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Abstract: 
In the Information age, those societies will move in the path of growth and continuous development 

that their cycle of knowledge and innovation have boom and greater durability. In the meantime, 

universities and centers of higher education, as main site of generating knowledge, play an important role 

in growth and development of a country; though, it’s essential to study and pathology the system of 

generating knowledge in university and the quality of its researches continuously to be protected from 

probable harm. Theses are one of the most important sources of generating science in universities, if the 

process of compilation and evaluation goes right, we can be hopeful about universities generating 

science. However, this process take place in a team includes: student, supervisor professor, advisor 

professor, and referee professor, in some cases we see social loafing phenomena occurring in this group, 

so researchers put their purpose on identifying critical factors affecting social loafing and apply 

Exploratory mixed methods study and Qualitative content analysis in qualitative section, use survey 

method and structural equation modeling in quantitative section to identify effective factors on social 

loafing. After achieving theoretical adequacy in interviewing experts and accomplishing Qualitative 

content analysis for interviews, proceed to distribute the questionnaire with survey method and grouping 

14 effective factors on social loafing in compiling theses of Social Science in tow category : team based 

(including members of the profound lack of interest, time limit of Members, inappropriate subject matter 

related to the lack of expertise of teachers, lack of communication within the team, conservative 

members, number of members, their perceptions errors) and meta-team-based factors (such as lack of 

teamwork in the country, the University’s policies, procedures thesis distribution, optimal lack of 

supervision, lack of resources provided by the university research, materialistic approach to science and 

unscientific behavior) have achieved. 
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هاي تولید دانش  گیري عوامل موثر بر آن در تیم براي اندازه الگوییارایه : روي اجتماعی طفره
  )هابا تاکید بر پایان نامه(علوم انسانی 

  ) 11/09/1393: تاریخ پذیرش 16/03/93: تاریخ دریافت( 
  

   3 بنفشه اکبري،  2 قاسم سلیمی، * 1 مسلم باقري
 

  چکیده
چرخه تولید دانش و نوآوري در آنها از رونق و استمرار بیشتري برخوردار  در عصر اطالعات، جوامعی داراي رشد و توسعه خواهند بود که

نمایند، از این رو الزم است که نظام  ایفا می این امر در اساسی علم، نقشی تولید اصلی هايپایگاه عنوانها بهباشد و در این بین، دانشگاه
ترین یکی از مهم. هاي احتمالی مصون بماندمر قرار گرفته تا از آسیبتولید دانش در دانشگاه مورد مطالعه، آسیب شناسی و بررسی مست

دانشـجو، اسـتاد   : که این امر در یک گروه شاملدلیل ایناما به. ها استها فرآیند تدوین و ارزیابی پایان نامهمنابع تولید علم در دانشگاه
رو، محققین از این. روي اجتماعی هستیمقع ما شاهد وقوع پدیده طفرهپذیرد در برخی از مواراهنما، استاد مشاور و استاد داور صورت می

با این هدف و با استفاده از روش تحقیق آمیخته اکتشافی وري قرار داده و تمرکز خود را بر روي شناسایی عوامل موثر بر ایجاد این طفره
یابی موثر بر طفره روي اجتماعی از دید خبرگان و دست براي شناسایی عوامل( بخش کیفیتحلیل محتواي کیفی در  و استفاده از روشِ

منظور تایید کمی به( یاستفاده از روش پیمایشی و استفاده از مدل معادالت ساختاري در بخش کم سپس در مرحله دوم و )به مدل اولیه
یابی به کفایت نظري در و پس از دست پرداختهروي اجتماعی عوامل موثر در ایجاد طفرهبه بررسی  )مدل استخراج شده در بخش کیفی

عامل موثر 14نامه با استفاده از روش پیمایشی نموده و به مصاحبه با خبرگان و اجراي روش تحلیل محتواي کیفی، اقدام به توزیع پرسش
انگیزگـی اعضـاي تـیم،    بـی : شامل(عوامل تیمیدسته  2در ي علوم انسانی روي اجتماعی در تیم هاي تدوین پایان نامه حوزهبر طفره

محدودیت زمانی اعضا، نامناسب بودن موضوع، مرتبط نبودن تخصص اساتید، ضعف ارتباطات درون تیمی، رویکرد محافظه کارانه اعضا، 
 هـاي توزیـع  هاي دانشگاه، رویهضعف فرهنگ کار تیمی در کشور، سیاست: شامل(و عوامل فراتیمی) تعداد اعضا، خطاهاي ادراکی افراد

دست ) نامه، بهینه نبودن نظام نظارت، فراهم نکردن منابع تحقیق توسط دانشگاه، دیدگاه مادي نسبت به علم و رفتارهاي غیرعلمیپایان
  .ندایافته

  :واژگان کلیدي
  روي اجتماعی، علوم انسانی، تولید دانش، تیم تدوین پایان نامه، پژوهش آمیختهطفره
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 مقدمه - 1

 به جهان تکاملی کشورهاي حرکت و یافته ارتقا اطالعات و ارتباطات عصر به انبوه تولید عصر از بشر زندگی
 و سیاسی صنعتی، اقتصادي، فرهنگی، هاي فعالیت و فرایندها کلیه بنیان، دانش و اطالعاتی جوامع سوي
 از بیش ها زمینههمۀ  در جامعه معرفت و ارتقاي شناخت. [11]است داده قرار تأثیر تحت را اجتماعی روابط
در . [13]کرد را فراهم علم تولید زمینۀ باید علمی توسعۀ تحقق براي و است علمی توسعۀ نیازمند پیش،
 دانش و آموزي علم به اسالم تاکید .اي شده استهاي اسالمی نیز به موضوع تولید علم، توجه ویژه آموزه

 به را او خدا جوید دانشى آن در که رود راهى در کهکسی" :فرماید می) ص(پیغمبر که است حدي به اندوزي
 و زمین اهل و نهند فرو دانشجو راه به خویش هاى بال خرسندى با فرشتگان همانا، برد، بهشت سوى راهى

 شب ماه برترى مانند عابد بر عالم برترى و طلبند آمرزش دانشجو براى دریا ماهیان به برسد تا آسمان
 بلکه نگذارند جاى به نقره و طال پول پیامبران زیرا پیامبرانند؛ وارث علما و دیگر ستارگان بر است چهارده
 ترغیب منظوردر نتیجه، به. [10]"است گرفته فراوانى بهره برگیرد ایشان دانش از که هر گذارند، بجاى دانش

تولید  موضوع. [4]داندمی فرایض جمله از را علم طلب اسالم دانش، تحصیل و آموزش به مردم تشویق و
 رهبر معظم انقالب در بیانات اصلی محورهاي از یکی. علم و دانش از مناظري دیگر نیز قابل تامل است

 با ملت، یک :فرمایندایشان می .است »علم« بحث اخیر نیز، هاي سال در دانشجویان و اساتید دیدارهاي
که  است علمى اقتدار با برساند؛ دنیا افراد ى همه به گوش را خود سخن تواند مى که است علمى اقتدار

العلم ": فرمایدجمله معروف نهج البالغه می .حائز شود سیاسى دنیاى در را واال دست و برتر سیاست تواند مى
تواند غلبه پیدا کند؛  هر کس این قدرت را به چنگ آورد، می تواند تحکم کند؛ می. ؛ علم اقتدار است"سلطان

  .[8]نیاورد، بر او غلبه پیدا خواهد شد هرکس که این اقتدار را به دست
 و رشد در اساسی علم، نقشی تولید اصلی هاي پایگاه عنوانو مراکز آموزش عالی به هادانشگاه این میان، در

 به افراد رسیدن زمینه عالی آموزش مرکز و ها که دانشگاهجاییآن از. [1]نمایند ایفا می کشور هر توسعه
 آوريو فن علم تولید و براي ترویج مناسب بستري در نتیجه سازند، می مهیا را کاردانی و مرجعیت علمی

مدیریت دانشجویان در سطح ملی و (١هاي چندبعدي هاي امروزي در عرصه رو، دانشگاهاز این.  [7]هستند
انطباق با کنند، در نتیجه، آنها نیازمند حفظ اعتبار و شهرت و  رقابت می) گذاريالمللی، پژوهش و سرمایه بین

گویی داشتن دانشجویان و پاسخهاي قانونی، تولید کارهاي پژوهشی سطح باال، راضی نگهمعیارها و چارچوب
ها و موسسات آموزش عالی با سه عبارتی در دوران مواجهه دانشگاهبه[17]. اند به نیازهاي رو به رشد جامعه

 [28].هاي جدید هستیمهاي پژوهشی با ویژگیشاهد ظهور دانشگاه [5]بحران مشروعیت، نهادي و هژمونی 
بنابراین، الزم است که نظام تولید . دانشگاه پژوهشی، نهادي کلیدي براي توسعه اقتصادي و اجتماعی است

