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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین فرهنگسازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان فدراسیون ورزش معلولین بود .جامعۀ آماری
شامل کلیۀ کارکنان فدراسیون ورزش معلولین به تعداد  957نفر بود و حجم نمونه طبق فرمول کوکران  970نفر تعیین شد .جهت
گردآوری اطالعات مربوط به فرهنگسازمانی از پرسشنامۀ استاندارد فرهنگسازمانی دنیسون ( )7770و برای بررسی متغیر سرمایه
اجتماعی از پرسشنامۀ استاندارد سرمایه اجتماعی گروتات و دیگران و ناهاپیپ و گوشال ( )7773استفاده گردید .پایایی پرسشنامهها
پس از جمعآوری میزان  95عدد پرسشنامه از جامعۀ مذکور و از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامۀ فرهنگسازمانی 7/17؛ و برای
پرسشنامۀ سرمایه اجتماعی  7/88برآورد شد .تجزیهوتحلیل دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی (آزمونهای کلموگروف
اسمیرنوف ،همبستگی اسپیرمن ،رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل عاملی تأییدی) و با استفاده از نرمافزارهای آماری اس پی اس اس
 91و لیزرل  8/0انجام گرفت .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که درمجموع بین فرهنگسازمانی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد ( .)p≤7/75بهتر است مدیران عالی سازمان سعی نمایند بر اساس مدل دنیسون نیمرخ فرهنگسازمانی خود را
ترسیم نمایند تا بدینوسیله از فرهنگسازمانی خود مطلع شوند ،آنگاه در خصوص اصالح ساختار ،اقدام نمایند.
واژگان کلیدی :فرهنگسازمانی ،سرمایه اجتماعی ،فدراسیون ورزش معلولین

 .9کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول) ghasemi_m89@yahoo.com
 .7استادیار دانشگاه مازندران
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مقدمه
توجه به سازمانها از جهت فرهنگها ،پدیدهی نسبتا جدیدی

وجود دارد که دلیل آن این است که همۀ این فرهنگها

است که در مطالعۀ سازمان و مدیریت صورت گرفته است.

خردهفرهنگ یک جامعه هستند (گولساگ و اوغور:7794 ،4

فرهنگسازمانی 9پدیدهای واقعی و بسیار نیرومند است و نقش

 .)745فرهنگ الگویی از مفروضات مشترک است که گروه

اساسی را در نظارت و کنترل سازمانهای امروزی ایفا میکند.

فرامیگیرد ،بهطوریکه مشکالت انطباقپذیری خارجی و

در فرایند بازسازی ،بخش مهمی از برنامهها به دگرگونی و

هماهنگی داخلی گروه را حل میکند (زهیر و همکاران،5

پرورش فرهنگسازمانی اختصاص مییابد .فرهنگسازمانی

 .)9460 :7799با توسعهی فرهنگسازمانی قوی و مؤثر،

همانند فرهنگ ملی ،عمدهترین وجه تمایز سازمانها از یکدیگر

سازمانها میتوانند عملکرد مؤثری به دست آورند (جاکوبس

را چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی تشکیل میدهد و

و همکاران .)977 :7793 ،6فرهنگسازمانی اثربخشی سازمان را

موجبات انسجام و تعهد اعضا را نسبت به اهداف سازمان پدید

تحت تأثیر قرار میدهد (گریگوری و همکاران)605 :7771 ،0؛

میآورد (عامری فرد و جهانی.)967 :9317،

و معموال تحت عنوان ارزشها ،باورها و مفروضات اساسی

فرهنگسازمانی توسط عوامل مختلفی از قبیل جامعه،
فنآوری ،بازار و رقابت شکل میگیرد؛ بنابراین ،هر جامعه،
سازمان و حتی واحد سازمانی فرهنگسازمانی خاص خود را
دارد (دمرست .)97 :7778 ،7بسیاری از محققان و صاحبنظران
در پیشناخت دالیل موفقیتها و شکستهای سازمان به این
نتیجه رسیدهاند که تنها علل توفیق سازمانها عواملی چون
ساختار ،فنآوری و تجهیزات نیست ،بلکه عوامل غیرمادی و
معنوی در کامیابی سازمانها مؤثر بودهاند .لذا الزمۀ موفقیت در
هر

سازمان

داشتن

فرهنگسازمانی

مناسب

است.

