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 چکيده
سرمایه اجتماعی پیوند دهنده اجزا یک جامعه است که عوامل مختلف سازمان را تحت تاثیر قرار می 

آوای سازمانی در بین کارکنان دانشگاه  بااین پژوهش با هدف ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی دهد. 

و از نظر این پژوهش از نظر هدف کاربردی انجام پذیرفت.  95 -96علوم پزشکی کرمانشاه در سال 

 کارکنان شامل پژوهش، این آماری باشد جامعهها توصیفی از نوع همبستگی مینحوه گردآوری داده

نفر بودند. حجم نمونه آماری با استفاده  053 شامل جامعه آماری بود. کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه

 تصادفی گیری نمونه روش ها بهبرآورد شد، که نمونه نفر 686 گرجسی و مورگان به تعداد از جدول

سرمایه اجتماعی  استاندارد یگیری پژوهش شامل: پرسشنامهانتخاب شدند. ابزار اندازه ایطبقه

ای بود. درجه 5با مقیاس لیکرت  ( 2362( و آوای سازمانی کاتارین هامس )6991ناهاپیت و گوشال)

دانشگاه رازی مورد تأیید قرار  روایی پرسشنامه توسط اعضای هیأت علمی گروه مدیریت و کارآفرینی

گیری پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. منظور سنجش پایایی ابزارهای اندازه گرفت. به

 دست آمد.به 95/3و 96/3به ترتیب  آوای سازمانی و سرمایه اجتماعیآلفای کرونباخ برای پرسشنامه 

انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که در سطح  v.21 SPSSافزار ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیل داده

ی مثبت و درصد بین سرمایه اجتماعی  با آوای سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی رابطه 5خطای 

براساس مدل رگرسیون سرمایه اجتماعی تأثیر (. همچنین ,r P≤0/001=165/3معناداری وجود دارد )

تواند آوای سازمانی را پیش بینی سرمایه اجتماعی میداری بر روی آوای سازمانی دارد و معنی

(. با توجه به نتایج این مطالعه مبتنی بر پیش بینی پذیری آوای سازمانی توسط سرمایه  2R=56/3کند)

 اجتماعی، استفاده از راهکارهای تقویت سرمایه اجتماعی پیشنهاد می گردد.

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهسرمایه اجتماعی، آوای سازمانی،  : يديکل واژگان
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 2 علی اکبر شریفی ، 1 نسرین حيدري سورشجانی

 مدرس گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، ایران، کارشناسی ارشد  6
 گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، ایران استادیار 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 نسرین حيدري سورشجانی

 اجتماعی سرمایه توسط سازمانی آواي بينی پيش ميزان رزیابیا

 کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه در
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 مقدمه
 عصر که درکردند، در حالیمی ایفا را نقش ترینمهم انسانی نیروی و اقتصادی، فیزیکی سرمایه توسعه مدیریت، سنتی هایدر دیدگاه

 راهی و فیزیکی و انسانی سرمایه وریبهره برای مناسبی بستر ،6اجتماعی . سرمایه(6)نیازمندیم بیشتر اجتماعی برای توسعه، سرمایه به حاضر

 . (2)شودمی قلمداد سازمان عملکرد بهبود و موفقیت به برای نیل

 اختصاص برقراری ارتباطات به را خود کاری زمان از درصد 15ن بیش از مدیرا شود. اغلبمی متمرکز مدیرانعملکرد  بر ارتباطات

عد ب یتواند سبب ارتقامیکنند می برقرار شبکه درون در اطالعات دریافت همس منظور توسعه میزان ارتباطاتی که افراد بهو  (0)دندهمی

  .(4)گردد رمایه اجتماعیس ساختاری

تواند راهگشای ها و نظرات کارکنان میای یافته است چرا که از یک طرف ایدهها اهمیت ویژهآوای کارکنان برای سازمانوش سپردن به گ

 2آوای سازمانی. (5)ها به مدیریت سازمان باشدهای آنبسیاری از مسائل و مشکالت سازمانی و از طرف دیگر منعکس کننده عالیق و خواسته

ن اکارکنان تمایل بیشتری به ابراز نظرات و پیشـنهادهای خـود نشـ، که نگرش مدیریت سازمان به کارکنان مثبت باشدگیرد زمانی صورت می

