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 و سرمایۀ اجتماعی کارکنان فدراسیون ورزش معلولین سازمانیفرهنگبین  یرابطه

 

 2یدوست یمرتض ؛*3یانیس یقاسم یجتبم

 (99/71/9313له: تاریخ پذیرش مقا           70/70/9313)تاریخ دریافت مقاله:  

 

 

 

 چکیده
و سرمایه اجتماعی کارکنان فدراسیون ورزش معلولین بود. جامعۀ آماری  سازمانیفرهنگهدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین 

نفر تعیین شد. جهت  970نفر بود و حجم نمونه طبق فرمول کوکران  957شامل کلیۀ کارکنان فدراسیون ورزش معلولین به تعداد 

( و برای بررسی متغیر سرمایه 7770دنیسون ) سازمانیفرهنگنامۀ استاندارد از پرسش سازمانیفرهنگاطالعات مربوط به  گردآوری

ها نامهپرسش پایایی( استفاده گردید. 7773نامۀ استاندارد سرمایه اجتماعی گروتات و دیگران و ناهاپیپ و گوشال )اجتماعی از پرسش

برای  ؛ و17/7 یسازمانفرهنگ پرسشنامۀ نامه از جامعۀ مذکور و از طریق آلفای کرونباخ برایدد پرسشع 95آوری میزان پس از جمع

های کلموگروف آزمونها در دو سطح توصیفی و استنباطی )داده وتحلیلتجزیهبرآورد شد.  88/7 یاجتماعنامۀ سرمایه پرسش

آماری اس پی اس اس  افزارهاینرمو با استفاده از  (لی تأییدیل عامو تحلی چندگانهاسمیرنوف، همبستگی اسپیرمن، رگرسیون خطی 

و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و  سازمانیفرهنگبین  درمجموعهای پژوهش حاکی از آن است که . یافتهانجام گرفت 0/8لیزرل  و 91

خود را  سازمانیفرهنگمدل دنیسون نیمرخ (. بهتر است مدیران عالی سازمان سعی نمایند بر اساس ≥75/7pدارد )معناداری وجود 

 خود مطلع شوند، آنگاه در خصوص اصالح ساختار، اقدام نمایند. سازمانیفرهنگاز  وسیلهبدینترسیم نمایند تا 

 ، سرمایه اجتماعی، فدراسیون ورزش معلولینسازمانیفرهنگواژگان کلیدی: 
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 مهمقد

