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 مقدمه 

 ها و رقبایتوانایی، ها ها در دنیای متغیر امروز با توجه به تغییر و تحوالتی که در اثر مهارت سازمان

و برای ماندگاری  ،(Carter et al., 2013)ندارند به شکل سنتی را  مدیریت ةاجاز، فناوری ایجادشده

افکدار و  . اندد  های بددی  و تدازه   های نو و نظریه در عصر متالطم و پرآشوب حاضر، نیازمند اندیشه

هدای سدهینی     و آن را در برابر طوفان شود های جدید مانند روحی در کالبد سازمان دمیده می ایده

اطییندانی   بیترشدن و سرایت  توان از عییق و به مدد آن می ،(25ص، 6931، دون فرج)کند  حفظ می

عندوان   های دولتی که به سازمان(. 39ص، 6939، شجری) کردها جلوگیری  و ناآرامی به دینر بخش

 اسدا  رسانی به آحاد جامعه تأسیس و بر ابزارهای حاکییتی در اجرای منویات حکومتی و خدمت

تنهدا   نده ، اجتیاعی و اقتصادی جوام  نقش محدوری دارندد   عةیند توسافر در، گزارش بانک جهانی

توسدعه   روندد  در  تسهیل و تسری  عامل، شریک یک عنوان به بلکه د،رش مستقیم ةکنند فراهم عنوان به

هدای متعدددی    هیواره در معرض صددمات و آسدی    ،(Word Bank, 1999) شوند نیز محسوب می

(. 13ص، 6931، سدرلک و کولیوندد  ) شدود  یداد مدی   6ن ترومای سازمانیعنوا قرار دارند که از آن به

های وارده بده سدازمان اسدت     جیعی کارکنان از ضربات و شوک ةتجرب کنندة بیان، ترومای سازمانی

طور موقت یدا دامدم    و سازمان به ،شکسته دفاعی سازمان موج  آن ساختارهای محافظتی و   که به

 Horman, 2013 &)کندد   توجهی دریافت مدی  شایان  ه و صدمات پذیری و ناامیدی شد دچار آسی 

Viviavan)،     هدا،   موجد  نقصدان و تقلیدل یرفیدت     ،و با تأثیرگذاری بدر تواندایی افدراد و سدازمان

هدا بده    اید  آسدی    وقدو  (. Horman & Viviavan, 2005, p.5)شود  استعدادها و انرژی سازمان می

 هیدة کشدیدن   موجد  بده چدالش   ، گسدتری علدم و داندش   هیراه تغییر و تحوالت فناورانده و مرز 

و  ،(51ص، 6931، رهنیدود و عباسدرور  ) شدهعیومی جامعه  ةنهادها و کارکردهای ادار، ساختارها

های جدیدد   ها برای بقا در چنی  شرایطی نیازمند ابدا  ساختارهای تازه و طراحی استراتژی سازمان

                                                           
1. Organizational trauma 
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شفافیت سدازمانی اسدت   ، کند در تأمی  اهداف یاری می ها را یکی از ابزارهایی که سازمان. باشند می

امددور و  عةتوانددد نقدش مدددثری در بهبدود و توسدد   کده مددی  ،(621ص، 6932، درویدش و عظییددی )

و ، (51ص، 6936، حسدنی و شدیس  )یابی به مزیت رقدابتی پایددار    ها در دست امدادرسان سازمان

برخی اندیشدیندان آن را مفیددتر   . باشد( Burger & Owens, 2010)سازمانی نیاز عیلکرد مدثر  پیش

بسزایی در سدالمت   که نقش ،(Nelsen & Medsen, 2009) دانند میگیرانه  از قوانی  شدید و سخت

نقدش  ، هدا  امروزه در پیشرفت سازمان(. 31ص، 6936، صیدی و عباسی)ها دارد  و انسجام سازمان

، 6931، هیکداران آیبدایی و  ) تاسد  رنگ شدده  های سازمانی کم های سنتی و ملیو  سرمایه شکل

هدای   هدای ملیدو  بده دارایدی     ها از مناب  سخت و دارایی و مبانی مزیت رقابتی سازمان ،(522ص

 ،(31ص، 6931، زاده و کیداکجوری  یوسد  )ارتباطی و اجتیاعی ، های فکری ییرملیو  و سرمایه

بده نظدر بسدیاری از    ده اسدت کده   کدر تغییدر  ، شدود  تعبیدر مدی  سرمایة اجتیداعی   عنوان که از آن به

و  ،(13، ص6932آقانصدیری،  ) کندد  مدی ها ایفدا   تری از سایر سرمایه بسیار مهمنظران نقش  صاح 

 ,.Areekul et al)پایدار جوام  ضروری و حیداتی اسدت    ةبرای رشد و توسع دده شواهد نشان می

2015, p.1614.) 

ای  نهادها ، گرفته طالعات انجامبا توجه به م، ریم ویای  متنو  و گوناگون نهادهای دولتی علی

و بده دلیدل کتدرت     دارندد ازحدد   هدای بدیش   هیدراه بدا بوروکراسدی    مراتبی سلسلهساختارهای بلند 

هدای شدغلی    ویژگی ،شده و هیچنی  ریزی صورت استاندارد و برنامه شان به کاری ةهای حوز فعالیت

صدحی   ناتوجهی یدا مددیریت    یب. های متعددی قرار دارند در معرض آسی ، ییرمنعط  و ناپایدار

افتادن دوام  موج  مخاطره، رسانی تواند ضی  تقلیل توانایی خدمت های وارده می ضربات و آسی 

با گسترش فناوری اطالعدات و  . مرگ و نیستی پیش ببرد ةو آنان را تا مرحلود ها ش و بقای سازمان

 هیدة بدازخورد   هدا  کده در آن ...( و گراماینستا، وایبر، مانند تلنرام)های اجتیاعی  شبکه و ،ارتباطات

رسدانی   سرعت بی  اقشار جامعه اطال  به، ها و کارکنان در هر رده و پست سازمانی اقدامات سازمان

که در نظام اداری  آنجا از. ده استشتشدید ، رسانی و شدت صدمات وارده سرعت آسی ، شود می

هدای اصدلی تحدول نظدام      عیارها و شاخصرضایت مردم از نهادهای دولتی از م، و اجرایی کشورها
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منددی   شدود و فقددان اید  رضدایت     های دولتی تلقی مدی  اداری و ارزیابی و بهبود عیلکرد سازمان

مشدارکت عیدومی و   ، مشروعیت و مقبولیت نظام، پیامدهای مختلفی از قبیل کاهش اعتیاد عیومی

نقش بسیار سرمایة اجتیاعی  نی ورسد شفافیت سازما به نظر می، هینرایی در جامعه را در پی دارد

 حاضدر  ذهنی محققان در پژوهش ةدیدی ،زیادی در مدیریت ترومای سازمانی داشته باشد؛ بنابرای 

پاسخنویی به ای  پرسش است که شفافیت سازمانی چه تأثیری بر مدیریت ترومای سدازمانی دارد  

 کند؟ ایفا می  چه نقشی در ای  رابطهسرمایة اجتیاعی  و

 نظریمبانی 

 ترومای سازمانی

اید   . ترومای سازمانی اسدت  ةنظری، سازمان و مدیریت ةدر حوزشده  یکی از مباحث جدید مطرح

نظر پزشکی به یدک   تروما از. واژه از ادبیات پزشکی اقتبا  و در ادبیات مدیریت رواج یافته است

 ای اسدت کده از   جربهت، شناختی نظر روان شود و از جراحت بدنی شدید یا شوک بحرانی اطالق می

پایددار بددنی و ذهندی شدود      آثارکننده و ناگهانی باشد و ایل  باعث  هیجانی دردناک، پریشاننظر 

(Sasol, 2007 Deklerk & .) طدور کده    سدازمان مانندد موجدود زندده، هیدان      ةاستعار گرفت نظردربا

هدا نیدز    ارند، سازمانهای مختلفی قرار د موجودات زنده در زمان حیاتشان در معرض بالیا و آسی 

