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Abstract
The purpose of this study was to determine the relationship between social capital and cultural
intelligence with organizational phonics among education managers in Bashagar. The
research method is descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted
of 194 managers of Bushehr education, out of which 140 were randomly selected.
Measurement tools included Social Capital Questionnaire, Cultural Intelligence and
Organizational Voice. The face validity and content validity of the questionnaires were
evaluated and confirmed by academic scholars and in a case study using Cronbach's alpha
coefficient of reliability, the reliability of which was 88% social capital, 93% cultural
intelligence and 94% organizational voice. The results of this study showed that lack of social
capital and high cultural intelligence affect managers, so that decreasing social capital and
increasing cultural intelligence can lead managers to organizational voice and motivate and
sense of responsibility. Increase towards the organization. Increasing social capital and high
cultural intelligence can strengthen managers' sense of confidence and make managers more
committed to achieving organizational goals. Therefore, using the results of this study, it can
be concluded that in order to be able to have an organizational voice, education managers
must increase cultural intelligence and social capital as much as possible.
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چکیده
هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی با آوای سازمانی بین مدیران آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد
بود .روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است .جامعه آماری تحقیق  911نفر از مدیران آموزش و پرورش بشاگرد بودند که از بین آنها
با استفاده از جدول مورگان  926نفر بهشیوهی تصادفی انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری شامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی(ناهاپیت و
گوشال ،)9111،هوش فرهنگی(ارلی و آنگ )2223 ،و آوای سازمانی(همس )2292،است ..نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین
سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی رابطه معناداری وجود دارد و نتایج حاصل از ضریب رگرسیون نیز نشان داد که سرمایه اجتماعی و هوش
فرهنگی میتواند آوای سازمانی را پیشبینی کند .بنابراین با استفاده از نتایج این تحقیق میتوان اینگونه استنباط کرد که مدیران آموزش و
پرورش بشاگرد برای اینکه بتوانند آوای سازمانی را بروز و افزایش دهند باید تا حد امکان هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی را افزایش
دهند.
واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،هوش فرهنگی ،آوای سازمانی ،اداره آموزش و پرورش بشاگرد.
تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

مواجهاند .در جهان پرشتاب امروز ،سازمانهای زیادی در تالش-
اند تا برای رسیدن به اهداف سازمانی ،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[ .]2در دیدگاههای سنتی مدیریت توسعه سرمایه
اقتصادی فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا می-
کردند ،برای توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از

مقدمه
امروزه شاهد تغییر و تحوالت سریع در جوامع ،بهویژه پدیدهی
جهانی شدن در ابعاد مختلف هستیم که این امر باعث میشود
سازمانها همواره به دنبال تحول سازمانی باشند و جامعه نیز
وارد مرحلهی جدیدی از توسعه گردد[ .]9سازمانها از شالوده-
های اصلی اجتماع کنونی هستند که به سرعت در حال تغییر
هستند ،سازمانهای متعددی در دنیای امروز با ضرورت تغییر
36
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سرمایه اقتصادی ،فیزیکی و انسانی نیازمندیم[ .]6سازمانها به-
طور فزایندهای از کارکنان خود تقاضا دارند که نوآور باشند ،به
اظهار نظر بپردازند و به دلیل رقابت هرچه بیشتر در مقابل
انتظارات زیاد مشتریان احساس مسئولیت کنند و برکیفیت که
نشاندهندهی دنیای در حال تغییر است ،متمرکز شوند .گوش
سپردن به آوای کارکنان برای سازمانها اهمیت ویژهای یافته
است ،چراکه از یک طرف ایدهها و نظرات کارکنان میتواند
راهگشای بسیاریاز مسائل و مشکالت سازمانی و از طرف دیگر
منعکسکننده عالئق و خواستههای آنها به مدیریت سازمان
باشد[ .]1صاحبنظران عوامل فردی ،سازمانی و اجتماعی را در
مورد آوای سازمانی در بیان نظرات کارکنان و مشارکت آنها
مؤثر میدانند که این عوامل باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد
تا با شناخت پارامترهای مؤثر ،راهکارهای مناسب در ایجاد آوای
سازمانی تبیین گردد[.]0
9
دربارهی آوای سازمانی در سال  9192هیرچمان [ ]3برای
نخستین بار اصطالح آوا را مطرح نمود و این مفهوم را بهصورت
هرگونه تالش برای تغییر ،به جای فرار از مسائل قابل اعتراض
تعریف کرد .او اظهار داشت که کارکنان در برابر شرایط
ناخوشایند با ترک سازمان یا بیان نارضایتی خود واکنش نشان
می-دهند[.]3
پس از آن 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 به صورت فرصتی برای بیان
دیدگاهها به تصمیمگیرندگان تعریف نموده درحالی که برخی
دیگر آن را منحصراً واکنشی به نارضایتی شغلی دانسته-اند[.]9
برخیاز محققان نیز اهداف گستردهای را برای دفتار آوای
کارکنان شمردهاند ،به عقیدهی تراویس و سایرین آوای کارکنان
شامل گفتوگو 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.
ون دائن 2و سایرین ( ]1[)2221انگیزه های کارکنان را مبنایی
برای طبقه بندی انواع آوای کارکنان قرار داده است:
آوای نوع دوستانه:.اکثریت قریب به اتفاق نظرات پژوهشگران در
مورد آوا ،آن رابه عنوان رفتاری با نیت و قصد مثبت در نظر
میگیرند  .ون دائن و لپین ]1[ 6با در نظر گرفتن آوای نوع
دوستانه به عنوان شکلی از رفتار شهروندی سازمانی آن را
رفتاری توصیف می کنند که تأکید بر بیان نظرات تحول محور با
انگیزه رشد و بهبود و بر اساس انگیزه هایی مبتنی بر تشریک
مساعی ،به جای 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 نوع دوستانه 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 (خصوص 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 دریافت کنندگان آن ،پدیده ای مثبت تلقی نمی
شود.
آوای تدافعی :برای توصیف آوای تدافعی ،از مفهوم سازی
سکوت مطیع (سکوت براساس 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 مسئولیت پذیری 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 به منظور حفاظت از خود نشان میدهند .این
رفتارها شامل تغییر مسیر توجه ،سرزنش و مالمت به سوی
دیگران ،معذرت خواهی ،توجیه و انکار کردن به عنوان استراتژی
های خود حفاظتی است که در آنها آوا به عنوان واکنشی به
احساس ترس و تهدید بروز میکند .با توجه به این ویژگیها،
آوای تدافعی به عنوان اظهار ایده ها ،اطالعات یا نظرات مرتبط
با کار بر اساس ترس با هدف حفاظت از خود است[.]92
آوای مطیع:آوای مطیع با توجه به انگیزه های به وجود آورنده
آن ،بیان ایده ها ،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 مطرح شده میگردد . .همچون دو
آوای قبلی ،این آوا نیز بر اساس اظهارات تعمدی ایده ها،
اطالعات و نظرات مرتبط با کار است اما تفاوت آن با دو آوای
قبلی این است که نسبت به آنها کمتر غیرانفعالی است[.]1
در این راستا ،موضوع سرمایهی اجتماعی بهعنوان یک عامل
موفق نقش بسیار مهمی در سازمانها و جامعه دارد و میتواند
بستری مناسب را برای اثربخش بودن سازمانها ایجاد نماید.
بحث سرمایه اجتماعی قبل از سال  ،9193در مقالهای توسط
هانی فان 1از دانشگاه ویرجینیای غربی برای نخستین بار مطرح
31
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بعد ساختاری سرمایه اجتماعی :این بعد الگویی کلی و روابطی را
که در سازمانها یافت می شود 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؟
عد 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 می شود.
بعد 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 ،می پردازد و شامل موارد زیر میگردد:
زبان و کدهای مشترک و روایت های مشترک[.]91
عالوهبر این در میان مهارتهای مورد نیاز قرن حاضر تطبیق
مستمر با افرادی از فرهنگهای مختلف و توانایی اداره ارتباطات
بین فرهنگی همراه با سرمایهی اجتماعی از مفاهیم نوینی است
که امروزه در بررسی-های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن
مطرح شده است .محیط کار جهانی نیاز به افرادی دارد که به
فرهنگهای مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد سایر فرهنگها
ارتباط مناسب برقرار کنند .برای این منظور افراد نیاز به هوش
فرهنگی دارند که در این میان سرمایه اجتماعی عمدتا مبتنیبر
عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن بهعنوان یک
سرمایه ،چه در سطح مدیریت کالن توسعه کشورها و چه در
سطح مدیریت سازمانها و بنگاهها میتواند شناخت جدیدی از
هوش فرهنگی و استفاده از سیستمهای اقتصادی -اجتماعی در
هدایت بهتر سیستمها فراهم نماید.
درواقع از مفاهیم نوینی که میتواند چهارچوبی را در اختیار
اندیشمندان و پژوهشگران حوزههای مختلف علمی بهویژه علوم
انسانی قرار دهد ،مفهوم هوش فرهنگی است .مفهوم هوش
فرهنگی اولین بار توسط ارلی و انگ مطرح شد .آنها هوش
فرهنگی را قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعامالت فرهنگی
و ارائه پاسخهای رفتار صحیح به این الگوها تعریف کردهاند[.]90
انگ و وین داین ]93[0معتقدند هوش فرهنگی به مفهوم
توانمندی فردی برای عمل و مدیریت اثربخش در مجموعهای با
فرهنگ متنوع است .برای سنجش هوش فرهنگی چهار عامل
راهبردی فراشناختی ،شناختی ،انگیزشی و رفتاری مورد تأیید
است .شناخت هوش فرهنگی بیانگر درک فرد از تشابهات و
تفاوتهای فرهنگی است .انگیزش هوش فرهنگی اشاره به
عالقه فرد به آزمودن فرهنگهای دیگر و تعامل با افرادی از

