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ین آوای سازمانی در ب باارزیابی ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی 

 کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 1صفری یحیی ،2رضایی بیژن ،3سورشجانی حیدری نسرین

 50/58/49تاریخ پذیرش:    80/80/49تاریخ دریافت: 

 چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم 

نمونه  .بوده استانجام پذیرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی  40 -46پزشکی کرمانشاه در سال 

ادفی گیری تصبا استفاده از روش نمونهنفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی که  506این پژوهش شامل 

ها انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطالعات پژوهش پرسشنامه استاندارد ای متناسب با حجم دانشکدهطبقه

. روایی ابزار بود( 2852( و آوای سازمانی کاتارین هامس )5441گوشال )سرمایه اجتماعی ناهاپیت و 

کرونباخ سرمایه اجتماعی  آلفایپایایی آن با روش ضریب مورد تأیید متخصصان و  محتوایی صورتبه

 spss V. 21 افزارنرمها با استفاده از داده وتحلیلتجزیهو تأیید شد.  نیی( تع46/8) یسازمان(، آوای 40/8)

درصد بین ابعاد سرمایه  0از طریق آزمون همبستگی پیرسون انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که در سطح خطای 

(. ≥885/8Pی مثبت و معناداری وجود دارد )دانشگاه علوم پزشکی رابطه با آوای سازمانی در اجتماعی

و  داشتداری بر روی آوای سازمانی مدل رگرسیون ابعاد سرمایه اجتماعی تأثیر معنی بر اساسهمچنین 

 (. 2R=90/8) بودآوای سازمانی مربوط به بعد شناختی سرمایه اجتماعی  بینیپیشبیشترین میزان 
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م دانشگاه علو آوای سازمانی، سرمایه اجتماعی، شناختی، ارتباطی، ساختاری،واژگان کلیدی: 

 پزشکی کرمانشاه

 مقدمه

د، در حال تغییر هستن سرعتبهکه  باشندهای اصلی اجتماع کنونی میها از شالودهسازمان

امروز،  پرشتاب جهان اند. درمتعـددی در دنیای امروزی بـا ضرورت تغییر مواجه یهاسازمان

 تداوم و اقتصادی و سازمانی اهداف به رسیدن برای تا اندتالش زیادی در هایسازمان

 نمایند کسب جدیدی رقابتی مزیت و بهره برده مختلف هایو شیوه الگوها از خود حیات

 هاییدگاهد(. در 5342بمانند )رسولی،  امان در محیطی های سریعواژگونی و سقوط از تا

 ایفا را نقش ینترمهم انسانی نیروی و اقتصادی فیزیکی سرمایه توسعه مدیریت سنتی

 سرمایه اقتصادی، از بیشتر اجتماعی سرمایه به حاضر عصر در برای توسعه کردند؛می

 وریبهره برای مناسبی بستر ،5اجتماعی (. سرمایه5349)زیاری،  نیازمندیم انسانی و فیزیکی

 قلمداد سازمان عملکرد بهبود و موفقیت به برای نیل راهی و فیزیکی و انسانی سرمایه

 اعضای میان ارتباطات پیوندها و مفهوم سرمایه اجتماعی به (. ایجاد5348شود )احمدی، می

 عامل (. ارتباطات2884، 2دارد )ژانگ وی ژنگ اشاره باارزش منبعی عنوانبه شبکه یک

 موفقیت در کلیدی از عوامل یکی مؤثر ارتباط است. آن پویایی و تداوم و سازمان احیای

 زندگی تداوم کنند بلکهفراهم می را سازمان زمینه توسعه هانت و رودمی شمار به مدیران

 متمرکز عملکرد مدیران بر (. ارتباطات5342است )علی پور،  وابسته آن به سازمانی هر در

 برقراری ارتباطات به را خود کاری زمان از درصد 10 بر افزون مدیران شود. اغلبمی

 وجود بیانگر سازمان، در موجود (. روابط2884، 3برکو و دهد )کاریرمی اختصاص

 احساسات، تبادل برای فرصت بیشتری هاتماس این که است سازمان مکرر هایتماس

 طوربه ها(. سازمان2888، 9و میلیکن کند )موریسونمی فراهم را مشکالت بیان و اطالعات
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 دلیل به و بپردازند به اظهارنظر باشند، نوآور که دارند تقاضا خود کارکنان از ایفزاینده

 کیفیت بر و کنند احساس مسئولیت مشتریان زیاد انتظارات مقابل در بیشتر، هرچه رقابت

 (. گوش5444، 5شوند )کواین و اسپریتزر متمرکز است، تغییر حال در دنیای دهندهنشان که

 طرفیک ازای یافته است چرا که اهمیت ویژه هاسازمانبرای  2سپردن به آوای کارکنان

تواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکالت سازمانی و از ها و نظرات کارکنان میایده

به مدیریت سازمان باشد )دوستار،  هاآنهای عالیق و خواسته کنندهمنعکسطرف دیگر 

 بیان سازمانی در آوای مورد را در و اجتماعی سازمانی فردی، عوامل نظرانصاحب(. 5343

 تحلیل و موردبررسی باید عوامل این که دانندمی مؤثر هاآن مشارکت و کارکنان نظرات

 تبیین 3آوای سازمانی ایجاد در مناسب راهکارهای مؤثر، پارامترهای شناخت با تا گیرد قرار

 ها،ایده ارائه ها را ارائه و برخی تمایلی بهراد این ایده(. برخی اف5342گردد )نقوی مقدم، 

تعبیر  9سکوت سازمانی عنوانبهکه از آن   کنندمی  سکوت  و  ندارند  اطالعات و نظرات

 بیان از کارکنان خودداری را سازمانی سکوت 0هارلوز و (. پیندر5343شود )مرزوقی،می

کنند می تعریف سازمان، هایموقعیت مورد در اثربخش و رفتاری، شناختی هایارزیابی

 ارتباطات برقراری از درواقع کند،سکوت می کارمندی (. اگر2885هارلوز،  و )پیندر

 و زارعی بیند )باقری،آسیب می سازمان کلی عملکرد درنتیجه برد،می رنج نامناسب

 خصوصبه و هاسازمان حاضر حال در که ایعمده مشکالت از (. یکی5348، آییننیک

 هاییبحث در مشارکت به کارکنان نداشتن تمایل درگیرند، آن انسانی با منابع هایبخش

 و صحبت به تمایلی در عمل و اندمنزوی و گیرگوشه از کارکنان است. بسیاری سازمانی

 تمایلیبی و انگارندمی ساده را موضوع این مدیران از متأسفانه برخی و ندارند عقیده اظهار

پندارند. می سازمانی رضایت نوعی را هابحث در نکردن و مشارکت کارکنان اظهارنظر در

 از یکی هابحث در مشارکت مدیریت، نوین هاینظریه بر اساسکه  داشت توجه باید البته
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 بیشتر سازمان در ساکت کارکنان تعداد هرچه بنابراین دانش است، توزیع مهم رویکردهای

یابد )صلواتی،  کاهش سازمان وریبهره و خالقیت، نوآوری زمینه رودمی انتظار باشد،

سازمانی و ایجاد کردن جوی مناسب برای آوای  موضوع سکوت گفت توانمی (. پس5343

برخوردار  سازمانی معاصر مباحث در شایانی اهمیت سکوت از های رفعراه یافتن سازمانی و

مداوم  طوربهامروزه تقاضا برای آموزش عالی طلبد. را می سازمان مدیران جدی توجه و بوده