 شدکالت اید  م . گیرندد  های مختلفی قرار مدی  ها و ضربه در طول حیات خودشان در معرض آسی 

از ای  پدیدده  . دهد الشعا  قرار می ارکان سازمان، عیلکرد آن را نیز تحت هیةضی  تأثیرگذاری بر 

هایی اسدت کده    آسی ها و  که هیان ضربات، جراحات، شوکشود  د میعنوان ترومای سازمانی یا به

 ةپدیدد  کدردن  بدرای مشدخص  . (Horman & Viviavan, 2015)شدود   به سازمان و ارکان آن وارد می

از  سرس تبیی  شدود کده هدر رکد     شده،  از سازمان و ارکان آن تعریفی ارامه بایدترومای سازمانی 

برخدوردار  ، افتهساختاری، سازمان را تشکلی انسانی. سازمان در معرض چه شوک و آسیبی قرار دارد

بر مبنای  (.6931، سرلک و هیکاران) کردتوان تعری   می، هدفیند و محصور در محیط، از فناوری

 .شده است  نشان داده 6که در جدول  داردرک   کم پنج دستای  تعری  سازمان 
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 ارکان سازمان. 1 جدول

 تعریف ارکان سازمانی ردیف

 رک  افراد 6
سازمان را ، های مختل  کسانی هستند که در برابر دریافت کنندة افراد سازمانی بیان

 .دهند و به آن متعهد هستند یاری می

 .نتایج و مقاصد مطلوب و مورد انتظار یک سازمان است کنندة اهداف بیان رک  اهداف 5

 رک  ساختار 9
چارچوبی است که به رفتار و روابط افراد و واحدهای کاری در سازمان نظم 

 .دکن می پذیر بینی ی  روابط را پیشدهد و ا می

 رک  فناوری 1
 ةمهارت انسانی و شیو، تجهیزات، آالت است و شامل ماشی  عام فناوری مفهومی

 .دشو می( کاالها و خدمات)ها  به ستاده( مواد اولیه و مناب )ها  تبدیل داده

 رک  محیط 2

ها  سازمان. است شده سیستم بزرگتری است که سازمان در آن محصور کنندة بیان

کنند و کاالها و خدمات خود را به  خود را از محیط دریافت می( های داده)مناب  

 .کنند محیط عرضه می

 6931، ختهسا محقق: منب 

بده سدازمان اسدت کده      شدده هدای وارد  آن دسته از ضربات و شوک کنندة ترومای سازمانی بیان

فنداوری  ، ساختار، اهداف، رکان سازمان نظیر افرادمعیوالً به دلیل سوء کارکرد یک یا چند رک  از ا

که به هر یدک از ارکدان سدازمان آسدی  و      را تری  عواملی مهم 5جدول . آید وجود می یا محیط به

 ةرفدت  اننیدز   تحلیدل ، ای  عوامل موج  کاهش تعهدد سدازمانی  . دهد نشان میکند،  شوک وارد می

انی، کداهش خالقیدت و ندوآوری در سدازمان     عیلکرد سازمان، جو نامناس  سازمضع  ، کارکنان

(Sasol, 2007 Deklerk & )      رکدود، ورشکسدتنی و کداهش منداب  مدالی(Valiangas et al., 2009) ،

 ,.Tehrani et al)بده هیکداران و سدازمان     یاعتیداد  بیقراری،  بودن، بی  استر  و اضطراب، ییناک

رسانی بده برندد سدازمان،     آسی  ،امیدی  و ناأی ةشدن روحی سازمانی، حاکم ، کاهش هویت(2002

 ةدادن مشتریان، وفداداری سدازمانی، سدرمایة اجتیداعی و تندزل درجده و رتبد        سهم بازار و ازدست

 (.Horma, 2015 & Viviavan) شود ها، می سازمان
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 ترومای سازمانی ةعوامل ایجادکنند. 2جدول 

 عوامل تأثیرگذار ارکان سازمانی ردیف

 

 

6 

 

 رک  افراد

، العالج بستنان و نزدیکان بییاری صع ، های سخت ابتال به بییاری، دادن عزیزان تازدس

رسوایی ، دادن اعتبار و اعتیاد اطرافیان ازدست، هتک حرمت، شدن ورشکست، طالق

، اشتباهات و خطاهای کاری، اخراج، شایعات، تغییر مدیران ارشد، مالی، اخالقی

، تنزل مقام، واحدی اجباری جایی درون هجاب، زمهای کاری ال تجربنی و نداشت  مهارت بی

 .های شغلی افزایش ناگهانی ویای  و مسئولیت، ساالری در سازمان نبود شایسته

 رک  اهداف 5

های مستیر و  افزایش ارزشیابی، افزایش نظارت سازمانی، تغییر اهداف بخش و سازمان

، نبودن اهداف سازمانی روش ، نبودن انتظارات افراد باالدستی روش ، ییرمستیر سازمانی

 .ها روزنبودن برنامه به، رسیدن به اهداف شکست سازمان در

 

 

9 

 رک  ساختار

افزایش ، ها و دوایر سازمانی افزایش تعداد بخش، تغییرات شدید ساختاری در سازمان

افزایش تیرکز به دلیل تیایل مدیران برای ، های سازمانی ویای  و مسئولیت

روابط ییررسیی با نبود افزایش رسییت به دلیل ، امور سازمان ةهیگرفت   دردست

فضای کاری ، رسانی کیبود یرفیت خدمت، ساالری ضعی  در سازمان شایسته، کارکنان

 .نامناس 

 رک  فناوری 1

استفاده از ، بازده های نامناس  و کم کارگیری فناوری به، های سازمان روزنشدن فناوری به

، ها از فناوری نادرست ةاستفاد، کارها دادن ة انجامتغییر در شیو ،های پرهزینه فناوری

 .مشکالت واحد فناوری اطالعات، مناس  تجهیزاتناازکارافتادگی و پشتیبانی 

 رک  محیط 2

کاهش پذیرش و مشروعیت سازمان در نظر ، شدن روابط سازمان با محیط خصیانه

فشار ، آور دولتی های الزام بخشنامه، نفعان دادن اعتیاد ذی تازدس، افزایش رقابت، نفعان ذی

بروز حوادث طبیعی ناگوار ، مقامات ةبازدیدهای ییرمنتظر، های مختل  ناشی از مناسبت

 ...(.زلزله و، سیل)

 6931کولیوند و سرلک، : منب 

 شفافیت سازمانی

زمدان تبددیل    مرور  شد که به کار گرفته می به« بودن نور از خالل یتؤقابل ر»ی امعن شفافیت به ةواژ

شدفافیت داللدت بدر قابلیدت      مفهدوم (. Vaccaro, 2010)شده است « میانشدن از  راحتی دیده به»به 

منظور فهییدن آنچده در   چیز به  کردن به درون یک معنای امکان نناه هدسترسی به اطالعات دارد و ب

گیری و آزادی  به تصییم ای است که دال بر دسترسی آزاد ای  مفهوم اصطالح گسترده. گذرد آن می
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با تأسی از ای  معنا، سازمان شفاف، سازمانی است که افراد درون (. Pencek, 2008)است اطالعات 

ینددهای درون سدازمان،   ااقددامات و فر  بدارة دادن به نظراتشدان در  منظور شکل و برون آن بتوانند به

زمانی از تئدوری اصدیل و وکیدل    اصلی شدفافیت سدا   ةاید. دست آورند نیازشان را به اطالعات مورد

 ,Lindstedt & Naurin)ت گرفته و یکی از ابزارهای در دست اصیل برای کنتدرل وکیدل اسدت    أنش

از ایدد  منظددر، شددفافیت عبددارت اسددت از آشددکاربودن مبنددای تصددیییات حکددومتی و    (. 2008

فساد اداری بدرای   عنوان مدثرتری  ابزار مبارزه با سازوکارهای حاکم بر توزی  قدرت و درآمد که به

یعندی آزادگذاشدت  جریدان اطالعدات و      ؛رود کار می ای پایدار به استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه

یالبداً  (. Uneascab, 2002)هسدتند   هدا  کسانی که در ارتباط با تصدییم  ة آن برای هی پذیری یدسترس

کیک به انتخاب آگاهانه، ارزیدابی  رود که شفافیت سازمانی دارای پیامدهای متبتی از قبیل  انتظار می

، مشدارکت  (Hahn, 2008)گیدری   ، افزایش رقابت و ارتقدای تصدییم  (English, 2003)عیلکرد بهتر 

بیشتر کارمندان، ایجاد اعتیاد نسبت به مدیریت سازمان، افدزایش خالقیدت، یدادگیری از خطاهدا و     

رفتارهدای مخدرب کارمنددان و     اشتباهات، بهبود عیلکرد، افزایش رضایت شغلی کارمندان، کاهش

 .دداشته باش( Voglgesng & Lester, 2009)افزایش شفافیت و وضوح نقش 

 اجتماعی ةسرمای

جیله مفاهیم مدرن است که در گفتیان علوم اجتیاعی و محافل سیاسی  ازسرمایة اجتیاعی  مفهوم

، (633ص ، 6935، هیکداران الهدی و   نعیدت ) کار گرفتده شدده اسدت    بهمعاصر در سطوح مختل  

آفدری  و بسدتری مناسد      و در عصر حاضر اهرمی توفیق ردشناسانه دا ای جامعه خاستناه آن ریشه

برای نیل به موفقیت و بهبدود عیلکدرد سدازمان    ، های انسانی و فیزیکی وری سایر سرمایه برای بهره

یه است که سرمایة اجتیاعی شکلی از سرما(. 93، ص6932، آبادی احیدی و فیض)شود  قلیداد می

مناسد  از   ةمنظور ارتقای عیلکرد و استفاد سب  تسهیل در دسترسی به اطالعات و مناب  حیاتی به

یکی از مشدکالت   ،یم اهییت موضو ر علی(. Johanson et al., 2013)شود  های محیطی می فرصت

ط شدده توسد   هدای ارامده   در اکتدر تعرید   . اسدت سدرمایة اجتیداعی    کنونی بیان تعریفدی جدام  از  

 که ایلد  در کداربرد   شود میداری نیز مشاهده  اهای معن تفاوت، ریم داشت  تشابه علی، اندیشیندان
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رفتدار  ، کنتدرل اجتیداعی  ، هدای اقتصدادی   هدای مختلفدی از قبیدل نظریده     در جنبهسرمایة اجتیاعی 

(. 633ص، 6932، زاده  ربیعدی و صدادق  )دموکراسی و حکومدت بیشدتر مشدهود اسدت     ، خانوادگی

کده  سرمایة اجتیداعی   بر ای  باور است که میزانسرمایة اجتیاعی  از پیشنامان طرح مفهوم بوردیو

طور مدثری تغییر یابد  تواند به ارتباطات وی می ةشبک ةانداز  یک فرد از آن برخوردار است، بسته به

(Bourdieu,1986 .)   ی هدای نظدام اجتیداع    پوتنام سرمایة اجتیاعی را آن دسدته از عناصدر و ویژگدی

داندد کده هیداهننی و     مدی ( های اجتیاعی متقابل و شبکه ةمانند اعتیاد اجتیاعی، هنجارهای معامل)

 (.Putnam, 1993)کندد   بی  افراد جامعه و برای دستیابی بده سدود متقابدل تسدهیل مدی      هیکاری را

را داندد کده کدنش افدراد درون سداختار       ای از ساختار اجتیاعی می را جنبهسرمایة اجتیاعی  6کلی 

 ,Alvarez & Romani)ذات ساختار روابط میان افراد و میان آنان مستتر اسدت  کنند و در  تسهیل می

2017, p.57.) کندد کده    هدای اجتیداعی تعرید  مدی     را در قالد  شدبکه  سرمایة اجتیاعی  5جاکوب

و از  ،(952ص، 6931، صدادقی و خنیفدر  )اندد   جداینزینی   قابدل  کارکردهایی در جامعه دارند و ییر

انسدجام دروندی و   ، ندوآوری را در سدازمان تسدهیل   ، ها به یادگیری ریق متعهدکردن افراد و گروهط

های جدید توسط کارکنان و تبدیل آن به  و با خلق نظریه ،تعقی  مستیر اهداف مشترک را تضیی 

 ,Akbari & Baharestan, 2013)کندد   مدی محصوالت به بهبود و پیشرفت عیلکرد سدازمان کیدک   

p.218 .)مدرن و تلقدی شدده و    ةمشکالت جامع ةعنوان نوعی عالج هی سرمایة اجتیاعی به ،در کل

منب  باارزشی که با خلق هنجارها و اعتیاد متقابدل   ةمتاب به پیوندها و ارتباطات میان اعضای شبکه به

و  ،(533ص، 6931، میاندداری و هیکداران  ) کدرده  اشداره ، شدود  موج  تحقق اهدداف اعضدا مدی   

 & Chuang)کندد   آشدکار مدی  روابط مبتنی بر اعتیاد و مشارکت را در اجتیاعدات  ، ویهای ق شبکه

Tsai, 2010.) 

هدا و   هنوز مدلفه، انجام گرفته است اجتیاعی ةسرمای ةدر حوز که شیاری ریم تحقیقات بی علی

ه یداعی در اید  حدوز   تو بی  اندیشیندان اج است مانده  ناشناخته باقیسرمایة اجتیاعی  ابعاد اصلی

                                                           
1. Coleman 

2. Jacob 
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را سدرمایة اجتیداعی    هدا و ابعداد   از زوایای مختلفدی مدلفده   محققان (.Happer, 2002)وجود ندارد 

 .شده استبیان  9اند که در جدول  بندی کرده طبقه
 

 اجتماعی ةابعاد سرمای. 3جدول 

 توضیحات سال طرح پرداز نظریه

 6333 لینا وان بورن
 از اهداف جیعی تیایل و توانایی تبعیت اهداف فردی: وابستنی. 6

 آمیز موفقیتای بر واکنش جیعی  مقدمه: اعتیاد. 5 

 6333 ناهاپیت و گوشال

النوی کلی و میزان ارتباط افراد با یکدینر در : بعد ساختاری .6

 سازمان

 ماهیت و کیفیت ارتباطات: بعد ارتباطی .5

مشترک، میزان اشتراک  های ، کدها و روایتها زبان: بعد شناختی .9

 اجتیاعی ةان درون یک شبککارکن

 6332 بوردیو
 گروه یا شبکه ةانداز .6

 یک از اعضای شبکه هر ةحجم سرمای. 5

 5221 گروه کندی

 (اعتیاد میان نژادهای مختل اعتیاد اجتیاعی، )اعتیاد . 6

 (عادی و نقادانه)مشارکت سیاسی  .5

 (رهبری مدنی و مشارکت مدنی)مشارکت و رهبری مدنی  .9

داوطلبی، مشارکت  ةبخشش و روحی)ای اجتیاعی ییررسیی پیونده .1

 (ها و دوستی ها ، تنو  معاشرتمذهبی

 عدالت در مشارکت مدنی .2

 5222 الک لی
 ییررسیی، رسیی، ای رابطه، فضایی: های ساختاری شبکه .6

 (نهادی و اجتیاعی)اعتیاد : روابط متقابل: کیفیت .5

 6931صادقی و خنیفر، : منب   

 تحقیق ةپیشین

کندون   تا ،سرمایة اجتیاعی گری ارتباط بی  شفافیت سازمانی و ترومای سازمانی با میانجی زمینةدر 

 .اندد  ی شدهبررس ینردتنهایی و در ارتباط با متغیرهای  ای  مفاهیم به انجام ننرفته است، اماتحقیقی 

 .شده استبه تعدادی از آنان اشاره  1جدول در 
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 گرفته در حوزة متغیرهای پژوهش حاضر طالعات انجامبرخی م. 4ادامة جدول 

 نتایج عنوان (ان)پژوهشگر

 هیکارانکردنامیج و 

(6939) 

