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Abstract
The root of many human resource efficiency problems that organizations face and
the increased clients’ complaints about extreme waste of time during service
provision in public organizations can be found in the counterproductive behaviors,
especially organizational evasiveness. Thus, the identification of the factors that
cause the formation of evasiveness in organizations and their removal is of utmost
importance. Adopting a qualitative approach, this article uses grounded theory
conceptualization approach to study the factors effective on the formation of
evasiveness and its consequences in public organizations. To this end, semistructured interviews were made with a sample of 17 purposively-selected experts
who were among the managers of the public organizations of Sirjan city and faculty
members. The interview transcripts were analyzed in three stages of open, axial, and
selective coding. The designed model showed that structural and behavioral job
destructors create the evasiveness culture. In line with this culture, the evasiveness
atmosphere (which involves cyberspace, inappropriate physical atmosphere of the
workplace, unfriendly relationships, and political discussions) together with
amplifying conditions such as managers’ incompetence and employees’ physical
and psychological problems lead to organizational evasiveness. Finally, it was found
that organizational evasiveness will bring about numerous negative consequences
for the individual, group, and organization.
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(تاریخ دریافت 1400/04/29 :ـ تاریخ پذیرش)1400/07/25 :

چکیده
ریشة اغلب مشکالتی که سازمانها در زمینة کاهش بهرهوری منابع انسانی با آن مواجهاند و نیز افزایش شکایت اربابرجوعان
از اتالف زیاد وقت در دریافت خدمات از سازمانهای دولتی را میتوان در رفتارهـای دـدتولید بـهویـهه فرـرهروی سـازمانی
جستوجو کرد .پس ،پی بردن به عواملی که باعث شکلگیری فررهروی در سازمان میشود و تـالش در جهـت رفـع آنهـا
دارای اهمیت فراوان است .این مقاله ،مبتنی بر پهوهشی کیری ،با استراده از راهبرد مرهومسازی دادهبنیاد ،به مطالعـة عوامـل
مؤثر بر شکلگیری فررهروی و پیامدهای آن در سازمانهای دولتی میپردازد .در این زمینه با  17تن از متخصصـان ،شـامل
مدیران سازمانهای دولتی شهر سیرجان و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها ،به عنوان نمونة آماری ،به شیوة هدفمند و به روش
نیمهساختاریافته مصاحبه شد و متون مصاحبه در سه مرحلة کدگذاری باز و محوری و انتخابی مورد تحلیـل قـرار گرفـت .بـر
اساس مدل فراحیشده مخربهای ساختاری و رفتاری کار فرهنگ فررهروی را ایجاد میکند و در کنار این فرهنگ فضـای
فررهروی ،که شامل فضای مجازی و فضای نامناسب فیزیکی کار و روابط غیردوستانه و بحـثهـای سیاسـی اسـت ،همـراه
شرایط تقویتکنندهای مانند عدم شایستگی مدیران و مشکالت جسمی و روحی کارکنان منجر به فررهروی سازمانی میشود
و در نهایت فررهروی سازمانی پیامدهای منری فراوانی برای فرد و گروه و سازمان در پی خواهد داشت.

کلیدواژگان
رفتارهای ددتولید ،سازمانهای دولتی ،فررهروی سازمانی ،نظریهپردازی دادهبنیاد.

 رایانامة نویسندة مسئولA_fathii@yahoo.com :
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مقدمه
عصر جدید عصر تقویت یکدیگر در سطح سازمانی و گروهی و فررد اسرت و کارکنرا
دائم برا دستیابی به اهداف تعیینشده از سو سازما برا گرروههرا مختلر

کرار در

ارتباطاند .با وجود گروهها و با حمایرت ییرررفتهرا فناورانره انتظرار مریرود نترای و
برآیندها عملکرد گروهها حداکثر شود ( .)Supardi & Rosiana 2021در این میا شناخت
رفتارها کارکنا در محل کار و یافتن علل و انگیزهها آ به منظور دستیابی بره اهرداف
سازمانی اهمیت زیاد دارد .زیرا مدیرا در سازما ها انتظار دارند رفتار کارکنرا بره نفر
موفقیت سازما و در جهت تکمیل وظای

و مسئولیتها شغلیشا باشد .اما کارمنردا

دارا یتانسیل رفتارهایی انجام میدهند که برا سرازما مضرر و حتری در برخری مروارد
مخرب است و به بهزیستی کارکنا نیز آسیب میزند .به اینگونه رفتارها منفری کارکنرا
در محل کار رفتارها ضدتولید گفته مریشرود (نیرکمرن
اینگونه رفتارها کارکنا نهتنها وظای

و همکرارا  .)169 :1398در

خود را اجرا نمیکنند؛ بلکه در رونرد کرار اخرتل

به وجود میآورند و به همکارا خود و سازما آسیب وارد میکنند (

Czarnota-Bojarska

 .)2015یکی از تجربه ها متداو میا کارکنا سازما ها کار گروهی و اجرا یروژههرا
تیمی است ( .)Byun et al. 2020رهبرا سازما ها برا تقویت مهرار هرا کرار تیمری و
افزای

همکار و همدلی سازمانی در کارکنا خود تلش میکنند .با این حا بسریار از

کارکنا علقه ا به کار تیمی بهرغم محبوبیترا برین رهبررا و مردیرا از خرود نررا
نمی دهند که اغلب به دلیل حضرور اعضرایی اسرت کره مررارکت ینردانی در کرار تیمری
نمیکنند یا اهما کار میکنند (.)Rosch 2015
به نظر میرسد افراد اهما کار سازمانیر اعضا تیمها کرار کره مررارکتی در تریم
ندارندر تصورا

کارکنا دربارة کار تیمی را مخدوش میکنند و یکی از دالیل مهم انزجار

افراد در سازما از کار در گرروههرا ففررهرو اعضرا تریم اسرت (.)Coers et al. 2009
متأسفانه ففرهرو کارکنا در گروهها و سازما یدیدها است که اغلب اتفاق مریافترد و
منجر به کاه

انگیزه و تلش افراد میشرود کره معمروال بره صرور

گروهری فعالیرت
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می کنند و می تواند به کند توسعة سازما بینجامد و عواقب زیانبار به همراه داشته باشد
(.)Rajaguru et al. 2020
ففرهرو افراد در گروه بر یویایی کل گروه تأثیر دارد .آ هرا سرهم عادالنرها در کرار
گروهی ندارند؛ ولی از مزیت تلش سایر اعضا بهرهمند می شوند .همچنرین افرراد کرمکرار
زمانی که برا یک هدف مرترک فعالیت میکنند در مقایسه با زمانی که کار فررد انجرام
میدهند مرارکت کمتر دارند .عوامل زیاد میتواند برر عردم مررارکت کارکنرا ترأثیر
بگذارد .مثل ممکن است کارمندا از آشکار شد عدم دان
داشته باشند یا ممکن است ذاتا جسار

و درک خود از مسائل ترر

و اعتمادبهنفس کمتر داشته باشند یرا کرمحررف

باشند یا برخی از کارکنا ممکن است معتقد باشند که تلش آ ها اهمیتی ندارد یا کسی به
سهم و اهمیت آ ها در کار تیمی توجه نمیکند ( .)Aggarwal & O’Brien 2008صرفنظر
از دالیل ففرهرو در سازما این واقعیت همچنا باقی است که ففرهرو

فراتر از انجام

داد کار با تنبلی بر نتای کار کل گروه و برهفبر برر بهررهور سرازما و رضرایت
اربابرجوع اثر منفی خواهد داشت .هنگامی که کارمنردا احسرا

