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Abstract
purpose of this study was to design a social capital
communication model and productivity of the
Ministry of Sports and Youth.. The statistical
population of the study included all 850 high-level,
middle and senior managers, responsible experts,
experts and experts working in the Ministry of
Sports and Youth (Staff Division). According to the
Morgan table, 265 people were randomly selected
as sample. Social capital and productivity
questionnaires were used to achieve the research
objectives. Validity of both questionnaires was
confirmed by 15 experts and their reliability was
calculated in a pilot test with 30 subjects with
Cronbach's alpha of 0.82 (social capital
questionnaire)
and
0.87
(productivity
questionnaire). In order to analyze the collected
data, descriptive and inferential statistical methods
such as Kolmogorov-Smirnov, T single-sample,
confirmatory factor analysis, Pearson correlation
coefficient, path analysis and to determine the
causal relationship between variables using
structural equation modeling method SPSS and
AMOS software were used. The results of this study
showed that social capital affects the productivity of
managers of the Ministry of Sports and Youth. Also,
in the relationship between social capital and
productivity, the dimension of assistance,
evaluation,
clarity,
motivation,
credibility,
environment, and ability are the most effective.
Keywords
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Youth

Accepted: (2018/09/10)

چکيده
 طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و،هدف از پژوهش حاضر
، جامعهی آماری پژوهش.بهرهوری وزارت ورزش و جوانان بود
، میانی و پایه و کارشناسان مسئول، نفر مدیران عالی058تمامی
کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان
 نفر بهطور565 (بخش ستادی) بودند که بر اساس جدول مورگان
 برای دستیابی به.طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند-تصادفی
اهداف پژوهش از پرسشنامههای سرمایه اجتماعی و بهرهوری استفاده
 نفر از متخصصین رسید و55  روایی هر دو پرسشنامه به تأیید.شد
 آزمودنی با آلفای کرونباخ08 پایایی آنها در یک آزمون مقدمانی با
)(پرسشنامه بهرهوری8/08  (پرسشنامه سرمایه اجتماعی) و8/05
 به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات جمعآوریشده از.محاسبه شد
-روشهای آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف
 ضریب، تحلیل عاملی تأییدی، تی تک نمونهای،اسمیرنوف
 تحلیل مسیر و برای تعیین ارتباط علی بین،همبستگی پیرسون
متغیرها از روش مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزارهای
 نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه. استفاده شدAMOSوspss
.اجتماعی با بهرهوری مدیران وزارت ورزش و جوانان ارتباط دارد
 به ترتیب بعد، در ارتباط بین سرمایه اجتماعی با بهرهوری،همچنین
 محیط و توانایی بیشترین تأثیر، اعتبار، انگیزه، وضوح، ارزیابی،کمک
.را دارند
واژههاي کليدي
 وزارت ورزش و جوانان، بهرهوری،سرمایه اجتماعی