ة مفقود ةسازمانی حلق  فرهنگ

شفافیت سازمانی و عیلکرد 

 سازمان

تأثیر شفافیت سازمانی بر عیلکرد سازمان متبت و معنادار 

ای  رابطه  عنوان متغیر واسطه بر است و فرهنگ سازمان نیز به

 .گذارد اثر می

عبدالهی و توکلی 

(6939) 

نقش فناوری اطالعات در 

سازی و کاهش فساد  شفاف

 های دولتی سازمان

دولت الکترونیک در کشورها موج  افزایش شفافیت  ةتوسع

 .دشو ها می و کاهش فساد در فعالیت

 هیکاراننرگسیان و 

(6931) 

های اجتیاعی آنالی   تأثیر رسانه

فیت و اعتیاد عیومی با اثر بر شفا

 میانجینری مشارکت عیومی

 ،های اجتیاعی آنالی  بر مشارکت مدنی و سیاسی اثر رسانه

هیچنی  اثر ای  دو نو  مشارکت بر شفافیت و اعتیاد 

 .شود ید میأیعیومی ت

 هیکاراناحیدی و 

(6931) 

طراحی و تبیی  ابعاد سازمانی 

مدل سازمان حافظ کارکنان از 

 وانیضربات ر

و ( ابعاد ساختاری و محتوایی)های سازمانی  تیامی مدلفه

شده توسط  های رهبری اعیال هیچنی  نو  ارتباطات و سبک

 .مدیریت ضربات روانی کارکنان مدثر است ةبر نحو، مدیران

شیرازی و احیدی 

(6931) 

طراحی و تبیی  ابعاد محیطی 

ضربات روحی  ةکنند سازمان اداره

 در بخش دولتی

های محیطی تأثیرگذار بر سازمان  روش دلفی مدلفهبا 

بندی و مشخص شد  انتخاب و رتبه، روحی ةضرب ةکنند اداره

تری   مسئولیت اجتیاعی و اخالق به ترتی  مهم ةکه دو مدلف

 .باشند می یادشدههای سازمان  مدلفه

سرلک و کولیوند 

(6931) 

تأثیرات ترومای سازمانی بر 

ک های کارکنان در ی مهارت

 بییارستان خصوصی در ایران

های  داری بی  ترومای سازمانی و مهارت اهیبستنی معن

های مختل  وجود دارد و ترومای سازمانی  کارکنان در درجه

 .های کارکنان در محل کار را کاهش دهد تواند مهارت می

موسوی و دینران 

(6932) 

سازمانی سرمایة اجتیاعی  بررسی

د بر با تأکی)و سالمت سازمانی 

 (گویی شفافیت و پاسخ

سازمانی با سالمت سرمایة اجتیاعی  هیبستنی متوسطی بی 

 .سازمانی وجود دارد

سرلک و کولیوند 

(6932) 

گرایی  بررسی تأثیر معنویت

کارکنان بر مدیریت ضربات 

 روحی سازمانی در یک بییارستان

انس با قرآن و ، های فیض الهی خدا و واسطه ارتباط با

رحم و کنترل بر نفس خویش  ة صل، ز آیات ربانیپندگرفت  ا

تواند به کارکنان در مدیریت  های دینی می با تأکید بر آموزه

 .ضربات روحی سازمانی کارگشا باشد
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 گرفته در حوزة متغیرهای پژوهش حاضر طالعات انجامبرخی م. 4ادامة جدول 

 نتایج عنوان (ان)پژوهشگر

پور و میانداری  دیهیم

(6931) 

 ةنقش شفافیت سازمانی در توسع

 سرمایه اجتیاعی

یة سرما ةشفافیت سازمانی و ابعادش تأثیر معناداری بر توسع

 .گذارند میاجتیاعی 

اما بیل و اسکات 

 (5266)تیلور 

: سوی طلو  و افول سازمان  آن

، مرگ ةهای جدید دربار دیدگاه

 کاهش عیلکرد و سوگ سازمانی

امکان بررسی و ، نویسندگان با ارامه تئوری باندهای پیوسته

بینی روند تغییرات و هرگونه رخدادهای احتیالی  پیش

 .نیاید حل فراهم می ظور ارامه راهمن آفری  را به مشکل

 هیکارانمادیهاناز و 

(5266) 

نفر از  6655روحی بر  ةتأثیر ضرب

 کارکنان

میک  است به ، تروما کنترل نشود آثاربه اعتقاد نویسنده اگر 

اختالل استرسی پس از تروما تبدیل و سالمت جسیی و 

 .روحی فرد را تحت تأثیر قرار دهد

 هیکارانجانسون و 

(5261) 

های مقابله با  طراحی سیستم

 ضربات روحی

به  Geosنویسندگان با طراحی یک سیستم کامریوتری به نام 

مراکز ضربات روحی و سط  ، اطالعات جغرافیایی ةارام

کنند که در  به بییاران کیک می، ها تخصص و فعالیت آن

توانند  که می را بهتری  مرکزی، تری  زمان میک  نزدیک

 .پیدا کنند ،درمان شوند

برتهولد و فیشی  

(5261) 

بررسی اثرات اجتیاعی ضربات 

 روحی کار با بازماندگان

محققان با بررسی ضربات روحی واردشده به افراد به نقش 

 فرهننی افراد در ایجاد ضربات روحی اشاره ةاخالق و زمین

ة گانه برای ادار و در خاتیه یک دستورالعیل یازده کرده،

 .ه کردندضربات روحی ارام
 

 مدل مفهومی تحقیق

روحی اسدت کده    ةترومای سازمانی یا ضرب، سوم ةهای هزار های تأثیرگذار بر سازمان یکی از پدیده

تخریبی زیادی بدر   آثار، پیامدهای ای  پدیده. شده است ها سازمان گیر گریبان  طور فزاینده امروزه به

و تجلی آن به صدورت تشدکلی    تی انتزاعی دارداز آنجا که سازمان موجودی. کند ها وارد می سازمان

 بایدد ، شدود  تصدور مدی  ، محدیط  برخوردار از فناوری و محصدور در ، هدفیند، ساختاریافته، انسانی

سدازی   های ای  عصر برای مصون سازمان. کردثیرپذیری ای  ارکان از وقای  و رخدادها را بررسی أت

باشدند تدا ضدی  تحکدیم جاینداه و       ر خاصی میخود از گزند ای  حوادث ناچار به اندیشیدن تدابی
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مبانی تولید مزیت رقابتی در عصدر حاضدر   . به ایجاد مزیت رقابتی برردازند، تضیی  بقای خودشان

هدا بدرای کسد  مزیدت رقدابتی       سازمان. و راهبردهای سنتی دینر کارگشا نیست است تغییر کرده

بده   یابییت سازمانی ابزاری مهم برای دسدت باشند که شفاف نیازمند طراحی ابزار و راهبرد جدیدی می

هدای ملیدو  بده     های سازمان از دارایدی  نباید از تغییر نقش سرمایه ،از طرف دینر .استای  مهم 

تدری در   زیرا نقش مهدم ، نادیده گرفت ,شوند نامیده میسرمایة اجتیاعی  که را های ناملیو  دارایی

سدرمایة   توان نتیجه گرفت که شفافیت سازمانی و می ، کنند؛ بنابرای ها ایفا می سازمان ةرشد و توسع

از . گذارند تری  عواملی باشند که بر مدیریت ترومای سازمانی تأثیر می توانند جزء مهم میاجتیاعی 

ننارندگان در پژوهش حاضر در نظر دارند تا تأثیر شفافیت سازمانی بر مددیریت ترومدای   ای  رو، 

، اید  منظدور   بده . کنندد را بررسی و آزمون سرمایة اجتیاعی  گری یسازمانی با تأکید بر نقش میانج

بدا چهدار عامدل اطالعدات     ( 5223) 6مدل شفافیت سازمانی راولینز، سنجش شفافیت سازمانی برای

دریافت )مشارکت ، (ید بدون اطالعاتتأیمورد ، معتبربودن ،بودن کامل، داشت  صحت، ودنب  طمرتب)