کننرد همکارانررا از

تلش خوددار میکنند اینگونه ادراک میکنند که نروعی بریعردالتی سرازمانی در حرا
وقوع است یا وقتی کارکنا تلش و دستاوردها خود را با بقیرة همکرارا مقایسره کننرد
(نظریة برابر ) و متوجه شوند که تلش فرد شا قابل ترخیص نبوده زمینرها مریشرود
برا کاه

تلشها کار که به صور

رفتار ضدتولید اجتنراب از کرار یرا ففررهرو

نمایا میشود (اعتماد و همکارا .)96 :1393
روانرناسا اجتماعی و نظریهیردازا دولت به رشد فزایندة برنامههایی یی بردهاند که به
مناف عامه بسیار بیاعتنا هستند و صحبت از یرورش و ایجاد نوعی فرهنگ خودسرتایی در
سازما ها میشود؛ رفتار که مسئولیت اجتماعی را نادیده میگیرد .یکی از جلوهها برارز
عرردم مسررئولیتیرذیر اجتمرراعی کارکنررا ففرررهرو و عرردم انجررام داد بررهموقر کررار
مراجعهکنندگا است .ففرهرو سازمانی و کمکار کارمندا بیواسطه بر جامعره و مرردم
تأثیر مری گرذارد و بره وضرو مرراهده مری شرود؛ صر هرا شرلو ،سررگردانی مرردم
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رفتوآمدها مکرر اربابرجوع که گلیهمند و شکایتها زیاد را به همرراه دارد .برا
توجه به مطالب گفتهشده این سؤاال

مطرر اسرت کره علرل شرکلگیرر ففررهرو در

نهادها دولتی کداماند؟ ییامدها ها زیانبار آ ییست؟ شرایط و بستر وقوع ففررهرو
سازمانی ییست؟
همچنین فضا حاکم بر سازما ها نسبت به گذشته تفاو ها اساسی کرده و شررایط
جدید بر سازما ها حاکم شده است .این بیانگر آ است کره زمینرههرا جدیرد بررا
ففرهرو کارکنا شکل گرفته که قبل وجود نداشت .به همین دلیل این تحقیق میتواند در
جهت شناسایی این عوامل گام اساسی و مهمی قلمداد شود.
جدا از اینکه عوامل شکلدهندة ففرهرو مرخص میشود مدلی از

در این یژوه

ففرهرو فراحی میشود که بیانگر ساختار و ارتباط عوامل شکلدهندة ففرهرو است که
در تحقیقا

گذشته به این ساختار و ارتباط یرداخته نرده است .و در نهایت ترلش بررا
با توجه به نق

بومیساز نظریا

مهم این تئور ها در مسیر توسعة جوام مختلر

برا

در نظر گرفتن تفاو ها اقتصاد و سیاسی و فرهنگی آ ها دلیلری دیگرر اسرت کره برر
ضرور

تأکید میکند.

انجام داد این یژوه

مباني نظری و پیشینة پژوهش
واژة ففرهرو اولین بار توسط التا و همکاران
واژه را در توصی

یدیدة کاه

در سا  1979به کار رفرت .آ هرا ایرن

تلش افراد در کار زمانی که در یک کار گروهی شررکت

میکنند به کار بردند ()Latane et al. 1979؛ افراد که به یروژههرا تیمری کمرک انردکی
میکنند اما هم انتظار دارند سایر اعضا تیم کمبود تلشرا را جبرا کننرد و هرم انتظرار
دریافت یاداشها مرابه با همتایا خود را دارند ( .)Pieterse & Thompson 2010مفهروم
کار تیمی در مباحث سازمانی و مدیریت معموال با نتای مثبت و بهبرود عملکررد کارکنرا
همراه است .اما برخی مطالعا

نرا داده است مرارکت افراد در گروهها کار نترایجی

کمتر از آنچه از مجموع تواناییها افراد انتظار میرود به دست میدهد .عامل اثرگذار برر
وقوع این یدیده کاه

انگیزه است که به تلش کارکنا برا اهما کار و ففررهرو در
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سازما منجر میشود (باقر و همکارا  .)67 :1393از دیدگاه نظر

یدیدة ففررهرو را

می توا با توجه به ماهیت و دامنة آ از خاص (با تمرکز بر روند میانجیگر ) و یکپاریره
(ترکیب بسیار از متغیرها و فرایندها) تا بلندیروازانه (توضیح رفتارها مختل

اجتماعی

از جمله انگیزة افراد در گرروههرا) ماننرد نظریرههرا کلسریک توضریح داد (

& Supardi

 .)Rosiana 2021بهعلوه ففرهرو سازمانی میتواند منت از ابعراد سرازمانی باشرد؛ نظیرر
ساختار (رسمیت ییچیدگی تمرکز) فناور

اهداف برنامهریز منراب انسرانی و محریط

(سامانی و همکارا  101 :1395ر  .)114برخی دانرمندا برر آ انرد کره نظریرة انتظراررر
انگیزش وروم میتواند مبنایی بررا تررریح ففررهرو در سرازما باشرد .آنهرا معتقدنرد
وابستگی متقابل وظای

بر ففرهرو تأثیر دارد و شفافیت وظرای

سازما میتواند ففرهرو را کاه
با افزای

مطالعرا

و عردالت تروزیعی در

دهد (فاضلی و همکارا .)79 :1397

در زمینرة ففررهرو

محققرا شرروع بره جسرتوجرو عوامرل

تسهیلکننده و عوامل بازدارندة آ کردند .مثل سیمز 1و نیکرولز ( )2014سراختار یدیرده را
تجزیه و متغیرهایی را شناسایی کردند که ممکن است ففرهرو را در سازما ها کاه
افزای

یرا

دهند .آ ها اعلم کردند بهبود توانایی یک فرد در نرا داد سهم منحصربهفرد در

گروه با کاه

اندازة گروه و افمینا از شناسایی مرارکتهرا فررد توسرط دیگررا از

استراتژ ها مؤثر در کاه
( )2014مطالعا

رفتارها ففررهرو در تریم هرا سرازمانی اسرت .شریپرز

2

خود را به بررسی تفاو ها فرد اعضا تیمها در سرازما در جبررا

رفتارها ففرهرو در سازما گسترش داد .و دریافت که اعضا تیم با درجة براالیی از
موافقت و وظیفهشناسی قادر به جبرا مؤثر ففرهرو اعضرا دیگرر هسرتند .او همچنرین
دریافت که اعضا تیم برا یوشاند رفتارها کمکار اجتماعی کارکنا دیگر برا توافرق
ضمنی همکار میکنند .در صورتی که افراد کمکار اجتماعی در زمینرة دیگرر کره از نظرر
اعضا تیم ارزشمند است توانایی خود را به اثبا

برسانند (یعنی عملکرد بهترر در بخر

1. Simms
2. Schippers
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دیگر و کمک به همتیمیها در انجام داد کار) عدم مرارکت و فعالیت ایرن افرراد در کرار
تیمی توجیهیذیر است .نتای برخی مطالعا

حاکی از آ است که جنسریت برر ففررهرو

اجتماعی تأثیر میگذارد (احتما کم کار در مردا بیرتر از زنا است) امرا جنسریت بره
اندازة دیدگاه فرد در مورد منحصربهفرد بود مهم نیست .این بدا معنرا نیسرت کره لزومرا
افراد که تواناییها منحصربهفرد دارند کمکار میکنند .در واق برعکس؛ اگر کسری
درک کند که تواناییها منحصربهفرد او برگرفته از گروه است سختتر کار خواهد کررد.
بهعلوه میتوا از یگونگی تمایل فرهنگها مختلر

(فرهنرگهرا فردگررا و غربری)