 علی جعفری:* نویسنده مسئول
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مقدمه
بهطور سنتی ،وجود سه نوع سرمایه (مالی ،فیزیکی و
انسانی) در کنار یکدیگر ،مبنایی برای توسعه سازمانها
فرض شده است ( .)5به عالوه برای رسیدن به اهداف
سازمانی ،در ابتدا عقیده بر این بود که با باال بردن
سرمایههای فیزیکی ،مالی و انسانی ،سازمان در جهت رشد
و ترقی و نهایتاً دستیابی به اهداف مورد نظر هدایت
میشود؛ اما امروزه بر خالف گذشته عالوه بر منابع فوق،
سرمایههای دیگری تحت عنوان سرمایههای اجتماعی
مطرح میشود .استفاده بهینه از سرمایههای مالی ،فیزیکی
و انسانی در سازمان بدون سرمایه اجتماعی ،یعنی بدون
شبکه روابط متقابل بین اعضای سازمان که توأم با اعتماد،
محبت ،دوستی و در جهت حفظ ارزشهای و هنجارهای
سازمانی باشد ،امکانپذیر نیست ( .)0امروزه به این مهم
پی بردهاند که توسعه هر جامعه درگرو افزایش سطح
سرمایه اجتماعی سازمانها و نهادهای فعال در آن است
( .)50بوردیو ( ،)5806سرمایهی اجتماعی به پیوندها و
ارتباطهای میان اعضای شبکه به عنوان منبع با ارزش
اشاره دارد که با خلق هنجارهای و اعتماد متقابل موجب
تحقق اهداف اعضا میشود ( .)8در جایی دیگر آمده است
سرمایه اجتماعی موجب توسعهی ارزشهایی مانند
همبستگی ،یکدلی ،اتحاد ،همکاری و مشارکت همگانی
میشود به عبارتی دیگر ،این مفهوم نوعی دارایی با ارزش
برای سازمان و حاصل متغیرهایی همچون اعتماد ،روابط
متقابل و حسن نیت است ( .)6سرمایه اجتماعی را میتوان
حاصل پدیدههایی چون اعتماد متقابل ،تعامل اجتماعی
متقابل ،گروههای اجتماعی ،احساس هویت گروهی و
گروهی و احساس وجود تصویری مشترك از آینده و کار
گروهی در یک سیستم اجتماعی دانست (.)8
اعتماد ،مشارکت ،آگاهی عمومی یا دانش حرفهای
کارکنان ،روابط متقابل ،تعهد و پاسخگویی را میتوان به
عنوان پیامدهای سرمایه اجتماعی در نظر گرفت که فقدان
هر یک از آنها برای منابع انسانی موجب کاهش تشریک
مساعی و کاهش دسترسی به اطالعات میشود که این
امر خود موجب ایجاد مسائل و مشکالتی همچون باال
رفتن غیبت کارکنان ،کاهش رضایت شغلی ،کاهش
انگیزش ،ترك شغل کارکنان و درنهایت کاهش کارایی و
اثربخشی میگردد .ازاینرو غیاب سرمایه اجتماعی ،سایر
سرمایهها اثربخشی خود را از دست میدهند و بدون
سرمایه اجتماعی پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی

و اقتصادی ناهموار و دشوار میشود ( .)5در نتیجه مفهوم
سرمایه اجتماعی ،بستر مناسبی برای بهرهوری منابع
انسانی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد میشود.
سرمایه اجتماعی از راههای مختلف بهرهوری نیروی
انسانی سازمانها را تحت تأثیر قرار میدهد .هزینههای
پایینتر تبادالت ،نرخ پایینتر جابهجایی افراد ،تسهیم
دانش و نوآوری ،ریسکپذیری و بهبود کیفیت محصوالت
از جمله راههایی است که سرمایه اجتماعی از راه آنها بر
بهرهوری تأثیر میگذارد (.)0
به نظر میرسد روابط انسانی مؤثر علیرغم تسلط
ماشینیسم و پیشرفت تکنولوژی ،نقش مهمی در پیشرفت
و افزایش میزان بهرهوری سازمانها دارد .در دنیای
رقابتآمیز امروز ،بهرهوری به عنوان فلسفه و دیدگاهی
مبتنی بر استراتژی بهبود ،مهمترین هدف سازمان را
تشکیل میدهد که میتواند همچون زنجیری فعالیتهای
کلیۀ آحاد جامعه را دربر گیرد ،بهبود بهرهوری یک تفکر و
جهانبینی مبتنی بر باالبردن توان آفرینش و قدرت خلق و
میزان استعداد تطبیق و تلفیق جامعه و سازمانها با
تحوالت اقتصادی ،علمی و فنی جهان است ( .)58چند
صباحی است که تالش در اشاعۀ فرهنگ بهرهوری در
کشور آغاز شده ،لیکن واقعیت این است که بهرهوری
جامعۀ ما ،از فعالیتهای روزمرۀ خانواده گرفته تا
فعالیتهای واحدهای بزرگ اقتصادی ،حتی از بسیاری از
کشورهای درحالتوسعه نیز پایینتر است .تالش برای
بهبود بهرهوری ،تالش برای زندگی بهتر افراد جامعه است.
فلسفه بهبود بهرهوری در سازمانها موجب میشود ،نیروی
انسانی بتوانند بهتر فکر کند ،بیاندیشد ،بیافزاند ،نوآوری
کند و نگرش سیستماتیک پیدا کند .تفکری که هدفگیری
آن به جای حال و گذشته ،خلق و ساختن آینده است.
موقعیت یک سازمان بهطور عمده به بهرهوری نیروی کار
خود وابسته است؛ بنابراین بهرهوری کارکنان از اهداف
مهم کسبوکار به حساب میآید ( .)56درواقع بهرهوری به
معنای تعهد کارکنان به سازمان خود در دستیابی به
موفقیت میباشد ( .)55لوئیس 1و همکاران ( ،)5885اظهار
میدارند که بهرهوری در حقیقت طراحی و ارائه الگوی
کامل عمل در سازمان و چگونگی دستیابی به آن است
(.)58
در سازمانهایی مانند وزارت ورزش و جوانان که
1 . Louis
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مأموریت و رسالت اصلی آن ایجاد بستر مناسب برای ارائه
خدمات مختلف ورزشی در سراسر کشور ،به منظور افزایش
سطح سالمت آحاد مردم از طریق انجام فعالیتهای بدنی
و ورزشی است ،موضوع بهرهوری از اهمیت ویژهای
برخوردار است .در این سازمان خدماتی بزرگ و پیچیده،
یکی از عواملی که بهرهوری را به شدت تحت تأثیر قرار
میدهد وجود سرمایه اجتماعی است ،افراد هنگامی که
یکدیگر را شناخته و درك نموده و به هم اعتماد داشته
باشند به صورت کاراتر و مؤثرتری با هم کار میکنند و
این مدیران هستند که با مهارتهای خود بستر چنین
روابط مثبتی را در سازمان ایجاد میکنند .خضرپور و
همکاران ( ،)5080در پژوهشی با موضوع ،رابطه سرمایه
اجتماعی و بهرهوری کارکنان ادارات ورزش و جوانان
استان آذربایجان غربی ،به این نتایج رسید ،بین سرمایه
اجتماعی با بهرهوری ،بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی با
بهرهوری ،رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .همچنین
تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد شناختی و ساختاری
سرمایه اجتماعی  50/5درصد از واریانس بهرهوری را
پیشبینی میکنند ( .)0دارسی و همکاران ( ،)5852با
تحقیقی با موضوع ،بررسی سرمایه اجتماعی در
سازمانهای ورزشی ،نشان دادند ،سرمایه اجتماعی برای
فعالیتهای سازمانهای ورزشی مهم است و حسی قوی از
تعلق و حمایت متقابل به ویژه برای اعضای باشگاهها
فراهم میکند و یک پایگاه قدرت در سطح محلی،
منطقهای و ملی به وجود میآورد .به عالوه ،سرمایه
اجتماعی هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی ،با باال
بردن مهارتهای فردی منجر به توسعه سرمایه انسانی
میشود ( .)2الینگر و همکاران ( ،)5855در پژوهشی به
بررسی تأثیر سرمایهگذاری سازمانی ،سرمایه اجتماعی بر
تعهد و عملکرد کارکنان خدماتی پرداختند و به مطلوب
بودن سرمایه اجتماعی در سازمان مورد مطالعه اشاره داشته
و رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و بهرهوری
دست یافتند ( .)5ساباتینی و همکاران ( ،)5880با پژوهشی
با موضوع ،رابطه سرمایه اجتماعی و بهرهوری نیروی کار
در بنگاههای کوچک و متوسط ،رابطه معناداری بین
سرمایه اجتماعی و بهرهوری گزارش کرد ( .)52رکیونا1
( ،)5880در پژوهشی با موضوع ،رابطه بین سرمایه

1 .Sabatini
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اجتماعی ،رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری در محیط
کار نشان داد که سطح باالی سرمایه اجتماعی ،سطح
باالتری از رضایت شغلی و کیفیت زندگی و بهرهوری در
محیط کار ایجاد میکند ( .)55ساالران ( ،)5858در
پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهرهوری
در سازمان آموزش عالی استرالیا پرداخت ،نتایج پژوهش
نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و بهرهوری رابطه
معناداری و جود دارد و سرمایه اجتماعی بر بهرهوری
تاثیرگذار است (.)55
همانطور که بررسی مبانی نظری و ادبیات پیشینه
نشان میدهد ،ارتباط سرمایه اجتماعی و بهرهوری با
اهداف مختلف در سازمانهای متعددی مورد توجه قرار
گرفته است؛ اما در حوزۀ ورزش ،به ویژه درخصوص مدل
ارتباطی و میزان تأثیرگذاری مؤلفه های مختلف این دو
دارایی نامشهود که تأثیر مهمی در موفقیت سازمانی دارند
مطالعات کمتری انجام شده است .لذا پژوهش حاضر در
صدد است به این سؤال پاسخ دهد که مدل ارتباطی بین
سرمایه اجتماعی و بهرهوری مدیران وزارت ورزش و
جوانان چگونه است؟ و آیا مدل مفهومی زیر از برازش
مطلوب برخوردار است یانه؟ به بیان دیگر ،آیا سرمایه
اجتماعی با بهرهوری آنها ارتباط معناداری دارد؟ و نحوۀ
تأثیر این دو متغیر و مؤلفه های آنها در ارتباط بین
سرمایه اجتماعی و بهرهوری در وزارت ورزش و جوانان
چگونه است؟

