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چکیده
ندینمایمنفعان هر سازمان جهت تحقق اهداف خودشان از هر ابزاري استفاده ذي

بنـابراین  اسـت؛  نیـل بـه نتیجـه مطلـوب     آفرینی جهـت که یکی از این ابزارها، جنجال
بـر متغیرهـاي شـفافیت    تأکیـد نتیجه افراد بـا  –مدیریت جنجال حاضر باهدفقیتحق

و ازنظـر روش،  يکـه ازنظـر هـدف کـاربرد    شـده اجتمـاعی انجـام  هیو سرماسازمانی 
ــ ــیمایپ-یفیتوص ــیش ــدیم ــار . باش ــه آم ــژوهشيجامع ــر385را پ ــان نف از کارکن

ي ریـ گنمونـه روش که با استفاده از انددادههاي دولتی استان مازندران تشکیل سازمان
ار ابـز .شـدند انتخاب عنوان نمونه بهنفر191تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان 

آلفاي کرونباخ و با محاسبهو روایی آنان بود که پایایینامهپرسشهادادهي آورجمع
.آشنا به موضـوع تائیـد شـد   و خبرگانپایایی ترکیبی، روایی همگرا و توسط استادان 

ي هـا افتـه ی. انجام گرفـت PLSو SPSSيافزارهانرملهیوسبهنیز هادادهلیوتحلهیتجز
اختاري نشان داد همـه مسـیرها از شـفافیت سـازمانی و سـرمایه      ي معادالت سسازمدل

و همچنین از مسیر شفافیت سازمانی از طریق متغیر جنجال نتیجهاجتماعی بر مدیریت 
هـا تائیـد   نتیجـه معنـادار بـوده و روابـط بـین آن     –بر جنجال میانجی سرمایه اجتماعی

اجتمـاعی در کنـار شـفافیت    گذاري بر سرمایهتوان نتیجه گرفت سرمایهشود و میمی
.نتیجه افراد کمک کند-جنجالتواند به مدیریتسازمانی می

.نتیجه، شفافیت سازمانی، سرمایه اجتماعی-جنجال:واژگان کلیدي

)نویسنده مسئول(، نوشهر)ره(استادیار ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی.1
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مقدمه
بـدیلی در سـاختار جوامـع ایفـا نمـوده و فلسـفه       هـاي دولتـی نقـش بـی    حاضر سازماندر حال

ن نیازهاي مختلف آحاد جامعه است که بـه نحـوي از انحـاء    ها، برآورده نمودتأسیس این سازمان
ترین بازوان اجرایـی  عنوان مهمها بهاین سازمان. شوندها منتفع میمختلف، از خدمات این سازمان

اتکـا در اجراي منویات حکومتی، رابط بین مردم و عناصر حاکمیتی محسوب شده و بـا اعتمـاد و   
دیهـیم  (ها و اهداف راهبردي نظـام حـاکمیتی را انتظـار داشـت     توان اجراي طرحبه این نهادها می
هاي دولتـی برخـوردار   نفعانی که از خدمات سازمانبررسی عملکرد ذي). 1397پور و همکاران، 

چــارچوبکــه اهــداف و منــافع ایــن متعــامالن در شــوند، حــاکی از آن اســت کــه هنگــامیمــی
آیـد و ایـن   وانین و مقررات برایشان نـاگوار مـی  ، تمکین به قگرددینمساختارهاي سازمانی تأمین 

مسدود شدن مسیر قـانونی  ). 1395سرلک،(شودیممنجر به اقدامات هنجار شکنانه از سوي ایشان 
ی رقـانون یغتحقق اهداف، به معناي اتمام فرآیند کار تلقی نشده و جسـتجو بـراي سـایر مسـیرهاي     

از دور زدن قــوانین و مقــررات، انـد عبــارتایــن افـراد  مورداسـتفاده راهبردهــاي . شـود یمــآغـاز  
کـه فـرد ذینفـع پـس از     هنگامی). 1396عبدي و همکاران،(ي سازمانی هاکنکارچاقي، بازیپارت

، از سـر استیصـال و   شودینمی به این نتیجه برسد که کار وي انجام ررسمیغي رسمی و هاراهطی 
تـا شـاید از ایـن طریـق بـه اهـدافش       ) 1395سرلک،(دینمایماندازي جنجال درراهیا تعمد سعی 

.برسد
گستري علم و دانـش، موجـب بـه    و مرزی به همراه تغییر و تحوالت فناورانه نیآفرجنجالاین 

، رهنمـود (گردیـده جامعـه  ی اداره عمـوم يسـاختارها، نهادهـا و کارکردهـا   هیکلچالش کشیدن 
پرآشـوب حاضـر، نیازمنـد    مـتالطم و در عصـر هـا و بـراي مانـدگاري    سـازمان و) 1386عباسپور،

و آن را دنشـو که مانند روحی در کالبد سـازمان دمیـده   اندتازهي بدیع و هاهینظري نو و هاشهیاند
چنین شـرایطی بقا در يبراها سازمان.)1396فرج وند،(ي سهمگین حفظ نمایندهاطوفاندر برابر 

کـه  ییاز ابزارهـا یکـ ی. باشـند یمـ دیـ جديهـا ياستراتژیتازه و طراحيابداع ساختارهامند زیان
کـه  )1395، عظیمی،شیدرو(است یسازمانتیشفافکند،یمياریها را در تأمین اهداف سازمان

تیـ زمی بـه  ابیـ دسـت هـا در  امدادرسـان سـازمان  در بهبود و توسعه امـور و  ينقش مؤثرتواند می
) 1،2010برگـر و اوانـز  (ینسـازما مـؤثر عملکـرد  ازینشیپو ) 1391، شمسی،حسن(داریپایرقابت

1. Burger & Owens
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ــد ــ. باش ــمندان آن رایبرخ ــمفاندیش ــواندتری ــدنیاز ق ــختدیش ــهیگو س ــته ران ــن و (دانس نلس
.)1391صمدي، عباسی، (دارد هاسازمانکه نقش بسزایی در سالمت و انسجام )1،2009مدسن

زیـت رقـابتی   ی ممبـان ، مبین ایـن نکتـه اسـت کـه     هاسازمانبررسی عوامل مؤثر در پیشرفت امروزه
هـاي فکـري،   و سـرمایه رملمـوس یغي هـا یـی داراي ملمـوس بـه   هـا یـی داراها از منابع سخت و سازمان

سـرمایه اجتمـاعی تعبیـر    عنـوان بـه کـه از آن  )1394یوسـف زاده، کیـا کجـوري،    (ارتباطی و اجتماعی
ـیاري از صـاحب    . ، تغییر نمـوده اسـت  گرددیم ـنتی و م هـا شـکل نقـش نظـران، بـه نظـر بس لمـوس  ي س

ایـن نـوع   و) 1396آیباغی و دیگران،(شده رنگکمي سازمانی در مقایسه با سرمایه اجتماعی هاهیسرما
دهـد یمـ شواهد نشان و) 1390ي، ریآقا نص(ایفا کرده هاهیسرماي از سایر ترمهماز سرمایه، نقش بسیار 

