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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, semi-

structured 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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 و سازمانی: پیشایندها روی طراحی مدل سیستماتیک طفره

 پیامدها
2ابطیض،معین1،رضازارع1زادهرضافتحیعلی

 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 1

 ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایراناستادیار، گروه علوم سیاسی. 2

 (25/07/1400 تاریخ پذیرش: ـ 29/04/1400 )تاریخ دریافت:

 چکیده

رجوعان  اند و نیز افزایش شکایت ارباب وری منابع انسانی با آن مواجه کاهش بهره ةزمیندر ها  سازمان که یمشکالتاغلب  ةریش
روی سـازمانی   ویـهه فرـره   توان در رفتارهـای دـدتولید بـه    می های دولتی را قت در دریافت خدمات از سازماناز اتالف زیاد و

هـا   و تـالش در جهـت رفـع آن    شود روی در سازمان می گیری فرره پی بردن به عواملی که باعث شکل ،پس .دکرجو و جست
عوامـل   ةمطالعـ به  ،بنیاد سازی داده استراده از راهبرد مرهوم این مقاله، مبتنی بر پهوهشی کیری، با .دارای اهمیت فراوان است

 شـامل  ،متخصصـان  تن از 17با  زمینهپردازد. در این  میهای دولتی  سازماندر  روی و پیامدهای آن فررهگیری  شکل مؤثر بر
و به روش  هدفمند ةشیوه ب ،آماری ةنمونبه عنوان  ،ها علمی دانشگاه تئهی یاعضاو سیرجان  شهر های دولتی سازمانمدیران 

بـر   محوری و انتخابی مورد تحلیـل قـرار گرفـت.    و کدگذاری باز ةمرحلمتون مصاحبه در سه  ساختاریافته مصاحبه شد و نیمه
فضـای   در کنار این فرهنگو کند  می روی را ایجاد فرهنگ فرره ساختاری و رفتاری کارهای  مخرب شده اساس مدل فراحی

 همـراه  اسـت، هـای سیاسـی    بحـث  وروابط غیردوستانه  و فضای نامناسب فیزیکی کارو  ای مجازیفض شاملکه  ،روی فرره
د شو می روی سازمانی عدم شایستگی مدیران و مشکالت جسمی و روحی کارکنان منجر به فرره مانند ای کننده تقویتشرایط 

 در پی خواهد داشت.سازمان گروه و و  برای فرد فراوانی پیامدهای منریسازمانی  روی و در نهایت فرره

 واژگانکلید

 .بنیاد پردازی داده نظریه روی سازمانی، فرره های دولتی، رفتارهای ددتولید، سازمان
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 مقدمه

 کارکنرا   اسرت و  فررد   و گروهی و سازمانی سطح در دیگر یک تقویت عصر جدید عصر

 کرار  در  مختلر  هرا    گرروه  برا  سازما  از سو  شده تعیین اهداف به دستیابی دائم برا 

 و نترای   رود مری  انتظرار  فناورانره   هرا   حمایرت ییرررفت   با و ها گروه وجود با. ندا ارتباط

 در این میا  شناخت(. Supardi & Rosiana 2021) شود حداکثر ها عملکرد گروه برآیندها 

 فاهردا  بره  دستیابی به منظور آ  ها  انگیزه و علل یافتن و کار محل در کارکنا  رفتارها 

 نفر   رفتار کارکنرا  بره   دارند انتظار ها زیرا مدیرا  در سازما  .زیاد  دارد اهمیت سازمانی

 کارمنردا   اما. شا  باشد شغلی ها  مسئولیت و وظای  تکمیل در جهت و سازما  موفقیت

 مروارد  برخری  در حتری  و مضرر   سرازما   برا  که دهند می رفتارهایی انجام دارا  یتانسیل

 کارکنرا   منفری  رفتارها  گونه این به .زند می آسیب نیز کارکنا  بهزیستی به و مخرب است

در  .(169 :1398مرن  و همکرارا     شرود )نیرک   رفتارها  ضدتولید گفته مری  کار محل در

 اخرتل   کرار  رونرد  در بلکه ؛کنند را اجرا نمی خود وظای  تنها نه کارکنا  گونه رفتارها  این

 Czarnota-Bojarska) کنند و سازما  آسیب وارد می خود همکارا  و به آورند به وجود می

هرا    گروهی و اجرا  یروژه ها کار ها  متداو  میا  کارکنا  سازما  یکی از تجربه(. 2015

هرا  کرار تیمری و     ها برا  تقویت مهرار   رهبرا  سازما  (.Byun et al. 2020) تیمی است

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

محبوبیترا  برین رهبررا  و مردیرا   از خرود نررا       رغم  به  ا  به کار تیمی کارکنا  علقه

دهند که اغلب به دلیل حضرور اعضرایی اسرت کره مررارکت ینردانی در کرار تیمری          نمی

 (.Rosch 2015) کنند کار  می یا اهما  کنند مین

ها  کرار  کره مررارکتی در تریم      اعضا  تیم ر کار سازمانی رسد افراد اهما  به نظر می

انزجار  مهم کنند و یکی از دالیل کار تیمی را مخدوش می بارةتصورا  کارکنا  در ر ندارند

 (.Coers et al. 2009) رو  اعضرا  تریم اسرت    هرا ففرره   افراد در سازما  از کار در گرروه 

افترد و   مری  اتفاق اغلب که است ا  یدیده ما ها و ساز گروه کارکنا  در رو  ففره متأسفانه 

 فعالیرت  گروهری  صرور   بره  کره معمروال    شرود  می افراد  تلش و انگیزه کاه  منجر به
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 باشد داشته همراه به زیانبار  عواقب و بینجامد سازما  ةتوسعبه کند   تواند می کنند و می

(Rajaguru et al. 2020.) 

ا  در کرار   هرا سرهم عادالنره    آ  .کل گروه تأثیر داردرو  افراد در گروه بر یویایی  ففره

کرار   شوند. همچنرین افرراد کرم    مند می ولی از مزیت تلش سایر اعضا بهره ؛گروهی ندارند

کنند در مقایسه با زمانی که کار فررد  انجرام    زمانی که برا  یک هدف مرترک فعالیت می

ر عردم مررارکت کارکنرا  ترأثیر     تواند بر  دهند مرارکت کمتر  دارند. عوامل زیاد  می می

مسائل ترر    از درک خود ممکن است کارمندا  از آشکار شد  عدم دان  و مثل بگذارد. 

حررف   یرا کرم  باشند نفس کمتر  داشته   داشته باشند یا ممکن است ذاتا  جسار  و اعتمادبه

یا کسی به  ها اهمیتی ندارد آ  تلش که برخی از کارکنا  ممکن است معتقد باشند باشند یا

نظر  صرف (.Aggarwal & O’Brien 2008) کند ها در کار تیمی توجه نمی سهم و اهمیت آ 

فراتر از انجام   رو  رو  در سازما   این واقعیت همچنا  باقی است که ففره از دالیل ففره

ور  سرازما  و رضرایت    برر بهرره  فبر    هبر کار  با تنبلی  بر نتای  کار  کل گروه و داد  

 از همکارانررا   کننرد  احسرا   کارمنردا   که رجوع اثر منفی خواهد داشت. هنگامی ارباب

در حرا    سرازمانی  عردالتی  کنند که نروعی بری   گونه ادراک می این  کنند می خوددار  تلش

کننرد   مقایسره  همکرارا   ةبقیر  با را و دستاوردها  خود تلش کارکنا  وقتی یا وقوع است

 شرود  مری  ا  زمینره  نبوده ترخیص قابل شا  فرد  تلش هشوند ک متوجه و برابر ( ةنظری)

 رو  ففرره  یرا  کرار  از اجتنراب  ضدتولید به صور  رفتار که کار  ها  تلش کاه  برا 

 .(96 :1393شود )اعتماد  و همکارا   نمایا  می

اند که به  برده ییهایی  برنامه ةندیفزایردازا  دولت به رشد  هیو نظر یروانرناسا  اجتماع

در  ییفرهنگ خودسرتا  ینوع جادیو صحبت از یرورش و ا اعتنا هستند یب اریف  عامه بسمنا

برارز  ها   یکی از جلوه .ردیگ می دهیرا ناد یاجتماع تیکه مسئول  شود؛ رفتار می ها سازما 

موقرر  کررار  برره داد  رو  و عرردم انجررام یر  اجتمرراعی کارکنررا  ففرررهذیرر عرردم مسررئولیت

 مرردم  و جامعره  بر واسطه بی کارمندا  کار  رو  سازمانی و کم ففره .است کنندگا  مراجعه

 مرردم   سررگردانی  شرلو،   هرا   صر   شرود؛  مری  مرراهده  وضرو    بره  و گرذارد  مری  تأثیر
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 برا  .را به همرراه دارد  زیاد  ها  شکایت و مند  گلیه که رجوع ارباب مکرر وآمدها  رفت