هاي پژوهشی آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و مشخص شود در چه  دانش در دانشگاه و کیفیت فعالیت
ها و تولید دانش آتی این مراکز  شود تا پژوهشگرفته و نیاز بیشتر احساس می هایی پژوهش کمتر انجامزمینه

 هاي مزیت  به یابیدر دست  مهم و روزآمد راهبرد. [6]در جهت نیازهاي واقعی جامعه هدایت و راهبري گردد
                                                        

١ Multi Dimentional  
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که . [3]است  یتکمیل تحصیالت  در مقاطع  علم نشر و تولید در  شدن توانمند دانشگاهی، مراکز در آفرینی علم

-ها به نامهچه فرایند تدوین و ارزیابی پایانها است و چنانهاي مهم این امر در تدوین پایان نامهیکی از جلوه
که محورهاي اصلی نظام دلیل ایناما به. ها امیدوار بودتوان به تولید علم در دانشگاه درستی صورت پذیرد می

دانشجو، استاد راهنما، استاد مشاور، و استاد داور هستند، : گروه شامل ها در یک  تولید دانش در پایان نامه
هاي گروهی و تعامالت فی مابین این عوامل جهت ساز تولید دانش داراي  توجه به این محورها و پویایی

 از بسیاري ایران جامعۀ این در حالی است که در. اهمیت بوده و از جاذبه کاوش و پژوهش برخوردارند
 این بر خود هايتحلیل در و مدیریتی، فرهنگی سیاسی، اجتماعی، هايحوزه اندیشمندان و ظراننصاحب
افزایی از این رو، متاسفانه هم .[25]نداریم موفقیت چندانی گروهی و جمعی کارهاي در ها ایرانی ما که باورند

روي اجتماعی در این  پدیده طفرهپذیرد و بالعکس ما شاهد  الزم در تدوین و ارزیابی پایان نامه صورت نمی
دهد که افراد به هنگام کار گروهی، در مقایسه روي اجتماعی در سازمان هنگامی رخ میطفره. فرایند هستیم

. [23]دهند یابی به اهداف گروه، تالش کمتري از خود نشان میبا انجام کار به صورت فردي، براي دست
است، بدان معنا که افراد به  پدیده روانی روي اجتماعی یک فرهگران بر این باورند که طبرخی از پژوهش

 [33]گونه نیستهنگام کارگروهی تمایل کمتري به انجام کار دارند؛ اما این وضعیت در کارهاي مستقل این
اما با عنایت به  [32] روي اجتماعی در خارج از کشور صورت گرفته استمطالعات متعددي در ارتباط با طفره.

هاي تولید دانش علوم انسانی  روي اجتماعی در تیم که تا زمان تدوین مقاله، پژوهشی در خصوص طفرهاین
با تاکید بر (هاي تولید دانش علوم انسانی روي اجتماعی در تیم گیري پدیده طفره ؛کاوش شکل[12]اندك بود

پژوهش، اولین گام براي طرح گران قرار گرفت تا با انجام این مدنظر پژوهش) تیم هاي تدوین پایان نامه
  . موضوع در ادبیات آموزش عالی برداشته شود

 
 مبانی و چارچوب نظري پژوهش - 2

  روي اجتماعیپردازي پدیده طفره مفهوم - 1- 2
 مثابه به هاگروه. است افزایش حال در امورسازمانی انجام در کاري هايگروه و هاتیم از گیري بهره امروزه

 کارکردهایی خود اعضاي براي هم و هاآن دربرگیرنده هايسازمان و نهادها براي هم اجتماعی، سامانه یک
 در افراد عملکرد و تالش مثبت اثرات با اغلب تیمی کار ادبیات سازمان و مدیریت، در .[12]دارند بدیل بی

 و غیبت عملکرد، کاهش و تالش افزایش به منجر تیمی کار که است داده نشان  ها پژوهش. است ارتباط
از طرف دیگر، همچنین تحقیقات نشان داده است که هنگامی که افراد مشارکت خود را  .شود می مالی گردش

دست رود، به چه که از مجموع توانایی هاي افراد انتظار میگیرند، حاصلی کمتر از آن کار میدر کار گروهی به
این کاهش در انگیزه و . دادن انگیزه است توري بالقوه، از دسیک توضیح براي کاهش در بهره. آورندمی

  [20].عنوان طفره روي اجتماعی توصیف شده استتالش به
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روي اجتماعی یک نوع بیماري است که پیامدهاي منفی براي  ، طفره)1979(و همکاران  ١بر اساس نظر التن
، آزمایشی را )1913(٢گلمناز آغاز قرن بیستم، هنگامی که رین روي اجتماعی طفره. [23]افراد و جوامع دارد

وي متوجه شد، هرچند که . ها در کار طناب کشی برگزار نمود، شناخته شده استي افراد و گروهبراي مقایسه
انتظار می رفت تالش گروه به نسبت بیشتر باشد، نتیجه کل گروه از مجموع تالش هاي افراد بسیار کمتر 

تحقیقات متعدد نشان داد که معضل . مین موضوع انجام دادهاي دیگري پیرامون هرینگلمن، آزمایش[15]بود
روي اجتماعی با تعدادي نتایج منفی براي  عالوه بر عملکرد گروه، طفره  [24]طفره روي اجتماعی وجود دارد

روي اجتماعی با انسجام و قدرت نشان دادند که طفره) 2000( ٣به عنوان مثال، دافی و شاو. گروه همراه است
  .[27]تگی منفی دارد، که به نوبه خود، به عملکرد، غیبت و رضایت گروه بستگی داردگروه همبس

  
  عوامل موثر بر طفره روي اجتماعی - 2- 2

روي اجتماعی اثر گذار هستند را شناسایی  هاي متعدد، متغیرهایی که به احتمال زیاد بر میزان طفره پژوهش
تواند باعث  ارزیابی عملکرد فردي و همچنین تعهد به کار میابتدا، در سطح فردي، امکان شناسایی و . اند کرده

بطور کلی، هر عاملی که فرد را قادر سازد که سهم منحصر . کاهش یا حتی ریشه کن کردن این پدیده شود
عالوه بر این، انتظارات فرد از . دهدروي اجتماعی را کاهش میبه فردي در محصول گروه داشته باشد، طفره

شرکت کنندگان هنگامی طفره روي می . تواند بر طفره روي اثرگذار باشد هاي خود نیز می میعملکرد هم تی
دوم، در سطح گروه، افزایش در . کنند که انتظار عملکرد خوب یا بد از هم تیمی هاي خود داشته باشند

روي اجتماعی را  هتواند مقدار طفر تعامالت گروه، انسجام، اثر جمعی، و جاذبه یا ارزش گروه براي اعضا می
  [18].کاهش دهد 

بدین معنا که اگر کار . یابدگذاري مسئولیت ظهور میهنگام تسهیم و به اشتراكروي اجتماعی اغلب بهطفره
رسد، یا اگر استاندارد مشخصی براي انجام کار وجود گروهی بدون تالش زیادي از جانب افراد به انجام می

را به فعالیت هاي دیگري نایل داشته باشند که تالش خود را حفظ کنند یا آنداشته باشد، افراد ممکن است تم
کنند  تر شود، افراد سازمانی درگیر در فعالیت احساس میدر حقیقت، هرچه اندازه گروه بزرگ. اختصاص دهند
شود، بنابراین منجر به تمایل بیشتري براي طفره روي اجتماعی می  تر میها غیرضروريکه تالش آن

 [21].شود
روي اجتماعی این است که افراد در گروه قابل شناسایی یکی دیگر از توضیحات و دالیل رایج پیرامون طفره

براي حمایت از این موقعیت، . تواند به افراد خاص مرتبط شود تر، تولید فردي نمی نیستند، یا به طور دقیق
صورت واضح به افراد مرتبط وري بهی که بهره، متوجه شدند که هنگام)1981( ٤ویلیامز، هارکینز و التین

روي در یک پژوهش فرا تحلیلی از ادبیات پژوهشی طفره. یابدروي اجتماعی نیز کاهش می شود، طفره

                                                        
١ Latane 
٢ Ringlemann 
٣ Duffy & Shaw 

٤ Williams, Harkins & Latane  
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نیز نشان دادند که هنگاهی که پتانسیل ارزیابی براي شرایط کار فردي و ) 1993(اجتماعی، کارا و ویلیامز 

، عواملی که بر )1993(و همکاران  ١ویلیامز [34]یابدتماعی کاهش میگروهی ثابت باشد، طفره روي اج
  :کنندگذارند را بدین صورت توصیف میروي اجتماعی اثر میطفره

 یابد که ارزیابی کار براساس عملکرد تیم باشد نه عملکرد افرادروي اجتماعی زمانی افزایش می طفره 
 اجتماعی کمتر خواهد شدروي اگر کار جالب باشد، احتمال وقوع طفره. 
 روي اجتماعی را کاهش دهدتواند طفرهانسجام گروه می. 