خواهند داد که این  هاآنمثبت بیشتری به ازخوردهـای ب کارکنـان، یهسـازند پیشنهادهای از برخورداری هنگام مدیران در نتیجه که دهندمی

رفتارهای سیاسی در سازمان است، اگر  یکی از عوامل مهم در کاهش آوای سازمانی وجود .(6)خواهد شـد ی آراءامر منجر به افزایش ارائـه

توانند فضایی را به وجود بیاورند که در آن کارکنان بتوانند با آرامش و بدون های سیاسی را از سازمان خود دور کنند میمدیران بتوانند رفتار

 . (1)ترس نظراتشان را مطرح کنند و سازمان را در راستای نیل به اهداف سازمانی یاری کنند

در . (8)دانندمی مؤثر سازمانی آوایدر بروز  هاآن مشارکت و کارکنان نظرات بیان را در و اجتماعی سازمانی فردی، عوامل نظرانصاحب

ها خوشحال خواهند شد، نسبت به سازمان احساس تعهد ادهای مفید آنصورتی که کارکنان احساس کنند مدیران سازمان از شنیدن پیشنه

ود شدهند. اما اگر کارکنان احساس کنند از نظراتشان استقبالی نمیکنند  و برای موفقیت سازمان تالش بیشتری از خود نشان میبیشتری می

 یکی. (9)د حالت تدافعی گرفته و موضع سکوت اختیار کننددهنشود، ترجیح میها سوگیری میو در صورت بازگو کردن عقایدشان، علیه آن

 هرچهاست.  سازمانی هایبحث در مشارکت به کارکنان نداشتن تمایل انسانی، منابع هایبخش خصوص به و های سازمانعمده مشکالت از

 موضوع سکوت. (63)یابد کاهش سازمان وریِهبهر و خالقیت، نوآوری زمینة رودمی انتظار باشد، بیشتر سازمان در ساکت کارکنان تعداد

 برخوردار بوده سازمانی معاصر مباحث در شایانی اهمیت سکوت از های رفعراه یافتن ب برای آوای سازمانی وسازمانی و ایجادکردن جوی مناس

  .(66)طلبدرا می سازمان مدیران جدی توجه و

 منحصراً را آن دیگر برخی که حالی در نموده تعریف گیرندگانبه تصمیم هادیدگاه بیان برای فرصتی صورت به را آوا پژوهشگران از برخی

 انگیزه اساس بر تدافعی آوای دیگرخواهی، انگیزه اساس بر دوستانهنوعآوای  شامل آوا نوع سه .(62)انددانسته شغلی به نارضایتی واکنشی

 .(60)دارد وجود موجود شرایط به رضایت دادن و تسلیم اساس مطیع بر آوای و خودحمایتی

(که نقش رهبری تحول در بروز آوای سازمانی با تحلیل 6094اردالن و قنبری) پژوهشمطالعات بسیاری در این باب وجود دارد، از جمله  

داد که رهبری تحول آفرین بر آوای سازمانی و فناوری اطالعات  ها نشانای فناوری اطالعات و ارتباطات را ارزیابی کردند. یافتهنقش واسطه

 پذیری سازمانیتأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر ظرفیت انطباق( به بررسی 6094عباس زاده و همکاران) .p(64))<335/3(معنادار است

( در حد متوسط به باال بوده و به ترتیب 86/92پذیری کارمندان دانشگاه )نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین ظرفیت انطباق. پرداختند

درصد تغیرات ظرفیت انطباق پذیری را  55دار بوده و متغیر سرمایه اجتماعی توانسته است اثرات ابعاد سرمایه اجتماعی بر متغیر وابسته معنی

( نشان داد کمبود سرمایه و وجود بیش از حد رفتارهای سیاسی سازمان بر رفتار کارکنان تأثیرگذار است 6094. نقشبندی)(65)نمایندتعیین 

بررسی نقوی  .(66)تواند کارکنان را به سمت جو سکوت هدایت کندای که کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش رفتارهای سیاسی میه گونهب

دوستار و  .(8)ازدتواند زمینه بروز جامعه چندآوایی را مهیا سبه این نکته اشاره داشت که تدابیر مدیریتی مناسب می (6092مقدم )

