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 چکیده

کارکنان آموزش و پرورش  در اجتماعی تنبلی با ارتباط آنو  شخصیت کاریزماتیک بین ی رابطهارزیابی این پژوهش با هدف 

آموزش  اداره کارکنان را حاضر پژوهش آماری جامعهگردید. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و  انجام شهرستان لردگان 

 در .انتخاب گردید سرشماری روش به کارمند 134 تعداد آماری دادند و نمونه تشکیل چهارمحال و بختیاری استان و پرورش

سنجش  ، پرسشنامه(1041) یبخش یزاده و عل یتق یشغل یاجتماع یپرسشنامة تنبل پرسشنامه، سه از پژوهش این

 .شد استفاده (2440آنگ و همکاران ) یهوش فرهنگ و پرسشنامه (1992و کاستا ) یشخصیتی مک کر گانه پنج های صفت

در  یاجتماع یبا تنبل شخصیت کاریزماتیکبین  بوده است. ام به گامهمبستگی پیرسون و رگرسیون گروش آماری پژوهش 

 شخصیت کاریزماتیک دادنشان  یجنتایتی شخص یها یژگیو بین وجود دارد و 41/4رابطه منفی معناداری در سطح  کارکنان
در  یاجتماع یبا تنبل روان رنجوری یهوش فرهنگهمچنین  و برون گرایی، گشودگی به تجربه، سازگاری و وجدانی بودن

، همچنین متغیر هوش فرهنگی و ویژگی روان رنجوری و ویژگی وجود دارد 41/4در سطح  یمعنادار مثبترابطه کارکنان 

سازگاری توانستند تنبلی اجتماعی در کارکنان را پیش بینی کنند. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر تاکیدی بر نقش مهم 

 اجتماعی کارکنان دارد.ویژگی های شخصیتی و ابعاد فرهنگی اجتماعی در میزان تنبلی 

 

 .کارکنان ی،اجتماع یتنبل ی،هوش فرهنگ ،کاریزماتیک کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 علی است )محمودزاده، شده وارد شناسی جامعه و شناسی روان فرهنگی، مباحث به جدی شکل به ،1اجتماعی تنبلی تازگی به

 و مدت کوتاه در اجتماع و فرد برای را منفی پیامدهای و عددمت های آسیب اجتماعی، معضل این ( و1697 مبارکی، و زادهگان

 است رفته کار به سستی و اهمال کاهلی، بیکاری، پروری، تن معنای به تنبلی (.1688 ارجمندنیا،) آورد می وجود به درازمدت

 یا کاری در استمرار از پس کشیدن دست: شود می استفاده معنی دو به لغوی نظر از( فتور) سستی یا تنبلی (.2418، 2)شریف

 و اسکندری پور، محمدحسین)کوشش  و شادابی از پس تنبلی و سستی حالی، بی کسالت، یا جنبش و حرکت از بعد سکون

 مقابل در را اجتماعی تنبلی آنها برگزیدند و 1979 سال در را اجتماعی تنبلی اصطالح همکارانش، و التان(. 1696 پور، عباس

 با اجتماعی تنبلی به ابتال میزان نظر از مختلف های فرهنگ در ها انسان بودند معتقد و دادند ارقر« اجتماعی تالشگری»

 و دهند می پرورش را تری تنبل های آدم که هستند هایی فرهنگ فردگرا، های فرهنگ (.2412، 6دارند )تیاگی تفاوت یکدیگر

 .(2410، 0ریچ، اونز، جانسن و کاپوت) دهند می پرورش را تالشگری های آدم که هستند هایی فرهنگ گرا جمع های فرهنگ

 دوام ادفرا رفتار به ازهایندا تا که یژگیهاییو یا یشهااگر ت،صفا ارپاید نسبتاً یلگوا از ستا رتعبا 2شخصیتویژگی های 

 و نوناگوگ اتنظر اننشمنددا اد،فرا شخصیتی دبعاا ردمو در (. 1696، پور پور، اسکندری و عباس )محمدحسینمیبخشد 

 شامل که آورد ستد به را شخصیت دبعاا یا کلی برتر عامل سه (1902) 3آیزنک. ندداده ا ئهارا را مختلفی یهایبند تقسیم

 که مبنایی تمایالتی انعنو به را عامل پنج (1991است. مک کری و کاستا ) 9پریشخوییروان و 8خوییرنجوروانر ،7ییاگرونبر

 مستقیم رطو به و ستا صخا ینحو به سحساا و عمل یگیهادماآ ،ساسیا تتمایال ینا نددهاکر معرفی دارد، یستیز مینةز

 (.2412، 14)تیاگیند ارند ارقر محیط تأثیر تحت

( هوش فرهنگی را به عنوان یک قابلیت فردی برای درک، تفسیر و اقدام اثربخش در موقعیت هایی مطرح 2440) 11پیترسون

و با آن دسته از مفاهیم مرتبط با هوش سازگار است که هوش را بیشتر یک توانایی شده که از تنوع فرهنگی برخوردارند 

شناختی می دانند. به نظر می رسد فرهنگ می تواند نقش مهمی در انطباق با محیط اجتماعی و در نتیجه ادراک بهزیستی و 

های جدید در تعامالت فرهنگی و ارائه قابلیت یادگیری الگو(. 1689 فوالدیان، و فاطمی یگانه، جوادی)سالمت روان باشد 

 با توچه به مطالب فوق هدف از انجام این پژوهش .(1693 فاطمی، و ی رفتاری صحیح به الگوها می باشد )فوالدیانها پاسخ

 کارکنان بود. در اجتماعی تنبلی با فرهنگی وهوش شخصیتی های تعیین رابطه بین ویژگی
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 .Social Loafing 
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 بیان مسأله

 و عمل بی افراد، از کثیری وقتی (. یعنی2448، 1است )لین آنها تنبلی برآیند و جامعه افراد تنبلی ولمحص گاه اجتماعی تنبلی

 پیامدهای ، تنبلی از نوع این(. 1691 فرتاش، و داودی)شود  می مشاهده فرایند این نیز جامعه سطح در هستند، طلب لذت

 (. اما2416، 2است )هال و بوزل نمونه این از سخت، و مدت طوالنی کار به اقبال عدم اداری، وری بهره سطح بودن پایین مانند

 مطلوب نسبتا رفتاری فردی سطح افراد یعنی است، وابستگی های نظام ناشی از اثر که است حالتی اجتماعی تنبلی دیگر بعد

 اجتماعی نهادهای طحس در ناهماهنگی هم آن دلیل. شود نمی منتج مطلوب نتیجه به جمعی سطح در رفتار این اما دارند،