میدزان پوشدش   )پاسدخنویی  ، (سهولت در دستیابی بده اطالعدات   ،یاطالعات تفصیل ةارام، بازخور

از میدزان تدالش   )کداری   و پنهدان ( ها و مسامل سدازمانی  جنبه ة هیةده دربرگیرندش اطالعات تسهیم

با توجه به تأثیرپذیری سدازمان و ارکدان آن   . دشانتخاب ( داشت  اطالعات سازمان برای مخفی نناه

، که سازمان را متشکل از افدراد ( 6931)سازمانی سرلک و هیکاران مدل ارکان ، از تغییر و تحوالت

بدرای  . دشد  بدرای سدنجش ترومدای سدازمانی انتخداب     ، داندد  فناوری و محیط می، ساختار، اهداف

بده  ، کده  مشتیل بر سه بعد ساختاری( 6333)نیز مدل ناهاپیت و گوشال سرمایة اجتیاعی  سنجش

مراتد  و عیلکدرد بدی  افدراد      در سراسر سطوح سلسدله تعداد دفعات تعامالت و وجود ارتباطات 

به مناب  تعابیر، تفاسیر و سیستم معانی مشدترک  که بعد شناختی ؛ (Whipel et al., 2015)دارد اشاره 

 ةکنندد  توصدی  که  ای و بعد رابطهه دارد؛ اشار های مشترک ها مانند زبان، کدها و حکایت میان گروه

 Taylor, 2009, p.123) اسدت  تعامالتشدان  ةینر به دلیدل سدابق  روابط خاص اعضای سازمان با یکد

                                                           

1. Rawlings 
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Lazarova & )توان مدل مفهومی تحقیدق را کده ترکیبدی از سده      می ،بر ای  اسا  .گرفته شد کار به

 .ترسیم کرد 6باشد، به شرح شکل  میهای تحقیق نیز  مبانی فرضیه ، واست یادشده مدل
 

 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل 

 .شود های پژوهش به شرح زیر بیان می هومی فرضیهبراسا  مدل مف

 گذارد دار می اشفافیت سازمانی بر مدیریت ترومای سازمانی تأثیر معن: اول  ةفرضی. 

 گذارد دار می اشفافیت سازمانی بر سرمایة اجتیاعی تأثیر معن: دوم  ةفرضی. 

 گذارد ار مید ابر مدیریت ترومای سازمانی تأثیر معنسرمایة اجتماعی : سوم  ةفرضی. 

 شفافیت سازمانی از طریق سرمایة اجتیاعی بر مدیریت ترومای سازمانی : چهارم  ةفرضی

 .گذارد تأثیر متبت می

 روش تحقیق

سدازی   مدلو مبتنی بر  هیبستنی -توصیفی، نظر روش و از ،حاضر از حیث هدف کاربردی ةمطالع

نفدر از کارکندان ادارات دولتدی     932مطالعده شدامل    آماری مدورد  ةجامع. معادالت ساختاری است

جددول مورگدان و بده روش     براسدا   ةنیوند نفدر   636های چالو  و نوشهر بودند کده   شهرستان

 مشارکت

 
 اطالعات واقعی

 
 پاسخنویی
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 اهداف
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بدا  ( 5223)استاندار راولیندز   ةبرای سنجش شفافیت سازمانی پرسشنام. شدند  تصادفی ساده انتخاب

بدرای سدنجش    ؛یکدار  پاسدخنویی و پنهدان  ، اطالعدات واقعدی  ، در چهار بعد مشارکت پرسش 52

، سداختار ، اهداف، در پنج بعد افراد پرسش 52ساخته با  محقق ةپرسشنام ،مدیریت ترومای سازمانی

پرسش در سه بعد  63با ( 6333)ناهاپیت و گوشال سرمایة اجتیاعی  ةو پرسشنام ،فناوری و محیط

یدد  أیبدرای ت . ته شدد کار گرف به، بودند شده  ای که با طی  لیکرت تنظیم شناختی و رابطه، ساختاری

و خبرگدان، روایدی هیندرا     کارگیری نظدر اسدتادان   بهها عالوه بر  پرسشنامهو صوری  اروایی محتو

منظدور   بده . محاسدبه شدد  ( AVE)شدده   شاخص میاننی  واریانس تبیی به ای  منظور، .  بررسی شد

ی کرونبدا  و  هدای آلفدا   شاخص ،ها ها و سازگاری درونی هر یک از سازه سنجش پایایی پرسشنامه

نتایج ضرای  یادشده بدرای متغیرهدای تحقیدق پایدایی و روایدی      . شد  محاسبه( CR)پایایی ترکیبی 

ضدری    بدا محاسدبة  شدده   آوری های جید   داده .(2جدول ) دادمناسبی را برای ابزار پژوهش نشان 

ضدری    ةدر محاسدب . تحلیدل شدد  ( SEM)سدازی معدادالت سداختاری     هیبستنی پیرسون و مددل 

کدار   بده  Lisrelافدزار   سازی معادالت ساختاری، ندرم  و برای مدل SPSSافزار  ستنی پیرسون، نرمهیب

 .گرفته شد
 پژوهش ابزارپایایی و روایی  .5جدول 

 آلفای کرونباخ AVE CR بعد متغیر

 36/2 31/2 11/2 مشارکت 

 31/2 33/2 35/2 اطالعات واقعی 

 33/2 32/2 13/2 پاسخنویی 

 39/2 33/2 33/2 کاری پنهان 

 33/2 35/2 13/2 افراد 

 33/2 36/2 35/2 اهداف 

 35/2 32/2 33/2 ساختار 

 31/2 33/2 11/2 فناوری 

 33/2 33/2 35/2 محیط 

 32/2 33/2 33/2 بعد ساختاری 

 31/2 31/2 32/2 بعد شناختی 

 31/2 32/2 33/2 ای بعد رابطه 
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 ها یافته

 .شده است  بیان 2شناختی نیونه در جدول  ی  جیعیتترک، براسا  نتایج آمار توصیفی
 

 شناختی های جمعیت ویژگی. 6جدول 

 درصد فراوانی ها ویژگی  درصد فراوانی ها ویژگی 

 جنسیت
 16 661 مرد

 خدمت ةسابق

 61 92 سال 62کیتر از 

 22 622 سال 52تا  62 93 32 زن

وضعیت 

 تأهل

 53 21 سال 52بیشتر از  35 621 متأهل

 53 92 مجرد

 پست سازمانی

 3 62 مدیر/ معاونت

 تحصیالت

 51 11 رمیس دایره 62 53 تر یی پاو  دیرلم فوق

 53 22 کارشنا  مسئول 22 32 لیسانس

 93 32 گری اقدام 92 13 لیسانس و باالتر فوق

ل دلید  بده . ابتددا آزمدون هیبسدتنی اجدرا شدد     ، منظور بررسی ارتباط میان متغیرهدای تحقیدق   به

دهدد   نتایج آزمون نشان مدی  (.3جدول )شد  ضری  هیبستنی پیرسون محاسبه، بودن متغیرها لنرما

مدیریت ترومای سازمانی با شفافیت سازمانی  ،و هیچنی سرمایة اجتیاعی  بی  شفافیت سازمانی با

که بیشتری  هیبسدتنی مربدوط بده هیبسدتنی       طوری به ،هیبستنی وجود داردسرمایة اجتیاعی  و

 و کیتری  میزان مربوط به هیبستنی 2311/2با میزان سرمایة اجتیاعی  یریت ترومای سازمانی بامد

 .است 9111/2با شفافیت سازمانی با میزان سرمایة اجتیاعی 
 

 میانگین و انحراف معیارها، نتایج همبستگی بین متغیرها. 7جدول 

 اعیسرمایه اجتم شفافیت سازمانی انحراف معیار میانگین متغیرها

   1566/2 3112/5 شفافیت سازمانی

  9111/2 1113/2 2511/9 سرمایه اجتیاعی

 2311/2 1321/2 9312/2 1133/5 مدیریت ترومای سازمانی
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و ( GFI)هدای نیکدویی بدرازش     هیان نیودار مسیر، باید شداخص مدل ساختاری یا  تأییدبرای 