(. رسالت آموزش عالی، تربیت نیروهای متخصص و 5349در حال افزایش است )مرزوقی،

های مختلف، برای تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت، بخش موردنیازکارآمد 

نظام  این .(5343های مختلف جامعه است )خشمین،جهت رفع نیازمندی ...و  کشاورزی

در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی  مهمی هایمسئولیتوظایف و 

گاه مهم این نظام در تمامی کشورهای جهان، جایبهدارد و با توجه  بر عهدهو تربیتی جوامع را 

های دانشگاهی است ها و فرآوردههای اصلی آن تضمین کیفیت برنامهیکی از دغدغه

ی ابعاد سرمایه اجتماعی با آوای هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه .(5345)کبریایی، 

، بین ابعاد سرمایه اجتماعی )شناختی بود آیاکرمانشاه  علوم پزشکیسازمانی در دانشگاه 

هش ی پژوبا آوای سازمانی رابطه وجود دارد؟ و بر همین اساس فرضیه (ایساختاری، رابطه

با  (ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی )ساختاری، شناختی، ارتباطیعبارت بود از تعیین میزان 

 آوای سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

از دانشگاه  5ای توسط هانی فان، در مقالهیالدیم 5456اصطالح سرمایه اجتماعی قبل از 

ام مرگ و با ن 3غربی مطرح شد، اما نخستین بار در اثر کالسیک جین جاکوب 2ویرجینیای

(. در 2858، 9( به کار رفته است )الگیز و فیلیر5465) یکاییآمرزندگی شهرهای بزرگ 

 باارزشنبع م عنوانبهتعریف سرمایه اجتماعی به پیوند و ارتباطات میان اعضای یک شبکه 

شود )زارعی اشاره دارند که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می
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سرمایه اجتماعی را از دیدگاه  که هستند افرادی نخستین جز 5(. ناهاپیت و گوشال4353متین، 

از دیدگاه آنان، سرمایه اجتماعی جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود  .اندسازمانی تعریف نموده

 از دیگری اجتماعی واحد یا فرد با سازمان از واحد یک یا یک فرد روابط شبکه ناشی از

 سازمانی مهم هایدارایی از یکی ایشان سرمایه اجتماعی ازنظر .است سازمان بیرون یا درون

در  هاآنو تسهیم دانش بسیار کمک کرده و برای  خلق در هاسازمان به تواندمی که است

 (. جیمز2853همکاران، و 2های دیگر مزیت رقابتی پایدار ایجاد نماید )یانسمقایسه با سازمان

هد تا دداند که به کنشگر اجازه میرا بخشی از ساختار اجتماعی می اجتماعی یهسرما 3کلمن

با استفاده از آن به منافع خود دست یابد و سرمایه اجتماعی را همانند سایر اشکال سرمایه 

، 9سازد )سالجقه و پیرمرادیمی پذیرامکانمعین را  یهاهدفیابی داند که دستمولد می

کنش  توان بر توانایی انجاممنبع مهمی برای افراد است و می نکهای با(. سرمایه اجتماعی 2853

-نافع کنشبسیاری از م ازآنجاکه این باوجودباشد،  تأثیرگذاربسیار  هاآنو کیفیت زندگی 

آورند، توسط افراد غیر از فردی که آن را ایجاد ی که سرمایه اجتماعی را به وجود مییها

 آورد. به وجودفرد نیست که آن را  سویبهشود، کرده کسب می

بل، تعهدات، انتظارات و اعتماد متقا: گیردکلمن: سه بعد برای سرمایه اجتماعی در نظر می

 (.2858، 0لینمکاقتدار )ارتباطی، هنجارها و  یهاکانال

صرفاً بر منافع فردی سرمایه اجتماعی متمرکز است و سرمایه اجتماعی را در  6نان لین

داند که افراد با انگیزه کسب سود برای خود، اقدام به امری فردی میدرجه اول 

لین مانند سرمایه انسانی سرجمع  زعمبه اگرچهنمایند. در روابط اجتماعی می گذاریسرمایه

(. لین چهار عنصر، اعتبار 2880، 1هایی ارتباطی به نفع جامعه نیز تمام شود )ایلنای دارایی

                                                           
1. Nahapiet & Ghoshal 

2. Jansen & et al 

3. Cloeman 
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5. McLean 

6. Lin, non 

7. Ihlen 
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ید را توضیح چگونگی کارکرد سرمایه اجتماعی در کنش ابزاری اجتماعی، اطالعات و تأی

 (.2885داند )لین، و کنش اظهاری می

 پیت واند. ناهاناهاپییب و گوشال از دیدگاه سازمانی به مقوله سرمایه اجتماعی پرداخته

 :گیرندیمگوشال سه بعد زیر را برای سرمایه اجتماعی در نظر 

یافت  هاسازمانساختاری سرمایه اجتماعی: این بعد الگویی کلی و روابطی را که در  بعد .5

در نظر دارد بدین معنا که این بعد، میزان ارتباطی که افراد با یکدیگر در سازمان  شودیم

 هانآیعنی چه کسی به شما دسترسی دارد و چگونه شما به ؛ گیردکنند را دربر میبرقرار می

 د؟دسترسی داری

که  یردگ. بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی: این بعد ماهیت روابط در یک سازمان را در بر می2

آیا کارکنان در یک سازمان با هم در ارتباط هستند یا خیر، بعد ارتباطی بر ماهیت و کیفیت 

 سها، تکالیف و انتظارات و احسااین بعد شامل اعتماد هنجار گرددیماین ارتباطات متمرکز 

 .شودیمویت ه

که میزان اشتراک کارکنان یک شب برگیرنده در. بعد شناختی سرمایه اجتماعی: این بعد 3

اجتماعی دریک دیدگاه، یا درک مشترک میان آنان است و مانند ارتباطاتی به ماهیت 

 گردد: زبان و کدهایپردازد و شامل موارد زیر میارتباطات میان افراد در یک سازمان، می

 (.5440گوشال،  های مشترک )ناهابیت وروایت مشترک و

هیرچمان برای نخستین بار اصطالح آوا را مطرح نمود و این مفهوم را  5418 سال در

 اظهار رد. اوتعریف ک اعتراضقابلفرار از مسائل  جایبههرگونه تالش برای تغییر،  صورتبه

 نارضایتی خود بیان یا سازمان ترک با ناخوشایند شرایط برابر در کارکنان که داشت

مفهوم و عوامل مؤثر  این روی مطالعات ازآنپس(. 5418دهند )هیرچمان، می نشان واکنش

گردید.  آن مطرح با رابطه در مختلفی نظریات و یافت بر آن در آثار مدیریت گسترش

 گیرندگانبه تصمیم هادیدگاه بیان برای فرصتی صورتبه را آوا پژوهشگران از برخی

اند دانسته شغلی به نارضایتی واکنشی منحصراً را آن دیگر برخی کهدرحالی نموده یفتعر
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ای ( آوا را رفتاری فرا وظیفه5440) 2ولیپاین دائنون  مثالعنوانبه(. 2858، 5و همکاران لئو)

