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 .4استادیار ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت2931/20/02 :؛ تاریخ پذیرش)2931/20/02 :

چکیده
امروزه سازمانها در معرض صدمات و آسیبهای متعددی قرار دارند که از آن بهعنوان ترومای سازمانی یاد میشود و لزوم مدیریت این
ضربات در صدر امور جاری سازمانها قرار دارد .بنابرای  ،تحقیق حاضر با هدف مدیریت ترومای سازمانی با تأکید بر متغیرهنای شنفافیت
سازمانی و سرمایة اجتماعی انجام گرفته است .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ،توصنیفی -همبسنتیی اسنت .جامعنة
آماری پژوهش را  980نفر از کارکنان سازمانهای دولتی شهرستانهای چالوس و نوشهر تشکیل دادهاند که با روش نمونهگیری تصادفی
ساده و براساس جدول مورگان  232نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه بود که پاینایی و رواینی آننان بنا
محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و توسط استادان و خبرگان آشنا به موضوع تأیید شد .یافتههای مدلسنازی معناد ت سناختاری
نشان داد همة مسیرها از شفافیت سازمانی و سرمایة اجتماعی بر مدیریت ترومای سازمانی ،همچنی از مسیر شفافیت سازمانی از طرینق
متغیر میانجی سرمایة اجتماعی بر مدیریت ترومای سازمانی معنادار است و روابط بی آنها تأیید میشود و میتوان نتیجه گرفت توجه به
سرمایة اجتماعی در کنار شفافیت سازمانی میتواند به مدیریت ترومای سازمانی کمک کند.

کلیدواژگان
ترومای سازمانی ،سرمایة اجتماعی ،شفافیت سازمانی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهdeyhim1357@gmail.com :
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مقدمه
سازمان ها در دنیای متغیر امروز با توجه به تغییر و تحوالتی که در اثر مهارتها ،تواناییها و رقبای
فناوری ایجادشده ،اجازة مدیریت به شکل سنتی را ندارند ( ،)Carter et al., 2013و برای ماندگاری
در عصر متالطم و پرآشوب حاضر ،نیازمند اندیشههای نو و نظریههای بددی و تدازهاندد .افکدار و
ایدههای جدید مانند روحی در کالبد سازمان دمیده میشود و آن را در برابر طوفانهدای سدهینی
حفظ میکند (فرجوند ،6931 ،ص ،)25و به مدد آن میتوان از عییقترشدن و سرایت بیاطییندانی
و ناآرامی به دینر بخشها جلوگیری کرد (شجری ،6939 ،ص .)39سازمانهای دولتی که بهعندوان
ابزارهای حاکییتی در اجرای منویات حکومتی و خدمت رسانی به آحاد جامعه تأسیس و براسدا
گزارش بانک جهانی ،در فرایند توسعة اجتیاعی و اقتصادی جوام نقش محدوری دارندد ،ندهتنهدا
بهعنوان فراهمکنندة مستقیم رشد ،بلکه بهعنوان یک شریک ،عامل تسری و تسهیل در روندد توسدعه
نیز محسوب میشوند ( ،)Word Bank, 1999هیواره در معرض صددمات و آسدی هدای متعدددی
قرار دارند که از آن بهعنوان ترومای سازمانی 6یداد مدیشدود (سدرلک و کولیوندد ،6931 ،ص.)13
ترومای سازمانی ،بیانکنندة تجربة جیعی کارکنان از ضربات و شوکهای وارده بده سدازمان اسدت
که به موج

آن ساختارهای محافظتی و دفاعی سازمان شکسته ،و سازمان بهطور موقت یدا دامدم

دچار آسی پذیری و ناامیدی شده و صدمات شایان توجهی دریافت مدیکندد
 ،)Viviavanو با تأثیرگذاری بدر تواندایی افدراد و سدازمان ،موجد

(& Horman, 2013

نقصدان و تقلیدل یرفیدتهدا،

استعدادها و انرژی سازمان میشود ( .)Horman & Viviavan, 2005, p.5وقدو اید آسدی هدا بده
هیراه تغییر و تحوالت فناورانده و مرزگسدتری علدم و داندش ،موجد

بده چدالشکشدیدن هیدة

ساختارها ،نهادها و کارکردهای ادارة عیومی جامعه شده (رهنیدود و عباسدرور ،6931 ،ص ،)51و
سازمان ها برای بقا در چنی شرایطی نیازمند ابدا ساختارهای تازه و طراحی استراتژیهای جدیدد

1. Organizational trauma
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میباشند .یکی از ابزارهایی که سازمانها را در تأمی اهداف یاری میکند ،شفافیت سدازمانی اسدت
(درویدش و عظییددی ،6932 ،ص ،)621کده مددیتوانددد نقدش مدددثری در بهبدود و توسدعة امددور و
امدادرسان سازمانها در دستیابی به مزیت رقدابتی پایددار (حسدنی و شدیس ،6936 ،ص ،)51و
پیشنیاز عیلکرد مدثر سازمانی ( )Burger & Owens, 2010باشد .برخی اندیشدیندان آن را مفیددتر
از قوانی شدید و سختگیرانه میدانند

(& Medsen, 2009

 ،)Nelsenکه نقش بسزایی در سدالمت

و انسجام سازمانها دارد (صیدی و عباسی ،6936 ،ص .)31امروزه در پیشرفت سازمانهدا ،نقدش
شکلهای سنتی و ملیو

سرمایههای سازمانی کمرنگ شدده اسدت (آیبدایی و هیکداران،6931 ،

ص ،)522و مبانی مزیت رقابتی سازمانها از مناب سخت و داراییهدای ملیدو
ییرملیو

بده دارایدیهدای

و سرمایههای فکری ،ارتباطی و اجتیاعی (یوسد زاده و کیداکجوری ،6931 ،ص،)31

که از آن بهعنوان سرمایة اجتیداعی تعبیدر مدیشدود ،تغییدر کدرده اسدت کده بده نظدر بسدیاری از
صاح نظران نقش بسیار مهم تری از سایر سرمایهها ایفدا مدیکندد (آقانصدیری ،6932 ،ص ،)13و
شواهد نشان میدهد برای رشد و توسعة پایدار جوام ضروری و حیداتی اسدت (

Areekul et al.,

.)2015, p.1614
علی ریم ویای

متنو و گوناگون نهادهای دولتی ،با توجه به مطالعات انجامگرفته ،ای نهادها

ساختارهای بلند سلسلهمراتبی هیدراه بدا بوروکراسدیهدای بدیشازحدد دارندد و بده دلیدل کتدرت
فعالیتهای حوزة کاریشان بهصورت استاندارد و برنامهریزیشده و هیچنی  ،ویژگیهدای شدغلی
ییرمنعط

