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Abstract 
Environmental factors are deemed as destructive, threatening, and actual challenges facing 

the foundations and performance of governmental organizations, and this has led some to 

call them the organizational rip currents. In order to counter this phenomenon, 

organizations can use organizational transparency and social capital concepts. The study at 

hand was carried out to manage organizational rip currents with an emphasis on the social 

capital and organizational transparency variables. The study was applied in terms of 

purpose and descriptive-correlational in terms of research method. The statistical 

population of the study regarded some of employees of governmental organizations in 

Mazandaran province, out of which a sample of 191 individuals was selected using cluster 

random sampling method. The data collection instrument was a questionnaire whose 

reliability and validity was confirmed through Chronbach’s alpha and combined validity by 

the professors and experts familiar with the topic. The data analysis was done by Pearson 

correlation coefficient and structural equation modeling using SPSS and PLS software 

packages. The findings of the structural equation modeling demonstrated that all paths from 

social capital and organizational transparency to organizational rip currents management 

and from social capital through the organizational transparency as a mediating variable to 

organizational rip currents management were significant and the relationship between them 

could be confirmed. Then, it could be concluded that the investment on social capital along 

with social transparency can help manage organizational rip currents.  
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ی با سازمانشکافندة های  بر مدیریت جریان سرمایة اجتماعی تأثیر

 شفافیت سازمانیمیانجیگری 
 پور مهدی دیهیم

 رانی، نوشهر، ا)ره(ینیامام خم ییایدانشگاه علوم در تیریمد ةدانشکد ت،یریمد گروه استادیار،

 (10/16/1011ـ تاریخ پذیرش:  15/11/1011 )تاریخ دریافت: 

 چکیده
که از آن به  رود به شمار میدولتی  های سازمانبر ارکان و عملکرد  رگذارتأثیو  ،تهدیدکنندهمخرب،  های چالشکی از یعوامل محیطی 

 سرمایة اجتماعیاز مفاهیم شفافیت سازمانی و  توانند میبرای مواجهه با این پدیده  ها سازمان. شود میسازمانی تعبیر  ةشکافند های جریان
و شفافیت سازمانی  سرمایة اجتماعیبر متغیرهای  تأکیدبا  انیسازم ةشکافند های جریانمدیریت  هدف حاضر با . پژوهشندکناستفاده 

های  سازمان را تعدادی از کارکنان پژوهش یآمار ةجامع. است همبستگی ـ یفینظر روش توص و از ینظر هدف کاربرد که از شد انجام
 .شدندانتخاب عنوان نمونه   نفر به 191اد تعد یا خوشهی تصادفی ریگ نمونهروش که با استفاده از  دادنددولتی استان مازندران تشکیل 

آشنا  و خبرگانآلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و توسط استادان  ةمحاسببا  ها آنبود که پایایی و روایی  پرسشنامه ها دادهی آور جمعابزار 
 یافزارها نرم ةلیوس بهساختاری  آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادالت ةلیوس بهنیز  ها داده لیوتحل هیتجز شد.ید أیتبه موضوع 

SPSS  وPLS شفافیت سازمانی بر و  سرمایة اجتماعیمسیرها از  ةهمی معادالت ساختاری نشان داد ساز مدلی ها افتهانجام گرفت. ی
ت مدیریبر شفافیت سازمانی از طریق متغیر میانجی  سرمایة اجتماعیو همچنین از مسیر  سازمانیشکافندة های  جریانمدیریت 

در  سرمایة اجتماعیگذاری بر  توان نتیجه گرفت سرمایه شود و می میید أیتها  و روابط بین آن استمعنادار  سازمانیشکافندة های  جریان
 کمک کند. سازمانیشکافندة های  مدیریت جریانتواند به  کنار شفافیت سازمانی می

 واژگانکلید
 .افیت سازمانیشف ،سرمایة اجتماعی سازمانی، ةشکافندهای  جریان
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 مقدمه

 از قبیل ـ ی تغییرات محیطیباال سرعتعصر تغییر و پیچیدگی( حاضر )بارز عصر شاخصة 

و تأثیرپذیری  ـ (Jang et al. 2017) پویایی محیط ،نفعان، عدم قطعیت تهدیدات محیطی، فشار ذی

ل سنتی را ندارند مدیریت به شکاجازة ها در چنین شرایطی  . سازماناستها از این عوامل  سازمان

(Carter et al. 2013 )و  های نوین و برای ماندگاری در این عصر متالطم و پرآشوب نیازمند اندیشه

ی سهمگین ها طوفانها را در برابر  د و آنوش اند که مانند روحی در کالبد سازمان دمیده  بدیع و تازه

شده در  ها و راهبردهای مطرح نظریه. یکی از (25: 6931 وند فرج) ندها حفظ  رفتاری و انواع کج

شکافندة های  جریاناستعارة . استسازمانی شکافندة های  جریان سازمان و مدیریت مدیریتِحوزة 

شده، مبین تهدید  بیان 6دریاییشکافندة طبیعی جریان پدیدة ( با الهام از 6932که سرلک ) ،سازمانی

 و . به دلیل پیچیدگیاستمحیطی گر  عوامل مخرب و مداخلهاز سوی ها  ارکان سازمان

و همچنین با توجه به ماهیت انسانی و  ها تنیدگی و  در تشخیص مسائل و مشکالت سازمان درهم

گیرد که سازمان را به سمت  شکل می هایی مخرب در سازمان های رفتاری کارکنان، جریان تفاوت

 و ها برای استمرار و استقرار انواحوال، مدیران سازم . در این اوضاعدهد یمانحالل و نیستی سوق 

ند ا های منابع انسانی خویش ظرفیتهمة ها نیازمند استفاده از  غلبه و عبور از این جریانو  ههمواج

 انسانی فرهیخته و متخصصیة سرما اندیشمندان،همة (. به اذعان 6933 توکلی و معتمدی)

 Cho & Lewis 2012; Nishtarد )شو راهبردی هر سازمان محسوب می( سرمایه) ییدارا نیتر یاصل

& Ralston 2013 به( و با توجه به محوری بودن نقش منابع انسانی در گشایش تنگناها از این منبع 

 ها سازمانی نیآفر ارزشکه نقش بسیار مهمی در  دشو یمسازمان یاد سرمایة ستون فقرات  عنوان 

 .(665: 6931 و شکراللهی ظهورپرونده) ندک یمایفا 

در پیشرفت  ی سازمانیها هیسرمای سنتی و ملموس ها شکلرنگ شدن نقش  به کم جهبا تو

ی ها ییدارای ملموس به ها ییداراز منابع سخت و ا ،(522: 6931 همکارانها )آیباغی و  سازمان

که  ،(31: 6931 کیاکجوری زاده و )یوسف ارتباطی و اجتماعیو  های فکری و سرمایه رملموسیغ

 و موفقیت توسعهو  بنیان رشد دهد یم، شواهد نشان دشو یمتعبیر  اجتماعیسرمایة  بهاز آن 
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 به سرمایة اجتماعی(. جدای استفاده از Cheng et al. 2017)است بر آن استوار  اقتصادی جوامع

بقا و  بر عوامل محیطی تأثیرگذاریهای سازمانی، موضوع  استفاده از سایر سرمایه بسترسازمثابة 

به اتخاذ راهبرد تشریح وضعیت کلی سازمان و انتشار  راها  سازمان عصر پرتالطمْ در اینماندگاری 

که در انسجام و ناگزیر کرده  ،این وضعیترفت از  رای برونب ،سطوحهمة نیاز در  اطالعات مورد

. داردتأثیری بسزا  موقع و مناسب ها و اقدام به ارتقای توان عملکردی کارکنان در مواجهه با بحران

 که بیانگر اطمینان از باز بودن درون سازمان یابد امر در مفهوم شفافیت سازمانی تبلور می این

(Schnackenberg & Tomlison 2014و ) عنوان  به که استمشاهده بودن   پذیری و قابل مسئولیت 

 & Albu) اند نفعان مختلف در جامعه مطالبه شده هایی فراگیر همواره از جانب ذی آرمان

Wehmeier 2014.) و  داشته باشد امور ةتوسعمؤثر در بهبود و  ینقشتواند  گری می این مطالبه

 ازین شیپو ( 51: 6936و شمس  ی)حسن داریپا یرقابت تیزمی به ابی دستها در  امدادرسان سازمان

 باشد. (Burger & Owens 2010سازمانی ) مؤثرعملکرد 

شریک  و یرسان خدمتابزار حاکمیتی و زلة من به ی دولتیها سازمان لیبد یب  نقش رغم به

، بروز (6931 پور و همکاران دیهیمجوامع )در ساختار  اجتماعی و اقتصادیتوسعة روند  در راهبردی