نسبت به سایر فرهنگها (فرهنگها جم گرایانهر شرقی) برا ترریح و بروز ففررهرو
اجتماعی استفاده کرد (.)Boren & Morales 2018
تیمهایی که دارا یک رهبر رسمی و باانگیزه هستند عملکرد بهتر دارند و ففرهرو
کمتر از تیمها بدو رهبر رسمی دارند .همچنین کم کار اجتماعی مرتبط برا موقعیرت
نیست بلکه با روانرناسی فرد همخوانی دارد (.)Pieterse & Thompson 2010
کلهه 1و اندرسو ( )2007به این سؤا یاسخ دادند که آیا فرهنگ بر کمکار اجتماعی
اثر دارد؟ در کنار فرهنرگ آ هرا بره مطالعرة شخصریت و روانرناسری سرازمانی و کرار و
اجتماعی یرداختند .آ ها از ابعاد شخصیتی وجدا و خونگرمی و گرودگی استفاده کردنرد
و دریافتند که ابعاد فرهنگی فردگرایی در برابر جم گرایی و فاصلة قدر

برر تمایرل فررد

برا ففرره رو در سرازما اثرر دارد .افرراد برا فرهنرگ فردگرایری تمایرل زیراد بررا
اهما کار و ففرهرو و افراد با فرهنگ جم گرا انگیزة بیرتر برا کار گروهری دارنرد
و افراد با فاصلة قدر

باال تمایل بیرتر برا ففرهرو دارند (.)Robert 2020

نظريههای طفرهروی
نظرية اثر اجتماعي

2

التانه و همکارا  )1979( 3بر آ است که «مقدار نفوذ دیگرا در یک وضعیت معین (میزا
1. Klehe
2. social impact theory
3. Latane et al
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تأثیر اجتماعی آنا ) تاب سه عامل است :تعداد نیرومند

بیواسطگی .یس هرگراه تعرداد

افراد زیادتر نفوذشا شدیدتر و فاصلة فیزیکیشا کمتر میشرود مخافبرا بیررتر ترأثیر
مییذیرند» .ییامدها رفتار نفوذ اجتماعی عبار اند از :یذیرش 1افاعت 2همرنگی .3برر
اسا
مختل

این نظریه تلش بیرتر اعضا گروه بررا انجرام داد یرک وظیفره میرا اعضرا
گروه تقسیم میشود و این موضوع سبب میشود تا با افزای

اعضا گروه کاه

انردازة گرروه ترلش

ییدا کند (.)Simms & Nichols 2014

نظرية سواری مجاني

4

این نظریه در علم اقتصاد در عرصة کاال عمرومی مطرر شرده اسرت .منظرور آ کاالهرا
عمومی است که عدها از آ ها استفاده میکنند بدو اینکه ارزش آ را بپردازند .در تعریر
عقلنی و منطقری برا کرم

نظریة سوار مجانی میتوا گفت حالتی است که افراد به صور

کرد هزینهها در مقابل منافعی که دریافت میکنند سوار مجرانی مریگیرنرد .ایرن گررای
تابعی از اندازة گروه تغییرا
نظرية مقايسة اجتماعي

علیق و هزینهها سازمانی است (فاضلی .)77 : 1396

5

نظریة مقایسة اجتماعی که توسرط فسرتینگر مطرر شرد برا در نظرر گررفتن مفروضرا
انگیزشی بین اشخاص این موضوع را مطر میکند که آنرا یگونره خرود را برا دیگررا
قیا

میکنند .این نظریه بر گرای

افراد به شناخت خرود متمرکرز اسرت .نظریرة مقایسرة

اجتماعی تمایل افراد برا در نظر گررفتن نقراط مرجر بیرونری بررا ارزیرابی توانرایی و
مهار هایرا است .معموال اشخاص تمایل دارند وقتی به صرور
هستند تلش و کوش

گروهری مررغو کرار

خود را با سایرین هماهنگ کنند .بنابراین ففرره رو اجتمراعی بره

این دلیل اتفاق میافتد که افراد انتظار دارند دیگرا در کار خود تنبلی و کاهلی ییرره کننرد
(فاضلی .)78 :1396
1. compliance
2. obedience
3. conformity
4. free riding theory
5. social comparison theory
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نظرية جبران خسارت اجتماعي

1

هنگامی که افراد در گروهها وظای
جمعی در گروه به صور

جمعی را بر عهده دارند در شررایط نبرود ارزیرابیهرا

شخصی کار بیرتر می کنند یس سعی میکنند کمبرود ترلش

سایر اعضا را جبرا کنند .در این حالت افراد مجبورند همکار بیرتر برا هدف جمعی
انجام دهند و برا جبرا خسار کمبود همکار سایرین بیرتر فعالیت کننرد کره بره ایرن
حالت نظریة جبرا خسار

اجتماعی گفته میشود .اولین عامل برا رفتار جبرا خسار

درک ناکافی بود همکار سایر اعضا و دومین عامل مهم بود محصو گروه بررا افرراد
مرارکتکننده در آ است (.)Williams & Karau 1991
تا کنو محققا تئور ها ففرهرو بیرتر بر تمرایز ایرن تئرور هرا در

بر این اسا

زمینة ففرهرو تمرکز داشتهاند .به همین دلیل است که عوامرل بازدارنرده و ایجراد کننرده
ففرهرو بر اسا

شرایط مختل

سرازما هرا مررخص شرده اسرت .در جهرت کراه

ففرهرو نیز ییرنهادها مختلفی مطر کردهاند.
اما درک ساختار و شکلگیر ففرهرو تا کنو مورد توجره قررار نگرفتره و محققرا
توجه اندکی به این موضوع داشتهاند که یگونه عوامرل مختلر

از جنبرههرا رفترار و

فیزیکی و محیطی و شغلی باعث ایجاد فرایندهایی میشود که به ففرهرو در سرازما هرا
میانجامد و به همین لحاظ تا کنو تئور ا که به صور

جام و کامل این عوامل را در

ارتباط با یکدیگر بررسی کند ارائه نرده است.
پیشینة پژوهش
برخی مطالعا

ییرین در خصوص ففرهرو در سازما ها به وسیلة سایر یژوهررگرا در

جدو  1بیا شده است.

1. social compensation theory
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عنوان پژوهش
نق
بررسی
ففرهرو
اجتماعی کارکنا
در رابطة بین
رضایت شغلی و
رفتارها
ضدتولید کارکنا
تأمین
سازما
اجتماعی شهر
هرتیر

پژوهشگران
نیکمن و
همکارا
()1398

نتایج
نتای این تحقیق کمّی که به
روش توصیفیر ییماشی در یک
نمونة 111نفر انجام شد نرا
داد رضایت شغلی بر رفتارها
ضدتولید تأثیر منفی و معنادار
تعدیلگر
دارد .همچنین نق
ففرهرو اجتماعی در رابطة
رضایت شغلی و رفتار ضدتولید
مورد تأیید قرار گرفت.

شناسایی عوامل
مؤثر بر ففرهرو
اجتماعی در میا
کارشناسا بخ
با
خصوصی
از
استفاده
نقرهها شناخت
علی

فاضلی و
همکارا
()1397

در این یژوه که با رویکرد
کیفی نگاشتشناختی با یک
نمونة 15نفر اجرا شده است
عوامل مؤثر بر ففرهرو در
یهار گروه عوامل فرد
سازمانی شغلی گروهی تقسیم
شدند.

