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 نوآوری مدل تدوین ،همبستگی  -توصیفیحاضر  پژوهش انجام هدف از
 کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. سرمایة اجتماعی  اساس بر سازمانی

؛ (N= 032) و جوانان بودند کارکنان وزارت ورزش ةیکل پژوهش یجامعه آمار
 یتصادف یریگروش نمونه نفر با 936 مورگان و کرجسی جدول به توجه باکه 

ها آوری دادهجمع گیریابزار اندازه شدند. انتخاب پژوهشساده به عنوان نمونه 
سرمایة ( و 0220) همکاران و جیمنز سازمانی نوآوری شامل دو پرسشنامه

 75 توسطها روایی صوری پرسشنامه بود.( 7330) گوشال و ناهاپیت اجتماعی
 بیها با استفاده از ضرآن ییایپا وگردید تایید  از اساتید مدیریت ورزشیتن 
و  یسازمان یپرسشنامه نوآور ینفره برا 92 هینمونه اول کیکرونباخ در  یآلفا

ها با داده. گزارش شد α=317/2 و α= 300/2 بیبه ترت  یاجتماع ةیسرما
 و 23SPSSر افزااستفاده از روش مدل معادالت ساختاری از طریق نرم

8.5LISREL  سازمانی نوآوریتحلیل شدند. نتایج مدل ساختاری تجزیه و 
در  دارای اثر معناداری نشان داد که تمامی سواالت سرمایة اجتماعی اساس بر

های برازش مدل ساختاری از شاخص(. P<27/2) باشندمی ارائه شده مدل
توانسته اثر  عیسرمایة اجتما . همچنینبرازندگی مناسبی برخوردار است

 کارکنان وزارت ورزش و جوانان داشته باشد معناداری بر نوآوری سازمانی

(27/2>, P73/77=, t64/2=β.)  بر  سرمایة اجتماعیرسد نظر میبه
معناداری نوآوری سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان تأثیر  هاییتفعال
 این نوآورانه در هاییتفعالجدید و  هاییدهصرف خلق ا تواندیم. این امر دارد
 گردد.  خانهوزارت

 
 هاي کليديواژه

 ، کارکنان وزارت ورزش و جوانانسرمایة اجتماعی ، سازمانی نوآوری 
 

Aim of this descriptive-correlation study was developing 

structural modeling organizational Innovation based on 

Social Capital among youth and sport ministry staffs of 

Islamic republic of Iran. The population of all employees 

of the Ministry of Sport and Youth (N =890), that That 
according to Krejcie & Morgan table 396 were selected by 

random sampling method. Measurements tool in such 
study to gathering data were Organizational Innovation 

Jimenez and et al questionnaire (2008) and Social Capital 

Nahapiet and Ghoshal questionnaire (1998). Content 
validity of both questionnaires confirmed by 15 Sport 

Managment professors and reliability through Cronbach's 

alpha test In an early example of 30 number for 
Organizational Innovation and Social Capital  respectively 

equal to α= 0/928 and α= 0/971 were reported. All data 

were analyzed by Structural Equation Modeling via 
Software SPSS23 and LISREL8.5. Results of the present 

study indicated that structural model of Organizational 

Innovation based on Social Capital confirmed that all of 
the questions have a significant effect on the developing 

structural model (P< 0/01). Goodness of fit and Social 

Capital could lead to a significant effect on Organizational 

Innovation among youth and sport ministry staff (P< 0/01, 

T= 11/19, β= 0/64). It seams Social capital has a 

significant effect on Organizational Innovation activities in 
staffs youth and sport ministry. This may lead to create 

new ideas and genius activities in such ministry.  
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 همقدم
(. 7) دارد امروزی بازرگانی محیط در مهم نقشی نوآوری
-هب که هستند مواجه پویا محیط یک با هاسازمان اکثر امروزه
 و مدت کوتاه تولید چرخه سریع، تکنولوژیکی تغییرات وسیله

 فشار: نظیر مشکالتی با و شوندمی مشخص جهانی شدن
 مستعدتر، کارکنان جذب ها،سازمان سایر با رقابت مالی،

 غلبه برای و هستند روبرو کارکنان به استقالل بیشتر اعطای
 بتوانند تا باشند نوآور و خالق که دارند نیاز مشکالت این بر
 با .(0نمایند ) رقابت و کنند رشد ادامه داده، خود بقای به

 مدیران ،سازمانی و فنی هایصحنه تمامی در رقابت وجود
 مناسب درك از حاکی جوی ایجاد و شناخت با دارند تا سعی

 افزایش و خالقیت بروز امکان آن طی که نوآوری تولید به
 هاسازمان یهمه. ورزند اهتمام سازد، میسر می را وریبهره
. هستند تازه و بدیع نظرات و نو هایاندیشه نیازمند بقاء، برای
 آن، واسطه به که است مسیری جدید، فرآیندهای و ایده خلق

 منطبق بیرونی متالطم محیط با را خود توانندمی هاسازمان
 ها،سازمان اصلی چالش. یابند رقابتی دست مزیتی به و کرده

 محیطی تغییرات از بسیاری با تطبیق فرآیند که است؛ نوآوری
 برخورد در سازمان به بودن نوآور درواقع، .کندمی تسهیل را
 و پیچیدگی با که کندمی کمک خارجی متالطم محیط با

 در. کند مقابله ،است افزایش در حال سرعت به که تغییری
 قادرند دارند، نوآوری ظرفیت که هاییشرکت شرایطی، چنین

 را جدیدی محصوالت پاسخ دهند، ترسریع هاچالش به
-شرکت به نسبت بهتری بازار هایفرصت و کنند استخراج

 و عملی ابداع، یا نوآوری .آورند دست به نوآوری فاقد های
 از ناشی تازه و نو هایاندیشه و افکار ساختن کاربردی
 و خالق ایده اخذ فرآیند رابینز، نوآوری، نظر از. است خالقیت