فرهنگسازمانی مجموعهای از معانی مشترک یا مجموعهای از
ویژگیهای بسیار مهم است که ارزشهای یک سازمان را
تشکیل میدهند و برای کارکنان یک مجموعه شیوهی انجام
امور و رفتار آنها را در سازمان مشخص میکند (غالمی
حیدرآبادی.)976 :9317 ،

شناخته میشود که به هماهنگی رفتار اعضا کمک میکند
(مکینتاش و دوهرتی .)997 :7797 ،8فرهنگسازمانی به سازمان
هویت میدهد (چئونگ و همکاران)944 :7770 ،1؛ و بهعنوان
یکی از عواملی که بر شایستگی سازمانی تأثیر میگذارد
موردبررسی قرار میگیرد (آکتاش و همکاران:7799 ،97
 .)9565فرهنگسازمانی مناسب (مثبت) فرهنگی است که در
جهت مأموریت ،آرمان مشترک ،هدفها و استراتژیهای
سازمان حرکت کند ،فرهنگی انعطافپذیر که در آن هنجارها
و باورهایی تقویت یا تائید میشوند که بتوان بهوسیلهی آنها
عالئم موجود در محیط را شناسایی و تفسیر کرد و واکنش
مناسب از خود نشان داد (کالته سیفری و تندنویس:9319 ،
.)971
ازآنجاکه کارمندان از فرهنگ یک سازمان تأثیرپذیرند،
میتوان گفت که فرهنگسازمانی یک بخش مهمی برای

شخصیت سازمانی 3در چارچوب جامعه ،محیط ،قوانین و
هنجارها شکلگرفته است که بهعنوان فرهنگسازمانی تعریف
میشود .هر سازمانی هدف ،منابع و فعالیتهای خاص خود را
دارد؛ بنابراین این امر مسلم است که همهی سازمانها دارای
فرهنگسازمانی هستند ،تفاوت بین فرهنگسازمانی سازمانها
برگرفته از تفاوت بین اهداف ،منابع و فعالیتهای آن سازمانها
است .همچنین بین فرهنگ سازمانهای یک جامعه شباهتهایی
1. Organizational culture
2. Demerest
3. Organizational character

هدایت کارمندان به شمار میرود .در رابطه با فرهنگسازمانی
از سال  9187میالدی تحقیقاتی انجامگرفته است که عمدتا در
رابطه با اثرات فرهنگسازمانی در بازدهی سازمان بوده است
(بینگل و همکاران .)775 :7793 ،99فرهنگسازمانی هم در
4. Gulcag and Ugur
5. Zehir er al.
6. Jacobs er al.
7. Gregory er al.
8. Macintosh and Doherty
9. Cheuung et al.
10. Aktash et al.
11. Bingol et al.
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رفتار کارمندان تأثیرگذار است و هم در ارزشهایی که یک

