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Abstract
Aim: The present study aimed to investigate the  پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد و عوامل مؤثرر:هدف
dimensions and factors affecting organizational
بر شکل گیر ی طفره رو ی سازمانی معلمان مؤدار اناؤا
loafing formation among school teachers.  ا ین پؤژوهش بؤا رو یکؤرد کیفؤی و بؤا: روش.گرفته است
Methods: This research has been conducted using
a qualitative approach as well as a descriptive استفاده از راهبرد پد ی دارشناسی توصؤیفی اناؤا گرفتؤه
phenomenological strategy. This study included  نفؤر از11  مشارکت کنندگان در ا ین پژوهش شامل.است
11 experienced female teachers who were معلمان زن با تاربه و عموم اً با تحصیالت بؤا در زمینؤه
generally highly educated in the group working in
- 69 کار گروهی در مدار شهر تهران در سال تحصیلی
Tehran schools in the 2018-2019 academic years.
They were selected from regions 6, 11, 2, and 5.  هم چنین. انتخاب شدند3  و،2 ؛11 ،9  که از مناطق69
Also, the participation of these individuals in the مشارکت ا ین افراد در پژوهش براسؤا میؤل شخصؤی و
research was based on personal desire. According  سؤال و11 براسا نمونؤه گیؤر ی معیؤ ار (تاربؤه بؤا ی
to the theoretical saturation rule, their
participation was also based on standard sampling مشارکت در کار گروهی) با توجه به قاعده اشؤبا نرؤر ی
(over ten years of experience and group work  کیفؤی، از آناا که استراتژ ی پژوهش: یافته ها.بوده است
participation). Results: Since the research strategy بوده داده ها ی مورد نی از با استفاده از مصاحبه ها ی عمیق
was qualitative, the data were collected using in- با مشارکت کنندگان جمؤ آور ی و در قالؤ سؤه مرحلؤه
depth interviews with the participants. Data were
analyzed in three stages, including open, axial,  محور ی و انتخابی تاز یه و تحلیؤل،کدگذار ی آزاد ی ا باز
and selective coding. Conclusion: The results  نتا یج نشان داد که طفره رو ی شامل دو: نتیاه گیری.شد
showed that the evasion includes two individual . مضؤمون فرعؤی مؤی باشؤد15 بعد فرد ی و سازمانی کؤه
and organization dimensions with 13 sub-themes.
4 هم چنین عوامل مؤثرر بؤر شؤکل گیؤر ی طفؤره رو ی در
The factors affecting loafing formation were
و
) ساختار و همکؤاران، فرهنگ،مضمون اصلی (مد یر یت
identified in four main themes (management,
culture, structure, and colleagues) and 15 sub-  نکته قابل توجه. مضمون فرعی قابل شناسا یی هستند13
themes. A remarkable point in this study is that  عؤاملی را کؤه در4 در ا ین پژو هش ا ین است که معلمان
teachers have described four factors that have
been considered influential in forming loafing and شکل گیر ی طفره رو ی مثرر دانسته انؤد بؤه عنؤوان عوامؤل
as corrective factors to prevent this phenomenon. اصالحی برا ی جلؤوگیر ی از بؤروز ا یؤن پد یؤ ده نیؤز بیؤ ان
The study found that school teachers are  این پؤژوهش نشؤان داد کؤه معلمؤان مؤدار در.کردند
vulnerable to loafing. Therefore serious decisions
معرض آسی طفره روی قرار دارند و باید تصمیمات جدی
should be made to prevent the outbreak.
.برای جلوگیری از شیو و مباره با آن اتخاذ نمود
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مقدمه
در دنیای رقابتی امروز سازمانها برای افزایش عملکرد و بهرهوری با یکدیگر به رقابت میپردازنؤد
و در این میان به دنبال شیوهها و روشهایی هستند که بتوانند تالش و عملکرد کارکنؤان خؤود را
افزایش دهند .برخالف سازمانهای سنتی ،سازمانهای مدرن امروزی به کارکنانی نیاز دارنؤد کؤه
نه تنها از آن چه به اناا آن موظف هستند شانه خالی نمیکنند بلکؤه فراتؤر از وظیفؤه و نقؤش
تعیین شده در شرح شغلشان عمل مینمایند .لذا تأکید بر گروه و کار گروهی چالشی اسؤت کؤه
بسیاری از مدیران سازمانها با آن مواجه هستند .برخالف آنچه که همگان تصؤور مؤیکننؤد کؤه
بهرهروی در سایه کار تیمی و گروهی افزایش پیدا میکند و با تیمی کار کردن نتایج بهتری عایؤد
سازمان میشود (گازو و شی1662 ،1؛ ایلگن1666 ،2؛ کرکمن )2111 5ممکؤن اسؤت رفتارهؤایی
بروز کند که بهرهوری تیمی و همافزایی را کاهش مؤیدهؤد .یکؤی از عؤواملی کؤه باعؤک کؤاهش
بهرهروی گروههای کاری میشود تمایل افراد به کم کاری هنگا فعالیت در گروه است .که گؤاهی
منار به بروز رفتارهایی میشود که نه تنها مان از اناا وظایف درون نقشؤی اسؤت بلکؤه سؤب
میشود افراد حتی کمتر از آن چه موظف به اناا آن هستند تالش کنند و حتی برآیند عملکؤرد
تیمشان را نیز کاهش دهند .از جمله این رفتارها پدیدهای بهعنوان طفرهروی اجتماعی و سازمانی
است که به معنای تمایل افراد برای استفاده کمتر از توان خود در دستیابی به اهداف سازمانی در
هنگا مشارکت در کار گروهی است (گو و لیم.)2114 ،4
این رفتار اولؤین بؤار توسؤم مؤاک ریؤنگلمن )1615( 3شناسؤایی شؤد .او در یؤک مسؤابقه
طنابکشی متوجه شد که بهرهوری ناشی از کار مشارکتی ،ممکن اسؤت کمتؤر از مامؤو نتؤایج
همان افراد در کار انفرادی باشد .این ارر در ابتدا ارر رینگلمن و بعدها طفرهروی اجتماعی نامیؤده
شد .اینگها  ،لوینگر ،گراوز و پیکمن )1694( 9نیز در آزمایش دیگؤری دریافتنؤد کؤه بؤا افؤزایش
تعداد اعضای تیم ،افراد کمتر تالش میکنند و به تب آن عملکرد نیز کؤاهش پیؤدا مؤیکنؤد .بؤه