های جدیدی  را با چالش دولتی های سازمان این عوامل یرگذاریتأثو  و تحوالت محیطی اترتغیی

تزریق مدیران و  دولت جدید کار آمدنلت و روی پایان یافتن عمر دوبا وضعیت . این کند مواجه می

های مخرب در این  حادث شدن جریانبه و شود  میتشدید  سیاسی و کارکنان فاقد شایستگی

نیروی  ،اهداف، ساختار، فناوری در) وار و بدون قاعده تغییرات سونامیاز قبیل  ؛انجامد ها می سازمان

گرفتن الزامات قانونی، میراث  در نظربدون  تیمأمورر و در ساختا برنامه یب، اعمال تغییرات (انسانی

، ایجاد ی نیروهای جدیدریکارگ بههمچون اعطای مجوز استخدام و )از مدیران قبلی  جامانده بهبد 

ی تبلیغاتی یا واکنش در برابر ها وعده، انتصاب سیاسی مدیران دولتی در جهت تحقق تعهدات مالی

ساختارهای بلند )همانند  ها سازمانهای ذاتی این  برخی نارسایی اردر کن (ی فشارها گروهتهدیدهای 

و  ی، رفتارهای غیرمنصفانهریگ میتصم، تمرکز حد از  شیبی ها یبوروکراسمراتبی همراه  سلسله

در  مدیران و کارکنان و حذف آنان برخی مدیران، ایجاد سردرگمی درة طلبان فرصتناعادالنه و 

 .(های موازی ایجاد سازمان وی، ادغام ساز یخصوصی، ساز کوچک صورت مخالفت،
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تبعات منفی  های دولتی برای سازمان تنیده مسائل و مشکالت پیچیده و درهماین حادث شدن 

تعبیر تغییرات محیطی به امواج و ) یسازمان ةشکافندی ها انیجراز مصادیق  و داردهمراه به 

 ها سازمانکه کارکنان این  شود یمیی ها سازی جریانموجب بروز که  استخطرات پیرامونی( 

ضمن  ،ها انیجراین  ی یا مدیریت ناصحیحتوجه یبخواهند بود. عرصه عوامل و بازیگران این 

بودن  مشاهده قابلی و ریپذ تیمسئولمختلف در خصوص  نفعان یذگری  ش روزافزون مطالبهیافزا

ی امور، ساز شفافو قانونی در  فشارهای عمومی و تقاضای فزاینده برای پاسخگویی و ها تیفعال

د. فقدان شفافیت شو شان یوجود ةفلسفو واماندن از  رسانی تقلیل توانایی خدمتموجب  تواند یم

ی فناوربا گسترش و  استیک بحران اساسی در کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی 

امات سازمان و کارکنان در اقد ةهمبازخورد  ها آنکه در  ،ی مجازیها شبکهو  ارتباطاتاطالعات و 

اهمیت پیدا یش پبیش از ، شود یمی رسان اطالعبین اقشار جامعه  سرعت بههر رده و پست سازمانی 

در نظام اداری و اجرایی کشورها رضایت مردم از نهادهای دولتی از معیارها  که آنجا ازاست. ده کر

 شود یمهای دولتی تلقی  رد سازمانی اصلی تحول نظام اداری و ارزیابی و بهبود عملکها شاخصو 

از قبیل کاهش اعتماد عمومی، مشروعیت و مقبولیت  ـ ی پیامدهای مختلفیتمندیرضاو فقدان این 

سرمایة شفافیت سازمانی و  رسد یمدر پی دارد، به نظر  ـ نظام، مشارکت عمومی و همگرایی

 ةدغدغ ،بنابراین کند. ایفا میی سازمان ةشکافندی ها انیجرنقش بسیار زیادی در مدیریت  اجتماعی

بر  تأثیریچه  سرمایة اجتماعیپژوهش پاسخگویی به این پرسش است که  نیدر اذهنی محققان 

 ؟داردی در این رابطه ریتأثو شفافیت سازمانی چه  گذارد میسازمانی  ةشکافندهای  مدیریت جریان

 پژوهش یها هیفرضتوسعة و رور مبانی نظری م
 سازمانیشکافندة  یها انیجردر مدیریت  عیسرمایة اجتمانقش 

های گوناگون  در حوزه است که ن پرگفتمان و راهبردی عصر حاضریکی از واژگا سرمایة اجتماعی

منظور ترسیم کیفیت تعامالت انسانی از آن استفاده  های اجتماعی به سیستم علوم انسانی و خرده

 کرد کهگونه مطرح  این( 6361) 6فان ن بار هانیرا اولی ین مفهوما(. 586: 6933 پوررستمیشود ) می

برای افزایش سطح زندگی است بلکه روشی برای افزایش سطح رفاه  یتنها دارایی ارزشمند نه

                                                                                                                                                    
1. Hanifan 
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و  رفتارتوسعة عنصری کلیدی برای ( و Seunghwan & Hyungjun 2016)اجتماعی در کل جامعه 

نقش بسیار مهم در ة فاکنندیا ( وRodrigo et al. 2018)بازارها و فناوری و  ارتقای دسترسی به منابع

 (.Carrilo et al. 2017) استرفاه ذهنی و درک روابط بین افراد و  سالمت اجتماعی و فردی

ی اجتماعی ها شبکهکه در  گرفته شکلبر مبنای افرادی  سرمایة اجتماعیمحققان بر این باورند که 

بر همین اساس  ( وForsell 2013پردازند ) یمتی دیگر به خلق دوس از طریق اعمال و تعامل با یک

 شود یمیی در بستر این مفهوم به افراد و جامعه نسبت داده ها شبکهاست که مشارکت در چنین 

(Elmose & Vander 2017)  دسترسی به ة کنند فراهمة منزل بهی بر روابط اجتماعی نوع بهکه

 (.Forsell et al. 2018) کند یم دیتأکی مهم برای جوامع و افراد ها ییدارا

های طبیعی و استفاده از آنان در قالب  گیری از پدیده یکی از خصوصیات علوم انسانی الهام

سازمان و مدیریت  ةحوزشده در  . یکی از مباحث مطرحاستو بیان مفاهیم کاربردی  استعاره

که  ستدریا ارةکندر  ای طبیعی پدیده سازمانی است. این مفهوم برگرفته از ةشکافندجریان 

ها به سمت  موج  که را آرام بودن سطح دریا آبیرغم  بهکه  است هایی گیری جریان ماحصل شکل

 گردانند و یکی از علل صورت معکوس از ساحل به سمت اعماق دریا بازمی  آورند را به ساحل می

مانی همان ساز ةشکافندهای  جریان (.5256 پدیا ویکی) ستغرق شدن گردشگران در دریاها شایع

د و بر ارکان نافت که در اثر یک دسته عوامل خارج از کنترل سازمان اتفاق می هستندهایی  جریان

های  جریان ةپدید(. برای مشخص شدن 659: 6932سرلک و همکاران )گذارند  سازمان تأثیر می

رکن از از سازمان و ارکان آن تعریفی ارائه و سپس تبیین شود که هر  دسازمانی بای ةشکافند

گیرند. سازمان را تشکلی انسانی، ساختاریافته،  سازمان در معرض چه عوامل محیطی قرار می

 سرلک و همکاران)د کرتوان تعریف  و محصور در محیط می ،برخوردار از فناوری، هدفمند

ی مختلف ها افتیدرکسانی که در برابر افراد )اند از:  ارکان سازمان عبارت ،این اساس بر (.6931

اهداف )نتایج و مقاصد مطلوب و مورد انتظار یک  و به آن متعهدند(، دهند یمسازمان را یاری 

 دهد یمچارچوبی که به رفتار و روابط افراد و واحدهای کاری در سازمان نظم ساختار )سازمان(، 

 ، تجهیزات،آالت نیماش(، فناوری )مفهومی عام شامل سازد یمی نیب شیپو این روابط را قابل 

 طیمح ،(کاالها و خدماتـ ها به ستاده ـ مواد اولیه و منابعـ  ها دادهتبدیل  ةشیو ،انسانی مهارت
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هر یک از ارکان سازمان در  که یهنگام است(. شده محصوری که سازمان در آن تر بزرگسیستم )

. شدت صدمات شوند یمآسیب و شوک  دچار رندیگ یمقرار  (6جدول مختلف )معرض عوامل 

وجودی سازمان وارد  ةپیکربر  یریناپذ جبرانضربات  ها هلطمعدم مدیریت صحیح این  وارده و

 کنترل میزانو  اتخاذ راهبردهای مناسب برای جلوگیری از شیوع صدمات وارده ،بنابراین .دکن یم