جدیدی  ا  ی نسبتدهها، پدیها از جهت فرهنگتوجه به سازمان

. سازمان و مدیریت صورت گرفته است ۀاست که در مطالع

ای واقعی و بسیار نیرومند است و نقش پدیده 9سازمانیفرهنگ

کند. های امروزی ایفا میاساسی را در نظارت و کنترل سازمان

ها به دگرگونی و در فرایند بازسازی، بخش مهمی از برنامه

 سازمانیفرهنگ. یابدمیتصاص اخ سازمانیفرهنگپرورش 

ها از یکدیگر ترین وجه تمایز سازمانهمانند فرهنگ ملی، عمده

دهد و تشکیل می المللیبینرا چه در سطح ملی و چه در سطح 

موجبات انسجام و تعهد اعضا را نسبت به اهداف سازمان پدید 

 .(967 :9317عامری فرد و جهانی،آورد )می

ط عوامل مختلفی از قبیل جامعه، توس سازمانیفرهنگ    

بنابراین، هر جامعه، ؛ گیرد، بازار و رقابت شکل میآوریفن

خاص خود را  سازمانیفرهنگسازمان و حتی واحد سازمانی 

نظران بسیاری از محققان و صاحب (.97: 7778، 7دمرست) دارد

سازمان به این  هایها و شکستدالیل موفقیت شناختیپدر 

 چون ها عواملیکه تنها علل توفیق سازمان اندرسیدهنتیجه 

و تجهیزات نیست، بلکه عوامل غیرمادی و  آوریفنساختار، 

موفقیت در  ۀ. لذا الزماندبودهثر ؤها ممعنوی در کامیابی سازمان

مناسب است.  سازمانیفرهنگهر سازمان داشتن 

ای از ای از معانی مشترک یا مجموعهمجموعه سازمانیفرهنگ

های یک سازمان را های بسیار مهم است که ارزشیژگیو

ی انجام و برای کارکنان یک مجموعه شیوه دهندمیتشکیل 

غالمی کند )میرا در سازمان مشخص  هاآنامور و رفتار 

 (.976 :9317حیدرآبادی، 

در چارچوب جامعه، محیط، قوانین و  3شخصیت سازمانی     

تعریف  سازمانیفرهنگ وانعنبهاست که  گرفتهشکلهنجارها 

های خاص خود را . هر سازمانی هدف، منابع و فعالیتشودمی

ها دارای ی سازمانبنابراین این امر مسلم است که همه؛ دارد

ها سازمان سازمانیفرهنگهستند، تفاوت بین  سازمانیفرهنگ

ها های آن سازمانبرگرفته از تفاوت بین اهداف، منابع و فعالیت

هایی های یک جامعه شباهتمچنین بین فرهنگ سازماناست. ه

                                                 
1. Organizational culture  

2. Demerest 

3. Organizational character 

ها وجود دارد که دلیل آن این است که همۀ این فرهنگ

: 7794، 4گولساگ و اوغور) هستند یک جامعه فرهنگخرده

فرهنگ الگویی از مفروضات مشترک است که گروه  (.745

پذیری خارجی و مشکالت انطباق کهطوریبه، گیردفرامی

، 5زهیر و همکاران) کندلی گروه را حل میهماهنگی داخ

قوی و مؤثر،  سازمانیفرهنگی با توسعه (.9460: 7799

جاکوبس ) آورند به دستعملکرد مؤثری  توانندمیها سازمان

اثربخشی سازمان را  سازمانیفرهنگ(. 977: 7793، 6و همکاران

؛ (605: 7771، 0گریگوری و همکاران) دهدتحت تأثیر قرار می

، باورها و مفروضات اساسی هاارزشتحت عنوان  معموال  و

 کندشود که به هماهنگی رفتار اعضا کمک میشناخته می

به سازمان  سازمانیفرهنگ(. 997: 7797، 8مکینتاش و دوهرتی)

 عنوانبه ؛ و(944: 7770، 1چئونگ و همکاران) دهدهویت می

ذارد گیکی از عواملی که بر شایستگی سازمانی تأثیر می

: 7799، 97آکتاش و همکاران) گیردقرار می یموردبررس

مثبت( فرهنگی است که در مناسب ) سازمانیفرهنگ (.9565

های ها و استراتژیجهت مأموریت، آرمان مشترک، هدف

پذیر که در آن هنجارها سازمان حرکت کند، فرهنگی انعطاف

 هاآن یوسیلهبهشوند که بتوان می تائیدو باورهایی تقویت یا 

عالئم موجود در محیط را شناسایی و تفسیر کرد و واکنش 

 :9319الته سیفری و تندنویس، کمناسب از خود نشان داد )

971.) 

کارمندان از فرهنگ یک سازمان تأثیرپذیرند،  ازآنجاکه    

یک بخش مهمی برای  سازمانیفرهنگگفت که  توانمی

 سازمانیفرهنگه با رود. در رابطهدایت کارمندان به شمار می

در  عمدتا است که  گرفتهانجاممیالدی تحقیقاتی  9187از سال 

 در بازدهی سازمان بوده است سازمانیفرهنگرابطه با اثرات 

هم در  سازمانیفرهنگ (.775: 7793، 99بینگل و همکاران)

                                                 
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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هایی که یک رفتار کارمندان تأثیرگذار است و هم در ارزش

مؤثر و  سازمانیفرهنگهد. اگر یک دسازمان را تشکیل می

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

احساس بازدهی بیشتری کنند و در یک جو و  توانندمیسازمان 

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

های مکرر بین ها و واکنشاز طریق تعامل سازمانیفرهنگ

آن  گرفتن نظرگیرد و بدون در کل میاعضای سازمان ش

یک ارتباط  سازمانیفرهنگکه طوریسازمان وجود دارد، به

ی معانی خاموش آن را یک زنجیره توانمی سازمانی است که

های سازمانی را های انسانی و فرایندکه معانی خاص همۀ فعالیت

عوامل تشکیل  ترینمهمدهد، دانست. یکی از ارائه می

کیفیت  ناشی از تعامالت بین کارمندان و زمانیسافرهنگ

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

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

گیرد بحث سرمایه قرار می یموردبررساعضای آن سازمان 

به پیوندهای اجتماعی،  سرمایه اجتماعیاست.  3اجتماعی

اشاره دارد، سازمان همکاری  هاآنا و اعتماد همراه با هنجاره

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

های همراه با هنجارها، نهادها، روابط و هنجارها، شبکه"

و درک مشترکی که تعاون و همکاری را در درون و  هاارزش

ه و نجارزادکند )تعریف می "کنندها تسهیل میمیان گروه

های اجتماعی (. سرمایه اجتماعی از شبکه987 :9319سلیمانی، 

رسمی  تواندمیهای اجتماعی است. شبکه گرفتهنشأت

های فرهنگی یا )سنت غیررسمی)مجموعه مؤسسات رسمی( و 

 سرمایه اجتماعی(. 748: 7794، 5دینگا) اصول اخالقی( باشد

 دهندهباطارت، میان گروهی و گروهیدرون صورتبهتواند می

و  های مبادلهاز طریق کاهش هزینه همچنینوجود داشته باشد. 