روی هدف خاص ،تمرکز میکند کنند (پاتل و کنکلین،6

سازمان را تشکیل میدهد .اگر یک فرهنگسازمانی مؤثر و

 .)9755 :7794بهطوریکه میتوان گفت سرمایه اجتماعی از

مفید در یک سازمان رشد پیدا کند ،کارمندان و مدیران آن

روابط اجتماعی و پیوند افراد موجود در سازمان و جامعه ایجاد

سازمان میتوانند احساس بازدهی بیشتری کنند و در یک جو و

میشود .این افراد با تبادل اطالعات شبکههای اجتماعی و

فضای بهتری کار کنند (یوسل و همکاران.)490 :7793 ،9

همکاری در حل مشکالت از روابط دوجانبه بهرهمند میشوند

فرهنگسازمانی از طریق تعاملها و واکنشهای مکرر بین

(رینگ و پردو .)984 :7797 ،0عناصر اصلی سرمایه اجتماعی

اعضای سازمان شکل میگیرد و بدون در نظر گرفتن آن

تعهد و اعتماد دوجانبه ،ارزشهای مشترک میان افراد ،احساس

سازمان وجود دارد ،بهطوریکه فرهنگسازمانی یک ارتباط

مالکیت و دادوستد اجتماعی میان آنان است .اعتماد اجتماعی و

سازمانی است که میتوان آن را یک زنجیرهی معانی خاموش

شبکۀ اجتماعی ،دو رکن اساسی سرمایه اجتماعی محسوب می-

که معانی خاص همۀ فعالیتهای انسانی و فرایندهای سازمانی را

شوند (آنگر و همکاران .)97 :7794 ،8کارکنان تحصیلکرده و

ارائه میدهد ،دانست .یکی از مهمترین عوامل تشکیل

آموزشدیده نیازمند محیطی هستند که به آنها انگیزۀ رشد و

فرهنگسازمانی ناشی از تعامالت بین کارمندان و کیفیت

توسعه بدهد ،چنین محیطی تنها از راه سرمایهگذاری بر سرمایه

ارتباطات سازمانی است (کوکو و گویت.)437 :7794 ،7

اجتماعی محقق خواهد شد .بهطورکلی ،سرمایه اجتماعی یک

مبحث دیگری که در سازمان و در رابطه با ارتباط کارکنان و

ظرفیت ،جوهر اجتماعی یا هنجاری غیررسمی است که

اعضای آن سازمان موردبررسی قرار میگیرد بحث سرمایه

همکاری میان افراد و نهادهای یک جامعه را ارتقا میبخشد .هر

اجتماعی 3است .سرمایه اجتماعی به پیوندهای اجتماعی،

شبکهی اجتماعی برای رسیدن به اهداف خود ،عالوه بر افراد

هنجارها و اعتماد همراه با آنها اشاره دارد ،سازمان همکاری

آگاه و باتجربه و ابزار مادی ،به عواملی مانند اعتماد،

اقتصادی و توسعه )OECD( 4سرمایۀ اجتماعی را در قالب

مسئولیتپذیری ،تعهد و  ...نیاز دارد که این عوامل همان

"نهادها ،روابط و هنجارها ،شبکههای همراه با هنجارها،

سرمایههای اجتماعی هستند (نوآیین.)17 :9317 ،

ارزشها و درک مشترکی که تعاون و همکاری را در درون و
میان گروهها تسهیل میکنند" تعریف میکند (نجارزاده و
سلیمانی .)987 :9319 ،سرمایه اجتماعی از شبکههای اجتماعی
نشأتگرفته است .شبکههای اجتماعی میتواند رسمی
(مجموعه مؤسسات رسمی) و غیررسمی (سنتهای فرهنگی یا
اصول اخالقی) باشد (دینگا .)748 :7794 ،5سرمایه اجتماعی
میتواند بهصورت درونگروهی ،میان گروهی و ارتباطدهنده
وجود داشته باشد .همچنین از طریق کاهش هزینههای مبادله و
تسهیل گردش اطالعات میتواند بهعنوان مکمل سایر اشکال
سرمایه عمل کرده و نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و
نوآوری داشته باشد (مهدوی و عزیزمحمدلو.)985 ،9317 ،
سرمایۀ منابع اجتماعی ،انرژی یا قدرتی است که ساختار
عوامل اقتصادی را شکل میدهد و در یک زمینۀ اجتماعی بر
1. Yusel et al.
2. Cucu and Guit
3. Social capital
& 4. Organization for Economic Co-operation
Development
5. Dinga

بیشتر پژوهشهای انجامشده درزمینهی فرهنگسازمانی و
سرمایه اجتماعی در دو دهۀ اخیر ،در حوزههای اداری ،تجاری
و صنعتی بوده و درزمینه ورزش و بهویژه با استفاده از
چارچوبهای جدید پژوهشهای کمتری به چشم میخورد.
بهطورکلی پژوهشهایی که درزمینۀ فرهنگسازمانی و سرمایه
اجتماعی انجامشده است میتوان به مواردی اشاره کرد .ازجمله
تقیزاده و همکاران ( )9317در تحقیقی به بررسی رابطه بین
فرهنگسازمانی و سرمایه اجتماعی دبیران در دبیرستانهای
پسرانه شهر تبریز پرداختند و نتیجه بهدستآمده نشانگر این بود
که رابطۀ معناداری بین فرهنگ سازگاری ،فرهنگ رسالتی،
مشارکتی و فرهنگ تداوم با سرمایه اجتماعی وجود دارد.
در تحقیقی به بررسی رابطه بین فرهنگسازمانی و سرمایه
اجتماعی دبیران در دبیرستانهای پسرانه شهر تبریز پرداختند و
نتیجه بهدستآمده نشانگر این بود که رابطۀ معناداری بین
6. Patel and Conklin
7. Ring and Peredo
8. Unger et al
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فرهنگ سازگاری ،فرهنگ رسالتی ،مشارکتی و فرهنگ تداوم

زمانی پرداختند .نتایج آنها نشان داد که فرهنگسازمانی در

با سرمایه اجتماعی وجود دارد .کالته سیفری و همکاران

بیمارستانها و در دورههای زمانی مختلف متفاوت است،

( )9319در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین فرهنگسازمانی

همچنین پژوهش آنها نشان داد که بین فرهنگ و عملکرد

و کارآفرینی سازمانی در ادارۀ کل تربیتبدنی استان تهران

ارتباط مثبتی وجود دارد.