شد ،اما با وجود اهمیت آن در تحقیقات اجتماعی تا سال 9132
میالدی که توسط جاکوب در برنامهریزی شهری به کار برده
شد ،مورد غفلت واقع شد .در دههی  9192این تئوری توسط
لوری وارد عرصه اقتصاد شد .سرمایهی اجتماعی مفهومی بین
رشتهای است که در جامعهشناسی ،اقتصاد ،روانشناسی و سایر
حوزههای اجتماعی کاربرد دارد .امروزه موفقیت سازمانها را
نمیتوان تنها در انباشت ثروت مادی و تجهیز به آخرین امکانات
و فناوریها ارزیابی کرد ،زیرا سرمایه مالی ،فیزیکی و انسانی
بدون سرمایه اجتماعی فاقد کارآیی مؤثر ست[ .]99سرمایهی
اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی
هستند که موجب ارتقاء سطح همکاری اعضای آن جامعه
گردیده و باعث پائین آمدن سطح هزینههای مبادالت و
ارتباطات می-گردد[ .]92کوهن و پروساک سرمایهی اجتماعی
را شامل اعتماد ،شناخت متقابل ،ارزشهای مشترک و رفتارهایی
میدانند که اعضای شبکههای انسانی و اجتماعات را به هم
پیوند میدهند و همکاری را امکانپذیر میسازد[ .]99قلیچلی،
هجاری و رحمانپور معتقدند با سرمایهگذاری در سرمایهی
اجتماعی در ابعاد مطرح شده میتوان انتظار داشت سرمایه
فکری -انسانی ،ساختاری و رابطهای افزایش یابد .بهعبارت
دیگر سرمایهی اجتماعی بهعنوان یکیاز قابلیتها و داراییهای
مهم دانشگاه میتواند در خلق و تسهیم دانش موجود در
سرمایههای فکری دانشگاه کمک نماید و برای آنها در مقایسه
با سازمانهای دیگر مزیت پایدار ایجاد نماید.
همچنین ویژگی عمدهای که میتوان برای شرایط فعلی هر
سازمانی بهویژه نهادهای «دانش بنیان» مانند آموزش و پرورش
برشمرد؛ تغییرات بسیار سریع ،گسترده ،عمیق و پیچیده محیط
حاکم بر فضای آنها است .آموزش و پرورش برای بقا باید قادر
به سازگاری با شرایط متغییر علمی و محیطی باشند .بنابراین
باید هرچه سریعتر جای خود را به سازمانهای چابک دهند و به
این ترتیب در جریان یک یادگیری آگاهانه زمینهی حفظ و ارتقا
اعتبار خود را فراهم آورند .از طرفی جنبه نامشهود اقتصاد بر پایه
سرمایهی فکری بنیان نهاده شده و مادهی اولیه و اصلی آن،
دانش و قابلیت یادگیری است .به بارت بهتر میتوان گفت که
امروزه مدیریت سرمایههای فکری سازمانها و نهادها را به
موفقیتهای بیشتر در افقهای آیندهی بازارهای رقابتی و پایایی
اعتباری خواهد رساند .در عصر حاضر سرمایهی فکری به یک
محرک بسیار حیاتی برای پایداری اعتبار یک سیستم در محیط
رقابتی امروز تبدیل شده است[.]96
ناهاپییب و گوشال از دیدگاه سازمانی به مقوله سرمایه اجتماعی
پرداخته اند .ناهاپیت وگوشال سه بعد زیر را برای سرمایه
اجتماعی در نظر میگیرند:
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ارزش خود را از دست میدهند به همین دلیل هوش فرهنگی باید
در برگیرنده تواناییها و مهار تهای الزم برای نشا ن دادن واکنش
مناسب با آن فرهنگ باشد[. ]91
یکی از مسائل و مشکالت اساسی سازمانهای امروزی کمبود
سرمایه اجتماعی و یا هوش فرهنگی در بین مدیران و یا
کارکنان است .در سازمانهای ما بهخصوص سازمانهای دولتی
شکاف قابل توجهی بین کارکنان و مدیریت و خواستههای این
دو وجود دارد .در نتیجه این شکاف ،کارکنان در اجرای
تصمیمات سرسختی نشان میدهند و در مقابل مدیران نیز به
کارکنان متعهد نمیشوند و آنها را در جریان تصمیمگیری
مشارکت نمیدهند و تمام اینها بازدهی و پیشرفت سازمان را
دچار خدشه میکند ،اما وجود هوش فرهنگی باال و داشتن
سرمایه اجتماعی درست باعث آوای سازمانی و عملکرد درست
مدیران در ادارات و به تبع آن پیشرفت چشمگیر سازمان می-
شود.
آوای سازمانی میتواند اثرات مثبتی بر فرایند تصمیمگیری و
تغییر داشته باشد .کارآیی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به
کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد .هر اندازه که شرکتها
و سازمانها بزرگتر شوند ،مسلم به مشکالت این نیروی عظیم
اضافه میشود .مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در
کنترل کارکنان خود دارند .بعضی از مدیران بر روی این مسأله
که رضایت کارکنان را میتوان از طریق پاداش و تربیت به انجام
کار افزایش داد ،پافشاری میکنند .شاید تصورشان این است که
کارکنان زیردستان آنها هستند و باید فرامین آنها را بپذیرند.
اگرچه امروزه به دلیل اینکه کارکنان در زیر فشار مالی زیادی
به سر میبرند بیشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی کار
است ،اما به تدریج کارکنان عالقمند به انجام کارهای بامفهوم و
خواهان استقالل شغلی بیشتری در کار خود هستند ،تا بدین
طریق احساس اندیشمندی به آنها دست دهد و اگر این
کارکنان با موانعی در زمینه خواستههای شغلی خود روبهرو شوند
یا بهعبارتی از طرف مدیران تحویل گرفته نشوند ،دچار
سرخوردگیهای شغلی میشوند.
اداره آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان دولتی ،نقش
مهمی در برنامهریزی و توسعه دانش در سطح شهرستان و
استان دارد .بنابراین موضوع هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی و
رسیدن به آوای سازمانی و تأثیر این سه عامل بر همدیگر باعث
بهتر شدن روند مدیریت در این سازمان میشود .نتایج این
پژوهش میتواند موجب افزایش بهرهوری و بهبود عملکرد
مدیران سازمان شود .بنابراین مدیران باید با داشتن برنامهریزی
مناسب و ایجاد بستر مناسب نسبت به کارآیی و توسعه سازمان
تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی اقدام نمایند .بدون