شود  می سبب را شخص رفتار تضعیف گروه، که هستیم رو روبه موقعیتی با اجتماعی تنبلی در (.2448، 6است )پیزون و فری

 های موقعیت در فرد که درحالی دهد؛ می نشان خود از کمتری تالش گروه، در فرد دیگر، عبارت به  (.2414، 0)چیشیر و آنتین

 مترادف حرکتی فقر با را تنبلی برداشت، ترین کلی در(. 2411، 2رویدنبک) دهند نمی نشان خود از را کیتحر بی این انفرادی

گریزد )هان و  می وخیز جست و پویایی از و ندارد وجوش جنب و تحرک به اشتیاقی و رغبت هیچ که است تنبل فردی. دانند می

 مناسبات و شخصی زندگی در بزرگ و کوچک امور انجام برای آن، افراد کند، می رخنه تنبلی که ای جامعه در (.2448، 3تان

 دیگران به را گیری تصمیم و سازی تصمیم ،(2417، 7اندازند )اوکانر و وین می فردا به را امروز کار همیشه عمومی و اجتماعی

 تعلل انتخابی هر برای و کشند می انتظار دیگران از اقدامی ترین کوچک بدون کنند می آرزو که تحولی و تغییر کنند، می واگذار

 در. دارد وجود تنبلی ادبیات در اجتماعی تنبلی از تعبیر سه درمجموع، (.1689 فوالدیان، فاطمی و یگانه، جوادی) ورزند می

 گروهی اهداف به رسیدن برای تالش و کارکردن از گروهی کار در فرد که شود می گفته وضعیتی به اجتماعی تنبلی اول، تعبیر

 این در. گیرند می نظر در اجتماعی کرختی معادل را اجتماعی تنبلی دوم، تعبیر در (.2447، 8کله و اندرسون) رود می فرهط

 سوم تعبیر در و( 1689 همکاران، و یگانه جوادی) کند می مقاومت تغییر مقابل در موجود وضعیت از طرفداری با فرد وضعیت

برخی (. 1692 زایی، ناستی و کردی) دهد می ترجیح تحرک به را سکون فرد، آن در هک هستیم مواجه اجتماعی پروری تن با ما

به نقش ابعاد سطح باالتر مانند ( 2412) همکاران، و زیایی  ( و1697) مبارکی، و زادهگان علی مطالعات مانند محمودزاده،

 اعی اشاره داشته اند.ابعاد شخصیتی، وظیفه شناسی، برون گرایی و توافق پذیری در میزان تنبلی اجتم

 تفکر ،ییروکم ،خصومت ،تنش اب،ضطرا تجربة به ادفرا )تمایل خوییرنجوروانر بعد پنج به را ادفرا شخصیت ،عاملی پنج لمد

 از ونبیر ینیاد به خویش ژینرا و توجه ساختن فمعطو به دفر )تمایل ییاگرونبر ،پایین( نفس تعز و گیدفسرا ،غیرمنطقی

 از یگیرهبهر ایبر دفر لفعا یجوو )جست یتجربهپذیر ،سایرین( با تعامل شتندا از دنبر تلذ و یگرد صشخاا به توجه د،خو

 امحترا ایبر ادفرا یشا)گر زیهمسا آوری(،نو و یفکر شنرو ،تخیل ،هنر به عشق وی،کنجکا به دفر کشش و انیگرد ربتجا

 و لکنتر اری،پاید ،ماندهیزسا در دفرا ناییا)تو یفهشناسیظو و نها(آ با دیاز هماهنگی و فقاتو شتندا  انیگرد به شتناگذ

 تقسیم تأمل( و داریخویشتن ،پیشرفت ایبر کوشش ،ترتیب و نظم ،شایستگی به یشاگر و ارهدفد یهارفتار در شنگیزا

                                                      
1
 .Lin 

2
 .Hall, & Buzwell, 

3
 .Piezon, &Ferree 

4
 .Cheshire, & Antin 

5
 .Roedenbeck 

6
 .Hoon, & Tan 

7
 .O’connor, & Wynne 

8
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 یشاگر و شنگر نندامیتو لمد ینا طبق دخو شخصیتی یژگیو حسب بر ادفرا از یک هر  (.2413، 1)راجپوت و ساریمیکند 

 ادفرا شخصیتی یهاوتتفا ،ترتیب بدین (.2413، 2)هواگن و همکارانباشند  شتهدا نمازسا افهدا و ظایفو به نسبت خاصی

 نناآ مانیزسا رفتار و تتصمیما ر،فتار ،عمل بر و باشد مانیزسا تمشکال از ریبسیا  یشةر یا و  خالقیت  توسعة منبع ندامیتو

 هر رفتار قعوا در اردمیگذ تأثیر ادفرا  دعملکر بر ریبسیا یجنبهها از شخصیتی ییژگیهاو (.2418، 6)شریفباشد  مؤثر

 از که ستا مؤلفههایی از یکی جتماعیا تنبلی وزبر یگرد فطر از ،میباشد شخص آن شخصیتی ییژگیهاو تأثیر تحت شخص

 (.1696 پور، عباس و اسکندری پور، محمدحسین)میباشد  متأثر شخصیتی ییژگیهاو

هوش فرهنگی  (.1691 فرتاش، و داودی)عواملی که می تواند با تنبلی اجتماعی در ارتباط باشد، هوش فرهنگی است از دیگر 

توانایی افراد برای رشد شخصی از طریق تداوم یادگیری و شاخت بهتر میراث های فرهنگی ، آداب و رسوم و ارزش های 

(.  ایرلی و آنگ، هوش فرهنگی 2440، 0ادراکی متفاوت است )پیترسونگوناگون و رفتاری موثر با افرادی با پیشینه فرهنگی و 

همچنین چارچوب و (. 2446و آنگ، 2ایرلی) ی نوین فرهنگی می دانندها قالبقابلیت فرد برای سازگاری مؤثر با  عنوان بهرا 

یم نه اینکه آنها را تحمل کرده یا ها را درک کرده و روی آنها سرمایه گذاری کندهد که تفاوت زبانی را در اختیار ما قرار می

(. فردی که دارای هوش فرهنگی باالست توانایی یادگیری در محیط 2447، آچن، دریبی و جنسن،  3نادیده بگیریم )پالم

برد. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد هوش فرهنگی  های جدید لذت میفرهنگی جدید را دارد و از رویارویی با فرهنگ

، 7برخی از ابعاد کاهش تعامالت اجتماعی از جمله روابط بین فردی اثرگذار باشد )رحمان، کاران و بیسواس می تواند بر

2410.)  

