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تنبلي و طفرهروي دو پديده اجتماعي سازماني هستند که در پرتو وجود سرمايه اجتماعي ،رنگ باخته
و اثرات و تبعات منفي آنها از سازمان دور خواهد شد .پژوهش حاضر باهدف بررسي تأثير سرمايه
اجتماعي بر طفرهروي اجتماعي کارکنان با نقش ميانجي تنبلي سازماني انجام پذيرفت .پژوهش از نظر
هدف کاربردي و در زمره پژوهشهاي توصيفي پيمايشي است .جامعهآماري اين پژوهش 092نفر از
کارکنان جهاد کشاورزي استان لرستان هستند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگيري
در دسترس تعداد اعضاي نمونه آن  020نفر برآورد شد .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه استاندارد
است که روايي آن با استفاده از روش اعتبار محتوا و پايايي آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ
تائيد شد .در اين پژوهش براي بررسي و آزمون فرضيهها ،رويکرد مدلسازي معادالتساختاري و
نرمافزارهاي  Smart Pls2و  Spss19به کار گرفته شد .نتايج بررسي فرضيهها نشاندهنده آن
است که سرمايه اجتماعي بر طفرهروي اجتماعي کارکنان و تنبلي سازماني تأثير مثبت و معنيداري
دارد .همچنين نتايج مبين آن است که تنبلي سازماني نقش ميانجي در تأثير سرمايه اجتماعي بر
طفرهروي اجتماعي کارکنان دارد .بهعنوان يک نتيجه کلي ميتوان گفت که نبود سرمايه اجتماعي
موجب طفرهروي بيشتر کارکنان شده و از اين طريق اشاعه بيشتر تنبلي در سازمان را در پي دارد.
سرمايه اجتماعي ،طفرهروي اجتماعي کارکنان ،تنبلي سازماني ،استان لرستان.
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امروزه سرمايه اجتماعي يکي از ارزشمندترين منابع براي موفقيت سازمانها است؛ چرا که
سرمايه اجتماعي مانند اشکال ديگر سرمايه مولد است و بدون آن نيل به برخي اهداف
سازمان ميسر نميشود .در واقع در درون سازمان سرمايه اجتماعي به عنوان منبعي براي
کنش کارکنان است .براي مثال گروهي از کارکنان که در داخل يک سازمان که واقعاً به
يکديگر اعتماد دارند در قياس با گروهي که فاقد چنين اعتمادي هستند ،از مزيت همکاري
بيشتر با يکديگر برخوردارند .بهعبارت ديگر سرمايه اجتماعي در روابط اجتماعي و هنجارهاي
جمعي موجود بين گروههاي که کار مشارکتي و گروهي را تسهيل ميکنند وجود دارد
(حميدي و همکاران .)00: 8930 ،تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي در هر جامعهاي امري
ضروري و حائز اهميت است ،زيرا سرمايه اجتماعي براي فهم اين مطلب که چگونه عناصر
اجتماعي ميتوانند عملکرد افراد را در زمينه دستيابي به اهداف متفاوت تقويت کنند ،مفيد
است (لين .)93 :0221 ،8در غياب سرمايه اجتماعي ،ساير سرمايهها اثربخشي خود را از
دست خواهند داد و پيمودن راههاي توسعه و تکامل فرهنگي و اقتـصادي همواره دشوار
ميشود (حداد .)80 :8930 ،سرمايه اجتماعي را ميتوان حاصل پديدههايي همچون ،اعتماد
متقابل ،تعامل اجتماعي متقابل ،گروههاي اجتماعي ،اساس هويت جمعي و گروهي ،احساس
وجود تصويري مشترک از آينده و کار گروهي در يک سيستم اجتماعي دانست (جوانپور و
همکاران .)83 :8933 ،همانطور که مشاهده ميشود سرمايه اجتماعي براي انجام کار
گروهي و ايجاد تشريک مساعي پيشبرنده در سازمان امري ضروري تلقي ميشود .حال
آنکه مفهوم طفرهروي اجتماعي کارکنان به معناي تمايل افراد براي استفاده کمتر از توان
خود در دستيابي به اهداف سازمان در هنگام مشارکت در کار گروهي است (گو و ليم،
 .)0 :0280امروزه سازمانها بسياري با پديده طفرهروي از کار يا به نوعي کمکاري تعمدي
در سازمانها مواجهه هستند .طفرهروي بهعنوان يک نيروي بازدارنده قدرتمند و يک عامل
نـهفته خطرناک در سازمانها تبـديل شده است (خانياني و همـکاران .)0 :8938 ،بهنظر
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ميرسد ،سرمايه اجتماعي در حکم يک عامل بازدارنده و کاهنده براي طفرهروي اجتماعي
کارکنان باشد .بهعالوه يکي از چالشهاي اخير که سازمانها با آن دست و پنجه نرم ميکنند
و با سرمايه اجتماعي در ارتباط است ،مساله تنبلي سازماني ميباشد .در کليترين برداشت،
تنبلي سازماني را مترادف با فقر حرکتي ميدانند؛ فردي تنبل است که هيچ رغبت و اشتياقي
به تحرک و جنب جوش نداشته و از پويايي و جست خيز در گريز است (محمد ياري و
همکاران .)0 :8930 ،در سازماني که تنبلي رخنه ميکند ،افراد براي انجام امور کوچک و
بزرگ در زندگي شخصي و کاري عمومي ،هميشه کار امروز را به فردا مياندازند و تصميم
سازي و تصميمگيري را به ديگران واگذار ميکنند (غفاري و رستمنيا .)923 :8933 ،به طبع
در چنين سازماني ميزان توليد بازده شغلي بسيار پايين است و عالقه و اشتياق به کار کم
است (وينست .)0289 ،8از اين رو سوال اصلي پژوهش حاضر آن است که سرمايه اجتماعي
چه تأثيري بر طفرهروي اجتماعي و تنبلي سازماني دارد؟
تنبلي سازماني آثار مخربي هم بر کارکنان و هم بر سازمان و جامعه بر جاي ميگذارد.
عالوه بر کاهش عملکرد فردي ،گروهي و سازماني تأثير منفي بر اثربخشي و موفقيت
سازمانها دارد .با توجه به نکات منفي ذکر شده درباره تنبلي سازماني ،مديران سازمانها
بايد شرايطي را در سازمان پديد آورند که از بروز اين پديده تا حد ممکن جلوگيري شود .با
وجود اهميت مساله تنبلي سازماني و با توجه به ايـکه معضل تنبلي در سـازمانها باعث
ميشود ميزان توليد و بازده شغلي بسيار پايين و عالقه و اشتياق به کار کم شود ،اين پديده
موجب ميشود که رشد و پيشرفت به کندي پيش برود و زمان از ارزش واقعي برخوردار
نباشـد (مـحمدياري .)0 :8930 ،يکي از مسائلي که بر تنبلي سازماني اثرگذار ميباشد،
طفرهروي از کار است .عوامل زياد و متنوعي در ايجاد و شکلگيري اين پديده نقش دارند؛
براي مثال ساختارها ،سياستها ،تيمهاي گروهي و اقدامات مديريتي بر ايجاد طفرهروي
اجتماعي کارکنان اثرگذار است .در اغلب سازمانهاي دولتي پديده تنبلي سازماني و طفرهروي
از کار يک امر شايع است و سازمان جهاد کشاورزي نيز از اين قاعده مستثني نيست .تنبلي
سازماني و طفرهروي از کار از جمله مسائلي است که در سازمانهاي دولتي نسبت به
1- Venast