شناسایی عوامل
مؤثر بر ففرهرو
با
سازمانی
رویکرد نقرة راه
نظام
اصل
(مورد
ادار
مطالعه :وزار
و
ارتبافا
فناور افلعا )

سامانی و
همکارا
()1395

ففرهرو
اجتماعی :ارائة
برا
الگویی
اندازهگیر عوامل
مؤثر بر آ در
تولید
تیمها
علوم
دان
انسانی (با تأکید
بر یایا نامهها)

باقر و
همکارا
()1393

در این مطالعة ترکیبی با استفاده
از فن دلفی و نمونة 15نفر
تأثیرگذار بر
شاخصها
سازمانی محیط
ففرهرو
ساختار اهداف کارکنا و
فناور عنوا شد و با روش
مد یابی معادال ساختار در
یک نمونة 180نفر مؤثرترین
عامل تأثیرگذار بر ففرهرو
سازمانی بعد محیط سازما عنوا
شد.
در این مطالعة ترکیبی در مرحلة
او با روش تحلیل محتوا در
یک نمونة 16نفر دو بعد عوامل
تیمی و عوامل فراتیمی با 14
شاخص به عنوا عوامل مؤثر بر
ففرهرو اجتماعی شناسایی
شدند و در مرحلة کمّی با یک
نمونة 116نفر با کمک تحلیل
عاملی تأیید و روش مد یابی
معادال ساختار مورد تأیید
قرار گرفتند.

نقد و اشتراکات /تفاوتها
این مطالعه کمّی است و با توجه به
استفاده از یرسرنامة بسته که برا
جم آور دادهها استفاده شده نتای
آ را نمیتوا به جوام دیگر تعمیم
داد .شیوة آزمو و بیا متغیر تعدیلگر
در این تحقیق که ففرهرو است
مانند متغیر میانجی بحث شده است.
این مطالعه نرا میدهد که نارضایتی
از شغل و عدم درک عدالت سازمانی
منجر به ففرهرو میشود که مرابه
مفاهیم شکلدهندة مخربها رفتار
کار در مد یژوه ماست.
این یژوه به صور کیفی اجرا شده
است و به کر مقولهها اصلی و
فرعی با توجه به نظرا افراد مختل
یرداخته است .توجه به ارزیابی عملکرد
و یرداختها بر اسا آ و ظرفیت
گروهها کار نکا مهمی است که
در این یژوه به آ اشاره شده است.
اما به مقولة فرهنگ و نتای مخرب
ففرهرو اشاره نرده است.
با توجه به اینکه از روش دلفی در این
مطالعه استفاده شده صرفا یک
دستهبند صور گرفته و فبقه یا
علل جدید کر نرده است /اشاره
به فناور و اهداف به عنوا عوامل
مؤثر بر ففرهرو کارکنا از جنبهها
خوب این مطالعه است.

ترکیبی بود و تأیید ابعاد و
شاخصها اکترافی با روش کمّی
تحلیل عاملی تأیید نقطة قو این
مطالعه است .اما این تحقیق عوامل را
در دو فبقه تقسیم کرده است و جا
این را داشت که فبقا با جزئیا
بیرتر ایجاد کرد .این تحقیق عوامل
تیمی مؤثر بر ففرهرو را بهخوبی بیا
کرده است.

نوع استفاده
عدم استفاده در
اکتراف کدها و
مقولهها /کمک
کرد به ترخیص
روابط میا اجزا
مد

برا
کمک
ساخت مفاهیم و
کر مقولة علی
مخربها
رفتار کار در
مد تحقیق ما

این مطالعه به
استخراج کدها و
در
مفهومساز
مد در مقولة
فضا ففرهرو
کمک کرد.

استفادة
عدم
در
مستقیم
فراحی مد و
ترسیم روابط در
مد ما /کمک به
شناخت مفاهیم و
فبقهبند عوامل
گروهی مؤثر بر
ففرهرو
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عنوان پژوهش
بررسی عوامل
مؤثر بر یدیدة
«ففرهرو
در
اجتماعی»
فعالیتها
گروهی (مورد
مطالعه :گروهها
مطالعاتی
دانرجویی
امام
دانرگاه
(ع)
صادق

پژوهشگران
ییتسازیا
و مرتضو
()1389

نتایج
نتای این تحقیق کمّی که به
روش ییمایری در یک نمونة
140نفر انجام شد نرا داد
فراحی کارها انگیزشی و ایجاد
و
کار
استانداردها
هویتبخری به کار عمدهترین
شاخصهایی هستند که منجر به
یا حذف ففرهرو
کاه
اجتماعی میشوند.

یگونه محیطها
تحصیلی باعث
رشد اهما کار
دانرگاهی
میشوند :مرور
کلی و توصیهها

سواردا  1و
همکارا
()2020

معنادار رابطه و
ففرهرو
در
اجتماعی
کارگرا مکزیکی

هرناندزر
2
یوزا
()2020

در این مطالعة کیفی که به شیوة
تحلیل مضمو در یک جامعة
آمار دانرگاهی با مرارکت
استادا و دانرجویا انجام شد
عوامل اجتماعی فرهنگی
سازمانی و زمینها که ممکن
است ففرهرو را تقویت یا
تسهیل کند (مانند آزاد زیاد در
موقعیت مطالعه مهلتها
فوالنی و وسوسهها و
حوا یرتیها) شناسایی شد.
در این مطالعه که در یک نمونة
 697نفر از کارگرا مکزیکی
انجام گرفت دادهها با استفاده از
 ANOVAو
آزمو ها
همبستگی مورد تحلیل قرار
گرفتند .در این مطالعه اثر منفی
متغیرها انتظار از همکارا
و معنادار
معنادار وظای
روابط بر ففرهرو مورد بررسی
قرار گرفتند.

نقد و اشتراکات /تفاوتها
این مطالعه کمّی است و تعمیمیذیر
نتای آ یایین است و مانند سایر
مطالعا به بیا سه دلیل عمدة
ففرهرو که منرأ فرد و گروهی و
کار دارد اشاره دارد و از بستر و
فرهنگ و ساختار غافل مانده است.
نکتة قو در این یژوه تقسیمبند
ففرهرو به ین بعد بر اسا دالیلی
است که از فرد اجراکننده سرمیزند و
همچنین به صور کمّی نرا دهندة
معنادار عوامل فرد و گروهی و
کار بر وقوع ففرهرو است.
این مطالعه به اهمیت عوامل مداخلهگر
و زمینة وقوع ففرهرو یرداخته است.
اما بیرتر عوامل فرد و گروهی مؤثر
بر ففرهرو را مورد بررسی قرار داده
است و نتای مخرب ففرهرو و
همچنین فضا وقوع ففرهرو را
بررسی نکرده است.

این مطالعه صرفا به بررسی کمّی
متغیرها از فریق تحلیل واریانس
یرداخته و از تحلیل رگرسیو غافل
مانده است .دیگر کاستیها شامل نمونة
غیراحتمالی ییرنهاد فر مقطعی
آ فقدا متغیرها کنترلی و خطر
سوگیر مطلوبیت اجتماعی است.

نوع استفاده
عدم استفاده در
فراحی مد ما/
صرفا جهت تأیید
تقسیمبند
صحیح مفهومها
در فبقا فرعی؛
مانند فردمحور
و مخربها
ساختار کار

کمک به ییرینة
نظر یژوه و
ایجاد مقولهها
فرعی در شناسایی
و
بستر
مداخلهگرها
وقوع ففرهرو

این تحقیق برا
بررسی ییرینة
نظر یژوه در
مطالعة ما مورد
قرار
استفاده
گرفت.