رو  در  گیرر  ففرره   شرکل  کره علرل  مطرر  اسرت   اال  ؤسشده این  مطالب گفتهتوجه به 

رو   ها  زیانبار آ  ییست؟ شرایط و بستر وقوع ففرره  ند؟ ییامدها ا ها  دولتی کدام نهاد

 سازمانی ییست؟

اساسی کرده و شررایط  ها   نسبت به گذشته تفاو ها  همچنین فضا  حاکم بر سازما 

دیرد  بررا    جهرا    است کره زمینره    آحاکم شده است. این بیانگر ها  جدید  بر سازما 

تواند در  می وجود نداشت. به همین دلیل این تحقیق رو  کارکنا  شکل گرفته که قبل  ففره

 قلمداد شود.جهت شناسایی این عوامل گام اساسی و مهمی 

مدلی از   دشو می رو  مرخص ففره دهندة شکل جدا  از اینکه عوامل   در این یژوه 

 که است رو  ففره دهندة شکل  عوامل طارتبار و ساختا بیانگرکه شود  می رو  فراحی ففره

  ترلش بررا  نهایت  در و نرده است. یرداختهارتباط ساختار و در تحقیقا  گذشته به این 

جوام  مختلر  برا    ةتوسع ریدر مسها   تئور نیبا توجه به نق  مهم ا ا ینظر  ساز یبوم

 کره برر   اسرت  گرر ید یلر یها دل آ  یرهنگف ی واسیس و  اقتصادها   در نظر گرفتن تفاو 

 کند. می دیکأتیژوه   نیا داد  ضرور  انجام

 پژوهش ةپیشینمباني نظری و 

هرا ایرن     به کار رفرت. آ  1979  در سا  اولین بار توسط التا  و همکاران رو  ففره ةواژ

 زمانی که در یک کار گروهی شررکت   کاه  تلش افراد در کار ةواژه را در توصی  یدید

هرا  تیمری کمرک انردکی      که به یروژهافراد  (؛ Latane et al. 1979) به کار بردند  کنند می

انتظار دارند سایر اعضا  تیم کمبود تلشرا  را جبرا  کننرد و هرم انتظرار    هم اما   کنند می

مفهروم   .(Pieterse & Thompson 2010)ها  مرابه با همتایا  خود را دارند  دریافت یاداش

و مدیریت معموال  با نتای  مثبت و بهبرود عملکررد کارکنرا      یسازمان مباحثدر  کار تیمی

ها  کار  نترایجی   اما برخی مطالعا  نرا  داده است مرارکت افراد در گروه .همراه است

. عامل اثرگذار برر  دهد به دست می رود میها  افراد انتظار  کمتر از آنچه از مجموع توانایی

رو  در  کار  و ففرره  انگیزه است که به تلش کارکنا  برا  اهما وقوع این یدیده کاه  
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 را رو  ففرره  ةیدید دیدگاه نظر   . از(67: 1393شود )باقر  و همکارا   سازما  منجر می

 یکپاریره  و (گر  میانجی روند بر تمرکز با) خاص از آ  ةدامن و ماهیت به توجه با توا  می

  اجتماعی مختل  رفتارها  توضیح) بلندیروازانه تا( دهاینافر و متغیرها از بسیار  ترکیب)

 & Supardi) داد کلسریک توضریح   هرا   نظریره  ماننرد ( هرا  گرروه  در افراد ةانگیز جمله از

Rosiana 2021). نظیرر   باشرد؛  تواند منت  از ابعراد سرازمانی   رو  سازمانی می ففرهعلوه  به

ریز  منراب  انسرانی و محریط     ف  برنامهتمرکز(  فناور   اهدا  ساختار )رسمیت  ییچیدگی

رر   انتظرار  ةنظریر کره   انرد  برر آ  . برخی دانرمندا  (114ر   101: 1395)سامانی و همکارا  

آنهرا معتقدنرد    .رو  در سرازما  باشرد   تواند مبنایی بررا  تررریح ففرره    انگیزش وروم می

ت تروزیعی در  دارد و شفافیت وظرای  و عردال  ثیر أترو   بر ففره  یوظاوابستگی متقابل 

 .(79: 1397رو  را کاه  دهد )فاضلی و همکارا   تواند ففره سازما  می

جرو  عوامرل   و رو   محققرا  شرروع بره جسرت     ففرره  ةزمینر با افزای  مطالعرا  در  

( سراختار یدیرده را   2014)و نیکرولز   1سیمز مثل آ  کردند.  ةبازدارندکننده و عوامل  تسهیل

ها کاه  یرا   رو  را در سازما  که ممکن است ففره کردند شناسایی تجزیه و متغیرهایی را

فرد در  کردند بهبود توانایی یک فرد در نرا  داد  سهم منحصربه اعلمها  افزای  دهند. آ 

هرا  فررد  توسرط دیگررا  از      گروه و افمینا  از شناسایی مرارکت ةاندازگروه با کاه  

 2هرا  سرازمانی اسرت. شریپرز     در تریم  رو  ها  مؤثر در کاه  رفتارها  ففرره  استراتژ 

ها در سرازما  در جبررا     ها  فرد  اعضا  تیم ( مطالعا  خود را به بررسی تفاو 2014)

براالیی از   ةدرجرو  در سازما  گسترش داد. و  دریافت که اعضا  تیم با  رفتارها  ففره

او همچنرین   رو  اعضرا  دیگرر هسرتند.    شناسی قادر به جبرا  مؤثر ففره موافقت و وظیفه

کار  اجتماعی کارکنا  دیگر برا توافرق    دریافت که اعضا  تیم برا  یوشاند  رفتارها  کم

کره از نظرر    دیگرر  ةزمینر کار اجتماعی در  که افراد کم  صورتی . درکنند میضمنی همکار  

اعضا  تیم ارزشمند است توانایی خود را به اثبا  برسانند )یعنی عملکرد بهترر در بخر    

                                                                                                                   
1. Simms 
2. Schippers 
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کار( عدم مرارکت و فعالیت ایرن افرراد در کرار     داد  ها در انجام تیمی کمک به همدیگر و 

رو   یذیر است. نتای  برخی مطالعا  حاکی از آ  است که جنسریت برر ففرره    تیمی توجیه

  کار  در مردا  بیرتر از زنا  است(  امرا جنسریت بره    گذارد )احتما  کم اجتماعی تأثیر می

فرد بود  مهم نیست. این بدا  معنرا نیسرت کره لزومرا       د منحصربهدیدگاه فرد در مور ةانداز

واق   برعکس؛ اگر کسری   کنند. در کار  می فرد  دارند کم ها  منحصربه افراد  که توانایی

 .تر کار خواهد کررد  فرد او برگرفته از گروه است  سخت ها  منحصربه درک کند که توانایی

هرا  فردگررا و غربری(     ها  مختلر  )فرهنرگ   هنگتوا  از یگونگی تمایل فر علوه می هب

رو   شرقی( برا  ترریح و بروز ففرره  ر گرایانه ها  جم  ها )فرهنگ نسبت به سایر فرهنگ

 (.Boren & Morales 2018)اجتماعی استفاده کرد 

رو   هایی که دارا  یک رهبر رسمی و باانگیزه هستند عملکرد بهتر  دارند و ففره تیم

 کار  اجتماعی مرتبط برا موقعیرت   همچنین کم .ا  بدو  رهبر رسمی دارنده کمتر  از تیم

 (.Pieterse & Thompson 2010)بلکه با روانرناسی فرد همخوانی دارد   نیست

کار  اجتماعی  یاسخ دادند که آیا فرهنگ بر کما  ؤس( به این 2007) و اندرسو  1کلهه

کرار و   و روانرناسری سرازمانی   و تشخصری  ةمطالعر هرا بره    اثر دارد؟ در کنار فرهنرگ  آ  

خونگرمی و گرودگی استفاده کردنرد   و ها از ابعاد شخصیتی وجدا  اجتماعی یرداختند. آ 

قدر  برر تمایرل فررد     ةفاصلگرایی و  و دریافتند که ابعاد فرهنگی فردگرایی در برابر جم 

اد  بررا   رو  در سرازما  اثرر دارد. افرراد برا فرهنرگ فردگرایری تمایرل زیر         برا  ففرره 

بیرتر  برا  کار گروهری دارنرد    ةانگیزگرا  رو  و افراد با فرهنگ جم  کار  و ففره اهما 

 (.Robert 2020رو  دارند ) قدر  باال تمایل بیرتر  برا  ففره ةفاصلو افراد با 

 روی طفره های نظريه

 2اثر اجتماعي ةنظري

)میزا   وذ دیگرا  در یک وضعیت معینمقدار نف» است که بر آ  (1979) 3و همکارا  التانه

                                                                                                                   
1. Klehe 
2. social impact theory 
3. Latane et al 
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تعرداد   یس هرگراه  .واسطگی بی  تأثیر اجتماعی آنا ( تاب  سه عامل است: تعداد  نیرومند 