همین خاطر مسأله طفرهروی اجتماعی و سازمانی از جمله مواردی است که در سؤالهؤای اخیؤر
مورد توجه قرار گرفته است (ضیاپور ،ذکؤایی و حیؤدرپور 2113؛ ارجمنؤدنیا 1511؛ فو دیؤان و
همکاران 1561؛ آقاتهرانی 1515؛ جؤوادی یگانؤه 1511؛ کؤیم 1661 9و جمیلنیؤاک )2119 1و
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بهعنوان یک مشکل فراگیر که مان از عملکرد تیم در دستیابی به پتانسیل کامل خود میشؤود از
سوی محققان مطرح گردیده است (مونزانی ،1ریپول ،2پیرو 5و ون دیک .)2114 ،4ایؤن مسؤأله در
مدار و میان معلمان که الگو و ترویجدهنده رفتارها در بین دانشآموزان مؤیباشؤند از اهمیؤت
بسزایی برخوردار است .همانگونه که مشخص است چابکی ،کارآیی و نوآوری از طریق تعامؤل در
تیم اتفاق میافتد لذا معلمان برای افزایش دانش و عملکرد خود نیازمنؤد همکؤاریهؤای گروهؤی
می باشند تا به یکدیگر و از همؤدیگر بیاموزنؤد و نکؤات کلیؤدی را بؤرای بهبؤود شؤیوه تؤدری و
محتوای مناس الگوبرداری نمایند .بنابراین یکی از مسائلی که مدیران مدار در عصر حاضؤر بؤا
آن مواجهاند از یک سو نیاز به تشکیل گروه و از سوی دیگر کاهش بهرهروی افراد در گروه اسؤت.
برای حل این مشکل باید عوامل و ابعاد کاهش بهرهروی گروه شناسایی و راههایی برای مقابلؤه بؤا
آن یافت .لذا این پژوهش به دنبال بررسی ابعاد و عوامل مثرر بر شکلگیری طفرهروی معلمان در
مدار میباشد .پژوهشگران با توجه به هدف شناخت پدیدهی طفرهروی معلمؤان در مؤدار  ،از
دیدگاه معلمان بر مبنای مصؤاحبه عمیؤق نیمؤهسؤاختاریافته ،در راسؤتای سؤثا ت زیؤر ،پدیؤده
طفرهروی را مورد بررسی قرار دادند:
 -1طفرهروی معلمان چه ابعادی را در بر میگیرد؟
 -2عوامل مثرر در شکلگیری طفرهروی معلمان کدا است؟
طفرهروی اجتماعی که با عباراتی نریر تنبلی اجتماعی یا انرژی منفی مسؤاوی اسؤت بؤرای نخسؤتین
بار توسم ماک رینگلمن ( )1615شناسایی شد( .هؤون تؤان و لیتؤان .)2112 3وی در سال 1111نشان
داد افراد هنگا قرارگرفتن در یک گروه در کشیدن طناب کمتر تالش میکردند و همﺔ انرژی خود را
صرف کشیدن طناب و موفقیت گروه نمیکردند .عالوه بر این ،مطالعات دیگری نیز اناؤؤؤؤؤؤا گرفته است
که پدیدة تنبلی اجتماعی و ارر آن بر کاهش عملکرد گروه را تأیید میکنؤؤؤد (کؤؤؤارو و ویلیؤؤؤامز1665 ،9؛
اینگها و همکاران .)1694 ،طفرهروی اجتماعی تمایل افراد به تالش کمتر در کار گروهی نسؤبت بؤه کؤار
فردی است دلیل اصلی طفرهروی اجتماعی این است که افراد در کار تیمی احسا بیانگیزگی مؤیکننؤد
زیرا فکر میکنند تالش آنها در نرر گرفته نخواهد شؤد .بؤا مطالعؤه مبؤانی نرؤری طفؤرهروی اجتمؤاعی
میتوان به چند متغیر اصلی که بر طفرهروی تأریرگذار است اشاره کؤرد .قابلیؤت شناسؤایی فؤرد در گؤروه،
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ارزیابی عملکرد افراد توسم اعضای دیگر تیم یا مدیر تیم ،دشواری وظیفه و انترارهای اعضای تؤیم از فؤرد
(دامغانیان ،موسوی داودی و فرتاش .)1564
براسا تأیید پژوهشهای مختلف ،طفؤؤرهروی اجتماعی در سازمان عؤ ؤالوه بؤ ؤر کؤ ؤاهش عملکؤؤؤرد
افراد ،آرار مخرب دیگری نیز بر جا میگذارد .طفؤؤرهروی اجتمؤ ؤاعی باعؤ ؤک کؤ ؤاهش انسؤ ؤاا گروهؤ ؤی
میشود که نتیاﺔ آن افزایش ﻏیبت کاری است .همچنین این عارضه ،مؤؤان اصؤؤلی توسؤؤعﺔ کؤؤار تیمی
است و باعک ایااد مخربترین شکل تعارض درون گروهی خواهد شد (ریؤؤؤدینگز 1و همکؤؤؤاران)2119 ،
محققؤؤان عوامل اصلی مثرر بر طفؤؤرهروی اجتماعی را در دو بعؤؤد سؤؤاختاری و فرهنگؤؤی مطرح کردهاند.
بعؤؤد ساختاری :قانون انحصارگرایی ،نبود قانونگرایؤؤی ،ضعف نرارت بر عملکؤؤؤرد ،ضعف کنترل اجتماعی،
ساخت سنتی ،ناامنی و عد امکان پیشبینؤؤی فرهنگی و بعد فرهنگؤؤی شؤؤامل :تقدیرگرایی ،خودمداری،
تمایل به کارهای زودبازده ،فرار از مسئولیت ،اعتقؤاد جبرگرایانؤه ،بؤد نبؤؤودن تنبلؤؤی ،ناآگاهی از مصادیق
تنبلی ،احسا بؤیقدرتی ،بیگانگی اجتماعی و پایین بودن نیؤؤاز بؤؤه موفقیؤؤت (فضؤؤائلی .)1562 ،بهطور
کلی عوامل مثرر بر طفؤؤرهروی اجتمؤؤاعی عبارتانؤؤد از .1 :د یل مربوط به ویژگؤؤیهای کار نریر متمایز
نبودن سهم کؤار هؤر فؤرد ،تعریؤؤف نشؤؤده بودن کار ،نبود استاندار کاری و انگیزشی نبودن اهداف کاری؛
 .2د یل مربوط به ویژگؤؤیهؤؤایی نریر بزرگ بودن اندازة گروه ،نبود ارزیابی و نرؤؤؤارت بر افراد و انگیزشی
نبودن فضای گروه؛  .5د یل مربوط به ادراکهای فردی نریر ادراک تنبلی سؤ ؤایر اعضؤؤا توسؤ ؤم فؤ ؤرد،
وجود نگرش فردگرایی در افؤراد ،ادراک مشؤکالت در عملکؤرد گؤؤروه و وجؤؤود ادراک توانایی در کارهای
مرتبم توسم افراد (گراوند ( )1565،جدول شماره  .)1همچنین دیلو )2119( 2بیان نمؤوده کؤه دو عامؤل
اندازه گروه (هرچه تعداد افراد در گروه بیشتر باشد طفرهروی بیشتر بروز میکنؤد) و سؤطپ پؤایین انگیؤزه
(فقدان انگیزه موج مشارکت گروهی ضعیف میشود که در نتیاؤه قبؤول مسؤئولیت نیؤز کؤاهش پیؤدا
میکند) منار به طفرهروی سازمانی میشؤود .بؤه گفتؤه دافی و شاو )2111( 5طفؤرهروی اجتماعی باعک
کاهش انساا گروهی مؤؤؤؤیشؤؤؤؤود کؤؤؤؤه نتیاﺔ آن افزایش ﻏیبت کاری است .با توجه به نکات منفی
ذکرشده دربارة طفؤؤؤؤؤرهروی اجتماعی ،مدیران سازمانها باید شرایطی را در سازمان پدید آورند که از بروز
این پدیده تؤا حؤد ممکؤن جلؤوگیری شود.
همچنین سیمز و نیکول )2114( 4دریافتند که خستگی یکؤی از د یؤل طفؤرهروی سؤازمانی اسؤت.
آنها پیشنهاد دادند که وظایف کاری پیچیؤدهتؤر نسؤبت بؤه وظؤایف کؤاری سؤادهتؤر مؤیتوانؤد مؤان از
شکلگیری طفرهروی سؤازمانی گؤردد .فرانتؤه 3و همکؤاران ( )2119بؤهمنرؤور کمؤک بؤه جلؤوگیری از
1. Ridings
2. Deleau
3. Duffy & Shaw
4. Simms & Nichols
5. Ferrante