1. Svartdal
2. Hernandez-Pozas
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عنوان پژوهش
کنتر
نظریة
ستاده؛
رفتارر
و
اعتماد
ففرهرو
در
اجتماعی
تیمها مجاز

گسترش
مسئولیتیذیر
در تیمها کار :
ففرهرو
اجتماعی

افراد مرهور و
اهما کار
نظریهیرداز
دادهبنیاد در زمینة
محرکها
ففرهرو
اجتماعی در میا
تیمها
دانرجویی

پژوهشگران
1

رابر
()2020

توسانتاش
()2020

بور و
مورالس
()2018

2

نتایج
نتای این تحقیق کمّی که با یک
نمونة 272نفر در  39تیم
مجاز به روش مد یابی
معادال ساختار انجام گرفت
نرا میدهد کنتر و اعتماد
ففرهرو
منجر به کاه
اجتماعی میشود.

این تحقیق بین یک نمونة
دانرجویا
از
846نفر
کارشناسی در یک دانرگاه دولتی
انجام شد و به بررسی تأثیر
ففرهرو اجتماعی و ففرهرو
در فضا مجاز در گروهها
کار به روش مد یابی معادال
ساختار یرداخت .نتای نرا
داد رفتارها ففرهرو فرد بر
خودر ارزیابی و همچنین
رفتارها ففرهرو اجتماعی
گروهی بر ارزیابی گروه تأثیر
دارد.
این تحقیق کیفی که با شیوة
دادهبنیاد و نمونها 49نفر اجرا
شد بر نظریهها اسناد و
وضعیت برا
ویژگیها
شناسایی و ترریح ففرهرو
اجتماعی بین اعضا تیم تکیه
دارد .نتای این یژوه نرا داد
وضعیت ففرهرو اجتماعی در
نظر همتیمیها بر تمایل به تطبیق
یا رد ففرهرو اجتماعی تأثیر
دارد .همچنین در این تحقیق
استراتژ هایی که اعضا تیم به
منظور مدیریت ففرهرو به کار
میبرند شناسایی شد.

نقد و اشتراکات /تفاوتها
یکی از نقدها این مطالعه مربوط به
اعتبار داخلی است .اقداما از فریق
گزارشها شخصی در یک زما
واحد جم آور شده که نرا دهنده
یک مرکل احتمالی با واریانس روش
معمو است .این مقاله این احتما را
بررسی نمیکند که نظار تیم نیز
میتواند اعتماد شناختی را افزای
دهد .اما به محض ایجاد اعتماد
شناختی تأثیر نظار تیمی ممکن
است اهمیت کمتر ییدا کند.
اجتماعی
ففرهرو
اندازهگیر
گروهی با جم آور موارد که از
فرد به عنوا مرج و نه از تیم استفاده
میکرد محاسبه شد.
این تحقیق از نظر بررسی رفتارها
اجتماعی ارزیابی خود و ارزیابی
گروهی در زمینة کار گروهی در
آموزش عالی اهمیت دارد .با این حا
فراحی مقطعی مطالعه باید از نظر
تعمیمیذیر نتای مورد توجه قرار
گیرد .این تحقیق با دانرجویا در
سطح تحصیل عالی و نه کارکنا
یک سازما انجام شد .از آنجا که
دادهها مطالعه از فریق مقیا ها
خودگزارش گردآور شده است
ممکن است سوگیر خودارزیابی
وجود داشته باشد.
اهمیت این مطالعه برا ما کیفی بود
و مرابهت در شیوة انجام داد تحقیق
است .شناخت شرایط مداخلهگر و
بستر وقوع ففرهرو است که با
تحقیق ما مطابقت دارد .همچنین بیا
محیط فرهنگیر اجتماعی به عنوا
عامل محور از نکا مثبت این
تحقیق است .مرکل ساختار
سازما در این تحقیق مغفو مانده
است و به نتای مخرب ففرهرو
اشاره نرده است.

نوع استفاده
این تحقیق برا
بررسی ییرینة
نظر یژوه در
مطالعة ما مورد
قرار
استفاده
گرفت.

این تحقیق برا
بررسی ییرینة
نظر یژوه در
مطالعة ما مورد
قرار
استفاده
گرفت.

مورد استفاده برا
تدوین فبقا
مانند
فرعی
ففرهرو شغلی
ارزش قائل نرد
برا کار عدم
شایستگی
مدیریتی

1. Robert
2. Tosuntaş
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روش پژوهش
نوعی روششناسی برا یاسخگویی به سؤاال این یژوه

نیاز است تا بتواند نظرا مردیرا

مطل از رفتار ضدتولید ففرهرو در سازما ها دولتی شهرسرتا سریرجا را کره بره فرور
معمو دادههایی کیفی هستند بررسی و تحلیل کند و علوه بر آ امکا ایجراد یرک یراریوب
نظر جدید را که حاصل استخراج و مفهومساز عوامل مرترک بین آ هاست فراهم سازد .از
این رو تحقیق حاضر از شیوة مفهومساز دادهبنیاد بهره میگیرد .راهبرد مفهومسراز دادهبنیراد
نوعی روش کیفی است که از فر ها نظاممند خودجوش و ساختگرا بررا ایجراد نظریره
دربارة یک یدیده از روش استقرایی استفاده میکند (ایما  )1393کره در ایرن مطالعره از شریوة
نظاممند استفاده شده است .این یژوه

از لحاظ هدف جزء تحقیقا تبیینری اسرت .زیررا بره

دنبا بسط نظریه و تبیین مد ففرهرو سازمانی است و این مطالعة مقطعی از نظرر مخافرب
جزء تحقیقا کاربرد محسوب میشود (نیومن  .)1397زیررا برا کراربرد نترای آ در دنیرا
واقعی سازما ها میتوا علرل رفترار (فررد

گروهری سرازمانی) و محیطری و سراختار

شکلدهندة ففرهرو سازمانی را شناخت و برا کاه

آ و نیز توسعة مهار ها کار تیمی

بین کارمندا برا دستیابی به اهداف سازما و افزای

بهرهور و عملکررد گروهری اقردام

کرد .شیوة گردآور دادهها مصاحبة تخصصی نیمهساختاریافته با سؤاال

باز است .مصاحبهها

یس از هماهنگیها و توافق صور گرفته با متخصصا دانرگاهی و مدیرا ین سازما دولتی
(جهادکراورز

صنعت معد و تجار

امور مالیاتی آموزشویررورش منراب فبیعری) برا

بهکارگیر شیوة نمونرهگیرر هدفمنرد انجرام شرد .ایرن نمونرهگیرر برر اسرا

تخصرص

مرارکتکنندگا انجام گرفت؛ بدینگونه که استادا دانرگاه دارا مدرک مدیریت دولتری برا
گرای

رفتار سازمانی بودند و مدیرا سازما هرا دولتری از برین مردیرا میرانی یرا رؤسرا

بخ ها مختل

آ سازما ها انتخاب شدند .زیرا در ارتباط نزدیک با زیردستا خود بودند و

از نحوة رفتار کارکنا خود آگاهی داشتند (نیومن  )1397و مد زما مصاحبههرا حرداکثر 60
دقیقه بود .در این یژوه

مصاحبهها تا زما اشباع نظر دادهها که در مصاحبة سریزدهم ر

داد انجام شد .اما برا افمینا بیرتر تا مصاحبة هفدهم ادامه یافت.
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تجزيهوتحلیل و کدگذاری دادهها
در راهبرد مفهومساز دادهبنیاد تحلیل افلعا
بر سه مرحله کدگذار باز محور

از فریق کدگذار دادهها کیفی مررتمل

انتخابی انجام میشود.