 RMSEAقبول شداخص   د، حد قابلدرص 32بزرگتر از ( AGFI)شده  شاخص نیکویی برازش تنظیم

تدی و ضدرای     ةمقادیر آمدار  ،باشند و هیچنی  31/6از  بزرگتر t-Valueو مقدار شاخص  23/2زیر 

شدده    نشدان داده  3در جددول   حاضدر  پدژوهش  مدلهای برازش  شاخص. دار باشند امعن داستاندار

 .است
 پژوهش مدلهای برازش  شاخص. 8جدول 

 مدیریت ترومای سازمانی اجتماعی ةسرمای شفافیت سازمانی شاخص

 35/2 36/2 31/2 (GFI)شاخص نیکویی برازش 

 36/2 39/2 33/2 (AGFI)شده  شاخص نیکویی برازش تنظیم

 /RMSEA 23/2 23/2 21شاخص 

آزمدون  )های تحقیق  برای آزمون فرضیه، (آزمون مدل بیرونی)های برازش  یید شاخصأپس از ت

تحلیل مسیر فنی است که روابط بدی   . محاسبه شد ا و ضری  تعیی تحلیل مسیر اجر (مدل درونی

مدل در حالت تخیی  استاندارد ، افزار دو خروجی مهم نرم. دهد زمان نشان می طور هم متغیرها را به

در حالدت تخیدی  اسدتاندارد میدزان تبیدی  اسدتاندارد       . و مدل در حالت ضرای  معنداداری اسدت  

معنداداربودن  ، های وابسته به آن و در خروجدی ضدرای  معنداداری   واریانس هر متغیر توسط متغیر

برای بررسی معناداری مسیرهای برآورده شده آمداره تدی محاسدبه    . شود روابط متغیرها مشخص می

شدفافیت سدازمانی   ، ای  مسیرها مربوط به تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومای سازمانی. شد

اعدداد روی مسدیرها   . بر مدیریت ترومدای سدازمانی اسدت   اعی سرمایة اجتی وسرمایة اجتیاعی  بر

. بارهدای عداملی اسدت    ةدهندد  ضرای  مسیر و اعداد روی فلش متغیرهای مکنون نشان ةدهند نشان

 5شدکل  . اثدر متبدت و معندادار بدی  متغیرهدای تحقیدق اسدت        ةدهندد  ضرای  مسیرها نیز که نشان

آمدده در اید     دست اگر مقادیر تی به. دهد ان میمعناداری ضرای  هیبستنی متغیرهای تحقیق را نش

مددل  ) 9در شدکل  . ضرای  مسدیر معنادارندد  ، باشد -31/6یا کوچکتر از  31/6خروجی بزرگتر از 

شود میزان تأثیر شدفافیت سدازمانی بدر مددیریت      مشاهده می( ساختاری تحقیق در حالت استاندارد

و میزان  31/2برابر سرمایة اجتیاعی  یت سازمانی برمیزان تأثیر شفاف، 33/2ترومای سازمانی برابر با 
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بیشتری  اثدر مربدوط    ،است؛ بنابرای  36/2بر مدیریت ترومای سازمانی برابر سرمایة اجتیاعی  تأثیر

بر مدیریت ترومای سازمانی است و کیتری  اثدر مربدوط بده اثدر شدفافیت      سرمایة اجتیاعی  به اثر

 .استسرمایة اجتیاعی  سازمانی بر

 مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری. 2کل ش

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد .3شکل 
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اثر متبت و معنادار شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومدای سدازمانی و اثدر     ةدهند نشان 3جدول 

سدرمایة   اثدر متبدت و معندادار    ،و هیچندی  سدرمایة اجتیداعی    متبت و معنادار شفافیت سازمانی بر

از . شود ید میأیدوم و سوم ت، های اول فرضیه ،بر مدیریت ترومای سازمانی است؛ بنابرای اجتیاعی 

طور ییرمستقیم  شفافیت سازمانی عالوه بر تأثیر مستقیم به دادنتایج تحلیل مسیر نشان  ،سوی دینر

و  12/2تدأثیر معدادل    گذارد که ای  بر مدیریت ترومای سازمانی اثر میسرمایة اجتیاعی  و از طریق

اثدر  سدرمایة اجتیداعی    توان نتیجه گرفت متغیدر  می ،است؛ بنابرای ( 33/2)کیتر از تأثیر مستقیم آن 

 ،بددی  ترتید   . گدذارد  شفافیت سازمانی و مدیریت ترومای سدازمانی مدی   ةمیانجی کیتری بر رابط

مدیریت ترومای سازمانی در  وسرمایة اجتیاعی  اعداد داخل دوایر. شود ید میأیچهارم نیز ت ةفرضی

مقدار آن هییشه بی  صفر و یک تغییدر مدی    اصلی است و ةساز ضری  تعیی  ةدهند نشان 9شکل 

دهد که خط رگرسیون بهتر توانسته تغییرات متغیر  نشان می ،هرچه ضری  تعیی  بزرگتر باشد. کند

د کده  کدر وان اید  گونده بیدان    ت می، با توجه به ضری  تعیی . وابسته را به متغیر مستقل نسبت دهد

دهدد دو متغیدر شدفافیت     اسدت کده نشدان مدی     53/2ضری  تعیی  مدیریت ترومای سازمانی برابر 

. کنندد  درصد مدیریت ترومدای سدازمانی را تبیدی  مدی     53، در مجیو سرمایة اجتیاعی  سازمانی و

 .شود   میتوسط متغیر شفافیت سازمانی تبییسرمایة اجتیاعی  درصد تغییرات 13 ،هیچنی 
 

 های تحقیق نتایج آزمون فرضیه. 9جدول 

 مقادیر تی فرضیه
ضریب 

 تأثیر
 نتیجه

 تأیید فرضیه 33/2 56/2 شفافیت سازمانی و مدیریت ترومای سازمانی

 تأیید فرضیه 31/2 59/5 اجتیاعی ةشفافیت سازمانی و سرمای

 یهتأیید فرض 36/2 36/2 سرمایه اجتیاعی و مدیریت ترومای سازمانی

 تأیید فرضیه 12/2 .گذارد بر مدیریت ترومای سازمانی تأثیر متبت میسرمایة اجتیاعی  شفافیت سازمانی از طریق

 گیری بحث و نتیجه

عندوان   بدا هدای متعدددی    سوم در طول حیات خود در معرض صدمات و آسی  ةهای هزار سازمان

ای  دچدار مشدکالت عدیدده    ،دیدده ای  پ نکردن ترومای سازمانی قرار دارند که در صورت مدیریت
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ها برای تداوم حیدات و   ای  سازمانبنابرای ،  .شود منجر میکه حتی به مرگ و نیستی آنان  شوند می

هدای   ها نیازمند ابدا  ساختارهای تازه و طراحی اسدتراتژی  ها و دگرگونی رقابت ةموفقیت در عرص

هدا   های سنتی سازمان دارایی ،از طرفی. شفافیت سازمانی است، باشند که یکی از راهبردها جدید می

های مادی و  صرف به ثروت یکنند و دینر اتکا ها ایفا نیی در موفقیت سازمان اصلیتنهایی نقش  به

هدا   سدازمان . شود ها محسوب نیی ضام  موفقیت سازمان، ها و امکانات متعدد مجهزبودن به فناوری

هسدتند کده   سدرمایة اجتیداعی    سرمایه بده ندام  برای تقویت رشد و توسعه نیازمند شکل دینری از 

های دیندر بده آن بسدتنی     و اثربخشی سرمایه شود میعنوان منبعی برای دستیابی به اهداف تلقی  به

هدف بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومای سدازمانی   باحاضر  پژوهش بنابرای ،. دارد

هدای نوشدهر و چدالو      هادهای دولتی شهرسدتان ها و ن در سازمانسرمایة اجتیاعی  گری با میانجی