سازمانهاي خصوصي بيشتر بهچشم ميخورد .چنانچه منابع انساني در انجام وظايف
سازماني تعلل ،اهمال کاري ،تنبلي و طفرهروي داشته باشند ،سازمان به اهداف خود نخواهد
رسيد و کيفيت کار پايين ميآيد .و در اين صورت ساير منابع نيز اتالف خواهند شد .پس
ضروري است مشکل تنبلي و طفرهروي و ميزان شيوع آن در محيطهاي کاري بررسي و
راهحلهاي بهينه جهت کاهش آن ارائه گردد (پورصادق .)0-01 :8933 ،پژوهشهاي
صورت گرفته زيادي مويد آن است که تنبلي و طفرهروي دو مسئله اجتماعي مهم در
سازمان هستند (فضائلي8930 ،؛ اعتمادي و همکاران8939 ،؛ جوادي و فوالديان8932 ،؛
سبک رو و همکاران .)8930 ،از آنجا که بنابر مرور ادبيات ،پديده تنبلي و طفرهروي اجتماعي
کارکنان مسائل اجتماعي مهم هستند ،لذا سرمايه اجتماعي بهعنوان يک متغير اثرگذار در
جهت دادن به اين دو مفهوم قلمداد ميشود .از اين رو پژوهش حاضر بر آن است تا تأثير
سرمايه اجتماعي را بر طفرهروي اجتماعي کارکنان و تنبلي سازماني مورد بررسي قرار دهد.

تعاريف متعددي از طفره رفتن از سوي محققان ارائه شده است .طفره رفتن اجتماعي
کارکنان به تمايل فرد به کاهش تالش و شکل واقعي کاهش تالش در فعاليت گروهي
اشاره دارد (مرتضوي و همکاران .)800 :8932 ،طفرهروي اجتماعي کارکنان به انگيزه افراد
براي اعمال تالش کمتر هنگامي که در يک گروه فعاليت ميکنند نسبت به زماني که به
صورت انفرادي فعاليت ميکنند ،اشاره دارد (بنت و تومان .)001 :0220 ،8ديويس)0229( 0
اشاره ميکند که طفرهروي اجتماعي کارکنان پديدهاي است که افراد در موقعيتهاي
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گروهي تالش کمتري نسبت به زماني که به تنهايي کار ميکنند ،از خود نشان ميدهند.
تحقيقات حاکي از اين است که درجهاي از طفرهروي اجتماعي کارکنان در هر گروهي وجود
دارد .همچنين تحقيقات نشان داده است که کاهش بهرهوري فردي زماني رخ ميدهد که
افراد در گروههاي کاري کار ميکنند (اينگهام و همکاران ،8300 ،9کر و بران ،0التان،0
 ،8318ويليامز و همکاران .)100 :8303 ،3در اين گونه مواقع ممکن است برخي افراد در
گروه احساس کنند که ،اعضاي ديگر گروه تالش کمتري نسبت به آنان انجام ميدهند ،لذا
اين امر باعث خواهد شد آنان احساس کنند ،منافعي که از نتايج گروه به آنان تعلق ميگيرد،
برابر با تمام آن چيزي که انجام داده اند ،نباشند و احساس بيعدالتي در گروه را خواهند
داشت (اکروال و اويرين .)09 :0221 ،0بنابر تحقيقات انجام شده عوامل موثر بر طفرهروي
اجتماعي کارکنان بهصورت جدول شماره ( )8است.
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در يک نوع شناسي کومر )8330( 8ابعاد اين پديده گروهي را در پنچ دسته طبقهبندي و ارائه
نموده است.
در اين حالت افراد براي جلوگيري از سوء استفاده
ديگران از تالش آنها از سوي اعضاي گروه تالش فرد را کاهش ميدهند تا به احساس خود
در مورد اين بهره کشي ديگران از آنها پاسخ دهند.
 :زماني که فرد حس کند بر خروجي کار تأثير
چنداني ندارد و تالش وي در عملکرد گروه نقش مهمي ياري نمينمايد ،احساس دلسردي
در وي به وجود آمده و بالطبع ،با اين احساس از تالش خود کم مينمايد .در اين موارد نقش
رهبري و انگيزش مديران گروه اثر زيادي در جلوگيري از اين طفره رفتن دارد.
افراد در گروه گاهي احساس ميکنند که شايستگي
الزم در آنها نسبت به ساير اعضاي گروه کمتر است ،لذا تالش ميکنند با گم کردن خود در
جمعيت و نشان ندادن خود در گروه از اينکه نااليق و بدون شايستگي ديده شوند ،جلوگيري
مينمايد.
در اين حالت ،فرد به سبب احساس غيرضروري بودن
تالش مينمايد خود را به حاشيه کشانده و از ديد افراد دور باشد .در اينجا وي نتايج کار خود
را ارزشمند نميبيند و از اين رو ،گوشهگيري را برميگزيند.
از آنجا که انسان تمايل ندارد که نااليق و ناقص
ديده شود ،وقتي افراد در قالب گروه فعاليت ميکنند و از سوي ديگر ،توانايي الزم در انجام
وظايف خود را ندارند ،مشارکت زيادي در گروه از خود نشان نميدهد تا نقص خود را بروز
ندهد و خود را باالتر ببرد (چيت سازيان و همکاران.)838-812 :8913 ،
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سرمايه اجتماعي يک مفهوم رايج در علوم انساني امروز است .طي  02سال اخير اين مفهوم
به جايگاه قابل توجهي بهعنوان يک چشمانداز نظري دست يافته است ،که ارتباطات
اجتماعي ،رفتارهاي فردي و جمعي ،تغييرات رشد اقتصادي و مشارکت سياسي را در دو
سطح خرد و کالن تشريح ميکند (رضايي منش و همکاران .)0 :8938 ،سرمايه اجتماعي،
شکلي از سرمايه است که سبب تسهيل در دسترسي به اطالعات و منابع انساني بهمنظور
ارتقاي عملکرد و استفاده مناسب از فرصتهاي محيطي ميشود (ديهيمپور و همکاران،
 .) 0 :8930سرمايه اجتماعي از دو مفهوم سرمايه و اجتماع تشکيل شده است و از اين حيث
ميتوان آن را داراي ماهيتي فزاينده و غيرفردي دانست .اين مفهوم مانند ديگر سرمايههاي
فيزيکي ،اقتصادي و انساني داراي ارزش و اهميت است .واژه سرمايه فرد را قادر ميسازد تا
ارزشي بهوجود آورده ،کاري انجام دهد ،به هدفي نائل شود ،ماموريتي در زندگي بر عهده
بگيريد و نقشي را ايفا کند (جوانپور و همکاران .)823 :8933 ،کلمن سرمايه اجتماعي را
ابزاري براي دستيابي به سرمايه انساني ميداند و معتقد است سرمايه اجتماعي جنبهاي از
ساختار اجتماعي است که بهعنوان منابعي در اختيار اعضا قرار ميگيرد تا بتواند به اهداف
خود دست يابند (خيرانديش و همکاران .)0 :8930 ،سرمايه اجتماعي توسط محققان در
رشته هاي علمي مختلف (مثل بهداشت عمومي ،علوم اجتماعي ،و اقتصاد و مديريت) و در
سطوح مختلف فردي ،سازماني و اجتماعي مورد مطالعه قرار گرفته که يکي از داليل آن
وجود تنوعي از تعاريف براي آن است (استرومگرن .)088 :0280 ،8در جدول شماره ()0
تعاريفي از سرمايه اجتماعي ارائه شده است.