شرود مخافبرا  بیررتر  ترأثیر      کمتر می شا  فیزیکی ةفاصلافراد زیادتر نفوذشا  شدیدتر و 

. برر  3رنگی هم  2افاعت  1یذیرشند از: ا عبار ییامدها  رفتار  نفوذ اجتماعی  .«یذیرند می

 میرا  اعضرا    وظیفره  یرک داد   انجرام  بررا   گروه اعضا  بیرتر نظریه  تلشاسا  این 

 ترلش  گرروه  ةانرداز  افزای  با تا دشو می سبب موضوع و این شود می تقسیم گروه مختل 

 (.Simms & Nichols 2014)گروه کاه  ییدا کند  اعضا 

 4سواری مجاني ةنظري

کاال  عمرومی مطرر  شرده اسرت. منظرور آ  کاالهرا         ةلم اقتصاد در عرصاین نظریه در ع

کنند بدو  اینکه ارزش آ  را بپردازند. در تعریر    ها استفاده می ا  از آ  عمومی است که عده

توا  گفت حالتی است که افراد به صور  عقلنی و منطقری برا کرم     سوار  مجانی می ةنظری

گیرنرد. ایرن گررای      کنند سوار  مجرانی مری   ه دریافت میها در مقابل منافعی ک کرد  هزینه

 (.77:  1396ها  سازمانی است )فاضلی  و هزینه  گروه  تغییرا  علیق ةاندازتابعی از 

 5اجتماعي ةمقايس ةنظري

 مفروضرا   گررفتن  نظرر  در برا   شرد  فسرتینگر مطرر    توسرط  که اجتماعی  ةمقایس ةنظری

 دیگررا   برا  را خرود  یگونره  آنرا   که کند می ر مط   این موضوع رااشخاص بین انگیزشی

 ةمقایسر  ةنظریر . اسرت  متمرکرز  خرود  شناخت به افراد گرای  بر نظریه این کنند. می قیا 

 و توانرایی  ارزیرابی  بررا   بیرونری  مرجر   نقراط  گررفتن  نظر در برا  افراد تمایل اجتماعی

 کرار  مررغو   هری گرو به صرور   وقتی دارند تمایل اشخاص معموال . است هایرا  مهار 

 بره  اجتمراعی  رو  ففرره  بنابراین .دکنن هماهنگ سایرین با را خود کوش  و تلش هستند

 کننرد  ییرره  کاهلی و تنبلی خود کار در دیگرا  دارند انتظار افراد که افتد می اتفاق دلیل این

 (.78: 1396 فاضلی)

                                                                                                                   
1. compliance 
2. obedience 
3. conformity 
4. free riding theory 

5. social comparison theory 
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 1اجتماعي خسارت جبران ةنظري

هرا    ارزیرابی  نبرود   شررایط  در دندار عهده بر را معیج وظای ها  گروه در هنگامی که افراد

 ترلش  کمبرود  کنند سعی می یس کنند  بیرتر  می ارکشخصی  به صور  گروه درجمعی 

 جمعی هدف بیرتر  برا  همکار  افراد مجبورند حالت این در. کنند جبرا  را اعضا سایر

کره بره ایرن     کننرد بیرتر فعالیت  سایرین همکار  مبودک خسار  جبرا  دهند و برا  انجام

 خسار  جبرا  رفتار برا  عامل شود. اولین اجتماعی گفته می خسار  جبرا  ةنظریحالت 

 افرراد  بررا   گروه محصو  بود  مهم عامل اعضا و دومین سایر همکار  بود  ناکافی درک

 .(Williams & Karau 1991) در آ  است کننده مرارکت

در  هرا   تئرور  نیر ا زیتمرا  بر رتریب رو  ففرهها    تا کنو  محققا  تئوراسا   بر این

ایجراد کننرده   عوامرل بازدارنرده و   که  است دلیل همینبه  .اند تمرکز داشته رو  ففره ةزمین

در جهرت کراه     .مررخص شرده اسرت   هرا   بر اسا  شرایط مختل  سرازما   رو  ففره

 .اند کردهر  طمنیز ییرنهادها  مختلفی  رو  ففره

محققرا   و  تا کنو  مورد توجره قررار نگرفتره    رو  ففره  ریگ شکل درک ساختار و اما

و  رفترار  هرا    مختلر  از جنبره  اند که یگونه عوامرل   موضوع داشته نیبه ا یتوجه اندک

 هرا  سرازما  در  رو  ففرهکه به  شود می ییندهایفرا جادیاعث امحیطی و شغلی بو فیزیکی 

که به صور  جام  و کامل این عوامل را در  ا  تئور به همین لحاظ تا کنو   و دانجام می

 .کند ارائه نرده استبررسی  دیگر کیارتباط با 

 پژوهش ةپیشین

سایر یژوهررگرا  در   ةوسیلها به  رو  در سازما  برخی مطالعا  ییرین در خصوص ففره

 بیا  شده است. 1جدو  

                                                                                                                   
1. social compensation theory 
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 روی تجربی پژوهش در ارتباط با متغیر طفره ةینپیش .1جدول 
 نوع استفاده ها تفاوت و اشتراکات/ نقد نتایج پژوهشگران عنوان پژوهش
بررسی نق  

رو   ففره
اجتماعی کارکنا  

بین  ةرابطدر 
رضایت شغلی و 

رفتارها  
ضدتولید کارکنا  

مین أتسازما  
اجتماعی شهر 

 یر هرت

من  و  نیک
همکارا  

(1398) 

ی که به ی  این تحقیق کمّنتا
ییماشی در یک ر  روش توصیفی

 نفر  انجام شد نرا 111 ةنمون
 رفتارها  بر شغلی رضایت داد

 معنادار و منفی تأثیر ضدتولید
 تعدیلگر همچنین نق . دارد
 ةرابط در اجتماعی رو  ففره

 ضدتولید رفتار و شغلی رضایت
 گرفت. قرار تأیید مورد

توجه به  بای است و این مطالعه کمّ
که برا    بسته ةیرسرناماستفاده از 

نتای    ها استفاده شده آور  داده جم 
توا  به جوام  دیگر تعمیم  را نمی آ 
آزمو  و بیا  متغیر تعدیلگر  ةشیوداد. 

  رو  است که ففره  در این تحقیق
 .مانند متغیر میانجی بحث شده است

دهد که نارضایتی  این مطالعه نرا  می
ل و عدم درک عدالت سازمانی از شغ

شود که مرابه  رو  می منجر به ففره
ها  رفتار   مخرب دهندة شکل مفاهیم 

 کار در مد  یژوه  ماست.

عدم استفاده در 
اکتراف کدها و 

ها/ کمک  مقوله
به ترخیص د  کر

روابط میا  اجزا  
 مد 

شناسایی عوامل 
رو   بر ففرهثر ؤم

اجتماعی در میا  
کارشناسا  بخ  
خصوصی با 
استفاده از 

ها  شناخت  نقره
 یعل 

فاضلی و 
همکارا  

(1397) 

که با رویکرد   در این یژوه 
شناختی با یک  کیفی نگاشت

  اجرا شده است  نفر15 ةنمون
در  رو  ففرهبر ثر ؤمعوامل 

یهار گروه عوامل فرد   
گروهی تقسیم   سازمانی  شغلی

 شدند.

صور  کیفی اجرا شده ه این یژوه  ب
ها  اصلی و  ت و به کر  مقولهاس

فرعی با توجه به نظرا  افراد مختل  
یرداخته است. توجه به ارزیابی عملکرد 

اسا  آ  و ظرفیت  ها بر و یرداخت
ها  کار  نکا  مهمی است که  گروه

در این یژوه  به آ  اشاره شده است. 
فرهنگ و نتای  مخرب  ةمقولاما به 
 اشاره نرده است. رو  ففره

را  کمک ب
ساخت مفاهیم و 

ی عل  ةمقولکر  
ها   مخرب

رفتار  کار در 
 مد  تحقیق ما

 عوامل شناسایی
 رو  ففره بر مؤثر

 با سازمانی
 راه ةنقررویکرد 
 نظام اصل 

 ادار  )مورد
 وزار  :مطالعه

 و ارتبافا 
 افلعا ( فناور 

سامانی و 
همکارا  

(1395) 

ترکیبی  با استفاده  ةمطالعدر این 
  نفر 15 ةنمونلفی و از فن د
گذار بر ثیرأتها   شاخص
رو  سازمانی  محیط   ففره

و   ساختار  اهداف  کارکنا 
ور  عنوا  شد و با روش افن

یابی معادال  ساختار  در  مد 
ثرترین ؤمنفر  180 ةنمونیک 
رو   بر ففرهثیرگذار أتعامل 

سازمانی بعد محیط سازما  عنوا  
 شد.

دلفی در این با توجه به اینکه از روش 
یک  مطالعه استفاده شده صرفا 

یا  قهبفبند  صور  گرفته و  دسته
علل جدید  کر  نرده است/ اشاره 
به فناور  و اهداف به عنوا  عوامل 

ها   رو  کارکنا  از جنبه بر ففرهثر ؤم
 خوب این مطالعه است.

