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 .1مقدمه

امروزه گروهها در مرکز همه آنچه انجام میدهیم قرار دارند؛ هرچند به ندرت عملکرد آنها
قابل تشخیص است .تا جایی که میتوان به جرئ ت ادعا کرد ،دوران کار فردی به سر آمده است
( )Nadi, et al., 2016و بسیاری از مهمترین وظایف سازمانی تنها میتواند در گروهها انجام شود.
برای تسهیل رشد و توسعه فعالیتهای گروهی ،درک الگوهای رفتاری افراد در گروهها ضروری به
نظر میرسد؛ چراکه گروههای کاری همیشه نتایج قابلقبولی به همراه ندارند .طفرهروی اجتماعی
یکی از مشکالت کار گروهی است که عضو ،سهم منصفانهای از تالش گروهی ندارد ( Aggarwal
 )& O’Brien, 2008و تالش افراد از لحاظ ذهنی و فیزیکی در فرآیندهای شغلی کاهش مییابد
(.)Sen, et al., 2016

طفرهروی اجتماعی تهدیدی برای پایداری گروههای کاری محسوب میشود .اگر افراد موفق
به طفرهروی شوند ،حجم کار همکاران آنها افزایش مییابد؛ چون تعداد کمتر نیاز به فعالیت بیشتر
دارند و احتمال دستیابی به اهداف گروه کاهش مییابد .افزایش تقاضا و کاهش منابع میتواند به
حالتهای عاطفی منفی ،اضطراب بیشتر ،درگیریهای فردی ،افزایش جابهجایی اعضا و درنهایت
بهخطرافتادن توانایی گروه منجر شود ( .)Monzani, et al., 2014طفرهروی اجتماعی مشکل
شایعی در انواع گروههای کاری در سازمانها است ( )Chena, et al., 2014و یک بیماری اجتماعی
محسوب میشود که میتواند کارایی گروه را بهشدت کاهش دهد و پیامدهای منفی برای افراد،
نهادهای اجتماعی و حتی کل جوامع داشته باشد ()Czyz, et al., 2016؛ باوجوداین بهدلیل مزایای
کار گروهی و یا بهعنوان یک شیوه متداول ،هر روزه فعالیتهای بیشتری در فضای سازمانی به
گروهها سپرده میشود.
رفتار افراد در گروهها متفاوت از مجموعه کاری است که هر یک از افراد گروه بهتنهایی انجام
میدهند ،افراد از گروه تأثیر میپذیرند و در عین حال بر آن تاثیر میگذارند .ازآنجاکه بخش عمدهای
از فعالیتها در گروههای کاری اتفاق میافتد ،شناخت مدیران و اعضا گروهها نسبت به اختالالت
بالقوه کار گروهی ،مانند طفرهروی اجتماعی ،میتواند مانعی برای بروز و شیوع بیشتر آن در
سازمانها فراهم آورد .در واقع اگر در بیشتر گروههای سازمان تنها  10درصد کاهش تالش اتفاق
بیافتد ،این پدیده ممکن است در هر گروه در حد محدودی باشد؛ اما در بیشتر گروههای کاری
سازمان میتواند به یک ضرر قابلتوجه منجر شود ( .)Rutte, 2003درک چرایی و چگونگی
درگیری افراد در طفرهروی اجتماعی برای عملکرد مؤثر ،رقابتی و کارایی سازمانها الزم است
( .)Hoon & Tan, 2008پس ضرورتاً باید گامهایی برای شناخت بهتر پدیده طفرهروی اجتماعی
و رفع این مشکل برداشت تا شرایطی ایجاد کرد که به توسعه بهتر گروههای کاری کمک کند و
گروهها به حداکثر اثربخشی دست یابند.

152

چشمانداز مديريت دولتی ،سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1398

در کل طفرهروی اجتماعی میتواند آثار سوئی بر سود و مزایای فردی ،گروهی و سازمانی
داشته باشد و درعینحال هیچ سازمانی را نمیتوان عاری از آن دانست ،پس با بررسی آن در
گروههای کاری میتواند گام مؤثری برای ارتقای کارایی در سازمانها برداشت و هدف اصلی از
تشکیل گروهها را محقق ساخت .این که طفرهروی اجتماعی از طریق چه نوع فرآیندی و به چه
کیفیتی شکل گرفته است ،می تواند در شناسایی اقدامات اصلی برای حذف و کاهش آن راهگشا
باشد.
با وجود اینکه طفرهروی اجتماعی مفهوم جدیدی نیست ،مفهومسازی آن بهدرستی صورت
نگرفته است و اندازه گیری آن نیاز به تدقیق بیشتری دارد ( Deleau, 2017; Zhu & Wang,
 .)2018در این رابطه جاسواال و همکاران  ،)2009( 1پژوهشگران این حوزه را موردانتقاد قرار
میدهند که بدون تالش برای شناخت اجزای مفهومی این سازه ،تعریف آن را پذیرفتهاند و معتقدند
طفرهروی اجتماعی بر خالف آنچه در مبانی نظری وجود دارد میتواند یک پدیده تکبعدی2نباشد
()Jassawalla, et al., 2009؛ بنابراین ساختن مفهوم طفرهروی اجتماعی بهوسیله تعیین ابعادی
که آن را تشکیل میدهد و امر واقعی را منعکس میسازد و همچنین تعریف نشانگرهایی که به
کمک آنها بتوان ابعاد مفهوم را اندازهگیری کرد در درک ماهیت و شناخت آن مفید خواهد بود.
ال مختصری را پوشش
پژوهشهای صورتگرفته در حوزه طفرهروی اجتماعی زمینههای کام ً
میدهد و بیشتر بر اهمیت مسئله تأکید دارد ( .)Haslam, 2004; Monzani, et al., 2014عمده
پژوهشهای صورتگرفته در این حوزه در گروههای آموزشی و یا توسط روانشناسان در محیط
آزمایشگاه انجام شده و کمتر گروههای کاری موردمطالعه قرار گرفته است ( ;Naicker, 2011
 .)Schippers, 2014این امر اعتبار پژوهشهایی که در محیطهای کنترلشده آزمایشگاهی و یا
در میان گروههایی از دانشجویان و دانشآموزان صورت گرفته است را به جهت تفاوتهای
قابلتوجهی که میان گروههای کاری (بهمعنای افرادی که برای تکمیل یک وظیفه در سازمان دور
هم جمع میشوند ) )(Robbins & Judge, 2008با سایر انواع گروه ها از لحاظ عضویت ،شرایط
انتخاب ،شرایط کنترل و طول عمر وجود دارد ) ،)Ettington & Camp, 2002محدود میسازد
که همین موضوع موجب شده است مطالعات این حوزه از گستره وسیع عوامل اثرگذار بر این پدیده
غافل شوند و تنها بر برخی عوامل متمرکز شده باشند (.)Klehe & Anderson, 2007
افزایش بهرهوری منابع انسانی ،افزایش بهرهوری سازمانها و صنایع را بهدنبال خواهد داشت.
صنعت پاالیش و پخش نفت ایران نیز بهعنوان یکی از بزرگترین و مهمترین صنایع ایرانی،
همواره نگاه ویژهای به صیانت و توسعه منابع انسانی خود در راستای تحقق چشماندازهای
ترسیمشده خود دارد و افزایش بهرهوری منابع انسانی را یکی از جهتگیریهای اساسی خود
1. Jassawalla, et al.
2. Unidimensional
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میداند که این امر محقق نخواهد شد ،مگر با به کارگیری صحیح نیروی انسانی در موقعیتهای
جمعی .استفاده حداکثری از توانایی گروههای کاری یکی از ملزومات ارتقای ظرفیت ساختاری و
فرآیندی صنعت است؛ بنابراین با هدف محدودساختن کمکاریهایی که میتواند در گروههای کاری
صورت گیرد ،در این پژوهش ،طفرهروی اجتماعی در شرکتهای دولتی (خطوط لوله و مخابرات
نفت و ملّ ی مهندسی و ساختمان نفت) این صنعت بررسی میشود .پرسشهای پژوهش در بخش
کیفی بهصورت زیر تنظیم شده است:
 .1ابعاد و نشانگرهای طفرهروی اجتماعی گروههای کاری کدام است؟
 .2عوامل اثرگذار بر طفرهروی اجتماعی گروههای کاری کدام است؟
 .2مبﺎنﻲ نظﺮي و پیشینه پژوهش