).2015، 2رانآریکول و همکا(است ی اتیو حبراي رشد و توسعه پایدار جوامع ضروري که
در زنـدگی اجتمـاعی   و گونـاگون ي وظـایف متنـوع   دارعهدهرغمیعلهاي دولتی سازمان

برخـورد  ) کارکنـان (ی سـازمان درونو ) رجوعانارباب(برون افراد، ممکن است با متعامالنی از 
کثـرت لیـ بـه دل کـه  باشـند یمقانونی و بعضاٌ غیرقانونی نامحدودي هاخواستهنمایند که داراي 

این ناکامی متعامالن . نباشدریپذامکانهاخواستهتقاضاها و محدودیت شدید منابع، اجابت این 
کـه پیامـدهاي   گـردد یمـ ی نـ یآفرجنجـال درونی و بیرونی موجب مسـتعد شـدن ایـن افـراد بـه      

ناگواري از قبیل اختالل در دستیابی به اهداف سازمانی، حاکم شـدن جـوي آکنـده از یـاس و     
مخـدوش  ش انگیزه کارکنان، نقصان در اعتمـاد سـازمانی در بـین آحـاد جامعـه،     ناامیدي، کاه

را براي سـازمان، بـه   تضعیف سرمایه اجتماعیتیدرنهاشدن مشروعیت و مقبولیت سازمانی و 
، فضاي بسته عملکردي و وجـود  کندیمیکی از مسائلی این پیامدها را تشدید . آوردیمارمغان 

کـه شـائبه فسـاد و اقـدامات غیرقـانونی را بـه دلیـل        هـا اسـت  مانحصارهاي آهنین پیرامون ساز
بـا گسـترش مبـانی دموکراسـی و قائـل شـدن حقـوق        . دیـ نمایمـ مدیریت اسـتبدادي، تقویـت   

تـا  ها ملزم به فروریختن حصـار پیرامـونی خودشـان شـده    شهروندي براي آحاد جامعه، سازمان
ــراي تمــامی ذي) انیشــفافیت ســازم(یســازمانامکــان رؤیــت تمــامی فرآینــدهاي  نفعــان، را ب

در نظـام اداري و اجرایـی کشـورها، رضـایت مـردم از نهادهـاي       ازآنجاکـه ؛ گـردد ریپذامکان
ــا و   ــی از معیاره ــاخصدولت ــاش ــرد    ه ــود عملک ــابی و بهب ــام اداري و ارزی ــول نظ ــلی تح ي اص

1. Nelsen & Medsen
2. Areekul et al
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ل کـاهش  ي پیامدهاي مختلفـی از قبیـ  مندتیرضاو فقدان این شودیمهاي دولتی تلقیسازمان
نظام، مشارکت عمومی و همگرایی در جامعـه را در پـی   تیو مقبولاعتماد عمومی، مشروعیت 

استفاده از پدیده شفافیت سازمانی و سرمایه اجتماعی نقـش بسـیار زیـادي    رسدیمدارد، به نظر
پـژوهش  نیـ در ابنـابراین دغدغـه ذهنـی محققـان     ؛ داشـته باشـد  1نتیجـه –در مدیریت جنجال 

نتیجـه –ي بـر مـدیریت جنجـال    ریتـأث به این پرسش است که شفافیت سازمانی چه پاسخگویی
؟کندیمایفا دارد و سرمایه اجتماعی چه نقشی در این رابطه

مبانی نظري
نتیجه–جنجال 

به معناي نزاع، سروصدا، به رخ کشیدن رفتار پرخاشگرانه، اعتراض، سـروکله زدن و یـا   2جنجال
شـود و  در قالب کالم و غیر فیزیکی ظـاهر مـی  که) 3،2016اسمش(است دا سایر رفتارهاي پرسروص

زامپیـرون و  (شـود  کنـد کـه سـبب نـاراحتی دیگـران مـی      فرد از لغات یا رفتار نامناسـبی اسـتفاده مـی   
توسـط مشـتریان   کـه ) 5،2012ادمـین (شـده  عنوان یک بدرفتاري تلقـی  جنجال به). 4،2010همکاران
تواننـد جنگلـی از   ایـن رفتارهـا مـی   . کننـد ارهاي سازمان را نقض مـی صورت پذیرفته و هنجسازمان 

يهـا سـازمان درواقـع ) 6،2009لوکـا و همکـاران  (ندینمامشکالت را براي کارکنان و سازمان ایجاد 
حقـوق وحـق نیهـا و همچنـ  و خواسـته ازهاین،یفرهنگيهانهیاز زمياگستردهستمیاکوسي،امروز

ــان هســتند  ــون(کارکن ــل،8یآدســانم،7چمپی ــزرگو) 9،2019اوالکون ــرب ــتهدنیت ــرادی ــر يب اکث
تهدیـد از ناحیـه بـدرفتاري کارکنـان     گـر یدیعبارتبه. ، تهدید داخلی استهاسازماناین وکارکسب

کننـد  جـاد یایخـارج داتیـ نسبت بـه تهد يشتریببیآستوانندیممتقلبکارکنان .استهاسازمان
نـامنظم در محـل   يرفتارهابهطور فعاالنه بهدیها باسازمانبنابراین،)12،2019والتر،11، دیوید10فیشر(

1 . Commotion-Goal Management
2. brawl
3. Smash
4. Zampieron et al
5. Admin
6. luca et al
7. Champion
8 . Adesanmi
9 . Olakunle
10 . Fischer
11 . David
12 . Walters
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رفتارهـا هـم بـراي کارکنـان و     گونـه نیا).3،2019اوالکونل،2یآدسانم،1چمپیون(ندینماکار توجه
ــان  ــراي ســازمان زی ــدرفتاري نشــان دهنــده ). 2007، 4هرچکــوویس و همکــاران(آوراســتهــم ب ب

توجـه دیگـران وعـدم    کننـد تـا عـدم جلـب    تـالش مـی  هاگروهراد و رفتارهاي اعتراضی است که اف
).5،2010کلووي وهمکاران(ندینماشده را از این طریق جبران رضایت حاصل

ارکـ یطمحـ دربـدرفتاري عنـوان بـا فـی  مترادومتعـدد رفتارهـاي ازپژوهشیادبیاتدر
آزار ،دیـ ضـد تول رفتارهـاي ،یزورگـویی، گسـتاخ  پرخاشـگري، ی،بـدزبان :اسـت شدهاشاره
رفتـار، سـوء کـار، محـیط خصـمانه رفتارکارکنان،آزار عاطفی،عاطفیسختگیري،یعاطف

روانـی، سوءاسـتفاده غیرجنسـی، آسـیب فیزیکـی، غیـر پرخاشـگري گسـتاخی، بـدرفتاري، 
ي رفتارهـا یی غیرقـانونی، زورگـو بـال قـرار دادن،  سـپر ،روانـی وحشـت ،روانـی پرخاشـگري 