فرهنگهای مختلف دارد و رفتار هوش فرهنگی بیانگر قابلیت
فرد برای سازگاری با رفتارهای کالمی و غیرکالمی که برای
برخورد با فرهنگهای مختلف مناسب هستند ،است[ .]99انگ،
ون داین ،کاه و همکاران ]93[)2229( 3برای سنجش هوش
فرهنگی چهار عامل راهبردی فراشناختی،شناختی،انگیزشی و
رفتاری را پیشنهاد می کنند:
بعد فراشناختی :شامل تدوین استراتژی پیش از برخورد
میان فرهنگی ،بررسی مفروضات در حینبرخورد و تعدیل و تغییر
نقشه های ذهنی در صورت متفاوت بودن تجارب واقعی از
انتظارات پیشین است .این بعد ،تفکر فعال در مورد افراد و
موقعیتهای فرهنگی مختلف را ارتقاء میدهد ،از خشکی،
مفروضات و تفکر محدود فرهنگی جلوگیری میکند و افراد را به
سمت بازآفرینی استراتژ یها هدایت میکند ،بنابراین آنها تمایل
دارند روابط بین فرهنگی موفقی را تجربه نمایند[. ]91
بعد شناختی :بیانگر درک فرد از شباهتها و تفاو تهای
فرهنگی است و دانش عمومی و نقشه های ذهنی و شناختی
فرد از فرهنگ های دیگر را نشان میدهد .باید توجه داشت که
هر کس در بدو ورودبه فرهنگ خارجی نیاز دارد در مورد را
ههای نفوذ به الیه های درونی آن فرهنگ اطالعات الزم
راکسب کند .به ویژه آ نکه ،مهمترین نکته در برقراری ارتباط
یافتن نقاط اشتراک با طرف مقابل وتأکید بر آنهاست .از اینرو،
هوش فرهنگی شناختی به فرد اجازه میدهد اشترا ک های
فرهنگی را درک کرده و ازآ نها در برقراری ارتباط بهره گیرد
[.]91
بعد انگیزشی :توانایی و تمایل به یادگیری و فعالیت در
موقعیت های فرهنگی مختلف را منعکس میکند .عنصر روانی و
انگیزشی به افراد کمک میکند در مقابل موانع پایدار باشند تا
بتوانند خود را با فرهنگ دیگران سازگار سازند [ .]91نشان
دهنده عالقه فرد به آزمودن فرهنگهای دیگر و تعامل با افرادی
از فرهنگهای مختلف است .براساس این بعُد هوش فرهنگی،
افراد تنها زمانی از عهده تعامل های اثربخش فرهنگی بر می
آیند که انگیزش و اعتماد به نفس زیادی داشته و به توانایی خود
ایمان و باور دارند[.]91
بعد رفتاری  :توانایی انجام رفتار کالمی و غیرکالمی مناسب
در هنگام برقراری ارتباط با افرادی از فرهنگ های دیگر را
منعکس میکند .طبق نظر هال ،9توانایی ذهنی برای درک
فرهنگی وانگیزش باید با توانایی انجام رفتار کالمی و
غیرکالمی مناسب کلمات ،تن صدا ،حالتهای صورت و حرکات
بدن بر اساس ارز شهای فرهنگی در موقعیتهای خاص تکمیل
شوند .این رفتار ،شامل گستره وسیعی از رفتارهای قابل انعطاف
میباشد .شناخت و انگیزه بدون انجام یک واکنش مؤثر ومناسب،
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فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی
شک از آنجایی که آموزش و پرورش بهعنوان یکی از ارگان-
های مهم در اجرای برنامههای توسعه کشور میتواند شرایط
مناسبی برای ایجاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری فراهم
نماید و با توجه به لزوم حرکت مدیران آموزش و پرورش در
جهت به روز شدن و همگام بودن با تغییرات محیطی ،ارتباطات
و تعامالت میان افراد ،ایجاد قابلیت سازگاری در دانشآموزان و
مدیران و معلمان برای مواجهه با فرهنگهای مختلف مدیران و
محیطهای آموزشی مختلف ،لدا سوال اصلی این تحقیق عبارت
است از اینکه آیا ین سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی با آوای
سازمانی در مدیران آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد رابطه
وجود دارد؟

گونهای که کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش رفتارهای سیاسی
میتواند کارکنان را به سمت جو سکوت هدایت کند.
قاسمی مدنی( ،]26[ )9611در بررسی «رابطه هوش فرهنگی و
سبکهای تصمیمگیری در بین مدیران مدارس راهنمایی استان
قزوین» به این نتیجه رسید که بین هوش فرهنگی و سبکهای
عمومی تصمیمگیری در بین مدیران روابط مثبت و معناداری
وجود دارد.
دوستار و اسماعیلزاده( ، ]1[)9612در پژوهشی با هدف بررسی
عدالت سازمانی و تأثیر آن بر آوای سازمانی پرداخته است .نتایج
حاصل نشان داده که هر سه بُعد عدالت برآوای نوع دوستانه
تأثیرگذار است ،اما تأثیر آن بر آوای مطیع و آوای تدافعی معنادار
نیست.
حمیدی ،دماوندی و دهنوی ( ،]21[)9612در پژوهشی با عنوان
«رابطه هوش فرهنگی و سواد کامپیوتری معلمان با سبک
مدیریت کالسی آنان» نشان دادند بین فراشناخت و رفتار
فرهنگی معلمان با سبک مدیریت کالسی معلم محوری آنها
ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد.
حسینی نسب و قادری ( ،]20[)9619در مطالعهای نشان دادند
بین هوش فرهنگی و مؤلفههای آن (فراشناختی ،شناختی،
انگیزشی و رفتاری) با بهرهوری مدیران ،رابطه مثبت و معنی-
داری وجود دارد.
1
در پژوهشی که پترویس ( ،]23[)2299با عنوان «چگونه معلمان
هوش فرهنگیشان را درک میکنند؟» انجام داد ،نشان داد که
یکی از مهمترین پیشگویی کنندههای هوش فرهنگی در معلمان
لذت از ارتباطات بین فرهنگی ،تجربه کردن کالسهای چند
فرهنگی ،گشودگی در برابر یادگیریهای فرهنگی و برقراری
مؤثر با دانش آموزانی از فرهنگهای دیگر است.
گیوریان و دیندار فرکوش ( ،]29[)2290در پژوهشی با عنوان
«بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و اثربخشی معلمان» نشان
دادند که بین سرمایه اجتماعی و اثربخشی معلمان رابطه مستقیم
وجود دارد.
ون دریل ،]21[)2292( 1در پژوهشی با بررسی توسعه و سنجش
کمی هوش فرهنگی در سطح سازمانی دریافت که هوش
فرهنگی رابطه مثبتی با اثربخشی و عملکرد سازمانی دارد.
ناظم و مطلب( ،]21[)9619در پژوهش «ارائه الگوی ساختاری
سرمایه فکری بر اساس یادگیری سازمانی در بین کارکنان
دانشگاه شهید بهشتی به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری
بین ابعاد یادگیری سازمانی و سرمایه فکری وجود دارد و بیش-
ترین اثر مستقیم یادگیری در سطح سازمانی در بعد یادگیری
سازمانی بر سرمایه فکری بوده است.