مکمل سایر اشکال  عنوانبه تواندمیتسهیل گردش اطالعات 

و  وریبهرهثری در افزایش ؤسرمایه عمل کرده و نقش م

 (.985، 9317مهدوی و عزیزمحمدلو، ) نوآوری داشته باشد

درتی است که ساختار منابع اجتماعی، انرژی یا ق ۀسرمای     

اجتماعی بر  ۀدهد و در یک زمینعوامل اقتصادی را شکل می

                                                 
1. Yusel et al.  

2. Cucu and Guit 

3. Social capital  

4. Organization for Economic Co-operation & 

Development  

5. Dinga 

، 6پاتل و کنکلین) کنند کندروی هدف خاص، تمرکز می

از گفت سرمایه اجتماعی  توانمی کهطوریبه (.9755: 7794

روابط اجتماعی و پیوند افراد موجود در سازمان و جامعه ایجاد 

و های اجتماعی شبکه دل اطالعاتشود. این افراد با تبامی

 شوندمیمند بهره دوجانبههمکاری در حل مشکالت از روابط 

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

های مشترک میان افراد، احساس ، ارزشدوجانبهتعهد و اعتماد 

اجتماعی میان آنان است. اعتماد اجتماعی و  دادوستدمالکیت و 

-جتماعی، دو رکن اساسی سرمایه اجتماعی محسوب میشبکۀ ا

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

انگیزۀ رشد و  هاآننیازمند محیطی هستند که به  دیدهآموزش

بر سرمایه  گذاریسرمایهتوسعه بدهد، چنین محیطی تنها از راه 

جتماعی یک ، سرمایه اطورکلیبهاجتماعی محقق خواهد شد. 

ظرفیت، جوهر اجتماعی یا هنجاری غیررسمی است که 

بخشد. هر همکاری میان افراد و نهادهای یک جامعه را ارتقا می

ی اجتماعی برای رسیدن به اهداف خود، عالوه بر افراد شبکه

و ابزار مادی، به عواملی مانند اعتماد،  باتجربهآگاه و 

که این عوامل همان  ، تعهد و ... نیاز داردپذیریمسئولیت

 (.17 :9317نوآیین، های اجتماعی هستند )سرمایه

و  سازمانیفرهنگ ینهیدرزم شدهانجامهای بیشتر پژوهش    

های اداری، تجاری سرمایه اجتماعی در دو دهۀ اخیر، در حوزه

با استفاده از  ویژهبهورزش و  درزمینهو صنعتی بوده و 

خورد. تری به چشم میهای کمهای جدید پژوهشچارچوب

و سرمایه  سازمانیفرهنگ درزمینۀهایی که پژوهش طورکلیبه

 ازجملهبه مواردی اشاره کرد.  توانمیاست  شدهانجاماجتماعی 

( در تحقیقی به بررسی رابطه بین 9317) زاده و همکارانتقی

های و سرمایه اجتماعی دبیران در دبیرستان سازمانیفرهنگ

 نشانگر این بود آمدهدستبهیز پرداختند و نتیجه پسرانه شهر تبر

که رابطۀ معناداری بین فرهنگ سازگاری، فرهنگ رسالتی، 

 .مشارکتی و فرهنگ تداوم با سرمایه اجتماعی وجود دارد

و سرمایه  سازمانیفرهنگدر تحقیقی به بررسی رابطه بین 

د و های پسرانه شهر تبریز پرداختناجتماعی دبیران در دبیرستان

که رابطۀ معناداری بین  نشانگر این بود آمدهدستبهنتیجه 

                                                 
6. Patel and Conklin 

7. Ring and Peredo 

8. Unger et al 
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فرهنگ سازگاری، فرهنگ رسالتی، مشارکتی و فرهنگ تداوم 

کالته سیفری و همکاران با سرمایه اجتماعی وجود دارد. 