د که هر سه بعهای این پژوهش نشان داد . یافتهپرداختندعدالت سازمانی و تأثیر آن بر آوای عملکرد سازمانی به بررسی  (6092)زادهاسماعیل

دوستانه تأثیرگذار است اما تأثیر آن بر آوای مطیع و آوای تدافعی معنادار نیست. همچنین هر سه نوع عدالت سازمانی بر عدالت بر آوای نوع

مثبت گزارش مستقیم  بـین سـرمایه اجتماعی سازمانی با مدیریت دانش رابطه( 6096خلیلی) . بررسی ابیلی و(5)عملکرد شغلی تأثیرگذار است

شود و تمایل به تـسهیم و کرد. به عبارت دیگر وجود سرمایه اجتمـاعی در هـر سـازمانی منجـر بـه تـسهیل و تـسریع مدیریت دانش می

حاکی از آن است هنگامی که کارکنان با یکدیگر همکاری ( 2360)0. پژوهش فارسی(61)کـارگیری دانـش را در افـراد سـازمان افزایش دهدبـه
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 و 6از نظر تاکئوچی. (68)ها، اطالعات و دانش خود را با هم به اشتراک بگذارند، خالقیت در سازمان ایجاد خواهد شدتوانند ایدهکنند و میمی

طور  که رفتار آوا بهکه به دلیل این. باشدآوا در کارکنان می ساز بروز رفتار( ابعاد مختلف عدالت سازمانی از عوامل مهم زمینه2362) همکاران

کنند با احتمال بیشتری رفتار آوا را بروز خواهند داد زیرا احساس می ای باالتری را احساسمراوده بالقوه مخاطره آمیز است کارکنانی که عدالت

( دریافتندکه سرمایه اجتماعی ریسک 2366)2. کمپس و مارکز(69)کنندعدم اطمینان کمتری را در مواجهه با سرپرستان خود دریافت می

های جدید را به وجود دهد، از طریق اعتماد و ثبات در کارکنان، احساس امنیت و پذیرش چالشپذیری را در توسعه کارهای جدید ترویج می

( به این نتیجه رسیدندکه رابطه معنادار منفی بین سکوت تدافعی 2363)0سهیتگلو و زهیر .(23)دهدآورد و به آنها اجازه ارائه پیشنهاد میمی

دوستانه و عملکرد کارکنان وجود دارد و از طرفی هیچ رابطه معناداری بین سکوت و عملکرد کارکنان  و رابطه مثبت معناداری بین سکوت نوع

( نشان داد سطح عملکرد کارکنان رابطه مثبتی با تداوم ابراز عقاید از 2331)4نتایج دترت و بوریس. (26)کارکنان وجود ندارد مطیع و عملکرد 

 5. پژوهش مرلو(22)دانندهای شغلی خود میگویی یا ابراز عقیده را یکی از مسئولیتخنسوی آنها دارد وکارکنانی که عملکرد بهتری دارند، س

 مشتری اجتماعی، سرمایه بعد داد سه را بررسی کرد، نتایج نشان سازمانی خالقیت و اجتماعی سرمایه ابعاد بین رابطه (2336) همکاران و

ت مدام، خالقیت، پیشرف و آموزش، نیازهای ضروری به نوآوری و به رشد به اطالعاتهای رو تغییرات فراگیر نیاز .(20)دهدمی افزایش را مداری

ا هکند که توجه رهبران سازمانهای مشتریان ایجاد میارتباط تنگاتنگی بین سازمان و شبکه منعطف، سوی طراحی سازمانی مسطح وتغییر به 

پایین  های امروزیکه یکی از مسائل و مشکالت سازماندر حالی ،(24)کندجلب می دارزشمن منبع یک منزله بهبه سرمایه اجتماعی،  نسبت را

های دولتی، شکاف قابل توجهی بین کارکنان های ما بخصوص سازمانبودن سطح سرمایه اجتماعی در بین کارکنان و مدیران است. در سازمان

ها باعث دهند و همه اینهای این دو وجود دارد. در نتیجه این شکاف، کارکنان در اجرای تصمیمات سرسختی نشان میو مدیریت و خواسته

که سکوت کردن همچنان استراتژی برتر در یک شود تا جاییش سکوت سازمانی و همچنین کاهش سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی میافزای