39

فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی /دوره  ،12شماره  /43زمستان 1566

مطالعه کیفی ابعاد و عوامل مثرر بر شکلگیری طفرهروی معلمان

طفرهروی سازمانی تحقیقی اناا دادند که در آن به مقایسؤه عملکؤرد تؤیمهؤا از نرؤر رهبؤران انگیزشؤی
رسمی و فاقد چنین رهبرانی اناا شد .آنها نتیاه گرفتند که تیمهایی که یؤک رهبؤر رسؤمی و مشؤوق
دارند ،کمتر از آنهایی که بدون رهبران رسمی کار میکنند ،طفؤرهروی سؤازمانی را نشؤان مؤیدهنؤد .در
تحقیقی دیگر کله و اندرسؤون )2119( 1و تؤان و تؤان )2111( 2بؤه دنبؤال بررسؤی تؤأریر شخصؤیت بؤر
طفرهروی سازمانی پرداختند .آنها به این نتیاه رسیدند که شخصیت نقؤش مهمؤی در بؤروز طفؤرهروی
اجتماعی دارد لذا پیشنهاد دادند که مدیران در هنگا استخدا از آزمونهای شخصیت برای اطال از نؤو
شخصیت افراد استفاده نمایند .همچنین کله و اندرسون ( )2119به بررسی تؤأریر فرهنؤگ بؤر طفؤرهروی
اجتماعی پرداختند و دریافتند که فرهنگ فردگرا نسبت به جم گرا تمایل بیشتری به طفرهروی دارند.
درخصوص تأریر جنسیت بر طفرهروی سازمانی نیز کوگیهارا )1666( 5تحقیقی اناا داد و به
این نتیاه رسید که زنان کمتر از مردان دچار طفرهروی میشوند.
جدول  :6عوامل موثر بر پدیده طفرهروی و شواهد و تحقیقات انجام شد (چیت سازان و مرتضوی،
عامل

 ،6913ص )611
مولفه
قابل تمایز نبودن کار

ویژگیهای کار

تعریف نشده بودن کار
نبود استاندارد کاری
انگیزشی نبودن اهداف کاری
نبود ارزیابی و نرارت بر افراد