 گرایی، برون شناسی، وظیفه سن، متغیرهای بین معنادار ارتباطنشان دادند که ( 1697مبارکی ) و زادهگان محمودزاده، علی

 معناداری رابطه گرایی درون و اقتصادی – اجتماعی پایگاه متغیر دو باشد، می لیتنب با رنجوری روان و گرایی تجربه سازگاری،

اصلی ترین عامل تنبلی اجتماعی ناشی از عوامل فرهنگی و  که( نشان دادند 1692)زایی  ناستی کردی و. اند نداشته تنبلی با

 (1690) تکلو، احمدی و ضیاءپور .باشدشخصیتی مانند هوش، توافق پذیری و درک اجتماعی افراد از حاالت اجتماعی می 

 و یفقپذیراتو ی،پذیرفنعطاا ،ییانگروبر ری،نجو)روانر شخصیتی ییژگیهاو مستقل یمتغیرها تمامی بین کهنشان دادند 

 (2418) 8شریف. دارد دجوو داریمعنا بطهرا جتماعیا تنبلی بستهوا متغیر با یپذیرفنعطاا متغیر بطهرا ءجز به دن(بو انجدوبا

ویژگی های شخصیتی وظیفه شناسی، توافق پذیری، برون گرایی در پیش بینی میزان تنبلی اجتماعی نقشی  که داد اننش

از عوامل اساسی تنبلی  دادند نشان (2417) 9اوکانر و وین .اساسی ایفا می نمایند و سهمی اساسی از آن را در بر می گیرند

به سطح فرهنگ ارتقا نیافته و شیوه های زندگی ناکارآمد افراد بدون در نظر اجتماعی و کاهش میزان مشارکت افراد می تواند 

ویژگی های شخصیتی مانند برون گرایی و  که دادند نشان (2413) 14راجپوت و ساریگرفتن تعامالت اجتماعی اشاره نمود. 

ن مشارکت اجتماعی در توافق پذیری و همچنین وظیفه شناسی از عوامل اساسی کاهش تنبلی اجتماعی و افزایش میزا
                                                      
1
 .Rajput, & Suri 

2
 .Haugen, et al 

3
 .Sherif 

4
 .Peterson 

5
 .Earley, CandAng 

6
.Plum, Achen, Dræby and Jensen 

7
 .Rahman, M. S., Karan, R., & Biswas, 

8
 .Sherif 

9
 .O’connor, & Wynne 

10
 .Rajput, & Suri 
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معنی  ی رابطهبین پنج ویژگی شخصیتی با تنبلی اجتماعی افراد  که دادند نشان( 2412زیایی و همکاران ) .تعامالت می باشد

با توجه به موارد فوق  .داری وجود دارد و ویژگی های شخصیتی پیش بینی کننده ی موثری برای تنبلی اجتماعی می باشند

، کارکنان می باشد در اجتماعی تنبلی با فرهنگی وهوش شخصیتی های ویژگی بین بررسی رابطه هدف اصلی این پژوهش

 کارکنان رابطه وجود دارد؟ شخصیت کاریزماتیکبنابراین سوال اصلی پژوهشی این می باشد که 

 تحقیق اهداف

 کلی هدف

 کارکنان آموزش و پرورش شهرستان لردگان در تماعیهای اج تنبلی با و ارتباط آن شخصیت کاریزماتیک بین ی رابطهارزیابی 

 اهداف جزئی

 .کارکنان در اجتماعی تنبلی با شخصیت کاریزماتیک وارتباط  بین ی رابطه تعیین .1

 .کارکنان در اجتماعی تنبلی با فرهنگی هوش بین ی رابطه تعیین.2

 کارکنان. در فرهنگی هوش و شخصیتی های ویژگی براساس اجتماعی تنبلی بینی پیش توان تعیین.6

 پژوهش های فرضیه
 تنبلی با (وجدانی بودنو  سازگاری، گشودگی، برون گرایی، روان رونجور خویی) کاریزماتیک شخصیتی های ویژگی بین

 .دارد وجود رابطه کارکنان در اجتماعی

 .دارد وجود رابطه کارکنان در اجتماعی تنبلی با فرهنگی هوش بین

 فرهنگی هوش و (وجدانی بودنو  سازگاری، گشودگی، برون گرایی، روان رونجور خویی) کاریزماتیک شخصیتی های ویژگی

 .باشند می دارا را کارکنان در اجتماعی تنبلی بینی پیش توان

 پیشینه پژوهش در داخل کشور

 مطالعه)  تنبلی با شخصیتی های ویژگی هرابط بررسی ( در پژوهشی با عنوان1697مبارکی ) و زادهگان محمودزاده، علی

 برون شناسی، وظیفه سن، متغیرهای بین معنادار ارتباط( نشان دادند که تبریز سراسر دانشگاه خوابگاهی دانشجویان: موردی

 ابطهر گرایی درون و اقتصادی – اجتماعی پایگاه متغیر دو باشد، می تنبلی با رنجوری روان و گرایی تجربه سازگاری، گرایی،

 گرایی، تجربه شناسی، وظیفه متغیرهای که باشد می این بیانگر گانه چند رگرسیون نتایج. اند نداشته تنبلی با معناداری

 وظیفه متغیر اند، کرده تبیین را( تنبلی) وابسته متغیر تغییرات از28/4 مجموع در گرایی برون و رنجوری روان سازگاری،

 کمتری تنبلی به شناس وظیفه افراد که معنا بدین داشته دانشجویان تنبلی بر را تاثیر رینبیشت -28/4 تاثیر میزان با شناسی

 .است داشته وابسته متغیر بر را تاثیر کمترین19/4 تاثیر میزان با رنجوری روان متغیر برعکس، و اند بوده دچار

نشان دادند  کار الگوی تحقق در مانع زرگترینب اجتماعی تنبلی بررسی در پژوهشی با عنوان (،1693)فاطمی  زینب فوالدیان و

عواملی فردی و سبک زندگی نادرست در زمینه ی فرهنگی نامناسب و در نظر نگرفتن ابعاد اسالمی می تواند از عوامل  بین که

 .اساسی تنبلی اجتماعی باشد

اصلی ترین  کهنشان دادند  ها انسازم در اجتماعی تنبلی معضل بررسی در پژوهشی با عنوان (،1692)زایی  ناستی کردی و

عامل تنبلی اجتماعی ناشی از عوامل فرهنگی و شخصیتی مانند هوش، توافق پذیری و درک اجتماعی افراد از حاالت اجتماعی 

 .می باشد
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 اجتماعی مسئولیت و کاری زندگی کیفیت بین رابطه در پژوهشی با عنوان (،1690)گودرزی  طاهری و مهدیان مقدم، خرمی