 را آن و است فرد شغلی دانستند که اختیاری و آگاهانه بوده و خارج از انتظارات

 هاییدگاهدنکوهش صرف که بر بیان  جایبه ترویجی نمودند رفتاری تعریف صورتبدین

 اهداف نیز محققان از (. برخی2850، 3سازنده با هدف بهبود شرایط تأکید دارد )موبری

 سایرین آوای و تراویس عقیده به اند.برشمرده آوای کارکنان رفتار برای را تریگسترده

 به هایشنهادپ و راهکارها ارائه سرپرستان، با مشکالت مورد در شامل گفتگو کارکنان

 با رایزنی یا سیاست کاری یک تغییر برای هاایده زبان آوردن به منابع انسانی، واحدهای

نمایید که کارکنان ( عنوان می2886) 9. آرمسترانگاست سازمانی یا متخصصان هااتحادیه

( بیان نارضایتی خود از 5د: کننچهار هدف خاص را در مقابل بروز رفتار آوا دنبال می

( مشارکت در 3( نشان دادن همبستگی جمعی با همکاران به مدیریت 2مدیریت با سازمان 

 به اهداف این رابط متقابل بین کارفرما و کارکنان شناسایی ( حفظ9مدیران  گیریتصمیم

 آن مبنای بر که سازدمی فراهم را ایزمینه و نموده کمک مفهوم آوا ترکامل شناخت

(. 2852داد )تراویس،  انجام مفهوم این روی را تریجامع یهاپژوهشو  مطالعات توانمی

 شده است. مطرح کارکنان آوای رفتار بینیپیش و توضیح برای ارزشمند چارچوب دو

که توسط گوردن  است مخرب سازنده/ و انفعالی / فعال طیفی دو مدل نخست، چارچوب

(. طبق این مدل آوای کارکنان بر اساس دو معیار فعال یا 5444 ارائه شده است )گوردن،

گردد. این چهار بعد می بندیدستهانفعالی بودن و سازنده یا مخرب بودن در چهار بعد 

 از: آوای فعال سازنده، آوای انفعالی سازنده، آوای فعال مخرب و آوای انفعالی اندعبارت

( ارائه شده است و 2883) سایرین و دائن نو توسط دوم (. مدل5342مخرب. )دوستار، 

 :داده است بندی انواع آوای کارکنان قرارهای کارکنان را مبنایی برای طبقهانگیزه

                                                           
1.Liu, et al 

2. Van Dyne & LePine 

3. Mowbray 

4. Armstrong 
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 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 را آن آوا، مورد در پژوهشگران نظرات اتفاقبه قریب اکثریت. دوستانهنوع آوای -1

 نظر گرفتن در با 2لپین و دائن ون .گیرندمی نظر در 5مثبت قصد و نیت با رفتاری عنوانبه

 توصیف رفتاری از رفتار شهروندی سازمانی آن را شکلی عنوانبه دوستانهنوعآوای 

 هاییانگیزه اساس بر و بهبود و رشد انگیزه با نظرات تحول محور بیان بر تأکید که کنندمی

 از خاص نوع این بنابراین؛ دارد موقعیت از صرف انتقاد جایبه ،مساعیتشریک بر مبتنی

 منفعت رسانی بر اساساً رفتار این است. و دیگرخواهانه انفعالی غیر تعمدی، رفتاری آوا،

 آگاهی نیازمند دوستانهنوع سکوت شبیه دوستانهنوع دارد، آوای تأکید سازمان و دیگران به

در  نشود. نیاز اعالم آن به نسبت سازمان طرف از گاههیچ است ممکن و است و بصیرت

انواع  از یکی است ممکن تغییر، برای هایشنهادپ ارائه و کردن صحبت صراحت با حقیقت،

امر  است. این شخصی ریسک مستلزم رفتار نوع این زیرا باشد؛ سازمانی شهروند رفتارهای

 موضع در که ییهاآن )بخصوص سازمان در کارمندان از بسیاری که است آن به دلیل

 وضعیت حفظ و کنندمی رضایت احساس هستند آن در که مسیری قدرت هستند( از

 کنندگاندریافت توسط همیشه الزاماً دوستانهنوع آوای بنابراین؛ دهندمی را ترجیح موجود

 (.2884، 3برنسفیلدشود )پدیدهای مثبت تلقی نمی آن،

 بر سکوت) مطیع سکوت سازیمفهوم از تدافعی، آوای توصیف برای. تدافعی آوای -2

 شرایط در تفاوت ایجاد در توانایی عدم اساس بر سکوت) یتدافع سکوت و (اساس ترس

 آوای گیریم.می کمک است تدافعی آوای و مطیع آوای شبیه ترتیب که به موجود(

 شخصی پذیریمسئولیت مستلزم رفتار نوع این بروز ،است حفاظتی خود بر مبتنی تدافعی

 پیامدهای از افراد چنانچه بنابراین؛ است ریسک هرگونه بدون اخذ تصمیمات و کمتر

 منظوربه دفاعی رفتارهایی عموماً بترسند، سازمان مشکالت مورد در دلیل بحث به تنبیهی

 مالمت سرزنش و توجه، تغییر مسیر شامل رفتارها این دهند.می خود نشان از حفاظت

 خود حفاظتی هاییاستراتژ عنوانبه کردن انکار و توجیه ،خواهیمعذرتدیگران،  سویبه

                                                           
1. Positively-Intended 

2. Van Dyne & Lepine 

3. Brins field 
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 به توجه با کند.می بروز تهدید و ترس احساس به واکنشی عنوانبهآوا  هاآن در که است

 بر کار با مرتبط نظرات یا اطالعات ها،ایده اظهار عنوانبهتدافعی  آوای ،هاویژگی این

 (.2888است )موریس و میلیکان، از خود حفاظت هدف با ترس اساس

 ها،ایده بیان آن، آورنده به وجود هایانگیزه به توجه با مطیع آوای .مطیع آوای -3

 مبتنی مشارکتی غیر آوا رفتاری نوع این است. تسلیم احساس اساس بر و نظرات اطالعات

 نوع این بنابراین؛ نیست شرایط در تغییر ایجاد به قادر او که است فرد در این احساس بر

 انگیزه به توجه با موجود وضع از حمایت و گونهموافقت  اظهارات به بروز منجر آوا،

 بر اساس نیز آوا این قبلی، آوای دو (. همچون2888گردد )آوری و کوینترز،می شدهمطرح

 آوای دو با آن تفاوت اما است کار با مرتبط نظرات و اطالعات ها،ایده اظهارات تعمدی

 (.2883)وین دین و همکاران،است  غیرانفعالی کمتر هاآن به نسبت است که این قبلی

بررسی عدالت سازمانی و تأثیر آن بر پژوهشی با هدف  (،5342) زادهلیاسماعدوستار و 

ها نشان داد که هر سه بعد عدالت بر آوای . نتایج حاصل از یافتهاستآوای سازمانی پرداخته 

است اما تأثیر آن بر آوای مطیع و آوای تدافعی معنادار نیست. در  تأثیرگذار دوستانهنوع

به ارزیابی نقش  انجام شد، (5349ی توصیفی همبستگی دیگر توسط اردالنی و قنبری )مطالعه

ای فناوری اطالعات و ارتباطات رهبری تحول در بروز آوای سازمانی تحلیل بر نقش واسطه

بر آوای سازمانی و فناوری اطالعات  آفرینتحولرهبری ها نشان داد که پرداخته شد یافته

تعیین  "(، پژوهشی تحت عنوان5349) بندینقش. است ( معنادار بوده>880/8pدر سطح )