 .گرفت  انجام

 33/2نتایج نشان داد ضری  تأثیر متغیر شفافیت سازمانی بر مددیریت ترومدای سدازمانی برابدر     

تدوان گفدت افدزایش     در تفسدیر اید  نتیجده مدی    . اسدت تأثیر متبت و معندادار   ةدهند است که نشان

اطالعدات  ، (اطالعات تفصیلی و دریافت بازخورد ةراما)های شفافیت سازمانی یعنی مشارکت  مدلفه

پوشدش اطالعدات   )پاسدخنویی  ، (أییددبودن بودن و مورد ت کامل، ودنبطمرتب، داشت  صحت)واقعی 

میزان تالش سازمان )کاری  و کاهش پنهان( ها و مسامل سازمانی جنبه هیة ةشده و دربرگیرند تسهیم

نتدایج   ،هیچندی  . یی در مدیریت ترومای سازمانی داردسهم بسزا( داشت  اطالعات برای مخفی نناه

بدود کده حداکی از     31/2 با برابرسرمایة اجتیاعی  نشان داد مقدار ضری  تأثیر شفافیت سازمانی بر

هدای   ای  نتیجه مدکد اید  مطلد  اسدت کده ارتقدای مدلفده      . تأثیر متبت و معنادار ای  رابطه است

، هدا  ای و ارتقدای هینندی گدروه    روابط شدبکه ، ای بکهشفافیت سازمانی موج  فزونی پیوندهای ش

قددرت و جسدارت بیشدتری را بده     ، و هویت مشدترک  شود میتعهدات و انتظارات متقابل ، اعتیاد

براسدا   . شدوند  مدی سدرمایة اجتیداعی    موج  افزایش ،نهایت بخشد؛ که در ها می اعضای سازمان

گذارد که  سازمانی تأثیر متبت و معنادار می بر مدیریت ترومایسرمایة اجتیاعی  ،دینر تحقیق ةیافت

 توان گفت وجدود سدط  بداالیی از    می ،اسا  ای  بر. است 36/2 با مقدار ضری  تأثیر آن نیز برابر
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وجدود   ،عبدارتی  بده . کندد  موجبات مدیریت بهتر ترومدای سدازمانی را فدراهم مدی    سرمایة اجتیاعی 

مناس  و ة روابط گسترد ةوجود شبک، ان مشترکفرهنگ و زب، باورها، ها ننرش، ها ارزش، هنجارها

. کندد  نو  روابط خاص حاکم بی  اعضای یک سازمان امکان مدیریت ترومای سازمانی را میسر می

عنوان یک متغیر میانجی در ارتباط بی  شفافیت سازمانی  بهسرمایة اجتیاعی مشخص شد  ،هیچنی 

 12/2هدای تحقیدق ضدری  اید  تدأثیر را       هیافت. و مدیریت ضربات روحی سازمانی تأثیرگذار است

تواندد تدأثیر شدفافیت     میسرمایة اجتیاعی  توان گفت وجود در تفسیر ای  ارتباط می. دهد نشان می

 .سازمانی بر مدیریت ضربات روحی سازمانی را تقویت کند

، اطالعدات واقعدی  ، نتایج تحقیق حاکی از آن بود که متغیر شفافیت سازمانی با ابعداد مشدارکت  

افدزایش اید     ،نتیجده  در. معندادار دارد  ةکاری با مدیریت ترومای سازمانی رابط پاسخنویی و پنهان

بدا   هدر مواجهد ( فناوری و محدیط ، ساختار، اهداف، افراد)ابعاد موج  مصونیت سازمان و ارکانش 

ندد بدا   توان پژوهش می ةهای دولتی جامع باشد و سازمان های گوناگون می تغییر و تحوالت  در زمینه

نتدایج   ،از طدرف دیندر  . کنندصدمات وارده بر خودشان را مدیریت ، بهبود متغیر شفافیت سازمانی

دار دارد و افدزایش   امعند  ةرابطد سرمایة اجتیداعی   مدید ای  نکته است که متغیر شفافیت سازمانی با

هویدت مشدترک   اعتیاد و ، ای روابط شبکه، ای ابعاد چهارگانه ای  متغیر موج  افزایش پیوند شبکه

توان بدا   می بنابرای ،بخشد؛  و جسارت و قدرت بیشتری را به آنان می شود میمیان اعضای سازمان 

سدرمایة اجتیداعی    کده  آنجدا  از. را در افزایش دادسرمایة اجتیاعی  افزایش شفافیت سازمانی میزان

ی افراد نهفته اسدت  طور ذاتی در روابط اجتیاع ای ارزشیند از مناب  و ذخایری است که به مجیوعه

از اید  طریدق   ، هیبستنی و وفاداری اسدت ، دوستی، هیدردی، حس تفاهم، و مشتیل بر صداقت

هدا بدا    ویدژه در مدواقعی کده سدازمان     های دولتی در تحقق اهدافشان بده  رسان سازمان تواند یاری می

هد  آن در  و مواسدرمایة اجتیداعی    تدوان از  مدی  بندابرای ، ؛ شدوند  یمحوادث ناخوشایندی مواجه 

و سدرمایة اجتیداعی    دار بی امعن ةکه حکایت از وجود رابط کردمدیریت ترومای سازمانی استفاده 

سدرمایة   تدأثیر شدفافیت سدازمانی از طریدق     ،از نتایج دینر تحقیدق . داردمدیریت ترومای سازمانی 

ل مأموریدت  در قبدا  بایدهای شفاف  که سازمان آنجا از. بر مدیریت ترومای سازمانی استاجتیاعی 
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پاسدخنو باشدند و بدا دردسدتر  قدراردادن اطالعدات بده        ، کنند هایی که در جامعه ایفا می و نقش

سدرمایة   توجده بده  ، مندی و بهبود عیلکردشدان را فدراهم کنندد    نفعان موجبات افزایش رضایت ذی

 ةهیبسدتنی و ننراندی دربدار   ، مشدارکت عیدومی  ، آگداهی ، اعتیداد  مانندکه با متغیرهایی اجتیاعی 

پدذیر   تسهیل رفتارهدای نوآورانده و مخداطره   ، پروری ایده، دینران سروکار دارد و به بروز خالقیت

هدای دولتدی در مقابدل سدیل حدوادث و       نقش مهیدی در بقدا و مانددگاری سدازمان    ، شود منجر می

 .داردها  رخدادهای منفی تأثیرگذار بر ای  سازمان

سدرمایة   های شدفافیت سدازمانی و   یک از مدلفه ربر اسا  ای  نتایج و با توجه به اهییتی که ه

 :دشو پیشنهاد می ،در بهبود مدیریت ترومای سازمانی دارنداجتیاعی 

مخرب ای  عوامدل بدر   آثار ترومای سازمانی و  ةبا توجه به تعدد و گستردگی عوامل ایجادکنند

ترومدای   ةبه پدیدد  های دولتی توجهی ویژه ن سازمانمدیران و مسئوال باید، وجودی سازمان ةپیکر

موفقیدت در نیدل بده اید      بدرای  . های اساسی بردارند مدیریت آن گام برای و باشند سازمانی داشته

، سازمان یعندی افدراد   ةتروما با توجه به ابعاد پنجنان ةبه شناسایی عوامل ایجادکنند بایدابتدا ، هدف

یر و تیهیدات مناس  به مددیریت  با اتخاذ تداب ،سرسکنند؛  فناوری و محیط اقدام، ساختار، اهداف

ای  متغیر . استثیر  شفافیت سازمانی متیر، برای شناسایی عوامل تروماساز سازمانی. آنان برردازند

آن بده مبدادی    ةارام، دریافت اطالعات از مناب  معتبر و مورد وثوق زمینة امکان اشراف اطالعاتی در

مصدونیت   برایای  عوامل و اتخاذ تصییم بهتر  ثیرپذیری ازأافزایش پاسخنویی در قبال ت، ربط ذی

از . کندد  که در نهایت موجبات عیلکرد بهتر سدازمان را فدراهم مدی    کرده،از ای  رخدادها را فراهم 