 عملیات جدید هایروش و خدمات محصول، به آن تبدیل
-بهره برای مناسبی بستر سرمایة اجتماعی  (. امروزه9) است

 موفقیت به نیل برای راهی و فیزیکی و انسانیسرمایة  ریو
 سازمان در بتوانند که کسانی و مدیران شود.می قلمداد

 سازمانی و شغلی کامیابی راه ،کنند ایجاد سرمایة اجتماعی 
 برای مختلفی تعاریف ادبیات (. در4) سازندمی هموار را خود

( 0226) رانهمکا و 7چانگ. است شده ارائه سرمایة اجتماعی
 تقویت یشیوه یک عنوان به را سرمایة اجتماعی

 بنابراین. (5) اندکرده تلقی سازمان در رفتاری استانداردهای
 مطلوب ایدهندهسازمان ،سرمایة اجتماعی کیفیت و کمیت

امروزه نوآوری یکی از عوامل باشد. می سازمانی نوآوری در

                                                                    
1  .  Chang 

حور محسوب مدانش یهامؤثر بر موفقیت و بقای سازمان
جهت ایجاد ارزش،  . نوآوری، فرآیندی است کهشودیم

و به شکل خدمات، محصوالت،  شودیطراحی و مدیریت م
جدید ظاهر  وکارکسب یهاستمیو س هایفرآیندها، تکنولوژ

فراد از . در این میان شناسایی رفتارهای نوآروانه اشودیم
که  ی استکردن آن از مباحث مهمزمان تولید ایده تا عملی

در فرآیند نوآوری و گسترش فضای نوآورانه سازمان مطرح 
 بعدی به رفتارهای نوآورانه، نوآوری را در. نگاه چندشودیم

انواع فردی و سازمانی شکل داده است. نوآوری فردی، 
گیری ایده و شکل مسألهنوآوریی است که آغاز آن با شناخت 

(. 6) شودیملی ماما با پذیرش و حمایت سازمان ع ،نو است
نوآوری فرایند گردآوری هر نوع ایده جدید و  ،از سوی دیگر

که شامل شکل گرفتن ایده،  باشدیمفید برای حل مسأله م
جدید در فرایند، محصوالت و  یهادهیپذیرش و اجرای ا

تازه ناشی  یهادهیکارگیری موفق اخدمات است و از به
در این باره رعایت  رو الزم است که دو شرط، از اینشودیم

شرط تازگی طور کلی پیشتازگی و سودمندی. بهشود: 
چون فرآیند نوآوری یک اختراع، یک  ؛است یگوناگون

مدیریتی جدید را به جامه  اکتشاف عملی یا یک فن تولید یا
شرط سودمندی نیز از طریق کاربرد یا . پیشآوردیمعمل در

 (. 1) شودیموفقیت تجاری آن برآورده م
نوآوری، یکی از مسیرهای رشد و عملکرد امید بخش 
سازمانی است و همچنین به آن به عنوان جزو ضروری حفظ 

-و به شودیرقابت و تضمین پتانسیل آینده سازمان اشاره م

بیشتر، فروش بیشتر، سودآوری  یهاطور بالقوه باعث پاداش
بازارهای  تواندیهمچنین م .شودیو افزایش سهم بازار م

 (. 0جدیدی را ایجاد نماید ) یهای را تخریب و جنبهفعل
 سرمایة اجتماعی  (0222) 9گکلیکبرو  (0227) 0کرمور

را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل 
دسترس از طریق، و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا 

سرمایة ها برای آنکنند. یک واحد اجتماعی تعریف می
 تعریف کردند شناختیو  ارتباطی، سه بعد ساختاری؛ تماعیاج
( سه بعد زیر را برای 7330) 4ناهاپیت و گوشال .(72 ،3)

بعد ساختاری: این بعد  (7: انددرنظر گرفته سرمایة اجتماعی
شود، در نظر ها یافت میالگوی کلی روابط را که در سازمان

گر در سازمان میزان ارتباطی که افراد با یکدی؛ یعنی دارد
گیرند و از طریق سطوح فراوان می کنند، دربربرقرار می

                                                                    
2  . Kermore 

3  . Klikberg 

4  . Nahapiet & Ghoshal 
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شده و درك یهاالتزام، اعتماد، هنجارهای مشترك، تعهدات
بعد ارتباطی: این  (0. شودیاحساس تعلق متقابل توصیف م

عبارت گیرد. بهبر میماهیت روابط در یک سازمان را در بعد
گردد که این امر متمرکز می که بعد ساختاری بردیگر، درحالی

آیا کارکنان در یک سازمان، با هم در ارتباط هستند یا خیر، 
-بعد ارتباطی بر ماهیت و کیفیت این ارتباطات متمرکز می

اند از: اعتماد، این بعد عبارت یهاجنبه نیترمهم. (77) گردد
( 9 .و همکاران( 1)لینا هنجارها، تعهدات و انتظارات و هویت

اختی: این بعد الگوی کلی روابطی را که در اجتماع بعد شن
عبارت دیگر، این بعد میزان درنظر دارد. به ،شودییافت م

و  ردیگیرا در برم کنندیارتباطی که افراد با یکدیگر برقرار م
های مشترك مشترك و روایتکدهای  ،شامل زبانابعاد آن 

 .(70) گرددمی

امری  یار جامعهدر ه سرمایة اجتماعیتحلیل وضعیت 
برای  سرمایة اجتماعی زیرا  ؛ضروری و حائز اهمیت است

عملکرد  توانندیفهم این مطلب که چگونه عناصر اجتماعی م
 ،افراد را در زمینه دستیابی به اهداف متفاوت تقویت کنند

از  یترنقش بسیار مهم سرمایة اجتماعیمفید است. همچنین 
و در  دینمایدر جوامع ایفا مانسانی سرمایة فیزیکی و سرمایة 
اثربخشی خود را از  هاهیسایر سرما سرمایة اجتماعیغیاب 
پیمودن راه توسعه و  سرمایة اجتماعیو بدون  دهندیدست م