که روي احتماعی می شود، در حالیکنند که ابهام نقش باعث بروز طفره، اضافه می)2004( 2پیرس و انسلی 
 [26].شود روي اجتماعی تواند منجر به طفره کنند که فقدان نظارت می، استدالل می)2004( 3لندي و کونته

یعنی ( روي اجتماعی و عملکرد تیم وجود داردشواهد قابل توجهی براي حمایت از یک ارتباط منفی بین طفره
دهد شرایط زیر نشان می). شودروي بیشتري داشته باشند، عملکرد تیم بدتر میهرچه افراد در کار تیمی طفره

  :ر خواهد بود روي اجتماعی کمتهایی احتمال وقوع طفره که در چه حالت
 هنگامی که اعضا معتقد باشند که عملکرد فردي خودشان قابل شناسایی و قابل ارزیابی است. 
  هنگامی که اعضاي تیم بر این باور باشند که تالش فردي آن ها براي یک نتیجه موفقیت آمیز گروه

 .ضروري است
 [19].و هنگامی که اعضاي تیم وظیفه را مهم و با معنی تلقی کنند  

هاي دهد اگر اعضاي گروه بر این باور باشند که در مقایسه با هم رده، نیز نشان می)1995( ٤کومر  
توانند این حس را دهند؛ زیرا میها و تالش هاي خود را کاهش میتر هستند، کمک تر یا ناتوان خود کم توانا

روي اجتماعی وضیحات براي طفرهیکی دیگر از ت. ها براي کار غیرضروري هستنددر خود تقویت کنند که آن
دهند،  دلیل تنبلی یا عزت نفس پایین یا حضور شرکاي غالب که اجازه تالش به دیگران نمیممکن است به

اي از سوابق  هاي انگیزش متمرکز شده است و طیف گستردهاخیرا، مطالعات پژوهشی بر تئوري. [30]باشد
  :اندر شناسایی کردهبالقوه پدیده طفره روي اجتماعی را به شرح زی

 هاي فردي به گروه؛عدم شناسایی کمک 
 کمبود چالش و منحصر به فرد بودن کمک هاي فردي؛ 
 مشارکت حقیقی پایین؛ 
 گرایش فردگرایانه؛ 
 انسجام پایین گروه؛ 
 [23]عدم ارزیابی همکاران.   

                                                        
١ Williams 
٢ Pearce & Ensley 
٣ Landy & Conte 
٤ Comer 
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ا مرد هستند، بیشتر رخ هایی که همه اعض در گروه. روي اجتماعی، به جنسیت و فرهنگ نیز بستگی دارد طفره

که زنان نسبت احتماال به دلیل این. می دهد نسبت به زمانی که همه اعضا زن یا ترکیبی از دوجنسیت باشند
هاي زیادي نشان داده است که قابل  پژوهش. [32]دهندبه مردان، توجه بیشتري به خروجی گروه نشان می

چنین، هم. آیندکاهش طفره روي اجتماعی به حساب میگویی فردي عوامل مهمی در شناسایی بودن و پاسخ
هاي قابل اعتماد ارزیابی عملکرد و استانداردهاي مشخص داشتن اندازه گروه و سوال مکانیسمکوچک نگه

  .[15]اندعنوان عواملی در کاهش طفره روي اجتماعی شناسایی شدهبه
  
  پیشینه تجربی پژوهش - 3

به  "رفتار شهروندي سازمانی و طفره روي اجتماعی"ژوهش خود با عنوان ، در پ)2008( ١هون تان و لی تان
- پژوهش. پردازدروي اجتماعی افراد سازمانی می اي بر طفره بررسی نقش شخصیت، انگیزش و عوامل زمینه

همچنین متوجه . گران دریافتند که وظیفه شناسی و وجدان، همبستگی منفی با طفره روي اجتماعی دارد
داري بین انگیزه  روي اجتماعی رابطه عکس دارد؛ اما هیچ رابطه معنی ساس مسئولیت با طفرهشدند که اح

  .[22]روي اجتماعی وجود نداردهاي رفتار شهروندي سازمانی و طفره
روي اجتماعی، با آزمایش یک مدل چند سطحی اي در زمینه طفره، در مطالعه)2004(و همکاران  2لیدن

کارمندان دو شرکت، به این نتیجه رسیدند که در سطح فردي، هرچه وابستگی کار بیشتر و نفر از  168برروي 
در سطح گروه، . قابلیت رصد کردن آن و عدالت توزیعی کمتر باشد، احتمال وقوع طفره روي بیشتر خواهد شد

  .[16]روي اجتماعی می شودهر چه اندازه گروه زیاد و انسجام گروه کمتر شود باعث افزایش طفره
، )2010(و همکارانش  ٣، چو"بررسی و کاهش طفره روي اجتماعی در جوامع آنالین"در پژوهشی با عنوان 

کننده براي انسجام روي اجتماعی به عنوان یک متغیر منفی پیش بینی به این نتیجه دست یافتند که طفره
سک درك شده از اجزاي مهم همچنین دریافتند که روابط اجتماعی و ری. آیدگروه کاربران به حساب می

  .[31]روي اجتماعی هستند طفره
هاي یاددهی و  روي اجتماعی در محیط هاي صورت گرفته در خصوص موضوع طفره در معدود پژوهش

بررسی "، در پژوهشی با عنوان )1389(یادگیري آموزش عالی در داخل کشور، چیت سازیان و مرتضوي 
هاي مطالعاتی دانشجویی ، با بررسی گروه"هاي گروهی ی در فعالیتروي اجتماععوامل موثر بر پدیده طفره

هاي مربوط به کار از  در چارچوب مدل معادالتی ساختاري، دریافتند که فقط ویژگی) ع(دانشگاه امام صادق 
ري یادگی "اي با عنوان  نامه، در پایان ٤بریتنی گوو. [12]روي اجتماعی برخوردار است تاثیر معناداري بر طفره

روي اجتماعی از طریق مطالعه موردي به بررسی طفره "گروهی و طفره روي اجتماعی در تحصیالت تکمیلی

                                                        
١ Hoo Tan & Li Tan 
٢ Liden 
٣ Chiu 

٤ Brittney Goo 
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هاي آموزش عالی سنتی و پتانسیل ایجاد تعارض درون گروهی در چارچوب یادگیري مبتنی بر گروه در دوره

  .[14]پردازد می
 
  شناسی پژوهش روش - 4

در پژوهش کنونی از روش . اند استفاده کرده ١پژوهش آمیخته یا ترکیبیگران در این مطالعه از روش پژوهش
گر این طرح در زمانی که پژوهش. عنوان راهبرد پژوهش استفاده شده است، به٢ترکیبی اکتشافی  پژوهش

هاي بیشتر است،  کوشد تا به کشف و فهم عمیقی از یک پدیده دست یافته و درصدد تعمیم فهم به نمونه می
گر البتّه در مقایسه با طرح تبیینی متوالی در طرح اکتشافی متوالی، پژوهش. [2]گیردستفاده قرار میمورد ا

دهد و بر اساس  هاي کیفی در مرحله اول پژوهش اختصاص میاولویت گردآوري و تحلیل را به داده
هاي اولیه و  ن و تعمیم یافتهگر به انجام مرحله دوم و یا مرحله کمی براي آزموهاي اکتشافی، پژوهش یافته

نماید که چگونه نتایج کمی مبتنی بر  گرتفسیر میبر این اساس، پژوهش. پردازد احصاء شده از مرحله کیفی می
هاي کیفی و نتایج کمی را با یکدیگر تلفیق  گر یافتههاي اولیه کیفی است و سرانجام پژوهش یافته
  ). 1شکل (کند می

  

  

  

  نمایی از طرح اکتشافی متوالی - 1شکل 

در این بخش از پژوهش در مرحله تعیین . نفر مصاحبه شد 16براي مرحله کیفی پژوهش و طراحی مدل با 
اي یا گلوله برفی افراد مدنظر بوده گیري زنجیرهاستفاده از روش نمونهعوامل موثر بر طفره روي اجتماعی 

گیري، ابتدا اعضاي هیات علمی و دانشجویان دکتري که با فرآیند با توجه به ماهیت روش نمونه. است
هاي تحصیالت تکمیلی به صورت حرفه اي سرکار داشتند را براي مصاحبه عمیق  طراحی و ارزیابی پایان نامه