در مدیریت  سرمایة اجتماعیاز مواهب  توان یم رو  نیا ازامری ضروری است.  صدمات

سرمایة »اول پژوهش را بدین گونه بیان کرد:  ةفرضیسازمانی بهره برد و  ةشکافند یها انیجر

 «گذارد. میدار امعنسازمانی تأثیر  ةشکافندهای  بر مدیریت جریان اجتماعی

 (ساخته )منبع: محقق سازمانی ةشکافندهای  جریان ةایجادکنند. عوامل 1جدول 

 عوامل تأثیرگذار ارکان سازمانی ردیف

 افراد 6

ـتگان و نزدیکـان، طـالق،     العـالج  صعبی سخت، بیماری ها یماریبدادن عزیزان، ابتال به از دست  بس

مـالی،   یـا  ورشکست شدن، هتک حرمت، از دست دادن اعتبار و اعتماد اطرافیـان، رسـوایی اخالقـی   

ی کـاری الزم، نقـل و انتقـاالت اجبـاری،     ها مهارتی و نداشتن تجربگ یب تغییر سیاسی مدیران ارشد،

ـته یشامقام، نبـود  تنزل  ـئول ی در سـازمان، افـزایش ناگهـانی وظـایف و     سـاالر  س ی شـغلی،  هـا  تیمس

 ی به کارکناناحترام یببازنشستگی اجباری، انتشار شایعات و 

 اهداف 5

ـ  ارزشنظـارت سـازمانی، افـزایش     شیافزا ی،ساز یخصوصتغییر اهداف بخش و سازمان،  ی هـا  یابی

 ودن انتظارات افراد باالدستی، روشن نبـودن اهـداف سـازمانی،   سازمانی، روشن نب رمستمریغمستمر و 

 ها برنامهنبودن  روز بهبه اهداف،  دنیرس درسازمان  شکست

 ساختار 9

و دوایر سـازمانی، افـزایش    ها بخشی، افزایش تعداد ساز کوچک، در سازمانتغییرات شدید ساختاری 

 همـة تمایل مدیران بـرای در دسـت گـرفتن    ی سازمانی، افزایش تمرکز به دلیل ها تیمسئولوظایف و 

ی ضـعیف در  سـاالر  ستهیشا ،کارکنانی با ررسمیغروابط  فقدانامور سازمان، افزایش رسمیت به دلیل 

 ی، فضای کاری نامناسب، ادغام دو یا چند سازمانرسان خدمتسازمان، کمبود ظرفیت 

 فناوری 1

ی هـا  یفنـاور بازده، استفاده از  ی نامناسب و کمها یفناوری ریکارگ بهی سازمان، ها یفناورنشدن  روز به

ـتفاد کارهـا، عـدم    دادن انجـام  ةشیوپرهزینه، تغییر در  ی و عـدم  ازکارافتـادگ ، هـا  یفنـاور بهینـه از   ةاس

 پشتیبانی مناسب از تجهیزات، مشکالت واحد فناوری اطالعات

 محیط 2

ـیط، کـاهش پـذیرش و مشـروعیت سـا      ، نفعـان  یذزمان در نظـر  خصمانه شدن روابط سازمان با مح

ناشــی از  فشــار دولتــی، آور الــزامی هــا بخشــنامه، نفعــان یذافــزایش رقابــت، از دســت دادن اعتمــاد 

 ...(، سیل، زلزلهناگوار )مقامات، بروز حوادث طبیعی  ةرمنتظریغی مختلف، بازدیدهای ها مناسبت
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 در شفافیت سازمانی سرمایة اجتماعینقش 

بسیار مهم در  یفیزیکی و انسانی نقشسرمایة یم نوینی است که نسبت به مفاه از سرمایة اجتماعی

به پیوندها و ارتباطات میان اعضای  این مفهوم (.615: 6938فالح کند ) موفقیت سازمان ایفا می

و با خلق روابط و هنجارها و اعتماد میان افراد به کند  میاشاره  ،منبعی باارزش ةمنزل به ،یک شبکه

 Jhaشود ) فزایی جمعی منتج میا های سودمند و تالش برای منافع مشترک و هم اریدهی همک شکل

& Chen 2015اعتماد و کاربر پایة ای محکم از روابط اجتماعی و همسایگی  شبکهدهندة  نشان ( و 

هایی  مشتمل بر دارایی سرمایة اجتماعیتوان گفت  می نیبنابرا (.Peng et al. 2018) استگروهی 

 سرمایة اجتماعیواقع  در (.Lang & Ramírez 2017شود ) ها بسیج می طریق شبکه است که از

 شیوب کمی بادوام از روابط ا شبکهحاصل انباشت منابع بالقوه یا بالفعلی است که به مالکیت 

 Yesil & Dogan) دیآ یمو با عضویت در یک گروه به وجود  شود یمبین افراد مربوط  شده نهینهاد

به  وشود  میمدرن تلقی  ةجامعمشکالت  ةمهعالج  ینوع سرمایة اجتماعی ،در کل (.2019

که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل  ،باارزش یمنبع ةمثاب شبکه به یاعضا انیو ارتباطات م وندهایپ

برای رشد و ( 588: 6931 یانداریو مپور  دیهیم) کند می شود، اشاره موجب تحقق اهداف اعضا می

 (.Laužikas & Dailydaitė 2015) رود به شمار میپایدار امری ضروری و مهم سعة تواقتصادی و 

آگاهانه از جانب  طور بهشفافیت مترادف با گشودگی و به معنای ادراک اطالعاتی است که 

و  ی ترکیبی از مفاهیمی همچون آشکارسازیا سازهو شود  می گذاشتهاطالعات به اشتراک فرستندة 

است فرایندی  مؤلفهاین  (.Schnackenberg & Tomlison 2014) استت اطالعا وضوح و صحت

توزیع و ایجاد دانش را و  در دسترس بودن اطالعات بلکه مشارکت فعال در دستیابی تنها نهکه 

گفتار و و  های شفاف پاسخگوی اعمال شود. شفافیت مستلزم پاسخگویی است و سازمان شامل می

 Oge) ردیگ یمن اطالعات جهت بررسی در دسترس دیگران قرار زیرا ای .ی خود هستندها میتصم

تئوری رغم ارائة  به و اند کردهشفافیت سازمانی توجه محققان به ی اخیر ها سال. در (2016

  یاساس( فقدان آن یکی از عوامل Albu & Flyverbum 2019در این خصوص ) ای شده شناخته

عصر حاضر،  در شده حادثبا تغییر و تحوالت محیطی  شود. شناخته می ها سازمانایجاد بحران در 

فروریختن و اجتماعی  یریپذ تیمسئولزمینة در ویژه  به ،مختلف در جامعه نفعان یذگری  مطالبه
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، تقاضای فزاینده برای پاسخگویی، فشارهای (ها تیفعالبودن  مشاهده قابلگیری ) حصار تصمیم

اندیشیدن تمهیدات و راهبردهای مناسب در این  لزوم ی امور،ساز شفافبرای عمومی و قانونی 

ة اتخاذشدی ها یمش خطیکی از  سرمایة اجتماعیخصوص، استفاده از ظرفیت و پتانسیل 

های  در سازمان شده انجامی ها تیفعالی و پرهیز از کتمان ساز شفافبه شرطی که با  ست؛ها سازمان

سرمایة » :کردژوهش را بدین گونه بیان دوم پفرضیة  توان یم رو  نیا از .باشد همراه دولتی 

 «گذارد. میدار  معنابر شفافیت سازمانی تأثیر  اجتماعی

 سازمانیشکافندة  یها انیجرنقش شفافیت سازمانی در مدیریت 

 & Christensen)و سهولت دسترسی به اطالعات  باز بودنها، شفافیت به معنای  در بافت سازمان

Cornelissen 2015 اطالعات )موقع  یی از طریق آشکارسازی بهگو اسخپ( و فرایندFlyverbom 

 یاز ابزارها یکیگرفته و ت ئنش لیو وک لیاص یاز تئور یسازمان تیشفاف یاصل ةدیا. است (2016

 ای مؤلفه. شفافیت سازمانی (Lindstedt & Naurin 2008است ) لیکنترل وک یبرا لیدر دست اص

 تیشفاف رود یغالباً انتظار م (.Clark et al. 2015)شود  میبرای پیشبرد و مدیریت صحیح شناخته 

 Ahrne) یکارهای  از قبیل افزایش موفقیت و کاهش بحرانمثبت باشد؛ ی دارای پیامدهای سازمان

et al. 2016( اعتماد، پیشرفت، اعتبار و پاسخگویی ،)Holland et al. 2018 ،افزایش وضوح نقش ،)

ی عملکرد ابیارز به انتخاب آگاهانه، کمک (،6931 پور و همکاران دیهیم) یاطالعاتکاهش تقارن 

 شتریمشارکت ب (،Hahn 2008) یریگ میتصمرقابت و ارتقای  شیافزا (،English 2003بهتر )

بهبود  ،از خطاها و اشتباهات یریادگی ،تیخالق شیافزا ،سازمان تیریاعتماد به مد جادیا ،کارمندان

و  تیشفاف شیو افزا کاهش رفتارهای مخرب کارمندان ،کارمندان یشغل تیرضا شیافزا عملکرد،

 & Albuسازمان ) ةشد تعیین های ازپیش (، انتشار واقعیتVoglgesng & Lester 2009نقش )وضوح 

Flyverbum 2019)، ها  افزایش ماهیت اخالقی سازمان(Stasavage 2003.) 