منداب  تعدابیر و   ، یسدازمان  برون که در روابط و ارتباطات درون وسرمایة اجتیاعی  توجه به، طرفی

روابط خاص میدان اعضدای سدازمان     ةکنند توصی و  است های مختل   تفاسیر مشترک میان طی

رفدت از   بدرون ، هدا و کیبودهدای سدازمانی    رافد  محددودیت  ، تواندد در مواقد  بحراندی    مدی ، است

هدای   موجد خالقیت و نوآوری و هیراهی و هیدلی بیشتر کارکنان با آرمدان ، های نابسامان وضعیت

ضدرورت حدس هیکداری    ، وکدار  کسد   ةدرقابت فزایند با عنایت به . گشا باشد سازمانی بوده و راه

سدرمایة   توجده بده  ، ازپدیش برجسدته کدرده اسدت     مساعی بی  کارکنان را بیش  صیییانه و تشریک
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، مشدارکت عیدومی  ، آگاهی، سرمایه که با متغیرهایی مانند اعتیاداز عنوان نوعی خاص  بهاجتیاعی 

روح اعتیداد و هیبسدتنی در    ةندتوانند احیاکن می، دینران سروکار دارد ةهیبستنی و ننرانی دربار

هدای تییدی و    تقویدت فعالیدت  ، با ایجاد جو اعتیاد در محیط کار ،های دولتی باشد؛ بنابرای  سازمان

 تواندد در  در نظام ارزیابی عیلکدرد مدی  سرمایة اجتیاعی  های شاخص کارگیری بهمشارکت افراد و 

توانندد بدا برگدزاری     لیدان امدر مدی   ن و متومسدئوال . مدیریت ترومای سازمانی کارگشدا باشدد   ةزمین

شدفافیت  ، اهییت مفاهیم مدیریت ترومای سازمانی های آموزشی برای مدیران برای آشنایی با دوره

اید    ةها به شناسایی عوامدل ایجادکنندد   پردازی ای  پدیده ضی  مفهوم، اجتیاعی ةسازمانی و سرمای

ابله با ضربات وارده بر سدازمان تحدت امدر    به افزایش قابلیت مق، متغیرها و پیامدهای ناشی از آنان

 .ای  مدیران را فراهم کنند
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 خذآمنابع و م

بررسی ارتقای سرمایة اجتیاعی بر بهبود (. 6932)آبادی، حوریه  اکبر، و فیض احیدی، علی .6

مدیریت  ةنام فصل(. های ستادی شهرداری تهران سازمان: موردی ةنیون)عیلکرد سازمان 
 .12-33، صفحات 1 ة، شیار9 ةور، ددولتی

طراحی و تبیی   (.6931)احیدی، فریدون، فرهی، علی، میانداری، کیال، و شیرازی، اسکندر  .5

های مدیریت  پژوهش ةنام فصل .ابعاد سازمانی مدل سازمان حافظ کارکنان از ضربات روحی
 .523-591، صفحات 5 ة، شیار3، سال ( )مناب  انسانی دانشناه جام  امام حسی  

تأثیر (. 6931)اعظیی، محیدمهدی  آبیایی اصفهانی، سعید، سبک رو، مهدی، برزگرلو، مهی ، و .9
 ةمدیریت سرمای ةنام فصل. های دولتی سرمایة اجتیاعی بر سالمت سازمانی در سازمان

 .633-552، صفحات 5 ة، شیار1 ة، دوراجتیاعی

کار و ة ماهنام .وری نیروی کار ای بهرهتأثیر سرمایة اجتیاعی بر ارتق(. 6932)آقانصیری، مریم  .1
 .13-36، صفحات 693 ة، شیارجامعه

مبارزه با فساد اداری بر اسا   راهکارهای(. 6936)حسنی، علی، و شیس، عبدالیجید  .2
 .36 -621، صفحات 2 ة، شیارهای مدیریتی اسالم و پژوهش ةمجل .های اسالمی ارزش

تأثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد  بررسی .(6932)درویش، حس ، و عظییی، فاطیه  .1
 .629 -611، صفحات 6 ة، شیارمدیریت دولتی .گری اعتیاد سازمانی اداری با میانجی

سرمایة  ةنقش شفافیت سازمانی بر توسع (.6931)پور، مهدی، و میانداری، کیال  دیهیم .3

 ةت سرمایمدیری ةنام فصل(. های یرب استان مازندران شهرداری: مطالعه مورد)اجتیاعی 
 .539-923، صفحات 5 ة، شیار1 ة، دوراجتیاعی

. کارآفرینی وسرمایة اجتیاعی  ةبررسی رابط(. 6932)زاده، حکییه  ربیعی، علی، و صادق .3

 .636-525، صفحات 1 ة، شیار66، سال رفاه اجتیاعی ةنام فصل

 .آن در ایرانسازی  حاکییت خوب و امکان پیاده(. 6931)اهلل، و عباسرور، باقر  رهنیود، فرج .3

 .52 -93، صفحات 22 ة، شیارمطالعات مدیریت بهبود و تحول ةمجل
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گرایی کارکنان بر  بررسی تأثیر معنویت(. 6932)سرلک، محیدعلی، و کولیوند، پیرحسی   .62
، 62، نشریه علیی پژوهشی فردا، سال مدیریت ضربات روحی سازمانی در یک بییارستان

 .619-623صفحات 

های  تأثیرات ترومای سازمانی بر مهارت(. 6931)کولیوند، پیرحسی   سرلک، محیدعلی، و .66
، صفحات 6ة ، شیار1 ة، دورشفای ةنام صلف .کارکنان در یک بییارستان خصوصی در ایران

21-12. 

، 3جدید، سال  ة، دورهای اقتصادتازه .از رکود تا بهبود اقتصادی(. 6939)پرستو  ،شجری .65

 .651 ةشیار

 ةکنند طراحی و تبیی  ابعاد محیطی سازمان اداره(. 6931)احیدی، فریدون شیرازی، اسکندر، و  .69

 .(های دولتی استان آذربایجان شرقی سازمان: مطالعه مورد)ضربات روحی در بخش دولتی 

 .36 -31، صفحات 62 ة، شیار1سال  های دولتی، مدیریت سازمان ةنام فصل

های سرمایة اجتیاعی سازمانی در نص  بررسی مدلفه(. 6931)صادقی، یوس ، و خنیفر، حسی   .61

، 9 ة، شیار5 ة، دوراجتیاعی ةمدیریت سرمای ةنام فصل. علم و دی  ةو احادیث در رهنذر رابط

 .963-951صفحات 

بررسی تأثیر سرمایة اجتیاعی بر رفتار رقابتی (. 6936)صیدی، عبا ، و عباسی، مهرناز  .62

 .32 -623، صفحات 5ة ، شیار62 ة، دورسازمانی  مدیریت فرهنگ ةمجل. ها شرکت

سازی و  بررسی نقش فناوری اطالعات در شفاف (.6939)توکلی، نازنی   عبدالهی، علی، و .61

 .39 -36، صفحات 63 ة، شیارانداز مدیریت دولتی چشم ةمجل. های دولتی کاهش فساد سازمان

، های دولتی زمانمدیریت سا ةنام فصل. آفرینی افزایی تا هم از هم(. 6931)وند، اسفندیار  فرج .63

 .26-15، صفحات 6 ة، شیار1 ةدور

مفقوده  ةسازمانی حلق فرهنگ (.6939)اصغر، و مسعودی، زهرا  کردنامیج، اسداهلل، فانی، علی .63

 -633، صفحات 5 ة، شیارسازمانی  مدیریت فرهنگ ةمجل .شفافیت سازمانی و عیلکرد سازمان

639. 

سرمایة  ةبررسی رابط(. 6932)، محبوبه موسوی، مرضیه، عابدی جعفری، حس ، و محیدیان .63
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مطالعات  ةنام فصل .گویی اجتیاعی سازمانی و سالمت سازمانی با تأکید بر شفافیت و پاسخ
 .612-631، صفحات 63 ة، شیاررفتار سازمانی
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