 درنظر با اجتماعی مسئولیت با آن های مؤلفه و کاری زندگی کیفیت بین کهنشان دادند اجتماعی  تنبلی گرفتن درنظر با

 اجتماعی مسئولیت با کاری زندگی کیفیت بین داد نشان نتایج همچنین. دارد وجود معناداری رابطه اجتماعی، تنبلی گرفتن

 ..دارد وجود معکوس رابطه اجتماعی مسئولیت با اجتماعی تنبلی بین و مستقیم رابطه

 تنبلی و شخصیت عاملی پنج مدل های مولفه بین ارتباط بررسی در پژوهشی با عنوان (،1690) تکلو، احمدی و ضیاءپور

 ری،نجو)روانر شخصیتی ییژگیهاو مستقل یمتغیرها تمامی بین کهنشان دادند  پزشکی  علوم دانشگاه کارکنان در اجتماعی

 جتماعیا تنبلی بستهوا متغیر با یپذیرفنعطاا متغیر بطهرا ءجز به دن(بو انجدوبا و یفقپذیراتو ی،پذیرفنعطاا ،ییانگروبر

 ننشا جتماعیا تنبلی بستهوا متغیر با مستقل یمتغیرها همتغیر چند نگرسیور نتایج ،همچنین. دارد دجوو داریمعنا بطهرا

. میکنند تبیین را جتماعیا تنبلی داریمعنا شکل به ییانگروبر  و  دنوبانجدوبا متغیر ،پیشین یمتغیرها بین از که  هددمی

 ییژگیهاو یمتغیرها یگرد توسط جتماعیا تنبلی یانسوار از صددر 12/7 که هددمی ننشا تعیین ضریب یگرد یسو از

 .دمیشو تبیین ی(فقپذیراتو ی،پذیرفنعطاا ری،نجو)روانر شخصیت

 تنبلی و سازمانی شهروندی رفتار بین رابطه بررسی ( در پژوهشی با عنوان1696) پور پور، اسکندری و عباس محمدحسین

 و شهروندی فضیلت تواضع، کاری، وجدان دوستی، شخصیتی مانند نوع های رفتاری مولفهنشان دادند که  کارکنان اجتماعی

 . می باشند اجتماعی تنبلی و بین پیش متغیر عنوان به جوانمردی

عوامل مرتبط با نشان دادند که  آن بر مؤثر عوامل و اجتماعی تنبلی در پژوهشی با عنوان (،1691)انفوالدی و یگانه جوادی

خودمداری نقشی اساسی در میزان تنبلی اجتماعی افراد دارا  و قدرتی بی احساس فرهنگی شخصیتی افراد مانند تقدیرگرایی،

 .می باشد

نشان اجتماعی  تنبلی و اعتماد دانش هوشی، کارگیری به و تسهیم ینب رابطة در پژوهشی با عنوان (1691) فرتاش و داودی

 و تنبلی کاهش امر، این و بکوشند کارکنان بین اعتماد افزایش در دانش هوشی کارگیری به و تسهیم با باید ها سازماندادند که 

 .شود می سبب را وری بهره افزایش

 و جهان کشورهای و ایران در تنبلی شاخص تطبیقی بررسی عنوان اب پژوهشی در (1689) فوالدیان و فاطمی یگانه، جوادی

 از ایرانیان تنبلی در میزان فرهنگ نقشی اساسی داراست و میزان فرهنگ با مرتبط عوامل که دادند نشان ها راحل برخی

 .است بیشتر جهانی متوسط

 

 پیشینه پژوهش در خارج از کشور
 که داد شود نشان می ظاهر اجتماعی تنبلی در های شخصیتی ویژگی چگونه بررسی عنوان با پژوهشی در (2418) 1شریف

ویژگی های شخصیتی وظیفه شناسی، توافق پذیری، برون گرایی در پیش بینی میزان تنبلی اجتماعی نقشی اساسی ایفا می 

 .نمایند و سهمی اساسی از آن را در بر می گیرند

از عوامل اساسی تنبلی اجتماعی  دادند نشان زندگی شیوه و فرهنگ: اهش تنبلیک عنوان با پژوهشی در (2417) 1اوکانر و وین

و کاهش میزان مشارکت افراد می تواند به سطح فرهنگ ارتقا نیافته و شیوه های زندگی ناکارآمد افراد بدون در نظر گرفتن 

 تعامالت اجتماعی اشاره نمود.

                                                      
1
 . Sherif 
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ویژگی های  که دادند تنبلی اجتماعی نشان و شخصیت ویژگی های  بررسی عنوان با پژوهشی در (2413) 2راجپوت و ساری

شخصیتی مانند برون گرایی و توافق پذیری و همچنین وظیفه شناسی از عوامل اساسی کاهش تنبلی اجتماعی و افزایش 

 .میزان مشارکت اجتماعی در تعامالت می باشد

 است نشان عملکرد در اجتماعی تنبلی کاهش سبب ذهنی انعطاف بررسی عنوان با پژوهشی در (2413) 6هواگن و همکاران

ویژگی های شخصیتی وظیفه شناسی همراه با رشد ساختاری ذهنی تاب آورانه در شرایط پرفشار می تواند سبب  که دادند

 .کاهش تنبلی اجتماعی در عملکرد کاری شود

بین  که دادند نشان شخصیتی با تنبلی اجتماعی های صفتارتباط بین  بررسی عنوان با پژوهشی در( 2412زیایی و همکاران )

معنی داری وجود دارد و ویژگی های شخصیتی پیش بینی کننده ی  ی رابطهپنج ویژگی شخصیتی با تنبلی اجتماعی افراد 

 .موثری برای تنبلی اجتماعی می باشند

ابعاد  که داد نشان اجتماعی تنبلی ملعا عنوان به مشکالت فردی ها و انگیزه بررسی عنوان با پژوهشی در (2412) 0تیاگی

شخصیتی افراد شامل انگیزه ها، هوش و میزان تعامالت خلقی از یک سو و از سمت دیگر نقش فرهنگ در موضوع میزان 

 .گرایش به تنبلی اجتماعی نقشی اساسی دارا می باشند

 تنبلی با نفس به اعتماد ابعاد هوش، نبی ارتباطات درک بررسی عنوان با پژوهشی در (2410) 2رحمان، کاران و بیسواس

منفی و  ی رابطهبین هوش و ابعاد آن و میزان اعتماد به نفس افراد با سطح تنیلی اجتماعی  که دادند اجتماعی افراد نشان