1- Stromgren

پونتام
الک لي ()0220

فوکوياما ()8330
فرانسيس ()0220

استرومگرن 0280

اجزاء اصلي سازمان اجتماعي ،مانند اعتماد ،هنجارها و شبکه هاي که ميتواند
کارايي اجتماعي را با تسهيل کنش هاي هماهنگ بهبود دهند..
سرمايه اجتماعي عبارت است از مجموع منابع و ارزشي که در داخل شبکهاي از
روابط فردي و سازماني موجود است و از آن نشات ميگيرد .بهعبارت
ديگر ،شبکهها ارتباطاتي به عنوان منبع ارزشآفرين
(به عبارت ديگر سرمايه) براي افراد يا سازمانها محسوب ميشود.
سرمايه اجتماعي عبارت است از تواناييهاي افراد براي کار کردن
با يکديگر به منظور دستيابي به اهداف مشترک در گروهها و سازمانها
سرمايه اجتماعي را ميتوان حاصل پديدههاي اعتماد متقابل،
تعامل اجتماعي متقابل ،گروههاي اجتماعي ،اساس هويت جمعي و
گروهي ،احساس وجود تصويري مشترک از آينده ،و کار گروهي در يک سيستم
اجتماعي دانست.
سرمايه اجتماعي جنبه مهمي از ارتباطات ،نظامها و رابطههاي قابل اعتماد ميباشد.

سرمايه اجتماعي را ميتوان از منظرهاي مختلفي مورد مطالعه قرار داد .در يک دستهبندي،
سرمايه اجتماعي به سه بعد ساختاري ،شناختي و ارتباطي تقسيم ميشود (نهاپيت و گوشال،8
8311؛ به نقل از فيروزآباد و همکاران.)00 :8938 ،
شامل الگوهاي پيوندهاي ميان اعضاي گروه و ترکيب سازماندهي اين
اعضا است .سلسله مراتب شبکه ،تراکم ،و ميزان همگني گروه يا اعضاي گروه (فيروزآباد و
همکاران.)00 :8938 ،
به کيفيت تعامالت و ارتباطات اعضا در درون يک گروه اشاره دارد.
(فيروزآباد و همکاران.)00 :8938 ،
1- Nashpit & Ghoshal

 :اين بعد از سرمايه اجتماعي کمتر قابل اندازهگيري بوده و ميتوان آن را
ارزشهاي مشترک در ميان اعضاي يک گروه دانست (فيروزآباد و همکاران.)0 :8938 ،

تنبلي سازماني در يک تعريف ساده ،تنبلي کارکنان در انجام آن کارهاي خود در قالب جمعي
است (محمدياري و همکاران .)0 :8930 ،يک سازمان توانمند را در نظر بگيريد که تک تک
افراد آن توانايي زيادي در رابطه با ماموريتي که قرار است انجام بشود ،دارند .اين افراد
ممکن است با همه اين توانمنديها و تواناييها ،در اولين فرصت شروع به زير درويي از کار،
فرافکني مسئوليتها و بهطور کلي ايجاد اختالل در امور مينمايد .بهعبارت بهتر و عاميانهتر،
افراد دچار تنبلي سازماني با اين عبارت به تمام مخامصهها و داليل پايان ميدهند :چرا افراد
ديگر انجام نميدهد و من انجام بدهم (هيپ و همکاران .)0 :0280 ،8تحقيقات به عمل
آمده در زمينه ايجاد يا افزايش تنبلي خصوصا در جوامع کاري مويد اضافه شدن تعداد اين
افراد در سازمان است .در اين تحقيقات مشاهده شده است که با اضافه شدن فرد جديد به
سازمان ،ليل بيتفاوتي در آن سازمان ،بهجاي افزايش توليد ،نتيجه عکس حاصل ميشود.
هر فردي فکر ميکند که فرد ديگري براي انجام کار محول شده به وي وجود دارد و اگر او
کاري را انجام ندهد ،باالخره کار توسط ديگري انجام ميشود .به اين ترتيب معموالً افراد
قديمي سعي ميکنند کارهاي خود را به دوش افراد تازه وارد بيندازند (محمدياري و
همکاران.)0 :8930 ،

وابستگي متقابل در کار عبارت است از درجهاي از تعامل و
ارتباط که فرد احساس ميکند براي انجام کار بايد با همکارانش داشته باشد (حسين پور و
همکاران.)30 :8913 ،
 :منظور از ديده شدن در کار اين است که فرد ميداند سر
پرستش به تالش وي در کار واقف است .ميزان ديده شدن کار به اين بستگي دارد که
1- Hipe et al