رفتـار کـار، محـیط خصـومت کـار، محـیط سـختگیري کـار، محـیط پرخاشگريرنجاننده،
کلیدي کـه  عوامل).2009، 6کراوشاو(کار محیطیشناختروانخشونتکار،محیطوحشیانه

ي و ریادگیـ .2افـراد  عـدم توجـه بـه    . 1:انـد از شـوند، عبـارت  که باعث بدرفتاري کارکنان مـی 
فیضعنیکنند قوانچنان چه احساس (و مقررات زدن قوانین محک.3گرانیدالگوبرداري از 

کنتـرل  عدم. 6استقالل عدم . 5ها کمبود مهارت. 4)ابدییماحتمال بدرفتاري افزایش باشندیم
عـدم .9خـود  ي هـا خواسـته در بـرآورده کـردن   جسور.8نشده نیازهاي برآورده . 7احساسات 

راهکارهاي مختلفـی در  .)7،2019امی(کنترل قدرت و طلب.10افراد توجه به بهداشت روانی 
نامیـده  آنچـه ي و به زبانی دیگر تروریسم داخلی و یا هر بدرفتاري اخیر براي اجتناب از هاسال

ي هـا طیمحـ و هـا سـازمان ي مـدیران در  هـا ینگرانـ یکی از مهمتـرین  عنوانبهو شدهارائهشود، 
ي هسـتند یکـی   ربدرفتاتوسعه آگاهی کارکنان و شناسایی افرادي که مستعد . استوکارکسب
ــده  از راه ــا پدی ــه ب ــدرفتارهــاي مقابل ــاســازماني در ب ــه).8،2014اســتوان(اســت ه ــن مطالع ای

بـراي  -2.یـک مسـئله عمـومی هسـتند    -1:ها در محیط کـار از دو جنبـه مهـم هسـتند    بدرفتاري
.بنابراین درك و مدیریت این رفتارها بسیار مهم است؛ اي به دنبال دارندسازمان هزینه

1. Champion
2 . Adesanmi
3 . Olakunle
4. Hershcovis et al
5. Kelloway et al
6. Crawshaw
7. Amy
8 . Stevan
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ت سازمانیشفافی
)1،2005ویلیامز(شود ترین تعریف مترادف با گشودگی در نظر گرفته میشفافیت در ساده

اي کـه کارکنـان بتواننـد رفتارهـا را     گونـه و بیانگر اطمینان از باز بودن درون سـازمان اسـت بـه   
ال در اصـطالح، اسـتعم  ). 2014، 2اشناکنبرگ و تاملیسـون (کنند درستی تغییر دهند یا اصالح به

در دسـترس بـودن   "و "آشکار بـودن "ها به معنايها و رویهشفافیت در مورد اطالعات، داده
تیشـفاف ). 1392اکرمـی سـراب،  ،سـاریخانی (هـا هسـت   ها جهت بررسی و نظـارت بـر آن  آن

نیـاز  پـیش تیشـفاف نیاز محققـ اريیاز منظـر بسـ  کـاري اسـت و   ی، متضاد اختفا و پنهانسازمان
تیـ مزکیـ به دالیل زیـر امروزايیدنو در) 2010برگر و اوانز،(است یمانعملکرد مؤثر ساز

:رودیمماربه شیرقابت
بـه  یهـاي کنتـرل و فرمانـده   و مـدل کیـ از حالـت بوروکرات یهـاي سـازمان  نقـش رییتغ.1

.یو سرپرستیهاي نظارتسیستم
.کارمندان از حقوق فرديشتریآگاهی ب.2
تبـادل  نیهمچنـ تیـ فیکتیریها در جهت ارتقـاء مـد  سازمانقایشدن عالقه و اشتشتریب.3

).2008، 3بلومبرگ و ساندن(.دانش و اطالعات
افـراد دارد،  دگاهیبه نگرش و دیبستگتیو ذات شفافتیتوجه داشت، ازآنجاکه ماهدیبا

هـا داشـته باشـند   آنالتیو تمـا قیـ نفعان متعدد خود، عالاز ذيیشناخت کاملدیها باسازمان
ی داراي پیامدهاي مثبتی از قبیل سازمانتیکه شفافرودیغالباً انتظار م).2009نلسن و مدسن، (

رقابـت و ارتقـاي   شیافـزا ،)4،2003انگلـیش (بهتر ی عملکرد ابیارزکمک به انتخاب آگاهانه،
تیریاعتمـاد نسـبت بـه مـد    جـاد یا،کارمنـدان شـتر یمشـارکت ب ،)2008، 5هاهن(يریگمیتصم

تیرضـا شیافـزا عملکـرد، بهبـود  ،از خطاها و اشـتباهات يریادگی،تیخالقشیافزا،سازمان
و وضــوح نقــش تیشــفافشیو افــزاکــاهش رفتارهــاي مخــرب کارمنــدان،کارمنــدانیشــغل

.داشته باشد)2009، 6وجلجسانگ و لستر(

1. Williams
2. Schnackenberg & Tomlison
3. Blomgren & Sunden
4. English
5. Hahn
6. Voglgesng & Lester
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سرمایه اجتماعی
نسـانی، نقـش بسـیار    سرمایه اجتماعی از مفاهیم نـوینی اسـت کـه نسـبت بـه سـرمایه فیزیکـی و ا       

شناسـانه جامعـه ي اشـه یر، )1392نعمت الهـی و دیگـران،   (ها و جوامع ایفا نموده ي در سازمانترمهم
هـاي  ي سـایر سـرمایه  وربهـره داشته و در عصر حاضر اهرمی توفیق آفـرین و بسـتري مناسـب بـراي     

احمـدي و  (شـود یمـ انسانی و فیزیکـی، بـراي نیـل بـه موفقیـت و بهبـود عملکـرد سـازمان قلمـداد          
و بیـان نمـود کـه    آغـاز ) 1916(1بحث درباره سرمایه اجتماعی توسط هانی فان. )1390ي، آبادضیف

تنها دارایی ارزشمند براي افزایش سطح زندگی است بلکه روشـی بـراي افـزایش    سرمایه اجتماعی نه
اي از مـاعی شـبکه  سرمایه اجت). 2،2016سینگوان و هیانجان(است سطح رفاه اجتماعی در کل جامعه 

هـا،  کننده اعتماد اجتمـاعی بـین فـردي و گروهـی و تعامـل افـراد بـا گـروه        روابط و پیوندهاي تعیین
ها و نهادهاي اجتماعی با یکدیگر است که سبب تسـهیل در دسترسـی بـه اطالعـات و منـابع      سازمان
جانسـن و  (شـود یمـ ي محیطـی  هـا فرصـت ارتقـاي عملکـرد و اسـتفاده مناسـب از     منظـور بهحیاتی 

یکی از مشکالت کنونی، عـدم بیـان تعریفـی جـامع از     اهمیت موضوعرغمیعل.)2013، 3همکاران
ي هــاتفــاوتداشــتن تشــابه، رغــمیعلــ، شــدهارائــهي هــافیــتعردر اکثــر .ســرمایه اجتمــاعی اســت