تعیین زمینه تاریخی طفرهروی اجتماعی کار مشکلی است؛ چراکه این پدیده بهصورت
چندملیتی و در طول زمان شکل گرفته است ( .)Piezon, 2011ریشههای این موضوع به مطالعات
ماکس رینگلمن1در دهۀ  1920برمیگردد .وی که یک مهندس کشاورزی بود ،بهرهوری گاوها،
مردان و ماشینها را در کاربری های گوناگون کشاورزی مطالعه میکرد .یکی از تکاندهندهترین
یافتههای او در یک آزمایش طنابکشی اتفاق افتاد که از شرکتکنندگان میخواست یک بار
بهصورت انفرادی و بار دیگر به صورت گروهی طنابی را بکشند و تالش افراد را بهوسیله نیروسنج
اندازهگیری و با هم مقایسه میکرد .نتیجه آزمایش او نشان داد با افزایش تعداد افراد گروه ،عملکرد
آنان کاهش مییابد (  .)Haugen, et al., 2016رینگلمن ( ،)1920متوجه شد ،زمانی که افراد
بهعنوان بخشی از گروه فعالیت میکنند ،نسبت به زمانی که خودشان تنها هستند ،تالش کمتری
دارند که این پدیده به «اثر رینگلمن»2معروف شد؛ اما نتایج این پژوهش با شک و تردید از طرف
جامعه علمی روبهرو و رد شد؛ چراکه نظریه غالب و باور عمومی در این زمان «نظریه تسهیل
اجتماعی» 3بود که بر اساس آن افراد در حضور دیگران برانگیخته میشوند و عملکرد بهتری
دارند ) .(Steinmetz & Pfattheicher, 2017سالها بعد با مطالعاتی که در حوزه گروه صورت
گرفت ،طفرهروی اجتماعی به عنوان گرایش افراد به تالش کمتر در یک کار گروهی ،نسبت به
انجام آن کار بهتنهایی شناخته شد ).(Karau & Williams, 1993
5
پژوهشگران دو نظریه انگیزشی «ارزش -انتظار» 4و «تأثیر اجتماعی» را در رابطه با تبیین
این پدیده عنوان کردهاند (هرچند برخی توجه به نظریههای انگیزشی را برای توجیه این پدیده
1. Max Ringelman
2. Ringelman effect
3. Social Facilitation
4. Expectancy-value
5. Social Impact
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نادرست میدانند ( .))Liden, et al., 2004نظریه ارزش -انتظار انگیزه ،احتمال موفقیت و ارزش
تشویقی را بر تعهد افراد برای دستیابی به اهداف تأثیرگذار میداند و اگر هر یک از آنها در نظر
فرد ارزش کمی داشته باشد ،میزان تالش عضو کاهش مییابد ( .)Smith, 2016علیرغم اینکه
نظریه ارزش -انتظار در توضیح رفتار مفید است ،باید توجه داشت که این نظریه برای انگیزه فردی
در وظایف فردی و نه وظایف جمعی طراحی شده است ( .)Rutte, 2003بر اساس نظریه تأثیر
اجتماعی ،افزایش یا کاهش تالش به دلیل حضور آزمایشگر یا اهداف ایجاد میشود ،به این ترتیب
ال تحت تأثیر آزمایشگر قرار دارد و بهسختی کار میکند؛
وقتی یک نفر بهتنهایی مشغول است ،کام ً
اما با اضافهشدن افراد ،هر یک کمتر از آزمایشگر تأثیر میپذیرند ( Chidambaram & Tung,
 .)2005تأثیر اجتماعی راهی است که افراد بهوسیله آن از نظر احساسی ،ذهنی ،فکری ،روانشناختی
و جسمی بر یکدیگر تأثیر میگذارند ( )Deleau, 2017و طفرهروی اجتماعی پیامد ادراک افراد در
مورد دیگران است؛ البته برخی نیز معتقدند این نظریه رویههای روانشناختی و زیربنایی طفرهروی
اجتماعی را تبیین نمیکند و به توصیف فرآیندهای روان شناختی آن نمیپردازد ( & Karau
 .)Williams, 1993بهطورکلی هر یک از نظریههای ارائهشده در باب طفرهروی اجتماعی تنها
یک تمایز ایجاد کردهاند و هیچکدام انگیزههای متنوع و پیچیده آن را در برنمیگیرد ( Liden, et
.)al., 2004
غالباً سه علت کلی برای طفرهروی اجتماعی عنوان میشود ( Forsyth, 2017, Translated