ممکن  ای موجود زندههر طور که  همانسازمان مانند موجودی زنده، استعارة با در نظر گرفتن 

به دلیل تأثیرپذیری از  ها نیز های خاصی باشند، سازمان بالینی دچار بیماری عالئمنداشتن رغم  بهاست 

 ،های مختلف قرار بگیرند. این مشکالت ها و ضربه در معرض آسیبممکن است  عوامل محیطی

دهد. این  الشعاع قرار می را نیز تحت ها ها، عملکرد آن ارکان سازمانهمة بر  تأثیرگذاریضمن 
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حال افراد در در آن که  نامند میسازمانی شکافندة جریان  ها از عوامل محیطی را تأثیرپذیری سازمان

سرلک و نوریانی اند ) به تغییرات محیطی سازمان تشبیه شده دریابه کارکنان سازمان و امواج  شنا

تغییرات شدید باعث عف متغیرهای ساختاری و رفتاری محیطی و ض بروز این عوامل(. 628: 6938

رفتارهای  ی، سردرگمی، افزایش شایعات، سوءثبات یبهمانند  ـ شود می و بدون قاعده در ارکان سازمان

و در صورت عدم مدیریت  ـ (11: 6931سرلک و همکاران )فردی و گروهی، کاهش راندمان کاری 

چنان  شده حادثو مشکالت  مسائل .دآور یمفراهم  موجبات نیستی و مرگ سازمان را موقع به

ها و  و ماهیت انسانی سازماننیست ی میسر آسان بهند که تشخیص مشکالت ا دهیتن درهمپیچیده و 

ها برای مواجه  . با چنین اوصافی مدیران سازماندکن یم تر بغرنجپیچیدگی رفتار کارکنان این شرایط را 

ی منابع انسانی سازمان خود هستند. ها تیظرفه نیازمند استفاده از وجودآمد های به و عبور از جریان

نیروی انسانی با شناخت عوامل مخرب محیط و  دهد یمگرفته نشان  نتایج مطالعات صورت

های شکافنده از صدمات  به راه افتادن جریان هنگام تواند یمسازمانی  گر مداخلهی عوامل ریکارگ به

ی خود از گزند این عواقب ساز مصونبرای  ها سازمانپس،  .وگیری کنداحتمالی به ارکان سازمان جل

 نیا از. کنندسازمانی استفاده شکافندة  یها انیجرشفافیت سازمانی در مدیریت پیامدهای از  توانند یم

بر مدیریت  شفافیت سازمانی» :کردبیان چنین سوم و چهارم پژوهش را  یها هیفرض توان یم رو

سرمایة میان رابطة شفافیت سازمانی بر »و  «گذارد. میمعنادار سازمانی تأثیر  شکافندةهای  جریان

 «.گذارد یم دارامعنسازمانی تأثیر شکافندة های  و مدیریت جریان اجتماعی

 پژوهشپیشینة 

سازمانی  ةشکافند یها انیجرشفافیت سازمانی و مدیریت  و سرمایة اجتماعیدر خصوص مفاهیم 

 است. قابل مشاهده ها آن تعدادی از 5در جدول  هک شده انجامتحقیقاتی 

 شده انجامی ها پژوهشوجه تمایز پژوهش حاضر با دیگر  آنچهدهد  پیشینة پژوهش نشان می مرور

های شکافندة سازمانی با  سرمایة اجتماعی بر مدیریت جریان تأثیر توان یمدر این زمینه است را 

های شکافندة  به جریان دگاهیدی که از این پژوهش،  تقیحقی شفافیت سازمانی دانست. در گریانجیم

این  دندار. بر این اساس پژوهشگران در این پژوهش در نظر شود ینمسازمانی نگاه کرده باشد یافت 

پژوهشگران و  استفاده موردو  دوش استخراجارتباط را به آزمون بگذارند تا از این طریق نتایج جدیدی 
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ارائة مدل مفهومی  به دنبالش حاضر، برای دستیابی به این هدف، محققان در پژوه .ردیگمدیران قرار 

تحلیلی خود  فرض شیپمرور پیشینة تحقیق حدس بزنند و  بر اساسبودند تا روابط میان متغیرها را 

، هدف محققان شناسایی مدل مفهومی بود که بر اساس مرور مبانی نظری گرید عبارت بهقرار دهند. 

 (5228) 6نزیراولبود. مدل مفهومی این پژوهش ترکیبی از مدل شفافیت سازمانی  مدهآ  دست بهپژوهش 

ی سازمان و ارکان آن از ریرپذیتأث( بود و با توجه به 6338ناهاپیت و گوشال )سرمایة اجتماعی و مدل 

های شکافندة  ( برای مدیریت جریان6931عوامل محیطی مدل ارکان سازمانی سرلک و همکارانش )

 (.6)شکل  شد  گرفتهنی در نظر سازما

 تحقیق ةپیشین. 2جدول 

 نتایج عنوان تحقیق نام محقق

 (6938) سرلک و نوریانی
جهـه  امـدیران در مو  یا حرفهطراحی مدل رفتار 

ـا  انیجربا  ـتفاده از    شـکافندة   یه ـا اس ـازمانی ب س
 ساختاری تفسیری یساز مدل

ـایی  بر رفتار مـد  مؤثردسته متغیر هفت  شده ارائه در مدل یران شناس
ـازمان       شده  ـیط س ـای اخـالق و تخصـص مـدیر و مح که متغیره

ـار   تأثیرگـذاری بیشترین  ـا     ای حرفـه را در رفت مـدیران در مواجـه ب
 .ندا شتهسازمانی داشکافندة  های جریان

 (6931) سرلک و همکاران
ــل و  ــهتحلی ــدی رتب ــل  بن ــؤثرعوام ـاد  م در ایجـ

 سازمانیشکافندة  های جریان

ـای  جریانایجاد  در مؤثرعوامل  ـازمانی در سـه بعـد    شـکافندة   ه س
ـاری مشـخص و   و  ای زمینه شـدند و   بنـدی  رتبـه ساختاری و رفت

 عامل تعیین شد. مؤثرترین ای زمینهعوامل 

 (6938) سرلک و نوریانی
ـان مدیران در مواجهه با  ای حرفهرفتار  ـای  جری  ه

ـازمانی:  شکافندة  ـارة   ای مطالعـه س ـتفاده از  درب اس
 قدرت

ـا   تأثیر نتایج ـان منابع قدرت بر رفتار مدیران در مواجهه ب ـای  جری  ه
ـانونی و    بـر   تکیـه کـه  کـرد  و مشـخص  تأیید شکافنده را  ـابع ق من

 .ندتخصص بیشترین نقش را دار

 (6938) یپناه
ـات      ـازمانی بـر تعارض ارزیابی نقش شـفافیت س
ـازمانی    ـانجیگری ارتباطــات سـ ـا میـ ـازمانی بـ سـ

 اثربخش

ـا  ـانجیگری     شفافیت سازمانی بر ک ـا می ـازمانی ب ـات س هش تعارض
 دارد. تأثیرارتباطات سازمانی 

 و همکاران شمس فالح
(6933) 

 ها نهیهزو رفتار نامتقارن  سرمایة اجتماعی
ـ  فرصت یها زهیانگاز طریق کاهش  سرمایة اجتماعی مـدیران  ة طلبان

مـدیریت   ینیب خوشو افزایش  ها نهیهز رفتار نامتقارنباعث کاهش 
 .شود یم

 (6938پور ) یهیمد
ـال      تأثیر ـازمانی بـر مـدیریت جنج  ـ شـفافیت س

 سرمایة اجتماعینتیجه با میانجیگری 
ـاعی  گذاری بـر   سرمایه ـازمانی     سـرمایة اجتم ـار شـفافیت س در کن

 افراد کمک کند.نتیجة  ـ جنجال تواند به مدیریت می

 یگلوگاهتوکلی و معتمدی 
(6933) 