  .(25)سازمان است

ای علوم پزشکی در امر آموزش و پژوهش علوم وابسته به سالمت افراد، از جایگاه ویژه و خطیری برخوردار هکه دانشگاهبا توجه به این

ها از جمله، برخورداری از سرمایه هستند  و موفقیت کارکنان این حوزه در انجام وظایف محوله، مستلزم وجود شرایط مساعد در بسیاری از جنبه

آوای سازمانی در بین کارکنان دانشگاه  باارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی انی است، لذا هدف پژوهش حاضر اجتماعی و بروز به موقع آوای سازم

  شود.در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خالصه می بینی آوای سازمانی توسط سرمایه اجتماعیو تعیین میزان پیش علوم پزشکی کرمانشاه است

 

 روش پژوهش
ها، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری ی گردآوری دادهکمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه تحقیق حاضر از نظر ماهیت

گرجسی و  جدول حجم نمونه آماری با استفاده ازنفر بود که  053دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، به تعداد شش دانشکده شامل کارکنان 

های پژوهش )سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی(، جهت گردآوری داده ای بود.گیری از نوع تصادفی طبقهنمونهروش برآورد شد.  نفر 686مورگان، 

کاتارین  "سازمانی آوای" و پرسشنامه (26)(6998ناهاپیت و گوشال ) "سازمانی سرمایه اجتماعی"استاندارد  هایاز پرسشنامه

 6گویه تشکیل شد که شامل بعد شناختی:  24ناپاهیت و گوشال از  "سرمایه اجتماعی"ساختار پرسشنامه  استفاده شد. (21)(2362هامس)

گویه تشویق،  6گویه بود که  68( شامل 2362هامس) "آوای سازمانی"پرسشنامه گویه بود و  62گویه و بعد ارتباطی:  6گویه، بعد ساختاری: 

ایی لیکرت صورت گزینه 5ها با استفاده از طیف بندی پرسشنامهها مورد سنجش قرار داد. امتیازگویه کارآمدی را در آزمودنی 6گویه ایمنی و  6

 گذاری شدند.نمره 5وکامال موافقم= 4، موافقم=0، نظری ندارم=2، مخالفم=6ها به صورت کامالًمخالفم=گرفت که گزینه
سرمایه »برای ارزیابی میزان پایایی پرسشنامه از روش تعیین آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 

شد که از نظر محتوا، توسط ها با استفاده از روایی محتوایی بررسی حاصل شد. روایی پرسشنامه 95/3« آوای سازمانی»و برای  96/3« اجتماعی

و برای  v.21 SPSSافزار پیرسون و با کمک نرم استفاده از ضریب همبستگی ها بانظران مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل دادهباساتید و صاح

منظور ارزیابی در این پژوهش به انجام شد.   LISREL8.80تایید روایی محتوایی پژوهش از روش تحلیل عاملی تاییدی با کمک نرم افزار 

( 6های برازندگی )جدول ستفاده شد. شاخصا( با کمک CFAها( پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی )گیری متغیرهای مکنون )سازهاندازه مدل

( در ادامه نمایش CFA( پس از اصالح مدل تحلیل عاملی تأییدی )2های روایی و پایایی متغیرهای مکنون پژوهش )جدول و شاخص tو مقدار 

 داده شده است.

                                                           
1 Takeuchi 
2 Camps and Marques 
3 Sehitoğlu and Zehir 
4 Detert & Burris 
5 Merlo 
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 گيري پژوهشهاي برازندگی مدل اندازهشاخص ۀمقدار معيار و گزارش شد 1ولجد

 df2X GFI NNFI IFI CFI RMSEA RMR/ هاشاخص
 < 63/3 < 38/3 > 93/3 > 93/3 > 93/3 > 93/3 < 0 مقدار معیار

 340/3 351/3 99/3 99/3 98/3 96/3 48/2 مقدار گزارش شده

 

 گيري پژوهشاندازهخالصه اطالعات مدل   2جدول 

ضریب مسیر استاندارد  نماد شاخص سازه

 شده

خطای 

 استاندارد

t AVE CR 

 

آوای سازمانی  

(OV) 

  OV1 93/3 69/3 **49/26 تشویق 

89/3 

 

 

93/3 

 

