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چکیده
این پژوهش با هدف ارزیابی ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه در سال  40 -46انجام پذیرفت .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است .نمونه
این پژوهش شامل  506نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
طبقهای متناسب با حجم دانشکدهها انتخاب شدند .ابزار گرداوری اطالعات پژوهش پرسشنامه استاندارد
سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ( )5441و آوای سازمانی کاتارین هامس ( )2852بود .روایی ابزار
بهصورت محتوایی مورد تأیید متخصصان و پایایی آن با روش ضریب آلفای کرونباخ سرمایه اجتماعی
( ،)8/40آوای سازمانی ( )8/46تعیین و تأیید شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار spss V. 21
از طریق آزمون همبستگی پیرسون انجام پذیرفت .نتایج نشان داد که در سطح خطای  0درصد بین ابعاد سرمایه
اجتماعی با آوای سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد (.)P≤8/885
همچنین بر اساس مدل رگرسیون ابعاد سرمایه اجتماعی تأثیر معنیداری بر روی آوای سازمانی داشت و
بیشترین میزان پیشبینی آوای سازمانی مربوط به بعد شناختی سرمایه اجتماعی بود (.) R2=8/90

 .5دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه (نویسنده مسئول) کرمانشاه .ایران.
پست الکترونیکnaheidari93@gmail.com :
 .2استادیار گروه آموزشی مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه .ایران
 .3دانشیار گروه رادیولوژی و پزشکی هستهای ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،کرمانشاه
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واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،شناختی ،ارتباطی ،ساختاری ،آوای سازمانی ،دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه

مقدمه
سازمانها از شالودههای اصلی اجتماع کنونی میباشند که بهسرعت در حال تغییر هستند،
سازمانهای متعـددی در دنیای امروزی بـا ضرورت تغییر مواجهاند .در جهان پرشتاب امروز،
سازمانهای زیادی در تالشاند تا برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی و تداوم
حیات خود از الگوها و شیوههای مختلف بهره برده و مزیت رقابتی جدیدی کسب نمایند
تا از سقوط و واژگونیهای سریع محیطی در امان بمانند (رسولی .)5342 ،در دیدگاههای
سنتی مدیریت توسعه سرمایه اقتصادی فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا
میکردند؛ برای توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی،
فیزیکی و انسانی نیازمندیم (زیاری .)5349 ،سرمایه اجتماعی ،5بستر مناسبی برای بهرهوری
سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت و بهبود عملکرد سازمان قلمداد
میشود (احمدی .)5348 ،ایجاد مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان اعضای
یک شبکه بهعنوان منبعی باارزش اشاره دارد (ژانگ وی ژنگ .)2884 ،2ارتباطات عامل
احیای سازمان و تداوم و پویایی آن است .ارتباط مؤثر یکی از عوامل کلیدی در موفقیت
مدیران به شمار میرود و نتها زمینه توسعه سازمان را فراهم میکنند بلکه تداوم زندگی
در هر سازمانی به آن وابسته است (علی پور .)5342 ،ارتباطات بر عملکرد مدیران متمرکز
میشود .اغلب مدیران افزون بر  10درصد از زمان کاری خود را به برقراری ارتباطات
اختصاص میدهد (کاریر و برکو .)2884 ،3روابط موجود در سازمان ،بیانگر وجود
تماسهای مکرر سازمان است که این تماسها فرصت بیشتری برای تبادل احساسات،
اطالعات و بیان مشکالت را فراهم میکند (موریسون و میلیکن .)2888 ،9سازمانها بهطور
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فزایندهای از کارکنان خود تقاضا دارند که نوآور باشند ،به اظهارنظر بپردازند و به دلیل
رقابت هرچه بیشتر ،در مقابل انتظارات زیاد مشتریان احساس مسئولیت کنند و بر کیفیت
که نشاندهنده دنیای در حال تغییر است ،متمرکز شوند (کواین و اسپریتزر .)5444 ،5گوش
سپردن به آوای کارکنان 2برای سازمانها اهمیت ویژهای یافته است چرا که از یکطرف
ایدهها و نظرات کارکنان میتواند راهگشای بسیاری از مسائل و مشکالت سازمانی و از
طرف دیگر منعکسکننده عالیق و خواستههای آنها به مدیریت سازمان باشد (دوستار،
 .)5343صاحبنظران عوامل فردی ،سازمانی و اجتماعی را در مورد آوای سازمانی در بیان
نظرات کارکنان و مشارکت آنها مؤثر میدانند که این عوامل باید موردبررسی و تحلیل
قرار گیرد تا با شناخت پارامترهای مؤثر ،راهکارهای مناسب در ایجاد آوای سازمانی 3تبیین
گردد (نقوی مقدم .)5342 ،برخی افراد این ایدهها را ارائه و برخی تمایلی به ارائه ایدهها،
نظرات و اطالعات ندارند و سکوت میکنند که از آن بهعنوان سکوت سازمانی 9تعبیر
میشود (مرزوقی .)5343،پیندر و هارلوز 0سکوت سازمانی را خودداری کارکنان از بیان
ارزیابیهای رفتاری ،شناختی و اثربخش در مورد موقعیتهای سازمان ،تعریف میکنند
(پیندر و هارلوز .)2885 ،اگر کارمندی سکوت میکند ،درواقع از برقراری ارتباطات
نامناسب رنج میبرد ،درنتیجه عملکرد کلی سازمان آسیب میبیند (باقری ،زارعی و
نیکآیین .)5348 ،یکی از مشکالت عمدهای که در حال حاضر سازمانها و بهخصوص
بخشهای منابع انسانی با آن درگیرند ،تمایل نداشتن کارکنان به مشارکت در بحثهایی
سازمانی است .بسیاری از کارکنان گوشهگیر و منزویاند و در عمل تمایلی به صحبت و
اظهار عقیده ندارند و متأسفانه برخی از مدیران این موضوع را ساده میانگارند و بیتمایلی
در اظهارنظر کارکنان و مشارکت نکردن در بحثها را نوعی رضایت سازمانی میپندارند.
البته باید توجه داشت که بر اساس نظریههای نوین مدیریت ،مشارکت در بحثها یکی از
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رویکردهای مهم توزیع دانش است ،بنابراین هرچه تعداد کارکنان ساکت در سازمان بیشتر
باشد ،انتظار میرود زمینه خالقیت ،نوآوری و بهرهوری سازمان کاهش یابد (صلواتی،
 .)5343پس میتوان گفت موضوع سکوت سازمانی و ایجاد کردن جوی مناسب برای آوای
سازمانی و یافتن راههای رفع سکوت از اهمیت شایانی در مباحث سازمانی معاصر برخوردار
بوده و توجه جدی مدیران سازمان را میطلبد .امروزه تقاضا برای آموزش عالی بهطور مداوم
در حال افزایش است (مرزوقی .)5349،رسالت آموزش عالی ،تربیت نیروهای متخصص و
کارآمد موردنیاز بخشهای مختلف ،برای تأمین خودکفایی در علوم و فنون ،صنعت،
کشاورزی و  ...جهت رفع نیازمندیهای مختلف جامعه است (خشمین .)5343،این نظام
وظایف و مسئولیتهای مهمی در زمینه رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی
و تربیتی جوامع را بر عهده دارد و با توجه بهجایگاه مهم این نظام در تمامی کشورهای جهان،
یکی از دغدغههای اصلی آن تضمین کیفیت برنامهها و فرآوردههای دانشگاهی است
(کبریایی .)5345 ،هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطهی ابعاد سرمایه اجتماعی با آوای
سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود آیا بین ابعاد سرمایه اجتماعی (شناختی،
ساختاری ،رابطهای) با آوای سازمانی رابطه وجود دارد؟ و بر همین اساس فرضیهی پژوهش
عبارت بود از تعیین میزان ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی (ساختاری ،شناختی ،ارتباطی) با
آوای سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.
اصطالح سرمایه اجتماعی قبل از  5456میالدی ،در مقالهای توسط هانی فان 5از دانشگاه
ویرجینیای 2غربی مطرح شد ،اما نخستین بار در اثر کالسیک جین جاکوب 3با نام مرگ و
زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی ( )5465به کار رفته است (الگیز و فیلیر .)2858 ،9در
تعریف سرمایه اجتماعی به پیوند و ارتباطات میان اعضای یک شبکه بهعنوان منبع باارزش
اشاره دارند که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشود (زارعی