این مطالعه به 
استخراج کدها و 

ساز  در  مفهوم
 ةمقولمد  در 
 رو  ففرهفضا  
 .دکرکمک 

رو   ففره
 ةارائاجتماعی: 

الگویی برا  
گیر  عوامل  اندازه

مؤثر بر آ  در 
ها  تولید  تیم

دان  علوم 
کید أتانسانی )با 

 ها( نامه بر یایا 

باقر  و 
همکارا  

(1393) 

 ةمرحلترکیبی در  ةمطالعدر این 
او  با روش تحلیل محتوا در 

نفر  دو بعد عوامل 16 ةنمونیک 
 14عوامل فراتیمی با  تیمی و

شاخص به عنوا  عوامل مؤثر بر 
رو  اجتماعی شناسایی  ففره

ی با یک کمّ ةمرحلشدند و در 
نفر  با کمک تحلیل 116 ةنمون

یابی  و روش مد یید  أتعاملی 
یید أتمعادال  ساختار  مورد 

 قرار گرفتند.

ابعاد و یید أتترکیبی بود  و 
ی ها  اکترافی با روش کمّ شاخص

قو  این  ةیید  نقطأتیل عاملی تحل
اما این تحقیق عوامل را  .مطالعه است

است و جا  ده کرفبقه تقسیم  دودر 
این را داشت که فبقا  با جزئیا  

. این تحقیق عوامل دکربیرتر ایجاد 
خوبی بیا   رو  را به بر ففرهثر ؤمتیمی 
 است.ده کر

 ةاستفادعدم 
مستقیم در 
فراحی مد  و 
 ترسیم روابط در
مد  ما/ کمک به 
شناخت مفاهیم و 

بند  عوامل  فبقه
بر ثر ؤمگروهی 

 رو  ففره
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 روی تجربی پژوهش در ارتباط با متغیر طفره ةینپیش .1جدول ادامة 

 نوع استفاده ها تفاوت و اشتراکات/ نقد نتایج پژوهشگران عنوان پژوهش
بررسی عوامل 

بر یدیدة ثر ؤم
رو   ففره»

در « اجتماعی
ها   فعالیت

مورد )گروهی 
ها   مطالعه: گروه
مطالعاتی 
دانرجویی 

 مامادانرگاه 
 )ع(صادق

سازیا   ییت
و مرتضو  

(1389) 

که به   ینتای  این تحقیق کمّ
 ةنمونییمایری در یک  روش
نفر  انجام شد  نرا  داد 140

ایجاد  و ها  انگیزشی فراحی کار
استانداردها  کار  و 

ترین  بخری به کار عمده هویت
هایی هستند که منجر به  شاخص

رو   کاه  یا حذف ففره
 .شوند اجتماعی می

یذیر   یممی است و تعاین مطالعه کمّ
نتای  آ  یایین است و مانند سایر 

 ةعمدمطالعا  به بیا  سه دلیل 
گروهی و  و فرد  أمنرکه  رو  ففره

کار  دارد اشاره دارد و از بستر و 
هنگ و ساختار غافل مانده است. رف
بند   قو  در این یژوه  تقسیم ةنکت
بعد بر اسا  دالیلی  ین به  رو  ففره

زند و  است که از فرد اجراکننده سرمی
 ةددهن ی نرا صور  کمّه همچنین ب

معنادار  عوامل فرد  و گروهی و 
 .است رو  ففرهکار  بر وقوع 

عدم استفاده در 
 /فراحی مد  ما

یید أتجهت  صرفا 
بند   تقسیم

ها  صحیح مفهوم
 ؛در فبقا  فرعی
مانند فردمحور  

ها   و مخرب
 ساختار  کار

ها   یطیگونه مح
باعث  یلیتحص
کار   اهما رشد 

دانرگاهی 
د: مرور نشو یم
 ها یهوصو ت یکل

و  1سواردا 
 همکارا 

(2020) 

 ةشیوکیفی که به  ةمطالعدر این 
 ةجامعتحلیل مضمو  در یک 

آمار  دانرگاهی با مرارکت 
و دانرجویا  انجام شد  ستادا ا

  ی  فرهنگیعوامل اجتماع
که ممکن   ا ینهو زم  یسازمان
 یا یترا تقو رو  ففرهاست 
در  یادز  کند )مانند آزاد یلتسه
ها   مطالعه  مهلت یتموقع
و ها  و وسوسه یفوالن
 .دش ییها( شناسا ییرت حوا 

گر  این مطالعه به اهمیت عوامل مداخله
 .یرداخته است رو  ففرهوقوع  ةزمینو 

ثر ؤماما بیرتر عوامل فرد  و گروهی 
را مورد بررسی قرار داده  رو  ففرهبر 

و  رو  ففرهاست و نتای  مخرب 
را   رو ففرههمچنین فضا  وقوع 

 است. نکردهبررسی 

 ةییرینکمک به 
نظر  یژوه  و 

ها   ایجاد مقوله
فرعی در شناسایی 
بستر و 

گرها   مداخله
 رو  ففرهوقوع 

دار  رابطه و  امعن
رو   ففره

اجتماعی در 
 کارگرا  مکزیکی

ر  هرناندز
 2یوزا 

(2020) 

 ةنموناین مطالعه که در یک در 
مکزیکی را  گکارنفر  از  697

ها با استفاده از  رفت دادهانجام گ
و  ANOVAها   آزمو 

همبستگی مورد تحلیل قرار 
گرفتند. در این مطالعه اثر منفی 
متغیرها  انتظار از همکارا   

دار  او معن  دار  وظای  امعن
رو  مورد بررسی  روابط بر ففره
 قرار گرفتند.

ی به بررسی کمّ این مطالعه صرفا 
س متغیرها از فریق تحلیل واریان

یرداخته و از تحلیل رگرسیو  غافل 
 ةنمونها شامل  یکاستمانده است. دیگر 

 ی  فر  مقطعیرنهاد ی یاحتمالیرغ
و خطر   یکنترل یرها متغ فقدا آ   
 است. یاجتماع یتمطلوب یر سوگ

این تحقیق برا  
 ةییرینبررسی 

نظر  یژوه  در 
ما مورد  ةمطالع

استفاده قرار 
 .گرفت

                                                                                                                   
1. Svartdal 

2. Hernandez-Pozas 



  411     پیامدها و سازماني: پیشايندها روی طراحي مدل سیستماتیک طفره

 روی تجربی پژوهش در ارتباط با متغیر طفره ةینپیش .1جدول ادامة 
 نوع استفاده ها تفاوت و اشتراکات/ نقد نتایج پژوهشگران عنوان پژوهش

کنتر   ةنظری
ستاده؛ ر  رفتار

اعتماد و 
رو   ففره

اجتماعی در 
 ها  مجاز  تیم

 1رابر 
(2020) 

که با یک   ینتای  این تحقیق کمّ
تیم  39نفر  در 272 ةنمون

یابی  مجاز  به روش مد 
معادال  ساختار  انجام گرفت  

دهد کنتر  و اعتماد  نرا  می
رو   منجر به کاه  ففره

 شود. اجتماعی می

طالعه مربوط به م ینا  هانقداز  یکی
 یقاست. اقداما  از فر یاعتبار داخل
زما   یکدر  یشخصها   گزارش

دهنده  که نرا  هشد  آور واحد جم 
روش  یانسبا وار یمرکل احتمال یک

احتما  را  ینمقاله ا ینا. معمو  است
 یزن یمکند که نظار  ت نمی یبررس
 ی را افزا یتواند اعتماد شناخت یم

اعتماد  جادیبه محض ا  دهد. اما
ممکن  یمینظار  ت یر  تأثیشناخت

 کند. یدای  کمتر یتاست اهم
اجتماعی  رو  ففرهگیر   اندازه

آور  موارد  که از  گروهی با جم 
فرد به عنوا  مرج  و نه از تیم استفاده 

 کرد محاسبه شد. می

این تحقیق برا  
 ةییرینبررسی 

نظر  یژوه  در 
ما مورد  ةمطالع

استفاده قرار 
 .تگرف

گسترش 
یذیر   مسئولیت
ها  کار :  در تیم
رو   ففره

 اجتماعی

 2توسانتاش
(2020) 

 ةنموناین تحقیق بین یک 
نفر  از دانرجویا  846

کارشناسی در یک دانرگاه دولتی 
ثیر أتانجام شد و به بررسی 

رو   رو  اجتماعی و ففره ففره
ها   در فضا  مجاز  در گروه

 یابی معادال  کار  به روش مد 
ساختار  یرداخت. نتای  نرا  

رو  فرد  بر  داد رفتارها  ففره
ارزیابی و همچنین ر  خود

رو  اجتماعی  رفتارها  ففره
ثیر أتگروهی بر ارزیابی گروه 

 دارد.