الف) کدگذاری باز

در زما مطالعة هر مصاحبه این سؤا ها مطرر شرد کره یره عرواملی باعرث شرکلگیرر
ففرهرو در سازما میشود؟ یه ییامردهایی ففررهرو ایجراد مریکنرد؟ عوامرل شرغلی
ففرهرو یه موارد است؟ فضا و فرهنگ حاکم بر سازما که باعث ففرهرو مریشرود
یه موارد را در بر میگیرد؟ عوامل مدیریتی مؤثر بر ففرهرو ییست؟ سرپس برا فرر
که این مفاهیم در یه موارد با یکدیگر مرابهاند از فریرق فراینرد مقایسرها

این یرس

شباهتها و تفاو ها مفاهیم بررسی شدند و مفاهیم شبیه به یکدیگرر در یرک مقولره یرا
دستهبند قرار گرفتند .یس از مطالعة مصاحبهها  18مقولة اصلی و  6مفهوم اصرلی یدیردار
میدهد.

شدند .جدو  2مفاهیم و فبقهها استخراجشده را نرا

جدول  .2شکلگیری مفاهیم و مقولهها از متون مصاحبه (کدگذاری باز)

طبقه

مفهوم
حجم کار ( )q3شفاف نبود وظای
( )q3متناسب نبود وظای

( )q7تداخل وظای

با تحصیل

( )q1عدم تقسیم عادالنة کار

( )q2تکرار بود کار ( )q2یراکندگی نیرو

مخربها ساختار کار

کار ( )q6جابهجایی نیرو کار ()q11
علقهمند نبود به فعالیت ( )q9عدم تناسب شغل با علیق ( )q6عدم علقه به شغل ()q5
نبود روحیة کار جمعی ( )q12نارضایتی از جایگاه شغلی ( )q1نبود یکدلی ( )q4تبعیض

مخربها رفتار کار

جنسیتی به لحاظ حجم کار ( )q9درگیر نرد در فعالیتها جمعی ()q14
اولویت نداد به امور مربوط به کار ( )q7بیارزش تلقی کرد کار ( )q2اهمین نداد به
کار ( )q8مرخصیها زیاد ( )q10دریافت بازخورد منفی از کار ()q8
دیرآمد سر کار( )q16نداشتن برنامه زما بند برا انجام کارها( )q5استراحت بی

از

حد سرکار( )q6گذراند وقت با همکارا ( )q5گفتگو با مراجعه کنندگا در مورد مسائل

ارزش قائل نرد برا کار
ارزش قائل نرد به زما

غیرکار ()q8
درمحل کار خود حاظر نبود ( )q11دنبا

راهها

گریز از کار( )q9عدم مسئولیت

مسئولیت گریز

یذیر ()q11
دنبا

مناب

درامد

خارج ازموسسه( )q11تمایل به کار به صور

گرا( )q6گوشه گیر ( )q3عدم رغبت برا
فراگیر کارها جمعی()q4

کارها

فرد ( )q4درو

جمعی( )q2تمایل نداشتن برا

فردمحور
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ادامة جدول  .2شکلگیری مفاهیم و مقولهها از متون مصاحبه (کدگذاری باز)

طبقه

مفهوم
مراجرهها سیاسی( )q7حمایتها سیاسی ()q11تعصبها سیاسی( )q12فعالیتها
لفظی سیاسی( )q17گفتگوها

سیاسی( )q14درگیرها

مدام سیاسی ( )q15درگیر کرد

فضا سیاسی

ذهنی همکارا در مسائل سیاسی()q3
استفاده از اینترنت ()q1استفاده ارفضا مجاز ( )q12ترویق همکارا به استفاده از فضا
مجاز ( )q5ارسا مطالب به همکارا در ساعا
و تن

درگیر

فضا مجاز

کارادار از فریق فضا مجاز ()q13

بین کارکنا ( )q13رفتار نامناسب مدیرا

با کارکنا

( )q10روابط

غیردوستانه بین همکارا ( )q6عدم اعتماد بین همکارا ( )q11روبط سرد بین کارکنا

فضا روابط غیر دوستانه

( )q13نبود یکدلی و همرنگی بین کارکنا ( )q4بی احترامی به یکدیگر( )q7تفرقه بین
کارکنا ()q6
فراهم نبود وسایل انجام کار( )q14محیط شلو ،و یرسر وصدا( )q12نداشتن سیستم مطبوع
تهویه( )q4گرمی وسرد هوا( )q4کمبود فضا فیزیکی()q11
بی عدالتی مدیر نسبت به کارکنا ( )q9عدم نظار
مدیریتی( )q2ففرهرو

بر کار کارکنا ( )q8سبکها نامناسب

مدیر از انجام کار( )q14رابطه باز

در انتصابا عدم شایستگی

فضا نامناسب فیزیکی کار
عدم شایستگی مدیریتی

مدیر()q17
بیمار ها

فیزیکی( )q16بیمار ها روحی()q15

مرکل

به تاخیر انداختن کارها( )q10کارها را به زما دیگرموکو کرد ( )q12کارها را به

جسمی و روانی

اهما کار فرد

همکارا واگذار کرد ()q11
کند کار کرد ( )q16انجام داد کار به صور

ناقص ( )q7کمکار ( )q3عدم فعالیت

( )q1حضور با تأخیر در محیط کار ( )q1انجام نداد وظای

شغلی ()q11

عدم شرکت در فعالیتها گروهی ( )q2تمایل به انجام داد کار به صور
انتقا به بخ

ففرهرو شغلی

انفراد ()q5

دیگر ( )q12توبیخ شفاهی ( )q9توبیخ کتبی ( )q10کسر حقوق ()q7

ففرهرو گروهی
ییامدها منفی فرد

تهدید به اخراج ( )q1اخراج ()q8
کاه

کارایی گروه ( )q5عدم انسجام گروه ( )q12تن ها و درگیر ها گروهی ()q1

ییامدها منفی گروهی

ازهمیاشیدگی گروه ()q2
کاه

کارایی و بهرهور

سازما ( )q8خطر انحل و نابود

سازما ()q15

سازما ( )q11ضع

ییامدها منفی سازمانی

ب) کدگذاری محوری

در کدگذار محور تحت قالب مد یارادایمی محقق با لحاظ شرایطی یکی از مقولهها را
به عنوا یدیدة محور در مرکز فرایند قرار میدهد و ارتباط سایر مقولهها را با آ مرخص
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میکند .ارتباط سایر مقولهها با مقولة محور در ین عنوا شرایط علری راهبردهرا کرن
زمینه شرایط مداخلهگر و ییامدها میتواند تحقق یابد (داناییفرد .)1389
مدل پارادايمي تحقیق :طفرهروی سازماني
شکل  1روابط میا مقولهها را بر اسا
ترریح

مد یارادایمی نرا میدهد که در ادامه به اختصرار

میشود.

مقولة محوری
فرهنگ طفرهروی

براسا

نتیجه مصاحبه ها ویس از کدگذار باز و محور داده هرا بررا مقولرة محرور

«فرهنگ ففرهرو » یهار فبقه مهم «ارزش قائل نرد بررا کرار» «ارزش قائرل نررد
برا زما » «مسئولیتگریز » و «فردمحور » انتخاب گردید.
شرايط علّي :مخربهای کاری

بنا به تعری

شرایط علی در مد یارادایمی شرایط و عواملی هستند که باعث ایجاد و توسعة

یدیده یا مقولة محور میشوند .از میا مقولهها تردوینشرده مقولرههرا مخرربهرا
ساختار کار و مخربها رفتار کار به عنوا مقولهها ترکیلدهنردة شررایط علری و
تحت عنوا «مخربها کار »

در نظر گرفته شدند.