قبیـل  ي مختلفـی از  هـا جنبهگردد که اغلب در کاربرد سرمایه اجتماعی در ي نیز مشاهده میداریمعن
ي اقتصادي، کنترل اجتماعی، رفتار خانوادگی، دموکراسی و حکومت بیشـتر مشـهود اسـت    هاهینظر

.)1390ربیعی، صادق زاده، (
ها به یادگیري، نوآوري را در سـازمان  سرمایه اجتماعی از طریق متعهد کردن افراد و گروه

اکبـري و  (کنـد  مـی تسهیل کرده و انسجام درونی و تعقیب مستمر اهداف مشـترك را تضـمین  
:باشدهایی به شرح زیر میسرمایه اجتماعی شامل ویژگی). 2013بهارستان،

طور مستقیم بـه فـرد دیگـري    تواند بهسرمایه اجتماعی یک فرد نمی: پذیريانتقالتیقابل.1
.انتقال داده شود

شخصـی  هـاي دیجیتـالی و   سرمایه اجتماعی از طریـق تمـاس  : پذیري پایینکنترلتیقابل.2
پـذیري را  هاي دیگر کمتـرین کنتـرل  رو سرمایه اجتماعی نسبت به سرمایهیابد، ازاینتوسعه می

.دارد
1. Hanifan
2. Seunghwan & Hyungjun
3. Jansen et al
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عنـوان جـایگزینی بـراي دیگـر     کـارگیري سـرمایه اجتمـاعی بـه    بـه : پذیري پایینانعطاف.3
.ها مشکل استسرمایه

گـذاري  یادي سـرمایه ایجاد و حفظ ارزش سرمایه اجتماعی مستلزم میزان ز: ی باالآنتروپ.4
.)1384، پور عزتامیرخانی، (.است
هاي دیگر سـرمایه  افزایی با شکلسرمایه اجتماعی بیشترین ظرفیت را براي هم: افزاییهم.5
).1393بندي،چاووشی، نقش(.دارد

پیشینه تحقیق
ي سرمایهگریانجیمبا نتیجه–ارتباط بین شفافیت سازمانی و مدیریت جنجال در خصوص

یی و در ارتبـاط بـا متغیرهـاي    تنهـا بهاجتماعی تاکنون تحقیقی صورت نپذیرفته لکن این مفاهیم 
.گرددیمبه تعدادي از آنان اشاره نجایدر اکه اندقرارگرفتهقیموردتحقدیگر، 

پیشینه تحقیق. 1جدول 
نتایجعنوان تحقیقنام محقق

ن دیگراو جیکردنائ
)1393(

تیفقـوده شـفاف  حلقـه م یسازمانفرهنگ
و عملکرد سازمانیسازمان

بـر عملکـرد سـازمان    یسـازمان تیتأثیر شفاف
زیـ و فرهنگ سـازمان ن استمثبت و معنادار 

ــعنــوان متغبــه ــر اری ــواســطه ب ــر نی رابطــه اث
.گذاردیم

یو توکلیعبداله
)1393(

يسـاز اطالعات در شـفاف ينقش فناور
یهاي دولتو کاهش فساد سازمان

در کشـــورها کیـــالکترونتوســـعه دولـــت
و کـاهش فسـاد در   تیشفافشیموجب افزا

.گرددیمهاتیفعال

دیگرانوانینرگس
)1394(

ــأثیر رســانه ــآنالیاجتمــاعيهــات ــر نی ب
ــفاف ــوم تیشـ ــاد عمـ ــر  یو اعتمـ ــا اثـ بـ

یمشارکت عموميگریانجیم

بـر مشـارکت   نیآنالیاجتماعيهااثر رسانه
نـوع  دونیـ اثـر ا نیو همچنـ یاسیو سیمدن

ــفاف  ــر ش ــارکت ب ــوم تیمش ــاد عم یو اعتم
.شودیمدیمعنادار و تائ

گرانیو ديموسو
)1395(

ــ و یســازمانیاجتمــاعهیســرمایبررس
و تیبا تأکید بـر شـفاف  (یسالمت سازمان

)ییگوپاسخ

یاجتمـاع هیسـرما نیبـ یمتوسـط یهمبسـتگ 
.وجود داردیبا سالمت سازمانیسازمان

ــا )1395(سرلک  ــک چ ــه ی ــراي  ارائ ــومی ب رچوب مفه
نتیجه- پردازش نظریه جنجال

بـر جنجـال مـؤثر    عامل5نتایج نشان داد که 
میانجی، احتمال وقوع نتیجـه  ریمتغ7است و 
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ــا     ــت و ی ــال را تقوی ــرد جنج ــق راهب از طری
.کندتضعیف می

يانداریو مدیهیم پور 
)1396(

هیسـرما نقش شفافیت سازمانی در توسعه 
اجتماعی

ی و ابعادش تـأثیر معنـاداري   شفافیت سازمان
.گذارندیمبر توسعه سرمایه اجتماعی 

همکاران عبدي و 
)1396(

ــه   ــدل نظریـــ ــین مـــ ــی و تبیـــ طراحـــ
ــال ــازمانیجنجــ ــدها، : ســ ــیش آینــ پــ

و راهبردهاي کنشگرهامداخله

اي در دسـتیابی بـه نظریـه   باهدفاین تحقیق 
آفرینــی خصــوص شناســایی دالیــل جنجــال

ــازمان، راهکار  ــان سـ ــراي  کارکنـ ــایی بـ هـ
مدیریت آن و همچنین درك این پدیـده در  

هـا انجـام و درنهایـت مـدلی در ایـن      سازمان
.خصوص تدوین گردیده است

همکاران دیهیم پور و 
)1397(

ــأثیر ــر مــدیریت    ت ــازمانی ب ــفافیت س ش
ي سـرمایه  گـر یانجیمی با سازمانتروماي

اجتماعی

گذاري بر سرمایه اجتمـاعی در کنـار  سرمایه
ــفافیت  ــیش ــازمانی م ــدیریت  س ــه م ــد ب توان

.کندتروماي سازمانی کمک می

يگاآنکوتات،
)2014(

ي بـدرفتار ي بهداشـتی بعـد از   هـا مراقبت
در بین کارکنان

ی، شـناخت رواناین تحقیق، عواقب فیزیکـی،  
عاطفی، عملکرد کاري، کیفیت نگهـداري،  
عوامــــل اجتمــــاعی و مــــالی، رفتارهــــاي 

شــخص در محــیط کــار را مزیــآمخشــونت
.نمود

،پیهولتبرورا،
)2019(کبیمال

وکــارکســبيهــاطیمحــي در بــدرفتار
پرخطراي حرفه

ــدرفتاري    ــه ب ــان داد ک ــایج نش ــنت ــدیم توان
قـرار  ریتـأث عملکرد فرد و سـازمان را تحـت   