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متین .)5343 ،ناهاپیت و گوشال 5جز نخستین افرادی هستند که سرمایه اجتماعی را از دیدگاه
سازمانی تعریف نمودهاند .از دیدگاه آنان ،سرمایه اجتماعی جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود
ناشی از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد از سازمان با فرد یا واحد اجتماعی دیگری از
درون یا بیرون سازمان است .ازنظر ایشان سرمایه اجتماعی یکی از داراییهای مهم سازمانی
است که میتواند به سازمانها در خلق و تسهیم دانش بسیار کمک کرده و برای آنها در
مقایسه با سازمانهای دیگر مزیت رقابتی پایدار ایجاد نماید (یانس 2و همکاران .)2853،جیمز
کلمن 3سرمایه اجتماعی را بخشی از ساختار اجتماعی میداند که به کنشگر اجازه میدهد تا
با استفاده از آن به منافع خود دست یابد و سرمایه اجتماعی را همانند سایر اشکال سرمایه
مولد میداند که دستیابی هدفهای معین را امکانپذیر میسازد (سالجقه و پیرمرادی،9
 .)2853سرمایه اجتماعی با اینکه منبع مهمی برای افراد است و میتوان بر توانایی انجام کنش
و کیفیت زندگی آنها بسیار تأثیرگذار باشد ،باوجود این ازآنجاکه بسیاری از منافع کنش-
هایی که سرمایه اجتماعی را به وجود می آورند ،توسط افراد غیر از فردی که آن را ایجاد
کرده کسب میشود ،بهسوی فرد نیست که آن را به وجود آورد.
کلمن :سه بعد برای سرمایه اجتماعی در نظر میگیرد :تعهدات ،انتظارات و اعتماد متقابل،
کانالهای ارتباطی ،هنجارها و اقتدار (مکلین.)2858 ،0
نان لین 6صرفاً بر منافع فردی سرمایه اجتماعی متمرکز است و سرمایه اجتماعی را در
درجه اول امری فردی میداند که افراد با انگیزه کسب سود برای خود ،اقدام به
سرمایهگذاری در روابط اجتماعی مینمایند .اگرچه بهزعم لین مانند سرمایه انسانی سرجمع
ای داراییهایی ارتباطی به نفع جامعه نیز تمام شود (ایلن .)2880 ،1لین چهار عنصر ،اعتبار
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اجتماعی ،اطالعات و تأیید را توضیح چگونگی کارکرد سرمایه اجتماعی در کنش ابزاری
و کنش اظهاری میداند (لین.)2885 ،
ناهاپییب و گوشال از دیدگاه سازمانی به مقوله سرمایه اجتماعی پرداختهاند .ناهاپیت و
گوشال سه بعد زیر را برای سرمایه اجتماعی در نظر میگیرند:
 .5بعد ساختاری سرمایه اجتماعی :این بعد الگویی کلی و روابطی را که در سازمانها یافت
میشود در نظر دارد بدین معنا که این بعد ،میزان ارتباطی که افراد با یکدیگر در سازمان
برقرار میکنند را دربر میگیرد؛ یعنی چه کسی به شما دسترسی دارد و چگونه شما به آنها
دسترسی دارید؟
 .2بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی :این بعد ماهیت روابط در یک سازمان را در بر میگیرد که
آیا کارکنان در یک سازمان با هم در ارتباط هستند یا خیر ،بعد ارتباطی بر ماهیت و کیفیت
این ارتباطات متمرکز میگردد این بعد شامل اعتماد هنجارها ،تکالیف و انتظارات و احساس
هویت میشود.
 .3بعد شناختی سرمایه اجتماعی :این بعد در برگیرنده میزان اشتراک کارکنان یک شبکه
اجتماعی دریک دیدگاه ،یا درک مشترک میان آنان است و مانند ارتباطاتی به ماهیت
ارتباطات میان افراد در یک سازمان ،میپردازد و شامل موارد زیر میگردد :زبان و کدهای
مشترک و روایتهای مشترک (ناهابیت و گوشال.)5440 ،
در سال  5418هیرچمان برای نخستین بار اصطالح آوا را مطرح نمود و این مفهوم را
بهصورت هرگونه تالش برای تغییر ،بهجای فرار از مسائل قابلاعتراض تعریف کرد .او اظهار
داشت که کارکنان در برابر شرایط ناخوشایند با ترک سازمان یا بیان نارضایتی خود
واکنش نشان میدهند (هیرچمان .)5418 ،پسازآن مطالعات روی این مفهوم و عوامل مؤثر
بر آن در آثار مدیریت گسترش یافت و نظریات مختلفی در رابطه با آن مطرح گردید.
برخی از پژوهشگران آوا را بهصورت فرصتی برای بیان دیدگاهها به تصمیمگیرندگان
تعریف نموده درحالیکه برخی دیگر آن را منحصراً واکنشی به نارضایتی شغلی دانستهاند
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(لئو و همکاران .)2858 ،5بهعنوانمثال ون دائن ولیپاین )5440( 2آوا را رفتاری فرا وظیفهای
دانستند که اختیاری و آگاهانه بوده و خارج از انتظارات شغلی فرد است و آن را
بدینصورت تعریف نمودند رفتاری ترویجی بهجای نکوهش صرف که بر بیان دیدگاههای
سازنده با هدف بهبود شرایط تأکید دارد (موبری .)2850 ،3برخی از محققان نیز اهداف
گستردهتری را برای رفتار آوای کارکنان برشمردهاند .به عقیده تراویس و سایرین آوای
کارکنان شامل گفتگو در مورد مشکالت با سرپرستان ،ارائه راهکارها و پیشنهادها به
واحدهای منابع انسانی ،به زبان آوردن ایدهها برای تغییر یک سیاست کاری یا رایزنی با
اتحادیهها یا متخصصان سازمانی است .آرمسترانگ )2886( 9عنوان مینمایید که کارکنان
چهار هدف خاص را در مقابل بروز رفتار آوا دنبال میکنند )5 :بیان نارضایتی خود از
مدیریت با سازمان  )2نشان دادن همبستگی جمعی با همکاران به مدیریت  )3مشارکت در
تصمیمگیری مدیران  )9حفظ رابط متقابل بین کارفرما و کارکنان شناسایی این اهداف به
شناخت کاملتر مفهوم آوا کمک نموده و زمینهای را فراهم میسازد که بر مبنای آن
میتوان مطالعات و پژوهشهای جامعتری را روی این مفهوم انجام داد (تراویس.)2852 ،
دو چارچوب ارزشمند برای توضیح و پیشبینی رفتار آوای کارکنان مطرح شده است.
چارچوب نخست ،مدل دو طیفی فعال  /انفعالی و سازنده /مخرب است که توسط گوردن
ارائه شده است (گوردن .) 5444 ،طبق این مدل آوای کارکنان بر اساس دو معیار فعال یا
انفعالی بودن و سازنده یا مخرب بودن در چهار بعد دستهبندی میگردد .این چهار بعد
عبارتاند از :آوای فعال سازنده ،آوای انفعالی سازنده ،آوای فعال مخرب و آوای انفعالی
مخرب( .دوستار .)5342 ،مدل دوم توسط ون دائن و سایرین ( )2883ارائه شده است و
انگیزههای کارکنان را مبنایی برای طبقهبندی انواع آوای کارکنان قرار داده است:

1.Liu, et al
2. Van Dyne & LePine
3. Mowbray
4. Armstrong
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 -1آوای نوعدوستانه .اکثریت قریب بهاتفاق نظرات پژوهشگران در مورد آوا ،آن را
بهعنوان رفتاری با نیت و قصد مثبت 5در نظر میگیرند .ون دائن و لپین 2با در نظر گرفتن
آوای نوعدوستانه بهعنوان شکلی از رفتار شهروندی سازمانی آن را رفتاری توصیف
میکنند که تأکید بر بیان نظرات تحول محور با انگیزه رشد و بهبود و بر اساس انگیزههایی
مبتنی بر تشریکمساعی ،بهجای انتقاد صرف از موقعیت دارد؛ بنابراین این نوع خاص از
آوا ،رفتاری تعمدی ،غیر انفعالی و دیگرخواهانه است .این رفتار اساساً بر منفعت رسانی
به دیگران و سازمان تأکید دارد ،آوای نوعدوستانه شبیه سکوت نوعدوستانه نیازمند آگاهی
و بصیرت است و ممکن است هیچگاه از طرف سازمان نسبت به آن اعالم نیاز نشود .در
حقیقت ،با صراحت صحبت کردن و ارائه پیشنهادها برای تغییر ،ممکن است یکی از انواع
رفتارهای شهروند سازمانی باشد؛ زیرا این نوع رفتار مستلزم ریسک شخصی است .این امر
به دلیل آن است که بسیاری از کارمندان در سازمان (بخصوص آنهایی که در موضع
قدرت هستند) از مسیری که در آن هستند احساس رضایت میکنند و حفظ وضعیت
موجود را ترجیح میدهند؛ بنابراین آوای نوعدوستانه الزاماً همیشه توسط دریافتکنندگان
آن ،پدیدهای مثبت تلقی نمیشود (برنسفیلد.)2884 ،3
 -2آوای تدافعی .برای توصیف آوای تدافعی ،از مفهومسازی سکوت مطیع (سکوت بر
اساس ترس) و سکوت تدافعی (سکوت بر اساس عدم توانایی در ایجاد تفاوت در شرایط
موجود) که به ترتیب شبیه آوای مطیع و آوای تدافعی است کمک میگیریم .آوای
تدافعی مبتنی بر خود حفاظتی است ،بروز این نوع رفتار مستلزم مسئولیتپذیری شخصی
کمتر و اخذ تصمیمات بدون هرگونه ریسک است؛ بنابراین چنانچه افراد از پیامدهای
تنبیهی به دلیل بحث در مورد مشکالت سازمان بترسند ،عموماً رفتارهایی دفاعی بهمنظور
حفاظت از خود نشان میدهند .این رفتارها شامل تغییر مسیر توجه ،سرزنش و مالمت
بهسوی دیگران ،معذرتخواهی ،توجیه و انکار کردن بهعنوان استراتژیهای خود حفاظتی
1. Positively-Intended
2. Van Dyne & Lepine
3. Brins field
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است که در آنها آوا بهعنوان واکنشی به احساس ترس و تهدید بروز میکند .با توجه به
این ویژگیها ،آوای تدافعی بهعنوان اظهار ایدهها ،اطالعات یا نظرات مرتبط با کار بر
اساس ترس با هدف حفاظت از خود است (موریس و میلیکان.)2888،
 -3آوای مطیع .آوای مطیع با توجه به انگیزههای به وجود آورنده آن ،بیان ایدهها،
اطالعات و نظرات بر اساس احساس تسلیم است .این نوع آوا رفتاری غیر مشارکتی مبتنی
بر این احساس در فرد است که او قادر به ایجاد تغییر در شرایط نیست؛ بنابراین این نوع
آوا ،منجر به بروز اظهارات موافقت گونه و حمایت از وضع موجود با توجه به انگیزه
مطرحشده میگردد (آوری و کوینترز .)2888،همچون دو آوای قبلی ،این آوا نیز بر اساس
اظهارات تعمدی ایدهها ،اطالعات و نظرات مرتبط با کار است اما تفاوت آن با دو آوای
قبلی این است که نسبت به آنها کمتر غیرانفعالی است (وین دین و همکاران.)2883،
دوستار و اسماعیلزاده ( ،)5342پژوهشی با هدف بررسی عدالت سازمانی و تأثیر آن بر
آوای سازمانی پرداخته است .نتایج حاصل از یافتهها نشان داد که هر سه بعد عدالت بر آوای
نوعدوستانه تأثیرگذار است اما تأثیر آن بر آوای مطیع و آوای تدافعی معنادار نیست .در
مطالعهی توصیفی همبستگی دیگر توسط اردالنی و قنبری ( )5349انجام شد ،به ارزیابی نقش
رهبری تحول در بروز آوای سازمانی تحلیل بر نقش واسطهای فناوری اطالعات و ارتباطات
پرداخته شد یافتهها نشان داد که رهبری تحولآفرین بر آوای سازمانی و فناوری اطالعات
در سطح ( )p<8/880معنادار بوده است .نقشبندی ( ،)5349پژوهشی تحت عنوان" تعیین
تأثیر سرمایه اجتماعی و ادراک رفتارهای سیاسی سازمان بر سکوت و آوای سازمانی ادارات
ورزش و جوانان غرب کشور ( ")5349انجام داده است .نتایج نشان داد که کمبود سرمایه و
وجود بیشازحد رفتارهای سیاسی سازمان بر رفتار کارکنان تأثیرگذار است بهگونهای که
کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش رفتارهای سیاسی میتواند کارکنان را به سمت جو سکوت
هدایت کند .در مطالعهی توصیفی همبستگی دیگر توسط ابیلی و خلیلی انجام شد ،به بررسی
رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی ()5345
پرداخته است .نتایج حاصل از یافتهها نشان داد بـین سـرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت
دانش رابطه مستقیم مثبت وجود دارد ( )r=8/60که این رابطه در سطح آلفای 8/885
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معناداری است .به عبارت وجود دیگر سرمایه اجتمـاعی در هـر سـازمانی منجـر بـه تـسهیل؛
و تـسریع مدیریت دانش میشود و تمایل به تـسهیم و بهکارگیری دانـش را در افـراد سـازمان
افزایش دهد .در مطالعهی دیگری توسط عباس زاده و همکاران ( )5349به بررسی تأثیر
سرمایه اجتماعی سازمانی بر ظرفیت انطباقپذیری سازمانی پرداخته شد .درمجموع نتایج
بهدستآمده نشان داد که اوالً ،میانگین ظرفیت انطباقپذیری کارمندان دانشگاه ( )42/06در
حد متوسط به باال بوده و ثانیاً بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون به ترتیب اثرات ابعاد سرمایه
اجتماعی بر متغیر وابسته معنیدار بوده و متغیر سرمایه اجتماعی توانسته است  00درصد
تغییرات ظرفیت انطباقپذیری را تعیین نمایند؛ و مطالعات خارجی که توسط فارسی (،)2853
نتایج تحقیقاتی مبنی بر تأثیر سرمایه اجتماعی بر خالقیت و نوآوری ،حاکی از آن است
هنگامیکه در کارکنان با یکدیگر همکاری میکنند .با هم در تماساند و میتوانند ایدهها،
اطالعات و دانش خود را با هم به اشتراک بگذارند و این موضوع سبب ایجاد خالقیت در
سازمان خواهد شد (فارسی .)2853 ،5کمپس و مارکز 2در مطالعات خود به این نتیجه دست
یافتن که سرمایه اجتماعی ریسکپذیری را در توسعه کارهای جدید ترویج میدهد نیز از
طریق اعتماد و ثبات در کارکنان ،احساس امنیت و پذیرش چالشهای جدید را به وجود
میآورد و به آنها اجازه ارائه پیشنهاد میدهد (کمپس و مارکز .)2855 ،تاکئوچی 3و سایرین
( )2852با استناد به نظریه مدیریت عدم اطمینان سعی نمودهاند تا ارتباط عدالت سازمانی را
با بروز رفتار آوا در کارکنان موردبررسی قرار دهند .آنها در توضیح این رابطه عنوان نموده-
اند که کارکنان اغلب به تصوراتشان از رعایت انصاف درباره مدیریت ،عدم اطمینان و
ارزیابی قابلیت اعتماد به سرپرستان خود توجه میکنند .ازنظر آنها ابعاد مختلف عدالت
سازمانی از عوامل مهم زمینهساز بروز رفتار آوا در کارکنان است آنها در توضیح رابطه ابعاد
عدالت سازمانی و آوای کارکنان عنوان نمودهاند که به دلیل اینکه رفتار آوا بهطور بالقوه
مخاطرهآمیز است کارکنانی که عدالت مراودهای باالتری را احساس میکنند با احتمال
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
سرپرستان خود دریافت میکنند .دترت و بوریس )2881( 5نیز عنوان نمودهاند که کارکنانی
که عملکرد بهتری دارند ،سخنگویی یا ابراز عقیده و نظرات خود را یکی از مسئولیتهای
شغلی خود میدانند و سطح عملکرد کارکنان رابطه مثبتی با تداوم ابراز عقاید از سوی آنها
دارد (دترت و بوریس .)2881 ،ایکوشی یاماگوچی )2853( 2در تحقیقی با عنوان ،مطالعه
بین فرهنگی ژاپن و امریکا ،رابطه میان استقالل تیم ،سرمایه اجتماعی سازمانی ،رضایت شغلی
و تعهد سازمانی ،به نتایج زیر دست یافتند :الف) استقالل تیمی با سرمایه اجتماعی ساختاری
(بهعنوانمثال تراکم شبکه) خارج از تیمها بر ای کارگران ژاپنی ارتباط نداشت اما ارتباط
مثبت بین کارگران امریکای بود ب) رابطه منفی بین سرمایه اجتماعی ساختاری و رضایت
شغلی برای کارگزاران ژاپنی بهطور معنیداری قویتر از کارگران آمریکای بود .چو
( )2884بر این اعتقاد است که افزایش سرمایه اجتماعی برای سازمان ،امکان ایجاد حفظ
مزیت رقابتی را به وجود میآورد شبکه گستردهای از روابط ،عامل اصلی موفقیتهای
کارراهه است و میتواند به افراد کمک کند تا مشاغلی را به دست آورند و بر تصمیمها
در سطوح باال اثرگذارند .سهیتگلو و زهیر ،)2858( 3در تحقیقی با عنوان تحلیل عملکرد
کارمندان بر اساس سکوت و رفتار شهروند سازمانی در مؤسسات عمومی ترکیه به این نتیجه
رسیدند که رابطه معنادار منفی بین سکوت تدافعی و عملکرد کارکنان و رابطه مثبت
معناداری ( )p=0/005بین سکوت نوعدوستانه و عملکرد کارکنان وجود دارد و از طرفی
هیچ رابطه معناداری بین سکوت مطیع و عملکرد کارکنان وجود ندارد.