و ناپایدار ،در معرض آسی های متعددی قرار دارند .بیتوجهی یدا مددیریت ناصدحی

ضربات و آسی های وارده می تواند ضی تقلیل توانایی خدمترسانی ،موج

مخاطرهافتادن دوام

و بقای سازمانها شود و آنان را تا مرحلة مرگ و نیستی پیش ببرد .با گسترش فناوری اطالعدات و
ارتباطات ،و شبکههای اجتیاعی (مانند تلنرام ،وایبر ،اینستاگرام و )...کده در آنهدا بدازخورد هیدة
اقدامات سازمانها و کارکنان در هر رده و پست سازمانی ،بهسرعت بی اقشار جامعه اطال رسدانی
میشود ،سرعت آسی رسانی و شدت صدمات وارده ،تشدید شده است .از آنجا که در نظام اداری
و اجرایی کشورها ،رضایت مردم از نهادهای دولتی از معیارها و شاخصهدای اصدلی تحدول نظدام
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اداری و ارزیابی و بهبود عیلکرد سازمانهای دولتی تلقی مدیشدود و فقددان اید رضدایتمنددی
پیامدهای مختلفی از قبیل کاهش اعتیاد عیومی ،مشروعیت و مقبولیت نظام ،مشدارکت عیدومی و
هینرایی در جامعه را در پی دارد ،به نظر میرسد شفافیت سازمانی و سرمایة اجتیاعی نقش بسیار
زیادی در مدیریت ترومای سازمانی داشته باشد؛ بنابرای  ،دیدیة ذهنی محققان در پژوهش حاضدر
پاسخنویی به ای پرسش است که شفافیت سازمانی چه تأثیری بر مدیریت ترومای سدازمانی دارد
و سرمایة اجتیاعی چه نقشی در ای رابطه ایفا میکند؟
مبانی نظری
ترومای سازمانی

یکی از مباحث جدید مطرحشده در حوزة سازمان و مدیریت ،نظریة ترومای سازمانی اسدت .اید
واژه از ادبیات پزشکی اقتبا

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

جراحت بدنی شدید یا شوک بحرانی اطالق میشود و از نظر روانشناختی ،تجربهای اسدت کده از
نظر هیجانی دردناک ،پریشانکننده و ناگهانی باشد و ایل

باعث آثار پایددار بددنی و ذهندی شدود

( .)Deklerk & Sasol, 2007با درنظرگرفت استعارة سدازمان مانندد موجدود زندده ،هیدانطدور کده
موجودات زنده در زمان حیاتشان در معرض بالیا و آسی های مختلفی قرار دارند ،سازمانهدا نیدز
در طول حیات خودشان در معرض آسی ها و ضربههای مختلفی قرار مدیگیرندد .اید مشدکالت
ضی تأثیرگذاری بر هیة ارکان سازمان ،عیلکرد آن را نیز تحتالشعا قرار میدهد .از ای پدیدده
بهعنوان ترومای سازمانی یاد میشود که هیان ضربات ،جراحات ،شوکها و آسی هایی اسدت کده
به سازمان و ارکان آن وارد میشدود ( .)Horman & Viviavan, 2015بدرای مشدخصکدردن پدیددة
ترومای سازمانی باید از سازمان و ارکان آن تعریفی ارامه شده ،سرس تبیی شدود کده هدر رکد از
سازمان در معرض چه شوک و آسیبی قرار دارد .سازمان را تشکلی انسانی ،ساختاریافته ،برخدوردار
از فناوری ،هدفیند و محصور در محیط ،میتوان تعری
ای تعری

کرد (سرلک و هیکاران .)6931 ،بر مبنای

سازمان دستکم پنج رک دارد که در جدول  6نشان داده شده است.
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جدول  .1ارکان سازمان

ردیف

ارکان سازمانی

6

رک افراد

5

رک اهداف

9

رک ساختار

1

رک فناوری

2

رک محیط

تعریف
افراد سازمانی بیانکنندة کسانی هستند که در برابر دریافتهای مختل  ،سازمان را
یاری میدهند و به آن متعهد

هستند.

اهداف بیانکنندة نتایج و مقاصد مطلوب و مورد انتظار یک سازمان

است.

چارچوبی است که به رفتار و روابط افراد و واحدهای کاری در سازمان نظم
میدهد و ای روابط را پیشبینیپذیر

میکند.

فناوری مفهومی عام است و شامل ماشی آالت ،تجهیزات ،مهارت انسانی و شیوة
تبدیل دادهها (مواد اولیه و مناب ) به ستادهها (کاالها و خدمات) میشود.
بیانکنندة سیستم بزرگتری است که سازمان در آن محصور شده است .سازمانها
مناب (دادههای) خود را از محیط دریافت میکنند و کاالها و خدمات خود را به
محیط عرضه میکنند.

منب  :محققساخته6931 ،

ترومای سازمانی بیانکنندة آن دسته از ضربات و شوکهدای واردشدده بده سدازمان اسدت کده
معیوالً به دلیل سوء کارکرد یک یا چند رک از ارکان سازمان نظیر افراد ،اهداف ،ساختار ،فنداوری
یا محیط بهوجود میآید .جدول  5مهمتری عواملی را که به هر یدک از ارکدان سدازمان آسدی
شوک وارد میکند ،نشان میدهد .ای عوامل موج
کارکنان ،ضع

عیلکرد سازمان ،جو نامناس

و

کاهش تعهدد سدازمانی ،تحلیدلرفدت اننیدزة

سازمانی ،کداهش خالقیدت و ندوآوری در سدازمان

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

و اضطراب ،ییناکبودن ،بیقراری ،بیاعتیدادی بده هیکداران و سدازمان

 ،)2002کاهش هویتسازمانی ،حاکمشدن روحیة یأ

( Tehrani et al.,

و ناامیدی ،آسی رسانی بده برندد سدازمان،

سهم بازار و ازدست دادن مشتریان ،وفداداری سدازمانی ،سدرمایة اجتیداعی و تندزل درجده و رتبدة
سازمانها ،میشود (.)Viviavan & Horma, 2015
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جدول  .2عوامل ایجادکنندة ترومای سازمانی

ردیف

عوامل تأثیرگذار

ارکان سازمانی

ازدستدادن عزیزان ،ابتال به بییاریهای سخت ،بییاری صع العالج بستنان و نزدیکان،
طالق ،ورشکستشدن ،هتک حرمت ،ازدستدادن اعتبار و اعتیاد اطرافیان ،رسوایی
6

رک افراد

اخالقی ،مالی ،تغییر مدیران ارشد ،شایعات ،اخراج ،اشتباهات و خطاهای کاری،
بیتجربنی و نداشت مهارتهای کاری الزم ،جابهجایی درونواحدی اجباری ،تنزل مقام،
نبود شایستهساالری در سازمان ،افزایش ناگهانی ویای

و مسئولیتهای شغلی.

تغییر اهداف بخش و سازمان ،افزایش نظارت سازمانی ،افزایش ارزشیابیهای مستیر و
5

رک اهداف

ییرمستیر سازمانی ،روش نبودن انتظارات افراد باالدستی ،روش نبودن اهداف سازمانی،
شکست سازمان در رسیدن به اهداف ،بهروزنبودن برنامهها.
تغییرات شدید ساختاری در سازمان ،افزایش تعداد بخشها و دوایر سازمانی ،افزایش
ویای

رک ساختار
9

و مسئولیتهای سازمانی ،افزایش تیرکز به دلیل تیایل مدیران برای

دردستگرفت

هیة امور سازمان ،افزایش رسییت به دلیل نبود روابط ییررسیی با

کارکنان ،شایستهساالری ضعی

در سازمان ،کیبود یرفیت خدمترسانی ،فضای کاری

نامناس .
بهروزنشدن فناوریهای سازمان ،بهکارگیری فناوریهای نامناس
1

رک فناوری

2

رک محیط

و کمبازده ،استفاده از

فناوریهای پرهزینه ،تغییر در شیوة انجامدادن کارها ،استفادة نادرست از فناوریها،
ازکارافتادگی و پشتیبانی نامناس

تجهیزات ،مشکالت واحد فناوری اطالعات.