پرداختند .نتایج آنها نشان داد که بین فرهنگسازمانی و

تأثیر فرهنگسازمانی بر کارکنان و اعضای سازمان به حدی

کارآفرینی سازمانی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .تجاری

زیاد است که با بررسی زوایای آن میتوان به چگونگی

و همکاران ( )9317که در پژوهش خود به بررسی تأثیر رهبری

احساسات ،رفتار و نگرش اعضای سازمان پی برد و

تحولگرا و فرهنگسازمانی بر اثربخشی سازمانی در سازمان-

عکسالعمل احتمالی آنان را در مورد اتفاقات آتی پیشبینی

های ورزشی پرداختند نتیجه گرفتند که فرهنگسازمانی تأثیر

کرد .فرهنگسازمانی درواقع بخش مکمل عملکرد سازمان

مثبت و معناداری بر اثربخشی سازمانی دارد .نوآیین ( )9317در

است .غنای این فرهنگ سبب ایجاد همدلی در میان تکتک

پژوهشی با رویکرد فراتحلیل به نقش فرهنگسازمانی

اعضای یک سازمان میشود و به آنها کمک میکند تا خود

شهرداریها در شکلدهی به سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصاد

را در یک صف ببینند .فرهنگسازمانی با سرمایه اجتماعی و

شهری پرداخت .محقق در جمعبندی تحقیق خود نتیجه گرفت

ابعاد آن تعامل جدی داشته و از یکدیگر تأثیر میپذیرند .هر چه

بهبود و پیشرفت در تولید و سطح زندگی و توسعۀ شهری و

ذخیرۀ سرمایه اجتماعی در سازمان باالتر باشد ،نیاز به تدوین

همچنین وضعیت مالی شهرداریها تنها ناشی از فرایند سنتی

قوانین و مقررات و ایجاد نهادهای اجرایی و نظارتی کاهش

تراکم سرمایه نبوده است ،بلکه علت اصلی این پیشرفت وجود

مییابد (ژنگ و خیادی .)97 :7794 ،5به نظر میرسد مدیران از

سرمایه اجتماعی است.

طریق شاخصها و عواملی مانند دستورالعملها و بخشنامهها،

ژانگ و زیاودی )7771( 9در پژوهشی به بررسی

نهادهای متعدد نظارتی و بازرسی ،شایعهپراکنی ،ترور و تخریب

فرهنگسازمانی ،سرمایه اجتماعی ،یادگیری سازمانی و توانایی

شخصیتها ،تخلفات اداری ،بیاعتنایی کارکنان به سازمان،

انسجام در دانش کسبوکار پرداختند و نتیجه بهدستآمده

افزایش غیبت و مرخصی و ...میتوانند میزان سرمایه اجتماعی

نشانگر این بود که فرهنگسازمانی تأثیر مثبتی بر روی سرمایه

را در سازمان تشخیص دهند ،بدین معنا که هرچه میزان این

اجتماعی دارد .هوگان و کوت )7794( 7در پژوهشی در رابطه

عوامل در سازمان بیشتر باشد ،سرمایه اجتماعی کمتر خواهد

با فرهنگسازمانی ،خالقیت و عملکرد سازمانی نتیجه گرفتند

بود.

که فرهنگسازمانی تا حد زیادی در خالقیت و عملکرد

سازمانهای ورزشی همانند دیگر سازمانها از اصول واحدی

کارکنان تأثیرگذار است .از همین رو آنها مدل

در همه بخشهای مربوط پیروی میکنند ،با این تفاوت که

فرهنگسازمانی را برای سازمانهایی که در پی ترویج

عمدۀ اهداف سازمان در بحث ورزش متوجه انسان و ارائۀ

رفتارهای خالقانه هستند ،طراحی کردند .ناوارو و شی)7779( 3

خدمات بهینه به اوست ،در این میان عواملی مانند

به بررسی رابطه مشارکت اعضای سازمان و سرمایه اجتماعی

فرهنگسازمانی میتواند در میزان اعتماد و انگیزش و تعهد

آنان پرداختهاند ،نتایج این پژوهش نشان داده است که هرچقدر

اجتماعی کارکنان بهعنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی سازمان

مشارکت در یک سازمان افزایش یابد به همان میزان سرمایه

مؤثر باشد .لذا ازآنجاییکه فدراسیون ورزش معلولین بهعنوان

اجتماعی افزایش خواهد یافت .جاکوبس و همکاران)7793( 4

یک سازمان ورزشی نقش مهمی در برنامهریزی و توسعۀ

در پژوهشی به بررسی ارتباط بین فرهنگسازمانی و عملکرد

ورزش معلولین در سطح کشور را بر عهده دارد و ازآنجاکه

کارکنان در چند بیمارستان منتخب انگلستان در دو دورهی

پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است محقق را بر آن
داشت برای شناخت محیط فدراسیون این پژوهش را طرحریزی

1. Song-zheng, Z. & Xiao-di, Z
2. Hogan, & Coote
3. Navarro, V., & Shi, L
4. Jacobs. R and et al

کند .این پژوهش در پی آن است تا به این سؤال اساسی پاسخ
5. Zheng and Xiaodi
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گوید که :آیا بین فرهنگسازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان

آیا تغییر فرهنگسازمانی و ابعاد آن میتواند در سرمایه

فدراسیون ورزش معلولین رابطهای وجود دارد؟ بهعبارتدیگر،

اجتماعی یک سازمان تغیر ایجاد کند.

روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ

گروتات و دیگران و ناهاپیپ و گوشال ( )7773استفاده گردید

روش از نوع تحقیقات توصیفی ،همبستگی بود که به شیوه

که شامل  43سؤال بسته با طیف لیکرت بود 9 .تا  5مربوط به

میدانی انجام گرفت .جامعۀ آماری پژوهش را کلیه کارکنان

پیوند دوستی ،سؤاالت  6تا  97مربوط به پیوند خانوادگی،

فدراسیون ورزش معلولین به تعداد  957نفر تشکیل میداد؛ و

سؤاالت  99تا  95مربوط به پیوند کاری ،سؤاالت  96تا 77

نمونه با توجه به فرمول کوکران  970نفر تعیین شد که با روش

مربوط به شاخص ارزشها و هنجارها ،سؤاالت  79تا  76مربوط

نمونهگیری تصادفی ساده کار نمونهگیری انجام شد.

به شاخص مشارکت ،سؤاالت  70تا  39مربوط به احساس
تعهد ،سؤاالت  37تا  36مربوط به احساس تعلق و سؤاالت 30

در این پژوهش برای گردآوری دادهها از دو پرسشنامۀ
فرهنگسازمانی و سرمایه اجتماعی استفاده شد .پرسشنامۀ اول

تا  43مربوط به شاخص اعتماد میباشد.

پرسشنامۀ استاندارد دنیسون ( )7770میباشد که شامل 67

روایی پرسشنامهها را  5تن از اساتید مدیریت ورزشی تائید

سؤال بسته پاسخ با طیف لیکرت بود .سؤاالت  9تا  95مربوط به

کردند ،بهمنظور محاسبۀ پایایی پرسشنامهها پس از جمعآوری

فرهنگ مشارکتی بود بطوریکه سؤاالت  9تا  5مربوط به

میزان  95عدد پرسشنامه از جامعۀ مذکور و با استفاده از

شاخص توانمندسازی ،سؤاالت  6تا  97مربوط به شاخص تیم

نرمافزار اس پی اس اس پایایی پرسشنامهها از طریق آزمون

گرایی و سؤاالت  99تا  95مربوط به شاخص توسعه قابلیتها

آلفای کرونباخ موردمحاسبه قرار گرفت.

میباشد .سؤاالت  96تا  37مربوط به فرهنگ تداوم بود که

پایایی متغیر فرهنگ مشارکتی  ،7/88فرهنگ تداوم ،7/17

موارد  96تا  77مربوط به شاخصهای بنیادین 79،تا  75مربوط

فرهنگ سازگاری  ،7/19فرهنگ رسالت  7/80و درمجموع

به شاخص توافق و  76تا  37مربوط به شاخص هماهنگی و

برای پرسشنامۀ فرهنگسازمانی  7/17و برای پرسشنامۀ سرمایۀ

انسجام میباشد .سؤاالت  39تا  45مربوط به فرهنگ سازگاری

اجتماعی  7/88برآورد گردید و پایایی آنها تائید شد.

بود که موارد  39تا  35مربوط به شاخص ایجاد تغییر 36 ،تا 47

اطالعات پژوهش با استفاده از نرمافزارهای آماری اس پی اس

مربوط به شاخص مشتری مداری و  49تا  45مربوط به شاخص

اس  91و لیزرل تجزیهوتحلیل شد.

یادگیری سازمانی میباشد .سؤاالت  46تا  67مربوط به فرهنگ

عالوه بر استفاده از آمار توصیفی ،آزمون کالموگراف

رسالتی بود که موارد  46تا  57مربوط به شاخص نیت و جهت

اسمیرنوف برای مشخص کردن نرمال یا غیر نرمال بودن دادهها

استراتژیک 59،تا  55مربوط به شاخص اهداف و مقاصد و 56

و آزمونهای همبستگی اسپیرمن ،رگرسیون خطی چندگانه و

تا  67مربوط به شاخص چشمانداز میباشد .پرسشنامۀ دوم نیز

تحلیل عاملی تأییدی برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده

برای سنجش سرمایه اجتماعی است که از پرسشنامۀ استاندارد

شد.

یافتههای پژوهش
جدول  .3توزیع فراوانی نمونۀ موردمطالعه به تفکیک جنسیت ،سن و رشتۀ تحصیلی

متغیر

جنسیت

رشته تحصیلی

سن

مرد

زن

 74تا 33

 34تا 59

تربیتبدنی

غیر تربیتبدنی

تعداد

53

54

69

46

56

59

درصد

41/5

57/5

7/55

7/45

57/3

40/0

63
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با توجه به جدول  9مشاهده میشود که بیشترین حجم نمونه

تربیتبدنی با اختالف کمی بیشتر از افراد با مدرک غیر

در سنین  74تا  33سال قرار دارد و افراد دارای مدرک

تربیتبدنی هستند.