ویژگیهای گروه
تعداد اعضای گروه
انگیزشی نبودن فضای گروه
ادراک طفره رفتن سایر اعضا توسم فرد
ویژگیهای
ادراک فردی

وجود نگرش فردگرایی در فرد
ادراک مشکالت در عملکرد گروه
ادراک توانایی در کارهای مرتبم

شواهد تحقیقات
Cates, 1985
Price, 1987
Szymanski & harkins, 1992
Bartis et all, 1988
Harkins & szymanski, 1989
Szymanski & harkins, 1987
Eikenhout, 2004
Heller,1997
Szymanski & harkins, 1987
Aiello & kolb, 1995
Harkins &szymanski, 1989
Szymanski & harkins, 1993
Greenberg & Robert 1997
Wagner, 1995
Shepperd & wright, 1989
Schlenker & weigold, 1992
Earley, 1989
Charbonnier et all., 1998
Stohl & schell, 1991
Comer, 1995
Comer, 1995

1. Klehe & Anderson
2. Tan & Tan
3. Kugihara
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در مطالعؤات گذشؤته شرایطی نیز معرفی شده است که در آن پدیدة طفؤرهروی اجتماعی در
گروه مشاهده نخواهد شد :وقتی اعضای گروه اعتقاد داشته باشند که عملکرد آنها بهطور انفرادی
به درستی قابؤل ارزیؤابی است (ویلیامز و همکاران1616 ،؛ ویلیامز و همکؤاران1611 ،؛ ویلیؤامز و
کارو .)1661 ،وقتی اعضای گروه اعتقاد داشته باشند که عملکرد فؤردی آنه ؤا بؤرای موفقیؤت و
رسؤیدن بؤه اهداف تعیین شده ضروری است (کر1615 ،1؛ هؤارکینز و پرتؤی1612 ،؛ هؤارکینز و
پرتؤؤی .)1615 ،وقتی اعضای گروه اعتقاد داشته باشند که کار بؤ ؤااهمیتی را اناؤؤؤا مؤ ؤیدهنؤؤد
(هارکینز و پرتی1612 ،؛ زاکارو1614 ،2؛ بریکنر 5و همکاران.)1619 ،
همچنین کومر )1663( 4گونهها و در واق نمودهای این پدیؤده گروهؤی را زیؤر عنؤوان پؤنج
دسته طبقهبندی و ارائه مینماید که در ادامه به آن اشاره میشود:
 .1طفرهروی تالفیجویانه :در این حالت افراد برای جلوگیری از سوء اسؤتفاده دیگؤران از تؤالش
آنها از سوی سایر اعضای گروه تالش خود را کاهش میدهند تا به احسؤا

خؤود در مؤورد

این بهرهکشی دیگران از آنها پاسخ دهند.
 .2طفرهروی ناشی از ناامیدی :زمانی که فرد ح

کند بر خروجؤی کؤار تؤأریر چنؤدانی نؤدارد و

تالش وی در عملکرد گروه نقش مهمی بازی نمینماید ،احسا
و بالطب با این احسا

دلسردی در وی بوجود آمده

از تالش خود کم مینماید .در این مؤوارد نقؤش رهبؤری و انگیزشؤی

مدیران گروه ارر زیادی در جلوگیری از این نو طفره رفتن دارد.
 .5طفرهروی برای کم رنگ کردن :افراد در گروه گاهی احسا

میکنند کؤه شایسؤتگی ز در

آنها نسبت به سایر اعضای گروه کمتر است ،لذا تالش میکنند با گم کردن خود در جمعیت
و نشان ندادن خود در گروه از اینکه نا یق و بدون شایستگی دیده شوند جلوگیری مینماید.
 .4طفرهروی برای گوشهگیری :در این حالت ،فرد به سؤب احسؤا

ﻏیرضؤروری بؤودن تؤالش

مینماید خود را به حاشیه کشانده و از دید افراد دور باشد .در ایناؤا وی نتؤایج کؤار خؤود را
ارزشمند نمیبیند و از این رو گوشهگیری را برمیگزیند.
 .3طفرهروی برای با تر بردن خود :از آناا که انسان تمایل ندارد که نا یق و ناقص دیؤده شؤود،
وقتی افراد در قال گروه فعالیت میکنند و از سوی دیگر توانایی ز در اناا وظؤایف خؤود

1. Kerr
2. Zaccaro
3. Brickner
4. Comer
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را ندارند ،مشارکت زیادی در گروه از خود نشان نمیدهد تا نقص خود را بروز ندهد و خؤود را
با تر ببرد.

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از راهبرد پدیدارشناسی توصیفی اناا
گرفته است .پدیدارشناسی توصیفی تحقیقی است که نه صرفاً بر شواهد تاربی متکی است و
نه بر استد ل های منطقی ،بلکه بر ساختار تاربه توجه مؤی کنؤد و اصؤولی را سؤازمان دهؤی
می کند که به جهان زندگی ،شکل و معنی می دهد .چنؤین تحقیقؤی درصؤدد روشؤن کؤردن
ماهیت ساختارها است ،ب ه همان صورتی که در آگاهی ظاهر می شود .مشؤارکت کننؤدگان در
این پژوهش شامل  11نفر از معلمان زن با تاربه (سابقه کار  11سال بؤه بؤا ) و عمومؤاً بؤا
به با در زمینه کار گروهی در مدار

تحصیالت فوق لیسان

شهر تهران در سال تحصیلی

 69-69کؤؤه از منؤؤاطق  11 ،3 ،2و  9انتخؤؤاب شؤؤدند ،بودنؤؤد .هؤؤدف ضؤؤمنی انتخؤؤاب
مشارکت کنندگان چنین بوده تا با افرادی مصاحبه شود که در محیم مدرسه کار گروهؤی را
تاربه و بعضاً موفق به دریافت رتبه و مقا در کار گروهی بوده اند .هم چنؤین مشؤارکت ایؤن
افراد در پژوهش براسا