فرضیههای پژوهش
 تعیین میزان ارتباط بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی با آوای سازمانی در دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه.

1. Detert & Burris
2 .yamaguchi.I
3. Sehitoğlu and Zehir
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 تعیین میزان ارتباط بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی با آوای سازمانی در دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه.
 تعیین میزان ارتباط بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی با آوای سازمانی در دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه.
 از بین ابعاد سرمایه اجتماعی (ساختاری ،شناختی ،ارتباطی) کدامیک آوای سازمانی را
بهتر پیشی بینی میکند؟

روش پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر ماهیت ،کمی و ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوهی گردآوری دادهها
توصیفی – همبستگی است .جامعه آماری موردپژوهش در این مطالعه کارکنان دانشگاه علوم
پزشکی کرمانشاه که تعداد جامعه  308نفر که به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با تعداد
 506نفر انتخاب شدند .ابزار اصلی گردآوری دادهها در مرحله پیمایشی ،استفاده از پرسشنامه
استاندارد است .در این پژوهش برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش (سرمایه اجتماعی و
آوای سازمانی)  ،از پرسشنامه مذکور بهره گرفته شده است .پرسشنامه سرمایه اجتماعی
ناهاپیت و گوشال ( )5441که شامل سه بعد ساختاری ،شناختی و رابطهای را موردسنجش
قرار میدهد و آوای سازمانی توسط پرسشنامه کاتارین هامس ( )2852سنجیده شد .برای
ارزیابی میزان پایایی پرسشنامه از روش تعیین آلفای کرونباخ توسط نرمافزار SPSS 25
استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ کلی برای پرسشنامه مورداستفاده در بخش «سرمایه
اجتماعی»  8/40و برای بخش «آوای سازمانی»  8/46حاصل شد .روایی پرسشنامه با استفاده
از روایی محتوایی مورد بررسی قرار گرفت تا در نهایت پرسشنامه ازنظر محتوا توسط اساتید
و صاحبنظران ،مناسب تشخیص داده شد؛ و امتیازبندی این پرسشنامهها از مقیاس پنجگانه
لیکرت از درجهای بسیار کم ،کم تا حدودی ،زیاد ،خیلی زیاد ،این گزینهها به ترتیب نمره
 0 ،،9 ،3 ،2 ،5گرفتند.
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یافتهها
یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد که از بین  506نمونه موردنظر ( 00/9درصد) از
پاسخدهندگان زن ( 99/64درصد) مرد است ،وضعیت تأهل نمونه موردنظر ( 26/3درصد)
پاسخدهندگان مجرد ( 13/1درصد) متأهل بودند .بر اساس نتایج بهدستآمده میانگین سرمایه
اجتماعی در کارکنان علوم پزشکی ( 3/53از  )0در سطح باالتر از متوسط است بهطوریکه
مؤلفهی ساختاری سرمایه اجتماعی با میانگین  3/28باالترین میزان و مؤلفهی شناختی سرمایه
اجتماعی با میانگین  3/82کم ترین میزان را در کارکنان دانشگاه علوم به خود اختصاص
دادهاند و میانگین آوای سازمانی در کارکنان علوم پزشکی کرمانشاه ( 3/82از  )0در سطح
باالتر از متوسط است ،نتایج ارائهشده نشان داد که مؤلفهی کارآمد آوای سازمانی از مقدار
باالتر از متوسط در کارکنان برخوردار است و مؤلفههای تشویق و ایمنی  2/04از مقدار
پایینتر از متوسط در کارکنان علوم پزشکی کرمانشاه برخوردار هستند .بر اساس مقدار
ضریب تغییرات ایمنی ،تشویق ،کارآمد و آوای سازمانی به ترتیب بیشترین میزان ضریب
تغییرات را داشتند که میتوان گفت آوای سازمانی مناسبترین وضعیت را دارد.
جدول  .1ضریب همبستگی و سطح معنیداری بعد ساختاری سرمایه اجتماعی با آوای سازمانی
تعداد