راهبردهای کنش :طفرهروی سازماني

این مقولهها در این تحقیق تحت عنروا «ففررهرو سرازمانی» مررخص شردهانرد؛ شرامل
«اهما کار » «ففرهرو شغلی» «ففرهرو کار گروهی».
زمینه يا بستر حاکم :فضای طفرهروی

این شرایط که بر راهبردها کن

مؤثرند شامل مقولههایی هستند که در مقایسره برا شررایط

علی کره متغیرهرایی فعرا ترنرد از قردر

تأثیرگرذار کمترر برخوردارنرد و در مرد

فراحیشده تحت عنوا کلی «فضرا ففررهرو » شرامل مقولرههرا «فضرا سیاسری» و
«فضا مجاز » و «فضا روابط غیردوستانه» و «فضا نامناسب فیزیکی کار» هستند.
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شرايط مداخلهگر :تقويتکنندهها

این شرایط مجموعها از وضعیتهایی هستند که ضمن تأثیر بر راهبردهرا کرن

مداخلرة

سایر عوامل را تسهیل یا محدود میکنند .این شرایط شامل متغیرهرا میرانجی و واسرطها
هستند که در این مد تحت عنوا «تقویتکنندههرا» شرامل «عردم شایسرتگی مردیریتی» و
«مرکل

جسمی و روانی» هستند.

پیامد :پیامدهای طفرهروی

ییامد این عوامل شکلگیر ییامدها ففرهرو شامل مقولهها «ییامدها منفری فررد »
«ییامدها منفی گروهی» و «ییامدها منفی سازمانی» است.
تقويتکنندهها
عدم شایستگی مدیریتی
مشکالت جسمی و روانی

پیامدهای
طفرهروی
پیامدهای منفی
فردی
پیامدهای منفی
گروهی
پیامدهای منفی
سازمانی

فرهنگ طفرهروی
ارزش قائل نشدن برا کار
ارزش قائل نشدن برای
زمان
مسئولیتگریزی
فردمحوری

طفرهروی
اهمالکاری
طفرهروی شغلی
طفرهروی
کارگروهی

فضا
فضا
فضا
فضا

فضای طفرهروی
سیاسی
مجاز
روابط غیر دوستانه
نامناسب فیزیکی کار

شکل  .1مدل طفرهروی سازمانی (مدل پارادایمی تحقیق)

مخربهای کاری
مخربهای ساختاری
کار
مخربهای رفتاری کار
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نظرية طفرهروی سازماني

در مد یارادایمی ارائهشده مخربهرا کرار مررتمل برر مخرربهرا سراختار کرار و
مخربها رفتار کار به عنوا شرایط علی مطر شد .مخرربهرا سراختار کرار ماننرد
شفاف نبود وظای
تحصیل

افراد تداخل وظای

عدم تقسیم عادالنة کار متناسب نبود وظای

با

و همچنین مخربها رفتار کار مانند عدم علقه به فعالیرت و کرار نامتناسرب

بود شغل با علیق نبود روحیة کار جمعری نارضرایتی از جایگراه شرغلی نبرود یرکدلری
تبعیض جنسیتی به لحاظ حجم کار باعث شکلگیر فرهنگ ففرهرو در سازما مریشرود
که به عنوا مقولة محور مطر میشود .مسئولیتگریرز

عردم اهمیرت داد بره زمرا و

ارزش قائل نرد برا فعالیت در کنار فردگرایی به عنوا فرهنگ ففرهرو باعث ففرهرو
در قالب اهما کار و ففرهرو شغلی و گروهی در سازما میشود .فضا سیاسی فضرا
مجاز

فضا روابط غیردوستانه و فضا نامناسب فیزیکی کار به عنوا فضرا ففررهرو

در سازما مطر میشود .همچنین عدم شایستهسراالر مردیرا و بیمرار هرا جسرمی و
روحی کارکنا ففرهرو در سازما را تردید میکند .و در نهایت ففرهرو ییامدها منفی
فرد و گروهی و سازمانی را در یی دارد.
بحث و نتیجه
نظریة ففرهرو سازمانی که با استفاده از راهبرد مفهومساز دادهبنیاد تدوین شده اسرت
یاسخ به این سؤا اصلی تحقیرق اسرت کره عوامرل شرکلدهنرده و در یری آ ییامردها
ففرهرو در سازما یه موارد است .در ییرینة مربوط به ففرهرو

در بیرتر تحقیقرا

به عوامل کاهندة ففرهرو اشاره شده و کمتر به عوامل ایجادکنندة ففرهرو یرداخته شده
است .به همین دلیل در این بخ
مقایسه شود .در تحقیقا

سعی شده از این حیث تحقیق حاضر با تحقیقا

دیگرر

گذشته به این مورد اشاره شده که عوامل روانرناختی تأثیرگرذار

بر ففرهرو اجتماعی شامل امید به خودکارآمد و درگیر شرغلی مریشرود .توسرانتاش
( )2020برا عامل خودکارآمد بود دریافت که یک فرد با انتظار زیاد از خودکارآمد

به

دلیل یی بینی دریافت بازخورد مثبت عملکرد و بهرهور بهبودیافتهتر نرا مریدهرد و

418

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،20شمارة  ،2تابستان 1401

بنابراین تواناییها ناکافی همکارا خود را جبرا میکند .ایرن یدیرده بره مفهروم جبررا
خسار

اجتماعی اشاره دارد و باعث میشود فرد در گروه عملکرد بهترر از خرود نررا

دهد تا به صور

فرد  .تحقیقا

بور و مورالس ( )2018نرا داد افرراد کره در یرک

گروه کار ارزشمند و معنادار انجام میدهند حتی برا جبرا عملکرد یایین سایر اعضا
گروه سختتر کار خواهند کرد و خودارزیابی خود را باال خواهند برد و از ایجاد ففرهرو
اجتماعی جلوگیر خواهند کرد .درگیر شغلی نرا دهندة این است که شرغل از اهمیرت
ذاتی برا فرد برخوردار است یا معنا شخصی یا ییامدها مهمی برا زنردگی فررد دارد
که به تمایل بیرتر برا سخت کار کرد در گروه و بهبود عملکرد مریانجامرد و همچنرین
احتما کمتر درگیر شد در ففرهرو اجتماعی را منجر میشود .بنابراین اگر گروهری در
یک کار ذاتا مهم درگیر شوند اعضا آ بیرتر درگیر خواهند شد .زیرا تلشها خود را
کمکهایی ارزشمند و معنادار برا سازما درک میکنند .در اعتل هر سازما افراد ترأثیر
بسزایی دارند .برا نیل به این هدف نیازمنرد نیررو انسرانی فعرا و توانمنرد و براانگیزه
هستیم که با عملکرد مناسب به تعالی سازما کمک کنند.
اما در مد ففرهرو مطر شده عواملی مانند عدم علقه بره فعالیرت عردم علقره بره
شغل تبعیضها جنسیتی و  ...به عنوا عوامل روانرناختی و رفتار مؤثر بر شکلگیر
ففرهرو شناخته شده است .از فرف دیگر در این مد عوامل ساختار مربوط به کرار و
وظیفه مانند شفاف نبود وظرای

ترداخل وظرای

حجرم کرار و  ...بره عنروا عوامرل

ساختار کار که سبب ففررهرو مریشرود اشراره شرده اسرت .در سرا  2004لیرد  1و
همکاران

مطالعها در مورد ففرهرو اجتماعی در گروههایی از دو شررکت مختلر

دو سطح مختلر

فررد و گروهری انجرام دادنرد .ادراک شرخص از شرفافیت وظیفره برا

ففرهرو اجتماعی ارتباط منفی دارد .زمانی که وظای
ارتباط با وظای

در

شفاف باشد و انتظارا

از فررد در

فرد مرخص باشد فرد با علقه و انگیزة بیرتر کارها را انجام میدهد و

کمتر ففرهرو از انجام داد کارها را شاهد هستیم.
1. Liden
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در مد مطر شده فرهنگ ففرهرو عواملی مانند عدم اهمیت داد به کرار و زمرا و
بیررتر برر ففررهرو