شکل  .1مدل مفهومی ارتباط سرمایه اجتماعی و
بهرهوری کارکنان وزارت ورزش و جوانان

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده که به صورت
میدانی انجام شده است و از حیث ارتباط بین متغیرها ،از
نوع علی و بهطور مشخص ،مبتنی بر مدل معادالت
ساختاری میباشد .جامعۀ آماری پژوهش ،تمامی  850نفر
مدیران عالی ،میانی و پایه و کارشناسان مسئول،
کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و
جوانان (بخش ستادی) بودند که بر اساس جدول مورگان،
 565نفر بهطور تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب
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شدند .ابزار اندازه گیری ،پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام
( )5885حاوی  58سوال و پرسشنامه بهرهوری  55سوالی
هرسی و گلد اسمیت ( )5808با  8مولفه ( توانایی ،وضوح،
کمک ،ارزیابی ،اعتبار ،انگیزه ،محیط) بود که با مقیاس 5
ارزشی لیکرت از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم اندازه
گیری شدند .روایی هر دو پرسشنامه به تأیید  55نفر از
متخصصین رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدمانی با
 08آزمودنی با آلفای کرونباخ( 0/82پرسشنامه سرمایه
اجتماعی) ( 8/08پرسشنامه بهرهوری) محاسبه شد .به
منظور تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده از
روشهای آماری توصیفی و استنباطی از جمله

کلموگروف -اسمیرنوف ،تی تک نمونهای ،تحلیل عاملی
تأییدی ،ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل مسیر و برای
تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادالت
ساختاری با استفاده از نرمافزارهای SPSSو AMOS
استفاده شد.
یافته های تحقیق
نتایج جدول ،1اطالعات فردی کارکنان وزارت ورزش
و جوانان در خصوص جنسیت ،تحصیالت ،رشته تحصیلی
و سابقه کاری را نشان میدهد.

جدول .2اطالعات فردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان
متغیر
جنسیت
تحصیالت

آماره
زن
مرد
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی
ارشد

فراوانی
555
520
05
552
65

درصد
26
52
55
50
08

نتایج جدول  2نشان میدهد توزیع داده ها در هر 2

پرسشنامه سرمایه اجتماعی و بهرهوری به دلیل
بزرگتربودن P طبیعی میباشد؛ بنابراین ،در تحلیل

متغیر
رشته تحصیلی

آماره
تربیت بدنی
غیر تربیت بدنی

سابقه کار

زیر  58سال
 58تا  58سال
باالی  58سال

فراوانی
528
556
00
588
85

درصد
56
22
05
28
58

داده ها از آمار پارامتریک به جای ناپارامتریک استفاده
میشود.

جدول .1آماره های آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها
متغیرهای پژوهش
سرمایه اجتماعی
بهرهوری

با توجه به جدول  ،0سطح معناداری سرمایه اجتماعی
و بهرهوری کمتر از  8/85میباشد به این معنی که بین
میانگین  5متغیر و مقدار آزمون آنها تفاوت آماری

معیارها
سرمایه اجتماعی

p
8/865

توزیع
طبیعی

8/5

طبیعی

معناداری وجود ندارد؛ بنابراین ،سرمایه اجتماعی و
بهرهوری مدیران وزارت ورزش و جوانان در حد متوسط
قرار دارد.

جدول  .9آماره های آزمون  tتک نمونهای حاصل از تحلیل سطح سرمایه اجتماعی و بهرهوری
t
درجه آزادی
انحراف استاندارد
میانگین
62/53
66/14

11/131
11/476

3/698
4/448

بهرهوری

نتایج جدول 2نشان میدهد براساس یافته های
حاصل از آزمون پیرسون ،رابطۀ مثبت و معناداری بین
سرمایه اجتماعی و بهرهوری مدیران وزارت ورزش و

جوانان وجود دارد.