نوع ضریب

بعد ساختاری
506

پیرسون

آوای سازمانی
ضریب همبستگی

سطح معنیداری

8/688

8/888

بر اساس نتایج ارائهشده در جدول ( .)5رابطهی مثبت و معناداری بین آوای سازمانی و
بعد ساختاری سرمایه اجتماعی وجود دارد یعنی این دو متغیر باهم همبستگی معنیداری در
سطح خطای  8/80دارند .این میزان رابطه بدین معنی است که در  8/688زمانی که بعد
ساختاری سرمایه اجتماعی افزایش مییابد ،آوای سازمانی نیز افزایش مییابد و برعکس،
یعنی در  8/688بعد ساختاری سرمایه اجتماعی کاهش مییابد ،آوای سازمانی نیز کاهش
مییابد ،همچنین مقدار عدد معنیداری بهدستآمده کوچکتر از  8/85و نزدیک به صفر
هست که از سطح معنیداری استاندارد ( )α=8/80کمتر است.
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جدول  .2ضریب همبستگی و سطح معنیداری بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی با آوای سازمانی
بعد رابطهای

تعداد

نوع ضریب

506

پیرسون

آوای سازمانی
ضریب همبستگی

سطح معنیداری

8/664

8/888

بر اساس نتایج ارائهشده در جدول ( .)2رابطهی مثبت و معناداری بین آوای سازمانی و
بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی وجود دارد یعنی این دو متغیر باهم همبستگی معنیداری در
سطح خطای  8/80دارند .این میزان رابطه بدین معنی است که در  8/664زمانی که بعد
ارتباطی سرمایه اجتماعی افزایش مییابد ،آوای سازمانی نیز افزایش مییابد و برعکس ،یعنی
در  8/664بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی کاهش مییابد ،آوای سازمانی نیز کاهش مییابد،
همچنین مقدار عدد معنیداری بهدستآمده کوچکتر از  8/85و نزدیک به صفر هست که
از سطح معنیداری استاندارد ( )α=8/80کمتر است.
جدول  .3ضریب همبستگی و سطح معنیداری بعد شناختی سرمایه اجتماعی با آوای سازمانی
بعد شناختی

تعداد

نوع ضریب

506

پیرسون

آوای سازمانی
ضریب همبستگی

سطح معنیداری

8/610

8/888

بر اساس نتایج ارائهشده در جدول ( .)3رابطهی مثبت و معناداری بین آوای سازمانی و
بعد شناختی سرمایه اجتماعی وجود دارد یعنی این دو متغیر باهم همبستگی معنیداری در
سطح خطای  8/80دارند .این میزان رابطه بدین معنی است که در  8/610زمانی که بعد
شناختی سرمایه اجتماعی افزایش مییابد ،آوای سازمانی نیز افزایش مییابد و برعکس ،یعنی
در  8/610بعد شناختی سرمایه اجتماعی کاهش مییابد ،آوای سازمانی نیز کاهش مییابد،
همچنین مقدار عدد معنیداری بهدستآمده کوچکتر از  8/85و نزدیک به صفر هست که
از سطح معنیداری استاندارد ( )α=8/80کمتر است.
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جدول  .4ضرایب رگرسیونی برای پیشبینی متغیر آوای سازمانی بر اساس مؤلفههای سرمایه اجتماعی
مدل

ضرایب غیراستاندارد

عدد ثابت

B
59/95

Std.error
3/81

ضرایب استاندارد
Beta

t

R

R2

6/60

ساختاری

8/041

8/259

8/286

2/14

8/68

8/36

رابطهای

8/328

8/500

8/256

2/869

8/61

8/25

شناختی

8/033

8/225

8/310

3/119

8/64

8/90

با توجه به جدول فوق به ازای ( )8/259تغییر در بعد ساختاری ( )8/286آوای سازمانی
افزایش پیدا میکند و به ازای ( )8/500واحد تغییر در بعد رابطهای ( )8/256آوای سازمانی
افزایش پیدا میکند و همچنین به ازای ( )8/225واحد تغییر در بعد شناختی ( )8/310آوای
سازمانی افزایش پیدا میکند .بیشترین میزان پیشبینی مربوط به بعد شناختی سرمایه اجتماعی
استR2= )0/44( .