پیشینه پژوهش
در بررسیهای انجام شده در زمینهی سابقهی پژوهشی موضوع
این پژوهش ،در میان منابع موجود و در دسترس پژوهشی که
هر سه متغییر را بررسی کند و دقیقا در راستای این موضوع
باشد ،یافت نشد ،اما پژوهشهایی با عناوین مختلف در ارتباط با
متغیرهای این موضوع در داخل و خارج از کشور انجام شده که
به برخی از نتایج آنها اشاره میشود:
گل محمدنژاد ،بهرامی و مهدوی( ،]22[ )9613در مطالعهای با
عنوان «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در
دبیرستانهای دخترانه شهر تبریز» با روش نمونهگیری طبقهای
روی  620نفر از دبیران با استفاده از پرسشنامه به این نتیجه
رسیدند که بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و ابعاد آن در
دبیرستانهای دخترانه شهر تبریز رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.
غریبی و قلیزاده ( ،]29[ )9610در پژوهشی با عنوان «نقش
مؤلفههای هوش هیجانی در پیشبینی سرمایه اجتماعی در بین
 122نفر از دانشجویان دانشگاههای آزاد اسالمی منطقه  99با
روش نمونهگیری چندمرحلهای و با استفاده از پرسشنامه به این
نتیجه رسیدند که مؤلفههای هوش هیجانی (خودانگیزی،
خودآگاهی ،خودکنترلی ،هوشیاری اجتماعی و مهارت اجتماعی)
قادر به پیشبینی مؤلفههای سرمایه اجتماعی (اعتماد تعمیم-
یافته ،مشارکت مدنی رسمی ،مشارکت مذهبی ،هنجار معامله
متقابل ،پیوند دوستی -همسایگی ،پیوند دوستی خانوادگی و
اعتماد نهادی) هستند.
نقشبندی( ، ]22[ )9611در پژوهشی تحت عنوان «تعیین تأثیر
سرمایه اجتماعی و ادارک رفتارهای سیاسی سازمان بر سکوت و
آوای سازمانی ادارات ورزش و جوانان غرب کشور انجام داده
است .نتایج نشان داد که کمبود سرمایه و وجود بیشاز حد
رفتارهای سیاسی سازمان بر رفتار کارکنان تأثیرگذار است به
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متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشود .با استفاده از نتایج
این پژوهش مشخص شد که بین عملکرد کارکنان و سرمایه
اجتماعی آنان رابطه مثبت وجود دارد ،بدین معنی که هر چه
کارکنان دارای سرمایه اجتماعی باالتری باشند دارای عملکرد
بهتری خواهند بود .همچنین بین بعد ساختاری و عملکرد رابطه
وجود دارد .به دلیل اینکه روابط شبکهای با ایجاد کانالهای
ارتباطی ،تصمیمگیری گروهی را تسهیل و زمان و هزینه
مربوطه را کاهش میدهد و همچنین باعث انعطافپذیری
قوانین میشود که خود باعث میشود گردآوری اطالعات و
انتقال دانش سریعتر انجام شود که خود با عملکرد رابطه دارد.
همچنین نتایج نشان داد که کارکنان در صورت داشتن اعتماد،
همکاری و همیاری گروهی آسانتر بتوانند ایدهها را به یکدیگر
منتقل و دانش خود را با دیگران تقسیم کنند که این باعث بهبود
عملکرد میشود .نتایج این تحقیق نشان میدهد کارکنان از
تنوع فرهنگی بین خودشان اطالعات کاملی ندارند و شناخت
فرهنگی بین کارکنان پائین است که این عوامل بر درک آنان از
یکدیگر اثر منفی دارد.
الینا و وان بورن 96در تحقیقاتشان نشان دادند که سرمایه
اجتماعی در سازمان ،اعتماد را تسهیل و زمینه را برای بیان و
قانونی کردن اهداف جمعی افراد فراهم میکند .یک متغیر که با
عملکرد شغلی در ارتباط است ،سرمایه اجتماعی سازمانی است.
سرمایه اجتماعی سازمانی از روابط اجتماعی درون سازمان ناشی
میشود و حاصل جهت گیری اهداف جمعی و اعتماد مشترک
بین اعضا است .سرمایه اجتماعی سازمانی نوعی دارایی است که
هم برای سازمان (مانند ایجاد ارزش برای سهامداران و هم برای
اعضا (مانند تقویت مهارت کارکنان مفید است.
فوکویاما ]92[ )2222( 91اعتماد باال در مسؤولیت اجتماعی را
عنصر اصلی سرمایه اجتماعی سازمانی میداند و معتقد است
گروهها و سازمانهای اثربخش دارای سطح باالیی از اعتماد و
سرمایه اجتماعی سازمانی هستند .به نظر میرسد عملکرد موفق
در سازمانها به همکاری و اعتماد متقابل میان افراد بستگی
دارد .اعتماد در درون سازمانها وقتی شکل میگیرد که افراد
هنجارها و ارزشهای مشترکی را پذیرفته و به آن عمل می-
کنند .این عمل به هنجارها و ارزشهای مشترک خود زمینه
تسهیل و ارتقای عملکرد شغلی را فراهم میسازد .شکلگیری
سرمایه اجتماعی سازمانی به دلیل مبتنی بودن بر اصول اخالقی،
اعتماد و فضیلت گروهی دشوار است ،ولی زمانی که ایجاد شد از
بین بردن آن نیز مشکل است .همچنین او یکی از آثار سرمایه
اجتماعی در سازمانها را افزایش بهره وری نیروی انسانی می-
داند[]92