خصیانهشدن روابط سازمان با محیط ،کاهش پذیرش و مشروعیت سازمان در نظر
ذینفعان ،افزایش رقابت ،ازدستدادن اعتیاد ذینفعان ،بخشنامههای الزامآور دولتی ،فشار
ناشی از مناسبتهای مختل  ،بازدیدهای ییرمنتظرة مقامات ،بروز حوادث طبیعی ناگوار
(سیل ،زلزله و.)...
منب  :کولیوند و سرلک6931 ،

شفافیت سازمانی

واژة شفافیت بهمعنای «قابل رؤیتبودن نور از خالل» بهکار گرفته میشد که به مرور زمدان تبددیل
به «بهراحتی دیدهشدن از میان» شده است

(2010

 .)Vaccaro,مفهدوم شدفافیت داللدت بدر قابلیدت

دسترسی به اطالعات دارد و بهمعنای امکان نناهکردن به درون یک چیز بهمنظور فهییدن آنچده در
آن میگذرد .ای مفهوم اصطالح گستردهای است که دال بر دسترسی آزاد به تصییمگیری و آزادی
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اطالعات است

(2008

 .)Pencek,با تأسی از ای معنا ،سازمان شفاف ،سازمانی است که افراد درون

و برون آن بتوانند بهمنظور شکلدادن به نظراتشدان دربدارة اقددامات و فراینددهای درون سدازمان،
اطالعات مورد نیازشان را بهدست آورند .ایدة اصلی شدفافیت سدازمانی از تئدوری اصدیل و وکیدل
نشأت گرفته و یکی از ابزارهای در دست اصیل برای کنتدرل وکیدل اسدت (

Lindstedt & Naurin,

 .)2008از ایدد منظددر ،شددفافیت عبددارت اسددت از آشددکاربودن مبنددای تصددیییات حکددومتی و
سازوکارهای حاکم بر توزی قدرت و درآمد که بهعنوان مدثرتری ابزار مبارزه با فساد اداری بدرای
استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعهای پایدار بهکار میرود؛ یعندی آزادگذاشدت جریدان اطالعدات و
دسترسیپذیری آن برای هیة کسانی که در ارتباط با تصدییمهدا هسدتند ( .)Uneascab, 2002یالبداً
انتظار میرود که شفافیت سازمانی دارای پیامدهای متبتی از قبیل کیک به انتخاب آگاهانه ،ارزیدابی
عیلکرد بهتر ( ،)English, 2003افزایش رقابت و ارتقدای تصدییمگیدری ( ،)Hahn, 2008مشدارکت
بیشتر کارمندان ،ایجاد اعتیاد نسبت به مدیریت سازمان ،افدزایش خالقیدت ،یدادگیری از خطاهدا و
اشتباهات ،بهبود عیلکرد ،افزایش رضایت شغلی کارمندان ،کاهش رفتارهدای مخدرب کارمنددان و
افزایش شفافیت و وضوح نقش ( )Voglgesng & Lester, 2009داشته باشد.
سرمایة اجتماعی

مفهوم سرمایة اجتیاعی از جیله مفاهیم مدرن است که در گفتیان علوم اجتیاعی و محافل سیاسی
معاصر در سطوح مختل

بهکار گرفتده شدده اسدت (نعیدتالهدی و هیکداران ،6935 ،ص ،)633

خاستناه آن ریشهای جامعهشناسانه دارد و در عصر حاضر اهرمی توفیقآفدری و بسدتری مناسد
برای بهرهوری سایر سرمایههای انسانی و فیزیکی ،برای نیل به موفقیت و بهبدود عیلکدرد سدازمان
قلیداد میشود (احیدی و فیضآبادی ،6932 ،ص .)93سرمایة اجتیاعی شکلی از سرمایه است که
سب

تسهیل در دسترسی به اطالعات و مناب حیاتی بهمنظور ارتقای عیلکرد و استفادة مناسد

از

فرصتهای محیطی میشود ( .)Johanson et al., 2013علیریم اهییت موضو  ،یکی از مشدکالت
کنونی بیان تعریفدی جدام از سدرمایة اجتیداعی اسدت .در اکتدر تعرید هدای ارامدهشدده توسدط
اندیشیندان ،علیریم داشت تشابه ،تفاوتهای معناداری نیز مشاهده میشود که ایلد

در کداربرد
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سرمایة اجتیاعی در جنبههدای مختلفدی از قبیدل نظریدههدای اقتصدادی ،کنتدرل اجتیداعی ،رفتدار
خانوادگی ،دموکراسی و حکومدت بیشدتر مشدهود اسدت (ربیعدی و صدادقزاده ،6932 ،ص.)633
بوردیو از پیشنامان طرح مفهوم سرمایة اجتیاعی بر ای باور است که میزان سرمایة اجتیداعی کده
یک فرد از آن برخوردار است ،بسته به اندازة شبکة ارتباطات وی میتواند بهطور مدثری تغییر یابد
( .)Bourdieu,1986پوتنام سرمایة اجتیاعی را آن دسدته از عناصدر و ویژگدیهدای نظدام اجتیداعی
(مانند اعتیاد اجتیاعی ،هنجارهای معاملة متقابل و شبکههای اجتیاعی) مدیداندد کده هیداهننی و
هیکاری را بی افراد جامعه و برای دستیابی بده سدود متقابدل تسدهیل مدیکندد

(1993

.)Putnam,

کلی  6سرمایة اجتیاعی را جنبهای از ساختار اجتیاعی میداندد کده کدنش افدراد درون سداختار را
تسهیل میکنند و در ذات ساختار روابط میان افراد و میان آنان مستتر اسدت
p.57

 .)2017,جاکوب 5سرمایة اجتیاعی را در قالد

( Alvarez & Romani,

شدبکههدای اجتیداعی تعرید

مدیکندد کده

کارکردهایی در جامعه دارند و ییر قابدل جداینزینیاندد (صدادقی و خنیفدر ،6931 ،ص ،)952و از
طریق متعهدکردن افراد و گروهها به یادگیری ،ندوآوری را در سدازمان تسدهیل ،انسدجام دروندی و
مستیر اهداف مشترک را تضیی  ،و با خلق نظریههای جدید توسط کارکنان و تبدیل آن به

تعقی

محصوالت به بهبود و پیشرفت عیلکرد سدازمان کیدک مدیکندد (

Akbari & Baharestan, 2013,

 .)p.218در کل ،سرمایة اجتیاعی بهعنوان نوعی عالج هیة مشکالت جامعة مدرن و تلقدی شدده و
به پیوندها و ارتباطات میان اعضای شبکه بهمتابة منب باارزشی که با خلق هنجارها و اعتیاد متقابدل
موج