هـا يریـ گمیتصممسیر توانندیمدهد و حتی 
.را تغییر دهند

قیتحقیمدل مفهوم
آفرینـی متعـامالن درون و   ، جنجـال هـا سـازمان ر بـر عملکـرد   ي تأثیرگـذا هـا دهیپدیکی از 

هـاي قـانونی   هایشـان از طریـق روش  که این متعامالن، بـه خواسـته  ی است درزمانسازمانیبرون
مـدیران  توجـه جلـب لذا با ایجاد جنجال سـعی در  . رسندنمی) غیررسمی(یرقانونیغو ) رسمی(

شان با افرادي با شرایط بـدتر و یـا انجـام تهدیـد، بـه      نمایی، مقایسه خودارشد نموده تا با مظلوم
. تـوان ایـن افـراد را مـدیریت نمـود     بنابراین با مدیریت عوامل موجد جنجـال مـی  ؛ نتیجه برسند

ي خود از گزند این عواقب، ناچـار بـه اندیشـیدن تـدابیر     سازمصوني این عصر براي هاسازمان
بـه ایجـاد مزیـت رقـابتی     بقـاي خودشـان،  تا ضمن تحکیم جایگـاه و تضـمین   باشندیمخاصی 
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بـراي کسـب مزیـت    هاسازمانمبانی تولید مزیت رقابتی در عصر حاضر تغییر کرده و . بپردازند
که شفافیت سازمانی ابزاري مهـم بـراي   باشندیمرقابتی نیازمند طراحی ابزار و راهبرد جدیدي 

ي سـازمان از  هـا هیسـرما ییـر نقـش   از طرف دیگر نبایـد از تغ . باشدیمدست یازیدن به این مهم 
ی راحتـ بـه شـوند یمـ ي ناملموس کـه سـرمایه اجتمـاعی نامیـده     هاییداراي ملموس به هاییدارا

نتیجـه  تـوان یمـ بنابراین ؛ کنندیمایفاء هاسازماني در رشد و توسعه ترمهمگذشت، زیرا نقش 
عـواملی باشـند کـه بـر     نیترمهمجزء توانندیمگرفت که شفافیت سازمانی و سرمایه اجتماعی 

حاضر نگارنده در نظـر دارد تـا تـأثیر    در پژوهشلذا . گذارندیمنتیجه تأثیر –مدیریت جنجال 
ي سرمایه اجتمـاعی را  گریانجیمنتیجه با تأکید بر نقش –شفافیت سازمانی بر مدیریت جنجال 

نی، مـدل بـراي ایـن منظـور، جهـت سـنجش شـفافیت سـازما       . ی و آزمون قرار دهـد موردبررس
مرتبط بودن، صحت داشـتن، کامـل   (اطالعات چهار عاملبا ) 2008(1نزیراولشفافیت سازمانی 

بـازخور، ارائـه اطالعـات    افـت یدر(مشـارکت  ، )بـدون اطالعـات  دیبودن معتبر بودن، مورد تائ
پوشـش اطالعـات   زانیـ م(ییپاسخگو،)تبه اطالعایابیجز سهولت در دستو جز بهیلیتفص
تـالش سـازمان   زانیـ از م(يکارپنهانو) یها و مسائل سازمانتمام جنبهدربرگیرندهشدهمیتسه

-جنجـال جهت شناسایی و مدیریت مؤثر بر. انتخاب گردید) داشتن اطالعاتنگاهیبراي مخف
سـازمانی  عوامل فردي،(شیدایپبا سه عامل علل ) 1396(همکاران نتیجه از پرسشنامه عبدي و 

وري بهــره(امــدهایپو ) پــذیريآموزشــی، عــدالت، فرهنــگ، جامعــه(ردهــا راهب، )و مــدیریتی
و بـراي سـنجش سـرمایه    )سازمانی، رضایت مشتریان، رضایت مدیریت، برند سازي و خالقیت

تعـداد  اشـاره بـه   (يبعـد سـاختار  مشتمل بر سه ) 1998(ناهاپیت و گوشال مدل اجتماعی نیز از 
وایپـل  (افـراد  و عملکرد بین مراتبسلسلهسر سطوح دفعات تعامالت و وجود ارتباطات در سرا

مشـترك  یمعـان ستمیو سریتفاسر،یاشاره به منابع تعاب(یبعد شناخت،)دارد)2015، 2و همکاران
روابط کنندهفیتوص(ياو بعد رابطه) مشتركيهاتیزبان، کدها و حکاهمانندها گروهانیم

) دارنـد )2009، 3الزاروا و تیلـور (ه تعامالتشـان  سـابق لیبه دلگریکدیسازمان با يخاص اعضا
اسـت  بـاال مـدل مدل مفهومی تحقیق را که ترکیبی از سه توانیمبر این اساس . استفاده گردید

.استگرفتهشکلي تحقیق نیز بر اساس آن هاهیفرضکه مبانی ) 1شکل شماره (ارائه را 

1.Rawlings
2. Whipel et al
3. Lazarova& Taylor
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.گذارددار میتأثیر معنینتیجه-دیریت جنجالشفافیت سازمانی بر م: اولهیفرض
.گذارددار میشفافیت سازمانی بر سرمایه اجتماعی تأثیر معنی: دومهیفرض
.گذارددار مینتیجه تأثیر معنی–سرمایه اجتماعی بر مدیریت جنجال : سومهیفرض
تأثیر نتیجه–ل شفافیت سازمانی از طریق سرمایه اجتماعی بر مدیریت جنجا:چهارمهیفرض

.گذاردیممثبت 

روش تحقیق
-یفیازنظــر روش از نــوع توصــي وکــاربردیــک تحقیــق هــدف مطالعــه حاضــر از حیــث 

پـژوهش شـامل   نیموردمطالعه در ايجامعه آمار. مبتنی بر معادالت ساختاري استو پیمایشی
از جـدول  ادهبا اسـتف ينمونه آماربودند که ادارات دولتی استان مازندراناز کارکناننفر385

.میان آنها توزیع گردیدهاپرسشنامهو انتخابنفر191تعداد ساده یمورگان و به روش تصادف
در چهار بعـد  سؤال20با ) 2008(نزیراولاستاندار نامه پرسشي سنجش شفافیت سازمانی از برا

مدل مفهومی محقق ساخته. 1شکل

مشارکت

اطالعات 
واقعی

پاسخگوی
ي

پنهان 
کاري

ايرابطه

شناختی

ساختاري
سرمایه 
اجتماعی

شفافیت 
سازمانی علل 

پیدایش

راهبردها

پیامدها

دیریت م
نتیجه-جنجال
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نامـه  پرسـش ازجـه نتی-جنجالتیریمدکاري،مشارکت، اطالعات واقعی، پاسخگویی و پنهان
نامـه  در سه بعد علل پیدایش، راهبردها و نتایج و پرسـش سؤال35با ) 1396(عبدي و همکاران 

در سـه بعـد سـاختاري، شـناختی و     پرسـش 17بـا  ) 1998(سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشـال  
و روایـی محتـوي   دیـ تائي بـرا .گردیـده اسـت  استفاده،شدهمیتنظاي که با طیف لیکرت رابطه