ساالرزاده و حسنزاده ( ]62[ )9610در مطالعهای دریافتند که
بین میزان سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی معلمان ،رابطه
معنادار وجود دارد.
92
 .نتایج پژوهش وین داین ،ارلی و کامینگز [ ]69نشان داد که
ابعاد هوش فرهنگی با سازگاری ،تصمیمگیری ،انطباق فرهنگی
و عملکرد وظیفهای ارتباط دارد و در واقع ،هوش فرهنگی به
عنوان عامل پیشبینیکننده این متغیرها معرفی شده است .تمپلر
و تای ،]62[)2223( 99به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت بین
مؤلفه انگیزشی هوش فرهنگی با هر سه نوع سازگاری عمومی،
سازگاری بین فرهنگی و سازگاری شغلی وجود دارد.
در مطالعه ی دیگری توسط عباس زاده و همکاران (]66[)9611
به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر ظرفیت انطباق
پذیری سازمانی پرداخته شد .درمجموع نتایج به دست آمده
نشان داد که اوالً ،میانگین ظرفیت انطباق پذیری کارمندان
دانشگاه حد متوسط به باال بوده و ثانیاً بر اساس نتایج تحلیل
رگرسیون به ترتیب اثرات ابعاد سرمایه اجتماعی بر متغیر وابسته
معنی دار بوده و متغیر سرمایه اجتماعی توانسته است تغییرات
ظرفیت انطباق پذیری را تعیین نمایند.
نتایج پژوهش نامور و بهشتی ( ]61[ )9613نشان داد بین
سرمایه روان شناختی با هر سه بعد آوای سازمانی )تشویق،
ایمنی و کارآمدی) در کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد.
در مطالعه توصیفی همبستگی دیگر ی توسط قنبری و
همکاران( ]60[ )9611انجام شد ،به ارزیابی نقش رهبری تحول
در بروز آوای سازمانی تحلیل بر نقش واسطه ای فناوری
اطالعات و ارتباطات پرداخته شد یافته ها نشان داد که رهبری
تحول آفرین بر آوای سازمانی و فناوری اطالعات معنادار بوده
است.
یافتههای وان داین و لپین ( ،]1[)2223تعداد اندک ولی روبه
رشد از مطالعات به بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی و عملکرد
پرداختهاند که یافتههای حاصل از این تحقیقات نشان میدهد
که سطوح باالتر سرمایه اجتماعی با پیامدهای سازمانی بهتر
همبستگی دارد.
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همچنین ژنگ ( ]63[ )2221در مطالعهاش نشان داد عناصر
بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی تأثیر معنیدار زیادی روی نوآوری
میگذارند .همچنین بُعد شناختی سرمایه اجتماعی رابطه ضعیفی
با نوآوری دارد(ژنگ.)2221 ،
مطالعات معمارزاده ،عطایی و اکبری ( )9611نشان میدهد که
بین سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد ،زیرا
سرمایه اجتماعی به پیوندها ،ارتباطات میان اعضای یک شبکه
بهعنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد
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سکوت نوع دوستانه و عملکرد کارکنان وجود دارد و از طرفی
هیچ رابطه معناداری بین سکوت مطیع و عملکرد کارکنان وجود
ندارد.

در مطالعه ی توصیفی همبستگی دیگر توسط ابیلی و خلیلی
( ]69[ )9619انجام شد ،به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی
سازمانی با مدیریت دانش در یک شرکت بیمه دولتی پرداخته
است .نتایج حاصل از یافته ها نشان داد بین سرمایه اجتماعی
سازمانی با مدیریت دانش رابطه مستقیم مثبت وجود دارد به
عبارت وجود دیگر سرمایه اجتماعی در هر سازمانی منجر به
تسهیل؛ و تسریع مدیریت دانش میشود و تمایل به تسهیم و به
کارگیری دانش را در افراد سازمان افزایش دهد.
در پژوهشی توسط فارسی ( ]61[)2296نتایج تحقیقاتی مبنی بر
تأثیر سرمایه اجتماعی بر خالقیت و نوآوری ،حاکی از آن است
هنگامیکه در کارکنان با یکدیگر همکاری میکنند .با هم در
تماس اند و می توانند ایده ها ،اطالعات و دانش خود را با هم
به اشتراک بگذارند و این موضوع سبب ایجاد خالقیت در
سازمان خواهد شد[.]61
کمپس و مارکز ]61[)2299( 90در مطالعات خود به این نتیجه
دست یافتن که سرمایه اجتماعی ریسک پذیری را در توسعه
کارهای جدید ترویج می دهد نیز از طریق اعتماد و ثبات در
کارکنان ،احساس امنیت و پذیرش چالش های جدید را به وجود
می آورد و به آنها اجازه ارائه پیشنهاد میدهد[.]61
تاکئوچی 93و سایرین( ]12[)2292با استناد به نظریه مدیریت
عدم اطمینان سعی نموده اند 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 می کنند .ازنظر آنها ابعاد مختلف
عدالت سازمانی از عوامل مهم زمینه ساز بروز رفتار آوا در
کارکنان است آنها در توضیح رابطه ابعاد عدالت سازمانی و آوای
کارکنان عنوان نموده اند که به دلیل اینکه رفتار آوا به طور
بالقوه مخاطره آمیز است کارکنانی که عدالت مراوده ای باالتری
را احساس میکنند با احتمال بیشتری رفتار آوا را بروز خواهند داد
زیرا احساس عدم اطمینان کمتری را در مواجهه با سرپرستان
خود دریافت میکنند.
دترت و بوریس ]19[ )2229( 99نیز عنوان نموده اند که
کارکنانی که عملکرد بهتری دارند ،سخنگویی یا ابراز عقیده و
نظرات خود را یکی از مسئولیت های شغلی خود میدانند و سطح
عملکرد کارکنان رابطه مثبتی با تداوم ابراز عقاید از سوی آنها
دارد [. ]19
91
سهیتگلو و زهیر ( )2292در 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 بین

فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی :بین سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی با آوای
سازمانی مدیران آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد رابطه
معنی داری وجود دارد.
فرضیههای فرعی
-9بین ابعاد هوش فرهنگی با ابعاد سرمایه اجتماعی رابطه
معنادار وجود دارد.
-2بین ابعاد هوش فرهنگی با آوای سازمانی رابطه معنادار وجود
دارد.
-6بین ابعاد سرمایه اجتماعی با آوای سازمانی رابطه معنادار
وجود دارد.
 -1سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی میتواند آوای سازمانی را
پیشبینی کند.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و اهداف؛ از نوع کاربردی و از
لحاظ جمعآوری اطالعات برای آزمون فرضیهها ،از نوع
همبستگی و توصیفی است .جامعه آماری این تحقیق  911نفر از
مدیران آموزش و پرورش بشاگرد است که  916نفر مرد و 99
نفر زن هستند که بر اسا س فرمول کوکران با روش نمونهگیری
تصادفی ساده حدود 926نفر انتخاب شدند .به منظور جمعآوری
دادهها از سه پرسشنامه استفاده شد.
الف) پرسشنامه هوش فرهنگی :در این پژوهش از
پرسشنامه هوش فرهنگی بر اساس نظریه ارلی و آنگ()2223
و با 22سوال استفاده شد که ابعاد فراشناختی (1گویه) ،شناختی
(3گویه) ،انگیزشی (0گویه) ،و رفتاری (0گویه) را مورد سنجش و
اندازهگیری قرار میدهد .سواالت  9تا  1در بُعد فراشناختی؛  0تا
 92در بُعد شناختی؛  99تا  90در بُعد انگیزشی و  93تا  22در بُعد
رفتاری قرار دارد .پرسشنامه در قالب سواالت بسته پاسخ با
مقیاس پنج درجهای لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و
خیلی کم) طراحی شده است .پرسشنامه ابتدا از طریق روش
روایی صوری و محتوایی ،پرسشنامه در اختیار تعدادی از
صاحبنظران و متخصصان مدیریت و علوم تربیتی قرار گرفت و
روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .پایایی این
پرسشنامه توسط ودادی و عباسعلیزاده و همچنین تسلیمی و
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احمدی و همکاران

سال  9616اعتباریابی شده و بر اساس ضریب آلفای کرونباخ
 2/11به دست آمده است .تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این
پژوهش با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSبا نسخه  20در دو
سطح توصیفی و استنباطی انجام شد ..در سطح توصیفی از
شاخص های آماری نظیر فراوانی ،انحراف معیار و میانگین
استفاده شد ودر سطح استنباطی از آزمونهای آماری تحلیل
رگرسیون همزمان و همچنین ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شد.