میل شخصی و براسا

نمونه گیری معیار با توجه به قاعؤده اشؤبا

نرری بوده است .در این پژوهش معیار انتخاب معلمان سابقه کار  11سال به با و هم چنین
افرادی که در کارگروهی مشارکت داشتند ،بوده است.
در این پژوهش اطالعات به روش مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته گردآوری شده است
که براسا

آن درک معلمان از پدیده طفره روی ،براسا

تاربه های شان مطالعه شؤد .کلیؤه

مصاحبه ها به صورت عمیق و ضبم شده انا ا گرفته و متوسم زمؤان هؤر مصؤاحبه 23-43
دقیقه بوده که توسم پژوهشگران اناا گرفتؤه اسؤت .سؤوا ت مصؤاحبه براسؤا

سؤوا ت

پژوهش و با کمک ادبیات و پیشینه پژوهش طراحی شده اند .پژوهشگران بعؤد از اناؤا هؤر
مصاحبه به یادداشت برداری و پیاده کردن آن پرداخته اند .رویکرد تحلیل داده های مصؤاحبه
براسا

تحلیل محتوا صورت گرفته است .داده ها در سه مرحله کدگذاری باز ،سپ

و در نهایت منتخ
مقوله ها بر اسا

محوری

تحلیل شدند .نا گذاری مقوله های به دسؤت آمؤده در تعیؤین برچسؤ
سازه های شعوری خود تحلیلگؤران و اصؤطالحات تکنیکؤی کؤه از پیشؤینه

نرری و تخصصی بیرون کشیده شده بود ،اناا گرفت.
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یافته های پژوهش
پژوهش حاضر به منرور بررسی ابعاد و عوامل مثرر بر طفره روی معلمان مدار

شهر تهؤران

اناا گردید .برای شناسایی نشانگان مذکور 11 ،نفر از معلمان با تاربه و عموماً با تحصیالت
با در زمینه کار گروهی در مدار

شؤهر تهؤران در سؤال تحصؤیلی  69-69انتخؤاب و بؤا

استفاده از سثا ت باز مورد مصاحبه قرار گرفته و دیدگاه ها و تاارب آنان گردآوری ،تحلیل
و کدگذاری گردید .ویژگی های جمعیت شناختی معلمؤان زن د ر جؤدول  2و  5آورده شؤده
است.
جدول  :0توزیع نمونه ها از نظر سن
سن

فراوانی

51- 41

3

41- 31

4

31-91

2
جدول  :9توزیع نمونه ها از نظر تحصیالت

تحصیالت

به این ترتی

فراوانی

لیسان

2

فوق لیسان

1

دکتری

1

در پاسخ به سثال اول پژوهش این نتیاه حاصل شد که طفره روی شؤامل

دو بعد فردی و سازمانی و  15مضمون فرعی می باشؤد .هؤم چنؤین در پاسؤخ بؤه سؤوال دو
پژوهش این نتیاه حاصل گردید که نشانگرها و عوامل مثرر بر طفره روی در  4مضمون اصلی
و  13مضمون فرعی قابل شناسایی هستند.

 .6طفره روی چه ابعادی را در بر می گیرد؟
در پاسخ به سوا ل اول پژوهش ،مصاحبه گران در ابتدا پدیده طفره روی را شامل دو بعد فردی
و سازمانی در نرر گرفتند .اکثر قری

به اتفاق معلمؤان هنگؤا صؤحبت درخصؤوص پدیؤده

طفره روی در ابتدا به سراغ ویژگی های فردی معلمان می رفتند و آن را عاملی بسیار مهؤم در
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بروز این پدیده قلمداد مؤی کردنؤد و صؤراحتاً در جمؤالت متفؤاوت مضؤامین بؤی انگیزگؤی و
بی عالقگی ،فقدان تعهد ،عد مسئولیت پذیری ،فقدان تخصص ،کمبود تاربه ،با بودن سؤن
معلمان و عوامل اقتصادی (حقوق و مزایؤا) را بؤرای بعؤد فؤردی و شخصؤی معلمؤان مطؤرح
می کردند و معتقد بودند که جو و فرهنگ حاکم بر مدرسه به طور خاص و جامعه به طور عؤا
تأریر بسزایی بر شکل گیری این ویژگؤی هؤا دارد .سؤپ

در ادامؤه بؤه سؤراغ بعؤد سؤازمانی

می رفتند و باور داشتند که قوانین اجباری در خصوص پاره ای از وظایف ،عد وجود سیستم
پاداش دهی در مدرسه ،مورد توجه قرار نگرفتن به صورت فردی ،ابها در وظایف و نقش هؤا،
نداشتن اختیار در پیاده سازی روش های مورد نرر معلمان و روشؤن نبؤودن مسؤیر شؤغلی و
ارتقاء باعک بروز طفره روی در میان معلمان می گردد (جدول .)4
جدول  :2مضامین اصلی و فرعی ابعاد طفره روی سازمانی
زمینه کلی

مضامین اصلی

مضامین فرعی
بی انگیزگی و بی عالقگی
فقدان تعهد
عد مسئولیت پذیری

بعد فردی

فقدان تخصص
کمبود تاربه
با بودن سن معلمان
عوامل اقتصادی

ابعاد طفره روی معلمان

اجباری بودن
دیده نشدن
عد تشویق
بعد سازمانی

مشخص نبودن وظایف
نداشتن اختیار در پیادهسازی
شیوه های تدری
مشخص نبودن مسیر شغلی و
ارتقاء