تحقق اهدداف اعضدا مدیشدود ،اشداره کدرده (میاندداری و هیکداران ،6931 ،ص ،)533و

شبکههای قوی ،روابط مبتنی بر اعتیاد و مشارکت را در اجتیاعدات آشدکار مدیکندد

( & Chuang

.)Tsai, 2010
علیریم تحقیقات بیشیاری که در حوزة سرمایة اجتیاعی انجام گرفته است ،هنوز مدلفههدا و
ابعاد اصلی سرمایة اجتیاعی ناشناخته باقی مانده است و بی اندیشیندان اجتیداعی در اید حدوزه
1. Coleman
2. Jacob
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وجود ندارد ( .)Happer, 2002محققان از زوایای مختلفدی مدلفدههدا و ابعداد سدرمایة اجتیداعی را
طبقهبندی کردهاند که در جدول  9بیان شده است.
جدول  .3ابعاد سرمایة اجتماعی

نظریهپرداز

سال طرح

لینا وان بورن

6333

ناهاپیت و گوشال

6333

بوردیو

6332

گروه کندی

5221

الک لی

5222

توضیحات
 .6وابستنی :تیایل و توانایی تبعیت اهداف فردی از اهداف جیعی
 .5اعتیاد :مقدمهای بر واکنش جیعی موفقیتآمیز
 .6بعد ساختاری :النوی کلی و میزان ارتباط افراد با یکدینر در
سازمان
 .5بعد ارتباطی :ماهیت و کیفیت ارتباطات
 .9بعد شناختی :زبانها ،کدها و روایتهای مشترک ،میزان اشتراک
کارکنان درون یک شبکة اجتیاعی
 .6اندازة گروه یا شبکه
 .5حجم سرمایة هر یک از اعضای شبکه
 .6اعتیاد (اعتیاد اجتیاعی ،اعتیاد میان نژادهای مختل )
 .5مشارکت سیاسی (عادی و نقادانه)
 .9مشارکت و رهبری مدنی (رهبری مدنی و مشارکت مدنی)
 .1پیوندهای اجتیاعی ییررسیی (بخشش و روحیة داوطلبی ،مشارکت
مذهبی ،تنو معاشرتها و دوستیها)
 .2عدالت در مشارکت مدنی
 .6شبکههای ساختاری :فضایی ،رابطهای ،رسیی ،ییررسیی
 .5کیفیت :روابط متقابل :اعتیاد (نهادی و اجتیاعی)

منب  :صادقی و خنیفر6931 ،

پیشینة تحقیق
در زمینة ارتباط بی شفافیت سازمانی و ترومای سازمانی با میانجیگری سرمایة اجتیاعی ،تا کندون
تحقیقی انجام ننرفته است ،اما ای مفاهیم بهتنهایی و در ارتباط با متغیرهای دینر بررسی شدهاندد.
در جدول  1به تعدادی از آنان اشاره شده است.

 343

مدیریت سرمایة اجتماعی ،دورة  ،5شمارة  ،3پاییز 9317
ادامة جدول  .4برخی مطالعات انجامگرفته در حوزة متغیرهای پژوهش حاضر

پژوهشگر(ان)
کردنامیج و هیکاران
()6939
عبدالهی و توکلی
()6939
نرگسیان و هیکاران
()6931
احیدی و هیکاران
()6931

شیرازی و احیدی
()6931

سرلک و کولیوند
()6931
موسوی و دینران
()6932

سرلک و کولیوند
()6932

عنوان

نتایج

فرهنگ سازمانی حلقة مفقودة

تأثیر شفافیت سازمانی بر عیلکرد سازمان متبت و معنادار

شفافیت سازمانی و عیلکرد

است و فرهنگ سازمان نیز بهعنوان متغیر واسطه بر ای رابطه

سازمان
نقش فناوری اطالعات در
شفافسازی و کاهش فساد
سازمانهای دولتی
تأثیر رسانههای اجتیاعی آنالی

اثر میگذارد.
توسعة دولت الکترونیک در کشورها موج
و کاهش فساد در فعالیتها

افزایش شفافیت

میشود.

اثر رسانه های اجتیاعی آنالی بر مشارکت مدنی و سیاسی،

بر شفافیت و اعتیاد عیومی با اثر هیچنی

اثر ای

دو نو مشارکت بر شفافیت و اعتیاد

میانجینری مشارکت عیومی

عیومی تأیید

طراحی و تبیی ابعاد سازمانی

تیامی مدلفههای سازمانی (ابعاد ساختاری و محتوایی) و

مدل سازمان حافظ کارکنان از

هیچنی نو ارتباطات و سبکهای رهبری اعیالشده توسط

ضربات روانی

مدیران ،بر نحوة مدیریت ضربات روانی کارکنان مدثر است.

طراحی و تبیی ابعاد محیطی
سازمان ادارهکنندة ضربات روحی
در بخش دولتی

میشود.

با روش دلفی مدلفههای محیطی تأثیرگذار بر سازمان
ادارهکنندة ضربة روحی ،انتخاب و رتبهبندی و مشخص شد
که دو مدلفة مسئولیت اجتیاعی و اخالق به ترتی

مهمتری

مدلفههای سازمان یادشده میباشند.

تأثیرات ترومای سازمانی بر

هیبستنی معناداری بی

مهارتهای کارکنان در یک

کارکنان در درجههای مختل

بییارستان خصوصی در ایران

میتواند مهارتهای کارکنان در محل کار را کاهش دهد.

بررسی سرمایة اجتیاعی سازمانی
و سالمت سازمانی (با تأکید بر
شفافیت و پاسخگویی)
بررسی تأثیر معنویتگرایی
کارکنان بر مدیریت ضربات
روحی سازمانی در یک بییارستان

ترومای سازمانی و مهارتهای
وجود دارد و ترومای سازمانی

هیبستنی متوسطی بی سرمایة اجتیاعی سازمانی با سالمت
سازمانی وجود

دارد.

ارتباط با خدا و واسطههای فیض الهی ،انس با قرآن و
پندگرفت از آیات ربانی ،صلة رحم و کنترل بر نفس خویش
با تأکید بر آموزههای دینی میتواند به کارکنان در مدیریت
ضربات روحی سازمانی کارگشا باشد.
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پژوهشگر(ان)

نتایج

عنوان

دیهیمپور و میانداری نقش شفافیت سازمانی در توسعة شفافیت سازمانی و ابعادش تأثیر معناداری بر توسعة سرمایة
()6931
اما بیل و اسکات
تیلور ()5266

سرمایه اجتیاعی

اجتیاعی میگذارند.

آن سوی طلو و افول سازمان :نویسندگان با ارامه تئوری باندهای پیوسته ،امکان بررسی و
دیدگاههای جدید دربارة مرگ ،پیشبینی روند تغییرات و هرگونه رخدادهای احتیالی
کاهش عیلکرد و سوگ سازمانی مشکلآفری را بهمنظور ارامه راهحل فراهم مینیاید.

مادیهاناز و هیکاران تأثیر ضربة روحی بر  6655نفر از
()5266

کارکنان

جانسون و هیکاران

طراحی سیستمهای مقابله با

()5261

ضربات روحی

به اعتقاد نویسنده اگر آثار تروما کنترل نشود ،میک است به
اختالل استرسی پس از تروما تبدیل و سالمت جسیی و
روحی فرد را تحت تأثیر قرار دهد.
نویسندگان با طراحی یک سیستم کامریوتری به نام  Geosبه
ارامة اطالعات جغرافیایی ،مراکز ضربات روحی و سط
تخصص و فعالیت آنها ،به بییاران کیک میکنند که در
نزدیکتری

زمان میک  ،بهتری

مرکزی را که میتوانند

درمان شوند ،پیدا کنند.
محققان با بررسی ضربات روحی واردشده به افراد به نقش
برتهولد و فیشی

بررسی اثرات اجتیاعی ضربات اخالق و زمینة فرهننی افراد در ایجاد ضربات روحی اشاره

()5261

روحی کار با بازماندگان

کرده ،و در خاتیه یک دستورالعیل یازدهگانه برای ادارة
ضربات روحی ارامه کردند.