شرايط کاري تا چه اندازه اجازه ميدهد عملکرد فرد در آن کنترل و ارزيابي شود (حسينپور
و همکاران.)31 :8913 ،
تاکنون تحقيقات زيادي روي ادراک کارکنان از پرداختهاي عادالنه
در سازمان انجام شده است و نتايج نشان دهنده آن است که عدالت در توزيع پاداشها و
جبران خدمات ،رابطه منفي با تنبلي اجتماعي دارد .نتايج مربوط به مطالعات رفتار سازماني
نيز نشان ميدهد که عدالت در توزيع ،انگيزه افراد براي تالش بيشتر را افزايش ميدهد.
طبق نظريه تبادل اجتماعي ،زماني که افراد احساس ميکنند .منابع و پاداشهايي که از
سازمان دريافت ميکنند ،در مقايسه با درون دادهايي که ميگذارند برابر نيست ،کمتر تالش
ميکنند (حسينپور و همکاران.)02 :8913 ،
همانگونه که توزيع عدالت بر انصاف در اختصاص دادن پاداش به
افراد تاکيد دارد عدالت رويهاي به ساز و کارهاي عادالنه براي تصميمگيري درباره پرسنل
اشاره دارد ،مثالً پايهريزي سيستم مناسب براي توزيع پاداشها (تنبات ،8والکر.)8300 ،0
ادراک افراد از عادالنه بودن رويهها ،انتظارات افراد از نتيجه را دگرگون ميسازد و بر عملکرد
و ميزان تالشي که افراد ميکنند ،تأثير ميگذارند (حسينپور و همکاران.)02 :8913 ،
هر چه اندازه گروه افزايش يابد ،گمنامي افراد عضو نيز افزايش مييابد و
مادامي که گمنامي در گروه وجود داشته باشد ،کنترل و ارزيابي عملکرد افراد مشکلتر
خواهد شد (حسينپور و همکاران.)30 :8913 ،
تعريف مودراک ،)8313( 9از صميميت اعضاي
گروه ميزان تمايل افراد براي جذب شدن به يکديگر و با هم بودن است که متغير مهمي در
حوزه تنبلي اجتماعي به شمار ميرود .اگر افراد همديگر را دوست نداشته باشند و نتوانند تيم

1- Tanbat
2- valker
3- Modrek
4- Yong et al

صميمي تشکيل دهند ،ممکن است به تنبلي اجتماعي دچار شوند .از سوي ديگر وقتي افراد
حس با هم بودن را تجربه ميکنند (حسينپور و همکاران.)00 :8913 ،
 :عقيده برآن است که تنبلي ادراک شده در مقايسه با
تنبلي اجتماعي ادراک شده ،انتظار موفقيت و عملکرد گروهي را کاهش ميدهد (حسينپور و
همکاران.)30 :8913 ،

جهانشاهي و همکاران ( )8930در پژوهشي تحت عنوان بررسي عدالت سازماني درک شده
بر طفرهروي اجتماعي به اين نتيجه رسيدند که هر چه کارکنان عدالت سازماني را بيشتر
درک کنند ،کمتر از انجام وظايف خود در سازمان طفره ميروند و اگر از حقوق و
دستمزدهاي خود راضي باشند و يا از اجراي قوانين کاري در سازمان رضايت داشته باشند،
کمتر از کارهاي خود طفره ميروند .اهميت اين پژوهش در نظر گرفتن مسائل انساني در
تغيير است .بدون پرداختن به مسائل رفتاري ،تغيير عملي حاصل نخواهد شد .سليماني و
همکاران ( )8933در پژوهشي تحت عنوان بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر مديريت دانش
با نقش ميانجيگري سرمايه فکري پرداختهاند .به اين نتيجه رسيدند که اين سه عامل به
يک ميزان تأثيرگذار نيستند و بيشترين تأثير را سرمايه فکري و بعد از آن به ترتيب مديريت
دانش و سرمايه اجتماعي بر ميزان کارآمد بودن کارمندان و اساتيد دانشگاه دارند .يانگ و
همکاران )0223( 0در پژوهشي بهعنوان بررسي نقش سرمايه اجتماعي و رفتار سازماني بر
اشتراک دانش ضمني و رفتار اشتراک دانش در سازمان پرداختند ،به اين نتيجه رسيدند که
سرمايه اجتماعي نقش بسزايي در فرآيند اشتراک در سازمانها دارد .لئو و همکاران)0289( 8
در پژوهشي بهعنوان درک عدالت و محرکهاي رفتارهاي طفرهروي اجتماعي در ميان
کارکنان هتلهاي چين پرداختهاند ،به اين نتيجه رسيدند که تعهد کارکنان يک متغير
ميانجي مهم است .درحالي که هزينههاي ترک سازمان يکي از محرکهاي مهم براي رفتار
طفرهروي اجتماعي کارکنان ميباشد .لين و همکاران )0223( 0در پژوهشي تحت عنوان
1- leo et al
2- Lin et al

درک طفرهروي اجتماعي در توزيع دانش از ديدگاه عدالت و اعتماد پرداختهاند ،به اين نتيجه
رسيدند که انواع عدالت سازماني ،اعتماد سازماني را افزايش داده و طفرهروي اجتماعي را
کاهش ميدهد .ميدان و همکاران )0280( 8در پژوهشي تحت عنوان بررسي طفرهروي
اجتماعي و مديريت در محيط سازمان انجام دادند .در اين پژوهش آنها به اين نتيجه
رسيدند که طفرهروي اجتماعي استراتژيهاي مديريت را تحت تأثير قرار ميدهد .باگاواتوال
و همکارانش .)0282( 0در پژوهشي تحت عنوان بررسي تأثير سرمايه انساني و سرمايه
اجتماعي بر تشخيص فرصت و بسيج منابع در صنايع بافندگي هند انجام دادند .نتايج
پژوهش حاکي از آن است که سرمايه انساني هم بهطور مستقيم و غيرمستقيم از طريق
سرمايه اجتماعي بر تشخيص فرصتها و بسيج منابع تأثيرگذار خواهد بود.
با توجه به مرور ادبيات و پيشينه پژوهش الزم است که يک جمعبندي کلي از مباني
نظري پژوهش صورت گيرد .از اين رو ميتوان بهعنوان يک جمعبندي کلي اين چنين گفت
که مفاهيم طفرهروي اجتماعي و تنبلي سازماني دو مفهوم اجتماعي -سازماني بسيار مهم
هستند که اگر مديران سازمانها به اين مفاهيم عنايت ويژهاي نداشته باشند ،آثار مخرب و
زيانباري را براي سازمان بهوجود ميآورند .در پرتو وجود سرمايه اجتماعي و احساس مثبت
مبتني بر اعتماد و احترام متقابل است که کارگروهي بهخوبي انجام شده و سازمان کمتر با
پديدههايي مانند طفرهروي اجتماعي کارکنان و تنبلي سازماني مواجه ميشود .همچنين مرور
ادبيات و پيشينه پژوهش مبين آن است که تاکنون پژوهشي در ارتباط با سنجش اثرات
سرمايه اجتماعي بر طفرهروي اجتماعي کارکنان و تنبلي سازماني وجود ندارد.
\1- Meydan & et al
2- Bhagavatula
3- Nashpit & Ghosha

