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تأثیر سرمایۀ اجتماعی در فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی
محبوبه نقوی 1،محمدحسین رضوی 2،فاطمه بهمنی
چکیده
مقدمه و هدف :هدف اصلی این پژوهش شناسایی تاثیر سرمایه اجتماعی در فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی می باشد
روش شناسی :جامعه اماری این پژوهش شامل  ،تمام کارکنان و مدیران وزارت ورزش و جوانان ( 890نفر) 278 ،نفر از کارکنان
فدراسیو ن های ورزشی منتخب ( فدراسیون های که رشته های ورزشی ان ها جزء بازی های المپیک می باشد) و  100نفر از اعضای
کمیته ملی المپیک می باشند .نمونه ای به حجم  297نفر به صورت طبقهای تصادفی ،بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند.
به منظور جمع اوری داده ها از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون و پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی استفاده شده
است .نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای سرمایه اجتماعی ( ،)0001/0= P ،49/2= KB ،KMO=0/813و تحلیل عاملی تأئیدی برای
سرمایه اجتماعی ( )0001/0=P ،AGFI=0/916به دست آمد .پایایی پرسشنامه دنیسون و پرسشنامه سرمایه اجتماعی با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ به ترتیب  α =0/89و  α=0/83گزارش شده است .به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات پرسشنامه ها ،از آمار توصیفی برای
محاسبه میانگینها ،فراوانیها ،درصدها و از آمار استنباطی برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.
یافته ها و نتیجه گیری :نتایج بررسی ها نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین سرمایه اجتماعی با فرهنگ سازگاری ،فرهنگ
رسالتی ،فرهنگ مشارکتی و فرهنگ تداوم وجود دارد.
واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،ورزش و جوانان ،فرهنگ ،تربیت بدنی ،سازمان