مدل مفهومی تحقیق
یکی از پدیدههای تأثیرگذار بر سازمانهای هزارة سوم ،ترومای سازمانی یا ضربة روحی اسدت کده
امروزه به طور فزاینده گریبانگیر سازمانها شده است .پیامدهای ای پدیده ،آثار تخریبی زیادی بدر
سازمانها وارد میکند .از آنجا که سازمان موجودیتی انتزاعی دارد و تجلی آن به صدورت تشدکلی
انسانی ،ساختاریافته ،هدفیند ،برخوردار از فناوری و محصدور در محدیط ،تصدور مدیشدود ،بایدد
تأثیرپذیری ای ارکان از وقای و رخدادها را بررسی کرد .سازمانهای ای عصر برای مصونسدازی
خود از گزند ای حوادث ناچار به اندیشیدن تدابیر خاصی میباشدند تدا ضدی تحکدیم جاینداه و
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تضیی بقای خودشان ،به ایجاد مزیت رقابتی برردازند .مبانی تولید مزیت رقابتی در عصدر حاضدر
تغییر کرده است و راهبردهای سنتی دینر کارگشا نیست .سازمانهدا بدرای کسد

مزیدت رقدابتی

نیازمند طراحی ابزار و راهبرد جدیدی میباشند که شفافیت سازمانی ابزاری مهم برای دسدتیابی بده
ای مهم است .از طرف دینر ،نباید از تغییر نقش سرمایههای سازمان از دارایدیهدای ملیدو
داراییهای ناملیو

بده

را که سرمایة اجتیاعی نامیده میشوند ,نادیده گرفت ،زیرا نقش مهدمتدری در

رشد و توسعة سازمانها ایفا میکنند؛ بنابرای  ،میتوان نتیجه گرفت که شفافیت سازمانی و سدرمایة
اجتیاعی می توانند جزء مهم تری عواملی باشند که بر مدیریت ترومای سازمانی تأثیر میگذارند .از
ای رو ،ننارندگان در پژوهش حاضر در نظر دارند تا تأثیر شفافیت سازمانی بر مددیریت ترومدای
سازمانی با تأکید بر نقش میانجیگری سرمایة اجتیاعی را بررسی و آزمون کنندد .بده اید منظدور،
برای سنجش شفافیت سازمانی ،مدل شفافیت سازمانی راولینز )5223( 6بدا چهدار عامدل اطالعدات
(مرتبط بودن ،صحتداشت  ،کاملبودن ،معتبربودن ،مورد تأیید بدون اطالعات) ،مشارکت (دریافت
بازخور ،ارامة اطالعات تفصیلی ،سهولت در دستیابی بده اطالعدات) ،پاسدخنویی (میدزان پوشدش
اطالعات تسهیمشده دربرگیرندة هیة جنبهها و مسامل سدازمانی) و پنهدانکداری (از میدزان تدالش
سازمان برای مخفی نناهداشت اطالعات) انتخاب شد .با توجه به تأثیرپذیری سدازمان و ارکدان آن
از تغییر و تحوالت ،مدل ارکان سازمانی سرلک و هیکاران ( )6931که سازمان را متشکل از افدراد،
اهداف ،ساختار ،فناوری و محیط میداندد ،بدرای سدنجش ترومدای سدازمانی انتخداب شدد .بدرای
سنجش سرمایة اجتیاعی نیز مدل ناهاپیت و گوشال ( )6333مشتیل بر سه بعد ساختاری ،کده بده
تعداد دفعات تعامالت و وجود ارتباطات در سراسر سطوح سلسدلهمراتد

و عیلکدرد بدی افدراد

اشاره دارد ()Whipel et al., 2015؛ بعد شناختی که به مناب تعابیر ،تفاسیر و سیستم معانی مشدترک
میان گروهها مانند زبان ،کدها و حکایتهای مشترک اشاره دارد؛ و بعد رابطهای که توصدی کننددة
روابط خاص اعضای سازمان با یکدینر به دلیدل سدابقة تعامالتشدان اسدت

(Taylor, 2009, p.123
1. Rawlings
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&

 )Lazarovaبهکار گرفته شد .بر ای اسا  ،میتوان مدل مفهومی تحقیدق را کده ترکیبدی از سده

مدل یادشده است ،و مبانی فرضیههای تحقیق نیز میباشد ،به شرح شکل  6ترسیم کرد.
مشارکت
شفافیت
سازمانی

افراد

اطالعات واقعی

اهداف

پاسخنویی

ساختار

مدیریت ترومای
سازمانی

فناوری

پنهانکاری
ساختاری

محیط

سرمایة
اجتماعی

شناختی
رابطهای

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

براسا

مدل مفهومی فرضیههای پژوهش به شرح زیر بیان میشود.

 فرضیة اول :شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومای سازمانی تأثیر معنادار میگذارد.
 فرضیة دوم :شفافیت سازمانی بر سرمایة اجتیاعی تأثیر معنادار میگذارد.
 فرضیة سوم :سرمایة اجتماعی بر مدیریت ترومای سازمانی تأثیر معنادار میگذارد.
 فرضیة چهارم :شفافیت سازمانی از طریق سرمایة اجتیاعی بر مدیریت ترومای سازمانی
تأثیر متبت میگذارد.
روش تحقیق
مطالعة حاضر از حیث هدف کاربردی ،و از نظر روش ،توصیفی -هیبستنی و مبتنی بر مدلسدازی
معادالت ساختاری است .جامعة آماری مدورد مطالعده شدامل  932نفدر از کارکندان ادارات دولتدی
شهرستانهای چالو

و نوشهر بودند کده  636نفدر نیوندة براسدا

جددول مورگدان و بده روش
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تصادفی ساده انتخاب شدند .برای سنجش شفافیت سازمانی پرسشنامة استاندار راولیندز ( )5223بدا
 52پرسش در چهار بعد مشارکت ،اطالعدات واقعدی ،پاسدخنویی و پنهدانکداری؛ بدرای سدنجش
مدیریت ترومای سازمانی ،پرسشنامة محققساخته با  52پرسش در پنج بعد افراد ،اهداف ،سداختار،
فناوری و محیط ،و پرسشنامة سرمایة اجتیاعی ناهاپیت و گوشال ( )6333با  63پرسش در سه بعد
ساختاری ،شناختی و رابطه ای که با طی

لیکرت تنظیم شده بودند ،بهکار گرفته شدد .بدرای تأییدد

روایی محتوا و صوری پرسشنامهها عالوه بر بهکارگیری نظدر اسدتادان و خبرگدان ،روایدی هیندرا
بررسی شد .به ای منظور ،شاخص میاننی واریانس تبیی شدده ( )AVEمحاسدبه شدد .بدهمنظدور
سنجش پایایی پرسشنامهها و سازگاری درونی هر یک از سازهها ،شاخصهدای آلفدای کرونبدا و
پایایی ترکیبی ( )CRمحاسبه شد .نتایج ضرای