  رفتارها یاز نظر بررس یقتحق ینا
 یابیو ارز  خود یابی  ارزیاجتماع
در  یکار گروه ةینزمدر  یگروه

حا    ینبا ادارد.  یتاهم یآموزش عال
از نظر  یدمطالعه با یمقطع یفراح
مورد توجه قرار  ی نتا یر یذ یمتعم
در  یا با دانرجو یقتحق ین. ایردگ

و نه کارکنا   یعال یل سطح تحص
از آنجا که  انجام شد.یک سازما  

ها   یا مق یقمطالعه از فرها   داده
شده است    خودگزارش گردآور
 یابیخودارز یر ممکن است سوگ
 وجود داشته باشد.

این تحقیق برا  
 ةییرینبررسی 

نظر  یژوه  در 
ما مورد  ةمطالع

استفاده قرار 
 گرفت.

افراد مرهور و 
کار    اهما 
یرداز   نظریه
 ةزمینبنیاد در  داده

ها   محرک
رو   ففره

اجتماعی در میا  
ها   تیم

 دانرجویی

بور  و 
مورالس 

(2018) 

 ةشیوکه با   این تحقیق کیفی
نفر  اجرا 49ا   بنیاد و نمونه داده
ها  اسناد و  بر نظریه  شد

ها  وضعیت برا   ویژگی
رو   شناسایی و ترریح ففره

اجتماعی بین اعضا  تیم تکیه 
دارد. نتای  این یژوه  نرا  داد 

رو  اجتماعی در  وضعیت ففره
بر تمایل به تطبیق ها  مییت نظر هم

ثیر أترو  اجتماعی  یا رد ففره
نین در این تحقیق دارد. همچ
هایی که اعضا  تیم به    استراتژ

کار ه رو  ب منظور مدیریت ففره
 برند شناسایی شد. می

اهمیت این مطالعه برا  ما کیفی بود  
تحقیق  داد  انجام ةشیوو مرابهت در 

گر و  است. شناخت شرایط مداخله
است که با  رو  ففرهبستر وقوع 

  تحقیق ما مطابقت دارد. همچنین بیا
اجتماعی به عنوا  ر  محیط فرهنگی

عامل محور  از نکا  مثبت این 
تحقیق است. مرکل  ساختار  
سازما  در این تحقیق مغفو  مانده 

 رو  ففرهنتای  مخرب است و به 
 اشاره نرده است.

مورد استفاده برا  
تدوین فبقا  
فرعی مانند 

شغلی   رو  ففره
ارزش قائل نرد  
برا  کار  عدم 

 یشایستگ
 مدیریتی

                                                                                                                   
1. Robert 
2. Tosuntaş 
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 روش پژوهش

نظرا  مردیرا    داین یژوه  نیاز است تا بتواناال  ؤسشناسی برا  یاسخگویی به  روش نوعی

 بره فرور   کره   ها  دولتی شهرسرتا  سریرجا  را   رو  در سازما  مطل  از رفتار ضدتولید ففره

یراریوب  یرک   ایجراد  امکا  آ  بر علوه و کند تحلیل و بررسی  هستند کیفی هایی داده معمو 

 از .هاست فراهم سازد آ  بین مرترک ساز  عوامل مفهوم و استخراج حاصل کهرا  جدید نظر 

 بنیراد  داده سراز   مفهوم گیرد. راهبرد می بنیاد بهره داده ساز  مفهوم شیوة از حاضر رو تحقیق این

 یره ایجراد نظر  گرا بررا   و ساخت  مند  خودجوش نظام ها   فر  از که است کیفی  روش نوعی

 ةشریو ( کره در ایرن مطالعره از    1393کند )ایما   می استقرایی استفاده روش از یدیده یک ةدربار

زیررا بره    .مند استفاده شده است. این یژوه  از لحاظ هدف جزء تحقیقا  تبیینری اسرت   نظام

و این مطالعة مقطعی از نظرر مخافرب    استرو  سازمانی  دنبا  بسط نظریه و تبیین مد  ففره

زیررا برا کراربرد نترای  آ  در دنیرا        .(1397شود )نیومن  یقا  کاربرد  محسوب میجزء تحق

محیطری و سراختار     و (سرازمانی   توا  علرل رفترار  )فررد   گروهری     ها می واقعی سازما 

ها  کار تیمی  رو  سازمانی را شناخت و برا  کاه  آ  و نیز توسعة مهار  ففره دهندة شکل 

ور  و عملکررد گروهری اقردام     بی به اهداف سازما  و افزای  بهرهیا بین کارمندا  برا  دست

ها  باز است. مصاحبهاال  ؤسساختاریافته با  تخصصی نیمه ةمصاحبها  . شیوة گردآور  دادهدکر

سازما  دولتی  ین گرفته با متخصصا  دانرگاهی و مدیرا   ها و توافق صور  یس از هماهنگی

برا    ویررورش  منراب  فبیعری(    امور مالیاتی  آموزش   صنعت  معد  و تجار  )جهادکراورز 

گیرر  برر اسرا  تخصرص      ایرن نمونره  . انجرام شرد    گیرر  هدفمنرد   کارگیر  شیوة نمونره  هب

دانرگاه دارا  مدرک مدیریت دولتری برا    دا اتاسگونه که  بدین ؛کنندگا  انجام گرفت مرارکت

سرا   ؤراز برین مردیرا  میرانی یرا     هرا  دولتری    گرای  رفتار سازمانی بودند و مدیرا  سازما 

و  ندبوددر ارتباط نزدیک با زیردستا  خود  . زیراها انتخاب شدند آ  سازما  مختل  ها  بخ 

 60هرا حرداکثر    مد  زما  مصاحبه و( 1397)نیومن  رفتار کارکنا  خود آگاهی داشتند ةنحواز 

سریزدهم ر    ةمصاحب که در  ها ها تا زما  اشباع نظر  داده این یژوه   مصاحبه دقیقه بود. در

 یافت. ادامه هفدهم ةمصاحب تا افمینا  بیرتر اما برا . شدانجام   داد
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 ها داده کدگذاری و وتحلیل تجزيه

 مررتمل  کیفیها   داده کدگذار  فریق از افلعا  تحلیل بنیاد  داده از س م مفهو راهبرد در

 شود. می انجام انتخابی  محور  باز  مرحله کدگذار  سه بر

 کدگذاری باز الف(

گیرر    باعرث شرکل   لییره عروام  کره   دشر  مطرر   ها سؤا  این مصاحبه هر ةمطالع زما  در

کنرد؟ عوامرل شرغلی     مری  ایجراد  رو  ففرره شود؟ یه ییامردهایی   میدر سازما   رو  ففره

شرود   مری  رو  ففره؟ فضا و فرهنگ حاکم بر سازما  که باعث است یه موارد  رو  ففره

 برا فرر    سرپس  ؟ستیی رو  ففرهبر ثر ؤمعوامل مدیریتی  گیرد؟ می در بر یه موارد  را

 ا   مقایسره  ینرد افرفریرق   از ند ا مرابه دیگر یک با موارد  یه در مفاهیم این که یرس  این

 یرا  مقولره  یرک  در دیگرر  یکبه  شبیه مفاهیم و شدند بررسی مفاهیم ها  تفاو  و ها شباهت

 یدیردار  مفهوم اصرلی  6و  اصلی ةمقول 18 ها مصاحبه ةمطالع از گرفتند. یس قرار بند  دسته

 .دهد می نرا  را شده استخراجها   فبقه و مفاهیم 2 جدو . شدند

 باز( ی)کدگذار از متون مصاحبهها  و مقوله میمفاه یریگ . شکل2جدول 

 طبقه مفهوم
 کار ةعادالنعدم تقسیم   (q1) تداخل وظای   (q7) شفاف نبود  وظای   (q3) کار حجم

(q3)   متناسب نبود  وظای  با تحصیل (q2)  تکرار  بود  کار (q2)    یراکندگی نیرو
 (q11) جایی نیرو  کار جابه  (q6) کار

 کار  ساختارها   مخرب
 

  (q5) عدم علقه به شغل  (q6) قیعلعدم تناسب شغل با   (q9) مند نبود  به فعالیت علقه
تبعیض   (q4) دلی نبود یک  (q1) نارضایتی از جایگاه شغلی  (q12) کار جمعی ةروحینبود 

 (q14) جمعیها   درگیر نرد  در فعالیت  (q9) جنسیتی به لحاظ حجم کار
 کار  رفتارها   مخرب

اهمین نداد  به   (q2) کارد  کرارزش تلقی  بی  (q7) مربوط به کار لویت نداد  به اموروا
 (q8) دریافت بازخورد منفی از کار  (q10)زیاد ها   مرخصی  (q8) کار

 کار را بارزش قائل نرد  

 استراحت بی  از (q5) نداشتن برنامه زما  بند  برا  انجام کارها(q16)دیرآمد  سر کار
 گفتگو با مراجعه کنندگا  در مورد مسائل (q5) گذراند  وقت با همکارا (q6)حد سرکار
 (q8)غیرکار 