 . 1دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال mahboubehnaghavi@yahoo.com
 .2استاد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران
.3دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه
امروزه دانشممممندان علوم مدیریت معتقدند ،عامل اصممملی که به شم م ل دهی و تقویت عوامل موثر بر نظام های
مختلف سازمان ح م فرما ست فرهنگ سازمانی ا ست و بیان می دارند که وظیفه ا صلی مدیریت هدایت و ش ل
دهی ارزش های اساسی و فرهنگ سازمانی است ( .)4فرهنگ حاکم بر سازمان ش ل دهنده شخصیت سازمانی
است و بدین وسیله می توان سازمان ها را بر حسب نوع فرهنگ شان شناسایی کرد .بنابراین اگر فرهنگ منسجم
و متناسمب با اهداف و ماموریت های سمازمانی در سمازمان حاکم باشمد ،کارایی و اثر بخشمی ان سمازمان به طرز
مطلوب افزایش می یابد ( .) 9تعاریف متعددی از فرهنگ سازمانی ارائه شده ا ست و ب سیاری از محققان از طرق
مختلف نسبت به تعریف ان اقدام نموده اند؛ به عقیده هافستد فرهنگ عبارتست از؛ اندیشه مشترک اعضای یک
گروه یا طبقه که انها را از دیگر گروه ها مجزا می کند( .)6فرهنگ سازمانی یک چارچوب شناختی که در برگیرنده
گرایش ها ارزش ها هنجارهای رفتاری و انتظارات می باشد تعریف می گردد ( .)18هستۀ اصلی فرهنگ سازمانی
را ارزش ها ت ش یل می دهد ،که اع ضای سازمان همگی با هم در آن م شترک ه ستند و بر ا ساس این ارزش ها
رفتارهای درون سممازمانی ش م ل می گیرند ( .)3دنیسممون( )1997معتقد اسممت فرهنگ سممازمانی عبارت اسممت از؛
ارزشهای اسمماسممی ،باورها و مفروضمماتی که در سممازمان وجود دارند؛ الگوهای رفتاری ای که از این ارزش های
م شترک نا شی می شوند ،نمادهایی ه ستند که مبین پیوند بین مفرو ضات ،ارزش ها و رفتار اع ضای سازمان اند.
وجه مشترک همه تعاریف فرهنگ سازمانی وجود یک سلسله باورها ،اعتقادات و ارزش های مشترک بین اعضای
یک سازمان ا ست ،از این رو فرهنگ سازمانی نظام باورها و ارزش های م شترکی ا ست که در یک سازمان پدید
می اید و رفتار افراد ان سازمان را هدایت می کند(.)5
سازمان ها برای ان ه به اهداف خود نایل شوند مجبورند با بخش ها و گروهای مختلف در محیط خود ارتباط
دا ش ته با شند و نیازهای ان ها را تامین کنند بدین ترتیب می توان گفت نه سازمان می تواند خود را از محیط جدا
کند و نه محیط می تواند بدون سممازمان زندگی کند .از نتایج این رابطه نینفک این اسممت که هر تصمممیمی که
سممازمان اتخاک کند یا به هر عملی که مبادرت ورزد به نحوی بر محیط تاثیر می گذارد از طرف دیگر هر واکنشممی
که محیط ن سبت به اقدامات سازمان ن شان دهد بر بقای ان اثر می گذارد .البته بدیهی ا ست که همه سازمان ها
روابطی این چنین پیو سته و م ستح م با محیط را ندارند بل ه هری ی بر ح سب نوع هدف اندازه کار و شغل شان از
میزان خاص ارتباط با محیط برخوردارند( .)1دنی سون بر ا ساس محیط رقابتی و میزان توجه سازمان به امور داخلی
یا خارجی چهار نوع فرهنگ را مشممخم می نماید که عبارتند از؛ فرهنگ سممازگاری ،فرهنگ رسممالتی ،فرهنگ
مشممارکتی و فرهنگ تداومی .از ویژگی های فرهنگ سممازگاری این اسممت که؛ از مجرای انعطاف پذیری و از نظر
اسممتراتژیک به محیط خارجی توجه شممده و کوشممش می شممود تا نیازهای مشممتریان تامین گردد .در این فرهنگ
هنجارها و باورها مورد تایید قرار می گیرند یا تقویت می شوند که بتوان بدان و سیله عالئم موجود را شنا سایی و
تف سیر نمود و بر ا ساس ان واکنش ن شان داد و رفتار منا سب را در پیش گرفت .در فرهنگ ر سالتی سازمان می
کوشد تا نیازهای محیط خارجی را تامین نماید ولی الزامی در خود نمی بیند که به سرعت دستخوش تغییرات قرار
گیرد .در فرهنگ ر سالتی به دیدگاهای م شترک توجه زیادی می شود .این دیدگاه نوع فعالیت اع ضای سازمان را
تعیین می کنند .در فرهنگ م شارکتی از اع ضای سازمان خوا سته می شود که در امور م شارکت نمایند تا سازمان
بتواند از عهده انتظارات عوامل محیطی در حال تغییر بر اید در این نوع فرهنگ به نیازهای کارکنان توجه می