مصاحبه شوندگان طی سالیان متمادي تجربه در آموزش عالی با ابعاد مساله و . تشافی در نظر گرفته شدنداک
در موضوع طراحی و ارزیابی پایان نامه  3ايهاي زیسته عبارتی واجد تجربهاند و به موضوع پژوهش درگیر بوده

کیفی پژوهش به این صورت بود که در ي انتخاب نمونه در مرحله شیوه. تحصیالت تکمیلی با همکاران بودند
، انتخاب شده و از طریق مراجعه )نفر 70حدود (اي از افراد واجد شرایط بالقوه براي مصاحبه  ابتدا لیست اولیه

شایان ذکر است این . نفر از آنان، پاسخ مثبت براي انجام مصاحبه دادند 16حضوري جلب رضایت شد و 
                                                        

١ Mixed Method Research  
٢ Exploratory  

٣ Lived Experiences 

مبنایی است 
 براي

 تفسیر
گردآوري، تجزیه 

هاي  وتحلیل داده
 کمی

گردآوري، تجزیه 
هاي  وتحلیل داده
 کیفی
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ي آماري در بخش کمی پژوهش میزان نمونه.ادامه یافت) اشباع(ت نظري مصاحبه تا مرحله دستیابی به کفای
نفر  136بر اساس جدول مورگان ) نفر استاد و دانشجوي دکتري 215تعداد (با توجه به جامعه آماري تحقیق 

آوري و مورد تحلیل نامه را جمعپرسش 116نامه، موفق شدند تعداد پرسش 140است که محققین با توزیع 
ي است و بنابراین، در مرحله بوده نامهپرسش ها در مرحله کمی پژوهش،داده گردآوري روش. دهندقرار 

 از بینابینی پایایی روش از استفاده با پژوهش این پایایی .گیري تصادفی استفاده شدآزمون مدل از روش نمونه
در  .است شده محاسبه  77/0و  74/0آلفاي کرونباخ براي عواملی تیمی و فراتیمی به ترتیب  ضریب طریق

 و بررسی هاي پژوهش از روش کدگذاري، در بخش کمی پژوهش، براي بخش کیفی، براي تحلیل داده
 يساز مدل از مدل، آزمون و تحلیل استنباطی و تجزیه براي و توصیفی آمار از ها داده توصیفی مقایسه

که اشاره شد، در بخش کمی از روش پیمایشی و براي تحلیل چنان .است شده استفاده ساختاري معادالت
 ابزار روایی تعیین براي. است شده استفاده  SPSS 17و  LISREL 8,5نرم افزارهاي  هاي آماري از داده

 استادان تدوین، از پس که معنی بدین( شد استفاده خبرگان از نظرسنجی از هم پژوهش در بخش پیمایش،
 عاملی تحلیل طریق از نامهپرسش ابعاد سازه، روایی سنجش با کهاین هم و) کردند تایید را آن روایی مجرب،
  .است استفاده ساختاري معادالت مدل يوسیلهبه تاییدي

  
  تجزیه و تحلیل اطالعات - 5

تحلیل (تحقیق ما ابتدا از روش کیفی طور که در بخش روش تحقیق پژوهش ذکر گردید در اینف همان
بر این اساس، در ابتدا نتایج تحلیل . کنیماستفاده می) پیمایش(و سپس از روش کمی) محتواي کیفی

  . گردداطالعات کیفی پژوهش و سپس نتایج تحلیل اطالعات کمی پژوهش سوال می
  بخش کیفی) الف

 دوم، مرحله در سپس،. شد استخراج ها آن در موجود مفاهیم و تحلیل ها، مصاحبه تمامی پژوهش، اول گام در
 هاي خروجی 1 جدول. گردید بندي گروه مشابه، مفاهیم سوم، مرحله در و شد فهرست مفاهیم، این تمام

 دوم، و اول  مرحله در مستخرج مفهوم 64 از آن در که کند؛ می سوال را پژوهش سوم تا اول گام از حاصل
 .است آمده دست به سوم مرحله در گروه 21
 
 
 
 
 
  
  



 73    ...هاي تیم گیري عوامل موثر بر آن در ارایه الگویی براي اندازه: روي اجتماعی طفره

 
    عوامل موثر بر طفره روي اجتماعی در بندي گروه و بندي فهرست ،)باز کدگذاري( استخراج -1جدول 

  هاي تدوین و ارزیابی پایان نامهتیم
  گروه  )کدگذاري باز و فهرست کردن کدها(مفاهیم   کد
  محدودیت زمانی اعضاي تیم  محدود بودن زمان دانشجو  1
  محدودیت زمانی اعضاي تیم  بودن سنوات تحصیلی و اجبار نمودن دانشجو به پرداخت شهریه بابت تمدید سنوات کم  2
  محدودیت زمانی اعضاي تیم  اشتغال دانشجو  3
  محدودیت زمانی اعضاي تیم  تعداد زیاد پایان نامه براي اساتید مشاور و راهنما  4
  محدودیت زمانی اعضاي تیم  اشتغال اساتید در بیرون از دانشگاه  5
  محدودیت زمانی اعضاي تیم  محدود بودن زمان براي داوري  6
  نامناسب بودن موضوع  عدم انتخاب موضوع با توجه به عالقه و استعداد دانشجو  7
  مرتبط نبودن تخصص اساتید  متخصص نبودن اساتید در مورد موضوع  8
  نامناسب بودن موضوع  کاربردي نبودن موضوع  9

عدم حمایت از سوي سازمان   عدم حمایت سازمان هاي اجرایی از پایان نامه ها  10
  هاي اجرایی

  بی انگیزگی اعضاي تیم  عدم وجود انگیزه در دانشجو و اساتید  11
  محدودیت زمانی اعضاي تیم  حجم کاري باالي اساتید  12
  ارتباطات درون تیمیضعف   عدم حمایت و تعامل کافی استاد راهنما و مشاور با دانشجو  13
  محدودیت زمانی اعضاي تیم  کاهش زمان سرانه صرف شده براي هر دانشجو از جانب اساتید مشاور و راهنما  14
  عدم مشارکت فعال استاد مشاور  کمرنگ و محدود شمردن نقش استاد مشاور  15

اعضاي  رویکرد محافظه کارانه  رودر بایستی استاد داور با اساتید مشاور و راهنما  16
  تیم

  تعداد اعضاي گروه  تعداد زیاد اعضاي گروه  17

ضعف فرهنگ کار تیمی در   فردگرا بودن اعضاي تیم  18
  کشور

  نامناسب بودن موضوع  جذاب و جدید نبودن موضوع  19
  نامناسب بودن موضوع  مبهم بودن موضوع  20
  خطاهاي ادراکی افراد  سایرینادراك افراد از تالش سایر اعضاي گروه و ارج ننهادن به تالش   21
  ضعف ارتباطات درون تیمی  مشخص نبودن وظایف اساتید  22
  بی انگیزگی اعضاي تیم  جذاب نبودن پرداختی ها به اساتید  23
  سیاست هاي دانشگاه  ترفیع و پرداخت به اساتید بر اساس کمیت   24
  سیاست هاي دانشگاه  کمی گرایی مدیریت دانشکده  25
  رویه هاي توزیع پایان نامه  نامناسب توزیع پایان نامهرویه هاي   26

بهینه نبودن نظام نظارت بر   کیفیت پایین ارزیابی پرپوزال در تحصیالت تکمیلی دانشکده  27
  اعضاي تیم

  رفتار هاي غیر علمی   وجود رفتار سیاسی میان اساتید  28

ضعف فرهنگ کار تیمی در   اهمیت ندادن به نظر سایر اعضا از جانب یکی از اعضاي گروه  29
  کشور

  بی انگیزگی اعضاي تیم  رویه تایید صددرصدي پایان نامه دانشجو با نمره پایین توسط کمیته دفاع  30
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رویکرد محافظه کارانه اعضاي   رودربایستی استاد مشاور با استاد راهنما  31
  تیم

ضعف فرهنگ کار تیمی در   اساتیدعدم سازش استاد راهنما با مشاور و رقابت تنگ نظرانه بین   32
  کشور

  عدم توجه داور به محتواي کار  عدم توجه داور به محتواي کار  33
  بی انگیزگی اعضاي تیم  مدرك گرایی دانشجویان  34

عدم فراهم سازي منابع تحقیق   کمبود منابع تحقیقاتی  35
  توسط دانشگاه

  تیمیضعف ارتباطات درون   ارتباط ضعیف اعضا با یکدیگر  36
  ارتباط ضعیف دانشگاه و صنعت  نهادینه نشدن ارتباط دانشگاه و صنعت  37

مرتبط نبودن تخصص اعضاي   شفاف سازي متدولوژي با آزمون و خطا و فقدان دانش در حوزه روش شناسی  38
  تیم