 ارزش قائل نرد  به زما 
 

 عدم مسئولیت (q9)گریز از کارها      دنبا  راه(q11)درمحل کار خود حاظر نبود 
 (q11)یذیر 

 مسئولیت گریز 
 

 درو  (q4) تمایل به کار به صور  فرد (q11)دنبا  مناب  درامد  خارج ازموسسه
نداشتن برا   تمایل (q2) عدم رغبت برا  کارها  جمعی(q3) گوشه گیر (q6)گرا

 (q4)فراگیر  کارها  جمعی

 فردمحور 
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 باز( ی)کدگذار از متون مصاحبهها  و مقوله میمفاه یریگ . شکل2جدول ادامة 

 طبقه مفهوم
ها     فعالیت(q12)سیاسیها   تعصب(q11)سیاسی ها     حمایت(q7)سیاسیها   مراجره
 درگیر کرد   (q15) گفتگوها  مدام سیاسی (q17) درگیرها  لفظی سیاسی(q14)سیاسی

 (q3)ذهنی همکارا  در مسائل سیاسی

 فضا  سیاسی
 

 ترویق همکارا  به استفاده از فضا  (q12)استفاده ارفضا  مجاز (q1)رنت استفاده از اینت
 (q13) ارسا  مطالب به همکارا  در ساعا  کارادار  از فریق فضا  مجاز (q5)مجاز 

 فضا  مجاز 
 

روابط   (q10)  رفتار نامناسب مدیرا  با کارکنا (q13)درگیر  و تن  بین کارکنا 
 روبط سرد بین کارکنا   (q11) عدم اعتماد بین همکارا   (q6) غیردوستانه بین همکارا 

(q13)   یکدلی و همرنگی بین کارکنا  نبود (q4)بی احترامی به یکدیگر (q7) تفرقه بین 
 (q6)کارکنا 

 فضا  روابط غیر دوستانه
 

 نداشتن سیستم مطبوع (q12) محیط شلو، و یرسر وصدا(q14)فراهم نبود  وسایل انجام کار
 (q11) کمبود فضا  فیزیکی(q4) گرمی وسرد  هوا(q4)تهویه

 فضا  نامناسب فیزیکی کار

نامناسب ها    سبک(q8) عدم نظار  بر کار کارکنا (q9)بی عدالتی مدیر نسبت به کارکنا 
 رابطه باز  در انتصابا  عدم شایستگی (q14)مدیر از انجام کار رو  ففره (q2)مدیریتی
 (q17)مدیر

 یتیعدم شایستگی مدیر
 

 مرکل  جسمی و روانی (q15)روحیها    بیمار (q16)فیزیکی ها   بیمار 
  کارها را به (q12)  کارها را به زما  دیگرموکو  کرد (q10)به تاخیر انداختن کارها
 (q11)همکارا  واگذار کرد 

 اهما  کار  فرد 
 

 عدم فعالیت ( q3) کار    کم(q7)   انجام داد  کار به صور  ناقص(q16) کار کرد  کند
(q1)در محیط کارخیر أضور با ت  ح (q1)وظای  شغلی نداد    انجام (q11) 

 یرو  شغل ففره
 

 (q5) کار به صور  انفراد  داد    تمایل به انجام(q2) گروهیها   عدم شرکت در فعالیت
 گروهی رو  ففره

 
  (q7) کسر حقوق  (q10) توبیخ کتبی  (q9) توبیخ شفاهی  (q12) انتقا  به بخ  دیگر

 (q8) اخراج  (q1) تهدید به اخراج
  فرد یمنف  امدهایی

 
  (q1) گروهیها   و درگیر ها  تن   (q12) عدم انسجام گروه  (q5) کاه  کارایی گروه

 (q2) یاشیدگی گروه ازهم
 یگروه یمنف  امدهایی

 
ضع    (q11) خطر انحل  و نابود  سازما   (q8) ور  سازما  کاه  کارایی و بهره

 (q15) سازما 
 یسازمان یمنف  امدهایی

 

 محوری ب( کدگذاری

 را ها مقوله از یکی شرایطی لحاظ با محقق مد  یارادایمی  قالب تحت محور  کدگذار  در

 مرخص آ  با را ها مقوله سایر ارتباط و دهد می قرار فرایند مرکز در محور  ةیدیدبه عنوا  
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 راهبردهرا  کرن     ی عل ر  شرایط عنوا  ین  در محور  ةمقول ها با مقوله سایر کند. ارتباط می

 (.1389 فرد تحقق یابد )دانایی تواند می ییامدها و گر  مداخله شرایط زمینه 

 روی سازماني تحقیق: طفره پارادايمي مدل
 اختصرار  به ادامه در که دهد می نرا  یارادایمی مد  اسا  بر را ها مقوله میا  روابط 1شکل 

 .شود ریح میتر

 محوری ةمقول

 روی طفرهفرهنگ 

محرور   مقولرة  بررا   ر  باز و محور  داده هرا  براسا  نتیجه مصاحبه ها ویس از کدگذا

ارزش قائرل نررد    »  «کرار  را بر رزش قائل نرد  ا»مهم فبقه یهار  « رو  ففرهفرهنگ »

 .گردیدانتخاب  « فردمحور»و   « زیگر تیمسئول»  «زما  را ب

 کاریهای  مخرب ي:علّ شرايط

 ةتوسع و ایجاد باعث که هستند عواملی و شرایط یارادایمی مد  در یعل  شرایط تعری   به بنا

هرا    مخررب هرا    مقولره  شرده   تردوین ها   مقوله میا  از. شوند می محور  ةولمق یا یدیده

 ی وشررایط عل ر   ةدهنرد  ها  ترکیل به عنوا  مقوله کار  رفتارها   مخربو  کار  ساختار

 .شدند گرفته نظر در «ها  کار  مخرب»تحت عنوا  

 سازماني روی طفره :کنش راهبردهای

شرامل   ؛انرد  مررخص شرده   «سرازمانی  رو  ففرره »  عنروا  تحت تحقیق این درها  مقوله این

 .«گروهی کار رو  ففره»  «شغلی رو  ففره»  «کار  اهما »

 روی طفرهفضای  :حاکم بستر يا زمینه

 شررایط  برا  مقایسره  در که هستندهایی  مقوله شامل مؤثرند کن  راهبردها  بر که شرایط این

 مرد   در و برخوردارنرد  کمترر   تأثیرگرذار   از قردر   ترنرد   فعرا   کره متغیرهرایی    یعل 

 و« یاسر یس  فضرا »هرا    شرامل مقولره   «رو  ففرره فضرا   »عنوا  کلی  تحت شده فراحی

 .هستند «کار یکیزینامناسب ف  فضا»و  «دوستانهریغ روابط  فضا»و « ز مجا  فضا»
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 ها کننده تقويت: گر مداخله شرايط

 ةمداخلر  کرن   راهبردهرا   بر تأثیر ضمن که هستند هایی وضعیت از ا  مجموعه شرایط این

 ا  واسرطه  و میرانجی  متغیرهرا   شامل شرایط این. کنند می محدود یا را تسهیل عوامل سایر

و  «عردم شایسرتگی مردیریتی   » شرامل  «هرا  کننده تقویت»عنوا   تحت مد  این در که هستند

 .هستند «مرکل  جسمی و روانی»

 روی طفرهپیامدهای  پیامد:

  «ییامدها  منفری فررد   »ها   مقولهشامل  رو  ففرهر  ییامدها  گی این عوامل شکل ییامد

 .است «ییامدها  منفی سازمانی»و   «ییامدها  منفی گروهی»

 

 
 روی سازمانی )مدل پارادایمی تحقیق( مدل طفره .1شکل 

 های کاری مخرب
ساختاری های  مخرب

 کار
 رفتاری کارهای  مخرب

 روی طفره
 کاری اهمال
 شغلی روی طفره
 روی طفره

 گروهیکار
 
 

پیامدهای 
 روی طفره

پیامدهای منفی 
 فردی

فی پیامدهای من
 گروهی

پیامدهای منفی 
 سازمانی

 ها کننده تقويت
 عدم شایستگی مدیریتی
 مشکالت جسمی و روانی

 روی  فضای طفره
 فضا  سیاسی
  زفضا  مجا

 فضا  روابط غیر دوستانه
 فضا  نامناسب فیزیکی کار

 

 روی طفره فرهنگ
 کار راب نشدن قائل ارزش
 رایب نشدن قائل ارزش
 زمان

 گریزی مسئولیت
 وریفردمح
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 سازماني روی طفره ةنظري

سراختار  کرار و   هرا    مخررب  مل برر کرار  مررت  هرا    مخرب شده  در مد  یارادایمی ارائه

سراختار  کرار ماننرد    هرا    مخررب  .شد ی مطر عل رفتار  کار به عنوا  شرایط ها   مخرب