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شود .فرهنگ تداوم به امور داخلی سازمان توجه می کند و برای محیطی مناسب است که از ثبات نسبی برخوردار
باشد در چنین سازمانی فرهنگی حاکم است که برای انجام کارها از روشی مشخم و با ثبات استفاده شود(.)10
فرهنگ فضمممایی را برای تعامالت اجتماعی ایجاد می کند که این تعامالت اجتماعی و مالقات های رودررو
خود باعث بوجود امدن ارتباطات و اعتماد می شود در چنین ف ضایی ا ست که سرمایه اجتماعی ش ل می گیرد.
سرمایه اجتماعی مفهومی جمعی ا ست که ا صل و ا ساس آن بر رفتار ،طرزتلقی ها و ا ستعدادهای فردی قرار دارد.
به زعم انان نهادهای گوناگونی از قبیل موسسات اجتماعی و داوطلبانه ،خانواده ،دین و الگوهای فرهنگی در ش ل
دهی عادات و ارزش هایی که مولد سرمایه اجتماعی اند نقش دارند( .)15در این نوع با عنایت به هدف و مو ضوع
این مطالعه باید اکعان داشممت که سممرمایه اجتماعی به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد با بسممیاری از موضمموعات
مطرح در قلمرو انسممانی و اجتماعی از جمله جامعه شممناسممی سممازمان های اجتماعی ارتباط می یابد .این ارتباط و
پیوند هرچند در نوع خود بیانگر اهمیت کارکردی سممرمایه اجتماعی اسممت ،اما موجب پیییدگی گسممتردگی و تنوع
موضمموعی شممده اسممت ،به نحوی که برایند ان را می توان در چند وجهی بودن اختیار کردن سممطوح و واحدهای
تحلیلی متعدد تعاریف مفهومی و شاخم های عملیاتی مربوطه مشاهده کرد( .)2با توجه به تعاریف صاحب نظران
سمممرمایه اجتماعی مجموعه ای از مفاهیم مثل اعتماد ،هنجارها و شمممب ه های ارتباطی میان افراد یک اجتماع را
شامل می شود .به عبارت دیگر؛ سرمایه اجتماعی وسیله ای برای رسیدن به توسعه سازمانی و ابزاری برای تقویت
فرهنگ سازمانی ا ست .فرهنگ سازمانی با سرمایه اجتماعی و ابعاد ان تعامل جدی دا شته و از ی دیگر تاثیر می
پذیرند .هر چه کخیرۀ سرمایۀ اجتماعی در سازمان بانتر با شد نیاز به تدوین قوانین و مقررات و ایجاد نهادههای
اجرایی و نظارتی کاهش می یابد( .)7از سوی دیگر فرهنگ سازمانی به عنوان یک کنترل کنندۀ سرمایه اجتماعی
جهت تقویت رفتارهای م شخم و ارزش های غالب عمل می کند و بر تمام تعامالت سازمانی اثرگذار ا ست(.)14
با توجه به مطالب فوق این تحقیق در پی آن است تا به این سوال اساسی پاسخ گوید؛ که آیا بین سرمایه اجتماعی
و فرهنگ سازمانی در سازمان های ورز شی رابطه وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا تغییردر سرمایه اجتماعی و ابعاد
آن می تواند در فرهنگ سازمانی تغییر ایجاد کند؟
در رابطه با ارتباط فرهنگ سازمانی با سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان کار قابل توجهی صورت
نگرفته است .اما برخی از مطالعاتی که در ارتباط نزدیک با موضوع تحقیق حاضر می باشد را می توان به شرح زیر
خالصه نمود .درسی و هم اران (2014)1در پژوهشی به بررسی نقش سازمان های ورزشی داوطلب در توسعه
سرمایه اجتماعی پرداخته اند نتایج نشان داد سازمان های داوطلب ورزشی از طریق احساس تعلق حمایت متقابل
اعضای باشگاه ها منجر به ایجاد سرماایه اجتماعیدر بین اعضای سازمان می شوندافراد به منظور توسعه سرمایه
اجتماعی در سطح فردی و اجتماعی از سرمایه های انسانی کمک می گیرند()16
ای اشی )2013(2در پژوهشی به بررسی روابط میان استقالل تیم  ،سرمایه اجتماعی سازمانی ،رضایت شغلی و
تعهد سممازمانی پرداخته اسممت نتایج نشممان داد سممرمایه اجتماعی نقش مهمی در شمم ل دهی اعتماد اجتماعی،
کارکردهای تیمی ،رضایت شغلی دارد( .)19که ی ی از ابعاد سرمایه اجتماعی می باشد نقش مهمی افزایش کیفیت
اموزش دارد تحقیقی سممانگ – ژانگ3و هم اران ( )2009به بررسممی رابطه بین فرهنگ سممازمانی و سممرمایه
اجتماعی در یادگیری سازمانی و توانای انسجام در دانش کسب و کار پرداخته اند نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی
3. Song – Zheng