 .معنی داری وجود دارد

 که دادند نشان یاجتماع تنبلی و شهروندی رفتار بین رابطه بررسی عنوان با پژوهشی در (2416) 3کارادال و سایگین

اجتماعی  تنبلی و شهروندی رفتارهای تعاملی و شخصیتی افراد در میزان تنبلی اجتماعی اثرگذار می باشند و بین رفتار

 .معنی داری وجود دارد ی رابطه

بین ابعاد هوش  که دادند نشان تنبلی و فرهنگی اجتماعی هوش بررسی عنوان با پژوهشی در (2414) 7چیشیر و آنتین

 .مثبت معنی داری وجود دارد ی رابطهتماعی فرهنگی با میزان کاهش یافته ی تنبلی و افزایش تعامالت اجتماعی اج

 موقعیت در اجتماعی تنبلی بر فرهنگ و شخصیت کننده تعدیل تأثیر بررسی عنوان با پژوهشی در (2447) 8کله و اندرسون

فراد و مببتنی بر فرهنگ با میزان گرایش به تنبلی در مسولیت بین عوامل شخصیتی ا که دادند نشان عملکردی معمول های

 .ها و عملکردها رابطه معنی داری وجود دارد

 نشان فرهنگی های تفاوت: سازی کاری بهینه در تنبلی اجتماعی بررسی عنوان با پژوهشی در (1982) 9گابرینیا، وانگ و التانه

می گردد که این سطح از کاهش ناشی از تفاوت های فرهنگی موجود  تنبلی اجتماعی سبب کاهش بهره وری کاری که دادند

 .می باشد

                                                                                                                                                                     
1
 . O’connor, & Wynne 

2
 . Rajput, & Suri 

3
 . Haugen, et al 

4
 . Tyagi 

5
 . Rahman, Karan, & Biswas, 

6
 . Karadal, & Saygın 

7
 . Cheshire & Antin 

8
 . Klehe, & Anderson 

9
 . Gabrenya Jr, Wang, & Latané 
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 روش تحقیق 

آموزش و پرورش اداره  کارکنان تمامی را حاضر پژوهش آماری جامعه .باشد می همبستگی نوع از توصیفی روش پژوهش

 آموزش و پرورش شهرستان لردگاناداره  کارمند 134 تعدادپژوهش حاضر  آماری نمونه دادند. تشکیلچهارمحال و بختیاری 

 .انتخاب گردید سرشماری روش به

 ابزار پژوهش

 (1041ی )بخش یزاده و عل یتقی شغل یاجتماع یتنبل پرسشنامة 

ازمون به  یشد. روش نمره گذار یطراح  1041سال  در  یبخش یزاده و عل یتوسط تق یشغل یاجتماع یپرسشنامه تنبل این 

 یاسخرده مق 0 یپرسشنامه دارا ینباشد. ا یم 2=یشه، و هم0، معموال=6اوقات= ی، گاه2، به ندرت=1از هرگز= یکرتصورت ل

-گروه سوال هاییژگی، و24-18-13-16-14-3-0 یهاسوال ی، ادراک فرد12-10-12-9-1 یهاکار شامل سوال یژگیهایو

 یبر رو 1041پرسشنامه در سال  ینباشد. ا یم 19-11-8-6 یهاسوال یو تصورات منف ینی، و خودکم ب17-7-2-2 یها

  گزارش شد. 96/4 با روش آلفای کرونباخ ان یدرون یتهران اجرا شد و همسان 10نفر از کارمندان اداره برق منطقه  64

 بحث و نتیجه گیری

وجدانی و  سازگاری، گشودگی، برون گرایی، روان رونجور خویی) کاریزماتیک یتیشخص یها یژگیو ینب: 1فرضیه 

 در کارکنان رابطه وجود دارد. یاجتماع یبا تنبل  (بودن

. ، مورد تایید واقع شددر کارکنان رابطه وجود دارد یاجتماع یبا تنبل یتیشخص یها یژگیو ینببا توجه به نتایج بدست آمده، 

 یپور، اسکندر محمدحسین(، 1692)یی زا یو ناست ، کردی(1697) یزادهگان و مبارک یمحمودزاده، علاین یافته ها با نتایج 

و اندرسون  ، کله(2412)  ، تیاگی(2413و همکاران ) ، هواگن(2413) یو سار ، راجپوت(2418) ، شریف(1696و عباس پور )

 همسو می باشد.  (2447)

 نهایتاًو  نهاآ دعملکر به ربسیا یجنبههااز  ادفرا شخصیتی یها-یژگیو که ستداده ا ننشا هشد منجاا یهشهاوپژ نتایج

می  مؤثر جتماعیا تنبلی با طتبادر ار صخا شخصیتی ییژگیهاو شتندا که ایگونه به. اردمیگذ تأثیر نهاآ مانیزسا دعملکر

از  ستا رتعبا شخصیت ،ناسیشروان  زهحو انهشگروپژ نظر طبق بر(. 1696و عباس پور،  یپور، اسکندر ین)محمدحسباشد 

 به مهنگا ادفرا شخصیتی مینهز گرفتن نظردر  ندگیزبا دفر زشساو  تطابق نیوبیرو  نیدرو یهاهشیواز  کلی مجموعه

زادهگان و  ی)محمودزاده، علباشد  شتهدا یموثر نقش نهاآ جتماعیا تنبلی کاهشدر  ندامیتو نمازسادر  نهاآ گرفتنرکا

 خصوصاً ادفرا شخصیتی ییژگیهاو هددمی ننشا که ستا هشد منجاا تحقیقاتی ،تحقیق ینا با تاسرا هم(.  1697 ی،مبارک

 ری،کا انجدو خصایص شتندا با وهگر عضاا   جمله. از اردمیگذ تأثیر ادفرا هیوگرو  شخصیتی ییراکادر  شخصیتی بعد پنج

 رینجور-و روان یتجربهپذیر حالیکه. در اشندمیب طتبادر ار جتماعیا رینگاا سهل با منفی ربطو ریگازساو  ییانگروبر

و  ریکاانجدو شخصیتی ییژگیهاو صخصودر  .(1691یان، و فوالد یگانه یجوادارد )ند جتماعیا رینگاا سهل با تباطیار

. دارد دجوو ریکا دعملکرو  ریکاانجدو یژگیو بین مستقیمی طتباار ،ندداد ننشا(، 2412و همکاران ) یاییز ری،کا دعملکر

 بهو  هستند ترراکا نددار یکمتر ریگازسا که ادیفراز ا نددار یبیشتر ریگازسا که ادیفرا ،یافتند( در2447ه و اندرسون )کل
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 تثباو  یتجربهپذیر ، همچنیندارد ادفرا ییراکا دنبر باالدر  داریمعنی طتباار جمعی ریگازسا که سیدندر نتیجه ینا