 سکوت و آوای سازمانی ادارات تأثیر سرمایه اجتماعی و ادراک رفتارهای سیاسی سازمان بر

 و ایج نشان داد که کمبود سرمایهنتانجام داده است.  "(5349ورزش و جوانان غرب کشور )

که  ایگونههباست  تأثیرگذاررفتارهای سیاسی سازمان بر رفتار کارکنان  ازحدبیشوجود 

ت تواند کارکنان را به سمت جو سکوکاهش سرمایه اجتماعی و افزایش رفتارهای سیاسی می

به بررسی ام شد، انج ی توصیفی همبستگی دیگر توسط ابیلی و خلیلیهدایت کند. در مطالعه

( 5345رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی )

ها نشان داد بـین سـرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت حاصل از یافته نتایج. استپرداخته 

 885/8 آلفایکه این رابطه در سطح  (=60/8rدارد )مثبت وجود مستقیم  دانش رابطه
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 ؛معناداری است. به عبارت وجود دیگر سرمایه اجتمـاعی در هـر سـازمانی منجـر بـه تـسهیل

ـازمان دانـش را در افـراد س کارگیریبهشود و تمایل به تـسهیم و تـسریع مدیریت دانش می و

( به بررسی تأثیر 5349همکاران )و  زادهی دیگری توسط عباس دهد. در مطالعه افزایش

تایج ن درمجموعسازمانی پرداخته شد.  پذیریانطباقایه اجتماعی سازمانی بر ظرفیت سرم

 ( در06/42کارمندان دانشگاه ) یریپذانطباقنشان داد که اوالً، میانگین ظرفیت  آمدهدستبه

حد متوسط به باال بوده و ثانیاً بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون به ترتیب اثرات ابعاد سرمایه 

درصد  00بوده و متغیر سرمایه اجتماعی توانسته است  داریمعنبر متغیر وابسته  اجتماعی

(، 2853مطالعات خارجی که توسط فارسی ) ؛ ورا تعیین نمایند یریپذانطباقظرفیت  راتییتغ

نتایج تحقیقاتی مبنی بر تأثیر سرمایه اجتماعی بر خالقیت و نوآوری، حاکی از آن است 

ها، ایده تواننداند و میکنند. با هم در تماسدر کارکنان با یکدیگر همکاری می کهیهنگام

اطالعات و دانش خود را با هم به اشتراک بگذارند و این موضوع سبب ایجاد خالقیت در 

مطالعات خود به این نتیجه دست  در 2(. کمپس و مارکز2853، 5سازمان خواهد شد )فارسی

نیز از  دهدرا در توسعه کارهای جدید ترویج می پذیریریسک یافتن که سرمایه اجتماعی

های جدید را به وجود طریق اعتماد و ثبات در کارکنان، احساس امنیت و پذیرش چالش

سایرین  و 3(. تاکئوچی2855دهد )کمپس و مارکز، اجازه ارائه پیشنهاد می هاآنآورد و به می

را  اند تا ارتباط عدالت سازمانیطمینان سعی نمودهنظریه مدیریت عدم ا ( با استناد به2852)

-ها در توضیح این رابطه عنوان نمودهقرار دهند. آن موردبررسیبا بروز رفتار آوا در کارکنان 

اغلب به تصوراتشان از رعایت انصاف درباره مدیریت، عدم اطمینان و  اند که کارکنان

ابعاد مختلف عدالت  هاآن ازنظرکنند. یتوجه م ارزیابی قابلیت اعتماد به سرپرستان خود

عاد در توضیح رابطه اب هاآن استساز بروز رفتار آوا در کارکنان سازمانی از عوامل مهم زمینه

القوه ب طوربهکه رفتار آوا اند که به دلیل اینعدالت سازمانی و آوای کارکنان عنوان نموده

کنند با احتمال می باالتری را احساس ایاست کارکنانی که عدالت مراوده آمیزمخاطره

                                                           
1. Farsi 

2. Camps and Marques 

3. Takeuchi 
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بیشتری رفتار آوا را بروز خواهند داد زیرا احساس عدم اطمینان کمتری را در مواجهه با 

اند که کارکنانی ( نیز عنوان نموده2881) 5کنند. دترت و بوریسسرپرستان خود دریافت می

 یهاتیمسئولد را یکی از یا ابراز عقیده و نظرات خو گوییسخنکه عملکرد بهتری دارند، 

 هانآدانند و سطح عملکرد کارکنان رابطه مثبتی با تداوم ابراز عقاید از سوی شغلی خود می

( در تحقیقی با عنوان، مطالعه 2853) 2(. ایکوشی یاماگوچی2881دارد )دترت و بوریس، 

ضایت شغلی سازمانی، ربین فرهنگی ژاپن و امریکا، رابطه میان استقالل تیم، سرمایه اجتماعی 

و تعهد سازمانی، به نتایج زیر دست یافتند: الف( استقالل تیمی با سرمایه اجتماعی ساختاری 

ها بر ای کارگران ژاپنی ارتباط نداشت اما ارتباط تراکم شبکه( خارج از تیم مثالعنوانبه)

ی و رضایت تارمثبت بین کارگران امریکای بود ب( رابطه منفی بین سرمایه اجتماعی ساخ

 وچتر از کارگران آمریکای بود. قوی داریمعنی طوربهژاپنی  کارگزارانشغلی برای 

 حفظ ایجاد امکان سازمان، برای اجتماعی سرمایه افزایش که است اعتقاد این بر (2884)

 هایموفقیت اصلی عامل روابط، از ایآورد شبکه گستردهمی وجود به را رقابتی مزیت

 هاتصمیم بر و آورند به دست را مشاغلی تا کند کمک افراد به تواندمی و استکارراهه 

(، در تحقیقی با عنوان تحلیل عملکرد 2858) 3سهیتگلو و زهیر .اثرگذارند باال سطوح در

تیجه عمومی ترکیه به این ن مؤسساتسکوت و رفتار شهروند سازمانی در  بر اساسکارمندان 

منفی بین سکوت تدافعی و عملکرد کارکنان و رابطه مثبت رسیدند که رابطه معنادار 

و عملکرد کارکنان وجود دارد و از طرفی  دوستانهنوعبین سکوت  (p=0/005) یمعنادار

 .هیچ رابطه معناداری بین سکوت مطیع و عملکرد کارکنان وجود ندارد

 پژوهش هایرضیهف

 اه علوم آوای سازمانی در دانشگارتباط بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی با  تعیین میزان

 پزشکی کرمانشاه.

                                                           
1. Detert & Burris 

2 .yamaguchi.I 

3. Sehitoğlu and Zehir 
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 ارتباط بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی با آوای سازمانی در دانشگاه علوم  تعیین میزان

 پزشکی کرمانشاه.

 ارتباط بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی با آوای سازمانی در دانشگاه علوم  تعیین میزان

 پزشکی کرمانشاه.