1. Darcy
2. Ikushi
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تاثیر مثبتی بر سمممرمایه اجتماعی دارد ( .)21پورس )2007(1نیز در تحقیقی به بررسمممی جهانی شمممدن ،فرهنگ و
سممرمایه اجتماعی پرداخته اسممت و بیان نمود بین سممرمایه اجتماعی و فرهنگ سممازمانی رابطه معنی داری وجود
دارد( .)20دیک2و هم اران ()2003در مطالعه ای به تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی با سرمایه اجتماعی پرداخته
اند نتایج نشان داد بین نوع فرهنگ سازمانی با ویژگی های کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد همینین
بین فرهنگ سازمانی با ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ( .)17فی ضی و گرامی
پور( )1387در تحقیقی به برر سی تاثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی در بین اع ضای هیات علمی دان شگاه
پیام نور پرداخته اند نتایج این تحقیق نشمممان دادبه جزء هنجارهای سمممازمانی ،هیز یک از متغیر های سمممرمایه
اجتماعی تاثیر م ستقیم بر فرهنگ سازمانی دان شگاه ندارند ( .)11قربانی ( )1388در پژوه شی به مطالعه فرهنگ
سازمانی سازمان تربیت بدنی جمهوری ا سالمی ایران بر ا ساس مدل دنی سون و مقای سه آن با میانگین جهانی
پرداخته ا ست ،نتایج ن شان داد؛ میزان هریک از ویژگی های فرهنگ سازمانی در سازمان تربیت بدنی در محدوده
متوسمممط قرار گرفته ،که این میزان به مقدار قابل توجهی ازمیانگین سمممازمان های موجود در پای گاه اطالعاتی
دنیسون پایین تر می باشد( .)12هنری ( )1390در پژوهشی به طراحی مدل معادنت ساختاری سرمایه اجتماعی و
مدیریت دانش در سازمان های ورز شی پرداخته ا ست .نتایج نشان داد به منظور تو سعه مدیریت دانش در سازمان
های ورز شی ایجاد اعتماد متقابل ،ارتباطات اثربخش و تعامالت منا سب میان اع ضا به گونه ای که ت سهیل کنندۀ
تضارب ایده ها و اف ار میان کارکنان و تشویق کنندۀ نواوری در سازمان باشد ،توسط مدیریت ضروری است(.)13
سممید عامری( )1393در پژوهشممی به تبیین فرهنگ سممازمانی اداره کل ورزش و جوانان اسممتان اکربایجان غربی با
روی رد نظری مدل دنیسون پرداخته است ،نتایج نشان داد؛ اداره کل ورزش و جوانان در ابعاد فرهنگ سازگاری و
ر سالتی و ضعیت قابل قبول دارند و در ابعاد انطباق پذیری و به خ صوص درگیر شدن در کار نیازمند توجه و برنامه
ریزی در جهت بهبود ا ست( .)8به طور کلی با توجه به اهمیت فوق العاده سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی در
وزارت ورزش و جوانان که ناشی از نوع مسئولیتی است که وزارت ورزش و جوانان بر عهده دارند ،می باشد هدف
این مقاله تبیین رابطه بین سممرمایه اجتماعی و ابعاد فرهنگ سممازمانی در وزارت ورزش و جوانان ،فدراسممیون های
ورزشی و کمیته ملی المپیک می باشد.
روش شناسی تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی در فرهنگ سازمانی ،سازمان های ورزشی است .با توجه به
ماهیت این پژوهش و با توجه به هدف مورد نظر ،تحقیق حاضممر به لحار روش از نوع همبسممتگی و از نظر هدف
کاربردی است که به ش ل میدانی انجام گرفت .جامعه اماری این پژوهش شامل  ،تمام کارکنان و مدیران وزارت
ورزش و جوانان ( 890نفر) 278 ،نفر از کارکنان فدراسیو ن های ورزشی منتخب ( فدراسیون های که رشته های
ورز شی ان ها جزء بازی های المپیک می با شد) و  100نفر از اع ضای کمیته ملی المپیک می با شند .نمونه ای به
حجم  297نفر به صممورت طبقه ای تصممادفی ،بر اسمماس جدول کرجسممی و مورگان3انتخاب شممدند . .به منظور
گرداوری داده ها و ازمون فرضیه های تحقیق از دو پرسشنامه استفاده گردیده است .پرسشنامه اول برای سنجش
فرهنگ سازمانی می باشد؛ که در این بخش ،از پرسشنامه استاندارد دنیسون استفاده شده است .پرسشنامه فرهنگ
سازمانی دنیسون ،ویژگی های فرهنگ سازمانی را بر اساس چهار مولفه فرهنگ مشارکتی ،فرهنگ تداوم ،فرهنگ
2. Dijk
1. Robert v. And Daryle W. Morgan.