264
264

سطح معناداری
0/001
0/001

طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان
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جدول .4آماره های آزمون ضریب همبستگی پیرسون مبنی بر ارتباط بین سرمایه اجتماعی و بهرهوری مدیرانوزارت ورزش و جوانان
r
سطح معناداری
مولفه ها
8/885
8/255
سرمایه اجتماعی _ بهرهوری

نتایج تحلیل عاملی تأییدی مندرج در جدول  5نشان
میدهد که تمامی سوالها به جز سوالهای ( ) 50 ،52 ،2از
مقدار  tو بار عاملی قابل قبولی برخوردارند و این شاخصها
به دلیل مقدار آمارۀ tضعیف و بارعاملی کمتر از  8/0در

نمونۀ مورد مطالعه ارتباط معناداری ندارند و به همین دلیل،
مورد پذیرش واقع نشده و حذف می شوند.

جدول  .5نتایج تحلیل عاملی تأییدی سؤالهای مربوط به سرمایه اجتماعی
متغیر

T

سواالت

بارعاملی

.1کارکنان وزارت ورزش و جوانان همیشه به دنبال منافع خودشان هستند؟

2/98

0/53

.2بعضی ها می پندارند با کمک کردن به دیگران ،در حقیقت به خودشان کمک میکنند.

2/92

0/6

.3اگر در وزارت ورزش و جوانان با مشکلی مواجه شوم ،از میان کارکنان ،افرادی خواهند بود که

2/92

0/57

کمکم نمایند.
.4از لحاظ میزان تحصیالت بین شما و همکارانتان چقدر تفاوت وجود دارد؟

3/31

0/25

.5تا چه اندازه ای می توان به افراد محیط کار یا همکاران اعتماد نمود؟

3/03

0/6

.6چقدر حاضر هستید با کسی که مخالف شما فکر میکند در یک دفتر همکار باشید؟

2/97

0/45

.7چقدر مایل هستید در کارها و فعالیتهای گروهی وزارت ورزش وجوانان شرکت نمایید؟

3/47

0/44

.8چقدر احساس می کنید همکارانتان شما دوستانتان هستند؟

3/47

0/56

.9افراد غیر از واحد خود را تا چه حد می شناسید؟

3/20

0/45

.10سهولت دسترسی یا مالقات همکاران تا چه حد است؟

3/33

0/55

سرمایه

.11از لحاظ مهارت های فردی بین شما و همکارانتان چقدر تفاوت وجود دارد؟

3/00

0/35

اجتماعی

.12در جلسات عمومی در وزارت ورزش و جوانان تا چه حد برای ابراز نظرات خود به عنوان

3/05

0/41

مخالف ،احساس آزادی می کنید؟
.13در تصمیم گیری های وزارت ورزش و جوانان تا چه حد نظر شما پرسیده میشود؟

3/17

0/31

.14تا کنون چقدر پیش آمده که با همکاران خود دچار اختالف شده و ارتباط خود را با آنها قطع

3/00

0/28

کنید؟
.15در صورتی که همکارانتان به مشکلی برخورد نمایند ،چقدر سعی می کنید به آنها کمک

2/97

0/33

کنید؟
.16چقدر احساس می کنید که عضوی از یک گروه کاری در وزارت ورزش هستید؟

3/17

0/34

.17چقدر روی قول همکاران در وزارت ورزش و جوانان حساب می کنید؟

3/26

0/38

.18تا چه حد همکاران خود در وزارت ورزش و جوانان را به اسم می شناسید؟

3/01

0/25

.19تا چه حد در انجام کار خود ،آزادی عمل دارید؟

3/22

0/35

.20در انجام فعالیتهای داوطلبانه بین شما و همکارانتان (هم سطح) چقدر تفاوت وجود دارد؟

3/34

0/42

نتایج تحلیل عاملی تأییدی مندرج در جدول  6نشان
میدهد که تمامی سوالها به جز سوالهای ( )56 ،0 ،5از
مقدار  tو بار عاملی قابل قبولی برخوردارند و این شاخصها

به دلیل مقدار آمارۀ tضعیف و بارعاملی کمتر از  8/0در
نمونۀ مورد مطالعه ارتباط معناداری ندارند و به همین دلیل،
مورد پذیرش واقع نشده و حذف می شوند.
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جدول  .6نتایج تحلیل عاملی تأییدی سؤاالت مربوط به بهرهوری
ابعاد متغیر