  )انی را آوای سازم یککداماز بین ابعاد سرمایه اجتماعی )ساختاری، شناختی، ارتباطی

 کند؟بهتر پیشی بینی می

 وش پژوهشر

ا هی گردآوری دادهنحوه ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرماهیت، کمی و  ازنظرتحقیق حاضر 

گاه علوم دانش در این مطالعه کارکنان موردپژوهشهمبستگی است. جامعه آماری  –توصیفی 

عداد تای با تصادفی طبقه گیرینمونهنفر که به روش  308جامعه پزشکی کرمانشاه که تعداد 

مه در مرحله پیمایشی، استفاده از پرسشنا هادادهابزار اصلی گردآوری انتخاب شدند.  نفر 506

 اجتماعی وسرمایه پژوهش ) متغیرهای گیریاندازه. در این پژوهش برای استاستاندارد 

، از پرسشنامه مذکور بهره گرفته شده است. پرسشنامه سرمایه اجتماعی (سازمانی آوای

 موردسنجشای را که شامل سه بعد ساختاری، شناختی و رابطه( 5441ناهاپیت و گوشال )

برای سنجیده شد.  (2852کاتارین هامس )توسط پرسشنامه آوای سازمانی دهد و قرار می

 SPSS 25 افزارنرمکرونباخ توسط  آلفایایایی پرسشنامه از روش تعیین ارزیابی میزان پ

سرمایه » در بخش مورداستفادهکرونباخ کلی برای پرسشنامه  آلفایضریب  استفاده شد.

حاصل شد. روایی پرسشنامه با استفاده  46/8« آوای سازمانی»و برای بخش  40/8« اجتماعی

ط اساتید محتوا توس ازنظرپرسشنامه  نهایت درقرار گرفت تا  بررسی مورداز روایی محتوایی 

 گانهنجپها از مقیاس این پرسشنامه امتیازبندی ؛ و، مناسب تشخیص داده شدنظرانصاحبو 

ب نمره ها به ترتی، زیاد، خیلی زیاد، این گزینهتا حدودی ، کمبسیار کمای لیکرت از درجه

 گرفتند. 0،، 9، 3، 2، 5
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 هایافته

درصد( از  9/00) موردنظر نمونه 506های حاصل از پژوهش نشان داد که از بین فتهیا

درصد(  3/26) موردنظرنمونه  تأهل، وضعیت است( مرد درصد 64/99دهندگان زن )پاسخ

رمایه میانگین س آمدهدستبهبر اساس نتایج ( متأهل بودند. درصد 1/13دهندگان مجرد )پاسخ

که طوری( در سطح باالتر از متوسط است به0از  53/3علوم پزشکی ) در کارکناناجتماعی 

 شناختی سرمایه یمؤلفهباالترین میزان و  28/3ساختاری سرمایه اجتماعی با میانگین  یمؤلفه

ترین میزان را در کارکنان دانشگاه علوم به خود اختصاص کم 82/3اجتماعی با میانگین 

در سطح  (0از  82/3علوم پزشکی کرمانشاه ) در کارکناننی اند و میانگین آوای سازماداده

ر کارآمد آوای سازمانی از مقدا یشده نشان داد که مؤلفهباالتر از متوسط است، نتایج ارائه

از مقدار  04/2تشویق و ایمنی  هایمؤلفهبرخوردار است و  در کارکنانباالتر از متوسط 

مقدار  سبر اساشکی کرمانشاه برخوردار هستند. تر از متوسط در کارکنان علوم پزپایین

ضریب تغییرات ایمنی، تشویق، کارآمد و آوای سازمانی به ترتیب بیشترین میزان ضریب 

 ترین وضعیت را دارد.مناسب گفت آوای سازمانی توانمیتغییرات را داشتند که 

 جتماعی با آوای سازمانیبعد ساختاری سرمایه ا داریمعنیضریب همبستگی و سطح  .1جدول 

 بعد ساختاری

 آوای سازمانی نوع ضریب  تعداد

 داریسطح معنی  ضریب همبستگی 

 888/8 688/8  پیرسون 506

ی مثبت و معناداری بین آوای سازمانی و (. رابطه5در جدول ) شدهارائهنتایج  بر اساس

داری در معنی متغیر باهم همبستگیبعد ساختاری سرمایه اجتماعی وجود دارد یعنی این دو 

که بعد  زمانی 688/8 دردارند. این میزان رابطه بدین معنی است که  80/8سطح خطای 

س، یابد و برعکیابد، آوای سازمانی نیز افزایش میساختاری سرمایه اجتماعی افزایش می

نیز کاهش یابد، آوای سازمانی ساختاری سرمایه اجتماعی کاهش می بعد 688/8 دریعنی 

و نزدیک به صفر  85/8تر از کوچک آمدهدستبهداری یابد، همچنین مقدار عدد معنیمی

 ( کمتر است.α=80/8داری استاندارد )هست که از سطح معنی
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 بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی با آوای سازمانی داریمعنیهمبستگی و سطح  ضریب .2جدول 

 یارابطهبعد 
 ضریبنوع  تعداد

 آوای سازمانی

 داریسطح معنی ضریب همبستگی

 888/8 664/8 پیرسون 506

ی مثبت و معناداری بین آوای سازمانی و (. رابطه2در جدول ) شدهارائهنتایج  بر اساس

داری در معنی سرمایه اجتماعی وجود دارد یعنی این دو متغیر باهم همبستگی بعد ارتباطی

زمانی که بعد  664/8دارند. این میزان رابطه بدین معنی است که در  80/8سطح خطای 

س، یعنی یابد و برعکیابد، آوای سازمانی نیز افزایش میسرمایه اجتماعی افزایش می ارتباطی

یابد، یابد، آوای سازمانی نیز کاهش میارتباطی سرمایه اجتماعی کاهش می بعد 664/8در 

و نزدیک به صفر هست که  85/8تر از کوچک آمدهدستهبداری همچنین مقدار عدد معنی

 ( کمتر است.α=80/8داری استاندارد )از سطح معنی

 سازمانیآوای بعد شناختی سرمایه اجتماعی با  داریمعنیضریب همبستگی و سطح  .3جدول 

 بعد شناختی
 نوع ضریب تعداد

 سازمانی آوای

 داریمعنیسطح  ضریب همبستگی

 888/8 610/8 پیرسون 506

ی مثبت و معناداری بین آوای سازمانی و (. رابطه3در جدول ) شدهارائهنتایج  بر اساس

داری در معنی بعد شناختی سرمایه اجتماعی وجود دارد یعنی این دو متغیر باهم همبستگی

که بعد  زمانی 610/8دارند. این میزان رابطه بدین معنی است که در  80/8سطح خطای 

س، یعنی یابد و برعکیابد، آوای سازمانی نیز افزایش میسرمایه اجتماعی افزایش می شناختی

یابد، یابد، آوای سازمانی نیز کاهش میبعد شناختی سرمایه اجتماعی کاهش می 610/8در 

که  و نزدیک به صفر هست 85/8تر از کوچک آمدهدستبهداری همچنین مقدار عدد معنی

 ( کمتر است.α=80/8داری استاندارد )از سطح معنی
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 تماعیسرمایه اج هایمؤلفهمتغیر آوای سازمانی بر اساس  بینیپیشضرایب رگرسیونی برای  .4 جدول

 ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  مدل
t R R2 

B Std.error Beta 

 عدد ثابت

 ساختاری

 ایرابطه

 شناختی

95/59 

041/8 

328/8 

033/8 

81/3 

259/8 

500/8 

225/8 

 

286/8 

256/8 

310/8 

60/6 

14/2 

869/2 

119/3 

 

68/8 

61/8 

64/8 

 

36/8 

25/8 

90/8 

( آوای سازمانی 286/8) ساختاری( تغییر در بعد 259/8با توجه به جدول فوق به ازای )