1. pors
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سازگاری و فرهنگ ر سالتی سازمان مورد سنجش قرار می دهد .این پر س شنامه دارای  60سوال ب سته پا سخ با
طیف لی رت می با شد .از این پر س شنامه چهار نمره حا صل می شود که هرکدام مربوط به یک مولفه از فرهنگ
سازمانی می با شد .هر  15مورد از سوانت پر س شنامه مربوط به یک نوع از فرهنگ سازمان و هر  5مورد از ان
مربوط به یک شمماخم از هر یک از ویژگی های فرهنگ سممازمانی اسممت .سمموانت 1تا  15مربوط به فرهنگ
م شارکتی ،این ویژگی ها با سه شاخم توانمند سازی ،تیم سازی و تو سعه قابلیت ها اندازه گیری می شود ،
سمموانت  16تا  30مربوط به فرهنگ تداوم اسممت و این ویژگی ها با سممه شمماخم ارزش های بنیادی ،توافق و
هماهنگی و انسجام اندازه گیری می شود .سوانت  31تا  45مربوط به فرهنگ انطباق پذیری یا سازگاری است و
این ویژگی ها با سه شاخم یادگیری سازمانی ،توجه به مشتریان و ایجاد تغییراندازه گیری می شود .و سوانت
 46تا  60مربوط به فرهنگ ر سالتی ا ست ،این ویژگی با سه شاخم گرایش و جهت گیری ا ستراتژیک ،اهداف و
مقا صد و چ شم انداز اندازه گیری می شوند .پر سش نامه  28سوالی محقق ساخته ای ،نیز برای سنجش سرمایه
اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است ،این پرسشنامه 5بعد سرمایه اجتماعی را که شامل اعتماد اجتماعی ،اعتماد
شخ صی ،اعتماد نهادی ،تعامل اجتماعی و کنش های یاری گرانه می با شد را اندازه گیری می کند .نتایج تحلیل
عاملی اکتشمممافی برای سمممرمایه اجتماعی ( ،)0001/0= P ،49/2= KB ،KMO=0/813و تحلیل عاملی تأئیدی
برای سرمایه اجتماعی ( )0001/0=P ،AGFI= 0/916به د ست آمد .پایایی پر س شنامه دنی سون و پر س شنامه
سرمایه اجتماعی با ا ستفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  α =0/89و  α =0/83گزارش شده ا ست ،که
نشان دهنده پایایی بان و مطلوب پرسشنامه ها است .در این تحقیق از روش توصیفی و استنباطی به منظور تجزیه
داد ه های پر س شنامه ا ستفاده شده ا ست؛ از امارتو صیفی به منظور طبقه بندی نمره های خام و تر سیم جداول و
نمودار ها و از امار استنباطی (ازمون کلوموگروف – اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) با استفاده
از نرم افزار  Lisrelو  Spssبه منظور بررسی فرضیه تحقیق استفاده شده است.
یافته های تحقیق
نتایج تجزیه تحلیل اطالعات نشان می دهد  0/57از افراد در گروه سنی  45 – 36سال قرار دارند 0/73 ،کارکنان
سممابقه کار بین  10تا  20سممال دارند 0/48 ،کارکنان دارای مدرک تحصممیلی لیسممان می باشممند 0/70 ،کارکنان
مدرک تحصیلی انان غیر مرتبط با کارشان می باشد و  0/93کارکنان مرد می باشد( .جدول.)1 ،
جدول  -1فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای جمیعت شناختی
متغیر جمعیت شناختی