همکاران در سال  9611مورد تأیید قرار گرفته و با استفاده از
آزمون آلفای کرونباخ 16درصد به دست آمد.
ب) پرسشنامه سرمایه اجتماعی :در این پژوهش از
پرسشنامه سرمایه اجتماعی بر اساس نظریهی ناهاپیت و
گوشال ( )9111با  96سوال استفاده شد که ابعاد شناختی
(6گویه) ،ساختاری (6گویه) و رابطهی (9گویه) را مورد سنجش
و اندازهگیری قرار میدهد .سواالت 9تا  1در بُعد شناختی؛  0تا
 99در بُعد ساختاری و  92تا  22در بُعد رابطهای قرار دارد.
پرسشنامه در قالب سواالت بسته پاسخ با مقیاس پنج درجهای
لیکرت (خیلی موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامال
موافقم) طراحی شده است .برای تعیین روایی پرسشنامه ابتدا از
طریق روش روایی ظاهری و محتوایی ،پرسشنامه در اختیار
تعدادی از صاحبنظران و متخصصان مدیریت و علوم تربیتی
قرار گرفت و روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت و
در مرحله بعد جهت اطمینان از اعتبار عاملی پرسشنامه از
تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .پایایی این پرسشنامه توسط
اکبری و همکاران در سال  9616مورد تأیید قرار گرفته و با
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  11%به دست آمد.
ج) پرسشنامه آوای سازمانی :این پرسشنامه را همس
( )2292طراحی کرده است که  91گویه و سه بُعد تشویق،
ایمنی ،کارآمدی را دربر دارد .سواالت 9تا  3در بُعد تشویق؛  9تا
 92در بُعد ایمنی و  96تا  91در بُعد کارآمدی قرار دادر .این
پرسشنامه هم در قالب سواالت بسته با مقیاس پنج درجهای
لیکرت است و نحوه نمرهگذاری آن هم از یک تا پنج است .در
این پژوهش روایی پرسشنامه ابتدا از طریق روش روایی
ظاهری و با استناد به نظر اساتید دانشگاه بررسی شده و مورد
تأیید قرار گرفته است و در ادامه نیز برای اطمینان از اعتبار
عاملی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .در
پژوهش مذکور پایایی پرسشنامه توسط قالوندی و مرادی در
جدول شماره  :9شاخصهای مرکزی متغیرهای پژوهش
سرمایه اجتماعی
آماره
میانگین
انحراف معیار
حداقل نمرات
حداکثر نمرات

2/91
2/91
9/22
0/22

یافتهها
طبق بررسی مشخص شد که  19/9درصد پاسخگویان مرد و
 2/1درصد نیز زن هستند و از نظر سن 91/6 ،درصد پاسخگویان
با کمترین فراوانی  21-22سال سن دارند و  16/3درصد با
بیشترین فراوانی  12تا  11ساله هستند ،از نظر تحصیالت 3/2
درصد پاسخگویان با کمترین فراوانی تحصیالت دکتری و 01/2
درصد نیز با بیشترین فراوانی تحصیالت لیسانس هستند.درباره-
ی میزان سابقه فعالیت معلوم شد که 1/6درصد پاسخگویان با
کمترین فراوانی  62 -29سال سابقه خدمت دارند و  32/9درصد
نیز با بیشترین فراوانی  92تا  22سال سابقه خدمت دارند .از
مباحث دیگر تجرد و تأهل پاسخگویان بود که مشخص گردید
 9/9درصد پاسخگویان مجرد و  12/1درصد نیز متأهل هستند.
اکنون به بیان ویژگی های توصیفی جامعه نظیر میانگین،
انحراف استاندارد ،حداقل نمره وحداکثر نمره آزمودنی ها می
پردازیم .جدول شماره  9و  2میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل
نمره وحداکثر نمره در متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد.
پس از بررسی عادی یا نرمال بودن کشیدگی و یا چولگی توزیع
دادهها ،از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده میشود تا از
نرمال بودن دادهها (جدول شماره  )6اطمینان حاصل گردد

آوای سازمانی

هوش فرهنگی

فراشناختی

شناختی

6/09
2/01
9/22
0/22

1/22
2/01
9/22
0/22

2/01
2/13
9/22
0/22

2/12
2/12
9/22
0/22
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جدول شماره  :2شاخصهای مرکزی متغیرهای پژوهش
آماره

انگیزشی

رفتاری

سرمایه شناختی

ساختاری

رابطهی

میانگین
انحراف معیار
حداقل نمرات
حداکثر نمرات

2/11
2/11
9/22
0/22

2/11
2/19
9/22
0/22

1/99
2/91
9/22
0/22

1/91
2/30
9/22
0/22

2/99
2/10
9/22
0/22

جدول شماره :6نتایج آزمون کولمگروف -اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیرها
آماره

سرمایه اجتماعی

هوش فرهنگی

آوای سازمانی

میانگین
انحراف معیار
مقدار  zکولموگروف -اسمیرنوف
سطح معنی داری

2/91
2/91
9/969
2/991

1/22
2/01
9/621
2/239

6/09
2/01
9/221
2/211

طبق نتایج جدول شکاره 6و با توجه به اینکه سطح معنیداری
خطای آزمون برای سطح اطمینان  2/10بیش از  2/20است،
بنابراین میتوان گفت که توزیع سرمایه اجتماعی ،هوش
فرهنگی و آوای سازمانی نرمال است و جهت تحلیل فرضیات از
آزمونهای پارامتریک (پیرسون و رگرسیون) استفاده شد.

فرضیه اصلی :بین سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی با آوای
سازمانی مدیران آموزش و پرورش شهرستان بشاگرد رابطه
معنی داری وجود دارد.

جدول(شماره  )1نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی با آوای سازمانی مدیران
متغیرهای

آماره ها

سرمایه اجتماعی
هوش فرهنگی

آوای سازمانی
**

ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری

طبق نتایج جدول 1و با توجه به اینکه سطح معناداری خطای
آزمون برای سطح اطمینان  2/11کمتر از  2/29است ،بنابراین
میتوان گفت که فرضیه اصلی تأیید میشود و بین سرمایه
اجتماعی و هوش فرهنگی با آوای سازمانی مدیران کارکنان
رابطه مستقیم معنیداری وجود دارد .ضریب همبستگی بین دو

2/919
2/226
**2/169
2/229

متغیر آوای سازمانی با سرمایه اجتماعی برابر  2/91و با متغیر
هوش فرهنگی  2/16است.
فرضیه فرعی اول  :بین ابعاد هوش فرهنگی با ابعاد سرمایه
اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.

جدول شماره  :0نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین ابعاد هوش فرهنگی با ابعاد سرمایه اجتماعی
ابعاد هوش اجتماعی
ابعاد هوش فرهنگی
فراشناختی
شناختی
انگیزشی
رفتاری

سرمایه شناختی
ضریب همبستگی
پیرسون
*2/291
2/999
2/231
**2/196

ساختاری
ضریب همبستگی
پیرسون
2/936
2/912
2/212
*2/290

سطح
معناداری
2/226
2/939
2/190
2/229
99

رابطهی
سطح
معناداری
2/200
2/210
2/611
2/262

ضریب همبستگی
پیرسون
**2/322
**2/920
**2/931
**2/912

سطح
معناداری
2/229
2/292
2/222
2/226
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 2/32و شناختی با رابطهی 2/92؛ انگیزشی با رابطهی  2/93و
رفتاری با سرمایه شناختی  ،2/19ساختاری  2/29و رابطهی
 2/91است.
فرضیه فرعی دوم  :بین ابعاد هوش فرهنگی با آوای سازمانی
رابطه معنادار وجود دارد.