 سازمانیفرهنگ( در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین 9319)

 استان تهران یبدنتربیتکل  ۀو کارآفرینی سازمانی در ادار

و  سازمانیفرهنگنشان داد که بین  هاآنپرداختند. نتایج 

تجاری . کارآفرینی سازمانی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد

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

-بر اثربخشی سازمانی در سازمان سازمانیفرهنگو  گراتحول

تأثیر  سازمانیفرهنگجه گرفتند که های ورزشی پرداختند نتی

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

 سازمانیفرهنگبه نقش  لیفراتحلپژوهشی با رویکرد 

دهی به سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصاد ها در شکلشهرداری

تحقیق خود نتیجه گرفت  بندیجمعشهری پرداخت. محقق در 

فت در تولید و سطح زندگی و توسعۀ شهری و بهبود و پیشر

ها تنها ناشی از فرایند سنتی همچنین وضعیت مالی شهرداری

تراکم سرمایه نبوده است، بلکه علت اصلی این پیشرفت وجود 

 .سرمایه اجتماعی است

در پژوهشی به بررسی ( 7771) 9ژانگ و زیاودی    

نی و توانایی ، سرمایه اجتماعی، یادگیری سازماسازمانیفرهنگ

 آمدهدستبهپرداختند و نتیجه  وکارکسبانسجام در دانش 

تأثیر مثبتی بر روی سرمایه  سازمانیفرهنگنشانگر این بود که 

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

، خالقیت و عملکرد سازمانی نتیجه گرفتند سازمانیفرهنگبا 

یادی در خالقیت و عملکرد تا حد ز سازمانیفرهنگکه 

مدل  هاآنکارکنان تأثیرگذار است. از همین رو 

هایی که در پی ترویج را برای سازمان سازمانیفرهنگ

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

به بررسی رابطه مشارکت اعضای سازمان و سرمایه اجتماعی 

وهش نشان داده است که هرچقدر این پژنتایج ، اندپرداختهآنان 

مشارکت در یک سازمان افزایش یابد به همان میزان سرمایه 

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

و عملکرد  سازمانیفرهنگدر پژوهشی به بررسی ارتباط بین 

ی کارکنان در چند بیمارستان منتخب انگلستان در دو دوره

                                                 
1. Song-zheng, Z. & Xiao-di, Z 

2. Hogan, & Coote  

3. Navarro, V., & Shi, L 

4. Jacobs. R  and et al 

در  سازمانیفرهنگنشان داد که  هاآنتایج زمانی پرداختند. ن

های زمانی مختلف متفاوت است، ها و در دورهبیمارستان

نشان داد که بین فرهنگ و عملکرد  هاآنهمچنین پژوهش 

 .ارتباط مثبتی وجود دارد

بر کارکنان و اعضای سازمان به حدی  سازمانیفرهنگتأثیر     

به چگونگی  توانمیزیاد است که با بررسی زوایای آن 

احساسات، رفتار و نگرش اعضای سازمان پی برد و 

 بینیپیشاحتمالی آنان را در مورد اتفاقات آتی  العملعکس

بخش مکمل عملکرد سازمان  درواقع سازمانیفرهنگکرد. 

 تکتکاست. غنای این فرهنگ سبب ایجاد همدلی در میان 

د تا خود کنکمک می هاآنو به  شودمیاعضای یک سازمان 

با سرمایه اجتماعی و  سازمانیفرهنگرا در یک صف ببینند. 

. هر چه پذیرندمیابعاد آن تعامل جدی داشته و از یکدیگر تأثیر 

ذخیرۀ سرمایه اجتماعی در سازمان باالتر باشد، نیاز به تدوین 

قوانین و مقررات و ایجاد نهادهای اجرایی و نظارتی کاهش 

رسد مدیران از به نظر می (.97: 7794 ،5ژنگ و خیادی)یابد می

ها، ها و بخشنامهها و عواملی مانند دستورالعملطریق شاخص

، ترور و تخریب پراکنیشایعهنهادهای متعدد نظارتی و بازرسی، 

کارکنان به سازمان،  اعتناییبیها، تخلفات اداری، شخصیت

اعی توانند میزان سرمایه اجتممی ...افزایش غیبت و مرخصی و

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

عوامل در سازمان بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی کمتر خواهد 

 بود.

ها از اصول واحدی های ورزشی همانند دیگر سازمانسازمان    

کنند، با این تفاوت که های مربوط پیروی میدر همه بخش

انسان و ارائۀ  توجهمعمدۀ اهداف سازمان در بحث ورزش 

خدمات بهینه به اوست، در این میان عواملی مانند 

در میزان اعتماد و انگیزش و تعهد  تواندمی سازمانیفرهنگ

سرمایه اجتماعی سازمان  ترینبزرگ عنوانبهاجتماعی کارکنان 

 عنوانبهفدراسیون ورزش معلولین  کهازآنجاییمؤثر باشد. لذا 

ریزی و توسعۀ همی در برنامهیک سازمان ورزشی نقش م

 ازآنجاکهورزش معلولین در سطح کشور را بر عهده دارد و 

محقق را بر آن  پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته است

 ریزیطرحداشت برای شناخت محیط فدراسیون این پژوهش را 

کند. این پژوهش در پی آن است تا به این سؤال اساسی پاسخ 

                                                 
5. Zheng and Xiaodi 
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و سرمایه اجتماعی کارکنان  سازمانیگفرهنگوید که: آیا بین 

، دیگرعبارتبهای وجود دارد؟ فدراسیون ورزش معلولین رابطه

در سرمایه  تواندمیو ابعاد آن  سازمانیفرهنگآیا تغییر 

 اجتماعی یک سازمان تغیر ایجاد کند.