تکامل فرهنگی و اقتصادی دشوار است. از سوی دیگر 
گروهی از اندیشمندان معتقدند که ریشه بسیاری از 

 سرمایة اجتماعیکمبود یا نبود  در هایو نابهنجار هاینابسامان
آن  نین گروهی دیگر از اندیشمندان برهمچ .نهفته است
از یک سو سبب بهبود زندگی  سرمایة اجتماعیهستند که 

انسانی، سرمایة افراد و از سوی دیگر سبب افزایش انباشت 
 گرددیتوسعه مالی، افزایش نوآوری و کارایی عملکرد دولت م

(79). 
ساز توسعه و عملکرد اقتصادی و زمینه ماعیسرمایة اجت

تمایل افراد  سرمایة اجتماعی. باشدیهمچنین جامعه مدنی م
و از این طریق  دهدیها افزایش مرا برای همکاری با گروه

داوطلبانه در ابعاد مختلف  یهابا نشاط از تجمع یهاهشبک
کارکنان امور  ،آن توسطکه  کندیزندگی اجتماعی ایجاد م

سرمایة . کنندیبه بهترین شکل ممکن اداره م خود را
کنترلی را در و خود کندیرضایت را جانشین اجبار م اجتماعی

و این یکی از اهداف مهمی است که  دهدیرأس امور قرار م

                                                                    
1. Leana 

 (. 74) باشدیهر سازمانی درصدد دستیابی به آن م
 عنوان با پژوهشی( 7936) همکاران و زادهحمیدی      

 بر تأکید با سازمانی نوآوری بر اجتماعی سرمایة رتأثی بررسی
انجام  دانش مدیریت دوگانة هایاستراتژی میانجی نقش
 نوآوری بر سرمایة اجتماعی داد که نشان نتایج دادند.

-استراتژی و دانش مدیریت دوگانه هایاستراتژی و سازمانی

 و مثبت تأثیر سازمانی نوآوری بر دانش مدیریت دوگانه های
 در( 7936) همکاران و فتحیفرید .(75) گذاردمی ادارمعن

استعداد،  تیریمد یمدل ارتباط یطراح» عنوان با پژوهشی
 بیان« دانش در وزارت ورزش و جوانان میو تسه ینوآور
دانش و  میتسه ریاستعداد بر هر دو متغ تیریمد که ندنکمی

 تیریمد نیدارد. همچن یو معنادار میمستق ریتأثنوآوری 
را  یمعنادار ریتأث یدانش بر نوآور میتسه ةستعداد به واسطا

 تیرینقش مد تیاهم انگریپژوهش ب یهاافتهینشان داد. 
استعداد را  تیریدانش است و مد میو تسه یاستعداد بر نوآور

مرتبط با وزارت ورزش و جوانان  یهااستیدر س ستیبا یم
و  محمدیدر همین راستا  .(76) توجه قرار داد. دمور

تدوین مدل ارتباطی » با عنوان( در پژوهشی 7935) همکاران
گری سرمایة سازمانی با میانجی مدیریت دانش و کارآفرینی

ارتباط  کهبیان کردند « در وزارت ورزش و جوانان اجتماعی
معناداری بین مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی و سرمایة 

شد مدل  اجتماعی کارکنان وجود دارد. درنهایت مشخص
مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی و سرمایة  ارتباطی

از برازش مطلوبی  وزارت ورزش و جوانان اجتماعی کارکنان
-عبدالملکی و نوریای دیگر در مطالعه .(71) استبرخوردار 

در  سرمایة اجتماعینقش  یبررس در پژوهشی به (7939زاده )
ی پرداختند ورزشهای ونیفکری کارکنان فدراسسرمایة  جادیا

 یهای ورزشونیکارکنان فدراس که در و به این نتیجه رسیدند
سرمایة و  سرمایة اجتماعی نیب ران،یا یجمهوری اسالم

 کیتی .(70) وجود دارد دارییشان رابطه مثبت و معنفکری
نقش  »( در پژوهشی تحت عنوان 0275) 0کانچوتیوت

ر بین د« مانیبر ظرفیت جذب و نوآوری ساز سرمایة اجتماعی
کننده محصوالت چرمی به مدیر اجرایی شرکت صادر 773

سرمایة  ای و شناختیاین نتیجه دست یافت که ابعاد رابطه
تاثیر مثبت و معناداری در نوآوری و ظرفیت جذب  اجتماعی

ای تحت ( در مطالعه0274) 4و مارکوس 3. کمپس(73) دارد

                                                                    
2  . Kittikunchotiwut 

3. Camps 

4  . Marques 
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کند: هیل میچگونه نوآوری را تس سرمایة اجتماعی»عنوان 
ین نتیجه دست یافتند که به ا« نقش توانمندسازهای نوآوری

های انواع مختلف قابلیت سرمایة اجتماعی یگانهابعاد سه
( 0226) 0و پیل 7. لنا(02) دهدنوآوری را تحت تاثیر قرار می

بر فعالیت نوآورانه تاثیر  سرمایة اجتماعینشان دادند که 
هر کدام تاثیرات مختلف و  اعیسرمایة اجتمگذاشته و ابعاد 

گذارند. در این بین، های نوآورانه میناهمسانی روی فعالیت
ری بر فعالیت نوآورانه داشت. بیشتابعاد مشارکت مدنی تاثیر 

اعتماد سازمانی نیز از طریق صرف زمان بیشتر بر روی 
 . (07) کننده نوآوری استهای نوآورانه، تسهیلفعالیت

فرصت جادیمفهوم ا به در ورزش را یرنوآو توانیلذا م
 یانسان یروین یریکارگبه مناسب به همراه یطیمح یها