زیر گرو ها

فراوانی

سن

تا  25سال
بین  25تا  35سال
بین 36تا  45سال
بین  46تا  55سال
بانتر از  55سال

20
73
160
27
0

درصد فراوانی

درصد تجمعی

7/14
26/07
57/14
9/64
0

7/14
33/84
90/98
100
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متغیر جمعیت شناختی

زیر گرو ها

سابقه خدمت

کمتر از  10سال
بین  10تا  20سال
بانتر از  20سال

فراوانی
40
207
33

درصد فراوانی

درصد تجمعی

14/28
72/92
11/78

14/28
88/2
100

11/42
11/42
32
زیر دیپلم تا دیپلم
26/66
16/42
46
فوق دیپلم
76/58
48/92
137
لیسان
سطح تحصیالت
95/86
19/28
54
فوق لیسان
100
3/92
11
دکتری
6/07
6/07
17
زن
جنسیت
100
93/92
263
مرد
31/07
31/07
87
مرتبط
نوع مدرک تحصیلی
100
70/35
197
غیر مرتبط
نتایج توزیع ن سبی ابعاد ت ش یل دهنده سرمایه اجتماعی ن شان می دهد ،از بین پنج شاخم ت ش یل دهندۀ
سرمایه اجتماعی در این مطالعه ،بعد تعامل اجتماعی ،با میانگین  4/7از  ،5بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده
اسممت ،در حالی که شمماخم اعتماد شممخصممی ،با میانگین  3/4از ، 5کمترین مقدار را به خود اختصمماص داده
است(جدول.)2 ،
جدول  -2توزیع فراوانی پاسخگویان به ابعاد اصلی سرمایۀ اجتماعی در سازمان های ورزشی
میانگین از 5
توزیع نسبی
تعداد نمونه
شاخم
زیاد خیلی زیاد
کم
هیز خیلی کم
4/6
0/15.7 0/48.5 0/29.3 0/3.6 0/2.9
280
اعتماد اجتماعی
3/4
2/8
47/6
19/1
23/5
7
280
اعتماد شخصی
4/1
18/5
43/6
21/7
15/05 1/15
280
اعتماد نهادی
4/7
5
58/4
32/3
2/6
1/7
280
تعامل اجتماعی
4/6
15/7
48/5
29/3
3/6
2/9
280
کنش های یاری گرانه
توزیع ن سبی ابعاد ا صلی ت ش یل دهندۀ فرهنگ سازمانی ،ن شان می دهد  ،از بین 4شاخم ت ش یل دهنده
فرهنگ سممازمانی در این مطالعه ،بعد فرهنگ رسممالتی ،با میانگین  4از  ،5بیشممترین مقدار و فرهنگ تداومی ،با
میانگین  2/4از  ،5کمترین مقدار را به خود اخت صاص داده ا ست .این خود ن شان دهنده تاثیر بانی شاخم های
سه گانۀ بعد رسالت (جهت گیری استراتژیک ،اهداف و مقاصد و چشم انداز) در فرهنگ سازمان های ورزشی می
باشد( .جدول.)3،
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جدول  -3توزیع فراوانی پاسخگویان به ابعاد اصلی فرهنگ سازمانی در سازمان های ورزشی
توزیع نسبی
تعداد نمونه
شاخم
خیلی زیاد میانگین از 5
زیاد
کم
هیز خیلی کم
3/5
4/9
37/3 29/4
25/9
2/5
280
مشارکت
2/4
2
10/1 36/8
37/4
13/7
280
تداوم
2/9
30
9/5
47
27/3
13/2
280
انطباق پذیری
4
4/8
49/7 26/2
15/6
3/7
280
رسالتی
به منظور آ زمون فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و ابعاد فرهنگ سازمانی،
بعد از جمع اوری و د سته بندی کردن دادها ،نرمال بودن داده ها مورد برر سی قرار گرفته ا ست .به منظور برر سی
نرمال بودن داده های به دست امده از ازمون کولموگرف – اسمیرنوف استفاده شده است(جدول.)4،
جدول -4نتایج حاصل از ازمون کولموگروف – اسمیرنوف برای داده های تحقیق
فرهنگ ثبات
فرهنگ
فرهنگ
انطباق پذیری
سرمایه
رسالتی
مشارکتی
اجتماعی
Kolmogorov0/876
1/178
1/072
0/929
1/169
Smirnov

