بعد (نبود ن ارت و كنترل در دانشگاه ،ع

میيورزنید (جیوادي يگانیه و

دانشییگاه ،طیییرهروي آموزشییي سيسییتمي و نبییود اماانییات و

همااران  .)666 :6963به طب بايد نس جوان و دانش و نيیز بیه

ت هيزات در دانشگاه) را شام ميشود با تنبلیي دانشیگاهي و

حا یر تنبلیي

ابعاد آن ب یز نبیود اماانیات و ت هيیزات در دانشیگاه رابطیم

اجتماعي در ميان جوانان يا دانش ويان را بررسي كرده اسیت.

معناداري وجود دارد .در آتر پس از آزمون الگوي ن یري بیا

براسییاس چهییارچوک ن ییري (انتالییاک عقالنییي كلمیی ) و

روش الگوسازي معادالت ساتتاري ،فر یيم اول تأييید شید.

پشوه هاي ت ربي پيشي  ،الگوي ن ري براي بررسیي تنبلیي

متغيرهاي بیرون دانشیگاه ،بيشیتري تیأ ير را بیر سیطف ن یام

دانشگاهي طراحي شد .براساس اي  ،تنبلي دانشیگاهي ،متغيیر

داشتهاند و طییرهروي آموزشیي ،فرهنیت تنبلیي در جامعیه و

ن یارت و

برنامه ريیزي در دانشیگاه بيشیتري تیأ ير را بیر متغيیر

ميكشند و براي هر انتالابي تعلی

اي مسئله دچار شده باشند؛ بنیابراي  ،پیشوه

وابسته در ن ر گرفته شید و متغيرهیايي ماننید یع
كنتیرل در دانشیگاه ،یع

برنامیهريیزي آموزشیي در دانشیگاه،

ع

وابسته داشتهانید و ايی يافتیههیا بیا پیشوه

جیوادي يگانیه

طیییرهروي آموزشییي ،نبییود اماانییات و ت هيییزات در دانشییگاه،

مطابقت دارد (جوادي يگانه و فوالديان .)6936 ،در سیطف سیاتتار

فرهنت تنبلي در جامعه ،پايي بودن هزينههاي تنبلیي ،نبیود آينیدش

در زمينم مشاالت افراد جامعه و ويشگي هايي كه كموبیي

از

شغلي ،متغيرهاي مستق معرفیي شیدند .درنهايیت از گويیههیاي

آنها بهعنوان آسي هاي فرهنگیي يیا اجتمیاعي يیاد میيكننید،

مناس

براي سن

هر يک از متغيرها بهره گرفته شد.

ويشگي اتالقي تنبلي اجتماعي را مشاهده ميكنيم كه به اعتقاد

مطالعه روي  930نیر از دانش ويان دانشگاه مازندران ان ام

برتي از صاح ن ران ،بسياري از ويشگيهاي نامطلوک ما بیر

شده است .نتايپ نشیان داده ميیزان تنبلیي دانشیگاهي در حید

آن سییوار شییده اسییت (مث ی نداشییت نشییا كییار ،نااميییدي،

جیوادي يگانیه

تودتواهيهاي افراطي ،بدبي بودن به ديگران ،بدبي بودن بیه

( ،)6963ميزان تنبلي ايرانيان را بيشتر از حید متوسیط جهیاني

آينده ،نداشت اعتماد به تیود و  )...و در فرهنیت و تدیلت

ميداند .اي نتي ه در رابطه با ميیزان تنبلیي فیردي و گروهیي

جمعییي مییا بسییيار

متوسط بیوده اسیت؛ هرچنید نتیايپ پیشوه

دانش ويان صادق است؛ هرچند با افیزاي
كاه

محسوسي در تنبلي مشاهده ميشود.

مقیاط تحدیيلي

ريشییه دارد (چلبییي6966 ،؛ قا ییي مییرادي6976 ،؛

بازرگان 6917 ،و جمالزاده .)6911 ،درك مؤلیههیاي پیشوه

بیه

همراه شاتصهايشان % 0/10 ،از تغييرات متغير وابسته (تنبلي
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دانشگاهي) را تبيي كردند.
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دانشگاهي توجه داشت .راهاارهاي برون دانشگاهي با بحیث

همانطوركیه كیر شید ،ايی مقالیه در پیي تحليی تنبلیي

بهبود و عيت اشتغال و آينیدش شیغلي فیارغ التحدیي هیا در

دانشییگاهي ،مدییداقي از تنبلییي اجتمییاعي ،براسییاس ن ريییم

جامعه مرتبط است .همچيني در همي راستا فرهنتسازي در

عقالنيت اجتماعي كلمی اسیت .در ن ريیم كلمی  ،شیرايط و

حییوزش كییار میيیید و جییديت در جامعییه و درنهايییت بییاالبردن

محدوديت هاي اجتماعي بر كن هاي فردي تأ ير دارند .ن ريم

هزينه هاي تنبلي براي كاه

تنبلیي راهگشیا اسیت .در سیطف

كلم با فاصلهگيیري از ن ريیم انتالیاک عقالنیي اوليیه ،راه را

درون دانشییگاهي نيییز افییزاي

براي ورود عوام سیاتتاري و سیطف ن یام در تحليی رفتیار
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ن ییارت و كنتییرل آموزشییي و

بات و دقت برنامهريزي آموزشیي در كیاه

تنبلیي

و بهبود اماانیات آموزشیي در

رو بر رفتار افراد تأ يرگذار نيست؛ بلاه انگيزش

دانشگاه و جديت آموزشي اساتيد (باتوجهبه نتیايپ پیشوه )،

نيز بر كن ها تأ ير

تنبلي در بي دانش ويان و درنهايت جامعم دانشیگاهي
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ميگذارد .همچني  ،كلم اعتقاد دارد عوام سیاتتاري سیطف

كاه
را سب

ميشود.

كالن بهطیور مسیتقيم پيامیدهايي در سیطف كیالن را موجی
نميشود؛ بلاه اي عوام  ،كن هايي در سطف تیرد را سیب
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