 میباشد.  مؤثر یفکر نطوفا یهاوهگردر  ادفرا ییراکا دنبر باالدر   هیجانی

 انمیتو ،میکند عمل نناآ رفتار تعیین ایبر ملیاعو انعنو به ادفراکاریزماتیکی  شخصیتی ییژگیهاو که نجائیاز آهمچنین 

 کمک نمازسا مدیریت به ندامیتو ادفرا شخصیتاز  گاهیآورده آ ستد به چوبیرچا ر،فتار پیشبینی ایبر هاآن شناسایی با

 حسب بر ادفراز ا یک هر(. 1692 یی،زا یو ناست ی)کردرد بگما نمازسا مختلف یپستهارا در  یطاشر جدوا ادفرا تا ،کند

 باشند شتهدا نمازسا افهدو ا ظایفو به نسبت خاصی یشاگرو  شنگر نندامیتو لمد ینا طبق دخو شخصیتی یژگیو

از  ریبسیا  یشةر یاو   خالقیت  توسعة منبع ندایتوم ادفرا شخصیتی یهاوتتفا ،ترتیب بدین(. 2413)هواگن و همکاران ، 

از  شخصیتی ییژگیها(. و2418،  یف)شر باشد مؤثر نناآ مانیزسا رفتاو ر تتصمیما ر،فتار ،عمل برو  باشد مانیزسا تمشکال

 شخصآن  شخصیتی ییژگیهاو تأثیر تحت شخص هر رفتار قعدر وا اردمیگذ تأثیر ادفرا  دعملکر بر ریبسیا یجنبهها

 ین)محمدحس میباشد متأثر شخصیتی ییژگیهااز و که ستا مؤلفههاییاز  یکی جتماعیا تنبلی وزبر یگرد فطراز  ،میباشد

 نناآمانی زسا تعهدو  کاهش نکنارکا جابهجایی شاهد هداخو باعث دخو نوبة به رکا ین(.ا1696و عباس پور،  یپور، اسکندر

 الذ ،هستند مختلف یشخصیتها با نسانیا ادفرا ن،مازسا سیستم بخش رینمهمتو  لیناو ینکها به توجه با. یابد یشافزا

و  راتنتظاا ودحد ،ستا ننساا شخصیت ةهندد تشکیل مهم اءجزاز ا قعدر وا که رفکاو ا عقاید ت،تمایال ،هاناییاتو ،هاهنگیزا

 میکنند.  تعیین نمازسا به نسبت همچنینو  یکدیگر به نسبت را ادفرا تتوقعا

 در کارکنان رابطه وجود دارد. یاجتماع یبا تنبل یهوش فرهنگ ینب :2فرضیه 

مورد تایید واقع  ، فرضیه دومدر کارکنان رابطه وجود دارد یاجتماع یبا تنبل یهوش فرهنگ ینببا توجه به نتایج بدست آمده، 

و  یفاطم یگانه، جوادی (،1692) ییزا یو ناست کردی(، 1693) یفاطم ینبو ز یانفوالداین نتایج با پژوهش های  .شد

وانگ  ، گابرینیا،(2447و اندرسون  ) ، کله(2414)  ینو آنت ، چیشیر(2412)  ، تیاگی(2417)  ینو و ، اوکانر(1689) یانفوالد

 همسو می باشد.  (1982و التانه  )

های چند اسب با موقعیتتوان برای مواجهه منترین توانمندیی است که می، هوش فرهنگی مهمی سازمانیهادر میان قابلیت

های فرهنگی مختلف، رفتاری کند با درک سریع و صحیح مؤلفهکمک می در سازمان فرهنگی به کار گرفت. هوش فرهنگی

کند، افراد آن برای انجام امور کوچک و بزرگ در زندگی  ای که تنبلی رخنه می در جامعه .متناسب با هر یک از آنها بروز دهیم

گیری را به دیگران واگذار  سازی و تصمیم اندازند، تصمیم تماعی و عمومی همیشه کار امروز را به فردا میشخصی و مناسبات اج

کشند و برای هر انتخابی تعلل  ترین اقدامی از دیگران انتظار می کنند را بدون کوچک کنند، تغییر و تحولی که آرزو می می

براساس چهارچوب نظری در تبیین این یافته ها (. 1689نه و همکاران )جوادی یگا و این فرهنگ نهادینه می گردد ورزند می

طراحی شد.  اجتماعی در سازمانهای تجربی پیشین، الگوی نظری برای بررسی تنبلی  )انتخاب عقالنی کلمن( و پژوهش

ح تعامالت مبتنی بر ، تحت تاثیر ابعاد گسترده در مسیر اجتماعی مانند فرهنگ و سطدر سازمان یاجتماع یبراساس این، تنبل

 (.1693 ی،فاطم ینبو ز یان)فوالدآن می باشد 
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کلمن با  یةدارند. نظر یرتأث ی اجتماعیفرد یها بر کنشمانند هوش فرهنگی  یاجتماع فردی یطکلمن، شرا یةدر نظر

 یرفتار اجتماع یلحلو سطح نظام در تمانند هوش  یورود عوامل ساختار یرا برا یه،اول یانتخاب عقالن یةاز نظر یریگ فاصله

هوش، افراد،  یزةبلکه انگ یست؛ن یرگذاررفتار افراد تأث بررو  یشپ هایینهو هز یانصرفاً محاسبة سود و ز ین،باز کرد. براساس ا

کلمن اعتقاد دارد  ین،(.  همچن2414،  ینو آنت یشیر)چگذارد  یم یرها تأث بر کنش یزکنش ن ینةو زم یطیمح های یتمحدود

در  ییها عوامل، کنش ینبلکه ا شود؛ یدر سطح کالن را موجب نم یامدهاییپ یمطور مستق سطح کالن به یتارعوامل ساخ

مانند تنبلی یا عدم تنبلی  یاجتماع یها سطح خرد است که کنش یها کنش ینا یباست و از ترک هسطح خرد را سبب شد

 ین)که در باال بحث شد( در ب فردیطح کالن درون و برون عوامل س یرتأث تحت در سازمان یمنظر، تنبل ین. از اگیرد یشکل م

)رحمان، کاران و  بود یمسطح کالن خواه رد سازمانی یما شاهد تنبل کارکنان یندر ب یتنبل یبو از ترک افتد یاتفاق م کارکنان

 یجادا یها برا مداخله ینو همچن شوند یم یدهسنج یها در سطح فرد (. کلمن معتقد است معموالً داده2410،  یسواسب