بحث و نتیجهگیری
نتیجهی آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که در سطح خطای  0درصد ،بین بعد ساختاری
سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد ،میتوان گفت بعد
ساختاری سرمایه اجتماعی باعث افزایش آوای سازمانی میشود .نتایج یافتههای این فرضیه
با مطالعات بردباری ( )5342که به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر ارتفاع سطح
مدیریت دانش پرداخته شد ،نتایج نشان داد ،رابطه مثبت و معنیداری بین سرمایه اجتماعی و
مدیریت دانش وجود دارد و همچنین مطالعات نقشبندی و زرتشتیان ( )5349که به بررسی
تأثیر سرمایه اجتماعی و ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی بر سکوت و آوای سازمانی
پرداخته شد ،نتایج نشان داد که کمبود سرمایه اجتماعی و وجود بیشازحد رفتارهای سیاسی
سازمانی بر روی رفتار کارکنان تأثیرگذار است و نتایج پژوهش دوستار و اسماعیلزاده
( ،)5342نشان داد هر سه بعد عدالت بر آوای نوعدوستانه تأثیرگذار است و همچنین نتایج
پژوهش اردالنی و قنبری ( ،)5349به ارزیابی نقش رهبری تحول در بروز آوای سازمانی
پرداخته شد ،نتایج نشان داد رهبری تحولآفرین عامل مهم بر بروز آوای سازمانی است و
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همچنین کشاورزی ( ،)5345نتایج نشان داد بین بعد رابطهای سرمایه اجتماعی و توانمندسازی
روانشناختی کارکنان همبستگی وجود دارد و کمپس و مارکز ( ،)2855در مطالعات خود
به این نتیجه دست یافتن که سرمایه اجتماعی ریسکپذیری را در توسعهی کارهای جدید
ترویج میدهد و همچنین دترت و بوریس ( )2881نیز عنوان نمودهاند که کارکنانی که
عملکرد بهتری دارند ،سخنگویی یا ابراز عقیده و نظرات خود را یکی از مسئولیتهای
شغلی خود میدانند و سطح عملکرد کارکنان رابطه مثبتی با تداوم ابراز عقاید از سوی آنها
دارد و همچنین مرلو و همکاران ( ،)2886در پژوهشی به بررسی رابطه بین ابعاد شناختی،
ارتباطی و ساختاری از سرمایهی اجتماعی و خالقیت سازمانی پرداختند ،نتایج نشان داد این
سه بعد از سرمایه اجتماعی مشتری مداری را افزایش میدهد همسو است .این بعد از سرمایه
اجتماعی به الگوی کلی تماسهای بین افراد اشاره دارد ،این بعد سعی در شناخت ارتباطات
کلی و الگوی دسترسی افراد به یکدیگر دارد و به میزان ارتباطی که افراد سازمان برقرار
میکنند را در بر میگیرد؛ یعنی چه کسی به شما دسترسی دارد و چگونه شما به آنها
دسترسی دارید (توتمنت .)2880 ،5کیفیت و کمیت روابط افراد با یکدیگر در شبکههای
ارتباطی از جنبههای مهم سرمایه اجتماعی است؛ که سبب تبادل و انتقال دانش میگردد.
تراکم ،پیوند و سلسلهمراتب همگی از طریق تأثیر بر میزان تماس و قابلیت دسترسی اعضاء
شبکه با یکدیگر سبب انعطافپذیری و سهولت تبادل اطالعات میشوند (بردباری.)5342 ،
میزان ارتباطاتی که افراد بهمنظور توسعه سهم دریافت اطالعات در درون شبکه برقرار
میکنند میتواند سبب افزایش و ارتقاء بعد ساختاری سرمایه اجتماعی گردد بهعنوانمثال،
در شبکهای که افراد با یکدیگر پیوندهای ضعیفاند در مقایسه با شبکهای که افراد آن از
پیوندهای شخصی ،کاری و تیمی باالیی برخوردارند ،تبادل دانش و اطالعات بسیار کم
است ،شبکههایی که در آنها ارتباطات و تعامل میان اعضاء شدت بیشتری دارد و تراکم
باالتری حاکم است ،تعامل اعضاء با یکدیگر و انتقال دانش و برقراری روابط مؤثر کاری
بیشتر است (یانگ .)2855 ،2اگر ارتباطات در سازمان از یک سطح به سطح پایینتر (مسیر
1. Tötterman
2. Yong
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رو به پایین) جریان یابد ،هنگامیکه مدیران با زیردستان ارتباط برقرار نمیکنند و
دستورالعملهایی را در رابطه با مشاغل صادر میکنند ،سیاستها و رویهها را به آگاهی
کارکنان میرسانند (استفین رابینز .)5300 ،آوا سازمانی زمانی صورت میگیرد که نگرش
مدیریت سازمان به کارکنان مثبت باشد ،کارکنان تمایل بیشتری به ابراز نظرات و
پیشـنهادهای خـود نشـان خواهنـد داد که درنتیجه مدیران هنگام برخورداری از پیشنهادهای
سـازندهی کارکنـان ،بازخوردهـای مثبت بیشتری به کارکنان خواهند داد که این امر بهنوعی
خود منجر به افزایش ارائـهی آراء خواهد شـد (الوانی.)5349 ،
نتیجهی آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که در سطح خطای  0درصد ،بین بعد رابطهای
سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد ،این بدان معنا است که
بین بعد رابطهای سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی ارتباط مستقیم وجود دارد ،میتوان گفت
بعد رابطهای سرمایه اجتماعی باعث افزایش آوای سازمانی میشود .بر اساس نتایج تحقیقات
انجامشده رابطه معناداری بین بعد رابطهای سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی وجود دارد.
نتایج یافتههای این فرضیه با مطالعات بردباری ( )5342که به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی
سازمانی بر ارتفاع سطح مدیریت دانش پرداخته شد ،نتایج نشان داد ،رابطه مثبت و معنیداری
بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش وجود دارد و همچنین مطالعات نقشبندی و زرتشتیان
( )5349که به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی بر سکوت
و آوای سازمانی پرداخته شد ،نتایج نشان داد که کمبود سرمایه اجتماعی و وجود بیشازحد
رفتارهای سیاسی سازمانی بر روی رفتار کارکنان تأثیرگذار است و نتایج پژوهش دوستار و
اسماعیلزاده ( ،)5342نشان داد هر سه بعد عدالت بر آوای نوعدوستانه تأثیرگذار است و
همچنین نتایج پژوهش اردالنی و قنبری ( ،)5349به ارزیابی نقش رهبری تحول در بروز
آوای سازمانی پرداخته شد ،نتایج نشان داد رهبری تحولآفرین عامل مهم بر بروز آوای
سازمانی است و همچنین کشاورزی ( ،)5345نتایج نشان داد بین بعد رابطهای سرمایه
اجتماعی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان همبستگی وجود دارد و کمپس و مارکز
( ،)2855در مطالعات خود به این نتیجه دست یافتن که سرمایه اجتماعی ریسکپذیری را در