 .0عوامل مؤثر بر شکلگیری طفرهروی معلمان کداماند؟
در پاسخ به سوال دو پژوهش معلمان چهار مضمون اصلی را به عنوان عوامل مهم و تأریرگذار در
شکلگیری پدیده طفرهروی در نرر گرفتند که شامل مضامین مؤدیریتی ،فرهنگؤی ،سؤاختاری و
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همکاران میباشد .در خصوص مضمون مدیریت معلمان اشاره کردند که سؤبک مؤدیریت یکؤی از
عوامل مهم میباشد (مصاحبه کننده  :3سبک مدیریت و رفتاری که مدیر در برخورد بؤا معلمؤان
میتواند یکی از عوامل بروز طفرهروی باشؤد) .سؤبک مؤدیریت مقتدرانؤه فضؤایی را
اتخاذ میکند 
ایااد میکند که معلمان حق هیچگونه اظهارنرری را ندارند و صرفاً باید طبق دستورات مؤدیریت
عمل نمایند که منار به بیعالقگی و طفره رفتن معلمان خواهد شد در حالی که سبک مؤدیریت
مبتنی بر روابم با استفاده از صمیمیت و مشارکت معلمان و مدیر در برنامهریؤزی و اناؤا کارهؤا
باعؤؤک ایاؤؤاد حؤؤ اشؤؤتیاق و تؤؤالش و تعهؤؤد در معلمؤؤان بؤؤرای اناؤؤا درسؤؤت وظؤؤایف و
مسئولیتهایشان میگردد .در این پژوهش معلمان معتقد بودند که مدیر باید سؤبکی متعؤادل و
میانه (سبکی مابین مقتدرانه و رابطهگرا) داشته باشند .مضمون بعدی که از سوی معلمان مطؤرح
گردید و بهعنوان عامل زمینهای و مهم در نرر گرفته شد فرهنگ حاکم بر مدرسه بؤود کؤه آن را
در سه نو حمایتی ،من کننده و خنثی معرفی کردند و اذعان داشتند که فرهنؤگ منؤ کننؤده و
خنثی بازدانده روحیه تالش و کوشش در معلمان در اناا وظؤایفشؤان مؤیباشؤد در حؤالی کؤه
فرهنگ حمایتکننده بهعنوان پشتیبان معلمان عمل کرده و آزادی و مسئولیت به آنها میدهد.
موضو بعدی درخصوص ساختار میباشد که معلمان قوانین و مقؤررات خشؤک ،آیؤیننامؤههؤا و
بخشنامههای یک طرفه از سوی وزارتخانه و اجباری بودن پارهای از وظایف اشؤاره نمودنؤد .و در
آخر نیز همکاران را بهعنوان عامؤل تأریرگؤذار بؤر طفؤرهروی مطؤرح کردنؤد و بیؤان نمودنؤد کؤه
همکاران بیانگیزه ،کم کار و بهانهگیر و هؤمچنؤین ادراک ناعؤدالتی درخصؤوص بؤازخورد نتؤایج
میتواند در بروز طفرهروی مثرر باشد (جدول .)3
جدول  :5عوامل مؤثر بر شکلگیری طفرهروی معلمان
زمینه کلی

مضامین اصلی

مضامین فرعی
سبک مدیریت
سیستم پاداشدهی

مدیریت

عد نرارت
عد ارائه بازخورد

عوامل مثرر بر ایااد

عد مشارکت در تصمیمگیریها

طفره روی معلمان

حمایتی
فرهنگ

من کننده
خنثی

ساختار و نقش ها
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زمینه کلی

مضامین فرعی

مضامین اصلی

وزارتخانه
قوانین و مقررات
همکاران کم کار
همکاران

همکاران بیانگیزه
همکاران بهانهگیر
ادراک بی عدالتی

در یک جم بندی کلی نتایج حاصل از مصاحبهها در خصوص پدیدهی طفرهروی را مؤیتؤوان
در قال شکل  1ارائه داد.

نمودار  :6چارچوب مفهومی پدیده طفرهروی معلمان
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بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی ابعاد و عوامل مثرر برشکلگیری طفؤرهروی معلمؤان در مؤدار
شهر تهران اناا شده است که براسا

پیشینه نرری برای پاسخ به دو سوال طراحی و تدوین

گردید .در پی پاسخ به سوال اول پژوهش در خصوص ابعاد طفرهروی ،معلمان به دو بعد فردی
و سازمانی طفرهروی اشاره کردند که هر یک از این دو بعؤد نیؤز شؤامل مضؤامین فرعؤی بؤود.
درخصوص بعد فردی معلمان بیان نمودند که این بعد بیشتر به ویژگیهای شخصیتی معلمؤان
اشاره می کند و آن را شامل بیانگیزگی و بیعالقگی ،فقدان تعهد ،عد مسئولیتپذیری ،فقدان
تخصص ،کمبود تاربه ،با بودن سن و عوامل اقتصادی (درآمد پایین معلمان) میدانند .انگیزه
یک محرک درونی است که افراد را برای اناا دادن کار و وظایفش ترﻏی
مدیران مدار

میکنؤد کؤه اﻏلؤ

و گاه مدیران مناطق از آن ﻏفلت می کنند که منار به بروز طفرهروی معلمؤان

در کارشان میگردد همانطور که لیدن و همکاران ( )2114بنیادی ترین ریشه طفؤره روی را در
انگیزه افراد می دانند و دیلو ( )2119یکی از عوامل شکلگیری طفره روی را پایین بودن سؤطپ
انگیزه افراد در نرر گرفتند .مدیران باید با توجه به شؤناخت فؤردی معلمؤان انگیؤزه ز را در
آنها ایااد کنند که این انگیزه میتواند مادی و معنوی باشد .که عد توجه بؤه ایؤن موضؤو ،
عد تعهد و مسئولیتپذیری معلمان را در پی خواهد داشت .مورد بعؤدی کؤه معلمؤان بؤه آن
اشاره نمودند موضو فقدان تخصص بود آنها اشاره کردند که در بسیاری از موارد به علت عد
تخصص و حتی عد آموزش مناس