اسـاتید و خبرگـان، روایـی همگـرا محاسـبه      از نظـرات عـالوه بـر اسـتفاده    هـا پرسشنامهصوري 
)AVE(براي دست یازیدن به ایـن هـدف از شـاخص میـانگین واریـانس تبیـین شـده        .گردید

منظـور سـنجش پایـایی    بـه . شـده هـا در ایـن زمینـه اسـت، اسـتفاده     یکی از مفیـدترین شـاخص  
هـاي آلفـاي کرونبـاخ و پایـایی     هـا شـاخص  ونی هـر یـک از سـازه   ها و سازگاري درپرسشنامه
رسـون یپاز طریق ضریب همبستگی شدهيآورجمعي هاداده. استشدهمحاسبه) CR(ترکیبی 

ي معـادالت سـاختاري   سازمدلو )آن در بین متغیرهاو شدتبراي وجود یا عدم وجود رابطه (
)SEM( ــد ــل ش ــبه. تحلی ــتگی  در محاس ــریب همبس ــیپض ــرم، نورس ــزارن ــراي SPSSاف و ب

.به کار گرفته شدPLSافزارنرمي معادالت ساختاري، سازمدل

ي تحقیقهاافتهی
هاي آمار توصیفی، ترکیب جمعیـت شـناختی نمونـه در    از دادهآمدهدستبهنتایج بر اساس

.استشدهانیب2جدول شماره 

هاي جمعیت شناختیویژگی. 2جدول 
درصدفراوانیهایژگیورصددفراوانیهایژگیو

جنسیت
سابقه 11661مرد

خدمت

3016سال10کمتر از 
10555سال20- 753910زن

وضعیت 
تأهل

5629سال20بیشتر از 15682متأهل
3528مجرد

پست 
سازمان

ي

158مدیر/ معاونت

تحصیالت

4624رئیس دایره2815پلمیدفوقریز
5529کارشناس مسئول9550سلیسان

و سانسیلفوق
7539ياقدام گر6835باالتر
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بـه دلیـل   . منظور بررسی ارتباط میان متغیرهاي تحقیق، ابتدا آزمـون همبسـتگی اجـرا شـد    به
شـده دادهنشـان  3جـدول  نرمال بودن متغیرها، ضریب همبستگی پیرسـون محاسـبه و نتـایج در    

مـدیریت  نیو همچنـ دهد بین شفافیت سازمانی با سرمایه اجتماعی مینتایج آزمون نشان . است
کـه يطـور بـه . با شفافیت سـازمانی و سـرمایه اجتمـاعی همبسـتگی وجـود دارد     نتیجه-جنجال

با سـرمایه اجتمـاعی بـا میـزان     نتیجه–بیشترین همبستگی مربوط به همبستگی مدیریت جنجال 
ی سرمایه اجتمـاعی بـا شـفافیت سـازمانی بـا میـزان       و کمترین میزان مربوط به همبستگ6758/0
.است3748/0

و انحراف معیارهانیانگیممتغیرها، نتایج همبستگی بین. 3جدول 

انحراف میانگینمتغیرها
معیار

شفافیت 
سازمانی

سرمایه 
اجتماعی

–مدیریت جنجال 
نتیجه

7547/24512/0شفافیت سازمانی
0264/34747/03748/0سرمایه اجتماعی

4988/23874/04958/06758/0نتیجه-جنجالمدیریت

استفاده PLSافزارنرمشدهيآورجمعي هادادهها با براي بررسی برازش متغیرها و ابعاد آن
ارزیـابی مـدل   کـه مـدل سـاختاري یـا همـان نمـودار مسـیر تاییـد شـود، بایـد          براي این. گردید
.محاسبه گردد) مدل درونی(يساختارارزیابی مدل و) مدل بیرونی(يریگاندازه

)مدل بیرونی(يریگهاي ارزیابی مدل اندازهشاخص. 4جدول شماره 

AVECRمتغیر
آلفاي 
R SquarCV-RCV-Cکرونباخ

82/079/0- 5/07/07/0قبولحد قابل
84/080/0- 73/082/079/0شفافیت سازمانی

83/084/080/099/088/081/0نتیجه-مدیریت جنجال
78/088/081/053/0سرمایه اجتماعی

. سـازي معـادالت سـاختاري و تحلیـل مسـیر اجـرا شـد       مدلي تحقیقهاهیفرضبراي آزمون 
دو خروجـی مهـم   . دهدزمان نشان میطور همتحلیل مسیر فنی است که روابط بین متغیرها را به
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در حالـت  . ستاندارد و مدل در حالت ضرایب معناداري اسـت افزار، مدل در حالت تخمین انرم
در وي وابسـته بـه آن   رهـا یمتغتخمین استاندارد میزان تبیین استاندارد واریانس هر متغیر توسـط  

اعـداد روي مسـیرها   .شودخروجی ضرایب معناداري، معنادار بودن روابط متغیرها مشخص می
. سـت بارهاي عاملی ادهندهنشانتغیرهاي مکنون ضرایب مسیر و اعداد روي فلش مدهندهنشان

، 2شـکل  .اثر مثبـت و معنـادار بـین متغیرهـاي تحقیـق اسـت      دهندهنشانضرایب مسیرها نیز که 
در آمـده دستبهاگر مقادیر تی . دهدمعناداري ضرایب همبستگی متغیرهاي تحقیق را نشان می

در . اشـد، ضـرایب مسـیر معنادارنـد    ب-96/1از تـر کوچـک و یا 96/1از تربزرگاین خروجی 
شـود میـزان تـأثیر شـفافیت     مشـاهده مـی  ) مدل ساختاري تحقیق در حالـت اسـتاندارد  (3شکل 

، میـزان تـأثیر شـفافیت سـازمانی بـر سـرمایه       78/0نتیجـه برابـر بـا   -سازمانی بر مدیریت جنجال
58/0نتیجـه برابـر   –و میزان تأثیر سـرمایه اجتمـاعی بـر مـدیریت جنجـال      73/0اجتماعی برابر

نتیجـه  و  –بنابراین بیشترین اثـر مربـوط بـه اثـر شـفافیت سـازمانی بـر مـدیریت جنجـال          ؛ است
.نتیجه است–سرمایه اجتماعی بر مدیریت جنجال کمترین اثر مربوط به اثر

مدل ساختاري پژوهش در حالت معناداري. 2شکل
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وجود یـک  با این. معیاري براي سنجش تمام مدل وجود نداردPLSسازي مسیري در مدل
ــار  ــرازش معی ــراي نیکــویی ب ــی ب ــهکل ــام )2005(همکــاران وســیله تننهــاوس و ب ــه ن GOF1ب

دهـد و  گیري و ساختاري را مـدنظر قـرار مـی   این شاخص هر دو مدل اندازه. استشنهادشدهیپ
ایـن معیـار زمـانی بـه کـار      . رودبینی عملکرد کلی مدل بـه کـار مـی   عنوان معیاري براي پیشبه