 شناسی تحقیقروش 

پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ 

توصیفی، همبستگی بود که به شیوه  ع تحقیقاتروش از نو

میدانی انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش را کلیه کارکنان 

 ؛ ودادنفر تشکیل می 957فدراسیون ورزش معلولین به تعداد 

شد که با روش  تعییننفر  970نمونه با توجه به فرمول کوکران 

 انجام شد. گیرینمونهتصادفی ساده کار  گیرینمونه

نامۀ ها از دو پرسشدر این پژوهش برای گردآوری داده    

نامۀ اول و سرمایه اجتماعی استفاده شد. پرسش سازمانیفرهنگ

 67شامل باشد که ( می7770نامۀ استاندارد دنیسون )پرسش

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

مربوط به  5 تا 9 سؤاالتفرهنگ مشارکتی بود بطوریکه 

تیم مربوط به شاخص  97تا  6 سؤاالت، توانمندسازیشاخص 

ها مربوط به شاخص توسعه قابلیت 95تا  99 سؤاالتو  گرایی

مربوط به فرهنگ تداوم بود که  37تا  96 سؤاالتباشد. می

مربوط  75تا  79های بنیادین،مربوط به شاخص 77تا  96موارد 

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

مربوط به فرهنگ سازگاری  45 تا 39سؤاالت باشد. انسجام می

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

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

مربوط به فرهنگ  67تا  46 سؤاالت. باشدمییادگیری سازمانی 

مربوط به شاخص نیت و جهت  57تا  46رد موارسالتی بود که 

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

نامۀ دوم نیز . پرسشباشدمی اندازچشممربوط به شاخص  67تا 

 نامۀ استانداردبرای سنجش سرمایه اجتماعی است که از پرسش

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

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

مربوط به پیوند خانوادگی،  97تا  6 سؤاالتدوستی، پیوند 

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

مربوط  76تا  79 سؤاالتو هنجارها،  هاارزشمربوط به شاخص 

احساس مربوط به  39تا  70 سؤاالتبه شاخص مشارکت، 

 30 سؤاالتمربوط به احساس تعلق و  36تا  37 سؤاالتتعهد، 

 باشد.مربوط به شاخص اعتماد می 43تا 

 تائیدتن از اساتید مدیریت ورزشی  5را  هاپرسشنامهروایی 

آوری ها پس از جمعنامهپرسش پایایی ۀمحاسب منظوربه، کردند

اده از با استفو نامه از جامعۀ مذکور عدد پرسش 95میزان 

از طریق آزمون  هانامهپایایی پرسش اس پی اس اس افزارنرم

  قرار گرفت. موردمحاسبهکرونباخ آلفای 

، 17/7تداوم ، فرهنگ 88/7 یمشارکتمتغیر فرهنگ پایایی 

 درمجموعو  80/7، فرهنگ رسالت 19/7فرهنگ سازگاری 

و برای پرسشنامۀ سرمایۀ  17/7 سازمانیفرهنگبرای پرسشنامۀ 

 شد. تائید هاآنبرآورد گردید و پایایی  88/7اجتماعی 

ری اس پی اس آما افزارهاینرماطالعات پژوهش با استفاده از 

 شد.  وتحلیلتجزیهو لیزرل  91اس 

کالموگراف  آزمونعالوه بر استفاده از آمار توصیفی، 

ها مال بودن دادهبرای مشخص کردن نرمال یا غیر نر اسمیرنوف

و  چندگانهرگرسیون خطی ، همبستگی اسپیرمن یهاآزمونو 

های پژوهش استفاده تحلیل عاملی تأییدی برای آزمون فرضیه

 شد.

 

 پژوهش هاییافته
 به تفکیک جنسیت، سن و رشتۀ تحصیلی موردمطالعهتوزیع فراوانی نمونۀ  .3جدول 

 متغیر

 

 

 رشته تحصیلی سن جنسیت

 بدنیتربیتغیر  بدنیتربیت 59 تا 34 33 تا 74 زن مرد

 59 56 46 69 54 53 تعداد

 0/40 3/57 45/7 55/7 5/57 5/41 درصد
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شود که بیشترین حجم نمونه مشاهده می 9با توجه به جدول 