جدول  .2نتایج حاصل آزمون کلموگراف اسمیرنوف

Z
معناداری آزمون

فرهنگ

سرمایه

فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ

فرهنگ

اجتماعی

سازگاری

تداوم

رسالتی

مشارکتی

7/773

7/919

9/046

7/117

3/775

3/838

7/779

7/7779

7/777

7/779

7/7779

7/7779

کلموگراف
اسمیرنوف ()sig
مطابق با جدول  7مشاهده میشود که سطح معناداری ()sig

گفت تمامی دادهها دارای توزیع غیر نرمال هستند.

در تمامی متغیرها کمتر از  7/75میباشد .ازاینرو میتوان
جدول  .1بررسی رابطۀ بین فرهنگ و سرمایه اجتماعی کارکنان فدراسیون ورزش معلولین (نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن)

شاخص آماری
ضریب همبستگی

R2

Sig

فرهنگ با سرمایه اجتماعی

7/87

7/64

7/7779

فرهنگ سازگاری با سرمایه اجتماعی

7/66

7/43

7/7779

فرهنگ رسالتی با سرمایه اجتماعی

7/07

7/41

7/7779

فرهنگ مشارکتی با سرمایه اجتماعی

7/04

7/54

7/7779

فرهنگ تداوم با سرمایه اجتماعی

7/06

7/50

7/7779

متغیرها

مطابق با جدول شماره  3و با توجه به میزان ضریب همبستگی

سازگاری ،رسالتی ،مشارکتی و تداوم با سرمایه اجتماعی

و سطح معناداری مشاهده میشود که بین انواع فرهنگ

رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.

جدول  .4خالصۀ مدل رگرسیون

دوربین واتسون

خطای معیار تخمین

ضریب تعیین تعدیلشده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

7/375

7/374

7/666

7/608

7/87

همانگونه که در جدول  4مالحظه میشود میزان R

درصد میباشد .همچنین برای  R2عدد  7/608محاسبهشده

محاسبهشده برابر  7/87میباشد و این بدین معنی است که

است که میزان تبیین متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل را

ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته برابر 87

04

مطالعات مدیریت راهبردی و رفتار سازمانی در ورزش ،سال اول ،شماره  ،4زمستان 3131
نشان میدهد .بهبیاندیگر میتوان گفت حدود  68درصد

ثابت باشد .همچنین یکی دیگر از فرضهای آن ،فرض نرمال

تغییرات سرمایه اجتماعی به بعد فرهنگسازمانی ارتباط دارد.

بودن باقیماندههاست .برای بررسی این فرضها از آمارههای

یکی از موارد مهمی که در رگرسیون خطی باید بدان توجه

مربوط به باقیماندهها استفادهشده است ،جدول  6آمارههای

نمود وجود رابطۀ خودهمبستگی بین متغیرهای مستقل است

مربوط به باقیماندهها را نشان میدهد.

واتسون9

همانگونه که از شکلهای  9و  7و جدول  0مشخص است

محاسبهشده است .شده است که میزان تبیین متغیر وابسته از

نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ضرایب مسیر بین دو

طریق متغیرهای مستقل را نشان میدهد .بهبیاندیگر میتوان

متغیر فرهنگسازمانی و سرمایه اجتماعی  7/86و مقدار حد

گفت حدود  68درصد تغییرات سرمایه اجتماعی به بعد

معناداری  tبین متغیرهای مذکور  8/77و بزرگتر از + 9/16

فرهنگسازمانی ارتباط دارد.

است.

اگر این آماره بین  9/5تا  7/5باشد دلیل بر عدم وجود رابطه

بنابراین بین متغیر فرهنگسازمانی و سرمایۀ اجتماعی رابطۀ

خودهمبستگی بین متغیرها میباشد .این آماره طبق

معناداری وجود دارد .در این زمینه مهمترین عامل مربوط به

برآوردهای مدل برابر  7/3بوده و عدم وجود خودهمبستگی

متغیرهای فرهنگ تداوم و فرهنگ رسالت با بار عاملی 7/19

بین متغیرهای مستقل را میتوان نتیجه گرفت .7همبستگی

میباشد.

نداشتن متغیرهای مستقل به این معنی است که نتیجه یک

جدول  5نشاندهندۀ آمارهها و ضرایب برآورد شدۀ

مشاهده تأثیری بر نتیجه مشاهدات دیگر نداشته باشد.

رگرسیون میباشد.

که در جدول فوق از طریق آمارۀ دوربین

جدول  .3ضرایب برآورده شدۀ مدل رگرسیون

در رگرسیون ،در مواقعی که رفتار متغیر وابسته در یک بازۀ
زمانی موردمطالعه قرار میگیرد ممکن است با مشکل مستقل

سطح معناداری

متغیرهای مستقل را نشان داد میتوان از رگرسیون استفاده
کرد.