 OV2 92/3 65/3 **00/03 ایمنی 

 OV3 85/3 28/3 **64/25 کارآمدی 

سرمایه اجتماعی  

(SC) 

  SC1 65/3 51/3 **55/60 ساختاری

16/3 

 

 SC2 10/3 41/3 **42/65 شناختی  86/3

 SC3 96/3 61/3 **46/69 ارتباطی
 داري در سطح خطاي یک درصدمعنی **

 

ها از لحاظ آماری با ساختار عاملی و زیربنای شود که داده( مشاهده می6های برازندگی جدول )با توجه به مقدار گزارش شده شاخص

ها( گیری متغیرهای مکنون )سازهمتغیر مکنون )سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی ( پژوهش سازگاری دارند. بنابراین، مدل اندازهنظری دو 

نظری پژوهش است. عالوه بر این، با توجه به نتایج ارایه شده در  هایها با سازهپژوهش برازش مناسبی دارند و این بیانگر همسو بودن شاخص

باشند و برای همة می 96/6ها و متغیرهای پنهان پژوهش باالتر از های مسیر بین شاخصهمة ضریب tشود که مقدار مشاهده  می ( ؛2جدول )

-توان اظهار کرد که تمامی شاخصمقادیر باال و مناسبی دارند. بنابراین، می AVEو  CRهای متغیرهای پنهان )سازه( پژوهش مقادیر شاخص

(  به درستی گزینش SC(، سرمایه اجتماعی  )OVها( پژوهش، یعنی آوای سازمانی  )برای سنجش متغیرهای پنهان )سازههای مورد استفاده 

 ها نیز مورد تایید است.اند و روایی و پایایی آنشده
 

 هایافته
دهندگان درصد از پاسخ 0/26 درصد مرد بودند. 69/44درصد زن و  4/55 6آزمودنی، 686های حاصل از پژوهش نشان داد از مجموع یافته

درصد  29دارای مدرک لیسانس،  درصد 2/09از کارکنان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم،  درصد8/66 و درصد متأهل بودند1/10مجرد و 

االتر از میانگین سرمایه اجتماعی درکارکنان علوم پزشکی در سطح ب درصد نیز دارای مدرک دکتری بودند.9/69دارای مدرک فوق لیسانس و 

، باالترین میزان و مؤلفةی شناختی سرمایه 23/0که مؤلفةی ساختاری سرمایه اجتماعی با میانگینطوریدست آمد به( به5از  60/0متوسط )

 ترین میزان را در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به خود اختصاص دادند.، کم32/0اجتماعی با میانگین 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاههاي آن در ميانگين و انحراف معيار آواي سازمانی و مؤلفه: 3جدول

 ييراتتغضریب  بيشينه کمينه انحراف معيار ميانگين ي آواي سازمانیهامؤلفه

 261/3 33/5 33/6 195/3 91/2 تشویق

 068/3 33/5 33/6 935/3 84/2 ایمنی

 209/3 33/5 33/6 181/3 29/0 کارآمدي

 229/3 33/5 33/6 690/3 32/0 آواي سازمانی)کلی(
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دهد میانگین آوای سازمانی درکارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سطح باالتر از متوسط در جدول باال نشان می شده ارائهنتایج 

و مؤلفه ایمنی با میانگین  91/2مؤلفه تشویق با میانگین ، 29/0کارآمدی آوای سازمانی با میانگین ی( قرار دارد، که به تفکیک مؤلفه5از  32/0)

 ، از مقدار باالتر از متوسط برخوردار هستند.84/2

براساس مقدار ضریب تغییرات، ایمنی، تشویق، کارآمدی  و آوای سازمانی به ترتیب بیشترین میزان ضریب تغییرات را داشتند که می  

 را دارد.  ترین وضعیتتوان گفت آوای سازمانی مناسب

 آواي سازمانی بابه  سرمایه اجتماعی  پيرسون : ضریب همبستگی4جدول 

 سرمایه اجتماعی

 

 نوع ضریب تعداد
 آوای سازمانی

 داریسطح معنی ضریب  همبستگی

 336/3 165/3 پیرسون 686

 

 حاصل شد: ، نتایج زیر4بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره 

 داری با یکدیگر ، یعنی این دو متغیر همبستگی معنیی مثبت و معناداری وجود داردسرمایه اجتماعی رابطه بین آوای سازمانی و