با   یمتناسب نبود  وظا کار  ةعادالن میتقس عدم   یوظا تداخل  افراد  یشفاف نبود  وظا

نامتناسرب    و کرار  تیر علقه به فعالرفتار  کار مانند عدم ها   و همچنین مخرب  ل یتحص

  یدلر  کیر  نبرود   یشرغل  گراه یاز جا یتینارضرا   یکار جمعر  ةیروح نبود  قیعلشغل با  بود 

شرود   مری  در سازما  رو  ففرهگیر  فرهنگ  باعث شکل به لحاظ حجم کار یتیجنس ضیتبع

بره زمرا  و   داد  عردم اهمیرت    گریرز    . مسئولیتدشو می محور  مطر  ةمقولکه به عنوا  

 رو  ففرهباعث  رو  ففرهفعالیت در کنار فردگرایی به عنوا  فرهنگ  را بل نرد  ارزش قائ

فضرا    . فضا  سیاسی دشو می گروهی در سازما  شغلی و رو  ففرهو  کار  در قالب اهما 

 رو  ففرره به عنوا  فضرا    و فضا  نامناسب فیزیکی کار  فضا  روابط غیردوستانه مجاز  

جسرمی و  هرا    سراالر  مردیرا  و بیمرار     چنین عدم شایستهشود. هم می در سازما  مطر 

ییامدها  منفی  رو  ففرهو در نهایت  کند. می در سازما  را تردید رو  ففرهروحی کارکنا  

 گروهی و سازمانی را در یی دارد.و  فرد 

  بحث و نتیجه

 وین شده اسرت  بنیاد تد ساز  داده راهبرد مفهوم که با استفاده از  سازمانی رو  ففره ةنظری

و در یری آ  ییامردها     دهنرده  شرکل  اصلی تحقیرق اسرت کره عوامرل     ا  ؤسیاسخ به این 

بیرتر تحقیقرا    در  رو  ففرهمربوط به  ییرینةدر  در سازما  یه موارد  است. رو  ففره

ده ش یرداخته رو  ففره ةو کمتر به عوامل ایجادکنند شدهاشاره  رو  ففره ةکاهندبه عوامل 

با تحقیقا  دیگرر   همین دلیل در این بخ  سعی شده از این حیث تحقیق حاضربه  است.

 رگرذار یتأث یعوامل روانرناختد. در تحقیقا  گذشته به این مورد اشاره شده که شومقایسه 

 توسرانتاش . شرود  یمر  یشرغل   ریو درگ  به خودکارآمد دیشامل ام یاجتماع رو  ففرهبر 

به    از خودکارآمد ادیفرد با انتظار ز کیکه  افتیرعامل خودکارآمد بود  د  ( برا2020)

دهرد و   مری  نرا   تر افتهیبهبود  ور بازخورد مثبت  عملکرد و بهره افتیدر ینیب  یی لیدل
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بره مفهروم جبررا      دهیر ید نیر کند. ا می همکارا  خود را جبرا  یناکافها   ییتوانا نیبنابرا

از خرود نررا      در گروه عملکرد بهترر شود فرد  می اشاره دارد و باعث یخسار  اجتماع

 کیر کره در    ( نرا  داد افرراد 2018) بور  و مورالس قا ی. تحق صور  فرده دهد تا ب

  اعضا ریسا نییجبرا  عملکرد یا  برا یدهند حت یانجام م  ارزشمند و معنادار ارگروه ک

 رو  ففره جادیا و از خواهند بردخود را باال  یابیخودارز و تر کار خواهند کرد گروه سخت

 تیر است که شرغل از اهم  نیا دهندة نرا  یشغل  ریدرگ .خواهند کرد  ریجلوگ یاجتماع

فررد دارد   یزنردگ   برا یمهم  امدهایی ای یشخص  نامع ایفرد برخوردار است   برا یذات

 نیو همچنر انجامرد   مری سخت کار کرد  در گروه و بهبود عملکرد   برا رتریب لیکه به تما

در  یاگر گروهر  ن یشود. بنابرا می را منجر یاجتماع رو  ففرهشد  در  ریتر درگاحتما  کم

خود را ها   را تلشیز .خواهند شد ریدرگ رتریآ  ب  شوند  اعضا ریمهم درگ کار ذاتا  کی

 ریثأتر هر سازما  افراد   اعتل در کنند. می سازما  درک  دار براامعنارزشمند و هایی  کمک

 زهیتوانمنرد و براانگ   و فعرا   یانسران   رویر ن ازمنرد یهدف ن نیبه ا لین  برا .دارند ییبسزا

 .ندکنسازما  کمک  یکه با عملکرد مناسب به تعال میهست

عردم علقره بره     شده عواملی مانند عدم علقه بره فعالیرت    مطر  رو  ففرهاما در مد  

گیر   بر شکلثر ؤمو ... به عنوا  عوامل روانرناختی و رفتار    جنسیتیها   تبعیض شغل 

 و است. از فرف دیگر در این مد  عوامل ساختار  مربوط به کرار ده ش شناخته رو  ففره

... بره عنروا  عوامرل     و  حجرم کرار   ترداخل وظرای     وظیفه مانند شفاف نبود  وظرای   

و  1لیرد   2004در سرا   اشراره شرده اسرت.    د شرو  مری  رو  ففرره ساختار  کار که سبب 

هایی از دو شررکت مختلر  در    اجتماعی در گروه رو  ففرهمورد  ا  در مطالعه  همکاران

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

اجتماعی ارتباط منفی دارد. زمانی که وظای  شفاف باشد و انتظارا  از فررد در   رو  ففره

و دهد  می بیرتر  کارها را انجام ةانگیزفرد مرخص باشد فرد با علقه و  وظای ارتباط با 

 کارها را شاهد هستیم. داد  از انجام رو  ففرهکمتر 

                                                                                                                   
1. Liden 
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زمرا  و  و  کرار  بهداد   عواملی مانند عدم اهمیت رو  ففرهشده فرهنگ  مد  مطر  در

 رو  ففرره ( برا تحقیقرا  بیررتر برر     2007) کلهه و اندرسو  شود. می را شاملفردمحور  

 اثر دارد یا خیر؟ رو  ففرهیاسخ دهند که آیا فرهنگ بر ا  ؤسن اجتماعی تلش کردند به ای

اثر دارد. افراد با فرهنگ فردگرایی  رو  ففره گرایی بر فرهنگی فردگرایی در برابر جم  بعد

بیررتر  بررا  کرار     ةانگیرز گررا   دارند و افراد با فرهنگ جم  رو  ففرهتمایل زیاد  برا  

 گروهی دارند.

گونراگو  و  ها   ز عدم توجه مدیرا  به وضعیت کارکنا  از جنبهشده نی در مد  فراحی

و ها  و توجه نکرد  به ویژگی  خود مدیر رو  ففرههمچنین فقدا  نظار  بر کار کارکنا   

 ا یم نیدر ااست. ده ششود اشاره  می رو  ففرهتوانمند  کارکنا  در انتصابا  که منجر به 

 متناسب  اگر بتوانند رفتارها   آ است. برجسته  رو ففرهدر مبحث و رهبرا   را ینق  مد

مثبرت   ریثأتر هرا   توانند بر نگرش و واکرن  آ   می با کارکنا  برقرار کنند یعالو مت یمنطق و

ق یر مهم از فر نی. اندکنکار مضاع   داد  را نسبت به انجامنا  آ لیو تما زهیو انگ بگذارند

لرق و دلبسرتگی سرازمانی کارکنرا  را     تواند انجرام شرود و حرس تع    می « رهبر  رفتارها»

خرورد   میکارکنا  رقم  زشیبهبود عملکرد سازمانی و انگ ةزمین  صور نی. در ادکنتقویت 

هرا   آنچه رهبرا  گروه (2006)  و همکاران 1فرانته .ابدی می  یکارکنا  افزا  کار ةزیانگو 

 .ورد بررسی قررار دادنرد  اجتماعی جلوگیر  کنند را م رو  ففرهتوانند انجام دهند تا از  می

هایی که دارا  یک رهبر رسمی و باانگیزه هستند عملکرد  ها به این نتیجه رسیدند که تیم آ 

هرا    همچنرین محررک   ها  بدو  رهبر رسمی دارند. کار  کمتر  از تیم بهتر  دارند و کم

حقروق   سیسرتم یرداخرت   اجرا یکی از این عوامل  .باشندثیرگذار أتتوانند بسیار  می ماد 

اسا  این برنامه  با گذشت زما  کسرانی کره    . بر  استمثل داد  یاداش به کارکنا   متغیر

  یراداش براالتر   عملکرد ضعی  دارند یراداش کرم و کسرانی کره عملکررد براالیی دارنرد       

توانرد منجرر بره     مری  هرا  اسا  مهار  و شایستگی یرداخت برها   داشتن برنامه .گیرند می