رویکرد محافظه کارانه اعضاي   عدم توصیه دارو به تغییر کلی کار  39
  تیم

  بی انگیزگی اعضاي تیم  حداقل نمره و تمام کردن سریع کار از جانب دانشجوتالش براي کسب   40
  رویه هاي توزیع پایان نامه  عدم انتخاب داور بصورت تصادفی  41
  ویژگی هاي جمعیت شناختی  جنسیت اعضاي تیم  42
  ویژگی هاي جمعیت شناختی  سن اعضاي تیم  43
  بی انگیزگی اعضاي تیم  تاثیر تالش سایر دانشجویان بر تالش دانشجو  44
  بی انگیزگی اعضاي تیم  ناعدالتی در نوشتن اسامی تدوین کنندگان  46
  ضعف ارتباطات درون تیمی  عدم وجود دیدگاه سیستمی در تدوین پایان نامه  47
  رویه هاي توزیع پایان نامه  عدم تجانس گروه  49
  سیاست هاي دانشگاه   ارشدعدم وجود ارزیاب بیرون دانشکده اي در دوره کارشناسی   50
  ضعف ارتباطات درون تیمی  ادراك نامناسب افراد از نقش خود  51

ضعف فرهنگ کار تیمی در   ضعیف بودن فرهنگ کار پژوهشی  52
  کشور

  ضعف علمی دانشجو     کند بودن دانشجو در تدوین پایان نامه  53
  سیاست هاي دانشگاه   تعداد کم داوران  54
  محدودیت زمانی اعضاي تیم  کار دانشجو از سوي داورعقب انداختن   55
  سیاست هاي دانشگاه  فرآیند هاي طوالنی نحوه تشکیل کمیته تصویب و ارزیابی  57
  سیاست هاي دانشگاه  بوروکراسی سخت براي پایان نامه ها  58

بهینه نبودن نظام نظارت بر   عدم نظارت دانشگاه بر کار اساتید  59
  اعضاي تیم

  تعداد اعضاي تیم  بودن اعضاي گروه تدوین و ارزیابی محدود  60
  سیاست هاي دانشگاه  به حساب نیاوردن پایان نامه به عنوان واحد درسی براي اساتید  61
  ضعف ارتباطات درون تیمی  مدیریت نامناسب گروه تحقیق از جانب استاد راهنما  62
  مادي نسبت به علمدیدگاه   دیدگاه مادي نسبت به علم از جانب اساتید  63
  بی انگیزگی اعضاي تیم  تاثیر شرایط و تالش استادمشاور و راهنما بر دانشجو  64
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 اصلی، در دسته ها گروه از یک هر چهارم، مرحله در مفاهیم، بین در موجود مختلف هاي گروه تبیین از پس

  . است آمده 2 جدول در مرحله این نتایج که شده بندي دسته
  

عوامل موثر بر طفره روي اجتماعی در تیم هاي تدوین و ارزیابی  الگويدسته بندي و سوال  -2جدول 
  نامهپایان

  دسته اصلی  گروه  ردیف
  بی انگیزگی اعضاي تیم  1

  عوامل تیمی
  

  ویژگی هاي جمعیت شناختی  2
  محدودیت زمانی اعضاي تیم  3
  نامناسب بودن موضوع  4
  مرتبط نبودن تخصص اساتید  5
  ضعف ارتباطات درون تیمی  6
  عدم مشارکت فعال استاد مشاور  7
  رویکرد محافظه کارانه اعضاي تیم  8
  تعداد اعضاي تیم  9
  خطاهاي ادراکی افراد  10
  ضعف علمی دانشجو  11
  عدم توجه داور به محتواي کار  12
  عدم حمایت از سوي سازمان هاي اجرایی  13

  عوامل فراتیمی
  

  فرهنگ کار تیمی در کشورضعف   14
  سیاست هاي دانشگاه  15
  رویه هاي توزیع پایان نامه  16
  بهینه نبودن نظام نظارت بر اعضاي تیم  17
  عدم فراهم سازي منابع تحقیق توسط دانشگاه  18
  ارتباط ضعیف دانشگاه و صنعت  19
  دیدگاه مادي نسبت به علم  20
  رفتارهاي غیر علمی  21

  

 .است آمده 3 جدول در مرحله کیفی پژوهش  از حاصل نتایج ، پنجم مرحله در

  



 1393پاییز ، 25 بهبود مدیریت، شماره     76

 
  بخش کمی پژوهش) ب

درصد جمعیت نمونه را مردان و  77/ 6نامه گردآوري شده؛ پرسش 116از بین : گویانسیماي پاسخ - 1
و دانشجویان  علمی ها را اعضاي هیات درصد نمونه 9/12از نظر سن. دهند درصد آن را زنان تشکیل می 4/22

 3/10سال، 35تا   31علمی و دانشجویان دکتري بین درصد اعضاي هیات 7/39سال، 30دکتري کمتر از 
علمی و دانشجویان  درصد اعضاي هیات 1/12، 36تا  40علمی و دانشجویان دکتري بین  درصد اعضاي هیات

درصد  7/14و  50تا  46ن علمی و دانشجویان دکتري بی درصد اعضاي هیات 41،3/10تا  45دکتري بین 
از نظر رتبه و مرتبه علمی . دهند سال تشکیل می 51علمی و دانشجویان دکتري باالتر از  اعضاي هیات

 1/12علمی استادیار، درصد نمونه اعضاي هیات 1/62ها را دانشجویان دکتري، درصد نمونه 3/23دانشگاهی،
  .علمی استاد هستند ه اعضاي هیاتدرصد نمون 6/2علمی دانشیار،  درصد نمونه اعضاي هیات

روي هاي گردآوري شده درباره عوامل موثر بر پدیده طفرهداده: کلیدي پژوهش توصیف متغیرهاي - 2
دهد که از دیدگاه اعضاي هیات علمی و دانشجویان دکتري، بعد عوامل تیمی در مقایسه اجتماعی نشان می

وضعیت  5وضعیت بعد عوامل تیمی و جدول  4جدول . برخوردارندبا بعد عوامل فرا تیمی از وضعیت بهتري 
  .بعد عوامل فرا تیمی را نشان می دهد

  ) 46/2میانگین( آمار توصیفی بعد عوامل تیمی  طفره روي اجتماعی -4جدول  

تعداد   عامل فرعی
  نمونه

انحراف   میانگین  بیشینه  کمینه
  معیار

  واریانس

 86/0 93/0 60/3  5  1  116  بی انگیزگی اعضاي تیم .1

 90/0 95/0 24/3  5  1  107  )سن و جنسیت(ویژگی هاي جمعیت شناختی  .2

 11/1 05/1 64/3  5  1  114  محدودیت زمانی اعضاي تیم .3

 07/1 03/1 53/3  5  1  115  نامناسب بودن موضوع .4

 06/1 03/1 61/3  5  1  115  مرتبط نبودن تخصص اساتید .5

 74/0 86/0 05/4  5  1  114  ضعف ارتباطات درون تیمی .6

 72/0 85/0 75/3  5  1  113  عدم مشارکت فعال استاد مشاور .7

 78/0 88/0 71/3  5  2  115  رویکرد محافظه کارانه اعضاي تیم .8

 02/1 01/1 98/2  5  1  114  تعداد اعضاي تیم .9

 76/0 87/0 30/3  5  1  113  خطاهاي ادراکی افراد .10

 15/1 07/1 53/3  5  1  114  ضعف علمی دانشجو .11



 77    ...هاي تیم گیري عوامل موثر بر آن در ارایه الگویی براي اندازه: روي اجتماعی طفره

 
 81/0 90/0  49/3  5  1  114  محتواي کارعدم توجه داور به  .12

  
نشان داده شده  4وضعیت توصیفی عوامل فرعی بعد عوامل تیمی موثر بر طفره روي اجتماعی در جدول 

و عامل عدم مشارکت فعال استاد  05/4تیمی با  نمره در بین عوامل فرعی، عامل ضعف ارتباطات درون. است
نسبت به سایر عوامل فرعی برخوردارند و عوامل فرعی تعداد اعضاي از وضعیت بهتري  75/3مشاور با نمره 

و خطاهاي ادراکی افراد با نمره  24/3با نمره ) سن و جنسیت(، ویژگی هاي جمعیت شناختی 98/2تیم با نمره 
  .اندترین نمرات بودهداراي پایین 30/3