فردمحور را شامل میشود .کلهه و اندرسو ( )2007برا تحقیقرا

اجتماعی تلش کردند به این سؤا یاسخ دهند که آیا فرهنگ بر ففرهرو اثر دارد یا خیر؟
بعد فرهنگی فردگرایی در برابر جم گرایی بر ففرهرو اثر دارد .افراد با فرهنگ فردگرایی
تمایل زیاد برا ففرهرو دارند و افراد با فرهنگ جم گررا انگیرزة بیررتر بررا کرار
گروهی دارند.
در مد فراحیشده نیز عدم توجه مدیرا به وضعیت کارکنا از جنبهها گونراگو و
همچنین فقدا نظار

بر کار کارکنا ففرهرو خود مدیر و توجه نکرد به ویژگیها و

توانمند کارکنا در انتصابا
نق

که منجر به ففرهرو میشود اشاره شده است .در این میا

مدیرا و رهبرا در مبحث ففرهرو برجسته است .آ ها اگر بتوانند رفتار متناسب

و منطقی و متعالی با کارکنا برقرار کنند میتوانند بر نگرش و واکرن
بگذارند و انگیزه و تمایل آنا را نسبت به انجام داد کار مضاع

آ هرا ترأثیر مثبرت

کنند .این مهم از فریرق

«رفتارها رهبر » میتواند انجرام شرود و حرس تعلرق و دلبسرتگی سرازمانی کارکنرا را
تقویت کند .در این صور
و انگیزة کار کارکنا افزای

زمینة بهبود عملکرد سازمانی و انگیزش کارکنا رقم میخرورد
مییابد .فرانته 1و همکاران

( )2006آنچه رهبرا گروه هرا

میتوانند انجام دهند تا از ففرهرو اجتماعی جلوگیر کنند را مورد بررسی قررار دادنرد.
آ ها به این نتیجه رسیدند که تیمهایی که دارا یک رهبر رسمی و باانگیزه هستند عملکرد
بهتر دارند و کمکار کمتر از تیمها بدو رهبر رسمی دارند .همچنرین محررکهرا
ماد میتوانند بسیار تأثیرگذار باشند .یکی از این عوامل اجرا سیسرتم یرداخرت حقروق
متغیر مثل داد یاداش به کارکنا است .بر اسا
عملکرد ضعی

این برنامه با گذشت زما کسرانی کره

دارند یراداش کرم و کسرانی کره عملکررد براالیی دارنرد یراداش براالتر

میگیرند .داشتن برنامهها یرداخت بر اسا

مهار

و شایستگیهرا مریتوانرد منجرر بره

ترویق کارکنا شود که مهار ها بیرتر را آموزش ببینند و از آ هرا بهرره بگیرنرد؛ یرا
1. Ferrante
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داشتن برنامهها و مزایا انعطافیذیر به این ترتیب که کارمندا میتواننرد از برین مزایرا
ییرنهاد آ را که بیرتر تمایل دارند برگزینند .در این حالت به کارکنرا ایرن اختیرار داده
میشود که با توجه به نیازها و شرایطرا مزایا را دریافت کنند و از آ بهرهمند شوند.
عامل دیگر در ترغیب کارکنا ترفی شرغلی اسرت .هاکسرما 1و همکراران

( )1998و

والر )1996( 2بر آ اند که ارزیرابی مسرتمر از عملکررد کارکنرا در سرازما مریتوانرد در
برنامهریز نیرو انسانی بهتر عمل کند و ناخودآگاه کارکنا ترویق و ترغیب خواهند شد
تا کارایی باالتر از خود بروز دهند .در نتیجه انگیزش آ ها بیرتر میشود .از سویی دیگرر
سازما ها در بسیار امور از گروهها بهره میبرند .حضور فعرا کارکنرا در گرروه نقر
زیاد در کارایی سازما دارد .ففرهرو اجتماعی کارایی گرروه را کراه
کاه

کارایی افراد در گروهها کار ضع

مریدهرد و برا

سازمانی بروز خواهد کرد .سازما هرا بررا

داشتن سازما مطلوب باید تلش کنند یرک تصرویر مطلروب در ذهرن کارکنرا از فریرق
اجرا عدالت منصفانه بود یاداش احترام و سایر عوامل انگیزشی ایجاد کنند ترا از ایرن
فریق منجر به کاه

ففرهرو اجتماعی شوند.

فضا ففره رو ر شامل فضا غیردوسرتانه فضرا نامناسرب محریط کرار

فضرا

سیاسی محیط کار درگیر ذهنی و جسمی کارکنا در فضا مجراز ر کره ففررهرو را
شکل میدهد در تحقیقا

ییرین مورد توجه قرار نگرفتره اسرت .همچنرین در ایرن مرد

الگو منسجمی که عوامل شکلدهندة ففرهرو و ییوند آ ها را بره هرم نررا مریدهرد
مراهده میکنیم که ییوند این عوامل منت به ییامدها منفری بررا افرراد و گرروههرا و در
نهایت برا سازما میشود.
پیشنهاد
در این تحقیق کیفی تلش شد با استفاده از راهبرد مفهومساز دادهبنیاد به نظریها دسرت
یابیم که عوامل مؤثر بر شکلگیر و ییامدها ففرهرو سازمانی را بیا کند .نتای تحقیق
1. Hoeksema
2. Waller
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از تحلیل و کدگذار  17مصاحبه از مدیرا دولتی شهر سریرجا و اعضرا هیئرتعلمری
دانرگاه ها استخراج و به تدوین نظریة ففرهرو سرازمانی منجرر شرد .برر اسرا

نظریرة

ففرهرو سازمانی عواملی مانند مخربها ساختار و رفتار کار فرهنگ ففررهرو از
کار را شکل می دهند و همچنین فضایی در سازما تحت عنوا فضرا ففررهرو شرکل
می گیرد کره دارا خصوصریاتی از قبیرل درگیرر کارکنرا در فضرا مجراز

روابرط

غیردوستانه در محیط کارو بحثها سیاسی است و در ایرن میرا شررایط مداخلرهگرر
همچو عدم شایستگی مدیرا و مرکل
سازمانی با علئمی همچو

اهما کار

جسمی و روحی کارکنا منجر بره ففررهرو
ففره رفتن از انجام داد وظای

شرغلی و عردم

همیار و همکار در فعالیتها گروهی میشرود .و در نهایرت نتیجرة ایرن ففررهرو
نترای حاصرل از ایرن

ییامدها منفی برا فرد و گروه و سازما در یری دارد .برر اسرا
تحقیق ییرنهادهایی ارائه میشود:
ر فراحی مجدد ساختار سازما برا شفاف کررد وظرای
مرخص کرد وظای

شرغلی افرراد و همچنرین

شغلی برا جلوگیر از تداخل وظای ؛

ر شکلدهی ساختار که توجه به علیق و نیازها کارکنا را در انجرام داد وظرای
شغلی مورد توجه قرار دهد؛
ر مدیرا با همکار کارکنا فضا سازما را به سمت فضا دوستانه تلش و کرار
همکار

و دور از سیاست سوق دهند و همچنین فرهنرگ اسرتفاده از فضرا مجراز در

محیط کار آموزش داده شود؛
ر به سلمت کارکنا اهمیت داده شود و اگر کارکنا در زمینة سلمت جسمی و روحی
مرکلی دارند مدیرا در جهت برفرف کرد مرکل اهتمام ورزند؛
ر در جهت توسعه و بومیساز مد ففرهرو تحقیقاتی با توجه بره مرد یرارادایمی
تحقیق در جهت تدوین یرسرنامه با هردف بررسری میرزا تأثیرگرذار عوامرل مربروط و
سنج

میزا ففرهرو سازما ها صور

یذیرد.
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