 : )by Firoozbakht, Ghanadanالف) وقتی افراد احساس می کنند کسی کارشان را ارزیابی
نمیکند از تالشهای خود میکاهند؛ اما وقتی تالششان به چشم میآید دچار دلهره ارزیابی
میشوند؛ ب) اعضای گروه از یکسو مایل هستند به گروه کمک کنند به اهدافش برسد و از طرفی
میخواهند بر اهداف خود متمرکز باشند ،به همین دلیل کمتر کار میکنند؛ اما در پاداشهای گروه
به یک اندازه شریک میشوند؛ پ) محصول گروه ،نتیجه مشارکت فردی اعضا و بهندرت قابلثبت
است؛ به همین دلیل اعضا در ارزیابی به حدس روی میآورند و به این تصور گرایش دارند که
گروهشان عملکرد مؤثری دارد.
2
کومر ،)1995(1نمودهای طفرهروی اجتماعی را در پنج دستۀ؛  .1طفرهروی ناشی از ناامیدی،
 .2طفرهروی برای کم رنگکردن .3 3،طفرهروی تالفیجویانه .4 4،طفرهروی برای گوشهگیری5و
 .5طفرهروی برای باالبردن خود 6،طبقهبندی کرده است .جاسواال و همکاران ( ،)2009ادراک
دانشآموزان از تجربیاتشان در خصوص طفرهروی اجتماعی در گروههای کالسی را بررسی و عنوان
1. Comer
2. Disheartened loafing
5. Self effacing loafing
3. Retributive loafing
4. Self marginalized loafing
5. Self enhancing loafing
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کردند که ساختمان مفهومی و بلوکهای سازنده طفرهروی اجتماعی نیازمند بررسی است .دلیو
( ،)2017روایی ابزارهای سنجش طفرهروی اجتماعی را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که این
پدیده بهدرستی سنجیده نشده و مفهومسازی آن به درستی صورت نپذیرفته است .با وجود اینکه
طفرهروی اجتماعی رفتاری بهشدت پیچیده است ،ابعاد آن ناشناخته مانده و مطالعه جنبههای اصلی
آن در فضای کاری سازمان ضروری است؛ به صورتی که ابعاد تعیین و نشانگرها یعنی نشانههای
عینی و قابل اندازه گیری آن مشخص شود تا به فهم ماهیت واقعی پدیده کمک کند.
در خصوص عوامل اثرگذار بر طفرهروی اجتماعی دو مطالعه کلی در زمینه آموزشی صورت
گرفته است :چیتسازیان و مرتضوی ( )1389که به مطالعه دانشجویان در گروههای مطالعاتی
پرداخته و ویژگیهای مرتبط با کار شامل؛  .1قابلتمیزبودن کار .2 ،تعریف شده بودن کار .3 ،نبود
استاندارد کاری ،و  . 4انگیزشی بودن کار را دارای تأثیر معنادار بر طفرهروی اجتماعی میدانند.
باقری و همکاران ( ،)1393نیز دو دسته عوامل گروهی شامل بیانگیزگی اعضای گروه ،محدودیت
زمانی اعضا ،نامناسببودن موضوع ،مرتبطنبودن تخصص استادان ،ضعف ارتباطات درونی گروه،
رویکرد محافظهکارانه اعضا ،تعداد اعضا و خطاهای ادراکی افراد و عوامل فراگروهی را شامل ضعف
فرهنگ کار گروهی در کشور ،سیاستهای دانشگاه ،رویههای توزیع پایاننامه ،بهینهنبودن نظام
نظارت ،فراهمنکردن منابع پژوهش توسط دانشگاه ،دیدگاه مادی نسبت به علم و رفتارهای
غیرعلمی را بر طفرهروی اجتماعی در گروههای تولید دانش (پایاننامه نویسی) مؤثر میدانند .این
دو مطالعه در فضای دانشگاه صورت گرفته است و قاعدتاً مطالعه گروههای کاری در سازمانها
میتواند مجموعه وسیعی از عوامل را به عوامل شناساییشده در این مطالعات بیافزاید.
در این پژوهش به دنبال انجام بررسی کتابخانهای ،به مطالعه و موشکافی در مطالعات انجامشده
در زمینه طفرهروی اجتماعی در پایگاههای معتبر پرداخته شد .خالصهای از پژوهشهای
صورتگرفته در این حوزه در جدول  ،1ارائه شده است و نکات جالب توجه آنها تحت عنوان
مفهوم (کُد) شناسایی شد .این پژوهشها برای پاسخگویی به سؤالهای پژوهش بهکار رفت؛ اما با
توجه به شکاف مطالعاتی ذکر شده در خصوص این پدیده و تمایل به ایجاد انسجام قابلقبول از
روش تحلیل مضمون ترکیبی (استفاده از یک الگوی بهدستآمده از مبانی نظری ،جدول  1در کنار
مصاحبه) استفاده شد.

1

1. Deleau
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جدول  .1خالصه مفاهیم استخراجی از مطالعه مبانی نظری
ردیف
نشانگرها

2

از پیشینه

نمﻮنه منبع

ردیف

1

مفﺎهیم
ﺷنﺎسﺎیﻲ ﺷده

مفﺎهیم
ﺷنﺎسﺎیﻲ ﺷده
از پیشینه

پژوهش

پژوهش

بیتأثیری تالش بر
خروجی
عدمضرورت تالش
زیاد

پرهیز از سوء
استفاده دیگران
عدم باور به
شایستگی

)Levi, (2017

4

Comer,
)(1995

5

3

مشارکت در هنجار
کمکاری

& Shinada
yamagishi,
))2007

1

تنبیه و پاداش

Bryant, et al.,
)(2009

12

2

اندازه گروه

& Aggarwal
O’Brien,
)(2008

13

3

عدالت

Backer, et
)al., (2015

14

نمﻮنه منبع

Lin, & Huang,
))2009
& Fast, Burris
)Bartel, (2014

عوامل اثرگذار

انگیزشی یا ابتکاری
بودن هدف
ویژگیهای
شخصیتی
اخالقیات (اخالق
کار پروتستان)

Mihelič,
& Culiberg,
)(2018

4

تمایز وظیفه

چیتسازیان و
مرتضوی)1389( ،

15

نوع عضویت

)Harding, (2017

5

تعریف و دشواری
اهداف

& Mulvey
)Klein, (1998

16

مراحل تشکیل
گروه

& Worchel
Rothgerber, 2011

6

وابستگی وظیفه

)Lam, (2015

17

درگیری در وظیفه

7

نبود استاندارد کاری

چیتسازیان و
مرتضوی1389 ،

18

نظارت و ارزیابی

8

شرایط ارتباطات
(فناوری)