افراد و سپس  نظرات و هادهیاخذ ا یبرا ستهیخالق و شا
 یهاو برنامه هااستیس یافکار در جهت طراح نیاستفاده از ا

در  یو رقابت ورزش یسالمت بهبود سطح یو نو، برا ازیمورد ن
 یدیجد یهانهیهم زم روند، نیامعه دانست. با اافراد ج نیب

 یاقتصاد دیسود و فوا هم و شودیم جادیدر ورزش کشور ا
. خواهد کرد یشتریب کمک بخش نیآن به ا یاز اجرا یناش

 نوآوری در سرمایة اجتماعی اهمیت به توجه با درنهایت
 ورزش وزارت ویژه به ورزشی هایسازمان کارکنان سازمانی

 لزوم و هااستان از یک هر در ورزش اعتالی در جوانان و
-بهره و آمده وجود به هایدگرگونی با هاسازمان سازگاری

 مؤثر، بقای منظوربه حاصله تغییرات از مطلوب گیری
 است این گیرد قرار بیشتری بررسی مورد باید که ایمسأله

 جامعه این در سرمایة اجتماعی و سازمانی نوآوری سطح که
بر این  دارند؟ هم با ارتباطی چه است؟ میزان چه هب آماری

 پژوهش نظری مبانی توجه به با تا دارد درنظر محققاساس، 
 :دهد پاسخ ذیل دو سؤال به

 اثر تواندنوآوری سازمانی می ساختاری مدل ( آیا7
 جوانان و ورزش وزارت کارکنان سرمایة اجتماعی بر معناداری

  باشد؟  داشته
سرمایة  نوآوری سازمانی براساس اریساخت ( آیا مدل0

 مناسبی برازش از جوانان و ورزش وزارت کارکنان اجتماعی
 است ؟ برخوردار

 

 پژوهشروش 
های همبستگی بوده که داده-یپژوهش حاضر از نوع توصیف

                                                                    
1  .  Leana 

2  .  Pil 

آوری جمع میدانی و با استفاده از پرسشنامه یآن به شیوه
ارت ورزش و گردید. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان وز

زن(  907 مرد، 563نفر ) 032به تعداد  7936جوانان در سال 
منظور تخمین و انتخاب حجم نمونه آماری از جدول به. بودند

نفر تعیین شد، به دلیل  052( تعداد 7312کرجسی و مورگان )
و به  (SEM) 9استفاده از روش مدل معادالت ساختاری

نفر  936 هش حاضردر پژو حجم نمونهمنظور برازندگی مدل 
گیری ابزار اندازه .تعیین گردیدفی ساده دروش تصابه 

سازمانی و  نوآوریمتغیرهای پژوهش، شامل پرسشنامه 
 نوآوریبودند. پرسشنامه  سرمایة اجتماعی پرسشنامه 

ساخته شده و  (0220) همکارانو  4زیمنجسازمانی توسط 
ابعاد ای است. این پرسشنامه گزینه 5سوال  71مشتمل بر 

 نوآوری(، 1و  6، 5، 4، 9، 0، 7 )سؤاالتتولیدی  نوآوری
 اداری نوآوریو  (79و  70، 77، 72، 3، 0 )سؤاالتفرایندی 
 .(00) سنجد( را می71و  76، 75، 74 )سؤاالت

 گوشال و ناهاپیتتوسط  سرمایة اجتماعیپرسشنامه 
ای است و گزینه 5سوال  00( ساخته شد که شامل 7330)

، 72، 3، 0، 1، 6، 5، 4، 9، 0، 7 )سؤاالت ساختاری مؤلفه سه
و   (71و  76، 75، 74 سؤاالت) ایرابطه( 79و  70، 77

، 06، 05، 04، 09، 00، 07، 02، 73، 70 )سؤاالت شناختی
ها از سنجد. جهت تجزیه و تحلیل دادهرا می (00و  01

استفاده شد. همچنین  (SEM) یابی معادالت ساختاریمدل
جهت تاثیر عوامل  8.5LISRELو  23SPSSافزار از نرم 

 افراد بین هاپرسشنامه پژوهش این در مذکور استفاده شد.
 و ورزش وزارت کارکنان از نفر 936یعنی  شده ذکر نمونه

 به و تکثیرپرسشنامه  عدد 936 تعداد. شد پخش جوانان
 کلیه آوری،جمع از پس. شد تکمیل حضوری صورت

 وارد هاداده تحلیل و تجزیه جهت و کددهی ها،پرسشنامه
به منظور اطمینان از روایی پرسشنامه، با استفاده از  .شد رایانه

اساتید نفر از  75پرسشنامه در اختیار  محتوایی، روش روایی
متخصص مدیریت ورزشی قرار گرفت و نظرات اصالحی 

با استفاده از گردید.  ایشان در طراحی نهایی پرسشنامه منظور
 کیانجام  یها طپرسشنامه ییایکرونباخ پا یلفاآ بیضر

قرار  دیینفر بودند، مورد تأ 92ها مطالعه راهنما که تعداد آن
ها در جدول هرکدام از پرسشنامه یها براآن زانیگرفت که م

  :باشدیمشاهده مقابل 7
 سرمایة اجتماعی و  سازمانی نوآوریهای پایایی پرسشنامه .7جدول

                                                                    
3. Structural Equal Model (SEM) 

4 .  Jimenez 
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 کرونباخ یآلفا پرسشنامه

 300/2 سازمانی نوآوري

 317/2 سرماية اجتماعی 

 پژوهشهاي يافته
درصد مرد،  0/92نتایج جمعیت شناختی بیانگر این است که 

درصد متاهل و  6/00درصد زن بودند. از این تعداد  0/63
افراد نمونه  میانگین سنیرین شتدرصد مجرد بودند. بی 4/77

( قرار داشت. بیشتر %9/54، نفر 075سال ) 96-45در دامنه 
دند. بیشتر افراد ( بو%9/90افراد دارای مدرك کارشناسی)