و R2میـانگین هندسـی   صـورت و بـه گیري از نـوع انعکاسـی باشـد   هاي اندازهرود که مدلمی
دهنـده کیفیـت   نشـان 36/0مقـادیر بـاالتر از   . گـردد صورت زیر محاسبه میمتوسط اشتراك به

.)1391آذر و دیگران، (مناسب و مطلوب مدل است
GOF=

GOF= 0/50اجتماعیهیسرما

1. Goodness Of Fit

مدل ساختاري تحقیق در حالت استاندارد.3شکل
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GOF= 0/71نتیجه-جنجالتیریمد
توجه به میزان اثر متغیرها بر یکدیگر و با در نظر گـرفتن ضـرایب معنـاداري ایـن روابـط      با 

اثـر مثبـت و معنـادار شـفافیت     دهنـده نشـان 5جدول.قراردادرا مورد آزمون هاهیفرضتوان می
نتیجه و اثر مثبت و معنادار شفافیت سازمانی بر سرمایه اجتمـاعی  –سازمانی بر مدیریت جنجال 

بنـابراین  ؛ اسـت نتیجـه -ن اثر مثبت و معنـادار سـرمایه اجتمـاعی بـر مـدیریت جنجـال      و همچنی
دهـد  از سـوي دیگـر نتـایج تحلیـل مسـیر نشـان مـی       . شودهاي اول، دوم و سوم تایید میفرضیه

طـور غیرمسـتقیم و از طریـق سـرمایه اجتمـاعی بـر       شفافیت سازمانی عالوه بر تـأثیر مسـتقیم بـه   
و کمتـر از تـأثیر مسـتقیم آن    45/0گذارد که این تـأثیر معـادل  اثر مینتیجه –مدیریت جنجال 

توان نتیجه گرفت متغیر سرمایه اجتماعی اثر میانجی کمتري بر رابطـه  بنابراین می؛ است) 78/0(
بدین ترتیـب فرضـیه چهـارم نیـز تائیـد      . گذاردنتیجه می–شفافیت سازمانی و مدیریت جنجال 

.شودمی

هاي تحقیقایج آزمون فرضیهنت. 5جدول شماره 
نتیجهضریب تأثیرمقادیر تیفرضیه
تائید69/1078/0نتیجه–جنجال شفافیت سازمانی و مدیریت

تائید66/1273/0شفافیت سازمانی و سرمایه اجتماعی
تائید45/1258/0نتیجه-جنجالسرمایه اجتماعی و مدیریت

–جنجال عی بر مدیریتشفافیت سازمانی از طریق سرمایه اجتما
تائید45/0.گذاردتأثیر مثبت مینتیجه

گیريبحث و نتیجه
ــر مــدیریت جنجــال   ــا -ایــن پــژوهش باهــدف بررســی تــأثیر شــفافیت ســازمانی ب نتیجــه ب

. اسـت شـده انجامها و نهادهاي دولتی استان مازندران در سازمانگري سرمایه اجتماعیمیانجی
-داد که ضریب تأثیر متغیر شفافیت سازمانی بـر مـدیریت جنجـال   نتایج حاصل از تحقیق نشان

تفسـیر ایـن نتیجـه    در. گـذارد تـأثیر مثبـت و معنـادار مـی    دهندهنشاناست که 78/0نتیجه برابر 
ارائـه اطالعـات تفصـیلی و    (مشـارکت  هاي شفافیت سازمانی یعنی افزایش مؤلفهتوان گفتمی

بـودن و مـورد تائیـد    کامـل بـودن، مـرتبط ت داشتن،صح(یواقع، اطالعات )بازخورددریافت 
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) و مسائل سازمانیهاجنبهتمام رندهیدربرگپوشش اطالعات تسهیم شده و (ییپاسخگو، )بودن
سـهم بسـزایی در   ) اطالعاتداشتننگاهمیزان تالش سازمان براي مخفی (کاري و کاهش پنهان

بـا بخشـی از نتـایج تحقیـق عبـدالهی و      احصـاء شـده  جـه ینت.نتیجه افراد دارد-جنجالمدیریت
نشــان داد کــه مقــدار ضــریب تــأثیر شــفافیت نتــایجنیهمچنــ.همخــوانی دارد) 1393(یتــوکل

. تأثیر مثبت و معنادار این رابطـه اسـت  که حاکی ازبود73/0برابر سازمانی بر سرمایه اجتماعی
یوجـب فزونـ  انی مهـاي شـفافیت سـازم   مؤلفـه این نتیجه مؤکد ایـن مطلـب اسـت کـه ارتقـاي     

هـا، اعتمـاد، تعهـدات و انتظـارات     گـروه یهمگنـ ياي و ارتقاروابط شبکه،ايشبکهيوندهایپ
؛ کـه  بخشدها میسازمانيرا به اعضايشتریمشترك، قدرت و جسارت بتیو هوشدهقابلمت

موسـوي و  این موضـوع بـا نتـایج تحقیـق    وشوندیمدرنهایت موجب افزایش سرمایه اجتماعی 
همخـوانی  ) 1397(همکـاران  و دیهیم پـور و  ) 1396(يانداریمپور و میهید،)1395(کاران هم

-بر اساس یافته دیگر تحقیق مشخص گردید که سـرمایه اجتمـاعی بـر مـدیریت جنجـال     . دارد
بـر اسـاس   . است58/0گذارد که مقدار ضریب تأثیر آن نیز برابر نتیجه تأثیر مثبت و معنادار می

توان گفت که وجـود سـطح بـاالیی از سـرمایه اجتمـاعی موجبـات مـدیریت بهتـر         این یافته می
هـا، باورهـا،   هـا، نگـرش  دیگر وجود هنجارهـا، ارزش عبارتیبه. کندنتیجه را فراهم می-جنجال

فرهنگ و زبان مشترك، وجود شبکه گسترده ارتباطی مناسب و نوع روابـط خـاص حـاکم در    
همچنـین مشـخص   . نمایـد نتیجه را میسر مـی –ت جنجال بین اعضاي یک سازمان امکان مدیری

عنوان یک متغیر میانجی در ارتباط بین شفافیت سازمانی و مـدیریت  شد که سرمایه اجتماعی به
ي هـا افتهی. ي داردسازگار) 1396(همکاران نتیجه تأثیرگذار است و با نتایج عبدي و –جنجال 

گفـت وجـود   تـوان یمـ ایـن ارتبـاط   ریدر تفسـ .دهـد یمنشان45/0تحقیق ضریب این تأثیر را 
.را تقویت کندنتیجه–تواند تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت جنجال سرمایه اجتماعی می

نتایج احصاء شده از تحقیق حاکی از آن بود که متغیر شفافیت سازمانی با ابعـاد مشـارکت،   
. نتیجـه رابطـه معنـادار دارد   -ي بـا مـدیریت جنجـال   کـار پنهـان پاسخگویی و اطالعات واقعی،