در خصوص مسائل ،معلمان به دلیؤل ناآگؤاهی بؤه طفؤره

رفتن روی میآورند یا به اصطالح به سر هم بندی کردن کار بسنده مؤی کننؤد .معلمؤان اشؤاره
نمودند که بهتر است قبل از اینکه چیزی از معلمان خواسته شود یک دوره توجیهی و آموزشی
برای آنان تدارک ببینند تا به موضو اشراف پیدا کنند و یا اینکه اناا برخی از مسؤائل را بؤه
دلیل تخصصی بودن بر عهده کسانی بگذارند که هم تخصص دارند و هم داوطل

اناا آن کؤار

هستند که در این صورت با اشتیاق و تالش در آن زمینه فعالیت میکنند و نتایج و پیامؤدهای
خوبی را بدست می آورند .مورد دیگری که معلمان در خصوص طفره رفتن به آن اشاره نمودنؤد
با رفتن سن معلمان بود .آنان این عامل را بهعنوان عاملی مثرر در طفره رفؤتن بیؤان کردنؤد.
با بودن سن معلمان منار به کم حوصلگی و خستگی ناشی از سالهای زیاد کؤار در مؤدار
است که توان و انرژی ز را برای اناا وظایف خود ندارند به همین دلیل از اناا کار طفؤره
می روند .معلمان بیان نمودند که بهتر است از معلمان جدید و تازه نف

در کنار این معلمان با

تاربه و مسن استفاده کرد که در این صورت از بیتاربگی معلمان جدید نیؤز تؤا حؤد زیؤادی
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کاسته می شود .عامل بعدی موضو اقتصادی بود که معلمان عنوان کردند .آنان اشؤاره نمودنؤد
درست است که معلمی شغلی سرشار از عشق و معنویت است اما در کنار آن نیؤاز بؤه تشؤویق
مالی نیز دارند چرا که معلمان باید با فکری آزاد و باز سر کال

و در مدرسه حضؤور یابنؤد تؤا

بتوانند بر فعالیتهایشان تمرکز کنند و بدون دﻏدﻏه مالی برای تأمین معاش در مدرسه حضور
پیدا کنند .همچنین در خصوص مسابقات و فعالیتهایی که معلمان در آن شرکت کرده و رتبه
می آورند هدایای آن را بسیار بسیار کمتر از زحماتی که طی چند ماه زمؤان گذاشؤتن روی آن
پروژه میدانند که همین عامل را باعک دلسردی و اناا ندادن وظایف و طفره رفتن میدانند.
در پی پاسخ به سوال دو پژوهش معلمان عوامل مورر بر شکلگیری طفرهروی را در چهار
بعد مدیریت ،فرهنگ ،ساختار و همکاران بیان نمودند که هر بعد نیز شامل زیر عنوانهایی بود.
درخصوص بعد مدیریت معلمان به عوامل سبک مدیریت ،سیستم پؤاداشدهؤی ،عؤد نرؤارت،
عد بازخورد و عد مشارکت در تصمیمگیری اشؤاره کردنؤد .همؤانطور کؤه مؤیدانؤیم سؤبک
مدیریتی میتواند زمینه بروز یا عد بروز مشکالت سازمانی باشد .معلمؤان نیؤز بؤه ایؤن نکتؤه
اشاره کردند و سبک مدیریت (مقتدرانه و رابطه گرا) را در بروز طفرهروی از جمله عوامؤل مهؤم
دانستند و بیان کردند که سبک مقتدرانه که مدیر نگاه از با به پایین دارد و تصؤمیم گیرنؤده
نهایی است ،کارها دستوری و بدون مشورت با معلمان اناا می شود و جوی خشک را به وجود
می آورد باعک فرار معلمان از مدرسه و طفرهروی از کارشان می گردد .در مقابؤل سؤبک رابطؤه
مدار به معلمان بها میدهد ،با آنها مشورت میکند نگاه از پایین به با ست و جو صؤمیمی در
مدرسه حاکم است که این نیز به دلیل رها شدن معلمان منار به طفؤرهروی خواهؤد شؤد .بؤه
همین دلیل معلمان سبکی مابین این دو سبک را مناس دانستند .در این خصوص نیز فرانته و
همکاران ( )2119بیان کرد ند که وجود رهبر رسمی و مشوق مان بروز طفره روی خواهؤد شؤد.
سیستم پاداشدهی نیز از جمله مواردی است که می تواند در بروز طفرهروی معلمان مورر باشد.
زمانی که معلمان در مقابل کار خوب ،به اناا رساندن موفقیت یک پروژه و  ...پاداش مناسؤ
دریافت کنند یا پاداش نامتناس

(ادراک بیعدالتی) دریافت کنند باعک دلزدگؤی و طفؤرهروی

خواهد شد .به همین دلیل در مدرسه باید سیستم پاداشدهی مناس

و شؤفاف وجؤود داشؤته

باشد که همه معلمان از نحوه دریافت پاداشها و میزان آن مطل گردند تا احسا

بیعؤدالتی

کاهش و مشوقی برای اناا بهتر وظایف معلمان گردد .مورد بعدی مشارکت در تصمیمگیؤری
معلمان بود .زمانی که معلمان در تک تک مسائل مربوط به مدرسه و کال

در

اظهؤارنرر و

مشارکت می کنند نسبت به آن موضو تعهد پیدا کرده و نسبت به اناا آن اشتیاق دارند تا به
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بهترین نحو بتوانند آن را اناا دهند در مقابل زمانی که تصمیمات بدون مشارکت آنها گرفته
شود و صرفاً معلمان اجراکننده تصؤمیمات مؤدیریت باشؤند احسؤا

خواهنؤد کؤرد کؤه تنهؤا

بهعنوان آدمکی هستند که مدیریت آن ها را به حرکت در میآورد درنتیاه منار به مقاومت در
برابر پذیرش و اناا دادن آن میگردند که این عامل زمینه بروز طفرهروی را ایااد میکند.
عامل دیگری که معلمان به آن اشاره کردند فرهنگ می باشد .فرهنگ ماموعهای از باورهؤا
و ارزشهاست که به عنوان چس

عمل کرده و افراد درون سازمان را به یکدیگر متصل میکند.