عدد ثابت 7/906

9/364

7/950

9/475

با توجه به P-Valueهای محاسبهشده که در جدول 5

فرهنگ

مالحظه میشود ،عاملهای فرهنگ مشارکت ،فرهنگ

مشارکتی

سازگاری در مدل مذبور معنادار نمیباشد و عاملهای
فرهنگ تداوم و فرهنگ رسالت معنادار هستند.
با توجه به ضرایب استانداردشده در جدول  5مالحظه میشود
که تأثیر فرهنگ تداوم بر سرمایه اجتماعی بیشتر از سایر انواع
فرهنگها میباشد.

T

نتیجه آمارۀ دوربین واتسون که عدم وجود خودهمبستگی بین

فرهنگ
تداوم
فرهنگ

یکی دیگر از فرضهای مدل رگرسیون خطی این است که

سازگاری

میانگین باقیماندهها بایستی برابر صفر و واریانس آنها عدد

فرهنگ

1. Durbin- Watson
 .2مقدار دوربین واتسون بر اساس رابطه ( d =2)1 -pقابل محاسبه می
باشد.

رسالت

7/7779

7/853

7/7779

3/185

7/964

7/446

-7/791 -7/986

4/736

7/374

B

رگرسیون خطی استفاده کرد ،در پژوهش حاضر با توجه به

خطای معیار

در صورت وجود خودهمبستگی در خطاها نمیتوان از

ضرایب استاندارد

نبودن خطاها برخورد کنیم.

7/904

7/730

7/993

7/969

7/711

7/973

7/780

7/316

-7/791

7/359
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جدول  .6اطالعات مربوط به باقیماندههای مدل رگرسیون

انحراف معیار

میانگین

حداکثر داده حداقل داده

تعداد

مقادیر برآوردی

7/4347

7/538

3/597

9/175

976

باقیمانده

7/7181

7/7777

7/0937

-7/5576

976

مقادیر برآوردی استاندارد

9/777

7/777

7/766

-9/458

976

باقیمانده استاندارد

7/189

7/777

7/749

-9/893

976

برابر  7/779و انحراف معیار آنها برابر  7/7181میباشد.

چنانچه در جدول  6مشاهده میشود میانگین باقیماندهها

جدول  .7نتایج آزمون همبستگی میان فرهنگسازمانی و سرمایه اجتماعی

متغیر
فرهنگسازمانی و سرمایه

ضریب مسیر

مقدار t

حد معنیداری t

7/86

8 /77

+ 9 /16

اجتماعی

بحث و نتیجهگیری
فرهنگسازمانی یک مکانیسم مهم برای انتقال پیامها و

فدراسیون حاکم باشد به همان میزان سرمایه اجتماعی کاهش

اطالعاتی است که بین الگوهای رفتاری مجاز و غیرمجاز طریق

مییابد.

سیاستها ،تصمیمات و فعالیتهای سازمان تفاوت خواهد

هرچند پژوهشهای زیادی در موردبررسی رابطۀ بین

گذاشت .یک فرهنگسازمانی قوی نقشی را بهعنوان یک

فرهنگسازمانی و سرمایه اجتماعی بهخصوص در رابطه با

حیطۀ قابلاعتماد و اهرمی قوی برای هدایت و تعادل رفتار

ورزش یافت نشد ولی نتیجه این تحقیق با نتایج تحقیقات ژانگ

اعضا بازی میکند (نورهازانا.)944 :7794 ،9

و زیاودی ( ،)7771نوآیین ( )9317و تقیزاده و همکاران

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین فرهنگسازمانی

( )9317همخوانی دارد .در بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازگاری

و سرمایۀ اجتماعی کارکنان فدراسیون ورزش معلولین بود.

و سرمایه اجتماعی نتایج تحقیق نشان داد که رابطۀ مثبت و

همچنین رابطۀ بین انواع فرهنگ سازگاری ،رسالتی ،مشارکتی

معناداری بین این دو متغیر وجود دارد .به نظر میرسد سازمان-

و تداوم با سرمایه اجتماعی موردبررسی قرار گرفت .همانطور

هایی که بهخوبی یکپارچهاند اغلب اثربخش هستند لذا

که نتایج پژوهش نشان داد بین فرهنگسازمانی و سرمایه

یکپارچگی درونی و انطباقپذیری بیرونی را میتوان مزیت و

اجتماعی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .وجود همبستگی

برتری سازمانهای اثربخش بهحساب آورد.