( آوای سازمانی 256/8ای )( واحد تغییر در بعد رابطه500/8و به ازای ) کندافزایش پیدا می

( آوای 310/8)تغییر در بعد شناختی  واحد( 225/8کند و همچنین به ازای )افزایش پیدا می

سرمایه اجتماعی  مربوط به بعد شناختی بینیپیش. بیشترین میزان کندمیسازمانی افزایش پیدا 

 2R=( 44/0) .است

 گیریبحث و نتیجه

 بعد ساختاریدرصد، بین  0ی آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که در سطح خطای نتیجه

توان گفت بعد سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد، می

فرضیه  های اینشود. نتایج یافتهساختاری سرمایه اجتماعی باعث افزایش آوای سازمانی می

طح س ارتفاع( که به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر 5342) بردباریبا مطالعات 

ماعی و داری بین سرمایه اجتمدیریت دانش پرداخته شد، نتایج نشان داد، رابطه مثبت و معنی

که به بررسی  (5349) زرتشتیانو  بندینقشو همچنین مطالعات  مدیریت دانش وجود دارد

سیاسی سازمانی بر سکوت و آوای سازمانی  تأثیر سرمایه اجتماعی و ادراک رفتارهای

سیاسی  رفتارهای ازحدبیشپرداخته شد، نتایج نشان داد که کمبود سرمایه اجتماعی و وجود 

 زادهیلاسماعپژوهش دوستار و  و نتایج است تأثیرگذارسازمانی بر روی رفتار کارکنان 

ج است و همچنین نتای رگذارتأثی دوستانهنوع(، نشان داد هر سه بعد عدالت بر آوای 5342)

(، به ارزیابی نقش رهبری تحول در بروز آوای سازمانی 5349پژوهش اردالنی و قنبری )

 و عامل مهم بر بروز آوای سازمانی است آفرینتحولنتایج نشان داد رهبری  پرداخته شد،
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دسازی انمنای سرمایه اجتماعی و تونشان داد بین بعد رابطه (، نتایج5345همچنین کشاورزی )

(، در مطالعات خود 2855) مارکزکارکنان همبستگی وجود دارد و کمپس و  شناختیروان

ای جدید ی کارهرا در توسعه پذیریریسکبه این نتیجه دست یافتن که سرمایه اجتماعی 

اند که کارکنانی که ( نیز عنوان نموده2881دهد و همچنین دترت و بوریس )ترویج می

 هایمسئولیتیا ابراز عقیده و نظرات خود را یکی از  گوییسخنرند، عملکرد بهتری دا

 هانآو سطح عملکرد کارکنان رابطه مثبتی با تداوم ابراز عقاید از سوی  دانندمیشغلی خود 

(، در پژوهشی به بررسی رابطه بین ابعاد شناختی، 2886مرلو و همکاران ) دارد و همچنین

ی اجتماعی و خالقیت سازمانی پرداختند، نتایج نشان داد این ارتباطی و ساختاری از سرمایه

 . این بعد از سرمایهاستدهد همسو افزایش می سه بعد از سرمایه اجتماعی مشتری مداری را

های بین افراد اشاره دارد، این بعد سعی در شناخت ارتباطات اجتماعی به الگوی کلی تماس

ر ارد و به میزان ارتباطی که افراد سازمان برقراکلی و الگوی دسترسی افراد به یکدیگر د

 هانآیعنی چه کسی به شما دسترسی دارد و چگونه شما به  ؛گیردکنند را در بر میمی

ای ه(. کیفیت و کمیت روابط افراد با یکدیگر در شبکه2880، 5دسترسی دارید )توتمنت

. گرددمیب تبادل و انتقال دانش بس که ؛است سرمایه اجتماعیهای مهم ارتباطی از جنبه

 همگی از طریق تأثیر بر میزان تماس و قابلیت دسترسی اعضاء مراتبسلسلهتراکم، پیوند و 

(. 5342باری، برد) شوندو سهولت تبادل اطالعات می پذیریانعطافشبکه با یکدیگر سبب 

رار ون شبکه برقتوسعه سهم دریافت اطالعات در در منظوربهمیزان ارتباطاتی که افراد 

، مثالعنوانبهتواند سبب افزایش و ارتقاء بعد ساختاری سرمایه اجتماعی گردد کنند میمی

ه افراد آن از ای کاند در مقایسه با شبکهای که افراد با یکدیگر پیوندهای ضعیفدر شبکه

کم ار بسی و اطالعات، کاری و تیمی باالیی برخوردارند، تبادل دانش شخصیپیوندهای 

ارتباطات و تعامل میان اعضاء شدت بیشتری دارد و تراکم  هاآنهایی که در است، شبکه

باالتری حاکم است، تعامل اعضاء با یکدیگر و انتقال دانش و برقراری روابط مؤثر کاری 

یر مس) تردر سازمان از یک سطح به سطح پایینارتباطات (. اگر 2855، 2بیشتر است )یانگ

                                                           
1. Tötterman 

2. Yong 
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ند و کنمدیران با زیردستان ارتباط برقرار نمی کههنگامیریان یابد، رو به پایین( ج

ها را به آگاهی و رویه هاسیاستکنند، را در رابطه با مشاغل صادر می هاییدستورالعمل

گیرد که نگرش (. آوا سازمانی زمانی صورت می5300 رسانند )استفین رابینز،کارکنان می

و  اتابراز نظرباشد، کارکنان تمایل بیشتری به  مدیریت سازمان به کارکنان مثبت

مدیران هنگام برخورداری از پیشنهادهای  درنتیجهپیشـنهادهای خـود نشـان خواهنـد داد که 

 نوعیهبی کارکنـان، بازخوردهـای مثبت بیشتری به کارکنان خواهند داد که این امر سـازنده

 (.5349)الوانی، ی آراء خواهد شـد خود منجر به افزایش ارائـه

ای درصد، بین بعد رابطه 0ی آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که در سطح خطای نتیجه

سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد، این بدان معنا است که 

گفت  وانتای سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی ارتباط مستقیم وجود دارد، میبین بعد رابطه

حقیقات نتایج ت بر اساسشود. ای سرمایه اجتماعی باعث افزایش آوای سازمانی میبعد رابطه

ای سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی وجود دارد. رابطه معناداری بین بعد رابطه شدهانجام

 ( که به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی5342) بردباریهای این فرضیه با مطالعات نتایج یافته

اری دسطح مدیریت دانش پرداخته شد، نتایج نشان داد، رابطه مثبت و معنی ارتفاعسازمانی بر 

 تیانزرتشو  بندینقشو همچنین مطالعات  بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش وجود دارد

که به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی بر سکوت  (5349)

 ازحدشبیانی پرداخته شد، نتایج نشان داد که کمبود سرمایه اجتماعی و وجود و آوای سازم

وهش دوستار و پژ و نتایج است تأثیرگذاررفتارهای سیاسی سازمانی بر روی رفتار کارکنان 

 است و تأثیرگذار دوستانهنوع(، نشان داد هر سه بعد عدالت بر آوای 5342) زادهاسماعیل

(، به ارزیابی نقش رهبری تحول در بروز 5349النی و قنبری )همچنین نتایج پژوهش ارد

عامل مهم بر بروز آوای  آفرینتحولنتایج نشان داد رهبری  آوای سازمانی پرداخته شد،

 سرمایه ایرابطه بعد(، نتایج نشان داد بین 5345و همچنین کشاورزی ) سازمانی است

 ارکزمکارکنان همبستگی وجود دارد و کمپس و  شناختیرواناجتماعی و توانمندسازی 

را در  یریپذریسک(، در مطالعات خود به این نتیجه دست یافتن که سرمایه اجتماعی 2855)