توسعه کارهای جدید ترویج میدهد و همچنین دترت و بوریس و همکاران ( )2881نیز
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عنوان نمودهاند که کارکنانی که عملکرد بهتری دارند ،سخنگویی یا ابراز عقیده و نظرات
خود را یکی از مسئولیتهای شغلی خود میدانند و سطح عملکرد کارکنان رابطه مثبتی با
تداوم ابراز عقاید از سوی آنها دارد و همچنین مرلو و همکاران ( ،)2886در پژوهشی به
بررسی رابطه بین ابعاد شناختی ،ارتباطی و ساختاری از سرمایهی اجتماعی و خالقیت سازمانی
پرداختند ،نتایج نشان داد این سه بعد از سرمایه اجتماعی مشتری مداری را افزایش میدهد و
همچنین موریس و ملکیان ( )2883همسو است.
یکی از عوامل مهم در کاهش آوای سازمانی وجود رفتارهای سیاسی در سازمان است
اگر مدیران سازمانها بتوانند رفتارهای سیاسی را از سازمانشان دور کنند میتوانند فضای را
به وجود بیاورند که در آن کارکنان بتوانند با آرامش و بدون ترس و دلهره نظراتشان را
مطرح کنند و سازمان را در راستای نیل به اهداف سازمانی یاری کنند (فانی.)5343 ،
درصورتیکه کارکنان احساس کنند مدیران سازمان از شنیدن پیشنهادهای مفید آنان
خوشحال خواهند شد ،نسبت به سازمان احساس تعهد بیشتری میکنند و برای موفقیت
سازمان تالش بیشتری از خود نشان میدهند؛ اما اگر کارکنان احساس کنند از نظراتشان
استقبالی نمیشود و در صورت بازگو کردن عقایدشان ،علیه آنان سوگیری میشود ترجیح
میدهند حالت تدافعی گرفته و موضع سکوت اختیار کنند (موریس و ملکیان.)2883 ،
نتیجهی آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که در سطح خطای  0درصد ،بین بعد شناختی
سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد ،این بدان معنا است که
بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی ارتباط مستقیم وجود دارد ،میتوان گفت
بعد شناختی سرمایه اجتماعی باعث افزایش آوای سازمانی میشود .بر اساس نتایج تحقیقات
انجامشده رابطه معناداری بین بعد رابطهای سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی وجود دارد.
نتایج یافتههای این فرضیه با مطالعات بردباری ( )5342که به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی
سازمانی بر ارتفاع سطح مدیریت دانش پرداخته شد ،نتایج نشان داد ،رابطه مثبت و معنیداری
بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش وجود دارد و همچنین مطالعات نقشبندی ( )5349که
به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی بر سکوت و آوای
سازمانی پرداخته شد ،نتایج نشان داد که کمبود سرمایه اجتماعی و وجود بیشازحد رفتارهای
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سیاسی سازمانی بر روی رفتار کارکنان تأثیرگذار است و نتایج پژوهش دوستار و
اسماعیلزاده ( ،)5342نشان داد هر سه بعد عدالت بر آوای نوعدوستانه تأثیرگذار است و
همچنین نتایج پژوهش اردالنی و قنبری ( ،)5349به ارزیابی نقش رهبری تحول در بروز
آوای سازمانی پرداخته شد ،نتایج نشان داد رهبری تحولآفرین عامل مهم بر بروز آوای
سازمانی است و همچنین کشاورزی ( ،)5345نتایج نشان داد بین بعد رابطهای سرمایه
اجتماعی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان همبستگی وجود دارد و کمپس و مارکز
( ،)2855در مطالعات خود به این نتیجه دست یافتن که سرمایه اجتماعی ریسکپذیری را در
توسعه کارهای جدید ترویج میدهد و همچنین دترت و بوریس و همکاران ( )2881نیز
عنوان نمودهاند که کارکنانی که عملکرد بهتری دارند ،سخنگویی یا ابراز عقیده و نظرات
خود را یکی از مسئولیتهای شغلی خود میدانند و سطح عملکرد کارکنان رابطه مثبتی با
تداوم ابراز عقاید از سوی آنها دارد و همچنین مرلو و همکاران ( ،)2886در پژوهشی به
بررسی رابطه بین ابعاد شناختی ،ارتباطی و ساختاری از سرمایهی اجتماعی و خالقیت سازمانی
پرداختند ،نتایج نشان داد این سه بعد از سرمایه اجتماعی مشتری مداری را افزایش میدهد
همسو است.
بعد شناختی شامل ادراک ،باورها و تصورات فرهنگی و اجتماعی مشترک است که
بهوسیله مفاهیم و خاطرات مشترک و یا زبان مشترک موردپذیرش افراد قرار گرفته و میان
آنها باقی میماند؛ این بعد شامل هدفهای مشترک و فرهنگ مشترک است .هدفهای
مشترک ،میزان درک و دیدگاه مشترک اعضای واحد اجتماعی نسبت به اهداف و نتایج
فعالیتهای گروه است و فرهنگ مشترک نیز دربردارنده میزان هنجارهای رفتار مشترک
میان اعضاست (جعفری .)5343 ،از دیدگاه فوکویاما ،هر مجموعهای از هنجارها که بهطور
مشخص هم ذکر شده باشد ،باعث به وجود آمدن سرمایه اجتماعی نمیشود .تنها آن
مجموعهای از هنجارها موردنظر است که به همکاری در گروهها منجر میشود؛ بنابراین با
فضیلتهای از قبیل صداقت ،حفظ تعهد ،انجام درست وظایف و مواردی از این قبیل ارتباط
پیدا میکند (کشاورزی .)5348 ،جهت تقویت بعد شناختی سرمایه اجتماعی ،بایستی به افکار
و ایدهها و دیدگاههای اعضای سازمان در خصوص رسیدن به اهداف سازمان ،برنامهریزی
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جهت رسیدن به اهداف ،حل مشکالت سازمانی ،رفاه اعضای سازمان و پیشرفت کاری و
شغلی و مانند آنها ارج نهاده شود (بردباری .)5342 ،پیشنهاد میشود به مدیران دانشگاه
علوم پزشکی کرمانشاه که برای بروز آوا در سازمان به آموزش ارتباطات اثربخش و همچنین
به وجود آوردن ایجاد احساس تشریکمساعی و نوعدوستی که کارکنان بتوانند بهراحتی به
بیان راهحلهایی برای تغییر بهمنظور سود رساندن به سازمان ارائه دهند؛ و توصیه میشود ،به
تقویت روابط غیررسمی بین کارکنان و همسو نمودن اهداف آنها با اهداف دانشگاه
بپردازند و مدیران دانشکدهها جلساتی را با حضور کارکنان برگزار کنند و در این جلسات
نظرات آنها را خواسته و این ذهنیت را در آنان ایجاد کنند که نقش مهمی در سازمان دارند
و همچنین توجه به طرحی فیزیکی در دانشگاه بهگونهای که تعامالت بین واحدها و کارکنان
را مشکل نسازد تا تعامل در میان مرزهای رسمی سازمان آسانتر شود مثل استفاده از دفاتر
باز.
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