سطح معنی
0/598
0/963
0/864
0/631
0/802
داری()Sig
با توجه به سممطح معنی داری به دسممت امده حاصممل از ازمون در کلیه متغیرها (بزرگتر از  )0/05فرض صممفر
تایید و توزیع داده ها نرمال می باشمممد(جدول .)4،به همین منظور برای ازمون فرضمممیه مبنی بر وجود رابطه بین
سممرمایه اجتماعی و فرهنگ سممازمانی از ضممریب همبسممتگی پیرسممون که جزئ از امارهای پارامتریک می باشممد،
استفاده شده است (جدول.)5،
جدول -5ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و ابعاد فرهنگ سازمانی
سطح معنی داری نتیجه ازمون
ضریب همبستگی
متغیر دوم
متغیر اول
رابطه وجود دارد.
0/00
0/896
فرهنگ مشارکت
سرمایه اجتماعی
رابطه وجود دارد.
0/014
0/543
فرهنگ ثبات
سرمایه اجتماعی
رابطه وجود دارد.
0/009
سرمایه اجتماعی فر هنممگ ا ن طبمماق 0/642
پذیری
رابطه وجود دارد.
0/004
0/749
فرهنگ رسالتی
سرمایه اجتماعی
با توجه به نتایج به دست امده ،بین سرمایه اجتماعی و ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی همبستگی مثبت و معنی
داری وجود دارد .با توجه به نتایج ،بین سرمایه اجتماعی با فرهنگ مشارکتی در سطح  0/01با ضریب همبستگی
 0/896بیشترین همبستگی وجود دارد.
در این تحقیق به منظور تبیین نقش ابعاد پنجگانه سممرمایه اجتماعی بر فرهنگ سممازمانی از مدل رگرسممیون
خطی چندگانه استفاده شده است(جدول.)6،
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جدول -6مدل رگرسیون براورد شده
ضریب
خطای
سطح
درجه
ضریب
ضریب
تعیین
دوربین
نسبت F
معیار
معناداری
ازادی
همبستگی
تعیین
تعدیل
واتسون
تخمین
شده
0/003
4
20/971
0/87
0/772
0/769
0/3412
1/87
همان گونه که در جدول  6مالحضه می شود میزان  Rمحاسبه شده برابر با  0/87می باشد و این مقدار نشان
می دهد ضریب همب ستگی بین متغیر م ستقل سرمایه اجتماعی و متغیر واب سته فرهنگ سازمانی 87در صد می
با شد .همینین  R2محا سبه شده ا ست ن شان می دهد  0/77در صد از تغیرات متغیر واب سته (فرهنگ سازمانی) از
متغیر م ستقل ( سرمایه اجتماعی) نا شی می شود .همینین میزان دوربین وات سون محا سبه شده  1/87بوده و با
توجه به نتیجه بدست امده عدم وجود همبستگی بین متغیرهای مستقل را می توان نتیجه گرفت .با توجه به میزان
 Fبراوردشده در سطح معناداری 0/003می توان نتیجه گرفت مدل رگرسیون در سطح  0/99معنادار می باشد.
جدول  -7ضرایب براورد شده مدل رگرسیون
ضرایب
ضرایب استاندارد خطای معیار
سطح معناداری
t
عدد ثابت
3/412
0/853
6/552
0/000
اعتماد اجتماعی
0/387
0/078
0/291
12/63
0/000
اعتماد شخصی
0/412
0/095
0/345
8/321
0/000
اعتماد نهادی
0/289
0/051
0/262
0/6397
0/000
تعامل اجتماعی
0/421
0/083
0/325
9/231
0/000
کنش های یاری
0/312
0/074
0/288
12/521
0/000
گرانه
با توجه به  P – Valueمحا سبه شده که در جدول ( )7دیده می شود هر پنج بعد سرمایه اجتماعی به عنوان