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

غیر  با اختالف کمی بیشتر از افراد با مدرک بدنیتربیت

 هستند. بدنیتربیت

 کلموگراف اسمیرنوف آزموننتایج حاصل  .2 جدول

سرمایه  

 اجتماعی

فرهنگ 

 سازگاری

فرهنگ 

 تداوم

فرهنگ 

 رسالتی

فرهنگ 

 مشارکتی

 فرهنگ

Z 
773/7 919/7 046/9 117/7 775/3 838/3 

معناداری آزمون 

کلموگراف 

 (sig) یرنوفاسم

779/7 7779/7 777/7 779/7 7779/7 7779/7 

 

( sigشود که سطح معناداری )می مشاهده 7 مطابق با جدول

 توانمی روازاین. باشدمی 75/7تمامی متغیرها کمتر از  در

 ها دارای توزیع غیر نرمال هستند.گفت تمامی داده

 اسپیرمن( همبستگینتایج حاصل از )بررسی رابطۀ بین فرهنگ و سرمایه اجتماعی کارکنان فدراسیون ورزش معلولین  .1 جدول

 شاخص آماری

 متغیرها

 

 ضریب همبستگی

 
2R 

 

 

Sig 

 7779/7 64/7 87/7 سرمایه اجتماعی فرهنگ با

 7779/7 43/7 66/7 سرمایه اجتماعی فرهنگ سازگاری با

 7779/7 41/7 07/7 سرمایه اجتماعی فرهنگ رسالتی با

 7779/7 54/7 04/7 سرمایه اجتماعی فرهنگ مشارکتی با

 7779/7 50/7 06/7 سرمایه اجتماعی گ تداوم بافرهن

                          

و با توجه به میزان ضریب همبستگی  3شماره  با جدولمطابق 

بین انواع فرهنگ شود که مشاهده می و سطح معناداری

سازگاری، رسالتی، مشارکتی و تداوم با سرمایه اجتماعی 

 رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.

 خالصۀ مدل رگرسیون .4 جدول

 ضریب همبستگی ضریب تعیین شدهتعدیلضریب تعیین  خطای معیار تخمین دوربین واتسون

375/7 374/7 666/7 608/7 87/7 

 

 Rشود میزان مالحظه می 4گونه که در جدول همان

باشد و این بدین معنی است که می 87/7برابر  شدهمحاسبه

 87رهای مستقل و وابسته برابر ضریب همبستگی بین متغی

 شدهمحاسبه 608/7عدد  2Rباشد. همچنین برای درصد می

است که میزان تبیین متغیر وابسته از طریق متغیرهای مستقل را 
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درصد  68گفت حدود  توانیم گریدانیببهدهد. نشان می

 ارتباط دارد. یسازمانفرهنگتغییرات سرمایه اجتماعی به بعد 

د مهمی که در رگرسیون خطی باید بدان توجه یکی از موار

بین متغیرهای مستقل است  خودهمبستگینمود وجود رابطۀ 

 9که در جدول فوق از طریق آمارۀ دوربین واتسون

شده است که میزان تبیین متغیر وابسته از است.  شدهمحاسبه

 توانمی دیگربیانبهدهد. طریق متغیرهای مستقل را نشان می

درصد تغییرات سرمایه اجتماعی به بعد  68گفت حدود 

 ارتباط دارد. سازمانیفرهنگ

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

. این آماره طبق باشدمیبین متغیرها  خودهمبستگی

همبستگی بوده و عدم وجود خود 3/7برآوردهای مدل برابر 

. همبستگی 7رفتنتیجه گ توانمیبین متغیرهای مستقل را 

معنی است که نتیجه یک  نداشتن متغیرهای مستقل به این

 مشاهده تأثیری بر نتیجه مشاهدات دیگر نداشته باشد. 

در رگرسیون، در مواقعی که رفتار متغیر وابسته در یک بازۀ 

گیرد ممکن است با مشکل مستقل قرار می موردمطالعهزمانی 

 نبودن خطاها برخورد کنیم. 

توان از وجود خودهمبستگی در خطاها نمیدر صورت 

رگرسیون خطی استفاده کرد، در پژوهش حاضر با توجه به 

نتیجه آمارۀ دوربین واتسون که عدم وجود خودهمبستگی بین 

از رگرسیون استفاده  توانمیمتغیرهای مستقل را نشان داد 

 کرد.

 5که در جدول  شدهمحاسبه یها P-Value با توجه به

های فرهنگ مشارکت، فرهنگ شود، عاملمالحظه می

های باشد و عاملسازگاری در مدل مذبور معنادار نمی

 فرهنگ تداوم و فرهنگ رسالت معنادار هستند.