 (.α<35/3دارند)

اندارد استداری یمعنو از سطح  ستسرمایه اجتماعی، که نزدیک به صفر ا آمدهدست بهداری یمعنهای فوق با توجه به مقدار سطح یافته

(35/3=αکمتر می ).باشد، قابل استنباط است 

 بينی متغير آواي سازمانی بر اساس سرمایه اجتماعی: ضرایب رگرسيونی براي پيش5جدول

 شاخص            

 مدل
SS Df MS F P r 2R 

 064/45 6 064/45 رگرسیون
91/696 336/3 165/3 566/3 

 206/3 684 406/40 باقیمانده

 

 شاخص                 

 متغیر
B β t P 

 336/3 856/60 165/3 132/3 متغیر پیش بین متغیرمالک

 

( و P<336/3) ( معنادار است91/696مشاهده شده ) Fشود براساس نتایج بدست آمده میزان همانطور که در جدول باال مشاهده می

(. ضریب رگرسیون سرمایه اجتماعی   2R=56/3شود )وسیله سرمایه اجتماعی پیش بینی میدرصد واریانس مربوط به آوای سازمانی به  56

(165/3= β باتوجه به آماره )t (856/60نشان می )درصد از تغییرات مربوط به آوای سازمانی را پیش  56تواند دهد که سرمایه اجتماعی می

( توان پیش بینی آوای سازمانی را دارند و این بدان معنی است که تأثیر متغیر 165/3بینی کند. به عبارت دیگر  سرمایه اجتماعی با بتای )

 است به نحوی که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبتی بر آوای سازمانی دارد. سرمایه اجتماعی برآوای سازمانی معنی دار
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 گيريبحث و نتيجه
(، α<35/3ی مثبت و معنادار وجود دارد)آوای سازمانی رابطهی آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و نتیجه

آوای سازمانی ارتباط مستقیم وجود دارد که افزایش سرمایه اجتماعی باعث افزایش آوای  این بدان معنا است که بین سرمایه اجتماعی و

، زادهدوستار و اسماعیل، (64)سازمانی است آوای بروز ممه عامل آفرینتحول که رهبری قنبری، و شود. این یافته با مطالعات اردالنسازمانی می

تواند زمینه بروز جامعه که تدابیر مدیریتی مناسب می مقدم،نقوی، (5)دوستانه و عملکرد شغلی تأثیرگذار استهر سه بعد عدالت بر آوای نوع که

کارکنان  آوا در ساز بروز رفتارف عدالت سازمانی از عوامل مهم زمینهابعاد مختلهمکاران، که  و  تاکئوچی، (8)چندآوایی را مهیا سازد

 یتقاتواند سبب ارمیکنند می برقرار شبکه درون در اطالعات دریافت همس منظور توسعه میزان ارتباطاتی که افراد به، یانگ، که (69)باشدمی

-گویی یا ابراز عقیده و نظرات خود را یکی از مسئولیت، دترت و بوریس، که کارکنانی که عملکرد بهتری دارند، سخن(4)گردد رمایه اجتماعیس

 همکاران، که سه و و همچنین مرلو (22)ها داردح عملکرد کارکنان رابطه مثبتی با تداوم ابراز عقاید از سوی آندانند و سطهای شغلی خود می

تأثیر ابعاد  ، کهزادهدوستار و اسماعیلی مطالعهباشد. اما با این یافته از ، همسو می(20)دهدمی افزایش را مداری مشتری اجتماعی، سرمایه بعد

توان به نقش مهم سرمایه اجتماعی در های حاصل می؛ مطابقت ندارد. با توجه به یافته(5)عدالت بر آوای مطیع و آوای تدافعی معنادار نیست

 بروز آوای سازمانی اشاره کرد که با تقویت این  سرمایه اجتماعی ، شاهد افزایش آوا در سازمان دانشگاه علوم پزشکی خواهیم بود.