براي مشخص شدن فرضيههاي پژوهش و بيان ارتباط متغيرها با يکديگر مدل مفهومي
پژوهش در شکل ( )8طراحي شده است .در اين مدل سرمايه اجتماعي بهعنوان متغير
مستقل در نظر گرفته شده که داراي ابعاد ساختاري ،ارتباطي ،شناختي که از ابعاد نهاپيت و
گوشال )8311( 8استفاده شده است .طفرهروي اجتماعي کارکنان بهعنوان متغير وابسته در
نظر گرفته شده است که شامل ابعاد طفرهروي تالقي جويانه ،طفرهروي ناشي از نااميدي،
طفره رفتن براي کم رنگ کردن ،طفره رفتن براي گوشهگيري ،طفره رفتن براي باال بردن
خود است که از ابعاد کومر )8330( 0بهره گرفته است .همچنين تنبلي سازماني بهعنوان
متغير ميانجي حاصل ابعاد وابستگي متقابل در کار ،ديده شدن وظايف ،عدالت توزيعي،
عدالت رويهاي ،اندازه گروه ،به هم پيوستگي اعضاء ،تنبلي ادراک شده همکاران ومبتني بر
مدل حسين پور ( )8939است.

پيش از آنکه به طرح فرضيات پژوهش پرداخته شود الزم است که سازوکار شکلگيري
روابط و منطق نظري فرضيات مطرح شود .بهنظر ميرسد هر چه سازمان از سرمايه
1- kummer

اجتماعي بيشتري برخوردار باشد ،به همان نسبت از طفرهروي اجتماعي و تنبلي سازماني
کارکنان کاسته خواهد شد و برعکس ،کم بودن ميزان سرمايه اجتماعي هم بر افزايش
طفرهروي اجـتماعي و هم تنبلي سازماني خواهد انجامـد .سرمايه اجـتماعي توانايي
سازماندهي جمعي مشارکتي و داوطلبانه براي حل مشکالت گروهي و يا عمومي را به
حداکثر ميرساند (امين بيدختي و همکاران .)8933 ،در حالي که طفرهروي اجتماعي به
معناي در رفتن از کار گروهي و جمعي است که موجب خدشهدار شدن کار گروهي و تيمي
در سازمان ميشود (پورصادق .)8933 ،همچنين افرادي که به دنبال کسب سرمايه اجتماعي
بيشتر براي خود هستند و احترام و اعتبار براي آنها در راس هرم خواستههايشان قرار دارد،
از هر اقدامي که تهديدکننده اعتبار و احترامشان باشد دوري خواهند کرد .تنبلي سازماني
يکي از اين موارد است؛ بنابر يک تعريف پذيرفته شده تنبلي سازماني به معناي اهمال
کارکنان در انجام کارهاي خود در قالبهاي جمعي همانند گروههاي کاري و تيمها است
(محمدياري و همکاران .)0 :8930 ،چنين افرادي در تيمهاي کاري از هيچ گونه احترام و
اعتباري برخوردار نيستند ،از اين رو بديهي است افرادي که نزد همکاران خود در گروهها و
تيمهاي کاري داراي اعتبار و احترام و سرمايه اجتماعي هستند ،تنبلي را بهعنوان خط قرمز
خود ميپندارند .به عالوه در خصوص ارتباط ميان تنبلي سازماني و طفرهروي اجتماعي بايد
گفت که طفرهروي به معناي اهمال کاري و عدم انجام وظايف در گروه و تيم است
(مرتضوي و همکاران )8932 ،و تنبلي به معناي کم کاري و انجام ندادن وظايف محوله در
سازمان است (هيپ و همکاران .)3 :0280 ،همانطور که مشاهده ميشود اين دو مفهوم ،در
حقيقت دو پديده شبيه به هم هستند که هر دو در انجام ندادن وظايف داراي اشتراک تام
ميباشند .با توجه به مطالب فوق فرضيات پژوهش به شرح ذيل است:
سرمايه اجتماعي بر طفرهروي اجتماعي کارکنان تأثير مثبت و معنيداري
دارد.
سرمايه اجتماعي بر تنبلي سازماني تأثير مثبت و معنيداري دارد.
تنبلي سازماني تأثير مثبت و معنيداري بر طفرهروي اجتماعي دارد.

تنبلي سازماني نقش ميانجي در تأثير سرمايه اجتماعي و طفرهروي
اجتماعي کارکنان دارد.

پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقيقات کاربردي و از حيث روش گردآوري اطالعات
توصيفي پيمايشي ميباشد .استراتژي پژوهش حاضر در زمره پژوهشهاي کمي و همچنين
از حيث روش ،داراي ماهيت پژوهشي  -توصيفي است .جامعه آماري پژوهش را کارکنان
جهاد کشاورزي استان لرستان که تعداد آنها  092نفر ميباشند ،تشکيل دادهاند .با توجه به
اينکه حجم جامعه آماري در اين تحقيق محدود و مشخص است از فرمول محاسبه نمونه
کوکران ،نسبت به تعيين حجم نمونه استفاده شد و براساس آن حجم نمونه در سطح
اطمينان  2/30برابر  020نفر تعيين و به روش نمونهگيري در دسترس انتخاب شدند .ابزار
گردآوري اطالعات در اين تحقيق پرسشنامه استاندارد  09سوالي بوده است .پرسشنامه اين
تحقيق از دو قسمت تشکيل شده بود .قسمت اول ،شامل پرسشنامه جمعيتشناختي بوده و
قسمت دوم ،شامل سه پرسشنامه سرمايه اجتماعي ،طفرهروي اجتماعي ،تنـبلي سازمانـي
مي باشد .براي جمع آوري اطالعات درباره سرمايه اجتماعي از پرسشنامه حداد ( )8930که
شامل سه بعد :شناختي ،ساختاري ،ارتباطي ميباشد ،استفاده شده است .براي جمع آوري
اطالعات درباره طفرهروي اجتماعي کارکنان از پرسشنامه پورصادق ( )8933که شامل بعد:
طفرهروي تالقيجويانه ،طفرهروي از نااميدي ،طفره رفتن براي کم رنگ کردن ،طفره رفتن
براي گوشه گيري ،طفره رفتن براي باال بردن ميباشد .استفاده شد .همچنين براي سنجش
تنبلي سازمان از پرسشنامه حسينپور ( )8939که شامل  0بعد :وابستگي متقابل در کار ،ديده
شدن کار ،عدالت توزيعي ،عدالت رويهاي ،اندازه گروه ،بهم پيوستگي يا صميميت است،
استفاده شد .اين پرسشنامهها بهوسيله طيف پنچ امتيازي ليکرت مورد سنجش قرار گرفته
است .براي بررسي آزمون فرضيههاي تحقيق از نرمافزارهاي  spssو  smart pls2بهره
گرفته شده است .براي تائيد روايي ابزار اندازهگيري از سه نوع روايي ابزار تحت عنوان روايي
محتوايي ،روايي همگرا و روايي واگرا استفاده شده است .روايي محتوايي بهوسيله اطمينان از
سازگاري بين شاخصهاي اندازهگيري و ادبيات موجود ايجاد شده و اين روايي توسط نظر