شود مالحظه می 5جدول در  استانداردشدهبا توجه به ضرایب 

که تأثیر فرهنگ تداوم بر سرمایه اجتماعی بیشتر از سایر انواع 

 .باشدها میفرهنگ

های مدل رگرسیون خطی این است که یکی دیگر از فرض

عدد  هاآنها بایستی برابر صفر و واریانس میانگین باقیمانده

                                                 
1. Durbin- Watson 

قابل محاسبه می  2= d(p- 1مقدار دوربین واتسون بر اساس رابطه ). 2

 باشد.

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

های ها از آمارههاست. برای بررسی این فرضبودن باقیمانده

های آماره 6 است، جدول شدهاستفادهها مربوط به باقیمانده

 دهد.ها را نشان میمربوط به باقیمانده

مشخص است  0و جدول  7و  9های که از شکل گونههمان

نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ضرایب مسیر بین دو 

و مقدار حد  86/7و سرمایه اجتماعی  سازمانیفرهنگمتغیر 

+  16/9از  تربزرگو  77/8بین متغیرهای مذکور  tمعناداری 

 .است

و سرمایۀ اجتماعی رابطۀ  سازمانیفرهنگبنابراین بین متغیر 

عامل مربوط به  ترینمهممعناداری وجود دارد. در این زمینه 

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

 باشد.می

 شدۀ برآورد ضرایب و هاآماره دهندۀنشان 5 جدول

 .باشدیم رگرسیون

 رگرسیون مدل شدۀ برآورده ضرایب. 3 جدول

 

ح 
سط

ی
دار
عنا
م

 

T 

رد
دا
ستان

ب ا
رای
ض

 

یار
 مع
ی
طا
خ

 

B 

 730/7 904/7  364/9 906/7 عدد ثابت

 فرهنگ

 مشارکتی 
950/7 475/9 964/7 993/7 969/7 

 فرهنگ

 تداوم
7779/7 185/3 446/7 711/7 316/7 

 فرهنگ

 سازگاری 
853/7 986/7- 791/7- 973/7 791/7- 

 فرهنگ

 رسالت
7779/7 736/4 374/7 780/7 359/7 
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 های مدل رگرسیوناطالعات مربوط به باقیمانده .6 جدول

 تعداد حداقل داده حداکثر داده میانگین انحراف معیار 

 976 175/9 597/3 538/7 4347/7 برآوردیمقادیر 

 976 -5576/7 0937/7 7777/7 7181/7 باقیمانده

 976 -458/9 766/7 777/7 777/9 داستاندار برآوردیمقادیر 

 976 -893/9 749/7 777/7 189/7 باقیمانده استاندارد

ها شود میانگین باقیماندهمشاهده می 6چنانچه در جدول 
 باشد.می 7181/7برابر  هاآنو انحراف معیار  779/7برابر 

 

 و سرمایه اجتماعی سازمانیفرهنگنتایج آزمون همبستگی میان . 7 جدول

 t داریمعنیحد  tمقدار  ضریب مسیر متغیر

و سرمایه  سازمانیفرهنگ

 اجتماعی

86/7 77 /8 16 /9 + 

 

 