درصد از  56تواند ( نشان می دهد که سرمایه اجتماعی می856/60) t( باتوجه به آماره  β =165/3انی )ضریب رگرسیون آوای سازم 

( توان پیش بینی آوای سازمانی را دارند 165/3تغییرات مربوط به آوای سازمانی را پیش بینی کند. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی با بتای )

سرمایه اجتماعی بر آوای سازمانی معنی داراست به نحوی که سرمایه اجتماعی تأثیر مثبتی بر آوای و این بدان معنی است که تأثیر متغیر 

کمبود سرمایه اجتماعی و وجود بیش از حد رفتارهای سیاسی سازمانی بر روی رفتار کارکنان های نقشبندی، که این نتایج با یافته سازمانی دارد.

، (64)قنبری و اردالن، (1)فانی، که یکی از عوامل مهم در کاهش آوای سازمانی وجود رفتارهای سیاسی در سازمان است ،(66)ثیرگذار استأت

 هم به اشتراک بگذارند، خالقیت درها، اطالعات و دانش خود را با توانند ایدهکنند و میکه هنگامی که کارکنان با یکدیگر همکاری میفارسی، 

پذیری را در توسعه کارهای جدید ترویج کمپس و مارکز، که سرمایه اجتماعی ریسک، (69)همکاران و تاکئوچی ،(68)سازمان ایجاد خواهد شد

آورد و به آنها اجازه ارائه پیشنهاد های جدید را به وجود میدهد، از طریق اعتماد و ثبات در کارکنان، احساس امنیت و پذیرش چالشمی

سهیتگلو و زهیر، که رابطه معنادار منفی بین سکوت تدافعی و عملکرد کارکنان  و ، (20)و همکاران ، مرلو(22)دترت و بوریس، (23)دهدمی

دوستانه و عملکرد کارکنان وجود دارد و از طرفی هیچ رابطه معناداری بین سکوت مطیع و عملکرد رابطه مثبت معناداری بین سکوت نوع

 راستا است.، هم(26)کارکنان وجود ندارد

 تواند باعث افزایشاعی میها نشان داد بین سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی ارتباط مستقیم وجود دارد که افزایش سرمایه اجتمیافته

 استفاده از راهکارهای تقویت سرمایه اجتماعی شود. با توجه به نتایج پیش بینی پذیری آوای سازمانی توسط سرمایه اجتماعی،آوای سازمانی 

و همچنین به وجود آوردن دهد برای بروز آوا در سازمان، مدیران زمینه آموزش ارتباطات اثربخش ها نشان میشود.  تحلیل یافتهپیشنهاد می

ور سود هایی برای تغییر، به منظحلدوستی کارکنان را فراهم کنند تا پرسنل  بتوانند به راحتی به بیان راهایجاد احساس تشریک مساعی و نوع

ها با اهداف دانشگاه شود مدیران به تقویت روابط غیررسمی بین پرسنل و همسو نمودن اهداف آنرساندن به سازمان ارائه دهند. توصیه می

ها را خواسته و این ذهنیت را در آنان ایجاد ها جلساتی  با حضور کارکنان برگزار کنند و در این جلسات نظرات آنبپردازند. مدیران دانشکده

ل ها و کارکنان را مشکای که تعامالت بین واحدکنند که نقش مهمی در سازمان دارند و همچنین توجه به طرحی فیزیکی در دانشگاه، به گونه

شود. امکان دستیابی کارکنان واحدهای مختلف  و مدیران سطوح تر شود، پیشنهاد مینسازد، تا تعامل در میان مرزهای رسمی سازمان آسان

اتی کارکنان ها با نیازهای اطالعهای اطالعاتی سازمان و متناسب نمودن آنروزرسانی سیستمعملیاتی و میانی سـازمان به اطالعات و به

های اسمی، برگزاری ها، تکنیک گروههـای افـزایش خالقیـت همچون بارش مغزی، تلفیق نامتجانسهـای مختلـف، کاربرد تکنیـکپسـت

ا ههای کارکنان، ایجاد انگیزه و اشتیاق برای آنگیـری بیشـتر از نظرهـا و ایدههای یاد شده جهت بهرههای همفکری بر مبنای تکنیکاتاق

انداز دانشگاه برای جهت ارائه نظرات و پیشنهادهای نوآورانه در راستای موفقیت دانشگاه با مشخص و روشن نمودن رسالت، اهداف و چشم

 شوند.کارکنان از دیگر اقدامات اثربخش مدیران برای افزایش آوای سازمانی است، که قویاً توصیه می
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