سواالت

بهرهوری

توانایی
وضوح

کمک

ارزیابی

اعتبار

انگیزه

محیط

T
ملی

.5تا چه اندازه مدیر شما در ارزیابی کارکنان به میزان دانش آنها توجه دارد.
 .5تا چه اندازه مدیر شما کارکنان را بر اساس دوره های آموزشی گذرانده شده ارزیابی میکند.
 .0تا چه اندازه مدیر شما کارکنان را بر اساس میزان مهارت آنان ارزیابی میکند.
.2تا چه اندازه مدیر شما کارکنان را براساس اشتباهات ناشی از انجام ودرك درست کار ارزیابی میکند.
.5تا چه اندازه مدیر شما کارکنان را براساس نحوه انجام کارشان ارزیابی میکند.
.6تا چه اندازه مدیر شما کارکنان را بر اساس درك صحیح از اهداف کارشان ارزیابی میکند.
.8تا چه اندازه وسایل و تجهیزات مناسب جهت ارزیابی کارکنان به آنها اختصاص می بابد.
.0تا چه اندازه مدیر شما ارزیابی کارکنان را براساس حقوق و دستمزد دریافتی آنان ارزیابی میکند.
.8تا چه اندازه هنگام برخورد با مشکالت ،سازمان حامی شماست.
.58تا چه اندازه مدیر شما به کارکنان در ارزیابی عملکردشان فرصت میدهد.
.55تا چه اندازه در ارزیابی عملکرد کارکنان به وسیله مدیر ،پاداشهای نقدی مورد لحاظ قرار می گیرد.
.55تا چه اندازه کارکنان در ارزیابی عملکردشان به وسیله مدیر مافوق قدردانی می شوند.
.50تا چه اندازه از ارزیابی عملکرد خود رضایتمند هستید.
.52به نظر شما تا چه اندازه مدیر از کارکنان رضایت دارد.
.55تا چه اندازه از تحصیالت و تخصص شما به نحو شایسته ای استفاده میشود.
.56تا چه اندازه حقوق دریافتی شمادر شرکت مطابق با استانداردهای مورد نظرتان است.
.58تا چه اندازه برای انگیزش و برانگیختن کارکنان برنامه ریزی مناسبی صورت گرفته است.
.50تا چه اندازه از دریافتهای (پاداش ،مزایا ) . .خود از شرکت رضایت دارید.
.58تا چه اندازه در وظایف کاری خود به انضباط اهمیت می دهید.
.58در وظایف شغلی تا چه میزان مقررات را رعایت می کنید.
.55به چه میزان در کار با همکارانتان رقابت می کنید.

همانطور که در شکل  5مشخص است تمامی ابعاد
بهرهوری از بار عاملی مطلوبی برخوردار هستند و بعد

بارعا

3/28
3/35
3/26
3/45
3/22
2/94
2/7
3/31
3/08
3/14
3/21
3/28
3/16
3/05
3/00
3/28
3/12
3/00
3/23
2/94
3/07

0/42
0/19
0/47
0/40
0/43
0/40
0/32
0/26
0/43
0/53
0/49
0/50
0/58
0/59
0/71
0/08
0/63
0/50
0/39
0/39
0/36

کمک بار عاملی ( ) 8/8بیش ترین تأثیر را بر بهرهوری
دارد.

شکل .1نتیجه تحلیل عاملی تأییدی ابعاد بهرهوری

طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان

شکل  0نشان میدهد که سرمایه اجتماعی با ضریب
مسیر  8/5بر بهرهوری وزارت ورزش وجوانان اثر
میگذارد ،همچنین در ارتباط بین سرمایه اجتماعی و
بهرهوری بعد توانایی با ضریب تأثیر  ،8/25بعد وضوح با

15

ضریب تأثیر  ،8/65بعد کمک با ضریب تأثیر  ،8/8بعد
ارزیابی با ضریب تأثیر  ،8/68بعد اعتبار با ضریب تأثیر
 ، 8/26بعد انگیزه با ضریب تأثیر  8/28و بعد محیط با
ضریب تأثیر  8/25تأثیر دارند.

شکل  .9تحلیل مسیر ارتباط سرمایه اجتماعی و بهرهوری مدیران وزارت ورزش و جوانان

براساس نتایج جدول ، 8شاخص نیکویی برازش
() 8/86 GFIاست که نشان دهنده قابل قبول بودن این
میزان برای برازش مطلوب مدل است .همچنین ،مقدار
ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد که شاخص دیگر

مقادیر شاخص ها
886/06
520
8/82
8/888
8/862
5/506

نیکویی برازش است نیز برابر با  8/82میباشد که با توجه
به این که کمتر از  8/85است ،قابل قبول بوده و نشان
دهنده تأیید مدل میباشد.