  
 ) 18/2میانگین( آمار توصیفی بعد عوامل فراتیمی  طفره روي اجتماعی - 5جدول 

تعداد   عامل فرعی
  نمونه

انحراف   میانگین  بیشینه  کمینه
  معیار

  واریانس

 87/0 93/0 78/4  5  1  114  عدم حمایت از سوي سازمان هاي اجرایی .1

 63/0 79/0 22/4  5  2  115  ضعف فرهنگ کار تیمی در کشور .2

 87/0 93/0 86/3  5  1  114  سیاست هاي دانشگاه .3

 95/0 97/0 63/3  5  1  112  نامهرویه هاي توزیع پایان  .4

 18/1 08/1 79/3  5  1  115  بهینه نبودن نظام نظارت بر اعضاي تیم .5
 03/1 01/1 43/3  5  1  115  عدم فراهم سازي منابع تحقیق توسط دانشگاه .6
 09/1 04/1 84/3  5  1  114  ارتباط ضعیف دانشگاه و صنعت .7

 06/1 03/1 75/3  5  1  113  دیدگاه مادي نسبت به علم .8

 87/0 93/0 90/2  5  1  115  رفتارهاي غیر علمی .9

  
نشان داده شده  5وضعیت توصیفی عوامل فرعی بعد عوامل فرا تیمی موثر بر طفره روي اجتماعی در جدول 

و  عامل عدم فراهم سازي منابع  90/2در بین عوامل فرعی، عامل رفتارهاي غیر علمی با نمره  . است
در بین عوامل فرعی،  عوامل عدم . اندداراي پایین ترین نمرات بوده 43/3تحقیق توسط دانشگاه با نمره 

 78/4هاي هاي اجرایی با نمره و ضعف فرهنگ کار تیمی در کشور به ترتیب با  نمرهحمایت از سوي سازمان
توان گفت که از دیدگاه طور خالصه میبه. از وضعیت بهتري نسبت به سایر عوامل فرعی برخوردارند 22/4و 
به نسبت عوامل فراتیمی با   46/2ضاي هیات علمی و دانشجویان دکتري بعد عوامل تیمی  با میانگیناع

روي اجتماعی افراد در تیم هاي طراحی و ارزیابی پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و  بر طفره 18/2میانگین
 .دکتري اثر گذارند
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 :روي اجتماعی طفرهگیري عوامل موثر بر  هاي اندازه آزمون مدل - 3

سازي معادالت ساختاري مورد  گیري است که با روش مدلمدل مفهومی پژوهش در برگیرنده یک مدل اندازه
هاي تجربی  گیرد که آیا دادهعبارت دیگر، آیا این امر مورد بررسی قرار میبه. آزمون قرار خواهد گرفت

منظور براي ارزیابی اعتبار واگرا و همگرا سازه  بدین. کنند یا خیرگردآوري شده از مدل کیفی حمایت می
آزمون کفایت . [29]سازي معادالت ساختاري استفاده شد پژوهش از تحلیل عاملی تاییدي به کمک مدل

گیري  به همراه  نتایج آزمون مدل اندازه. برداري و آزمون بارتلت نیز در این تحلیل مورد نظر قرار گرفت نمونه
  . سوال شده است 6برداري و آزمون معناداري بارتلت در جدول  نمونه نتایج آزمون کفایت

  
   نتایج آزمون مدل اندازه گیري عوامل تیمی و فراتیمی موثر بر سازه طفره روي اجتماعی  -6جدول

  )عوامل داراي بار عاملی مناسب(
بارعاملی   آماره ها  عامل فرعی  

  استاندارد
نسبت 
  بحرانی

سطح 
  1معناداري

عوامل 
  تیمی

  =KMO2  بی انگیزگی اعضاي تیم

75/0  
  داري بارتلت معنی

0,00  
  آلفاي کرونباخ 

74/0  

50/0 40/5  0,00 

 0,00  91/3 38/0  محدودیت زمانی اعضاي تیم

 0,00  50/9 82/0  نامناسب بودن موضوع

 0,00  12/8 71/0  مرتبط نبودن تخصص اساتید

 0,00  78/4 49/0  ضعف ارتباطات درون تیمی

 0,00  92/4 46/0  رویکرد محافظه کارانه اعضاي تیم

 0,00  17/5 49/0  تعداد اعضاي تیم

 0,00  05/5 38/0  خطاهاي ادراکی افراد

عوامل 
  تیمی فرا

  =KMO  ضعف فرهنگ کار تیمی در کشور
70/0  

  داري بارتلت معنی
0,00  

  آلفاي کرونباخ 
77/0  

36/0 58/3  0,00 

 0,00  25/6 59/0  دانشگاههاي  سیاست

 0,00  63/8 78/0  رویه هاي توزیع پایان نامه

 0,00  01/6 58/0  بهینه نبودن نظام نظارت بر اعضاي تیم

 0,00  46/5 54/0  دیدگاه مادي نسبت به علم

 0,00  85/5 57/0  رفتارهاي غیر علمی

                                                        
   .تمحاسبه شده اس 0,05طح معناداري س - 1

٢ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 



 79    ...هاي تیم گیري عوامل موثر بر آن در ارایه الگویی براي اندازه: روي اجتماعی طفره

 
  

هاي جمعیت شناختی، ضعف استاد مشاور، ویژگیکه مقادیر بار عاملی عدم مشارکت فعال با توجه به این
علمی دانشجو، توجه نکردن داور به محتواي کار از عوامل تیمی و از بین عوامل فرعی عوامل فرا تیمی موثر 
بر طفره روي اجتماعی نیز مقادیر بار عاملی عدم حمایت از سوي سازمان هاي اجرایی، ارتباط ضعیف دانشگاه 

در جدول شماره ) 30/0کمتر از( ازي منابع تحقیق توسط دانشگاه معنادار نشده استس و صنعت و  عدم فراهم
هاي  که سطح معناداري مدلبا این تفاسیر با توجه  به این. گردندذکر نگردیده و در واقع از مدل حذف می 6

رعی تبیین توان گفت سایر عوامل ف درصد اطمینان می 95درصد می باشد، پس با  5گیري  کمتر از  اندازه
توان عنوان کرد که در نمونه مورد پس می. روي اجتماعی هستند کننده عوامل تیمی و فرا تیمی موثر بر طفره

بررسی این پژوهش و از دیدگاه اعضاي هیات علمی و دانشجویان دکتري عوامل فوق الذکر در قالب عوامل 
هاي کارشناسی ارشد و دکتري را اندازه  نامهروي اجتماعی در پایان  تیمی و فراتیمی، عوامل موثر بر طفره

ریشه خطاي   ها نیست، شاخص توان گفت که این تنها مدل برازش یافته با داده هر چند می.  کنند گیري می
ش براز نیکوییشاخص و ) CFI( تطبیقی ششاخص براز، )RMSEA(میانگین مجذورات تقریبی 

)GFI(،  افزایشی نیکوییشاخص ) IFI (  ها  داري برآوردها، بیانگر آن است که مدل، با داده معنیو سطح
   ).7جدول (برازش مطلوبی دارد 

  
  اندازه گیري عوامل تیمی و فراتیمی موثر بر طفره روي اجتماعی مدل برازش يها شاخص  -7 جدول

 برازش قابل قبول مقادیر مشاهده شده شاخص نام شاخص

  3تا  1مقدار بین   p (75/114=001/0(   و معناداري آن )2(آماره خی دو  

  3تا  1مقدار بین   df 2( )73=df( 57/1/(خی دو به درجه آزادي  

  درصد 10کوچکتر از   RMSEA( 070/0( ریشه خطاي میانگین مجذورات تقریبی

 درصد 90بزرگتر از  CFI (  92/0( تطبیقی ششاخص براز

  درصد 90بزرگتر از   IFI (  92/0 ( افزایشی نیکوییشاخص 

 درصد 90بزرگتر از  GFI ( 91/0 ( شبراز نیکوییشاخص 

  درصد 50بزرگتر از   PNFI (  67/0(شاخص برازش مقتصد هنجارشده
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هاي تولید دانش در حالت  گیري عوامل تیمی و فراتیمی موثر بر طفره روي اجتماعی در در تیممدل اندازه

  .شده است، نشان داده  2تخمین استاندارد در شکل شماره 

  
هاي تولید دانش  روي اجتماعی در در تیمگیري عوامل تیمی و فراتیمی موثر بر طفرهاندازه الگوي - 2شکل 

  .در حالت تخمین استاندارد

کنندگان در پژوهش و در بین عوامل  دهد از دیدگاه مشارکت نشان می) 2شکل (گیري که مدل اندازه همچنان
ترتیب عوامل نامناسب بودن هاي تولید دانش دانشگاه به اجتماعی در تیمروي  تیمی موثر بر پدیده طفره

انگیزگی اعضاي تیم با  و سپس بی 71/0؛ مرتبط نبودن تخصص اساتید با بار عاملی82/0موضوع با بار عاملی
دان این یافته ب. نمایندروي اجتماعی را تبیین میبیشتر از سایر عوامل تیمی، پدیده طفره 50/0بار عاملی 