سنجي از اساتيد حاصل گشت .روايي همگرا به اين اصل برميگردد که شاخصهاي هر
سازه با يکديگر همبستگي ميانهاي داشته باشند طبق گفته (فورنل و الرکر )8318 ،8معيار
روايي همگرا بودن اين است که ميانگين واريانسهاي خروجي بيشتر از  2/0باشد .روايي
واگرا نيز از طريق مقايسه جذر  AVEبا همبستگي بين متغيرهاي مکنون (جدول  )0سنجيده
شده و براي هر کدام از سازههاي انعکاسي جذر  AVEبايد بيشتر از همبستگي آن سازه با
ساير حوزهها در مدل باشد (فورنل و الرکر .)0223 ،0همچنين در اين پژوهش جهت تعيين
پايايي پرسشنامه از دو معيار (ضريب آلفاي کرونباخ و ضريب پايايي مرکب) بر طبق نظر
فورنل و الرکر ( )8318استفاده شده است .با توجه به اينکه ضريب آلفاي کرونباخ متغيرها
باالتر از  2/0است ميتوان پايايي پرسشنامه مذکور را مناسب ارزيابي کرد .پايايي مرکب
برخالف آلفاي کرونباخ که بهطور ضمني فرض ميکند هر شاخص وزن يکساني دارد .متکي
بر بارهاي عاملي حقيقي هر سازه است بنابراين معيار بهتري را براي پايايي ارائه ميدهد،
پايايي مرکب بايد مقدار بيشتر از  2/0را بدست آورد تا بيانگر ثبات دروني سازه باشد (فورنل و
الرکر .)8318 ،در جدول  9و  0نتايج پايايي و روايي ابزار سنجش بهطور کامل آورده شدهاست.
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روش فورنل و الرکر براي بررسي روايي واگرا ماتريسي را پيشنهاد ميدهند که قطر اصلي
آن حاوي جذر مقادير  AVEمربوط به هريک از متغيرها ميباشد .که در جدول شماره ()0
نشان داده شده است.

سرمايه اجتماعي
طفره روي اجتماعي کارکنان
تنبلي سازماني

2/10
2/009030
2/080210

2/18
2/000918

2/03

براساس مطالب عنوان شده و نتايج حاصل از خروجيهاي نرمافزار  ،Smart Pls2جداول
 9و  0نشاندهنده آن است که ابزار اندازهگيري از روايي (محتوايي ،همگرا و واگرا) و پايايي
(بار عاملي ،ضريب پايايي مرکب ،ضريب آلفاي کرونباخ) مناسب برخوردارند.

در اين پژوهش بهمنظور آزمون فرضيهها از تکنيک مدلسازي معادالت ساختاري و نرمافزار
 smart pls2و بهمنظور بررسي متغيرهاي جمعيتشناختي از نرمافزار  spss19استفاده شده
است که شرح کامل آن به شکل جدول شماره ( )0است.
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قبل از آزمون فرضيهها و تحليل عاملي تائيدي ،آزمون نرمال بودن دادهها با بکارگيري
آزمون کلموگروف اسميرئوف اجرا شد ،که نتايج اين آزمون نشاندهنده نرمال بودن دادهها
تحقيق بود .همچنين معيارهاي کيفيت مدل در جدول شماره ( )3نشان داده شده است.

Redundancy

Communality

R Square
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2/003
/330

2/923

2/009

2/330
2/013

سرمايه اجتماعي
طفرهروي اجتماعي کارکنان
تنبلي سازماني
ميانگين

مدل کلي شامل هر دو بخش مدل اندازهگيري و ساختاري ميشود و با تائيد برازش آن،
بررسي برازش در قالب يک مدل کلي ارزيابي ميشود.
Gof

توسط اين معيار محقق ميتواند پس از بررسي برازش سنجش اندازهگيري و بخش
ساختاري مدل کلي پژوهش خود برازش بخش کلي را نيز کنترل نمايد .معيار  Gofتوسط
تننهاوس و همکاران 0در سال ( )0220ابداع گرديد و فرمول آن در زير آورده شده است.
=GOF

 ( Communalityمقادير اشتراکي) از ميانگين مجذور بارهاي عاملي هر متغير به دست
ميآيد.
 :Communalityاز ميانگين مقادير اشتراکي هر متغير درونزاي مدل بهدست ميآيد.
 :ميانگين مقادير  R Squareمتغيرهاي درونزاي مدل است.
GOF

1- Gof
2- Tenenhaus et al

نتيـجه حاصل از محاسـبه ميزان شاخص نيـکويي برازش مدل پژوهش حاضر نشان
ميدهد ،اين مقدار برابر  2/02بوده است که نشاندهنده برازش خوب مدل مفهومي اين
پژوهش است.

در شکل شماره ( ،)0خروجي نرمافزار  Smart Pls2بر روي مدل مفهومي پژوهش
نشان داده شده است .مقادير نشان داده شده بر روي خطوط بيانگر ضرايب مسير و مقادير
درون متغيرها بيانگر ضرايب تعيين هستند .خروجيهاي  tآماري مدل مفهومي پژوهش از
نرمافزار نيز در شکل شماره ( )9نشان داده شده است.

t

در پژوهش حاضر به منظور آزمون معناداري فرضيات ،از تکنيک مدل سازي معادالت
ساختاري استفاده شده .قابل ذکر است که در سطح اطمينان  2/30اگر مقدار معناداري t
آماري باالي  8933باشد ،فرضيه مورد تائيد ميشود .نتايج به دست آمده از آزمون فرضيات و
مدل مفهومي پژوهش در جدول شماره ( )0موجود ميباشد.
t

فرضيه  :8سرمايه اجتماعي بر طفرهروي اجتماعي کارکنان
تأثير مثبت و معنيداري دارد.
فرضيه :0سرمايه اجتماعي تأثير مثبت و معنيداري بر تنبلي
سازماني دارد.
فرضيه :9تنبلي سازماني تأثير مثبت و معنيداري بر طفرهروي
کارکنان دارد.