ـا   نـوآوری راه  بـر  سرمایة اجتماعی تأثیر بـردی ب
 سازمانی نوآورانه جوّ تعدیلگرتوجه به نقش 

ـاعی   اسـت و جـوّ   تأثیرگـذار بـر نـوآوری راهبـردی     سرمایة اجتم
ـین  رابطـة  سازمانی نیز در ة نوآوران ـاعی  ب و نـوآوری   سـرمایة اجتم

 .دکن یمایفا  تعدیلگرراهبردی نقش 

                                                                                                                                                    
1. Rawlings 
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 ساخته . مدل مفهومی محقق1شکل 

 تحقیقروش 

است. استراتژی پژوهش  قیاسی() یکمّبه لحاظ رویکرد و  یهدف کاربردحاضر از حیث مطالعة 

سرمایة واحد سنجش پژوهش مفاهیم . بودمبتنی بر معادالت ساختاری و  همبستگی پیمایش از نوع

 کارکنان )واحد مشاهده(شد و سازمانی تعیین شکافندة  های جریانو  ،، شفافیت سازمانیاجتماعی

 یها نهیزمی در که با مشکالت ،ی دولتی استان مازندران )واحد تحلیل(ها سازمانشاغل در سطح 

همچون مسائل و مشکالت خانوادگی، کاری، روابط با همکاران، تغییرات فناورانه و ـ  مختلف

 مورد یآمار ةجامع. ندداددر این خصوص پاسخ  شده طرح یها پرسشبه بودند،  اجهمو ـ محیطی

بود. با توجه به  6933در سال  دولتی استان مازندران یها سازمانکارکنان از نفر  982 مطالعه

 یا خوشهتصادفی با استفاده از روش  یریگ نمونهدر سطح استان،  ها سازمانپراکندگی جغرافیایی این 

که با استفاده از جدول کرجسی و  انجام پذیرفت (مرکزی ،غربی، شرقی یها حجم )خوشهمبتنی بر 

 میان پرسشنامه 562و برای اطمینان تعداد  شدند نمونه انتخاب عنوان  به نفر 636تعداد مورگان 

شفافیت ی سنجش برا. شدحذف  مخدوش و ناقص یها پرسشنامهشد و آماری توزیع جامعة 

 افراد

 اهداف

 ساختار
مدیریت 

های  جریان

 فناوری زمانیسا ةشکافند

 محیط

 مشارکت

 اقعیواطالعات 

 پاسخگویی

 کاری پنهان

شفافیت 

 سازمانی

 ای رابطه

 شناختی

 ساختاری

سرمایه 

 اجتماعی
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، (سؤال 2مشارکت ) ـ بعدچهار در  سؤال 52با  (5228راولینز ) داستاندار ةپرسشناماز سازمانی 

 های جریان سنجش برای ،ـ (سؤال 2) یکار پنهان ،(سؤال 2) ییپاسخگو، (سؤال 2) یواقع اطالعات

 1اهداف )، (سؤال 1افراد ) ـ پنج بعد در سؤال 52ساخته با  محقق ةپرسشنام ازسازمانی شکافندة 

از  سرمایة اجتماعی برای سنجش و ـ، (سؤال 1) طیمح ،(سؤال 1) یفناور، (سؤال 1ساختار )، (سؤال

 1) یشناخت، (سؤال 1) یساختار ـ در سه بعد سؤال 61( با 6338گوشال )ناهاپیت و  رسشنامهپ

روایی  دأییتی برا .شد استفاده بود شده میتنظکه با طیف لیکرت  ـ (سؤال 2) یا رابطه ،(سؤال

، روایی محتوایی(خبرگان )و استادان  تانظر ازعالوه بر استفاده  ،ها پرسشنامهی و صوری ایمحتو

ها و سازگاری درونی هر یک  منظور سنجش پایایی پرسشنامه  . بهشدمحاسبه ( AVE) روایی همگرا

از  شده یآور جمعی ها داده. شد  محاسبه( CRهای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ) ها شاخص از سازه

ی ساز مدلآن بین متغیرها( و  و شدترابطه  فقدانبرای وجود یا ) رسونیپطریق ضریب همبستگی 

در و  SPSS افزار نرم، نورسیپضریب همبستگی ة محاسبدر . ندتحلیل شد (SEMمعادالت ساختاری )

 به کار گرفته شد. PLS افزار نرمی معادالت ساختاری ساز مدل

 تحقیق یها افتهی

 9در جدول  شناختی نمونه های آمار توصیفی، ترکیب جمعیت از داده آمده دست بهنتایج  بر اساس

 .است آمده

 شناختی جمعیت یها یژگیو. 3جدول 

 درصد فراوانی ها یژگیو  درصد فراوانی ها یژگیو 

وضعیت 

 تأهل

 85 621 متأهل
 ةسابق

 خدمت

 61 92 سال 62از کمتر 

 22 622 سال 52تا  62 58 92 مجرد

 جنسیت
 53 21 سال 52از  شتریب 16 661 مرد

 93 12 زن
 

 

 شغلی ةرد

 8 62 مدیر معاونت/

 

 یالتتحص

 51 11 رئیس دایره 62 58 تر نییو پاکاردانی 

 53 22 کارشناس مسئول 22 32 کارشناسی

 93 12 یگر اقدام 92 18 ارشد و باالتر کارشناسی
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درونی و بیرونی  ةنهفتشناختی به بررسی روابط میان متغیرهای  اطالعات جمعیت ةارائپس از 

 PLS افزار نرم شده یآور جمعی ها دادهها با  ابعاد آن برای بررسی برازش متغیرها وپرداخته شد. 

ارزیابی مدل  شود بایدید أیت. برای اینکه مدل ساختاری یا همان نمودار مسیر دشاستفاده 

 .دشومدل درونی( محاسبه ) یساختارمدل بیرونی( و ارزیابی مدل ) یریگ اندازه

 ی(مدل بیرون) یریگ های ارزیابی مدل اندازه . شاخص4جدول 

 R Squar CV-R CV-C آلفای کرونباخ AVE CR متغیر

 13/2 81/2 99/2 1/2 1/2 2/2 قبول  حد قابل

 82/2 89/2 - 19/2 82/2 15/2 سرمایة اجتماعی

 ةشکافند های جریانمدیریت 

 سازمانی
86/2 81/2 18/2 31/2 81/2 86/2 

   91/2 81/2 81/2 11/2 شفافیت سازمانی

 

 2/2 بیشتر از (AVE) شده استخراجواریانس  نیانگیمیار عم دهد یمان نش 1جدول  گونه همان

( که بر اساس میزان CR). پایایی ترکیبی دهد یمرا نشان  ها پرسشنامهکه روایی همگرایی  است

و شاخص آلفای کرونباخ )میزان  شود یممربوط به سنجش هر عامل محاسبه  سؤاالتسازگاری 

R) نییتعضریب . باشند یم 1/2بیشتر از  (ن با سازهمتغیرهای مکنو زمان همبارگیری 
 ةدهند نشان( 2

و معیاری است که برای متصل  گذارد یم زا درونبر یک متغیر  زا بروناست که یک متغیر  یریتأث

 چه هر .رود یممعادالت ساختاری به کار  یساز مدلو بخش ساختاری  یریگ اندازهکردن بخش 

و شاخص بررسی  6مدل بهتر است. شاخص بررسی اعتبار اشتراک این مقادیر بیشتر باشد، برازش

گیری، کارآمدی مدل ساختاری را برای هر  با در نظر گرفتن مدل اندازه ،5اعتبار حشو یا افزونگی

 بینی است. توانایی پیش دهندة نشانها  کند. مقادیر مثبت این شاخص گیری می زا اندازه بلوک درون

یان متغیرهای تحقیق، ابتدا آزمون همبستگی اجرا شد. به دلیل نرمال بودن منظور بررسی ارتباط م  به

است. نتایج آزمون نشان  دهآم 2جدول در  آن نتایج که شد متغیرها، ضریب همبستگی پیرسون محاسبه

 نیهمچنشفافیت سازمانی و و سازمانی شکافندة های  مدیریت جریان با سرمایة اجتماعیدهد بین  می

                                                                                                                                                    
1. CV- Communality 
2. CV-Redundancy 
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بیشترین  که  یطور؛ همبستگی وجود دارد سازمانیشکافندة های  نی با مدیریت جریانشفافیت سازما

 1311/2با میزان  سرمایة اجتماعی با سازمانیشکافندة های  همبستگی مربوط به همبستگی مدیریت جریان

 .است 9182/2با شفافیت سازمانی با میزان  سرمایة اجتماعیو کمترین میزان مربوط به همبستگی 