O’Leary, et
)al., (2017

19

نگرشهای
فردگرایانه

Depillis, et al.,
)(2015

9

تداوم عضویت

10

تعهد کارکنان

21

طفرهروی اجتماعی
ادراکشده

& Chena, Zhangb,
Latimerca, 2014

11

دیدهشدن

Luo, et al.,
)(2013
& Luo, Qu
Marnburg,
2013
Voyles, et
)al., (2015

20

جنسیت

Bryant, et al.,
)(2009

22

قصد ترک شغل

& Akgunduza
)Eryilmazb, (2018

)Eikenhout, (2004
Ulke & Bilgic,
)(2011

Hoon & Tan,
)(2008
Torbjorn, et al.,
)(2014

 .3روشﺷنﺎسﻲ

روش پژوهش حاضر ترکیبی یا آمیخته است که با استفاده از رویکرد متوالی اکتشافی به بررسی
سؤاالت پژوهش میپردازد .در این رویکرد ابتدا فاز کیفی و سپس فاز کمّی انجام میشود و در
پایان نتایج بخش کیفی و کمّی بهطور یکجا تحلیل و تفسیر میشوند .بخش کیفی با روش تحلیل
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مضمون1که فرآیندی برای تحلیل دادههای متنی است و دادههای پراکنده و متنوع را به دادههای
غنی و مشروح تبدیل میسازد ،انجام شد ( .)Braun & Clarke, 2006غالب ًا سه رویکرد (استقرایی،
قیاسی و ترکیبی) برای تحلیل مضمون در نظر گرفته میشود ،در این پژوهش از رویکرد ترکیبی
استفاده و در ابتدای کار از یک الگوی ازپیشتعیینشده (جدول  )1برای سازماندهی دادهها
بهرهگیری شد؛ اما مفاهیم جدید نیز در حین تحلیل ایجاد شدند و درنهایت کُدهای ازپیشتعیینشده
به لحاظ نظری و کُدهای ایجادشده بعدی با هم ترکیب شد تا شرح تماتیک کاملی ایجاد شود
(  .)Fereday & Muir-Cochrane, 2006ابزار گردآوری دادهها در بخش کیفی عالوه بر مبانی
نظری ،مصاحبههای نیمهساختارمند است .نمونهگیری این بخش به صورت گلوله برفی انجام شد
که ضمن انجام مصاحبه با نفر اول ،از هر یک از افراد خواسته شد تا سایر افراد صاحبنظر در این
زمینه را معرفی کنند .پس از انجام  12مصاحبه (با کارشناسان دو شرکت دولتی صنعت پاالیش و
پخش نفت که تحصیالت مرتبط و تجربههای مناسبی در خصوص فعالیتهای گروهی داشتند)،
کُدها به حد اشباع رسید و مصاحبهها متوقف شد.
فرآیند تحلیل مضمون در این پژوهش طی پنج گام صورت گرفت:
 )1آشنایی با دادهها :اطالعات بهدستآمده از پیشینه چندین بار مطالعه و ایدههایی استخراج شد؛
 )2ایجاد کُدهای اولیه :جنبههای جالبتوجه دادههای مربوط به پیشینه ،مرتب و کدگذاری شدند و
یک الگوی اولیه (جدول  )1بهدست آمد .پس از انجام مصاحبهها ،متن آنها پیادهسازی و کدگذاری
شد .جدول  ،2نشاندهنده نمونهای از مصاحبههای صورتگرفته و کدگذاری آن است .در این
مرحله بیش از  160کُد غیرمنحصر به فرد بهدست آمد؛
 )3استخراج مفاهیم و مضامین :پس از حذف ،ادغام و توسعه مفاهیم بهدستآمده از الگوی اولیه و
مصاحبهها 56 ،مفهوم منحصربهفرد بهدست آمد .کلیه دادههای مرتبط با هر یک از مضامین بالقوه
جمعآوری شد ،کدگذاریها بازنگری و این مفاهیم درنهایت در قالب  2مضمون برای سؤال اول و
 5مضمون برای سؤال دوم دستهبندی شدند؛
 )4ترسیم شبکه مضامین :ارتباط مضامین با کدهای استخراجشده مجدداً بررسی و کنترل شد که
تمامی مجموعههای داده ،یک نقشه تماتیک از تحلیل ایجاد کنند و ارتباط بین مضامین با
سؤالهای پژوهش مشخص شد؛
 )5تحلیل و تشریح :مفاهیم و مضامین برگرفته از مبانی نظری و مصاحبهها تحلیل شدند.

1. Thematic analysis
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جدول  .2نمونه کدگذاری و شکلگیری مفاهیم از کُدها
متن مصﺎحبه

مفﺎهیم ﺷنﺎسﺎیﻲﺷده

اگر عقیده و باور کارکردن واقعی و بینی و بینا ...وجود داشته باشد اصالً این
مشکالت بهوجود نمیآید؛ درحالیکه بعضیها دنبال بهدستآوردن قدرت و منفعت
بیشتر هستند ،میخواهند خودشان را نشان دهند و به دنبال بهدستآوردن توجه
بقیهاند که مانع کارکردن ،اعضای گروه میشود .اگر نسبت به همچین رفتاری
هیچ پاسخ و واکنشی وجود نداشته باشد و ارزیابی نشود یا در گروه فردی داشته
باشیم که کار همه را به عهده میگیرد ،بیشتر به این رفتار کشیده میشوند ،کار
را با بیخیالی و بیتفاوتی انجام میدهند.

اعتقادات  -قدرت و
انحصارطلبی –
عدمتشخیص تفاوت کار
افراد (ارزیابی نامناسب) -
ادراک رفتار شهروندی
سازمانی همکاران

با کدگذاری دادهها و طی فرآیند تحلیل مضمون ،الگوی ارتباطی نشانگرها ،ابعاد و عوامل
اثرگذار استخراج شد .پس از تأیید روایی یافتهها توسط مصاحبهشوندگان ،قابلیت اطمینان نیز با
روش پایایی بازآزمون 1و پایایی بین دو کدگذار 2بررسی شد .در پایایی بازآزمون سه مورد از
مصاحبهها با فاصله یک ماهه مجدداً کدگذاری شده و کُدهای مشخصشده در دو فاصله زمانی با
یکدیگر مقایسه شدند .در پایایی بین دو کدگذار نیز از یک دانشجوی دکتری آشنا به فرآیند
کدگذاری و موضوع موردمطالعه خواسته شد به کدگذاری متن بپردازد .میزان مشابهت کُدها بررسی
و درنهایت پایایی یافتهها تأیید شد.
برای جمعآوری دادههای بخش کمّی از پرسشنامه طراحیشده بر اساس نتایج بخش کیفی،
استفاده شد .بهمنظور سنجش روایی محتوایی ،پرسشنامه پژوهشگرساخته در اختیار تعدادی از
استادان و صاحبنظران قرار گرفت .جامعه آماری بخش کمّی نیز شامل کارکنان شاغل در دو
شرکت دولتی «خطوط لوله و مخابرات نفت» و «ملّ ی مهندسی و ساختمان نفت» (حدود 1400
نفر) است و از روش نمونهگیری خوشه ای استفاده شد .با استفاده از جدول کرجسی و مورگان
( ،)1970تعداد نمونه  302نفر تعیین شد .برای برآورد پایایی پرسشنامهها نیز تعداد  30پرسشنامه
تکمیلشده به روش آلفای کرونباخ3بررسی شدند .جدول  ،3نشاندهنده مقادیر آلفای متغیرهای
پژوهش است .برای رویارویی با مشکل پرنشدن پرسشنامهها  30درصد بیشتر پرسشنامه توزیع که
درنهایت  313پرسشنامه معتبر برگشت داده شد و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

1. Intercoder reliability
2. Re-test reliability
3. Cronbach Alpha
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جدول  .3ضریب پایایی پرسشنامه
متغیﺮ

اﺑعﺎد

تعداد گﻮیه

آﻟفﺎي ﻛﺮونبﺎخ

طفرهروی اجتماعی

طفرهروی کفایتی

4

0/84

طفرهروی رقابتی
عوامل مرتبط با کار
عوامل فردی
وضعیت گروه
عوامل سازمانی و مدیریتی
عوامل اجتماعی

4
10
16
8
8
3

0/81
0/78
0/96
0/86
0/89
0/72

عوامل اثرگذار بر طفرهروی
اجتماعی

 .4تحلیل دادههﺎ و یﺎفتههﺎ

پس از استخراج مفاهیم از مبانی نظری موضوع ،مصاحبههای صورتگرفته خطبهخط بازبینی
و کدگذاری شدند .مفاهیم شناسایی ،ثبت و با یکدیگر مقایسه شدند و با توجه به وجوه تفاوت و
شباهت ادغام ،توسعه یا حذف شدند .به این ترتیب  8نشانگر در  2بُعد در پاسخ به سؤال اول
پژوهش و  48مفهوم در  5عامل در پاسخ به سؤال دوم پژوهش جای گرفتند که در جدول ،4
توضیح داده شده است .در این جدول «ا» نشاندهنده ادبیات و «م» نشاندهنده مصاحبه است؛
هرچند تفکیک مفاهیم شناساییشده از مبانی نظری و مصاحبهها مشکل است؛ چراکه این مفاهیم
بهصورت ترکیبی و در فرآیندی رفتوبرگشتی تعیین شدهاند.
جدول  .4مفاهیم شناساییشده در بخش کیفی پژوهش