ــه ســازمان  جــهیدرنت ــا راهبردهــاي افــزایش ایــن ابعــاد موجــب مصــونیت بخشــی ب در مقابلــه ب
آفـرین در جهـت نیـل بـه اهـداف موردنظرشـان کـه عمـدتاٌ ناشـی از          مورداستفاده افراد جنجال

بـود متغیـر   با بهتوانندیمي دولتی جامعه پژوهش هاسازمانو گرددیمی آنان است، خواهادهیز
از طرف دیگر نتایج . نفع خودشان را مدیریت نمایندآفرینی افراد ذيشفافیت سازمانی، جنجال
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دارد و داریمعنـ این نکته است کـه متغیـر شـفافیت سـازمانی بـا سـرمایه اجتمـاعی رابطـه         دیمؤ
د و ي، اعتمـا اشـبکه ي، روابـط  اشـبکه افزایش ابعاد چهارگانه این متغیر موجـب افـزایش پیونـد    

لـذا ؛بخشدیمهویت مشترك میان اعضاي سازمان شده و جسارت و قدرت بیشتري را به آنان 
افـزایش  مـوردپژوهش با افزایش شفافیت سازمانی میزان سرمایه اجتماعی را در جامعه توانیم

ذاتـی  طـور بهي است که ریو ذخاي ارزشمند از منابع امجموعهسرمایه اجتماعی ازآنجاکه. داد
ــر صــداقت، در روا ی، دوســتي،همــدردتفــاهم،حــسبــط اجتمــاعی افــراد نهفتــه و مشــتمل ب

ي دولتـی در تحقـق   هـا سـازمان رسـان ياریـ توانـد یمهمبستگی و وفاداري است، از این طریق 
نفعانشان را ي مشروع ذيهاخواستهتوانند تمامی ها، نمیویژه در مواقعی که سازماناهدافشان به

آفرینـی افـراد اسـتفاده    توان از سرمایه اجتماعی و مواهب آن در جنجالیملذا.برآورده نمایند
. نتیجه است-دار بین سرمایه اجتماعی و مدیریت جنجالنمود که حکایت از وجود رابطه معنی

–از نتایج دیگر تحقیق تأثیر شفافیت سازمانی از طریق سـرمایه اجتمـاعی بـر مـدیریت جنجـال      
یی کـه در  هـا نقـش و تیـ مأموردر قبـال  سـت یبایمـ ي شفاف هانسازماازآنجاکه. استنتیجه

موجبـات  نفعـان يذباشند و با در دسترس قرار دادن اطالعات به پاسخگو،کنندیمجامعه ایفاء 
ي و بهبود عملکردشان را فراهم کننـد، توجـه بـه سـرمایه اجتمـاعی کـه بـا        مندتیرضاافزایش 

ی و نگرانـی دربـاره دیگـران    همبسـتگ عمـومی، مشـارکت متغیرهایی همچون اعتماد، آگاهی،
ي دولتـی در  هـا سـازمان رجوعـان اربـاب آفرینـی  سروکار دارد، نقش مهمی در کاهش جنجال

توانند با راهبردهـاي تهدیـد و   ، دیگر این افراد نمیجهیدرنتي آنان دارد و هاخواستهمقابل سیل 
ماحصل عـدم رعایـت   که) نیي سازماهاضعف(ي شکسته هاپنجرهارعاب که منبعث از وجود 

.را تحت تأثیر قرار دهندهاسازمان، استقوانین و مقررات 
هاي شفافیت سازمانی و سـرمایه  بر اساس این نتایج و با توجه به اهمیتی که هریک از مؤلفه

:گرددنتیجه دارند، پیشنهاد می-اجتماعی در بهبود مدیریت جنجال
ایجادکننده جنجال و تأثیرات مخرب ایـن عوامـل بـر    عوامل با توجه به تعدد و گستردگی

هاي دولتی توجه اي ویژه به این پیکره وجودي سازمان، اصلح است مدیران و مسئولین سازمان
درموفقیـت در نیـل بـه ایـن هـدف،     . هاي اساسی بردارندپدیده داشته وجهت مدیریت آن گام

عوامل فردي، عوامل سازمانی و عوامـل  (عوامل ایجادکننده جنجال به شناساییستیبایمابتدا 
نمایند و سپس با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مناسب به مدیریت این عوامل با اسـتفاده از  ) یتیریمد
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ي سـاز فرهنگي آموزشی، برقرار نمودن عدالت سازمانی، هابرنامهراهبردهایی همچون اجراي 
یـن مهـم، اسـتفاده از شـفافیت سـازمانی      بـراي دسـتیابی بـه ا   . ي افراد آنان بپردازندریپذجامعهو 
این متغیر امکان اشراف اطالعـاتی در خصـوص دریافـت اطالعـات از     . باشدمثمر ثمرتواندیم

ي ریرپـذ یتأث، افزایش پاسـخگویی در قبـال   ربطيذي مبادمنابع معتبر و مورد وثوق، ارائه آن به 
کنـد کـه   ها را فـراهم مـی  از این عوامل و اتخـاذ تصـمیم بهتـر جهـت مصـونیت از ایـن رخـداد       

از طرفـی دیگـر توجـه بـه سـرمایه      . دیـ نمایمـ درنهایت موجبات عملکرد بهتر سازمان را فراهم 
ی، منابع تعابیر و تفاسـیر مشـترك   سازمانو بروناجتماعی که ریشه در روابط و ارتباطات درون 

توانـد در روابط خاص میان اعضاي سازمان است، مـی کنندهفیتوصو ي مختلفهافیطمیان 
ي نابسـامان،  هـا تیوضـع از رفتبرونو کمبودهاي سازمانی، هاتیمحدودمواقع بحرانی، رافع 

ي سـازمانی، برنـد   هـا آرمـان موجد خالقیت و نوآوري و همراهی و همدلی بیشتر کارکنـان بـا   
آفرینـی  بوده و راه گشـاي کـاهش جنجـال   و افزایش رضایت مشتریان داخلی و خارجیسازي

حـس همکـاري صـمیمانه و    ضـرورت ،وکـار کسـب بـا عنایـت بـه رقابـت فزاینـده      . آنان باشد
بـه سـرمایه اجتمـاعی    توجـه برجسـته کـرده اسـت،   شیازپشیبی بین کارکنان را مساعکیتشر

عنوان نـوعی خـاص سـرمایه کـه بـا متغیرهـایی ماننـد اعتمـاد، آگـاهی، مشـارکت عمـومی،            به
توانند احیاکننده روح اعتماد و همبستگی یمارد،همبستگی و نگرانی درباره دیگران سروکار د

ي هـا تیـ فعالبا ایجاد جو اعتمـاد در محـیط کـار، تقویـت     نی؛ بنابراباشدهاي دولتیدر سازمان
توانـد کارگشـا درزمینـه    هاي سرمایه اجتمـاعی مـی  تیمی و مشارکت افراد و استفاده از شاخص

.نتیجه افراد باشد-مدیریت جنجال
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