یادشده بدرای متغیرهدای تحقیدق پایدایی و روایدی

مناسبی را برای ابزار پژوهش نشان داد (جدول  .)2دادههای جید آوریشدده بدا محاسدبة ضدری
هیبستنی پیرسون و مددلسدازی معدادالت سداختاری ( )SEMتحلیدل شدد .در محاسدبة ضدری
هیبستنی پیرسون ،نرمافزار  SPSSو برای مدلسازی معادالت ساختاری ،ندرمافدزار  Lisrelبدهکدار
گرفته شد.
جدول  .5پایایی و روایی ابزار پژوهش

متغیر

بعد

AVE

CR

آلفای کرونباخ

مشارکت

2/11

2/31

2/36

اطالعات واقعی

2/35

2/33

2/31

پاسخنویی

2/13

2/32

2/33

پنهانکاری

2/33

2/33

2/39

افراد

2/13

2/35

2/33

اهداف

2/35

2/36

2/33

ساختار

2/33

2/32

2/35

فناوری

2/11

2/33

2/31

محیط

2/35

2/33

2/33

بعد ساختاری

2/33

2/33

2/32

بعد شناختی

2/32

2/31

2/31

بعد رابطهای

2/33

2/32

2/31
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یافتهها
براسا

جیعیتشناختی نیونه در جدول  2بیان شده است.

نتایج آمار توصیفی ،ترکی

جدول  .6ویژگیهای جمعیتشناختی

فراوانی درصد

ویژگیها

ویژگیها

فراوانی

درصد

کیتر از  62سال

92

61

 62تا  52سال

622

22

21

53
3

مرد

661

16

زن

32

93

وضعیت

متأهل

621

35

بیشتر از  52سال

تأهل

مجرد

92

53

معاونت /مدیر

62

فوقدیرلم و پایی تر

53

62

رمیس دایره

11

51

لیسانس

32

22

22

53

فوقلیسانس و باالتر

13

92

32

93

جنسیت

تحصیالت

سابقة خدمت

پست سازمانی

کارشنا

مسئول

اقدامگری

بهمنظور بررسی ارتباط میان متغیرهدای تحقیدق ،ابتددا آزمدون هیبسدتنی اجدرا شدد .بدهدلیدل
نرمالبودن متغیرها ،ضری

هیبستنی پیرسون محاسبه شد (جدول  .)3نتایج آزمون نشان مدیدهدد

بی شفافیت سازمانی با سرمایة اجتیاعی و هیچنی  ،مدیریت ترومای سازمانی با شفافیت سازمانی
و سرمایة اجتیاعی هیبستنی وجود دارد ،بهطوری که بیشتری هیبسدتنی مربدوط بده هیبسدتنی
مدیریت ترومای سازمانی با سرمایة اجتیاعی با میزان  2/2311و کیتری میزان مربوط به هیبستنی
سرمایة اجتیاعی با شفافیت سازمانی با میزان  2/9111است.
جدول  .7نتایج همبستگی بین متغیرها ،میانگین و انحراف معیارها

شفافیت سازمانی

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

شفافیت سازمانی

5/3112

2/1566

سرمایه اجتیاعی

9/2511

2/1113

2/9111

مدیریت ترومای سازمانی

5/1133

2/9312

2/1321

سرمایه اجتماعی

2/2311
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برای تأیید مدل ساختاری یا هیان نیودار مسیر ،باید شداخصهدای نیکدویی بدرازش ( )GFIو
شاخص نیکویی برازش تنظیمشده ( )AGFIبزرگتر از  32درصد ،حد قابلقبول شداخص

RMSEA

زیر  2/23و مقدار شاخص  t-Valueبزرگتر از  6/31باشند و هیچنی  ،مقادیر آمدارة تدی و ضدرای
استاندارد معنادار باشند .شاخصهای برازش مدل پدژوهش حاضدر در جددول  3نشدان داده شدده
است.
جدول  .8شاخصهای برازش مدل پژوهش

شاخص

شفافیت سازمانی

سرمایة اجتماعی

مدیریت ترومای سازمانی

شاخص نیکویی برازش ()GFI

2/35

2/36

2/31

شاخص نیکویی برازش تنظیمشده ()AGFI

2/36

2/39

2/33

2/23

2/23

/21

شاخص

RMSEA

پس از تأیید شاخصهای برازش (آزمون مدل بیرونی) ،برای آزمون فرضیههای تحقیق (آزمدون
مدل درونی) تحلیل مسیر اجرا و ضری

تعیی محاسبه شد .تحلیل مسیر فنی است که روابط بدی

متغیرها را بهطور همزمان نشان میدهد .دو خروجی مهم نرمافزار ،مدل در حالت تخیی استاندارد
و مدل در حالت ضرای

معنداداری اسدت .در حالدت تخیدی اسدتاندارد میدزان تبیدی اسدتاندارد

واریانس هر متغیر توسط متغیرهای وابسته به آن و در خروجدی ضدرای

معنداداری ،معنداداربودن

روابط متغیرها مشخص میشود .برای بررسی معناداری مسیرهای برآورده شده آمداره تدی محاسدبه
شد .ای مسیرها مربوط به تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومای سازمانی ،شدفافیت سدازمانی
بر سرمایة اجتیاعی و سرمایة اجتیاعی بر مدیریت ترومدای سدازمانی اسدت .اعدداد روی مسدیرها
نشاندهندة ضرای
ضرای

مسیر و اعداد روی فلش متغیرهای مکنون نشاندهنددة بارهدای عداملی اسدت.

مسیرها نیز که نشاندهنددة اثدر متبدت و معندادار بدی متغیرهدای تحقیدق اسدت .شدکل 5

معناداری ضرای

هیبستنی متغیرهای تحقیق را نشان میدهد .اگر مقادیر تی بهدستآمدده در اید

خروجی بزرگتر از  6/31یا کوچکتر از  -6/31باشد ،ضرای

مسدیر معنادارندد .در شدکل ( 9مددل

ساختاری تحقیق در حالت استاندارد) مشاهده میشود میزان تأثیر شدفافیت سدازمانی بدر مددیریت
ترومای سازمانی برابر با  ،2/33میزان تأثیر شفافیت سازمانی بر سرمایة اجتیاعی برابر  2/31و میزان
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تأثیر سرمایة اجتیاعی بر مدیریت ترومای سازمانی برابر  2/36است؛ بنابرای  ،بیشتری اثدر مربدوط
به اثر سرمایة اجتیاعی بر مدیریت ترومای سازمانی است و کیتری اثدر مربدوط بده اثدر شدفافیت
سازمانی بر سرمایة اجتیاعی است.
3/9
3/19