مثبت بین فرهنگسازمانی و سرمایه اجتماعی بیانگر این موضوع

در بررسی رابطۀ بین فرهنگ مشارکتی و سرمایه اجتماعی

است که به هر میزان فرهنگ قویتری بر فدراسیون ورزش

نتایج نشان داد که رابطۀ مثبت و معناداری بین این دو وجود

معلولین حاکم باشد به همان میزان به سرمایه اجتماعی بیشتری

دارد .نتیجه این تحقیق با تحقیق ناوارو و شی ( )7779که به

میتوان دستیافت و هرچقدر فرهنگ ضعیفتری بر

بررسی رابطۀ مشارکت اعضای سازمان و سرمایه اجتماعی آنان
پرداختهاند و نتیجه گرفتند هرچقدر مشارکت در یک سازمان
افزایش یابد به همان میزان سرمایه اجتماعی افزایش خواهد

1. Nor hazana

مطالعات مدیریت راهبردی و رفتار سازمانی در ورزش ،سال اول ،شماره  ،4زمستان 3131
یافت ،همخوانی دارد .انسانها فطرتا خواهان برابری با

و به دلیل نداشتن چشمانداز بلندمدت در مسیر خود دارای

یکدیگرند و تمایل دارند با آنها برخورد محترمانه و مشارکت

انحرافات زیادی میشود .همچنین به نظر میرسد اگر رفتار

جویانه شود ،خصوصا انسان فرهیخته متخصص قرن بیست و

کارکنان دارای ارزشهای پایهای و بنیادین نباشد ،اعتماد و

یکم خواستار این حق است که نظر وی را بشنوند ،مشارکت

همکاری دوجانبه و ارزشهای مشترک بین کارکنان سازمان از

کارکنان و درگیر شدن کارکنان در کار ،به این خواسته انسانی

دست میرود که درنتیجه میتواند سرمایه اجتماعی را در

پاسخ مثبت میدهد .با توجه به اینکه مشارکت دادن کارکنان

کارکنان سازمان کاهش دهد.

سازمان در اظهارنظرها ،تصمیمگیری و اجرای نظرات آنها
فضایی را در سازمان به وجود میآورد که موجب توسعۀ نیروی
انسانی و توانمندسازی آنها میگردد اینطور به نظر میرسد
که این قسمت در سازمان موردمطالعه ،نیازمند توجه و
تجدیدنظر بیشتر میباشد.
در بررسی رابطۀ بین فرهنگ تداوم و سرمایه اجتماعی نتایج
نشان داد که رابطۀ مثبت و معناداری بین این دو متغیر وجود
دارد .به نظر میرسد سازمانهایی که دارای ثبات و یکپارچگی
هستند و رفتار کارکنان از ارزشهای بنیادین نشأتگرفته باشد،
اغلب اثربخشی بیشتری نسبت به سازمانهای دیگر دارند.
همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد بین متغیر
فرهنگسازمانی و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
در این زمینه مهمترین عامل مربوط به متغیر فرهنگ تداوم و
فرهنگ رسالت میباشد .همانطور که اشاره شد سازمانی که

درمجموع نتایج این پژوهش نشان داد که بین انواع
فرهنگسازمانی (فرهنگ سازگاری ،رسالتی ،مشارکتی و
تداوم) با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد.
پیشنهاد میشود مشاورین و مدیران عالی سازمان سعی نمایند
بر اساس مدل دنیسون نیمرخ فرهنگسازمانی خود را در ابعاد
چهارگانه ترسیم نمایند تا بدینوسیله از فرهنگسازمانی خود
مطلع شوند ،آنگاه در خصوص اصالح ساختار ،اقدام نمایند .با
توجه به تأثیر بسیار زیاد فرهنگ رسالتی بر سرمایه اجتماعی
پیشنهاد میشود مدیران عالیرتبه سازمان نسبت به ارائۀ
چشمانداز بلندمدت و تشریح دقیق اهداف سازمان در ابتدای
ورود به کار کارکنان و همچنین در طی خدمت اقدام نمایند.
پیشنهاد میگردد در راستای تقویت انگیزۀ کارکنان ،دبیرخانۀ
نظام پیشنهادها شکلگرفته و به قوت به کار خود ادامه دهد.

مأموریت خود را نداند معموال راه خود را درست طی نمیکند
همچنین با توجه به نقش زیاد فرهنگ تداوم در سرمایه

ادامه دهد .همچنین مدیران عالی سازمان در جلسات و در روند

اجتماعی پیشنهاد میشود مدیران عالی و کارکنان سازمان

تصمیمگیری از کارمندان سطوح پایین نیز نظرخواهی کنند و

هنگام تصمیمگیری برای انجام فعالیتهای سازمان باوجود

نظرات و پیشنهادها آنها را در تصمیمات و فعالیتهای سازمان

دیدگاههای متقابلی که احتماال باهم دارند درنهایت در رابطه

مدنظر قرار دهند.

با تصمیمات مدنظر توافق و هماهنگی حاصل کنند تا درنتیجه
فعالیتهای سازمان با هماهنگی و انسجام بیشتری به کار خود
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