مانند ویژگی رفتار افراد  یببراساس ترک ینظام اجتماع های یژگیو یجه،. درنتگیرند یسطح صورت م یندر ا یاجتماع یدگرگون

را به منافع  یاز افرد در جامعه، منافع آن یادیز عدادت یوقت ین،بنابرا شود؛ یداده م یصدر سطح خرد تشخهای هوشی فرهنگی 

خود به شکل هنجار  ین. از نظر او، اشود یم یاجتماع یهمان تنبل یا ینظام اجتماع یک یژگیآن و یجةنت ،دهند یم یحترج یآت

که  یمرو هست روبه سازماندر  یستمیس یتنبل یکه مابا نوع صورت ینبد کنند؛ یو افراد مطابق آن رفتار م آید یدر جامعه در م

 (.2412،  یاگی)تکند  یم یدرا بازتول یتنبل

از  یکیکند.  یحرکت م یاجتماع یتنبل یانما بر جر ینامناسب اجتماع یاز رفتارها یاریمعتقدند بس روانشناسانز ا یبرخ

. موضوع کار به که سطح سازگاری فرد با محیط را می سازد استمانند هوش  شناختیرفتار، حوزه روابط  ینا یجد یحوزه ها

و اعتماد به  یندهآ به یدام ی،خودباور یهپرورش روح یگرسو و از طرف د یکعنوان منبع امرار معاش و کسب درآمد و رفاه از 

بخش وجدان  یروح و تعال یغذا ینحال ا یندهد. با ا یم یلانسان را تشک یازمندین یناز مهم تر یکی یگر،نفس از طرف د

 یو ب یزاریب ین(. ا2417،  ینو و)اوکانر  کند یم یزارشود که عامل را از عمل ب یبدل م یمواقع به سوهان روح یبرخ ی،انسان

موجب  و ناشی از عدم سازگاری فرهنگی و موقعیتی است شود، یم یدارآن پد افکه در اطر ینسبت به کار و تصورات یلیم

 یها گذارند. کنش یراطراف او تأث یطانسان بر مح یها و توقعات درون یازبدون شک ن روابط کار است. یطهدر ح یاجتماع یتنبل

حول  یشترب یلدال ین(. ا1689 یان،و فوالد یفاطم یگانه، ی)جوادکند  یم یتهدا یشخواسته ها یانسان را به سو ی،درون

 یناز جمله مهمتر فرهنگی یها یماریب یتاًو نها یاستعمار یو طرح ها یگراند غارت ی،کنند. منابع مل یچند محور گردش م

ی مانند درون یکنش ها ینبروز ا یها از عرصه یکی(. کار 2417،  ینو و )اوکانر هستند یاجتماع یبه وجود آمدن. تنبل یلدال

مهم  یژگیو اراصل در کن ینو ا ینندگز یرغبت بر م یهستند که کار و شغل خود را از رو یاست. افراد موفق کسان هوش

و به صورت دو فرد باز کند یرو را به یتموفق یدروازه ها تواند یدر عالقه دارد، م یانکار ناشدن یا یشهتالش و پشتکار، که ر

 .جانبه سبب تقویت ابعاد شناختی و کاهش تنبلی اجتماعی در سازمان می گردد

وجدانی و  سازگاری، گشودگی، برون گرایی، روان رونجور خویی)  کاریزماتیکی یتیشخص یها یژگیو :3فرضیه

 باشند. یا مدر کارکنان را دار یاجتماع یتنبل ینیب یشتوان پ یو هوش فرهنگ (بودن
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 یدر کارکنان را دارا م یاجتماع یتنبل ینیب یشتوان پ یو هوش فرهنگ یتیشخص یها یژگیوبا توجه به نتایج بدست آمده، 

 یو ناست ، کردی(1697) یزادهگان و مبارک یمحمودزاده، علپژوهش با نتایج ، فرضیه سوم، مورد تایید واقع شد و اینباشند

 (2447و اندرسون ) ، کله(2412)  ، تیاگی(2417)  ینو و ، اوکانر(1689) یانو فوالد یفاطم یگانه، جوادی(، 1692)یی زا

  .باشد می همسو

از  حاکی(، 2416)  یگینکارادال و سا تحقیق نتایج ل،مثا ایست. برا ستاراهم یگرد ییافتهها با حاضر هشوپژاز  حاصل نتایج

 نندامیتو ،باشند شتهدا ارقر ثابتی ضعیتدر و رنجوروانر ادفرا گراو ند دار یبیشتر جتماعیا تنبلی رنجوروانر ادفرا ،که دبوآن 

دارد از  ال با جتماعیا بطروا به زنیا که هاییرکادر  نندامیتو انگروبر ادفر، اندداد ننشاو باشند  شتهدا مثبتی یا منفی ییراکا

 به ننساا سازگاریشخصیتی  یژگیوور کلی به ط شوند. ردهگما شندگیوفرو  جتماعیا ریکادمد ،مدیریتی مشاغل ؛جمله

 یک انعنو به جتماعیا تنبلی ،طرفی. از ندارمیگذ تاثیر مانیزسا محیطدر  ننساا شخصیتاز  نشدنی اجد مهم عامل انعنو

 رکا بهدر  ادفرا یسازگار شخصیتی یژگیاز و زمال گاهی. آستا دفر شخصیتی ییژگیهاو تأثیر تحت مستقیم رطو به رفتار عنو

 مشکل حل ایبر سنتی رتصو به که هاییاز راه یکی .باشد مؤثر ادفرا ییراکادر  ندامیتو مختلف یشغلهادر  نهاآ ریگما

 جتماعیا تنبلی مشکل حل جهت ءعضااز ا یک هر ایبر ظایفو حشر تنظیم مسأله دمیشو توصیه شغلی تمشکالو  هانمازسا

که دارای ویژگی  عضو هر گرا یعنی ؛ستا ءعضاا به ردخوزبا ئهارا ،مساله مین(. دو2416،  یگین)کارادال و ساست ا هانمازسا

 به منجر تالشو  باشد شتهدا دخو شتالاز  فهمیهای گشودگی به تجربه، اندکی وظیفه شناسی و ... داشته باشد و همچنین 

 با هددمی ننشا دوخاز  کمی شتالدارد و  جتماعیا تنبلی دیفر که مانیز یعنی ،منفی یا مثبتاز  عما -دشو ردخوزبا یک

)هواگن و کند  یافتدر مثبت ردخوزبا ئهارا هددمی ننشا دخواز  خوبی یتالشگر دیفر گرا یاو  دشو وبررو منفی ردخوزبا