افراد

1/36

اهداف

62/56

2/19

ساختار

65/13

3/31

فناوری

3/32

3/91

3/63

مدیریت ترومای
سازمانی

3/65

شفافیت
سازمانی

3/21

3 /3

3/3
5/33

3/3

محیط

3/6

سرمایة
اجتماعی

مشارکت

3/13

اطالعات واقعی

3/26

پاسخنویی

1/33

پنهانکاری

3/69

ساختاری

1/33
3/15
3/32

3/99

شناختی

3/59

رابطهای

3/53

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری

2/13
2/13

افراد

2/12

اهداف

2/13

ساختار

2/12

فناوری

2/11

محیط

2/35

2/33

شفافیت
سازمانی

2/39
2/31
2/26

2/33
2/39
2/33

مدیریت ترومای
سازمانی

2/31

2/36
2/36

2/11
2/35

شکل  .3مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد

اطالعات واقعی

2/13

پاسخنویی

2/11

پنهانکاری

2/23

ساختاری

2/23

سرمایة
اجتماعی

مشارکت

2/33

2/11

شناختی

2/23

رابطهای

2/11
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جدول  3نشاندهندة اثر متبت و معنادار شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومدای سدازمانی و اثدر
متبت و معنادار شفافیت سازمانی بر سدرمایة اجتیداعی و هیچندی  ،اثدر متبدت و معندادار سدرمایة
اجتیاعی بر مدیریت ترومای سازمانی است؛ بنابرای  ،فرضیههای اول ،دوم و سوم تأیید میشود .از
سوی دینر ،نتایج تحلیل مسیر نشان داد شفافیت سازمانی عالوه بر تأثیر مستقیم بهطور ییرمستقیم
و از طریق سرمایة اجتیاعی بر مدیریت ترومای سازمانی اثر میگذارد که ای تدأثیر معدادل  2/12و
کیتر از تأثیر مستقیم آن ( )2/33است؛ بنابرای  ،میتوان نتیجه گرفت متغیدر سدرمایة اجتیداعی اثدر
میانجی کیتری بر رابطة شفافیت سازمانی و مدیریت ترومای سدازمانی مدیگدذارد .بددی ترتید ،
فرضیة چهارم نیز تأیید میشود .اعداد داخل دوایر سرمایة اجتیاعی و مدیریت ترومای سازمانی در
شکل  9نشاندهندة ضری
کند .هرچه ضری

تعیی سازة اصلی است و مقدار آن هییشه بی صفر و یک تغییدر مدی

تعیی بزرگتر باشد ،نشان میدهد که خط رگرسیون بهتر توانسته تغییرات متغیر

وابسته را به متغیر مستقل نسبت دهد .با توجه به ضری
ضری

تعیی  ،میتوان اید گونده بیدان کدرد کده

تعیی مدیریت ترومای سازمانی برابر  2/53اسدت کده نشدان مدیدهدد دو متغیدر شدفافیت

سازمانی و سرمایة اجتیاعی در مجیو  53 ،درصد مدیریت ترومدای سدازمانی را تبیدی مدیکنندد.
هیچنی  13 ،درصد تغییرات سرمایة اجتیاعی توسط متغیر شفافیت سازمانی تبیی میشود.
جدول  .9نتایج آزمون فرضیههای تحقیق

فرضیه

مقادیر تی

ضریب
تأثیر

نتیجه

شفافیت سازمانی و مدیریت ترومای سازمانی

2/56

2/33

تأیید فرضیه

شفافیت سازمانی و سرمایة اجتیاعی

5/59

2/31

تأیید فرضیه

سرمایه اجتیاعی و مدیریت ترومای سازمانی

2/36

2/36

تأیید فرضیه

2/12

تأیید فرضیه

شفافیت سازمانی از طریق سرمایة اجتیاعی بر مدیریت ترومای سازمانی تأثیر متبت میگذارد.

بحث و نتیجهگیری
سازمانهای هزارة سوم در طول حیات خود در معرض صدمات و آسی هدای متعدددی بدا عندوان
ترومای سازمانی قرار دارند که در صورت مدیریتنکردن ای پدیدده ،دچدار مشدکالت عدیددهای
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میشوند که حتی به مرگ و نیستی آنان منجر میشود .بنابرای  ،ای سازمانها برای تداوم حیدات و
موفقیت در عرصة رقابتها و دگرگونی ها نیازمند ابدا ساختارهای تازه و طراحی اسدتراتژیهدای
جدید میباشند که یکی از راهبردها ،شفافیت سازمانی است .از طرفی ،داراییهای سنتی سازمانهدا
بهتنهایی نقش اصلی در موفقیت سازمانها ایفا نییکنند و دینر اتکای صرف به ثروتهای مادی و
مجهزبودن به فناوریها و امکانات متعدد ،ضام موفقیت سازمانها محسوب نییشود .سدازمانهدا
برای تقویت رشد و توسعه نیازمند شکل دینری از سرمایه بده ندام سدرمایة اجتیداعی هسدتند کده
به عنوان منبعی برای دستیابی به اهداف تلقی میشود و اثربخشی سرمایههای دیندر بده آن بسدتنی
دارد .بنابرای  ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومای سدازمانی
با میانجیگری سرمایة اجتیاعی در سازمانها و نهادهای دولتی شهرسدتانهدای نوشدهر و چدالو
انجام گرفت.
نتایج نشان داد ضری

تأثیر متغیر شفافیت سازمانی بر مددیریت ترومدای سدازمانی برابدر 2/33

است که نشاندهندة تأثیر متبت و معندادار اسدت .در تفسدیر اید نتیجده مدیتدوان گفدت افدزایش
مدلفههای شفافیت سازمانی یعنی مشارکت (ارامة اطالعات تفصیلی و دریافت بازخورد) ،اطالعدات
واقعی (صحتداشت  ،مرتبطبودن ،کاملبودن و مورد تأییددبودن) ،پاسدخنویی (پوشدش اطالعدات
تسهیمشده و دربرگیرندة هیة جنبهها و مسامل سازمانی) و کاهش پنهانکاری (میزان تالش سازمان
برای مخفی نناهداشت اطالعات) سهم بسزایی در مدیریت ترومای سازمانی دارد .هیچندی  ،نتدایج
نشان داد مقدار ضری

تأثیر شفافیت سازمانی بر سرمایة اجتیاعی برابر با  2/31بدود کده حداکی از

تأثیر متبت و معنادار ای رابطه است .ای نتیجه مدکد اید مطلد
شفافیت سازمانی موج

اسدت کده ارتقدای مدلفدههدای

فزونی پیوندهای شبکهای ،روابط شدبکهای و ارتقدای هینندی گدروههدا،

اعتیاد ،تعهدات و انتظارات متقابل میشود و هویت مشدترک ،قددرت و جسدارت بیشدتری را بده
اعضای سازمانها میبخشد؛ که در نهایت ،موج

افزایش سدرمایة اجتیداعی مدیشدوند .براسدا

یافتة دینر تحقیق ،سرمایة اجتیاعی بر مدیریت ترومای سازمانی تأثیر متبت و معنادار میگذارد که
مقدار ضری

تأثیر آن نیز برابر با  2/36است .بر ای اسا  ،میتوان گفت وجدود سدط بداالیی از
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سرمایة اجتیاعی موجبات مدیریت بهتر ترومدای سدازمانی را فدراهم مدیکندد .بدهعبدارتی ،وجدود
هنجارها ،ارزشها ،ننرشها ،باورها ،فرهنگ و زبان مشترک ،وجود شبکة گستردة روابط مناس

و

نو روابط خاص حاکم بی اعضای یک سازمان امکان مدیریت ترومای سازمانی را میسر میکندد.
هیچنی  ،مشخص شد سرمایة اجتیاعی به عنوان یک متغیر میانجی در ارتباط بی شفافیت سازمانی
و مدیریت ضربات روحی سازمانی تأثیرگذار است .یافتههدای تحقیدق ضدری