طفرهروی کفایتی
نشانگرها

مفﺎهیم

منبع

تﻮضیح

بیتاثیری تالش بر
خروجی
عدمضرورت تالش
زیاد

ا-م

فرد تالش خود را بر ن تایج بهدســـتآ مده از فرآی ند گروه مف ید
نمیداند و خود را دارای نفوذ کمی بر خروجی و نتایج میداند.
فرد تالش در راســـ تای تحقق ا هداف گروه را الزم نمیبی ند و
ضرورتی برای تالش زیاد برای تحقق اهداف جمعی قائل نیست.
فرد توانایی و ظرفیت الزم برای فعالیت در گروه را در خود نمیبیند
و بهدل یل تصـــور ناتوانی تالش الزم را برای تحقق هدف گروه
نخواهد داشت.
عضــو ،تالش خود در گروه را مهم نمیداند و معتقد اســت تالش
زیاد در گروه ارزشمند نیست.
عضو تصور میکند مورد سوءاستفاده دیگران قرار میگیرد؛ بنابراین
از تالش خود میکاهد تا به این وسیله شرایط سوءاستفاده دیگران
از تالش خود را از بین ببرد.
فرد در مقای سه خود با سایر اعضای گروه امتیازاتی برای خود قائل
است و بهنوعی خود را برتر و توانمندتر از سایرین میداند.

ا-م
ا-م

عدمباور به شایستگی
عدمارزش تالش فرد

طفرهروی رقابتی

پرهیز از سوءاستفاده
دیگران
خودبرتربینی

م
ا-م

م
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پرهیز از عواقب
نامطلوب کار
مشارکت در هنجار
کمکاری
نامتمایزبودن وظایف
اعضا
عدم شفافیت و آگاهی
از اهداف کاری
کمیتناپذیری
فعالیتهای کاری
نبود استاندارد کاری

عوامل مرتبط با کار

بیثباتی اهداف کاری
قابلیت تحقق اهداف
کاری
تعریفنشدهبودن
وظایف
ناهماهنگی اهداف
کاری فرد با گروه
عدموابستگی وظایف
عدمجذابیت و چالش-
برانگیزی اهداف
از دست دادن هویت
فردی
ادراک رفتار شهروندی
سازمانی همکاران

عوامل فردی

ادراک طفرهروی
همکاران
درک ناتوانی در کار با
دیگری
بیانگیزگی و
عدمدرگیری در وظیفه
روحیه وظیفهشناسی
عدمتمایل به
فعالیتهای گروهی

م
ا-م
ا-م

فرد فعالیت خود را کاهش میدهد تا عواقب محتمل کار نامناســب
را بر عهده نداشته باشد.
فرد همرا ستا با کاهش تالش اع ضای گروه تالش خود را کاهش
میدهد تا همرنگ سایر همکاران شود.
تمایزی در وظایفی که اعضا انجام میدهند ،وجود ندارد.

م

هدف گروه بهصورت شفاف در اختیار اعضا قرار ندارد.

م

ماهیت وظایف اعضا انتزاعی ،فکری و غیرقابل برآورد است.

ا-م

یک ا ستاندارد معین جهت سنجش انحرافات احتمالی اع ضا وجود
ندارد.
اهداف کاری واگذار شده به گروه ثبات ندارند.
اهداف کاری بسیار سخت یا غیرقابلدستیابی است.

ا-م

وظایف ازپیشتعیین برای اع ضا تبیین ن شده ا ست و د ستورالعملی
برای انجام فعالیتها وجود ندارد.
اعضای گروه اهداف کاری متفاوتی دارند که همسو با هدف اصلی
گروه نیست.
رابطه وابســـتگی میان وظایفی که اعضـــای گروه انجام میدهند،
وجود ندارد.
کار تعیینشده برای گروه غیرجذاب یا پیشپاافتاده است.

م

ع ضو هویت خود در گروه را از د ست میدهد و اح ساس میکند
تالشاش مشخص نیست.
عضـــو ،همگروهی ها را دارای روح یه مســـاعدت باالیی (رف تار
شهروندی سازمانی) میداند.
برداشــت حســی عضــو نســبت به همکاران بهگونهای اســت که
ســـایرین تمام توان و تالش خود را در تحقق هدف گروه انجام
نمیدهند.
عضـــو ،خود را در برقراری ارت باط و هم کاری با دیگران توانم ند
نمیداند.
تمایالت و انگیزهای عضو در جهت تحقق اهداف گروه نیست.

م
م

م
ا-م
ا-م

م
ا-م

م
م
ا-م
م

روحیه وظیفهشناسی عضو ضعیف است.
عضـــو کار انفرادی را ترجیح میدهد ،با کار گروهی اُنس ندارد و
کار در گروه برای او یک دغدغه محسوب نمیشود.

کاوشی بر الگوی طفرهروی اجتماعی ( ...قلعهآقابابائی و همکاران)

روحیه ریسکگریزی

ا-م

عضـــو دارای روح یه ریســـکگریزی و اجت ناب از ف عال یت های
چالشبرانگیز است.
اعتقادات جهتده نده رف تار کاری ،فرد را به تالش زیاد در گروه
ترغیب نمیکند (برای مثال ،انجام کار جهادی و برای رضای خالق
و مخلوقات).
عضو درک درستی از اقدام بجا و متناسب با نیازهای گروه ندارد.

ا

ا-م

جن سیت اع ضای گروه (مردان بیش از زنان در طفرهروی اجتماعی
درگیر میشوند.).
اعضـــا روحیه قدرت و انحصـــارطلبی بهجای توجه به اکثریت و
دیگرخواهی دارند.
عضو ادراک بیعدالتی در توزیع مزایای اجتماعی /احساسی دارد.

ا-م

عضو ادراک بیعدالتی در دریافت مزایای مادی دارد.

ا-م
اعتقادات
ناتوانی در درک اقدام
بجا
جنسیت
قدرت و انحصارطلبی
ادراک بیعدالتی در
مزایای نمادین
ادراک بیعدالتی در
مزایای ابزاری
تجربههای ناموفق
قصد ترک شغل
کمالگرایی
کنترل نامناسب
عدم اعتقاد و ترغیب
مدیران به کار گروهی
بازخورد نامناسب مدیر

عوامل سازمانی و مدیریتی

برقراری پاداش
عدمتشخیص تفاوت
کار افراد (ارزیابی
نامناسب)
فرهنگ سازمانی
بیاطالعی مدیریت از
کمیّت و کیفیت کار
تهدید به تنبیه

وضعیت
گروه

ناشناسی اعضا
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م

م

م
ا
ا

عضو تجربههای ناموفق در گروههای قبلی دارد.
عضو قصد ترک شغل و خروج از سازمان دارد.
عضـو روحیه کمالگرایی (رعایت اسـتانداردهای بسـیار باال و میل
برای دستیابی به اهداف غیرقابلدستیابی) ندارد.
مدیر توانایی نظارت و کنترل بر امور را ندارد.
مدیر ،اعتقادی به کار گروهی ندارد و از آن حمایت نمیکند.