هاي کنندگان بر این باورند که نامناسب بودن موضوعات انتخاب شده رسالهمعنی است که مشارکت
هاي تولید دانش، مرتبط نبودن تخصص  عنوان تیمهاي پایان نامه به کارشناسی ارشد و دکتري توسط کمیته

وامل اصلی تیمی هستند که انگیزگی اعضاي تیم از ع اساتیدي که در یک پروژه تیمی درگیرند و در نهایت بی
دهند تالش کمتري از  هاي تولید دانش می گردد و آنان ترجیح می روي اجتماعی اعضاي تیم موجب طفره

هاي توزیع پایان  دهد که رویه در ادامه ضرایب معنی داري در مدل اندازه گیري نشان می. خود نشان دهند
و  بهینه نبودن نظام نظارت بر  59/0دانشگاه با بارعاملی  هاي ؛ سیاست78/0ها در دانشگاه با بار عاملی  نامه
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روي اجتماعی افراد در تیم هاي بیشتر از سایر عوامل فراتیمی پدیده طفره 58/0اعضاي تیم  با بار عاملی 

یافته اخیر بدان معنی است که مشارکت کنندگان بر این باورند که . نمایندتولید دانش را تبیین و توجیه می
هاي دانشگاه  در زمینه  هاي دکتري در دانشگاه، سیاست ها کارشناسی ارشد و رساله هاي توزیع پایان نامه رویه
هاي تیمی و در نهایت بهینه نبودن نظام نظارت بر اعضاي تیم از عوامل اصلی فرا تیمی گونه پروژهاین

هاي ر از حد انتظار اعضاي تیمروي اجتماعی بروز تالش کمتهستند که همراستا با عوامل تیمی موجب طفره
  .گردد تولید دانش می
ها در حد مطلوب توان بیان نمود که نتایج بخش کمی حاکی از آن است که تمامی شاخصدر مجموع می

هاي تجربی به نحو مناسبی از مدل کیفی حمایت  ها برازش خوبی دارد و دادهاند و مدل با دادهگزارش شده
  .کنند می
  
 نتیجه گیريبحث و   - 6

عنوان یکی از ها بهتوجه به اهمیت علم و دانش در رشد و توسعه جامعه و توجه به کیفیت تدوین پایان نامه
هاي کاري و احتمال بروز ایجاد منابع اصلی تولید دانش توسط دانشگاهها و انجام این فرایند در قالب گروه

قین در این پژوهش اقدام به شناسایی عوامل موثر بر ها موجب گردید تا محقطفره روي اجتماعی در این گروه
عامل در دو  14ها نمایند که بر این اساس آنها به  نامههاي تدوین و ارزیابی پایانروي اجتماعی در تیمطفره

  :دسته کلی عوامل تیمی و عوامل فراتیمی شناسایی گردیده که تشریح آنها به شرح ذیل است
 

  عوامل تیمی) الف
 انگیزگی اعضاي تیمبی: 

یکی از ) دانشجو، استاد مشاور، استاد راهنما و داور(ي کافی براي هریک از اعضاي تیم نبود انگیزه
رویه تایید صد در صدي . سزایی داردروي اجتماعی نقش بهعواملی است که در رخ دادن پدیده طفره

تواند باعث کاهش انگیزه  یان میي دانشجو حتی با نمره پایین و مدرك گرایی دانشجونامهپایان
شاید بتوان گفت که تالش سایر دانشجویان و همچنین . دانشجو جهت تالش حداکثري وي گردد

-مساله بی. تواند باعث کاهش تالش دانشجو شودتاثیر تالش و شرایط اساتید راهنما و مشاور می
بر اساس . ت الشعاع قرار دهدها را تحتواند کیفیت پایان نامه انگیزگی از سوي اساتید نیز می

اساتید، به  به ها پرداختی نبودن جذاب: هاي انجام شده مشخص شد که عواملی از جملهمصاحبه
نامه به عنوان واحد درسی براي اساتید و ناعدالتی در نوشتن اسامی می تواند به حساب نیاوردن پایان

  .دروي اجتماعی حایز اهمیت باشعنوان یک عامل مهم در طفره

 محدودیت زمانی اعضاي تیم: 
بر اساس اعتقاد مصاحبه شوندگان اساتید با وجود تعداد زیاد پایان نامه هایی که براي راهنمایی، 

دهند، بر این اساس، در مشاوره یا داوري در اختیار دارند، زمان محدودي به هر دانشجو اختصاص می
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گیرد و انگیزه کافی براي تالش کردن را از میاین بین دانشجو تحت تاثیر میزان تالش اساتید قرار 

فعالیت هاي خارج از دانشگاه اساتید نیز باعث کاهش زمان سرانه صرف شده براي هر . دهدیم دست
عالوه بر اساتید، دانشجویان هم، مخصوصاً دانشجویان دکتري، به دلیل اشتغال . دانشجو می شود

از دیگر مشکالتی که باعث . پایان نامه کنندنمی توانند زمان مناسبی صرف تحقیق درخصوص 
محدود شدن زمان دانشجو می شود، کم کردن سنوات تحصیلی و اجبار نمودن دانشجو به پرداخت 
شهریه بابت سنوات مازاد می باشد که موجب افزایش طفره روي و سعی در دفاع هر چه زودتر و عدم 

  .شوددستیابی به کیفیت مطلوب می

 ضوعنامناسب بودن مو: 
جذاب و جدید . شودیکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر طفره روي اجتماعی، موضوع پایان نامه می

نبودن موضوع، عدم انتخاب موضوع با توجه به عالقه و استعداد اعضا و مبهم بودن موضوع از جمله 
ه مساله نظران بر این باورند کصاحب. مواردي است که پیرامون نامناسب بودن موضوع مطرح است

محور نبودن پایان نامه به عنوان یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند در طفره روي اجتماعی 
منظور از مساله محور نبودن،کاربردي نبودن موضوع و عدم توجه به . تاثیر چشمگیري داشته باشد

باشد، احتمال وقوع کنند که اگر کار جالب ، بیان می)1993(و کارو  ١ویلیامز. نیازهاي جامعه است
توان نتیجه گرفت که جالب بودن در مورد موضوع تحقیق، می. طفره روي اجتماعی کمتر خواهد شد

  .[47]موضوع می تواند یک مانع در برابر بروز پدیده طفره روي اجتماعی باشد

 مرتبط نبودن تخصص اساتید: 
ر میزان طفره روي اجتماعی مرتبط نبودن تخصص اساتید یکی از مواردي است که اثري کارآمد ب

در برخی از موارد . عضو هیات علمی در تیم هاي ارزیابی پایانامه ها و تولید دانش مرتبط با آن دارد
دانشجو باالجبار و به دالیلی همانند ظرفیت اساتید مجبور است با اساتیدي پایان نامه خود را انجام 

این امر موجب ایجاد طفره روي هم در استاد دهد که تخصص ایشان مرتبط با موضوع نمی باشد که 
  .و هم در دانشجو می گردد

 ضعف ارتباطات درون تیمی: 
کنند و معتقدند افزایش در تعامالت می تواند نیز به تعامالت گروه اشاره می) 2003( ٢هیوز و برونل

وز طفره روي کنند که ابهام نقش باعث برپیرس و انسلی، اضافه می. روي را کاهش دهدمقدار طفره
برخی از اعضاي هیات علمی بر این نکته تاکید داشتند که موضوع ضعف . اجتماعی می شود

ضعف ارتباطی شامل . گذار استروي اجتماعی اثرگیري طفرهارتباطات درون تیمی در کمک به شکل
تباط عدم حمایت و تعامل کافی از سوي اساتید مشاور و راهنما، مشخص نبودن وظایف اساتید، ار

                                                        
١ Williams 
٢ Heuze & Brunel 
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ضعیف اعضا با یکدیگر، عدم وجود دیدگاه سیستمی در تدوین پایان نامه، ادراك نامناسب افراد از 

  . نقش خود و مدیریت نامناسب گروه تحقیق از جانب استاد راهنما می باشد

 کارانه اعضاي تیمرویکرد محافظه: 
اعضاي تیم نیز در میزان کارانه  هاي صورت گرفته، گرایش به رویکرد محافظهبر اساس مصاحبه

کارانه، رودربایستی استاد داور با اساتید منظور از رویکرد محافظه. روي اجتماعی سهیم است طفره
مشاور و راهنما، رودربایستی استاد مشاور با استاد راهنما و عدم توصیه داور به تغییر کلی پایان نامه 

یل اختالف میان مرتبه علمی آنها و کمرنگ تواند به دل رودربایستی اساتید با یکدیگر می. است
  .شمردن نقش خود باشد

 تعداد اعضاي تیم: 
در ادبیات پژوهش و مطالعات . تواند باعث بروز پدیده طفره روي شودتعداد زیاد اعضاي گروه می