اید تدأثیر را 2/12

نشان میدهد .در تفسیر ای ارتباط میتوان گفت وجود سرمایة اجتیاعی میتواندد تدأثیر شدفافیت
سازمانی بر مدیریت ضربات روحی سازمانی را تقویت کند.
نتایج تحقیق حاکی از آن بود که متغیر شفافیت سازمانی با ابعداد مشدارکت ،اطالعدات واقعدی،
پاسخنویی و پنهان کاری با مدیریت ترومای سازمانی رابطة معندادار دارد .در نتیجده ،افدزایش اید
ابعاد موج

مصونیت سازمان و ارکانش (افراد ،اهداف ،ساختار ،فناوری و محدیط) در مواجهده بدا

تغییر و تحوالت در زمینههای گوناگون میباشد و سازمانهای دولتی جامعة پژوهش میتوانندد بدا
بهبود متغیر شفافیت سازمانی ،صدمات وارده بر خودشان را مدیریت کنند .از طدرف دیندر ،نتدایج
مدید ای نکته است که متغیر شفافیت سازمانی با سرمایة اجتیداعی رابطدة معندادار دارد و افدزایش
ابعاد چهارگانه ای متغیر موج

افزایش پیوند شبکهای ،روابط شبکهای ،اعتیاد و هویدت مشدترک

میان اعضای سازمان میشود و جسارت و قدرت بیشتری را به آنان میبخشد؛ بنابرای  ،میتوان بدا
افزایش شفافیت سازمانی میزان سرمایة اجتیاعی را در افزایش داد .از آنجدا کده سدرمایة اجتیداعی
مجیوعه ای ارزشیند از مناب و ذخایری است که بهطور ذاتی در روابط اجتیاعی افراد نهفته اسدت
و مشتیل بر صداقت ،حس تفاهم ،هیدردی ،دوستی ،هیبستنی و وفاداری اسدت ،از اید طریدق
میتواند یاریرسان سازمانهای دولتی در تحقق اهدافشان بدهویدژه در مدواقعی کده سدازمانهدا بدا
حوادث ناخوشایندی مواجه میشدوند؛ بندابرای  ،مدیتدوان از سدرمایة اجتیداعی و مواهد

آن در

مدیریت ترومای سازمانی استفاده کرد که حکایت از وجود رابطة معنادار بی سدرمایة اجتیداعی و
مدیریت ترومای سازمانی دارد .از نتایج دینر تحقیدق ،تدأثیر شدفافیت سدازمانی از طریدق سدرمایة
اجتیاعی بر مدیریت ترومای سازمانی است .از آنجا که سازمانهای شفاف باید در قبدال مأموریدت
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و نقشهایی که در جامعه ایفا میکنند ،پاسدخنو باشدند و بدا دردسدتر

قدراردادن اطالعدات بده

ذینفعان موجبات افزایش رضایتمندی و بهبود عیلکردشدان را فدراهم کنندد ،توجده بده سدرمایة
اجتیاعی که با متغیرهایی مانند اعتیداد ،آگداهی ،مشدارکت عیدومی ،هیبسدتنی و ننراندی دربدارة
دینران سروکار دارد و به بروز خالقیت ،ایدهپروری ،تسهیل رفتارهدای نوآورانده و مخداطرهپدذیر
منجر میشود ،نقش مهیدی در بقدا و مانددگاری سدازمانهدای دولتدی در مقابدل سدیل حدوادث و
رخدادهای منفی تأثیرگذار بر ای سازمانها دارد.
بر اسا

ای نتایج و با توجه به اهییتی که هر یک از مدلفههای شدفافیت سدازمانی و سدرمایة

اجتیاعی در بهبود مدیریت ترومای سازمانی دارند ،پیشنهاد میشود:
با توجه به تعدد و گستردگی عوامل ایجادکنندة ترومای سازمانی و آثار مخرب ای عوامدل بدر
پیکرة وجودی سازمان ،باید مدیران و مسئوالن سازمانهای دولتی توجهی ویژه به پدیددة ترومدای
سازمانی داشته باشند و برای مدیریت آن گامهای اساسی بردارند .بدرای موفقیدت در نیدل بده اید
هدف ،ابتدا باید به شناسایی عوامل ایجادکنندة تروما با توجه به ابعاد پنجنانة سازمان یعندی افدراد،
اهداف ،ساختار ،فناوری و محیط اقدام کنند؛ سرس ،با اتخاذ تدابیر و تیهیدات مناس

به مددیریت

آنان برردازند .برای شناسایی عوامل تروماساز سازمانی ،شفافیت سازمانی متیر ثیر است .ای متغیر
امکان اشراف اطالعاتی در زمینة دریافت اطالعات از مناب معتبر و مورد وثوق ،ارامة آن بده مبدادی
ذیربط ،افزایش پاسخنویی در قبال تأثیرپذیری از ای عوامل و اتخاذ تصییم بهتر برای مصدونیت
از ای رخدادها را فراهم کرده ،که در نهایت موجبات عیلکرد بهتر سدازمان را فدراهم مدیکندد .از
طرفی ،توجه به سرمایة اجتیاعی که در روابط و ارتباطات درون و برونسدازمانی ،منداب تعدابیر و
تفاسیر مشترک میان طی های مختل

است و توصی کنندة روابط خاص میدان اعضدای سدازمان

است ،مدیتواندد در مواقد بحراندی ،رافد محددودیتهدا و کیبودهدای سدازمانی ،بدرونرفدت از
وضعیتهای نابسامان ،موجد خالقیت و نوآوری و هیراهی و هیدلی بیشتر کارکنان با آرمدانهدای
سازمانی بوده و راهگشا باشد .با عنایت به رقابت فزاینددة کسد وکدار ،ضدرورت حدس هیکداری
صیییانه و تشریک مساعی بی کارکنان را بیش ازپدیش برجسدته کدرده اسدت ،توجده بده سدرمایة
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اجتیاعی بهعنوان نوعی خاص از سرمایه که با متغیرهایی مانند اعتیاد ،آگاهی ،مشدارکت عیدومی،
هیبستنی و ننرانی دربارة دینران سروکار دارد ،میتوانند احیاکنندة روح اعتیداد و هیبسدتنی در
سازمانهای دولتی باشد؛ بنابرای  ،با ایجاد جو اعتیاد در محیط کار ،تقویدت فعالیدتهدای تییدی و
مشارکت افراد و بهکارگیری شاخصهای سرمایة اجتیاعی در نظام ارزیابی عیلکدرد مدیتواندد در
زمینة مدیریت ترومای سازمانی کارگشدا باشدد .مسدئوالن و متولیدان امدر مدیتوانندد بدا برگدزاری
دوره های آموزشی برای مدیران برای آشنایی با اهییت مفاهیم مدیریت ترومای سازمانی ،شدفافیت
سازمانی و سرمایة اجتیاعی ،ضی مفهومپردازی ای پدیدهها به شناسایی عوامدل ایجادکننددة اید
متغیرها و پیامدهای ناشی از آنان ،به افزایش قابلیت مقابله با ضربات وارده بر سدازمان تحدت امدر
ای مدیران را فراهم کنند.

تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت ترومای سازمانی با میانجیگری سرمایة اجتماعی
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