ا-م

مدیر بازخورد مت ناســـب با فعال یت هر یک از اعضـــا گروه در
اختیارشان قرار نمیدهد.
پاداشــی برای افرادی که در گروه بهخوبی فعالیت میکنند ،در نظر
گرفته نمیشود.
تفاوت کار انجام شده توسط افراد تشخیص داده نمیشود و ارزیابی
نامناسب است.

م

عقاید مشـــترک ســـازمانی مؤثر بر الگوی رفتاری و هنجارهای
کارکنان بر پایه کمکاری قرار دارد.
مدیر آگاهی و اشرافی به فعالیتی که در گروه انجام میشود ،ندارد.

م

ا-م
ا-م

ا-م
ا-م
م

تنب یه یا توبیخی برای افرادی که در گروه طفره میرو ند ،وجود
ندارد.
شناخت اع ضا از یکدیگر اندک ا ست و تجربهای از کار با یکدیگر
ندارند.
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ا-م

شـــرایط ارتباطی اعضـــا گروه ،کار از راه دور یا کار در مجاورت
یکدیگر یا نوع فناروی و وسایلی که در گروه استفاده میشود.
اعضا اعتماد کمی به یکدیگر دارند.
وظایف بر اســاس توانایی افراد و بهصــورت عادالنه توزیع نشــده
است.
اعضای گروه ویژگیهای مشترک اندکی دارند.
حضور اعضا در گروه غیرداوطلبانه و از سر اجبار است.
ترتیب معمول مراحل تحول گروه (شکلگیری ،درگیری)... ،

تعداد اعضای گروه

ا–م
ا–م

تداوم عضویت
آموزش نامناسب
فرهنگ تنبلی

ا–م
م
م
ا–م

تعداد اعضای گروه زیاد است.
رابطه اعضـــا با یکدیگر کیفیت خوبی ندارد و ســـابقه برخورد یا
همکاری ناموفق دارند.
مدتزمانی که اعضا با یکدیگر در گروه مشغول کار هستند.
آموزش مناسبی برای کار گروهی وجود نداشته است.
بیشتر جامعه به بیعملی و لذتطلبی تمایل دارند.
فرهنگ جامعه بر حقوق فردی متکی و فرد ،واحد مرکزی جامعه
است.

نحوه ارتباط
کمبود اعتماد
توزیع نادرست وظایف
میان اعضای گروه
ترکیب گروه
نوع عضویت
مراحل تشکیل گروه

تنشهای ارتباطی

عوامل اجتماعی

فرهنگ فردگرایی

م
م
م
ا-م
ا-م

در مرحله تعیین روایی ،دو مفهوم جنسیت و مراحل تشکیل گروه حذف شدند و مدل مفهومی
پژوهش بر اساس بخش کیفی مطالعه در شکل  ،1آورده شده است .مؤلفههای شناساییشده (به
غیر از اندازه گروه) بهوسیله پرسشنامهای با طیف پنجتایی لیکرت آزموده شد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

کاوشی بر الگوی طفرهروی اجتماعی ( ...قلعهآقابابائی و همکاران)
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روایی سازهها به کمک تحلیل عاملی تأییدی سنجیده شد و جدول  ،5نتایج تحلیل عاملی
تأییدی را نشان میدهد .با توجه به این جدول ،بار تمام گویهها و مقادیر  tمتناظر آنان در سطح
 α< 0/05معنادار است و هیچ یک از گویهها حذف نشدند.
جدول  .5تحلیل عاملی تأییدی
گﻮیه

مقدار ﺑﺮآورد-
ﺷده

t

گﻮیه

مقدار ﺑﺮآورد-
ﺷده

t

عوامل مرتبط
با کار

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8

0/71
0/72
0/72
0/69
0/64
0/79
0/78
0/77
0/80
0/80
0/80
0/78
0/82

13/97
14/37
14/21
13/39
12/32
16/65
16/42
16/17
16/98
16/93
17/03
16/35
17/48

6
7
8
9
10
9
10
11
12
13
14
15
16

0/66
0/73
0/73
0/70
0/73
0/83
0/80
0/81
0/81
0/76
0/72
0/75
0/74

12/79
14/63
14/56
13/67
14/56
18/00
16/84
17/34
17/24
15/87
14/58
15/40
15/18

عوامل سازمانی
و مدیریتی

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
1
2
1
2

0/79
0/79
0/77
0/72
0/82
0/80
0/84
0/85
0/60
0/80
0/77
0/73
0/81
0/86

16/36
16/54
15/93
14/51
17/85
16/87
18/05
18/56
10/04
13/28
14/77
13/87
16/44
17/96

5
6
7
8
5
6
7
8
3

0/79
0/80
0/79
0/79
0/81
0/84
0/80
0/81
0/67

16/40
16/77
16/28
16/54
17/16
18/24
16/86
17/27
11/14

3
4
3
4

0/72
0/76
0/62
0/80

19/65
14/60
11/53
16/12

عوامل فردی

وضعیت گروه

عوامل
اجتماعی
طفرهروی
کفایتی
طفرهروی
رقابتی
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پس از بررسی مدل اندازهگیری و سنجش روایی متغیرها بهوسیله تحلیل عاملی تأییدی ،روابط
میان متغیرهای پژوهش از طریق مدلسازی معادالت ساختاری بررسی شد .شکلهای  2و  ،3مدل
ساختاری را در حالت ضرایب معنا داری و تخمین استاندارد نشان میدهند .در این مدلها طفرهروی
اجتماعی با  ،SLطفرهروی کفایتی با  ،SLAطفرهروی رقابتی با  ،SLBعوامل مرتبط با کار با ،W
عوامل فردی با  ،Pعوامل مدیریتی و سازمانی با  ، Oوضعیت گروه با  Gو عوامل اجتماعی با S
نشان داده شده است.

شکل  .2مدل ساختاری در حالت ضرایب معنیداری

کاوشی بر الگوی طفرهروی اجتماعی ( ...قلعهآقابابائی و همکاران)
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شکل  .3مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد

بر اساس نتایج ،عوامل مرتبط با کار دارای بیشترین تأثیر ( )6/20بر طفرهروی اجتماعی و
عوامل فردی دارای کمترین تأثیر ( )2/64است .جدول  ،6نتایج تحلیل مدل ساختاری را برای
آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که رابطه علّی میان تمام فرضیهها تأیید میشود .نسبت

166

چشمانداز مديريت دولتی ،سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1398

کایدو بر درجۀ آزادی برابر  ،1/34مقدار میانگین مجذور خطاها ( )RMSEA1نیز برابر با 0/033
است .مقدار( NFI2شاخص نرمشده برازندگی) برابر با ( NNFI3،0/97شاخص نرمنشده برازندگی)
برابر با ( AGFI4 ،0/99نیکویی برازش تعدیلشده) برابر با  0/83و ( CFI5شاخص برازندگی
تطبیقی) برابر با  0/99است که میتوان نتیجه گرفت مدل اجراشده برازش مناسبی دارد.
جدول  .6نتایج فرضیههای پژوهش
فﺮضیه

ﺑﺮآورد استﺎندارد

ﻛمیت t

نتیجه آزمﻮن

عوامل مرتبط با کار←طفرهروی اجتماعی
عوامل فردی←طفرهروی اجتماعی
عوامل مدیریتی و سازمانی←طفرهروی اجتماعی
وضعیت گروه←طفرهروی اجتماعی
عوامل اجتماعی←طفرهروی اجتماعی