2/01

82/0

تائيد

2/00

88/3

تائيد

2//00

1/81

تائيد

با توجه به دادههاي جدول شماره ( )0همان گونه که بيان شد ه است ،اگر مقدار  tآماري
براي يک رابطه و فرضيه باالتر از  8/33باشد ،فرضيه تائيد ميشود و از آنجايي که اين
مقدار براي تمامي فرضيههاي موجود در اين پژوهش باالتر از  8/33ميباشد ،ميتوان بيان
کرد تمامي اين فرضيات در سطح اطمينان  2/30تائيد شده است .در رابطه با ضرايب مسير
قابل ذکر است که اگر اين مقدار مثبت باشد بيانگر تأثير مثبت و مستقيم بين دو متغير در هر
فرضيه است و اگر داراي عالمت منفي باشد نشاندهنده تأثير منفي است که در پژوهش
تمامي ضرايب مسير داراي عالمت مثبت ميباشند و بزرگي ضريب مسير نيز نشاندهنده
شدت تأثير و رابطه بين دو متغير در هر فرضيه است.

در رابطه با تصميمگيري در خصوص فرضيه چهارم پژوهش ،يعني ميانجي بودن تنبلي
سازماني نقش ميانجي در تأثير سرمايه اجتماعي بر طفرهروي اجتماعي کارکنان از آزمون
سوبل استفاده ميشود .با توجه به ضرايب استاندارد شده مسير در شکل  ،0سرمايه اجتماعي

به ميزان  2/01درصد طفرهروي اجتماعي کارکنان را بهطور مستقيم تبيين ميکند .تنبلي
سازماني نيز به ميزان  2/00از تغييرات طفرهروي اجتماعي کارکنان را بهطور مستقيم تبيين
ميکند .با احتساب موارد ياد شده ميتوان اذهان داشت سرمايه اجتماعي از طريق تنبلي
( )2/00 2/00.بر طفرهروي اجتماعي کارکنان تأثير دارد.
سازماني به ميزان
در رابطه با سنجش معناداري تأثير ميانجي يک متغير در رابطه بين دو متغير از آزمون سوبل
استفاده ميشود .در آزمون سوبل مقدار  z-valueاز طريق رابطه زير بهدست ميآيد که در
صورت بيشتر شدن قدر مطلق اين مقدار از  8/33ميتوان در سطح اطمينان  2/30درصد،
معنادار بودن تأثير ميانجي يک متغير را تائيد کرد.

در اين رابطه  aمقدار ضريب مسير ميان متغير مستقل و ميانجي b ،مقدار ضريب مسير
ميان متغير ميانجي و وابسته sa ،خطاي استاندارد مربوط به مسير ميان متغير مستقل .و
ميانجي و  sbخطاي استاندارد مربوط به مسير ميان متغير ميانجي و وابسته ميباشد .مقادير
مربوط به  .sb ،sa ،b ،aبهترتيب برابر با  2/200، 2،2/209 ،2/00 ،2/00ميباشد .با قرار
دادن اعـداد در فرمول مقدار معـناداري  0/33بهدست ميآيد .با تـوجه به اينکه قدرمطلق
 Z-Valueحاصل از آزمون سوبل بيشتر از  8/33است .ميتوان اظهار کرد که تأثير متغير
ميانجي تنبلي سازماني در رابطه ميان سرمايه اجتماعي و طفرهروي اجتماعي کارکنان
معنادار ميباشد.

تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي در هر جامعه امري ضروري و حائز اهميت است ،زيرا
سرمايه اجتماعي براي فهم اين مطلب که چگونه عناصر اجتماعي ميتوانند عملکرد افراد را
در زمينه دستيابي به اهداف متفاوت تقويت کنند ،مفيد است (لين .)93 :0221 ،در غياب
سرمايه اجتماعي ،ساير سرمايهها اثربخشي خود را از دست خواهند داد و پيمودن راههاي
توسعه و تکامل فرهنگي و اقتصادي دشوار ميشود (حداد .)80 :8930 ،سرمايه اجتماعي را

ميتوان حاصل پديدههايي همچون ،اعتماد متقابل ،تعامل اجتماعي ،گروههاي اجتماعي،
هويت جمعي و گروهي ،احساس وجود تصويري مشترک از آينده و کار گروهي در يک
سيستم اجتماعي دانست (جوانپور و همکاران .)83 :8933 ،همانطور که مشاهده ميشود
سرمايه اجتماعي براي انجام کارگروهي و ايجاد تشريک مساعي پيشبرنده در سازمان امري
ضروري تلقي ميشود .حال آنکه مفهوم طفرهروي اجتماعي کارکنان به معناي تمايل افراد
براي استفاده کمتر از توان خود در دستيابي به اهداف سازمان در هنگام مشارکت در کار
گروهي است (گو و ليم .)0 :0280 ،سرمايه اجتماعي و بهطور مشخص ،اعتماد و احترام
متقابل ميان اعضاي يک سازمان ،موجب کاهش تنبلي سازماني شده و از اين طريق طفرهروي
اجتماعي کارکنان را به حداقل مرساند .در سازماني که آکنده به فضاي احترام و اعتماد متقابل
باشد و فضاي کار گروهي و مشترک به بهترين نحو فراهم شده باشد ،تنبلي جايي ندارد و
طفرهروي اجتماعي کارکنان کاهش مييابد .از اين رو پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير
سرمايه اجتماعي بر طفرهروي اجتماعي کارکنان با نقش ميانجي تنبلي سازماني انجام شد.
نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش حاکي از آن است که در سطح اطمينان 30
درصد سرمايه اجتماعي تأثير مثبت و معني داري بر طفرهروي اجتماعي کارکنان و تنبلي
سازماني دارد .نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش با پژوهش روحاني و فرهادي نژاد
( )8930همخواني دارد .وجه تشابه آزمون فرضيات با نتايج پژوهش روحاني و فرهادي نژاد
( )8930در آن است که هر دو پژوهش روابط انساني را در طفرهروي اجتماعي کارکنان موثر
ميدانند .همچنين نتايج پژوهش حاکي از آن است که از ميان انواع طفرهروي اجتماعي،
طفرهروي تالقي جويانه بهعنوان موثرترين حالت طفرهروي اجتماعي شناخته شده است.
پس از آن به ترتيب طفرهروي از روي نااميدي ،طفرهروي براي کم رنگ شدن و طفرهروي
براي گوشه گيري از مهمترين انواع طفرهروي اجتماعي هستند .با توجه به نتايج اين بخش
از پژوهش ميتوان گفت که سرمايه اجتماعي و احترام و اعتماد متقابل ميان کارکنان
سازمان منجر به رشد شبکه روابط دوستانه و صميمانه بين آنان خواهد شد که از اين طريق
حس نوع دوستي و همدلي کارکنان برانگيخته شده و موجب کاهش تنبلي و طفرهروي
اجتماعي ميشود .همچنين بهصورت بالعکس چنانچه مديران سازمانها به اين امر توجه