( % 0/02( و )% 0/13تربیت بدنی برابر با ) دارای رشته غیر
سابقه رین شتافراد دارای رشته تربیت بدنی بودند. همچنین بی

( % 2/00نفر،  777سال ) 77-75افراد نمونه در دامنه  خدمت
 سال 5کمتر از در دامنه  سابقه خدمتترین مقرار داشت و ک

افراد  سابقه مدیریت رینشتبی( بود. همچنین % 2/4نفر،  76)
( قرار داشت %6/97نفر،  705) سال 5کمتر از نمونه در دامنه 

نفر،  1سال ) 06-92در دامنه  سابقه مدیریت ترینمکو 
 .( بود0/7%

دارد، اطالعات توصیفی )میانگین، انحراف استان .0 جدول

 حداقل، حداکثر( متغیرهای پژوهش 
نمیانگی تعداد متغیرها انحراف  

 استاندارد
ینبیشتر کمترین  

نوآوري 

 سازمانی

936 95/43  40/77  73 05 

سرماية 

  اجتماعی

936 20/00  05/02  00 742 

 

 
 

 
 (estimate) سرمایة اجتماعی  براساس سازمانی نوآوریمقادیر برآورد مدل ساختاری . 7شکل
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 (t-value) سرمایة اجتماعی  براساس سازمانی آورینومدل ساختاری  tمقادیر . 0شکل 
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 سرمایة اجتماعی گیری داری مدل اندازه، مقدار واریانس تبیین شده و سطح معنیtمقادیر ضرایب اثر، مقادیر ارزش   .9جدول

 T-value 2R (λ) بار عاملی سرماية اجتماعی  گيرياندازه مدل رديف

تماد دارند.به همدیگر اع کارکنان این سازمان 7  10/2 91/76 570/2  

495/2 12/74 66/2 همکارانم در رفتار خود با من صادق و دستکار هستند. 0  

گذارند.همکارانم اطالعات مهم را با من در میان می 9  55/2 63/77 920/2  

کنند.کارکنان همیشه یکدیگر را از امور مطلع می 4  51/2 71/70 904/2  

قابل اعتمادند. ین سازمانبه طور کلی کارکنان ا 5  17/2 76/76 524/2  

کنند.ب میشان را برای انجام وظایف با یکدیگر ترکیها و دیگر منابعاطالعات، ایده کارکنان این سازمان 6  12/2 09/75 43/2  

نهند.کارکنان به احساسات همدیگر احترام می 1  16/2 14/71 511/2  

های کاری ارزش زیادی قائل است.تیمها و سازمان برای کارکردهای گروه 0  14/2 31/76 541/2  

کند.های زیادی فراهم میها فرصتسازمان برای عضویت افراد در گروه 3  61/2 23/75 440/2  

های همکارانه وجود دارد.ما تمایل زیادی به راه حل در سازمان 72  14/2 70/71 541/2  

کنند.خود کمک میمعموال به همکاران  کارکنان این سازمان 77  15/2 51/71 560/2  

وجود دارد. روحیه گروهی و تیمی در میان کارکنان این سازمان 70  02/2 25/73 64/2  

کنند.در امور مختلف مشارکت و همکاری می کارکنان این سازمان 79  13/2 09/70 604/2  

با یکدیگر رابطه خوبی دارند. کارکنان سازمان 74  15/2 47/71 560/2  

نند.کمعموال هنگام تصمیم گیری اطالعات و نظرات خود را با یکدیگر مبادله می کارکنان سازمان 75  16/2 04/71 511/2  

کنند.اطالعات را از روی میل و داوطلبانه با همدیگر تسهیم و تقسیم می کارکنان سازمان 76  13/2 10/70 604/2  

کنند.یمفید و سالم با یکدیگر بحث و گفتگو مهنگام بروز مشکل به شیوه ای  کارکنان سازمان 71  02/2 77/73 64/2  

دارد. های سازمانهای کارکنان مشابهت و مطابقت زیادی با اهداف و ارزشکلی ارزشبه طور 70  14/2 79/71 541/2  

وجود دارد. های مشترکی در بین کارکنان این سازماناهداف و ارزش 73  10/2 03/76 620/2  

کارکنان بر این است که نیت و اهداف کارکنان خیر و خوب است.اعتقاد  02  17/2 00/76 524/2  

پذیرند.تفاوت های همکاران خود را به آسانی می کارکنان این سازمان 07  63/2 56/75 416/2  

آیند.کنند و به راحتی با همدیگر کنار میاحساسات یکدیگر را درك می کارکنان سازمان 00  16/2 37/71 151/2  

کنند.ای سالم و سازنده همدیگر را نقد میکارکنان به شیوه 09  17/2 00/76 524/2  

گذارند.به احساسات یکدیگر احترام می کارکنان سازمان 04  15/2 00/71 560/2  

نسبت به تحقق اهداف یکدیگر متعهد هستند. کارکنان و سازمان 05  10/2 04/71 620/2  

کنند.خانواده مشترك تلقی میکارکنان خود را عضو یک  06  16/2 60/71 511/2  

وفادار هستند. های سازماناصوال کارکنان نسبت به ارزش 01  16/2 02/71 511/2  

های کارکنان وفادار هستند.و مدیران آن نسبت به ارزش سازمان 00  14/2 75/71 541/2  

P 10/1 > , n = 693 

گیری نتایج جدول فوق ارزیابی مدل اندازه     

دهد دهد. نتایج نشان میرا نشان میسرمایة اجتماعی 

(  P<10/1که تمامی سواالت دارای اثر معناداری )

  .باشنددر این مدل می
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 گیری نوآوری سازمانیداری مدل اندازه، مقدار واریانس تبیین شده و سطح معنیtمقادیر ضرایب اثر، مقادیر ارزش  . 5 جدول