طبق نتایج جدول شماره 0و با توجه به اینکه سطح معناداری
خطای آزمون برای سطح اطمینان  2/10کمتر از  2/20است،
بنابراین میتوان گفت که بین ابعاد هوش فرهنگی با ابعاد
سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد .ضریب
همبستگی بین فراشناختی با سرمایه شناختی  ،2/29رابطهی

جدول شماره  3نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین ابعاد هوش فرهنگی با آوای سازمانی
ابعاد هوش فرهنگی
فراشناختی
شناختی
انگیزشی
رفتاری

آوای سازمانی
ضریب همبستگی پیرسون
**2/309
**2/926
**2/123
**2/913

طبق نتایج جدول شماره  3و با توجه به اینکه سطح معناداری
خطای آزمون برای سطح اطمینان  2/11کمتر از  2/29است،
بنابراین میتوان گفت که بین ابعاد هوش فرهنگی با آوای
سازمانی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی

سطح معناداری
2/229
2/220
2/222
2/221

بین آوای سازمانی با فراشناختی  ،2/30شناختی ،2/92
انگیزشی 2/12و رفتاری  2/91است.
فرضیه فرعی سوم  :بین ابعاد سرمایه اجتماعی با آوای سازمانی
رابطه معنادار وجود دارد.

جدول شماره  :9نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین ابعاد سرمایه اجتماعی با آوای سازمانی
ابعاد سرمایه اجتماعی
شناختی
ساختاری
رابطه ی

آوای سازمانی
ضریب همبستگی پیرسون
**2/209
**2/261
**2/020

طبق نتایج جدول شماره 9و با توجه به اینکه سطح معناداری
خطای آزمون برای سطح اطمینان  2/11کمتر از  2/29است،
بنابراین میتوان گفت که بین ابعاد سرمایه اجتماعی با آوای
سازمانی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد .ضریب همبستگی
بین آوای سازمانی با شناختی  ،2/20ساختاری  2/26و رابطهی
 2/02است.
فرضیه فرعی چهارم  :سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی می-
تواند آوای سازمانی را پیشبینی کند.
با توجه به فرضیههای ارائه شده قبلی برای تعیین تأثیر ابعاد
سرمایه اجتماعی بر آوای سازمانی از آزمون رگرسیون چندگانه
استفاده شده است که این آزمون میزان پیش بینی تغییرات متغیر
وابسته را نشان میدهد.

سطح معناداری
2/222
2/220
2/222

جدول شماره :1خالصه مدل رگرسیون بین ابعاد سرمایه
اجتماعی و آوای سازمانی
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

2/01

2/66

2/62

طبق نتایج جدول (شماره )1ضریب همبستگی بین ابعاد سرمایه
اجتماعی و آوای سازمانی برابر  2/01است و ضریب تعیین نیز
برابر  2/66است و  2/66با ضریب تعیین نشان میدهد که متغیر
وابسته آوای سازمانی را تعیین می کند و بقیه  2/99مربوط به
متغیرهای دیگر است.
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جدول(شماره )1نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی
ضرایب غیر استاندارد
مؤلفهها
مقدار ثابت
شناختی
ساختاری
رابطه ی

ضریب
استاندارد

B

انحراف معیار

Beta

9/911
2/991
2/213
2/693

2/211
2/211
2/992
2/216

2/90
2/92
2/09

برای تعیین تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی (شناختی ،ساختاری و
رابطهی) بهعنوان متغیرهای پیشبین و آوای سازمانی بهعنوان
متغیر مالک با تحلیل رگرسیون چندگانه به روش ورود تحلیل
شدند .همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میشود میزان p
مشاهده شده در این متغیرها به غیر از بعد ساختاری معنیدار
است و نتایج نشان میدهد که متغیر شناختی با کمترین میزان
تأثیر با بتای ( )BETA=2/90و شباهت با بیشترین میزان تاثیر
با بتای ( )BETA=2/09متغیر آوای سازمانی را پیشبینی می-
کنند.

t

3/201
9/222
2/100
9/199

.Sig
2/222
2/262
2/611
2/222

جدول شماره :92خالصه مدل رگرسیون بین ابعاد هوش
فرهنگی و آوای سازمانی
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

2/16

2/92

2/31

طبق نتایج جدول شماره  92ضریب همبستگی بین ابعاد هوش
فرهنگی و آوای سازمانی برابر  2/16است و ضریب تعیین نیز
برابر  2/92است و  2/92با ضریب تعیین نشان میدهد که متغیر
وابسته آوای سازمانی را تعیین می کند و بقیه  2/62مربوط به
متغیرهای دیگر است.

جدول شماره :99نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه بین ابعاد هوش فرهنگی و آوای سازمانی
مؤلفهها
مقدار ثابت
فراشناختی
شناختی
انگیزشی
رفتاری

ضرایب غیر استاندارد
B

9/922
2/930
2/299
2/219
2/911

انحراف معیار
2/921
2/209
2/290
2/212
2/211

برای تعیین تأثیر ابعاد هوش فرهنگی (فراشناختی ،شناختی،
انگیزشی و رفتاری) بهعنوان متغیرهای پیش بین و آوای
سازمانی به عنوان متغیر مالک ،با تحلیل رگرسیون چندگانه به
روش ورود تحلیل شدند .همانطور که در جدول شماره
99مشاهده میشود میزان  pمشاهده شده در این متغیرها به غیر
از بعد شناختی معنیدار است و نتایج نشان میدهد که متغیر
فراشناختی با کمترین میزان تأثیر با بتای (،)BETA=2/21
انگیزشی با بیشترین میزان تأثیر با بتای ( )BETA=2/09و
رفتاری با بتای ( )BETA=2/21متغیر آوای سازمانی را پیش
بینی میکنند.