نداشته باشند ،تأثيرات مخربي بر ارتباطات موثر ،سرمايه اجتماعي و احترام و اعتماد متقابل
وارد خواهد شد که نتيجه اين امر ،شبکه روابط کوچک و بسته کارکنان و از بين رفتن
احساس همدلي و نوع دوستي و بهتبع آن شکلگيري رفتارهاي مخرب از جمله تنبلي
عامدانه و طفره روي اجتماعي خواهد بود .عالوه بر آنچه گفته شد ،نتايج پژوهش حاکي از
آن است که تنبلي سازماني نقش متغير ميانجي در تأثير سرمايه اجتماعي بر طفرهروي
اجتماعي کارکنان دارد .همچنين نتايج پژوهش بيانگر آن است که به ترتيب سرمايه
اجتماعي ارتباطي و ساختاري داراي بيشترين تأثير بر طفرهروي اجتماعي کارکنان و سرمايه
اجتماعي شناختي کمترين تأثير را بر طفرهروي اجتماعي کارکنان دارد .به عالوه ،بايد اذعان
داشت که با توجه به متغيرهاي اصلي پژوهش همانند طفرهروي اجتماعي و تنبلي سازماني،
متغيرهاي جمعيتشناختي نمونه بهعنوان يک عنصر مهم و تأثيرگذار در آزمون مدل و نتايج
پژوهش قلمداد ميشوند .از اين رو الزم است تا اين دو متغير ،از نظر ويژگيهاي جمعيت
شناختي مورد برر سي قرار گيرند .در خصوص متغير جنسيت و اثرگذاري آن بر طفرهروي
اجتماعي کارکنان ،نتايج پژوهش حاکي از آن است که ميزان طفرهروي اجتماعي مردان
نسبت زنان بيشتر است .آزمون تي براي طفرهروي اجتماعي مردان داراي مقدار  9/10و
براي زنان داراي مقدار  9/30بود که نشان از طفرهروي بيشتر مردان نسبت به زنان دارد.
همچنين در خصوص متغير سابقه کاري بايد عنوان داشت که هر چه سابقه کاري افراد
باالتر ميرفت ،طفرهروي اجتماعي افراد کمتر ميشد .از اين رو ميتوان اين چنين گفت که
سابقه کاري افراد با طفرهروي اجتماعي رابطه معکوس دارد .در ارتباط با متغير تنبلي
سازماني نيز الزم به ذکر است که با توجه به نتايج آزمون تي که براي مردان برابر با  9/08و
براي زنان برابر با  9/00بود ،بايد گفت که ميزان تنبلي سازماني در بين مردان بيشتر از زنان
است .در ارتباط با متغير سابقه کاري نيز بايد اشاره کرد که هرچه سابقه کاري افراد بيشتر
ميشود ،تنبلي سازماني نيز افزايش مييابد .در اين باره ،تنبلي سازماني با سابقه کاري افراد
رابطه مستقيم دارد .دليل اين امر ميتواند آن باشد که افراد جوان انگيزه و تالش باالتري از
خود نشان ميدهند تا افراد سالخورده که سالها در سازمان بودهاند .در ارتباط با متغير
تحصيالت نيز بايد گفت که هرچه تحصيالت افراد باالتر بود ،تمايل به طفرهروي اجتماعي
و تنبلي سازماني نيز کمتر ميشد .از اين رو ميزان تحصيالت کارکنان با طفرهروي اجتماعي

و تنبلي سازماني ارتباط معکوس دارد .در زمينه نوآوري پژوهش حاضر بايد عنوان کرد با
توجه به مرور ادبيات ،پژوهشي يافت نشد که تأثير سرمايه اجتماعي بر طفرهروي اجتماعي
کارکنان را با توجه به تنبلي سازماني بررسي کرده باشد .از اين رو بينش نظري جديد اين
پژوهش را ميتوان به اين صورت بيان کرد که سرمايه اجتماعي موجب کاهش تنبلي
سازماني شده و از اين طريق طفرهروي اجتماعي کارکنان را به حداقل ميرساند.

 نتايج پژوهش بيانگر آن است که سرمايه اجتماعي عامل مهمي در کاهش تنبلي وطفرهروي اجتماعي ميباشد .از اين رو پيشنهاد ميشود که مديران سازمانها عنايت و
التفات ويژهاي به ارتباطات کارکنان با يکديگر داشته باشند تا با ايجاد فضاي مملو از
اعتماد و احترام متقابل ،سرمايه اجتماعي را براي سازمان خود به ارمغان آورند.
 براي ايجاد سرمايه اجتماعي در سازمان ،ارتباطات موثر و ايجاد فضاي نوع دوستي وهـمدلي و دوري از تضاد ،تعارض و تنش نقش بسيار مهمي دارد .از اين رو پيشنهاد
ميشود که مديران از فعاليتها و تصميمات تعارضآفرين و تنشزا احتراز نموده و جو
دوستي و صميمت را در سازمان ايجاد نمايند.
 شرط الزم ديگر براي بهبود سرمايه اجتماعي و متعاقباً کاهش تنبلي و طفرهروياجتماعي ،ايجاد روابط گرم و دوستانه ،گسترش انسجام اجتماعي و مشارکت اجتماعي
است .لذا رفتار مديران سازمان ،خود الگويي براي کارکنان است که اگر مبناي آن
دوستي و صميميت با زيردستان باشد ،ميتواند فضايي آکنده از احترام و اعتماد و سرمايه
اجتماعي ايجاد نمايد.
 يک از مهمترين عواملي که سرمايه اجتماعي و حس احترام و اعتماد متقابل را باتهديد مواجه ميسازد ،تعارض و تنش است .با توجه به مرور ادبيات تضاد و تعارض و
براي کاهش تنش در سازمان پيشنهاد ميشود که مديران براي رفع تعارضهاي
سازماني و بهبود حس احترام و اعتماد متقابل و متعاقباً کاهش تنبلي و طفرهروي
اجتماعي ،استراتژيهاي رفع تعارض را بهصورت همکاري ،مصالحه و سازش تدوين
کنند و از استراتژيهاي اجتناب و رقابت دوري کنند.

بررسي عوامل ايجاد گرايش به طفرهروي اجتماعي در کار و رابطه آن با عملکرد سازماني
که معموالً بهعنوان هدف اصلي سازمانها مطرح ميشود.
پيشنهاد ميشود عوامل ايجادکننده تنبلي سازماني در بسترهاي پژوهشي متفاوت مورد
تحقيق و بررسي قرار گيرد.
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