 T-value 2R (λبار عاملی) گيري نوآوري سازمانیدازهمدل ان رديف

17/2 .شودمی عرضه بازار و مراجعان به جدیدی خدمات همواره سازمان این در 7  - 524/2 

11/2 .است پیشتاز جدید خدمات عرضه در همواره سازمان این 0  03/74 530/2 

64/2 .دشونمی داده آموزش شدن نوآور برای کارکنان سازمان این در 9  44/70 423/2 

66/2 .گیردقرار می کارکنان اختیار در جدید هایپروژه و پژوهش انجام جهت مالی منابع سازمان این در 4  02/70 495/2 

63/2 .دارد را اول مقام جدید، خدمات و تولیدات عرضه در ها،سازمان سایر با مقایسه در سازمان این 5  99/79 416/2 

60/2 .شودمی ارائه جدیدی اشکال به خدمات موارهه سازمان این در 1  09/79 460/2 

19/2 .آوردمی بوجود را تغییراتی خدمات ارائه فرایند در همواره سازمان این 0  26/74 590/2 

16/2 .گیردمی کار به مشابه هایسازمان سایر از زودتر را جدید تکنولوژی سازمان این 3  14/74 511/2 

00/2 .کندمی جستجو را جدیدی های روش خدمات ارائه رد سازمان این 72  06/75 610/2 

07/2 .است پیشتاز خدماتی، نوین هایفرایند و هاروش ارائه در همواره سازمان این 77  64/75 656/2 

70 
 و ها رویه کندسعی می و کرده مقابله رقیب هایسازمان جدید هایفرآیند و هارویه با همواره سازمان این

 .دهد ارائه بهتری فرایندهای
15/2  62/74 560/2 

74 
و  جذب، استخدام هایسیستم مانند) مدیریتی نوین هایسیستم سازمان، بهتر اداره برای همواره سازمان این

 .کندمی جستجو را( ارزیابی جدید هایسیستم
60/2  75/79 460/2 

75 
 جذب، استخدام هایسیستم مانند) مدیریتی نوین هایمسیست از سازمان بهتر اداره برای همواره سازمان این

 .کندمی استفاده( ارزیابی جدید هایو سیستم
14/2  97/74 541/2 

76 
 هایو سیستم جذب، استخدام هایسیستم مانند) مدیریتی نوین هایسیستم ارائه در همواره سازمان این

 .است پیشتاز( ارزیابی جدید
11/2  35/74 530/2 

71 
های های جذب، استخدام و سیستم)مانند سیستم های نوین مدیریتیدر معرفی و ارائه سیستم ازماناین س

 کار  است. جدید ارزیابی( محافظه
42/2  11/1 762/2 

P 27/2 > , n = 936 

 79به جز سوال  التدهد که تمامی سوادهد. نتایج نشان میرا نشان می نوآوری سازمانیگیری نتایج جدول فوق ارزیابی مدل اندازه
 باشند.(  در این مدل میP<27/2دارای اثر معناداری )

 
 سرمایة اجتماعی  براساس سازمانی نوآوری ساختاری لیتحل مدل برازش هایشاخص .4 جدول

 نتیجه  مدل برازش قابل قبول اختصار نام شاخص هابندی شاخصگروه

ص
اخ

ش
ی 

ها صد
مقت

ش 
راز

ب
 

 تأیید 99/9 6تا  0مقدار بین  df2x/ رجه آزادیاسکور بهنجار شده به دکای

 تأیید RMSEA 01/1 RMSEA< 171/1 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 تأیید 99/1 صدم 01باالتر از  PNFI شاخص برازش مقتصد هنجار شده

ص
اخ

ش
ی 

ها قی
طبی

ش ت
راز

ب
 

 تأیید NNFI 91/1 NNFI> 93/1 شاخص برازش هنجار نشده

 تأیید NFI 91/1 NFI> 90/1 نجار شدهشاخص برازش ه

 تأیید CFI 91/1 CFI> 93/1 شاخص برازش تطبیقی

 تأیید IFI 91/1 IFI> 93/1 شاخص برازش افزایشی

 

 سازمانی نوآوری یساختارهای برازش مدل شاخص
دهد که مدل نشان می سرمایة اجتماعی  براساس

 ساختاری از برازندگی مناسبی برخوردار است.

 سرمایة اجتماعی  براساس سازمانی نوآوری اثر . 5 لجدو

 2R سطح معنی داري tمقدار  ضرايب اثر برآورد مقدار هاعامل

 423/2 27/2 73/77 64/2 64/2 سازمانی نوآوری    سرمایة اجتماعی 
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دهد که در مدل نتایج جدول فوق نشان می     
توانسته اثر معناداری بر  عییة اجتماسرماساختاری باال 

سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان داشته  نوآوری

 (.P73/77= , t64/2=β , <27/2) باشد

 

 یریگجهینتبحث و 
 یک عنوان به زیادی محققان دیدگاه از سازمانی نوآوری

 هایشبکه در که است شده گرفته درنظر اجتماعی پدیده

 حاضر حال در دیگر بیان هب گیرد.می شکل اجتماعی روابط
 باعث اجتماعی یمشخصه یک عنوان به سرمایة اجتماعی

 ریسک و نوآورانه رفتارهای تسهیل و پروریایده خالقیت، بروز
 نوآوری مدل تدوین ،این پژوهشانجام . هدف از شودمی پذیر

در بین کارکنان وزارت  سرمایة اجتماعی اساس بر سازمانی
 936بدین منظور  ایران بود. اسالمی جمهوریورزش و جوانان 

نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان مورد بررسی قرار 
 پژوهشاساس نتایج حاصله از مدل ساختاری، نتایج بر. ندگرفت

، مقدار tکه مقادیر ضرایب اثر، مقادیر ارزش  دهدینشان م
اساس  بر سرمایة اجتماعی ن شده مدل ساختاری یواریانس تبی
در مدل  (P<27/2دارای اثر معناداری )زمانی نوآوری سا