و در واق زمینه و بستری را برای اناا کار در سازمان فراهم میکند .معلمان در این خصؤوص
بیان کردند که سه نو فرهنؤگ در مدرسؤه مؤی توانؤد حؤاکم باشؤد :فرهنؤگ حمایؤتکننؤده،
من کننده و خنثی  .آنان اشاره کردند که فرهنگ من کننده و خنثی می توانؤد عؤاملی در بؤروز
طفرهروی در معلمان گردد در حالی که فرهنگ حمایت کننده که از معلمؤان در اناؤا کارهؤا،
روش اناا کار ،مدت اناا کار و  ...پرسیده می شود و در نتیاه بهترین راه انتخاب مؤیگؤردد
که هم معلم و هم مدیر خشنود گردند باعک می شود که معلمان بدون طفؤره رفؤتن بؤه اناؤا
وظایف خود بپردازند .در این خصوص نیز کله و همکاران ( ) 2119به این نتیاؤه رسؤیدند کؤه
فرهنگ نقش بسزایی در بروز طفره روی سازمانی ایااد میکند هم چنین آنان اشاره کردند کؤه
فرهنگ فردگرا نسبت به فرهنگ جم گرا زمینه بیشتری را برای بروز طفره روی ایااد میکند.
عامل بعدی اشاره شده از سوی معلمان عامل ساختار می باشد .ساختار مدرسه ایااب مؤیکنؤد
که برخی وظایف اجباری هستند و معلمان حق هیچگونه دخالتی را ندارند بهعنوان مثال آنؤان
اشاره کردند در بعضی از روزها باید بیشتر از ساعت اداری در مدرسه می ماندند (اجبؤار بؤودن)
بدون اینکه اضافه کاری برای آن ها در نرر گرفته شود و معلمان نیز بدون هیچ اعتراضی ملؤز
به اناا آن بودند .همچنین معلمان به بخشنامههای یک طرفه از سوی وزارتخانه اشاره کردند
و گفتند که این بخشنامهها صرفاً در وزارتخانه تدوین می شود بدون اینکه تؤوجهی بؤه شؤرایم
مدرسه و نیازهای دانش آموزان و معلمان کنند .این بخشنامهها بؤه مؤدیران ابؤالغ مؤیگؤردد و
مدیران نیز به معلمان ابالغ می کنند که آن را اناا دهند بدون اینکه احسا

نیاز یا حتؤی در

بعضی موارد آگاهی در آن مورد داشته باشند که این نیز منار به سؤرهم بنؤدی کؤردن کؤار و
طفره رفتن میگردد.
نهایتاً عامل دیگری که معلمان اشاره نمودند عامل همکاران بود .آنؤان عنؤوان نمودنؤد کؤه
زمانی که در گروه و جوی قرار می گیریم که همکاران بی انگیزه هستند ،کمتر از آنچه باید کؤار
میکنند ،بهانه گیر هستند و از همه مهم تر احسا
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بسیار کم پاداش و توجه بسیار زیاد دریافت می کند باعک دلسری و طفره رفتن از کار و اناؤا
وظایفشان میگردد .و تأ کید بیشتر معلمان بؤر احسؤا

درک بؤی عؤدالتی از جانؤ

مدرسه بود و معتقد بودند که عامل ارتباطات و پارتی بازی در بروز این احسا

مؤدیریت

بسؤیار دخیؤل

می باشد .در پایان معلمان اشاره کردند که برای جلوگیری از بروز طفره روی معلمان باید دقیقؤاً
روی همان عواملی که منار به بروز آن می شود توجه گردد و با بهبؤود چهؤار عامؤل مؤدیریت،
فرهنگ ،ساختار و همکاران می توان تا حد زیادی از بروز آن جلوگیری کرد .هم چنین معلمؤان
بیان نمودند که برقراری سیستم پاداش دهی مناس  ،دعوت به مشؤارکت معلمؤان در خصؤوص
برنامه ریزی و تصمیمگیریها و دادن آموزش های مناسؤ

قبؤل از اجؤرای برنامؤههؤای جدیؤد

می تواند در کاهش طفره رفتن مثرر باشد .از آناا که هر پژوهشؤی بؤا محؤدودیتهؤایی مواجؤه
است این پ ژوهش نیز از این قاعده مستثی نیست که این محدودیتها عبارت اند از  .1 :در ایؤن
پژوهش کلیه مصاحبه ها با معلمان زن اناا گرفت که می تواند نتیاه را تحت تأریر قؤرار دهؤد
 .2این پژوهش در بعضی مناطق استان تهران اناا گرفؤت و بهتؤر اسؤت پژوهشؤی دیگؤر بؤه
صورت جام و ملی اناا گیرد . 5 .در این پژوهش مصاحبه هؤا بؤا معلمؤان اناؤا گرفؤت و از
منرر مدیران و ناظران آموزشی بررسی نگردید .با توجه به اینک ه این پژوهش در میان معلمؤان
زن و در سطپ استان تهران اجرا گردید پیشنهاد می گردد پژوهشی در سطپ وسؤی تؤر کؤه در
تما استان ها و در بین معلمان زن و مرد اناا گیرد .همچنین پیشؤنهاد مؤی گؤردد پژوهشؤی
درخصوص ساخت ابزار و اعتباریابی آن درخصوص طفره روی معلمان اناا گیرد.
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