جدول .7شاخص های برازش مدل
شاخص های برازندگی مدل مفهومی
Chi-Square
)Degrees of Freedom (df
Root Mean Square Error of Approximation
)(RMSEA
)Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)Goodness of Fit Index (GFI
RMR

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،طراحی مدل ارتباطی بین
سرمایه اجتماعی و بهرهوری مدیران وزارت ورزش و
جوانان بود .دراین راستا ،یافته های پژوهش نشان داد

سرمایه اجتماعی و بهرهوری وزارت ورزش و جوانان در حد
متوسط قرار دارد که با نتایج پژوهش فکرت و همکاران
( )5085دارسی و همکاران ( ،)5852الینگر وهمکاران
( ،)5855رکیونا ( ،)5880که به بررسی وضعیت سرمایه
اجتماعی و بهرهوری در ارگانهای مختلف پرداخته اند و
میزان هر دو متغیر را در حد متوسط گزارش کرده اند،

16

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره ششم ،شماره  ،12بهار 2931

همخوان میباشد .می توان اذعان داشت فقدان و یا ضعف
سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان در روابط درون
سازمانی منجر به رکود وزارت مزبور خواهد شد .چرا که
اگر در سازمانی اعتماد و پیوندهای ارتباطی بین افراد و
گروه ها وجود نداشته باشد ،قطعا هر تالشی در جهت
موفقیت بی نتیجه خواهد ماند .فعالیت ها و عملکرد
سازمان را منابع انسانی سازمان تعریف میکنند و اگر منابع
انسانی از ارتباطات و تعامالت هدایت شده و نقاط مشترك
در سایه تعامالت گروهی دور باشند ،نتیجه ی عملکردشان
مثبت نخواهد بود .بنابراین سازمانی همچون وزارت ورزش
و جوانان که مدام در صحنه های رقابتی ارزیابی میشود،
به نظر میرسد برای تقویت شبکه های ارتباطی بین افراد
و فرهنگ های مشترك بین آنها بر لزوم ساختار سازمانی
مبتنی بر ایجاد ،تقویت و توسعه و افزایش سرمایه اجتماعی
باید تالش کند تا از تعامالت اجتماعی متقابل و احساس
هویت جمعی و گروهی منابع انسانی در جهت منافع وزارت
ورزش بهره گیری نماید .از طرفی اگر بهرهوری در وزارت
ورزش و جوانان پایین باشد انجام امور در بخشها و
واحدهای این نهاد بهطور بهینه انجام نشود تأثیر آن بهطور
مستقیم بر سازمانهای زیردست؛ مانند فدراسیونهای
ورزشی قابل رؤیت خواهد بود و درنهایت ،در سالمت
جامعه نیز به دلیل عدم اجرای کامل وظایف متولیان
مربوطه و اجر انشدن بسیاری از امور تأثیر منفی خواهد
گذاشت؛ بنابراین ،به نظر میرسد مسئولین و متولیان سطوح
عالی وزارت مزبور ،باید راه کارهایی مناسب را برای
شناسایی و تقویت بهرهوری در این وزارت به کار گیرند و
همیشه در تالش باشند تا بهرهوری را به باالترین حد
ممکن برسانند.
در ادامه ،یافته های پژوهش بیانگر این بود که
سرمایه اجتماعی ضمن تأثیرگذاری بر بهرهوری وزارت
ورزش و جوانان ،ارتباط مثبت و معناداری نیز با آن دارد،
همچنین ،در ارتباط بین سرمایه اجتماعی و بهرهوری به
ترتیب کمک ،ارزیابی ،وضوح ،انگیزه ،اعتبار ،محیط و
توانایی بیشترین نقش را دارند که نتایج پژوهش با یافته
های الینگر وهمکاران ( )5855ساباتینی و همکاران
( )5880رکیونا ( )5880ساالران ( )5858و خضرپور و
همکاران ( )5080که به بررسی ارتباط بین سرمایه
اجتماعی و بهرهوری کارکنان اداره ورزش و جوانان