. همچنین مدل ساختاری از برازندگی مناسبی باشندیم
ا نتایج پژوهش نتایج این پژوهش ب. برخوردار است

 همکاران و 4یو،  (0220) 9کاسا، (0225) 0و یوند 7سوبرامانیام
، 05، 09) همخوانی دارد (0226) همکاران و چانگ و (0223)

سرمایة نشان داد  پژوهشحاصل از  هایتهیاف. (5، 04
در گرایش به نوآوری سازمانی  یاثر مثبت و معنادار اجتماعی

عبارت دیگر،  ان وزارت ورزش و جوانان دارد. بهدر بین کارکن
سازمانی، گرایش به نوآوری  سرمایة اجتماعیبا افزایش 

سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان افزایش 
افراد و  ی. نوآوری نیازمند تالش دسته جمعی کلیهیابدیم

نیز از طریق  سرمایة اجتماعیواحدهای درون سازمان است، و 
منجر به خلق نوآوری در سازمان  ،تسهیل کنش جمعی

ها به علت . دلیل این امر آن است که افراد و گروهشودیم
شناخت، آگاهی، روابط و سطح مشارکت باال، برای به 

. شوندیجدید برانگیخته م هاییدها آمیزیتوفقکارگیری م
، مکانیسمی مشوق و ییهادر چنین سازمان سرمایة اجتماعی

                                                                     
1. Subramaniam 

2. Youndt 

3. Kaasa 

4  . Wu 

برانگیزاننده است، که عمل جمعی را هدایت کرده و انسجام 
. در نمایدیدرونی و تعقیب مستمر اهداف مشترك را تضمین م

و به تبع آن روابط مثبت، از  سرمایة اجتماعیسطح گروهی 
و تبادل اطالعات طوفان مغزی و ریق تسهیل کنش جمعی ط

افزایی گروهی را به دنبال دارد که این به نوبه خود ارائه هم
جدید و مبتکرانه و همچنین ارتقای سطح عملکرد  یهاحلراه

از طریق سرمایة اجتماعی واقع . درشودیسازمان را منجر م
آوری را در ها به یادگیری، نومتعهد نمودن افراد و گروه

های . این یافته با نتایج پژوهشنمایدیسازمان تسهیل م
سرمایة ( مبنی بر تأثیر مثبت 0225سوبرامانیام و یوند )

   ،در افزایش قابلیت و ظرفیت نوآوری در سازمان اجتماعی
تأثیر مثبتی بر  سرمایة اجتماعی ( مبنی بر این که 0220کاسا )

مبنی بر این  (0226لنا و پیل ) نوآورانه دارد و هاییتروی فعال
، 09) همسو است ؛با نوآوری ارتباط دارد سرمایة اجتماعیکه 
04 ،70) . 

سرمایة مدل ساختاری، حاصل از  هاییافتهبا توجه به 
(، توانسته اثر P,73/77=, t64/2=β <27/2) اجتماعی

معناداری بر نوآوری سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان 
با  هااین یافتهنتایج پژوهش بیانگر آن است که . داشته باشد

 1آرمبروستر ،(7330) 6و گوشال 5تسایی هاینتایج پژوهش
مبنی بر این که بعد  (0220و همکاران ) 0چن، (0220)

همچون تبادالت اجتماعی و اعتماد سرمایة اجتماعی  یارابطه
، شودیاز طریق تعامل منابع بین واحد منجر به نوآوری م

( مبنی بر این که اعتماد بین 0224و همکاران ) 3اماکیکوت
، تسهیم دانش و حل هایدها تواندیفردی و احترام متقابل م

( مبنی بر این که 0220کاسا ) ،را تشویق و تقویت نماید مسأله
اعتماد و بعد ساختاری آن  یمولفهویژه هبو  سرمایة اجتماعی

 72ژنگ ،گذاردیم همچون مشارکت بر فعالیت نوآورانه تأثیر

                                                                     
5. Tsai 

6.  Ghoshal 

7. Armbruster 

8. Chen 

9. Kohtamaki 

10. Zheng 



 50 7931 زمستان، 02، شماره پنجممطالعات مديريت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 

 

، سرمایة اجتماعی ( مبنی بر اینکه عناصر بعد ساختاری 0220)
اعتماد و  -ایجمله اندازه شبکه و عناصر بعد رابطهمن

و عناصر بعد شناختی رابطه مثبتی با  هنجارهای شناختی
( مبنی بر 0226) و همکاران 7با پژوهش شریف و نوآوری دارند

وان یکی از عناصر بعد ه عنب انداز مشتركاین که چشم
همسو  ؛دوجانبه با همدیگر دارند یاو نوآوری رابطه شناختی

  .(97، 92، 04، 03، 00، 01، 06) است
که مقادیر ضرایب اثر، مقادیر  دهدینشان م پژوهشنتایج 

سرمایة ن شده مدل ساختاری ی، مقدار واریانس تبیtارزش 
ناداری دارای اثر معنوآوری سازمانی براساس  اجتماعی

(27/2>P) همچنین مدل ساختاری از باشندیدر مدل م .
 و یو نتایج با هااین یافتهبرازندگی مناسبی برخوردار است. 