 حقاراده و  ر،ختیاا رتقد به نداد ءبهادارد،  یبیشتر نشناختیروا جنبه گفت انبتو شاید که ییگرد نکته(. 2413همکاران ، 

 ین(.  در ا2413،  ی)راجپوت و سارد شو گرفته نظردر  هاآن قعیوا دخو که ایگونه به ؛ستا مانیزسا یمحیطهادر  ادفرا نظر

بر اساس دیدگاه  .کند اپید کاهش دخو قلاحد به نمازسادر  جتماعیا تنبلی یا مانیزسا تنبلی شتدا رنتظاا انمیتو رتصو

س(، برون گرایی، گشودگی به تجربه شنا ظیفهو) انجدو اب ادفرا که د،نمو تببین چنین انمیتو حاضر هشوپژ نتایجشناختی 

 ینمنداتواز  ادفرا یگرد به نسبت ،میباشند نظمو  ییزربرنامهو  نضباطیا دخو ر،پشتکااز  گههاییدارای ر کهو سازگاری

 ادفرا که ایینجاز آ که دکر بیان چنین انمیتو همدآ ستد به ییافتهها دیگرتبیین در  ستارا همین. در ندرداربرخو یبیشتر

و از  متعهد دخو نمازسا به نسبتو  هستند دنبوو آرام  دنبو منطقی اری،مد پیشرفت ،بخشی نظم دخو ،نظمدارای  انجدوبا

و  ریگازسا مینهدر ز ادیفرا چنین که گفت انمیتو الذ. میبرند تلذ نمازسادر  عضویتو از  ندرداربرخو باالیی یهاینمنداتو

، که این موضوع تنبلی اجتماعی در مینمایند تنیدگیاز  ناشی منفی یپیامدها کاهش در سعی زاسسترا یطاشر با قنطباا

 .محیط کاری را کاهش می دهد

است. در تحقیق  افرادبرنگرش و رفتار  فرهنگی شخصیتینظریه تزریقی مصداق الگوی تاثیر مطلق محتوای از طرفی دیگر 

که سازگاری با  رابطه مستقیمی دارد موثر بر سطح سازگاری با محیط حاضر مطابق این نظریه استفاده از هوش فرهنگی

با کاهش تنبلی یا  فرهنگی در افرادیعنی با استفاده ازتمامی ابعاد هوش  محیط سازمانی در تضاد کامل با تنبلی سازمانی است

 (.1691و فرتاش،  ی)داود فزایش یابددر جامعه ا هوش در تعامالتیابد، لذا باید میزان استفاده از رشد میافزایش سازگاری 
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در ارتباط  سازگارانه( است که به طور ویژه با ارتباط 1983نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت باندورا ) همچنین در همین راستا

مشاهده  چه را که برای راهنمایی و عمل در زندگی نیاز دارند، صرفاً از تجربه و ها بیشتر آناست. بر اساس این نظریه، انسان

کارآمدی تاثیرات هوش فرهنگی که بیش از آن طور غیر مستقیم و به ویژه ازطریق ه ها بگیرند، بلکه عمده آنمستقیم یاد نمی

، فرهنگیبه خصوص ابعاد هوش که، شود. خالصه اینآموخته می که یک موضوع کامال شناختی باشد ارتباطی شناختی است،

(.  تحقیق حاضر با این نظریه 2412،  یاگی)ت هستند سبب ازگاری موثر در سازمان هادر ک منبع اصلی یادگیری اجتماعی

و  فرهنگیتوانند ازمشاهده رفتار دیگران مسائلی را یاد بگیرند که باعث افزایش یا کاهش هوشباشد چون افراد میهمسو می

 (. 1693 ی،فاطم ینبو ز یان)فوالد آنان شود به تبع افزایش یا کاهش تنبلی اجتماعی

 پیشنهادات 

 با مرتبط خدمت ضمن یهازشموآ جتماعیا تنبلی هپدید کاهشو  ییراکاو  ه وریبهر دنبر باال رمنظو به دمیشو د. پیشنها1

 فاهیر تمکاناوا تتسهیال داش،پا سیستم با اههمر تنبلی شخصیو  مانیزسا ارضعوو  تنبلی عالئمو  شخصیتی ییژگیهاو

 . ددگر اربرگز هیژو

با بحث بهبود  کارکنانبرون  یتوجه داشت. راهکارها یبه دو سطح درون و برون دانشگاه یدبا یدانشگاه یکاهش تنبل یراب. 2

و  یددر حوزة کار مف یساز راستا فرهنگ یندر هم ینیناست. همچ تبطدر جامعه مر یشغل یت جایگاه و مسولیت هایوضع

 یشافزا یزن سازمانگشا است. در سطح درون  راه یکاهش تنبل یبرا یلتنب های ینهباالبردن هز یتدر جامعه و درنها یتجد

 سازمانیو بهبود امکانات  یشافزا ین،گشا است. همچن راه یدر کاهش تنبل یزیر ثبات و دقت برنامه یننظارت و کنترل و همچن

 شود. یرا سبب م ازمانیسجامعة  یتو درنها کارکنان یندر ب یپژوهش(، کاهش تنبل یجبه نتا )باتوجه مدیران یتو جد

مناسب قادر است  یریت سازمانیمدپیشنهاد می شود که نقش مدیریت کارآمد جدی تر در سازمان ها در نظر گرفته شود.  .6

کمک را به  یشترینکه ب یردبه کار گ یفوتبال او را در پست یمرب یکدهد و همچون  یصکارمند و کارگر را تشخ یها ییتوانا

 یکه از مهارت کمتر یکسان مسئولرا به عنوان  یقمطلوب قادر است افراد کاردان وال یریتند. مدبرسا یشها یمیهم ت

 یریتمد ینشاغل ممکن تر و قابل تحمل تر خواهد کرد. ا یاطاعت از مافوق را برا یطیشرا ینبرخوردارند قرار دهد، چن

پاداش کارمند و کارگر را نسبت به نوع ر  یاو با ارتقاء و  یردرا در موارد الزم به کار گ یهو تنب یقتواند تشو یاست که م یحصح

 ینقوان یو البته اجرا یبمناسب در سطح کالن با تصو یریتمد یندهد. ا یمب یاز کاهل یمناسب دلگرم و از خطرات ناش تارف

که به  یبرخ یداقتصا یها یخواه یادهکند و با کنترل ز یکبودن نزد یدستمزد را به واقع یتواند شاخص ها یمناسب م

کسب ثروت را در منظر جامعه، تالش و کوشش  یحرکت برا یرهستند، مس عهدر اقتصاد و روان جام یماریب یجادعامل ا ینوع

 . کند یمصادقانه در کار و شغل مناسب ترس
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