0/40
0/18
0/23
0/26
0/18

6/20
2/64
3/10
4/23
2/78

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

 .5نتیجهگیﺮي و پیشنهﺎدهﺎ

طفرهروی اجتماعی یکی از فراگیرترین و مخربترین انواع درگیریهای درونگروهی است
()Chang, 2010؛ ازاینرو مدیران و اعضای گروهها باید نسبت به این اختالل بالقوه کار گروهی
آگاهی داشته باشند تا بتوانند گامهایی برای رفع آن بردارند و شرایطی فراهم کنند که گروهها
بتوانند به حداکثر بهرهوری دست یابند ( .)Lunenburg & Lunenburg, 2015پژوهش حاضر
بهمنظور شناسایی ابعاد و نشانگرهای طفره روی اجتماعی و عوامل اثرگذار بر آن با روش ترکیبی
در دو شرکت دولتی صنعت پاالیش و پخش نفت صورت گرفته است .بخش کیفی با استراتژی
تحلیل مضمون ترکیبی انجام شد که پس از مطالعه مبانی نظری موجود و شناسایی مفاهیم اولیه،
با استفاده از مصاحبهها این مفاهیم توسعه یافت و الگوی طفرهروی اجتماعی ترسیم شد.
در خصوص سؤال نخست پژوهش ،هشت نشانگر برای طفرهروی اجتماعی شناسایی شد که
این نشانگرها در دو بُعد قرار گرفتند:
الف) طفره روی کفایتی :عضو هنگام کار با یک گروه نیازی به تالش نمیبیند و با این باور که در
هر صورت فعالیت انجام خواهد شد ،دلسرد می شود و با این احساس منفی از تالش خود در گروه
کم میکند و خود را کنار میکشد که چهار نشانگر برای آن شناسایی شد .1 :بیتأثیری تالش بر
خروجی؛  .2عدمضرورت تالش زیاد؛  .3عدمباور به شایستگی و  .4عدم ارزش تالش فرد.
1. Root Mean Square Error of Approximation
2. Normed Fit Index
3. Non-Normed Fit Index
4. Adjusted Goodness of Fit Index
5. Comparative Fit Index
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ب) طفره روی رقابتی :عضو در مقایسه با دیگران تالش خود را کاهش میدهد و به نوعی رقابت
در کاهش تالش با دیگران درگیر میشود .برای این بُعد نیز چهار نشانگر شناسایی شد .1 :پرهیز
از سوءاستفاده دیگران؛  .2خودبرتربینی؛  .3پرهیز از عواقب نامطلوب کار و  .4مشارکت در هنجار
کمکاری.
طفرهروی اجتماعی بهعنوان یک مفهوم تکبعدی در مبانی نظری این موضوع شناخته شده و
ابزارهای سنجش آن فاقد بُعد است ( )Jassawalla, Sashittal, & Malshe, 2009و به این
دلیل قابلمقایسه با نتایج پژوهش حاضر نیست؛ اما میتوان نشانگرهایی که در این پژوهش
شناسایی شده است با مبانی نظری مقایسه کرد .برای مثال در دستهبندی مطالعۀ کومر،)1995(1
میتوان طفرهروی ناشی از ناامیدی ،طفرهروی برای کمرنگکردن ،طفرهروی برای گوشهگیری و
طفرهروی تالفیجویانه را بهترتیب مؤید مفهوم نشانگرهای بیتأثیری تالش بر خروجی ،عدمباور
به شایستگی ،عدمضرورت تالش زیاد و پرهیز از سوءاستفاده دیگران دانست .وارتسترا،)2012(2
نیز به مدیریت تالش در گروه اشاره می کند که در آن اعضا سطح تالش خود را در هماهنگی با
سایر اعضای گروه کاهش میدهند که میتواند مؤید مفهوم مشارکت در هنجار کمکاری باشد.
لوی ( ،)2017نیز بیمیلی افراد به استفاده دیگران از منفعت فعالیتشان را موجب کاهش همکاری
در انجام وظایف میداند.
در خصوص سؤال دوم پنج عامل  .1مرتبط با کار (نامتمایزبودن وظایف اعضا ،عدم شفافیت و
آگاهی از اهداف کاری ،کمیتناپذیری فعالیتهای کاری ،نبود استاندارد کاری ،بیثباتی اهداف
کاری ،عدم وابستگی وظایف ،قابلیت تحقق اهداف کاری ،تعریف نشدهبودن وظایف ،ناهماهنگی
اهداف کاری فرد با گروه و عدم جذابیت و چالشبرانگیزی اهداف) .2 ،فردی (ازدستدادن هویت
فردی ،ادراک رفتار شهروندی سازمانی همکاران ،ادراک طفرهروی همکاران ،درک ناتوانی در کار
با دیگری ،بیانگیزگی و عدمدرگیری در وظیفه ،روحیه وظیفه شناسی ،عدمتمایل به فعالیتهای
گروهی ،روحیه ریسکگریزی ،ا عتقادات ،ناتوانی در درک اقدام بجا ،قدرت و انحصارطلبی ،ادراک
بیعدالتی در مزایای نمادین ،ادراک بیعدالتی در مزایای ابزاری ،تجربههای ناموفق ،قصد ترک
شغل و کمالگرایی) .3 ،مدیریتی و سازمانی (کنترل نامناسب ،عدماعتقاد و ترغیب مدیران به کار
گروهی ،بازخورد نامناسب مدیر ،برقراری پاداش ،عدمتشخیص تفاوت کار افراد (ارزیابی نامناسب)،
فرهنگ سازمانی ،تهدید به تنبیه و بیاطالعی مدیریت از کمیت و کیفیت کار) .4 ،وضعیت گروه
(ناشناسی اعضا ،نحوه ارتباط ،کمبود اعتماد ،توزیع نادرست وظایف میان اعضای گروه ،ترکیب
گروه ،نوع عضویت ،تعداد اعضای گروه ،تنش های ارتباطی و تداوم عضویت) و  .5اجتماعی (آموزش
نامناسب ،فرهنگ تنبلی و فرهنگ فردگرایی) شناسایی شد.
1. Comer
2. Vaartstra
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پژوهش حاضر نشان میدهد که طفرهروی اجتماعی تابعی از یک عامل تعیینکننده واحد
نیست؛ بلکه حاصل ایفای نقش پیچیده چند عامل بوده و کاهش آن نیازمند توجه به
تعیینکنندههای چندگانه و عمل در سطوح مختلف است .درواقع مداخلههای اثربخش باید در رابطه
با مجموعهای از تعیینکنندههای کلیدی اعمال شوند؛ درحالیکه بیشتر پژوهشهای این حوزه تنها
به ویژگیهای کار تمرکز داشتهاند و از گستره وسیعی از عوامل که میتواند بر طفرهروی اجتماعی
مؤثر باشند ،غافل بوده است ( .)Klehe & Anderson, 2007بخش عوامل مرتبط با کار این مدل
مؤید پژوهش چیتسازیان و مرتضوی ( )1389است .باقری و همکاران ( ،)1393نیز بیانگیزگی
اعضا ،ضعف ارتباطات درونی ،تعداد اعضا و ضعف فرهنگ کار گروهی در کشور را بر طفرهروی
اجتماعی مؤثر دانستهاند که در این پژوهش نیز مؤثر شناخته شد؛ اما در این پژوهش بر خالف
پژوهشهای گذشته جنسیت ( )Depillis, et al., 2015و مراحل تشکیل گروه ( Singh, Wang,
 )& Zhu, 2018مؤثر شناخته نشد و مفاهیمی مانند فرهنگ تنبلی ،ترکیب گروه ،شرایط توزیع
وظایف میان اعضای گروه و فرهنگ سازمانی در این پژوهش شناسایی شد که نیاز به بررسیهای
بیشتر در سایر پژوهشها دارد.
در مرحله دوم الگوی بهدستآمده در مرحله کیفی بهصورت فرضیههایی تدوین و به وسیله
مدلسازی معادالت ساختاری آزمون شد که نتایج حاکی از رابطه معنادار بین عوامل شناساییشده
و طفره روی اجتماعی است .در این بین بیشترین تأ ثیر متعلق به عوامل مرتبط با کار است که
زمینهساز طفرهروی اجتماعی در اعضا گروههای کاری میشود و ازآنجاکه این عامل در کنترل