( نیز 2881دهد و همچنین دترت و بوریس و همکاران )توسعه کارهای جدید ترویج می



471     

 

 49، زمستان 6سال دوم، شماره فصلنامه 

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

ظرات یا ابراز عقیده و ن گوییسخناند که کارکنانی که عملکرد بهتری دارند، عنوان نموده

دانند و سطح عملکرد کارکنان رابطه مثبتی با شغلی خود می هایمسئولیتخود را یکی از 

(، در پژوهشی به 2886مرلو و همکاران ) دارد و همچنین هاآنتداوم ابراز عقاید از سوی 

قیت سازمانی الی اجتماعی و خبررسی رابطه بین ابعاد شناختی، ارتباطی و ساختاری از سرمایه

هد و دپرداختند، نتایج نشان داد این سه بعد از سرمایه اجتماعی مشتری مداری را افزایش می

 .است( همسو 2883همچنین موریس و ملکیان )

یکی از عوامل مهم در کاهش آوای سازمانی وجود رفتارهای سیاسی در سازمان است 

ضای را توانند فاز سازمانشان دور کنند می سیاسی را رفتارهای بتوانندها اگر مدیران سازمان

به وجود بیاورند که در آن کارکنان بتوانند با آرامش و بدون ترس و دلهره نظراتشان را 

(. 5343مطرح کنند و سازمان را در راستای نیل به اهداف سازمانی یاری کنند )فانی، 

ن مفید آنا هایهادپیشنکارکنان احساس کنند مدیران سازمان از شنیدن  کهدرصورتی

 کنند و برای موفقیتخوشحال خواهند شد، نسبت به سازمان احساس تعهد بیشتری می

 شاننظرات ازاما اگر کارکنان احساس کنند  ؛دهندسازمان تالش بیشتری از خود نشان می

ود ترجیح شآنان سوگیری می علیهشود و در صورت بازگو کردن عقایدشان، استقبالی نمی

 (.2883حالت تدافعی گرفته و موضع سکوت اختیار کنند )موریس و ملکیان، دهند می

 درصد، بین بعد شناختی 0ی آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که در سطح خطای نتیجه

سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد، این بدان معنا است که 

وان گفت تآوای سازمانی ارتباط مستقیم وجود دارد، می بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و

تحقیقات  نتایج بر اساسشود. بعد شناختی سرمایه اجتماعی باعث افزایش آوای سازمانی می

ای سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی وجود دارد. رابطه معناداری بین بعد رابطه شدهانجام

( که به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی 5342) باریبردهای این فرضیه با مطالعات نتایج یافته

اری دسطح مدیریت دانش پرداخته شد، نتایج نشان داد، رابطه مثبت و معنی ارتفاعسازمانی بر 

که  (5349) بندینقشو همچنین مطالعات  بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش وجود دارد

سیاسی سازمانی بر سکوت و آوای به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و ادراک رفتارهای 

رفتارهای  دازحبیشسازمانی پرداخته شد، نتایج نشان داد که کمبود سرمایه اجتماعی و وجود 
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 پژوهش دوستار و و نتایج است تأثیرگذارسیاسی سازمانی بر روی رفتار کارکنان 

 است و گذارتأثیر دوستانهنوع(، نشان داد هر سه بعد عدالت بر آوای 5342) زادهاسماعیل

(، به ارزیابی نقش رهبری تحول در بروز 5349همچنین نتایج پژوهش اردالنی و قنبری )

عامل مهم بر بروز آوای  آفرینتحولنتایج نشان داد رهبری  آوای سازمانی پرداخته شد،

سرمایه  ایرابطه بعدنشان داد بین  (، نتایج5345و همچنین کشاورزی ) سازمانی است

 ارکزمکارکنان همبستگی وجود دارد و کمپس و  شناختیرواناجتماعی و توانمندسازی 

را در  یریپذریسک(، در مطالعات خود به این نتیجه دست یافتن که سرمایه اجتماعی 2855)

( نیز 2881دهد و همچنین دترت و بوریس و همکاران )توسعه کارهای جدید ترویج می

ظرات یا ابراز عقیده و ن گوییسخنکارکنانی که عملکرد بهتری دارند،  اند کهعنوان نموده

دانند و سطح عملکرد کارکنان رابطه مثبتی با شغلی خود می هایمسئولیتخود را یکی از 

(، در پژوهشی به 2886مرلو و همکاران ) دارد و همچنین هاآنتداوم ابراز عقاید از سوی 

سازمانی  ی اجتماعی و خالقیتارتباطی و ساختاری از سرمایهبررسی رابطه بین ابعاد شناختی، 

هد دپرداختند، نتایج نشان داد این سه بعد از سرمایه اجتماعی مشتری مداری را افزایش می

 .استهمسو 

بعد شناختی شامل ادراک، باورها و تصورات فرهنگی و اجتماعی مشترک است که 

و میان  افراد قرار گرفته موردپذیرشن مشترک مفاهیم و خاطرات مشترک و یا زبا وسیلهبه

های های مشترک و فرهنگ مشترک است. هدفماند؛ این بعد شامل هدفها باقی میآن

مشترک، میزان درک و دیدگاه مشترک اعضای واحد اجتماعی نسبت به اهداف و نتایج 

رک ار مشتمیزان هنجارهای رفت دربردارندههای گروه است و فرهنگ مشترک نیز فعالیت

 طوربهای از هنجارها که (. از دیدگاه فوکویاما، هر مجموعه5343جعفری، )میان اعضاست 

شود. تنها آن مشخص هم ذکر شده باشد، باعث به وجود آمدن سرمایه اجتماعی نمی

بنابراین با  ؛شودها منجر میاست که به همکاری در گروه موردنظرای از هنجارها مجموعه

قبیل صداقت، حفظ تعهد، انجام درست وظایف و مواردی از این قبیل ارتباط  های ازفضیلت

(. جهت تقویت بعد شناختی سرمایه اجتماعی، بایستی به افکار 5348کند )کشاورزی، پیدا می

ریزی های اعضای سازمان در خصوص رسیدن به اهداف سازمان، برنامهو دیدگاه هاو ایده
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 کاری و و پیشرفتت سازمانی، رفاه اعضای سازمان جهت رسیدن به اهداف، حل مشکال

دانشگاه شود به مدیران (. پیشنهاد می5342)بردباری،  ها ارج نهاده شودشغلی و مانند آن

همچنین  و اثربخشکه برای بروز آوا در سازمان به آموزش ارتباطات علوم پزشکی کرمانشاه 

به  راحتیهبکه کارکنان بتوانند  ستیدونوعو  مساعیتشریکبه وجود آوردن ایجاد احساس 

به  شود،توصیه می و ؛به سازمان ارائه دهند رساندنسود  منظوربههایی برای تغییر حلبیان راه

ها با اهداف دانشگاه و همسو نمودن اهداف آن کارکنانتقویت روابط غیررسمی بین 

سات زار کنند و در این جلها جلساتی را با حضور کارکنان برگبپردازند و مدیران دانشکده

ایجاد کنند که نقش مهمی در سازمان دارند  در آنانها را خواسته و این ذهنیت را نظرات آن

ا و کارکنان هکه تعامالت بین واحد ایگونهبهو همچنین توجه به طرحی فیزیکی در دانشگاه 

ر ل استفاده از دفاتتر شود مثتا تعامل در میان مرزهای رسمی سازمان آسان را مشکل نسازد

 باز.