یرا   ؛هرا بهرره بگیرنرد    بیرتر  را آموزش ببینند و از آ ها   ه مهار ترویق کارکنا  شود ک

                                                                                                                   
1. Ferrante 
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تواننرد از برین مزایرا      می یذیر  به این ترتیب که کارمندا  و مزایا  انعطافها  داشتن برنامه

 در این حالت به کارکنرا  ایرن اختیرار داده    .ییرنهاد  آ  را که بیرتر تمایل دارند برگزینند

 مند شوند. و از آ  بهرهکنند یازها و شرایطرا  مزایا را دریافت شود که با توجه به ن می

 ( و1998)  و همکراران  1هاکسرما  .عامل دیگر در ترغیب کارکنا  ترفی  شرغلی اسرت  

توانرد در   مری  که ارزیرابی مسرتمر از عملکررد کارکنرا  در سرازما       اند بر آ  (1996) 2والر

کارکنا  ترویق و ترغیب خواهند شد گاه آدناخوو  کندریز  نیرو  انسانی بهتر عمل  برنامه

شود. از سویی دیگرر   می ها بیرتر در نتیجه انگیزش آ  .تا کارایی باالتر  از خود بروز دهند

حضور فعرا  کارکنرا  در گرروه نقر       .برند می بهرهها  در بسیار  امور از گروهها  سازما 

و برا  دهرد   مری گرروه را کراه    اجتماعی کارایی  رو  ففره .زیاد  در کارایی سازما  دارد

بررا   هرا   کار  ضع  سازمانی بروز خواهد کرد. سازما ها   کاه  کارایی افراد در گروه

داشتن سازما  مطلوب باید تلش کنند یرک تصرویر مطلروب در ذهرن کارکنرا  از فریرق       

ن ترا از ایر   ایجاد کنندو سایر عوامل انگیزشی   اجرا  عدالت  منصفانه بود  یاداش  احترام

 اجتماعی شوند. رو  ففرهفریق منجر به کاه  

فضرا    فضرا  نامناسرب محریط کرار       شامل فضا  غیردوسرتانه   ر رو  ففرهفضا  

را  رو  ففرره کره   ر درگیر  ذهنی و جسمی کارکنا  در فضا  مجراز    سیاسی محیط کار

 دهد در تحقیقا  ییرین مورد توجه قرار نگرفتره اسرت. همچنرین در ایرن مرد       می شکل

دهرد   مری  را بره هرم نررا    ها  و ییوند آ  رو  ففره دهندة شکل الگو  منسجمی که عوامل 

و در هرا   گرروه و  کنیم که ییوند این عوامل منت  به ییامدها  منفری بررا  افرراد    می مراهده

 .دشو می نهایت برا  سازما 

 پیشنهاد

ا  دسرت   بنیاد به نظریه ساز  داده در این تحقیق کیفی تلش شد با استفاده از راهبرد مفهوم

سازمانی را بیا  کند. نتای  تحقیق  رو  ففرهگیر  و ییامدها   بر شکلثر ؤمعوامل  کهیابیم 

                                                                                                                   
1. Hoeksema 

2. Waller 
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علمری   تئر هی  مصاحبه از مدیرا  دولتی شهر سریرجا  و اعضرا   17از تحلیل و کدگذار  

ة نظریر برر اسرا    سرازمانی منجرر شرد.     رو  ففره ةنظریاستخراج و به تدوین ها  دانرگاه

از  رو  ففرره فرهنگ  ساختار  و رفتار  کارها   عواملی مانند مخربسازمانی  رو  ففره

شرکل   رو  ففرره فضایی در سازما  تحت عنوا  فضرا    نینچهمو  دنشکل می دهکار را 

از قبیرل درگیرر  کارکنرا  در فضرا  مجراز   روابرط        می گیرد کره دارا  خصوصریاتی   

گرر    شررایط مداخلره  ایرن میرا    در و است   ها  سیاسی بحثو یط کارغیردوستانه در مح

 رو  ففرره منجر بره    همچو  عدم شایستگی مدیرا  و مرکل  جسمی و روحی کارکنا 

وظای  شرغلی و عردم    داد  ففره رفتن از انجام کار   اهما  ئمی همچو  با علسازمانی 

 رو  ففرره ایرن   ةنتیجر  و در نهایرت   شرود.  می گروهیها   لیتهمیار  و همکار  در فعا

گروه و سازما  در یری دارد. برر اسرا  نترای  حاصرل از ایرن       و  ییامدها  منفی برا  فرد

 :دشو می هایی ارائهتحقیق ییرنهاد

و همچنرین   فراحی مجدد ساختار سازما  برا  شفاف کررد  وظرای  شرغلی افرراد    ر 

 ؛جلوگیر  از تداخل وظای  مرخص کرد  وظای  شغلی برا 

وظرای    داد  و نیازها  کارکنا  را در انجرام ق یعلدهی ساختار  که توجه به  شکلر 

 ؛شغلی مورد توجه قرار دهد

مدیرا  با همکار  کارکنا  فضا  سازما  را به سمت فضا  دوستانه  تلش و کرار   ر 

از فضرا  مجراز  در   سوق دهند و همچنین فرهنرگ اسرتفاده    تسیاسدور از و   همکار 

 ؛محیط کار آموزش داده شود

سلمت جسمی و روحی  ةزمینکارکنا  در  به سلمت کارکنا  اهمیت داده شود و اگرر 

 ؛دارند مدیرا  در جهت برفرف کرد  مرکل اهتمام ورزندمرکلی 

رو  تحقیقاتی با توجه بره مرد  یرارادایمی     ساز  مد  ففره توسعه و بومی جهتدر ر 

گرذار  عوامرل مربروط و    ثیرأتجهت تدوین یرسرنامه با هردف بررسری میرزا     تحقیق در 

 صور  یذیرد.ها  سازما  رو  ففرهسنج  میزا  
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 منابع

 .(1393) نسب وزیر  حبیبه ؛مراد  فردین ؛خراسانی الهه ؛داراب غفار  محسن ؛منا    عتماد ا

 ةدانررکد  ةمجلر   «(مرورد   ةمطالعر ) یرسرتارا   در سازمانی عدالت و اجتماعی رو  ففره»
 .106ر  95  ص (4)12  بهداشتی تحقیقا  انستیتو و بهداشت

 .یژوهرگاه حوزه و دانرگاه  قم  2   چشناسی تحقیقا  کیفی روش .(1393ایما   محمدتقی )
 بررا   الگرویی  ئرة ارا: اجتمراعی  رو  ففره» .(1393) اکبر  بنفره ؛سلیمی قاسم ؛مسلم باقر  

 برر  کیرد أت برا ) انسرانی  علروم  دانر   تولیرد  هرا   تریم  در آ  ربر  ثرؤمر  عوامرل  گیر  اندازه

 .87ر  65   ص(3)8  مدیریت بهبود  «(ها نامه یایا 

رو   بررسری عوامرل مرؤثر برر یدیردة ففرره      » .(1389) مرتضو  سعید ؛رضا علی  سازیا  ییت

ام ها  مطالعاتی دانرجویی دانرگاه ام مورد مطالعه: گروه)ها  گروهی  اجتماعی در فعالیت

 .180ر  161   ص(1)4  مدیریت( ةاندیرمدیریت راهبرد  ) ةاندیر  («()عصادق

 .سمت  تهرا   یرداز  ها  نظریه استراتژ  .(1389فرد  حسن ) دانایی

 ثرؤمر  عوامرل  شناسایی» .(1395) صفرزاده حسین ؛عابسی سعید ؛دروی  حسن ؛علی سامانی 

  دولتی ها  سازما  مدیریت  «ادار  نظام اصل  راه ةنقر رویکرد با سازمانی رو  ففره بر

 .114ر  101   ص((16 ییایی) 4)4

 قهسرتانی  ارجمند امید ؛مزیکی امیر ؛نیا صفار  مجید ؛بامدادصوفی جهانیار ؛سهیل سید فاضلی 

 خصوصی بخ  کارشناسا  میا  در اجتماعی رو  ففره بر مؤثر عوامل شناسایی» .(1397)

ر   75 ص  (3)22  ایررا   در مردیریت هرا    یرژوه    «یعل  ختشنا ها  نقره از استفاده با

103. 

بررسی نقر   » .(1398) موسو  مجید ؛زرجو شبنم ؛دوست لیلی فافمه؛ الدین شمس  من  نیک

برین رضرایت شرغلی و رفتارهرا  ضردتولید       ةرو  اجتماعی کارکنرا  در رابطر   ففرهثیر أت

   ص(1)1  منراب  انسرانی یایردار    مدیریت  «یر اجتماعی شهر هرتمین أتکارکنا  سازما  

 .186ر  167

  کیفری  و یکمّر  رویکردهرا  : اجتمراعی  یرژوه   هرا   روش .(1397) الورنرس  نیومن  ویلیام

 .1 ج  ترمه   تهرا  4 چ  آغاز و عسل ابوالحسن فقیهی مترجم:
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