 و انحراف معیارها نیانگیممتغیرها،  . نتایج همبستگی بین5ل جدو

 شفافیت سازمانی سرمایة اجتماعی انحراف معیار میانگین متغیرها

1965/2 1212/5 سرمایة اجتماعی    

1886/2 6118/9 شفافیت سازمانی  9182/2  

9113/2 1835/5 سازمانی ةشکافندهای  مدیریت جریان  1311/2 2388/2 
 

سازی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر اجرا شد. تحلیل  مدل ی تحقیقها هیفرضبرای آزمون 

افزار  دهد. دو خروجی مهم نرم زمان نشان می طور هم مسیر فنی است که روابط بین متغیرها را به

مدل در حالت تخمین استاندارد و مدل در حالت ضرایب معناداری است. در حالت تخمین 

در خروجی  وی وابسته به آن رهایمتغزان تبیین استاندارد واریانس هر متغیر توسط استاندارد می

 ةدهند نشاناعداد روی مسیرها  شود. ضرایب معناداری معنادار بودن روابط متغیرها مشخص می

بارهای عاملی است. ضرایب  ةدهند نشانضرایب مسیر و اعداد روی فلش متغیرهای مکنون 

 اثر مثبت و معنادار بین متغیرهای تحقیق است. ةدهند نشانمسیرها نیز 

در  آمده دست به دهد. اگر مقادیر معناداری ضرایب مسیر متغیرهای پژوهش را نشان می 5شکل 

مشاهده  .(6936 و همکاران آذرمعنادارند )باشد، ضرایب مسیر  1/2از  تر بزرگاین خروجی 

، 18/2 بابرابر سازمانی  ةهای شکافند ریانمدیریت ج بر سرمایة اجتماعیمیزان تأثیر  که شود می

و میزان تأثیر شفافیت سازمانی بر  ،12/2 با برابر بر شفافیت سازمانی سرمایة اجتماعیمیزان تأثیر 

R است. ضرایب 21/2 با سازمانی برابر ةهای شکافند مدیریت جریان
یک متغیر  تأثیر ةدهند نشان 2

. بر اساس شود یمگرفته  در نظرمالک  99/2ر باالی و مقادی ستزا درونبر یک متغیر  زا برون

Rمقادیر 
سرمایة سازمانی توسط  ةهای شکافند از مدیریت جریان درصد 2/31آمده  دست به 2

 است درصد 8/91 با برابر این مقدار در ایجاد شفافیت سازمانی که یدرحال ؛افتد یماتفاق  اجتماعی

 .استاین مقادیر بیشتر از مقدار مالک  که
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 معناداری ضرایب مسیر متغیرهای پژوهش .2 شکل

 
 مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد .3 شکل
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در این  آمده دست بهدر حالت استاندارد( اگر مقادیر تی پژوهش  )مدل ساختاری 9در شکل 

 و همکاران آذرمعنادارند )باشد، ضرایب مسیر  -31/6از  تر کوچکیا  31/6از  تر بزرگخروجی 

بر مدیریت  سرمایة اجتماعی تأثیرحاکی از آن است که مقدار تی،  شده محاسبه ریمقاد (.6936

و  ،(831/1شفافیت سازمانی ) بر سرمایة اجتماعی تأثیر(، 621/2سازمانی ) ةشکافند های جریان

تر از حداقل  ( بزرگ511/2)سازمانی  ةشکافند های جریانشفافیت سازمانی بر مدیریت  تأثیر

معیاری برای سنجش  PLS سازی مسیری در مدل بنابراین ضرایب مسیر معنادارند. .ندا هشد تعیین

یک معیار کلی برای نیکویی  (5222) شهمکارانتننهاوس و  حال، این مدل وجود ندارد. با همة

GOF به نام، برازش
نظر  گیری و ساختاری را مد . این شاخص هر دو مدل اندازهپیشنهاد دادند ،1

رود. این معیار زمانی به کار  می شماربینی عملکرد کلی مدل به  د و معیاری برای پیشده قرار می

R میانگین هندسی صورت  و به گیری از نوع انعکاسی باشد های اندازه رود که مدل می
و متوسط  2

کیفیت مناسب و مطلوب  ةدهند نشان 91/2. مقادیر باالتر از دشو میصورت زیر محاسبه  اشتراک به

 آن که در شود محاسبه می 6رابطة طبق  GOF اریمع .(6936 همکاران)آذر و  استمدل 

داد  های درون سازه R Squares نیز میانگین مقادیر اشتراکی و  ةنشان 

 .هستند GOF متوسط و قوی برای و مقادیر ضعیف 91/2و  52/2 و 26/2است. سه مقدار 

(6) 
2GOF

GOF 0 / 78*0 0 // 76 16



 

Communalities* R
 

است،  91/2که بیشتر از  ،(12/2خاموشی هوشیارانه ) شدة محاسبه GOFبا توجه به مقادیر 

توان گفت مدل کلی از کیفیت باال و قوی برخوردار است. با توجه به میزان اثر متغیرها بر  می

 آزمون قرارها را مورد  توان فرضیه دیگر و با در نظر گرفتن ضرایب معناداری این روابط می یک

 داد.

                                                                                                                                                    
1. Goodness Of Fit 
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 های تحقیق . نتایج آزمون فرضیه6جدول 

 میرمستقیاثر غ نتیجه ضریب مسیر مقادیر تی فرضیه

 ةشـکافند  هـای  جریـان بـر مـدیریت    سـرمایة اجتمـاعی   تأثیر

 سازمانی
 - یدأیت 132/2 2/ 621

 - یدأیت 121/2 831/1 بر شفافیت سازمانی سرمایة اجتماعی تأثیر

 ةشـکافند  هـای  جریـان  تانی بـر مـدیری  شـفافیت سـازم   تأثیر

 سازمانی
 - یدأیت 211/2 511/2

هـای   و مـدیریت جریـان   سـرمایة اجتمـاعی  میان  ةرابطتاثیر شفافیت سازمانی بر 

 سازمانی ةشکافند
 95/2 یدأیت -

 

 ةشکافند های جریانبر مدیریت  سرمایة اجتماعیاثر مثبت و معنادار  ةدهند نشان 1جدول 

بر شفافیت  سرمایة اجتماعیاثر مثبت و معنادار  و 621/2و مقدار تی  18/2ن سازمانی به میزا

و همچنین اثر مثبت و معنادار شفافیت سازمانی بر  831/1 یتبا مقدار  12/2سازمانی به میزان 

های  بنابراین فرضیه .است 511/2با مقدار تی  25/2سازمانی به میزان  ةشکافند های جریانمدیریت 

 ،سرمایة اجتماعیدهد  شود. از سوی دیگر نتایج تحلیل مسیر نشان می می یدأیتسوم  دوم و و اول

 های جریانطور غیرمستقیم و از طریق شفافیت سازمانی بر مدیریت   به ،مستقیم تأثیرعالوه بر 

مستقیم آن  تأثیرکمتر از  ( و12/2*25/2) 95/2معادل  تأثیرگذارد که این  سازمانی اثر می ةشکافند

 ( است.18/2)

بین دو متغیر از آزمون سوبل  ةرابطمیانجی یک متغیر در  تأثیردر رابطه با سنجش معناداری 

که در صورت  آید می به دست 5ة رابطاز طریق  Z- VALUE . در این آزمون مقدارشود میاستفاده 

 تأثیردن درصد معنادار بو 32در سطح اطمینان  توان یم 31/6بیشتر شدن قدر مطلق این مقدار از 

 کرد.ید أیتمیانجی یک متغیر را 

(5) 
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مقدار ضریب مسیر میان متغیر  b، مقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی a ،5ة رابطدر 

خطای  sb و ،خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی sa، میانجی و وابسته

 .استنجی و وابسته استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میا

از مسیر سازمانی  ةشکافند های جریانمدیریت ر ب سرمایة اجتماعی تأثیرچهارم ) ةفرضیدر 

 511/2و  621/2 و 25/2 و 18/2به ترتیب  sb و sa و b و a مقادیر مربوط به (شفافیت سازمانی

توان نتیجه گرفت  یم ،نیبنابرا .به دست آمد 61/8مقدار معناداری  رابطهکه با قرار دادن در  است

 های جریانو مدیریت  سرمایة اجتماعی ةرابطاثر میانجی کمتری بر شفافیت سازمانی متغیر 

 شود. میید أیتچهارم نیز  ةفرضیگذارد. بدین ترتیب  می سازمانی ةشکافند

 گیری نتیجه

 الشعاع تحتارکان یک سازمان را  همةتغییر و تحوالت محیطی  بیان شدنیز  تر شیپکه  گونه همان