سازمان و مدیران است میتوان با ایجاد راههای پیشگیرانه مانعی برای طفرهروی اجتماعی ساخت.
بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود با توجه ویژه به عواملی که زمینهساز طفرهروی
اجتماعی است در جهت مرتفعساختن آنها و ایجاد فضای مطلوب گروهی گام برداشته شود .در
این راستا ،با توجه به اینکه نقش انگیزشی و حمایتی مدیران در مؤثردانستن تالش بر نتیجه فعالیت
و انتقال احساس ضرورت آن در گروه قابلتوجه است ،حمایتهای مناسب از گروه و فعالیت آنان
صورت گیرد .این حمایتها میتواند در پایه ریزی ساختارهای کارآمد گروهی ،حمایت از روندهای
گروه ،آموزش و اختصاص امتیازات و تأمین زیرساختهای فنی و فیزیکی برای گروه صورت گیرد.
در ادراک عدمشایستگی ،فرد با گمکردن خود در جمعیت میخواهد ناتوانی خود را پنهان سازد .در
این شرایط یا فرد در حقیقت این توانایی و شایستگی را ندارد که به انتخاب مناسب اعضای گروه
کاری از سوی مدیران برمیگردد و یا فرد عزت نفس یا تصور خودکارآمدی پایینی دارد که اقدامات
مناسب در خصوص تقویت آن باید صورت پذیرد .در خصوص نشانگر مشارکت در هنجار کمکاری
باید پذیرفت اصلی ترین شرایط سازمان برای یک گروه کاری داشتن ارزیابی عملکرد و سامانه
پاداش متناسب با آن است .سامانه پاداش به اعضا انگیزه میدهد تا با هم کار کرده و برای مؤثربودن
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تالش کنند .چنین سامانهای می تواند تحریک مناسبی برای اعضای گروه باشد .عالوه بر این
بازخورد ناشی از ارزیابی عملکرد نیز می تواند در شناسایی و رفع مشکالت در عملیات گروه مؤثر
باشد .ازآنجاکه خودمدیریتی می تواند موجب افزایش آگاهی ،مهارت ،خودکارآمدی و اصالح رفتار
شود ،توصیه میشود از خودمدیریتی برای اصالح رفتار اعضای درگیر در پدیده طفرهروی اجتماعی
استفاده شود و رفتارهای ششگانه توسعه خودمدیریتی شامل  .1تشویق خودمدیریتی .2 ،تشویق
نظارت بر خود و خود ارزیابی .3،تشویق توقع و انتظار از خود .4 ،تشویق هدفگذاری توسط اعضا،
 .5تشویق خودتمرینی و .6تشویق انتقاد از خود بهکار گرفته شود .طرح روشنی درخصوص
توانمندی ،نوع و نحوه کار مدیران تهیه شود ،طرحی که حداقل به سؤالهایی از این دست پاسخ
دهد :الف) نقش و عمل مدیر در این گروه چیست؟ ب) فرد بر اساس چه قابلیتهایی بهعنوان مدیر
یا سرپرست انتخاب شده است؟ و پ) از چه روشهایی برای سنجش میزان دستیابی اعضا به
اهداف گروه استفاده خواهد کرد؟ تدوین مرامنامه و تقویت نظام ارتباطی میان اعضای گروههای
کاری میتواند فضایی بدون تنش همراه با اعتماد ایجاد کند و به این وسیله میتوان مانعی برای
کشش افراد به طفرهروی اجتماعی ساخت .درعینحال بهجای بهکارگیری مجموعهای فنون
تقلیدی ،روشهای متنوع متناسب با گروهها و اعضای آن بهکار رود که تفاوت شخصی اعضا
محترم شمرده شود .به این وسیله رفتارهای متناسب با اعضا صورت گیرد و باور به توانمندی
(خودکارآمدی) در انجام امور میان اعضای گروه تقویت شود .در کل بازنگری در بهکارگیری اعضا
در گروهها با توجه به ویژگیهای فردی ،توانمندیها و الزامات کاری گروه صورت گیرد تا با توجه
به اینکه افراد از نظر توانایی و عالقمندی با یکدیگر تفاوت دارند در موقعیتهای شغلی متناسب
در گروه قرار گیرند.
در راستای رفع محدودیتهای این پژوهش به سایر پژوهشگران پیشنهاد میشود با ارزیابی این
مدل در سایر صنایع و سازمانها به غنای آن بیافزایند؛ همچنین بهجای بررسی افراد درگیر در
طفرهروی اجتماعی با تغییر سطح تحلیل به مطالعه گروههای درگیر در طفرهروی اجتماعی پرداخته
شود تا بتوان گامهای موثری در راستای کاهش آن در فضای گروههای کاری در سازمانها برداشت.
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Abstract1
Purpose: The main purpose of this research was to understand the dimensions and
indicators of social loafing and to explore the factors affecting it in the public sector
of the oil refining and distribution industry.
Design/Methodology/Approach: The present study has a mixed approach, the
qualitative part of which has been done by thematic analysis method, and the
quantitative part has been done according to the pattern identified in the qualitative
part. In the qualitative part, subject literature and semi-structured interviews were
used, purposeful and snowball interviews were done with industry experts and in
quantitative part a questionnaire was designed based on extractive pattern and
completed by public sector employees in the industry using cluster sampling method.
Research Findings: As a result of data analysis, eight indicators, two dimensions
(adequate and Competitive) and five factors (work, individual, organizational and
managerial, group and social) were identified, which were confirmed in quantitative
part by validity and accuracy of structural equation modeling.
Limitations & Consequences: The qualitative part is based on the interpretive
paradigm and in this section, researcher’s mentality and their assumptions have been
influential in extracting the concepts, the length of the research questionnaire and the
cross-sectional nature of the data reduces the reliability of the results.
Practical Consequences: Reduction individual effort in groups compared to
individual work is a common problem in workgroups. Identifying the nature and
factors affecting it can reduce this destructive phenomenon in organizations.
Innovation or value of the Article: This study adds to the research by examining the
conceptualization of social loafing and the wide range of factors influencing this
phenomenon in the organizational workplace.
Keywords: Working Group, Social loafing, Thematic Analysis.
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