 منابع

ــازمانی با مدیریت  . (5345ابیلی خدایار، زارع خلیلی مجتبی ) ــرمایه اجتماعی س رابطه بین س

، شــماره 5342، تابســتان (2)20، پژوهشــنامب بیمه .دانش در یک شــرکت بیمه دولتی

 .502 - 524، 558مسلسل 

 بر اجتماعی ســرمایه ارتقاء بررســی(. 5348) یهحور، آبادیفیض؛ اکبرعلیاحمدی، ســید 

 تهران(. شــهرداری ســتادی هایســازمان :موردی ینمونه ســازمان عملکرد بهبود

 .00-30، 5348بهار و تابستان  (،3)3، مدیریت دولتی

گرا نقش رفتار ســازمانی مثبت(. 5349اهلل )الوانی، ســید مهدی، واعظی، رضــا، هنرمند، روح

 .26-5 ،(14)29 ،مطالعات مدیریت بهبود و تحول .وت سازمانیدر کاهش سک

سرمایه اجتماعی سازمانی بر ارتقای  یرتأث یبررس .(5342برباری، غالمرضـا، زارعی محبوبه ) 

ــتان یزد   ــتی اس ــازمان بهزیس ــطح مدیریت دانش در س ــی جامعه .س ــناس  ،کاربردی ش

29(9) ،299-221. 
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ــریفجعفری، محمد،  ــایی منش، بهروز، دلخوش  فتاح، قربانی زاده، زاده،شـ وجه اله، رضـ

آن در  یهاالگوی سـرمایه اجتماعی، ابعاد و شاخص  (.5343. )ابوالقاسـم کسـمایی،  

 .346-318، (3)1 ،فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی .تهران بزرگ هاییکالنتر

آن بر آوا و عملکرد  یرعدالت سازمانی و تأث(. 5342محمد )زاده، دوسـتار، محمد، اسماعیل 

ــی مطالعات مدیریت )بهبود و تحول( . کـارکنان  ــلنامه علمی پژوهشـ ، (12)23 ،فصـ

 .563 -593 ،42زمستان 

 و ســازمانی عدالت رعایت به کارکنان حســاســیت رابطه بررســی(. 5342رضــا )رســولی، 

ــرمایه مرتبه ــازمان )مطالعه در آنان اجتماعی سـ ــتان موردی سـ  طالقانی بیمارسـ

 شناخت پژوهشی علمی دو فصلنامه تهران(. بهشـتی  شـهید  پزشـکی  علوم دانشـگاه 

 .529-555، 5342زمستان  و پاییز ،9 پیاپی ،(2)2، اجتماعی

سکوت سازمانی: مفاهیم، علل (. 5345) یارسزارعی متین، حسن و فاطمه طاهری، ابوالقاسم 

 11-589، (25)6، فصلنامه علوم مدیریت ایران. و پیامدها

های سرمایه اجتماعی بررسی وضعیت مؤلفه .(5343متین، حسـن و مصـطفی مالیی. )  زارعی 

-554: 5، 5 فصــلنامه مدیریت ســرمایه اجتماعی .های اجرایی اســتان قمدر ســازمان

531. 

بندی توسعه برآورد و سطح(. 5349اله، طاوسـیان، سلمانی، رضایی، حجت ) زیاری، کرامت

ــهر  ای بـا تـأکیـد بر مؤلفه   محلـه  ــرمایه اجتماعی )مطالعه موردی: محالت شـ های سـ

 .16-04(, 50)0 ،شهری یزیربرنامهپژوهشی پژوهش و -فصلنامه علمی .ابرکوه(

 و اثربخش ارتباطات(. 5343) یانادصــلواتی، عادل؛ یاراحمدی، یلدا؛ ســید هاشــمی، ســید 

مدیریت  .سنندج( شهرستان )کشور موردمطالعه بانکی شبکه در سـازمانی  سـکوت 
 928-092، 5343 ییزپا ،(3)6، دولتی

ــنعباس زاده، محمد، بوداقی، علی،  ــینیپورحس ــمد )  ،، محمد., حس ــید ص تأثیر  (.5349س

ــازمـانی بر ظرفیت انطباق      ــرمـایـه اجتمـاعی سـ ــازمانی یریپذسـ مطالعات رفتار  .سـ
 .596-519 ،(3)9 ،سازمانی
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 یورســرمایه اجتماعی بر بهره یربررســی تأث. (5342( علی پور حســین، جهاندیده حســین 

، یرانامطالعات علوم اجتماعی  .نیروی انسانی صنایع کوچک و متوسط استان اردبیل

58(31)، 590-525. 

 یبررس .(5343) .زادهحسنعلیرضـا   ،فردییداناحسـن   ،فاطمه شـیخی نژاد  ،اصـغر یعل ،فانی

 هایتیاسمهارت سـیاسی و اراده سیاسی در ارتباط بین درک س  کنندهیلاثرات تعد

های مدیریت در پژوهش .ســازمانی و رفتار ســیاســی موردمطالعه: صــنعت آب ایران

 .543-222 ،ایران

ــیروس، زندی ــهیل آوای (. 5349خلیل، محمدی، محمد فائق، احمدیان فر ) ،قنبری، سـ تسـ

ــ پیرو»اعتماد ســازمانی از طریق رهبری قابل لنامه فصــ «.رویکردی به تعامالت رهبرــ
 .002-060 ،(9)1،پژوهشی مدیریت دولتی-علمی

 یرتبیین نقش و میزان تأث(. 5342شاهی، ابوالفضل )علی زادهقاسـم بیطالی، مهدی؛  زادهکاظم

ــازمـانی و آموزش اثربخش     ــرمـایــه اجتمــاعی بر تعهـد سـ ــاز سـ در  یمـان . رفتـار سـ
 5-52 (،5)5 .وپرورشآموزش

ــانی نژاد مالک،   ــعود، رخشـ ارزیابی (. 5309) یزپرو یلطف یرمکبریایی علی، رودباری مسـ

جله م شده به آنان.دانشجویان علوم پزشکی زاهدان از کیفیت خدمات آموزشی ارائه

 .534-596 (،2)1، طبیب شرق

بررسی (. 5348) یعلکشـاورز، علی حسین، حسینی، سید احمد، حیدری نصب، لیال، آمده،  

شــناختی کارکنان )مطالعه موردی روان یرابطه بین ســرمایه اجتماعی و توانمندســاز

 399 -324 ،امه دانشور رفتار مدیریت پیشرفتهماهن .قم(

ــاورز، فهیمه؛ حیدری، الهام ) اهللرحمتمرزوغی،  ــومه؛ کش ــی  (.5343؛ حیدری، معص بررس

ارتباطات بین اعتماد دانشجویان به مدیران و رضایت  ییننقش سکوت سازمانی در تب

-582، 49، بهار (51)0، ی آموزش در علوم پزشــکی . مجله توســعه تحصــیلی آنان

555. 
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های سـیاسـی سازمانی   تأثیر سـرمایه اجتماعی و ادراک رفتار (. 5349اهلل )بندی، رحمتنقش
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