عامل عرض از مبدأ اعتماد اجتماعی ،اعتماد شخ صی ،اعتماد نهادی ،تعامل اجتماعی و کنش های یاری گرانه در
مدل مزیور معنی دار هستند .بنابراین رگرسیون بین متغیرها را می توان به صورت زیر نوشت:
Y= 3/412+0/387 X1 0/+0/0X3 /0X2 +289/412 +0/0X4 /421+0X5 /312
که در ان  Yنشمممان دهنده فرهنگ سمممازمانی X1 ،نشمممان دهنده اعتماد اجتماعی X2 ،نشمممان دهنده اعتماد
شخصی X3 ،نشان دهنده اعتماد نهادی  X4 ،تعامل اجتماعی  X5 ،کنش یاری گرانه می باشد .با توجه به ضرایب
استاندارد شده جدول ( )7مالحضه می شود که تاثیر تعامل اجتماعی بر فرهنگ سازمانی بیشتر از سایر ابعاد سرمایه
اجتماعی می باشد.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به نتایج بدسممت امده بین سممرمایه اجتماعی با فرهنگ سممازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ،در
مورد بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی با این ه تحقیقات قابل مالحضه ای در وزارت ورزش
و جوانان و فدراسممیون های ورزشممی و کمیته ملی المپیک انجام نگردیده اسممت؛ نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق
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در سی و هم اران ( ،)2014ژانگ ( ،)2009پورس ( )2007و فی ضی و هم اران ( )1387هم سو می با شد .انها به
این نتیجه رسممیده اند که فرهنگ سممازمانی تاثیر مثبتی بر روی سممرمایه اجتماعی دارد .همینین مفهوم سممرمایه
اجتماعی ارتباط نزدیک با ویژگی های فرهنگی یک منطقه دارد؛ و فرهنگ سازمانی با سرمایه اجتماعی به واسطه
هنجارهایی ارتباط دارند( .)11 ،16 ،20 ،21مدیران در راسممتای شم ل دهی و فراهم اوردن فضمماهای فرهنگی که
زمینه را برای تعامالت اجتماعی ایجاد می کند که این تعامالت اجتماعی و مالقات های رو در رو خود باعث
بوجود اوردن ارتباط و اعتماد می شود در چنین فضایی است که سرمایه اجتماعی ش ل می گیرد باید تالش جدی
انجام دهند .سممازمان های ورزشممی از طریق ایجاد زمینه های ارتباطی و درگیری افراد در فعالیت های اجتماعی و
ایجاد تعامالت اجتماعی عالوه بر ایجاد سمممرمایه اجتماعی منجر به ایجاد سمممرمایه های انسمممانی در افراد می
شوند( .)16بنابراین با توجه به اهمیت این متغیرها در رفتار سازمانی و در ش ل کالن تر در جامعه باید توجه جدی
مدیران و سمممیاسمممتگزاران به این متغیرها دوچندان گردیده و در برنامه ریزی ها اهمیت این متغیرها نادیده گرفته
نشود .اگر مدیران سازمان های ورزشی بستر مناسبی را در جهت ایجاد همنوایی مشترک ایجاد کنند که خود این
عامل می تواند بر افزایش بهره وری و کارایی تاثیر مثبت داشته باشد در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که
توانایی های بالقوه موجود در وزارت ورزش و جوانان و فدراسمممیون های ورزشمممی و کمیته ملی المپیک به فعلیت
تبدیل گردند.
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