عالوه بر این، مصاحبه شوندگان . روي اشاره است تجربی نیز به این عامل در بروز پدیده طفره
  .محدود بودن اعضاي گروه نیز اثرگذار است که در بخش ادبیات تحقیق به آنها اشاره گردیدمعتقدند 

 خطاهاي ادراکی افراد: 
ادراك افراد از تالش سایر اعضاي گروه و ارج ندادن به تالش سایرین در قالب خطاهاي ادراکی 

ي فرد به گروه در ادبیات پژوهش به موضوع عدم شناسایی کمک ها و تالش ها. معرفی شده است
اشاره شده است که همگی بیان گر این موضوع هستند که توجه و قدردانی از تالش سایر افراد و 
عدم سوء ظن نسبت به تالش هاي سابر اعضاي تیم می تواند از پدیده طفره روي اجتماعی 

کدیگر رخ جلوگیري کند که این امر در تیم هاي پایان نامه در قالب برداشت اساتید از نقش هاي ی
  .دهدمی
 

  عوامل فراتیمی) ب
 ضعف فرهنگ کار تیمی در کشور: 

نظران معتقدند که فرهنگ کار تیمی در گونه که در ابتداي پژوهش ذکر شد، برخی صاحبهمان
فردگرا بودن اعضا، اهمیت ندادن به نظرات سایر اعضا، عدم سازش بین اساتید و . کشور ضعیف است

آنها و ضعیف بودن فرهنگ کار پژوهشی در کشور می تواند عواملی مهم در رقابت تنگ نظرانه میان 
هاي نظري متعددي نیز به مباحثی همچون در مدل. ایجاد پدیده طفره روي اجتماعی تلقی شوند

  .فردگرایی تاکید شده است که رابطه اي مستقیم با میزان طفره روي دارد

 هاي دانشگاهسیاست : 
هاي دانشگاه، پس از مدتی، اثر غیر مستقیم خود را بر اعضاي هیات علمی گذاشته  موضوع سیاست

ترفیع و پرداخت به اساتید بر اساس . اند و دیگران نیز به نوعی درگیر طفره روي اجتماعی شده اند
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سی ارشد، گرایی مدیریت دانشکده، نبود وجود ارزیاب بیرون دانشکده اي در دوره کارشناکمیت، کمی

تعداد کم داوران و به حساب نیاوردن پایان نامه به عنوان واحد درسی براي اساتید از جمله عواملی 
عالوه بر . روي اجتماعی در فرایند تدوین پایان نامه هاي می شودهستند که موجب بروز پدیده طفره

هاي طوالنی براي موارد فوق، تعداد زیادي از مصاحبه شوندگان به بوروکراسی سخت و فرآیند
 .ها اشاره نمودندتشکیل کمیته تصویب و ارزیابی پایان نامه

 رویه هاي توزیع پایان نامه: 
تواند شامل مواردي مانند عدم انتخاب داور به صورت تصادفی هاي نامناسب توزیع پایان نامه میرویه

در گروه آموزشی معموالً پیرامون تجانس، به عقیده مصاحبه شوندگان . و عدم تجانس گروه می باشد
شوند شوند؛ بلکه به افرادي داده میرساله هاي دکترا و کارشناسی ارشد به افراد متخصص داده نمی

 . دهدهمین دلیل طفره روي رخ میکه سابقه باالتري دارند، که به

 بهینه نبودن نظام نظارت بر اعضاي تیم: 
دست یافت که ضعف ساختار کنترلی دانشگاه بر  گر به این نتیجهها، پژوهشبعد از تحلیل مصاحبه

از این . شودکار اساتید و کمیته ارزیابی یکی از عوامل فرا تیمی است که موجب بروز طفره روي می
رو، کیفیت ارزیابی پرپوزال در تحصیالت تکمیلی دانشکده داراي کیفیت پایینی است که به سهم 

عدم ارزیابی همکاران و فقدان نظارت اشاره شده است که در ادبیات نظري نیز به . خود اثرگذار است
  .این بعد از مدل تحقیق را تصدیق می نماید

 فراهم نکردن منابع تحقیق توسط دانشگاه: 
اگر منابع مورد نیاز در دسترس باشد، فرد می داند که با صرف هزینه و زمان می تواند پاسخ سواالت 

اما اگر منابع در دسترس نباشد، افراد سعی می کنند . می کندتحقیق خود را پیدا کند بنابراین تالش 
که با حداقل امکانات کار کنند و حتی انگیزه آنها براي جستجوي منابع در دسترس کاهش یافته و در 

 .  دهدنتیجه طفره روي رخ می

 دیدگاه مادي نسبت به علم: 
است که نگاه صرف مادي شوندگان محترم این نکته یکی از مباحث مطرح شده توسط مصاحبه

داشتن به مباحث مربوط به پایان نامه باعث بروز ایجاد طفره روي می شود که این امر نامطلوب بوده 
  . گرددو موجب کاهش تالش و نقش آفرینی آنها در فرایند تدوین پایان نامه می

 رفتارهاي غیرعلمی: 
کري، عدم تبادل دانش متقابل از گري اعضاي هیات علمی با یکدیگر، عدم رعایت مالکیت فالبی

ها وجود داشته و بر روي ایجاد طفره روي اجتماعی جمله مواردي است که در برخی از اساتید دانشگاه
  .تاثیر مثبت داشته است
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  هاي آینده این مطالعه در مطالعات آموزش عالی و پیشنهاداتی براي پژوهش 1سهم نظري

هاي آموزش عالی مورد روي اجتماعی در محیطي طفرهگردید، پدیدهکه در آغاز این مقاله اشاره  همچنان
روي  رغم توجه به پدیده طفره دهد که علی توجه اندك قرار گرفته است و شواهد موجود پژوهشی نشان می

هاي سازمانی، پژوهش در ارتباط با کاوش این پدیده و عوامل موثر بر ظهور و بروز آن در  اجتماعی در محیط
هاي  روي اجتماعی در تیم گیري پدیده طفره این مطالعه به شکل.  [25]ي آموزش عالی اندك استها محیط

گیري عوامل موثر بر آن در بافت و بستر دانشگاهی کشور  تولید دانش علوم انسانی و سوال مدلی براي اندازه
هاي  روي اجتماعی تیم رهنگاه و توجه  به عوامل تیمی و فراتیمی در بروز و ظهور پدیده طف. پرداخته است

این مطالعه، . استو کانون توجه این مطالعه بوده در ادبیات به آن اشاره نشده تولید دانش علوم انسانی که 
روي اجتماعی  سهم نظري خود را در ارتباط با تبیین نقش عوامل تیمی و فراتیمی در بروز و ظهور پدیده طفره

دهد  که  بر این اساس برآیند این مطالعه نشان می .ساخته استهاي تولید دانش علوم انسانی روشن  تیم
 18/2میانگین(روي اجتماعی به نسبت عوامل فراتیمی طفره)  46/2میانگین(روي اجتماعی عوامل تیمی  طفره

براي . هاي تولید دانش علوم انسانی اثر بیشتري دارند روي اجتماعی اعضاي هیات علمی در تیم در طفره)
هاي تولید دانش علوم  روي اجتماعی در تیمهاي پژوهشی در زمینه واکاوي فرایند طفره شاثربخشی تال

تواند نگاه خود را از عوامل فراتیمی  هاي فکري در مطالعات آینده می هاي دانشگاهی، پارادایم انسانی در محیط
  . به سمت نگاه به عوامل تیمی معطوف نماید و از این منظر این پدیده فرایندي بنگرد

  :تواند شامل موارد زیر گردد هاي پژوهشی آتی می هاي پژوهش، تالش و سرانجام بر اساس یافته
هاي تولید  اجتماعی در تیمروي نقش عدالت ادراکی یا ادراك شده اعضاي هیات علمی بر طفره -

دانش علوم انسانی ، مورد بررسی قرار گیرند و مدل پدیده طفره روي اجتماعی از این منظر احصاء 
 .گردد

روي اجتماعی در تسهیم و تولید دانش در رشته هاي علوم انسانی و در سطح  بررسی نقش طفره -
 تحصیالت تکمیلی

 .هاي تولید دانش علوم انسانی روي اجتماعی در تیمبررسی اثر رفتارشهروندي سازمانی بر طفره  -
  

ها در تولید دانش در کشور مسئولین نامهگردد با توجه به اهمیت و جایگاه پایاندر بخش اجرا نیز پیشنهاد می
ریزي هاي ها به این عوامل موثر شناسایی شده توجه کرده و سعی نمایند با برنامهذیربط و مدیران دانشگاه

  .هاي کشور بودبروز آنها جلوگیري کرده تا بتوان شاهد روزافزون تولید علم در دانشگاهدقیق از 
 

  
                                                        

١ Contribution 
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