. به دلیل عدم است ریناپذ اجتنابامری  ها سازمانو اتخاذ راهبردی مناسب از سوی  دهد یمقرار 

 های سرمایهسازمان )داخلی  های ظرفیت بر  تکیهناچار به  ها سازمانامکان کنترل عوامل محیطی، 

این  در این موضوع،با توجه به اهمیت . اند این عوامل های تواناییاز حداکثری  ةاستفادو  انسانی(

 میانجیگریبا سازمانی  ةشکافند های جریانبر مدیریت  سرمایة اجتماعی تأثیربه بررسی  پژوهش

 فقدانبا توجه به  .شدپرداخته استان مازندران و نهادهای دولتی  ها سازماندر شفافیت سازمانی 

افنده با های شک و مدیریت جریان سرمایة اجتماعی ةرابطدر خصوص و مطالعه  پژوهش

پژوهش حاضر در نظر پژوهشگران در  ،از ایران خارجدر داخل و  ،ی شفافیت سازمانیگریانجیم

 موردو  دوش استخراجد تا از این طریق نتایج جدیدی ناین ارتباط را به آزمون بگذار شتنددا

 .ردیگپژوهشگران و مدیران قرار  ةاستفاد

بر  سرمایة اجتماعیمتغیر  تأثیرضریب  تحقیق نشان داداول  ةفرضی وتحلیل تجزیه نتایج

 در. است معنادارمثبت و  تأثیر گویایاست که  18/2 با برابرسازمانی  ةشکافند های جریانمدیریت 

موجبات مدیریت بهتر  سرمایة اجتماعیوجود سطح باالیی از  گفت توان میتفسیر این نتیجه 

ها،  ها، نگرش وجود هنجارها، ارزشدیگر  تعبار کند. به را فراهم می سازمانی ةشکافند های جریان
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و نوع روابط خاص حاکم بین  ،ارتباطی مناسب ةگسترد ةباورها، فرهنگ و زبان مشترک، شبک

 .آورد فراهم میرا  سازمانی ةشکافند های جریاناعضای یک سازمان امکان مدیریت 

برابر  فافیت سازمانیبر ش سرمایة اجتماعی تأثیرنتایج تحقیق نشان داد مقدار ضریب  نیهمچن

دوم(. این نتیجه مؤکد این مطلب است فرضیة مثبت و معنادار این رابطه است ) تأثیرحاکی از  و 12/2

ارائه اطالعات تفصیلی و دریافت در مشارکت موجب افزایش  سرمایة اجتماعیهای  مؤلفه که ارتقای

ارتقای ، اطالعات واقعی ئید بودنبودن و مورد تا کامل بودن، مرتبط صحت داشتن،افزایش ، بازخورد

و مسائل سازمانی و  ها جنبهتمام  رندهیدربرگپوشش اطالعات تسهیم شده و در ییپاسخگوتوان 

ة جینت .گردد می اطالعات داشتن نگاهمیزان تالش سازمان برای مخفی و کاری  کاهش پنهان

 .( همخوانی دارد6938) پناهی ( و6938پور ) با بخشی از نتایج تحقیق دیهیم آمده دست به

شفافیت سازمانی بر مدیریت د شسوم( مشخص  ةفرضی) قیتحقهای دیگر  بر اساس یافته

بر  است. 21/2آن نیز  تأثیرگذارد که ضریب  مثبت و معنادار می تأثیرسازمانی  ةشکافند های جریان

، اطالعات (بازخورداطالعات تفصیلی و دریافت  ةارائمشارکت )توان گفت  اساس این یافته می

پوشش اطالعات ) ییپاسخگوبودن(، ید أیتمورد  ،بودن کامل بودن، مرتبط صحت داشتن،) یواقع

میزان تالش سازمان برای )کاری  و کاهش پنهان ،مسائل سازمانی( همة ةرندیدربرگشده و  تسهیم

 ةجیتن سازمانی دارد. ةشکافند های جریاناطالعات( سهم بسزایی در مدیریت  داشتن نگاهمخفی 

 همخوانی دارد. (6931) شبا بخشی از نتایج تحقیق سرلک و همکاران آمده دست به

سرمایة در ارتباط بین  متغیر میانجییک  منزلة بهشفافیت سازمانی مشخص شد  نیهمچن

 های یافته. چهارم( ةفرضیاست ) تأثیرگذارسازمانی  ةشکافند های جریانو مدیریت  اجتماعی

شفافیت وجود گفت  توان یم. در تفسیر این ارتباط دادنشان  95/2را  تأثیرتحقیق ضریب این 

 و اعتماد و ها گروه یهمگن یای و ارتقا روابط شبکه و ای شبکه یوندهایپ یوجب فزونسازمانی م

سازمان  یبه اعضا شتریقدرت و جسارت ب و مشترک تیو هو دوش می قابلتعهد و انتظار مت

 سازمانی را تقویت کند. ةشکافند های جریانبر مدیریت  ة اجتماعیسرمای تأثیرتواند  و می بخشد می

ی ارزشمند از ا مجموعه سرمایة اجتماعی از تحقیق حاکی از آن بود که متغیر آمده دست بهنتایج 

 ذاتی در روابط اجتماعی افراد نهفته است و مشتمل بر صداقت، طور  بهی است که ریو ذخامنابع 
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 رسان یاری تواند یماز این طریق  و و وفاداری است ،، همبستگییدوست ی،همدرد تفاهم، حس

تواند  ها نمی ویژه در مواقعی که اقدامات سازمان به باشد؛ ی دولتی در تحقق اهدافشانها سازمان

سرمایة توان از  می . بنابراین،باشد زیآم تیموفقمحیطی  تأثیرگذاردر مواجهه با عوامل  ییتنها به

 دهندة نشانکه د کراستفاده عوامل محیطی  تأثیرگذاری ةدامنبرابر کاهش در  و مواهب آن اجتماعی

طرف دیگر  از سازمانی است. ةشکافند های جریانو مدیریت  سرمایة اجتماعیبین دار امعن ةرابط

دارد و  دارامعن ةرابطبا شفافیت سازمانی  سرمایة اجتماعیاین نکته است که متغیر  دیمؤنتایج 

و ارتقای اعتماد و هویت  یا شبکهروابط  و یا شبکهپیوند  این متغیر موجب ةگان هسافزایش ابعاد 

با دقت  موقع بهاطالعات صحیح و  یگذار اشتراکارائه و  جهینت درد و وش میمشترک میان اعضا 

 با افزایش توان یم بنابراین .ابدی یمدر سراسر سازمان بهبود کامل و جامع  طور  بهبسیار زیاد و 

سازمانی  تیشفاف .افزایش داد پژوهش مورد ةجامعشفافیت سازمانی را در  میزان ة اجتماعیسرمای

 ةشکافند های جریانی با مدیریت کار پنهانپاسخگویی و  با ابعاد مشارکت، اطالعات واقعی،

مواجهه با  در افزایش این ابعاد موجب مصونیت سازمان جهینت درمعنادار دارد.  ةرابطسازمانی 

 ینیب شیپو ابهام زیاد قابل  ،عوامل محیطی به دلیل گستردگی، پیچیدگی. استحیطی عوامل م

باال در با بهبود متغیر شفافیت سازمانی  توانند یمپژوهش  ةجامعی دولتی ها سازمانبنابراین  یست.ن

 بر ارکان سازمان این عوامل تأثیرگذاریتقلیل مواجهه با این عوامل و  هنگام سازمان آمادگی بردن

بر شفافیت سازمانی  از طریق سرمایة اجتماعی تأثیرتحقیق  نتایج از دیگر داشته باشند.بسزا  یسهم

یی که در ها نقشو  تیمأموری شفاف در قبال ها سازمان که آنجا از. بودپارانویید سازمانی مدیریت 

جبات افزایش مو نفعان یذدر دسترس  قرار دادن اطالعات و با هستند پاسخگو کنند یمجامعه ایفا 

که با متغیرهایی  ـ سرمایة اجتماعی، توجه به آورند میی و بهبود عملکردشان را فراهم تمندیرضا

نقش  ـ دیگران سروکار دارد ةدربارنگرانی  ،یهمبستگ عمومی، مشارکت همچون اعتماد، آگاهی،

 دارد.دولتی  های سازمان محیطی یها بحراناز  رفت برونافزایش توان  مهمی در

شفافیت و  سرمایة اجتماعی های مؤلفهیک از  اساس این نتایج و با توجه به اهمیتی که هر بر

 :دشو میدارند پیشنهاد  یسازمان ةشکافند های جریانسازمانی در بهبود مدیریت 
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آن بر ارکان سازمان،  یرگذاریتأثعوامل محیطی و  ریناپذ انیپاو  وقفه یببا توجه به تغییرات 

و  سرمایة اجتماعیة مؤلف استفاده از با ،و آموزش بیشتر کارکنان تبیینبا دولتی  ایه سازمانمدیران 

 یها انیجربا ایجاد خاصیت اهرمی در برابر ، ها تنشضمن کاهش ، سازمانشفافیت سازمانی در 

تحقق اهداف  منظور  به محیطی یها انیجردر خدمت گرفتن اتکایی برای ة نقط سازمانی،شکافندة 

خود  های تصمیمگفتار و و  شفاف پاسخگوی اعمال های سازمان که آنجا از. کنندهم فراسازمان 

پاسخگوی  نفعان یذ در قبالو  ایجاد کنند را عموم مردماطالعات برای ارائة امکان  دبای  ،هستند

ی ها )شبکه کیالکترونی دولت ها تیظرفبا استفاده از  نیهمچن عملکرد سازمان مربوطه باشند.