آذربایجان غربی پرداختند و نتایج پژوهش آنها نشان داد
حمایت ،ارزیابی و انگیزه بیشترین اهمیت را دارند
همخوانی دارد.
از آنجاکه وزارت ورزش ،به عنوان متولی امر ورزش
در کشور و پرورش نسلی سالم که زیربنای رشد و توسعۀ
مملکت است ،باید بکوشد به باالترین نرخ بهرهوری در
چهارچوب اهداف اصلی خود دست یابد ،بهرهوری و
عملکردباالی این وزارت باید بیشتر از گذشته مدنظر قرار
گیرد؛ چراکه در دنیای کنونی ،رشد و بقای سازمانها درگرو
افزایش نرخ بهرهوری آنها است ،و اندازه گیری میزان
بهرهوری در این وزارت و شناسایی راهکارهای افزایش و
بهبود آن میتواند کمک چشمگیری درجهت برآورده
ساختن اهداف آن باشد .وجود تصورات و تعاریف نادرست و
پیچیدگی عملی موضوع بهرهوری ،عموماً سبب
برخوردهای مقطعی با آن شده است؛ برخوردهایی که نه
تنها به بهبود بهرهوری کمک نکرده بلکه به ایجاد جوی
مملو از سوءتعبیر نیز منجر شده است .ساعتچی ()5008در
پژوهشی ،به این نتیجه رسیده که شاخص نرخ بهرهوری در
ایران همواره سیری نزولی داشته است .شاید دلیل این امر،
کمبود تحقیقات انجام گرفته پیرامون بهرهوری و شناسایی
راههای بهبود و افزایش آن باشد .این در حالی است که
امروزه ،باتوجه به محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازهای
انسانی ،بهبود بهرهوری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت
است .بی شک ،شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بهرهوری در
وزارت ورزش و جوانان میتواند کوششی باشد درجهت
افزایش بهرهوری این وزارت .آن چه که ضرورت دارد این
است که تمامی فعالیتهای وزارت ورزش و جوانان به
عنوان متولی ورزش کشور باید در جهت افزایش بهرهوری
باشد ،لذا سرمایه اجتماعی که جز دارایی های نامحسوس
سازمان میباشد ،میتواند در افزایش بهرهوری نقش داشته
باشد ،از اینرو با بررسی این متغیرها و با تعیین نوع ارتباط
بین آنها و نیز میزان تأثیر آنها برهم ،نتایج بدست آمده
میتواند برای پیشبرد اهداف وزارت ورزش و جوانان در
اختیار مسئولین این وزارتخانه قرار گیرد و با بهره گیری از
آنها در بخشهای مختلف وزارت ورزش و جوانان به
عنوان یک الگو ی علمی مورد استفاده قرار گیرد ،لذا
برگزاری دورههای آموزشی با بهره مندی از متخصصین
مدیریت و روا نشناسی ورزشی برای آشنایی و افزایش

طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان

سرمایه اجتماعی یعنی تقویت روابط موجود در بین منابع
انسانی وزارت ورزش و جوانان توصیه میگردد .همچنین با
توجه به نتایج این پژوهش و ارتباط متغیرهای آن ،توجه
هماهنگ به سرمایه اجتماعی و بهرهوری در وزارت ورزش
و جوانان مورد تأکید بوده و از آن جا که برازش مدل
ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهرهوری مورد تأیید قرار گرفته
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است ،استفاده از مدل زیر برای افزایش سطح سرمایه
اجتماعی و بهرهوری توصیه می گردد.

شکل .4مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهرهوری وزارت ورزش و جوانان

همچنین مطالعه مبانی نظری ،ادبیات پیشینه و یافته
های پژوهش نشان داد ،بهره ری در هر سازمانی به ویژه
سازمانهای ورزشی مانند وزارت ورزش و جوانان با دارایی
مهمی چون سرمایه اجتماعی در ارتباط است .در آخر با
استناد به یافته های پژوهش چنین می توان بیان کرد که
منابع انسانی سازمانهای ورزشی مانند وزارت ورزش و
جوانان به دلیل داشتن وظیفه خدمت رسانی به افراد
مختلف جامعه مانند ورزشکاران ،مربیان ،داوران و مدیران

ورزشی و همچنین ایجاد بستری مناسب برای انجام
فعالیتهای ورزشی توسط اقشار مختلف جهت تامین
سالمت جسمی و روحی آنها ،مستلزم سرمایه اجتماعی
باال است .همچنین از آنجا که بهرهوری با سرمایه
اجتماعی ارتباط مستقیم معنادار دارد ،توجه به مدل
ارتباطی این دو متغیر در سازمانهای ورزشی میتواند
موجب عملکرد سطح باالی این وزارتخانه گردد.
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