ضریب استاندارد
Beta

2/21
2/29
2/19
2/21

t

.Sig

93/032
6/269
2/911
6/013
9/196

2/222
2/222
2/112
2/222
2/261

بحث و نتیجه گیری
امروزه اکثر سازمانها برای حفظ موقعیت رقابتی خود نیاز به
تغییر سریع دارند .تغییرات سریع مستلزم آن است که سازمانها
دارای مدیران و کارکنانی باشند که انطباقپذیر بوده و بهصورت
مؤثر کار کنند ،بهطور مداوم سیستمها و فرآیندها را بهبود
بخشند و مشتریمدار باشند .با کمی دقت در سازمانهای
مختلف میتوان فهمید که رهبران بزرگ تفاوتهای بزرگی
ایجاد میکنند .مدیران مؤثر کسانی هستند که نتایج را در یک
چارچوب زمانی معینی به دست میآورند تا برای کار خود مؤثر
واقع شوند .مدیریت یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به-
منظور بقاء رشد در محیطهای جدید ،ویژگیهای خاص را
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مطرح کنند و سازمان را در راستای نیل به اهداف سازمانی یاری
کنند .همچنین هوش فرهنگی باعث ایجاد آوای سازمانی می-
شود ،در صورتی که کارکنان احساس کنند از نظرات و
پیشنهادات آنان استفاده میشود و عقاید آنان در روند کار
سازمان مفید و باارزش است ،بیشک این عملکرد به آوای
سازمانی میانجامد و به دنبال وجود این دو عامل در کنار هم
پیشرفت یک سازمانی امری مبرز میشود .نتایج این پژوهش با
نتایج پژوهش های دترت و بوریس (، ]19[)2229تاکئوچی و
سایرین( ، ]12[)2292قنبری و همکاران( ،]60[)9611تمپلر و
تای (،]62[)2223وین داین ،ارلی و کامینگز ( 2229به نقل از
رحیمنیا ،مرتضوی و دالرام ،]69[)9611 ،پترویس(،]23[)2299
دوستار و اسماعیلزاده( ]1[)9612همسو است.
نتابج تحقیق در خصوص فرضیه فرعی سوم نشان داد بین ابعاد
سرمایه اجتماعی با آوای سازمانی رابطه معنادار وجود دارد .در
تبیین این فرضیه میتوان گفت که داشتن سرمایه اجتماعی
باعث بهبود کیفیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی میشود و
این باعث واکنش سریع و مناسب در برابر تغییرات میشود و به
عنوان یک محرک پیش برنده جهت رقابت و بهبود عملکرد
آموزش و پرورش است .سرمایهی اجتماعی باال سازمان را قادر
به بهرهگیری مضاعف از تفکر ،عقاید و عملکردهای دیگر افراد و
سازمانها و به تبع آن ایجاد آوای سازمانی میشود و به این
صورت بسیاری از موانع ارتباطی بین فرهنگها کاهش یافته و
توانایی مدیریت و فعالیت و تغییر و پیشرفت در سازمان افزایش
مییابد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های ابیلی و
خلیلی( ،]69[)9619فارسی ( ،]61[)2296کمپس و مارکز
( ،]61[ )2299تاکئوچی و سایرین( ،]12[)2292دترت و بوریس
( ،]19[ )2229همسو 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[ .]12درصورتیکه
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[.]92
نتابج تحقیق در خصوص فرضیه فرعی چهارم نشان داد سرمایه
اجتماعی و هوش فرهنگی میتواند آوای سازمانی را پیشبینی

میطلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشکالت
بسیاری مواجه میشوند .حال باتوجه به مقوله مدیریت باید دید
چه عواملی بر مدیریت درست و پیشرفت یک سازمان تأثیر دارد.
نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد بین سرمایه اجتماعی
و هوش فرهنگی با آوای سازمانی مدیران کارکنان رابطه
مستقیم معنیداری وجود دارد .در تبیین این موضوع باید گفت
که سازمانی که دارای سرمایه اجتماعی و هوش فرهنگی خوب و
مناسبی باشد میتواند تأثیر بسزایی در ایجاد آوای سازمانی
داشته باشد ،بهگونهای که کارکنان نسبت به اهداف سازمانی
احساس تعهد بیشتری میکنند و در مقایسه با دیگر سازمانها به
تعالی و سرآمدی بیشتری دست مییابند .این سازمان در این
حالت میتوانند کارکنان را تحریک کنند که اهداف سازمانی را
بر اهداف شخصی مقدم شمارند و در جهت حفظ منافع سازمانی
تالش کنند ،چراکه کارکنان خود را جزئی از سازمان میدانند.
بنابراین از این منظر آموزش و پرورش بشاگرد در شرایط مناسبی
قرار دارد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های غریبی و
قلیزاده ( ،]29[)9610نقشبندی( ،]22[)9611قاسمی
مدنی( ،]26[ )9611دوستار و اسماعیلزاده( ، ]1[)9612حمیدی،
دماوندی و دهنوی (،]21[)9612حسینی نسب و قادری
( ،]20[)9619پترویس( ،]23[)2299ناظم و مطلب(،]21[)9619
ساالرزاده و حسنزاده ( ،]62[)9610تمپلر و تای (،]62[)2223
عباس زاده و همکاران ( ،]66[)9611قنبری و همکاران ()9611
[ ،]60نامور و بهشتی (]61[)9613همسو است.
نتابج تحقیق در خصوص فرضیه فرعی اول نشان داد بین ابعاد
هوش فرهنگی با ابعاد سرمایه اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.
درتبیین نتایج این یافته میتوان گفت :از آنجا که توجه به
سرمایهی اجتماعی در آموزش و پرورش در موفقیت حرفهای،
مبادله منابع بین واحدها و بخشها ،نوآوری ،ایجاد هوش
فرهنگی بسیار مؤثر است ،بنابراین در آموزش و پرورش باتوجه
به سرمایهی اجتماعی میتوانند بستر مناسبی را برای بهره-
برداری و ترقی در آموزش و پرورش فراهم نمود .نتایج این
پژوهش با نتایج پژوهش های غریبی و قلیزاده (،]29[)9610
قاسمی مدنی(،]26[)9611حمیدی ،دماوندی و دهنوی ()9612
[ ،]21حسینی نسب و قادری ( ،]20[)9619پترویس ()2299
[،]23گیوریان و دیندار فرکوش (،]29[)2290فوکویاما ()9110
[ ]92همسو است.
نتابج تحقیق در خصوص فرضیه فرعی دوم نشان داد بین ابعاد
هوش فرهنگی با آوای سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.در
تببین این فرضیه میتوان گفت که اگر مدیران سازمان بتوانند
هوش فرهنگی را در سازمانشان گسترش دهند ،میتوانند فضایی
را به وجود آورند که در آن کارکنان بتوانند با آرامش نظراتشان را
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کند.ضریب همبستگی بین ابعاد سرمایه اجتماعی و آوای
سازمانی برابر  2/01است و ضریب تعیین نیز برابر  2/66است و
 2/66با ضریب تعیین نشان میدهد که متغیر وابسته آوای
سازمانی را تعیین می کند و بقیه  2/99مربوط به متغیرهای
دیگر است.در تببین یافتههای این فرضیه میتوان گفت که
آموزش و پرورش با تقویت روابط اجتماعی بین کارکندان خود
میتواند با کسب ،تسهیم و ایجاد دانش موجود به افزایش
سرمایه اجتماعی کمک نموده و سرمایهی اجتماعی با تقویت
هوش فرهنگی میتواند باعث ایجاد آوای سازمانی شده و بر
مزیت رقابتی آموزش و پرورش مورد مطالعه تأثیر مثبت و
معناداری داشته باشد.برای تعیین تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی
(شناختی ،ساختاری و رابطهی) بهعنوان متغیرهای پیشبین و
آوای سازمانی بهعنوان متغیر مالک با تحلیل رگرسیون چندگانه
مشاهده میشود میزان  pمشاهده شده در این متغیرها به غیر از
بعد ساختاری معنیدار است و نتایج نشان میدهد که متغیر
شناختی با کمترین میزان تأثیر با بتای ( )BETA=2/90و
شباهت با بیشترین میزان تاثیر با بتای ( )BETA=2/09متغیر
آوای سازمانی را پیشبینی میکنند.ضریب همبستگی بین ابعاد
هوش فرهنگی و آوای سازمانی برابر  2/16است و ضریب تعیین
نیز برابر  2/92است و  2/92با ضریب تعیین نشان میدهد که
متغیر وابسته آوای سازمانی را تعیین می کند و بقیه  2/62مربوط
به متغیرهای دیگر است.برای تعیین تأثیر ابعاد هوش فرهنگی
(فراشناختی ،شناختی ،انگیزشی و رفتاری) بهعنوان متغیرهای
پیش بین و آوای سازمانی به عنوان متغیر مالک ،با تحلیل
رگرسیون چندگانه مشاهده میشود میزان  pمشاهده شده در این
متغیرها به غیر از بعد شناختی معنیدار است و نتایج نشان می-
دهد که متغیر فراشناختی با کمترین میزان تأثیر با بتای
( ،)BETA=2/21انگیزشی با بیشترین میزان تأثیر با بتای
( )BETA=2/09و رفتاری با بتای ( )BETA=2/21متغیر آوای
سازمانی را پیش بینی میکنند.
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