ها و کارکنانشان و آحاد جامعه  تبادل اطالعات را بین سازمانزمینة ی خبری( ها سایت اجتماعی و

اقدام در این خصوص داشته نحوة کارکنان درک صحیحی از شرایط موجود و همة تا آورند فراهم 

موتور محرک مثابة  به) همکاری صمیمانه بین کارکنان ضرورت وکار کسبفزایندة  رقابت باشند.

نوعی خاص منزلة  به سرمایة اجتماعیبه  توجه .برجسته کرده است شیپ از  شیبرا  ان(سازمتوسعة 

دیگران دربارة نگرانی  ،که با متغیرهایی مانند اعتماد، آگاهی، مشارکت عمومی، همبستگی ـ سرمایهاز 

  .باشد ی دولتیها سازمانروح اعتماد و همبستگی در احیاکنندة ند توا یم ـ وکار داردرس

ی تیمی و مشارکت افراد، استفاده از ها تیفعال، ایجاد جوّ اعتماد در محیط کار، تقویت نیابنابر

ی ها مهارتی صحیح ریکارگ بههای سرمایة اجتماعی در نظام ارزیابی عملکرد، و آموزش و  شاخص

های شکافندة سازمانی کارگشا باشد.  تواند در زمینة مدیریت جریان رفتاری کارکنان و مدیران می

 باها  ی آموزشی برای مدیران به منظور آشنایی آنها دورهتوانند با برگزاری  مسئوالن و متولیان امر می

سرمایة اجتماعی، ضمن  های شکافندة سازمانی و نقش شفافیت سازمانی و مدیریت جریان

از آن بپردازند ة این متغیرها و پیامدهای ناشی جادکنندیا، به شناساندن عوامل ها دهیپدی این پرداز مفهوم

مدیران همانند شناگران ماهری  کنند تارا فراهم  ی محیطیها بحرانو موجبات افزایش قابلیت مقابله با 

 از این ورطه جان سالم به در برند. شوند یمی شکافندة دریایی ها انیجرکه در ساحل دریا گرفتار 
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تـأثیر  (. »6931) یواعظمـ  مدمهـدی ؛ محبرزگرلـو ؛ مهـین  رو سـبک ؛ مهـدی  دیسع ی اصفهانی،اغیآب .6

، ش 1د ، مـدیریت سـرمایة اجتمـاعی   ، «های دولتی سرمایة اجتماعی بر سالمت سازمانی در سازمان

 .552 ـ 633 ، صص5

، سـازی مسـیری سـاختاری در مـدیریت     مـدل (. 6936قنـواتی )  زاده؛ مهدی غالم آذر، عادل؛ رسول .5

 نگاه دانش. ،تهران

ی نقـش شـفافیت سـازمانی بـر تعارضـات سـازمانی بـا میـانجیگری         ارزیـاب (. »6938بالل )پناهی،  .9

 تیریمـد  ،«ی آذربایجـان شـرقی(  ا منطقـه مطالعـه: سـازمان آب    مورداثربخش )ارتباطات سازمانی 

 .98 ـ 52 ، صص1، ش 1د  ،های دولتی سازمان

 ،«هی شـیع هـا  آمـوزه بـر    محـور بـا تکیـه    امامت سرمایة اجتماعی ةنظری(. »6933حامد ) پوررستمی، .1

 .531ـ  515 صص ،9ش  ،1، د سرمایة اجتماعیمدیریت 

وری راهبـردی بـا   آنـو  بر سرمایة اجتماعیتأثیر (. »6933) معتمدی گلوگاهی فاطمهتوکلی، عبداهلل؛  .2

 ـ   81 صـص  ،6ش  ،1د ، سرمایة اجتماعیمدیریت ، «ی نوآورانهسازمان جوّتوجه به نقش تعدیلگر 

623. 

سـرمایة  نتیجه با میانجیگری  ـ شفافیت سازمانی بر مدیریت جنجال ریتأث(. »6938) یمهدپور،  دیهیم .1

 .15 ـ 93 ، صص31، ش مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(، «اجتماعی

شـفافیت   تـأثیر » (.6931)عابـدی جعفـری    ی؛ حسـن نجار رضا ی؛انداریم پور، مهدی؛ کمال میهید .1

، د سرمایة اجتماعیمدیریت ، «جتماعیسرمایة ای گریانجیمسازمانی بر مدیریت ترومای سازمانی با 

 .921 ـ 589 صص، 5، ش 1

ی کارکنـان  ها مهارتترومای سازمانی بر  راتیتأث(. »6931) وند کولی نیحسریپی؛ محمدعلسرلک،  .8

 .21 ـ 12 ، صص6، ش 1د  ،شفای، «در یک بیمارستان خصوصی در ایران

تحلیـل و  (. »6931نوریـانی )  نیمحمدحسسلطانی؛  خلیفه رسولی؛ حشمت ی؛ رضامحمدعلسرلک،  .3

س ، ی مـدیریت عمـومی  ها پژوهش، «سازمانی ةهای شکافند در ایجاد جریان مؤثری عوامل بند رتبه

 .85 ـ 23 ، صص91، ش 62
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 ةهـای شـکافند   ثر بر جریـان ؤشناسایی عوامل م»(. 6932نوریانی ) سرلک، محمدعلی؛ محمدحسین .62

، 9، ش 8د ، مـدیریت دولتـی  ، «بنیـاد  پـردازی داده  ههای دولتی با استفاده از اسـتراتژی نظریـ   سازمان

 .212 ـ 229 صص

ای مـدیران در مواجهـه بـا     رفتـار حرفـه  (. »6938) نوریـانی محمـد حسـین   سرلک، محمـد علـی؛    .66

، ش 61س ، علوم مدیریت ایران، «استفاده از قدرت ةای دربار سازمانی: مطالعه ةهای شکافند جریان

 .659 ـ 622 ، صص21

ای مـدیران در   طراحـی مـدل رفتـار حرفـه    » (.6933)نوریـانی  محمد حسـین   لی؛ سرلک، محمد ع .65

مطالعات رفتار ، «سازی ساختاری تفسیری سازمانی با استفاده از مدل ةهای شکافند مواجهه با جریان

 .592 ـ 523 صص، 6، ش 3، س سازمانی

و بدبینی سازمانی با در  رفتار رهبری مدیران ةرابط(. »6931ی )شکراله مهرداد ظهورپرونده، وجیهه؛ .69

هـای رهبـری و مـدیریت     پژوهش، «وپرورش نظر گرفتن نقش تعدیلگر عدالت سازمانی در آموزش
 .618 ـ 666 ، صص65، ش 9س ، آموزشی

، 6ش ، 1د ، هـای دولتـی   مدیریت سـازمان  ،«آفرینی افزایی تا هم از هم» (.6931) اریاسفندوند،  فرج .61

 .15 ـ 26 صص

بـا اسـتفاده از رویکـرد     سرمایة اجتمـاعی چارچوبی برای بازتولید  ةارائ(. »6938محمدرضا ) فالح، .62

 .529 ـ 616 صص ،39، ش 58س (، بهبود و تحول) تیریمدمطالعات ، «فراترکیب

 سـرمایة اجتمـاعی  »(. 6933نوروزی ) عزیزی؛ محمد اسکندری؛ فرهاد شمس، میرفیض؛ بهمن فالح .61

 .961 ـ 531 صص، 9، ش 1، د ایة اجتماعیمدیریت سرم، «ها نهیهزو رفتار نامتقارن 

سـرمایة  ی ارتباطی مـدیران و  ها مهارت ةبررسی رابط» (.6931) یکجورایک داودزاده، سعید؛  وسفی .61

 .661 ـ 32 ، صص6 ش ،5د ، سرمایة اجتماعیمدیریت  ،«سازمان اجتماعی
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