 دارد مخوانی( ه0226) همکاران و چانگ و (0223) همکاران
 هاییاییپو و تعامالت که دهدیم نشان این نتایج. (05، 5)

 و سازمانی ریگسترش یادگی موجب معنادار شکل به گروهی
 به سازمانی یادگیری ماحصل هاینا بر عالوه. شودیم نوآوری

 در. است تأثیرگذار خالقیت و نوآوری سطح بر شکل معناداری
 با سرمایة اجتماعی که ارتباط است این بیانگر نتایج این واقع

سازمانی  یادگیری طریق از و غیرمستقیم صورت به نوآوری
 میانجی مؤلفه یک عنوان به ازمانیس یادگیری و شودیم انجام
سرمایة  یعنی باشد؛یم و نوآوری سرمایة اجتماعی بین
 .شودیمنوآوری  به منجر سازمانی یادگیری طریق از ماعیاجت

 یک عنوان به سرمایة اجتماعی حاضر حال در بنابراین
 تسهیل و پروریخالقیت، ایده بروز باعث مشخصه اجتماعی

ها شبکه دیگر بیان به. شودیم پذیریسکر و نوآورانه رفتارهای
 خلق با ،سرمایة اجتماعی  همان یاها آن در شده روابط ایجاد و

 و بروز موجب پذیر، ریسک و رقابتی هاییتموقع وها فرصت
 افراد همچنین و سازمان در نوآورانه عملکرد گیریشکل

سرمایة  دارای که سازمانی که گفت توانیم واقعدر. شودیم
 تبادل روی بر که تأثیری با تواندیم باشد، خوبی تماعیاج

 موجب دارد، صریح و ضمنی دانش انتقال و اطالعات
 جدید هاییدها این و شود، افراد در های جدیدیدها شکوفایی

 موجب خالقیت این نهایت در و گردد افراد در خالقیت باعث
سرمایة  که سازمانی پس. شد سازمان خواهد در نوآوری

 نوآور سازمانی بالقوه صورت به تواندیم دارد خوبی تماعیاج
 .باشد

که وزارت  توان بیان کردمی پژوهشبا توجه به نتایج 
سرمایة بهبود سطح  ازمندین ورزش و جوانان در حال حاضر

                                                                     
1. Sherif 

 جیپژوهش جهت ترو نیا است با توجه به مدل یاجتماع
 یسازشفاف قیاز طر که است ازیابتدا ن یاجتماعسرمایة 

 نفعان،یبه کارکنان و ذ توجه ،یها، قانون مدارندیاهداف و فرا
 ،یکار یدر فضا رانیو مد همکاران نیروابط ب تیفیک شیافزا

 یقانون یروش ها ،یساالر ستهیشا ،یتذکر به افراد خاط
ت الزم به ااقدام یپراکن عهیاز شا یریجلوگ و یساناطالع ر
 سرمایة بود سطح همنجر به ب یموارد همگ نیا رایز دیعمل آ

-تهیکم یریشکل گ نیهمچن ،خواهد شد سازمان در اجتماعی

وزارت ورزش در داخل  یتخصص یهاو انجمن یتخصصی ها
-یسطح مشارکت افراد در سازمان م شیافزاث باع و جوانان

 نیدر ا یسازمان نوآوریمناسب  تیوضع به با توجه رایز گردد
 یاجتماعیة سرماسطح  شیالزم جهت افزا نهیزم سازمان
ی در وزارت ورزش ابتکار و نوآورطرف دیگر از .باشدیم موجود

است که لزوم آن دائماً در سازمان احساس  یامر و جوانان
ی هامولفه انیم میرابطه مثبت و مستق وجود لی. به دلشودیم

 نهیدر سازمان نهاد ینوآور دیبا ،یبر نوآور اجتماعیسرمایة 
 جادیگردد. ا ت ورزش و جوانانوزارشود و جز کار و فرهنگ 

کار ابتکار  تواندیم وزارتخانهدر  ینوآور وی پژوهش یهاهسته
وزارت  شود،یم شنهادیکند. پ عیو تسر لیرا تسه یو نوآور

و گروه  یمغز روش طوفان یریبا به کارگ ورزش و جوانان
 عتیاز طب یالگو بردار نیله و همچنأروش حل مس ،یاسم
  در سازمان فراهم کند. ینوآور دجایا یرا برا طیشرا

حداقل به  تماعیسرمایة اجبیان کرد که  توانیم همچنین
نوآوری سازمانی کارکنان وزارت ورزش  هاییتدو گونه بر فعال

: اول این که، نوآوری مستلزم گذاردیو جوانان تأثیر م
متنوعی است که به اعضای مختلف  یهاهمگرایی دانش

این همگرایی را  سرمایة اجتماعی  سازمان تعلق دارند، که
از طریق افزایش  جتماعیسرمایة ا. دوم این که، کندیفراهم م

و ترغیب همکاری و هماهنگی بین افراد و واحدهای مختلف 
سازمان، نوآوری سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان را 

 سرمایة اجتماعیواقع، از مزایای مستقیم . درنمایدیتسهیل م
مایة اجتماعی سربه اطالعات و نوآوری است. ابعاد دسترسی 

آن ابزاری کمکی هستند که  یاویژه بعد رابطهسازمانی به
رسمی کنترل در سازمان شوند  هاییسمجانشین مکان توانندیم

و اعضای سازمان را به همکاری، مشارکت و تبادل اطالعات و 
نوآوری و  با همدیگر ترغیب کنند، که این به نوبه خود هایدها

 در .نمایدیاهداف در سازمان را تسهیل م تریعتحقق بهتر و سر
که  شودیروابط مثبت و سطح باالی اعتماد، سبب م نهایت

کارکنان و واحدهای مختلف سازمان اطالعات و دانش خود را 
بدون هیچ شک و تردیدی در اختیار همدیگر قرار دهند که 

داده و عملکرد سازمان را این خود ابتکار کارکنان را افزایش 
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کیفی مثل  یهاعبارت دیگر، با حضور جنبه. بهبخشدیبهبود م
ها و اهداف مشترك، همکاری و مشارکت، اعتماد، ارزش

 یهاانتظارات و الزامات روشن و غیره در بین افراد و گروه
غیرضروری بوروکراسی، که سرکوب  هاییهمختلف سازمان ال

 ؛ت در بین کارکنان سازمان استنوآوری و خالقی یکننده

و همچنین زمان و منابعی که صرف کنترل و  شودیم برداشته
صرف خلق  تواندی، مشودینظارت بر رفتار افراد در سازمان م

نوآورانه در وزارت ورزش و  هاییتجدید و فعال هاییدها
 گردد.جوانان 
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