 گیرینتیجهبحث و 

ها و یک مکانیسم مهم برای انتقال پیام سازمانیفرهنگ

طریق  ازغیرمجاطالعاتی است که بین الگوهای رفتاری مجاز و 

تفاوت خواهد  های سازمانها، تصمیمات و فعالیتسیاست

یک  عنوانبهقوی نقشی را  سازمانیفرهنگگذاشت. یک 

و اهرمی قوی برای هدایت و تعادل رفتار  اعتمادقابلحیطۀ 

 (.944: 7794، 9نورهازانا) کنداعضا بازی می

 سازمانیفرهنگهدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین     

بود.  و سرمایۀ اجتماعی کارکنان فدراسیون ورزش معلولین

همچنین رابطۀ بین انواع فرهنگ سازگاری، رسالتی، مشارکتی 

 طورهمانقرار گرفت.  یموردبررسو تداوم با سرمایه اجتماعی 

و سرمایه  سازمانیفرهنگکه نتایج پژوهش نشان داد بین 

اجتماعی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. وجود همبستگی 

ماعی بیانگر این موضوع و سرمایه اجت سازمانیفرهنگمثبت بین 

تری بر فدراسیون ورزش است که به هر میزان فرهنگ قوی

معلولین حاکم باشد به همان میزان به سرمایه اجتماعی بیشتری 

بر  تریضعیففرهنگ  هرچقدرو  افتیدست توانمی

                                                 
1  . Nor hazana 

فدراسیون حاکم باشد به همان میزان سرمایه اجتماعی کاهش 

 یابد.می

رابطۀ بین  یموردبررسیادی در های زپژوهش هرچند    

در رابطه با  خصوصبهو سرمایه اجتماعی  سازمانیفرهنگ

ژانگ  نتیجه این تحقیق با نتایج تحقیقاتورزش یافت نشد ولی 

همکاران زاده و ( و تقی9317) نیینوآ(، 7771) یاودیزو 

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

ی نتایج تحقیق نشان داد که رابطۀ مثبت و و سرمایه اجتماع

-سازمانرسد معناداری بین این دو متغیر وجود دارد. به نظر می

هستند لذا  اثربخشاند اغلب یکپارچه خوبیبههایی که 

توان مزیت و بیرونی را می پذیریانطباقیکپارچگی درونی و 

 آورد.  حساببه اثربخشهای برتری سازمان

بطۀ بین فرهنگ مشارکتی و سرمایه اجتماعی در بررسی را    

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

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

بررسی رابطۀ مشارکت اعضای سازمان و سرمایه اجتماعی آنان 

ان و نتیجه گرفتند هرچقدر مشارکت در یک سازم اندپرداخته

افزایش یابد به همان میزان سرمایه اجتماعی افزایش خواهد 
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ها فطرتا  خواهان برابری با انسانیافت، همخوانی دارد. 

برخورد محترمانه و مشارکت  هاآنیکدیگرند و تمایل دارند با 

جویانه شود، خصوصا  انسان فرهیخته متخصص قرن بیست و 

وند، مشارکت یکم خواستار این حق است که نظر وی را بشن

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

دهد. با توجه به اینکه مشارکت دادن کارکنان پاسخ مثبت می

 هاآنگیری و اجرای نظرات نظرها، تصمیمسازمان در اظهار

آورد که موجب توسعۀ نیروی می به وجودفضایی را در سازمان 

رسد می به نظر طوراینگردد می هاآن توانمندسازیانسانی و 

، نیازمند توجه و موردمطالعهکه این قسمت در سازمان 

 باشد.بیشتر می دنظریتجد

در بررسی رابطۀ بین فرهنگ تداوم و سرمایه اجتماعی نتایج     

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

دارای ثبات و یکپارچگی  هایی کهسازمان رسدبه نظر میدارد. 

باشد،  گرفتهنشأتهای بنیادین هستند و رفتار کارکنان از ارزش

های دیگر دارند. اغلب اثربخشی بیشتری نسبت به سازمان

نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد بین متغیر همچنین 

و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.  سازمانیفرهنگ

عامل مربوط به متغیر فرهنگ تداوم و  ترینممهدر این زمینه 

که اشاره شد سازمانی که  طورهمانباشد. فرهنگ رسالت می

کند راه خود را درست طی نمی معموال مأموریت خود را نداند 

در مسیر خود دارای  بلندمدت اندازچشمو به دلیل نداشتن 

 رسد اگر رفتارشود. همچنین به نظر میانحرافات زیادی می

ای و بنیادین نباشد، اعتماد و های پایهکارکنان دارای ارزش

های مشترک بین کارکنان سازمان از و ارزش دوجانبههمکاری 

تواند سرمایه اجتماعی را در می درنتیجهرود که دست می

 کارکنان سازمان کاهش دهد.

نتایج این پژوهش نشان داد که بین انواع  درمجموع    

هنگ سازگاری، رسالتی، مشارکتی و فر) یسازمانفرهنگ

 تداوم( با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد.

مشاورین و مدیران عالی سازمان سعی نمایند  شودپیشنهاد می    

خود را در ابعاد  سازمانیفرهنگبر اساس مدل دنیسون نیمرخ 

ود خ سازمانیفرهنگ از وسیلهبدینچهارگانه ترسیم نمایند تا 

با مطلع شوند، آنگاه در خصوص اصالح ساختار، اقدام نمایند. 

 توجه به تأثیر بسیار زیاد فرهنگ رسالتی بر سرمایه اجتماعی

سازمان نسبت به ارائۀ  رتبهعالیشود مدیران پیشنهاد می

بلندمدت و تشریح دقیق اهداف سازمان در ابتدای  اندازچشم

خدمت اقدام نمایند.  ورود به کار کارکنان و همچنین در طی

گردد در راستای تقویت انگیزۀ کارکنان، دبیرخانۀ پیشنهاد می

و به قوت به کار خود ادامه دهد.  گرفتهشکل هاپیشنهادنظام 

همچنین با توجه به نقش زیاد فرهنگ تداوم در سرمایه 

شود مدیران عالی و کارکنان سازمان اجتماعی پیشنهاد می

 باوجودهای سازمان ی انجام فعالیتگیری براهنگام تصمیم

در رابطه  تیدرنهادارند  باهمهای متقابلی که احتماال  دیدگاه

 درنتیجهبا تصمیمات مدنظر توافق و هماهنگی حاصل کنند تا 

های سازمان با هماهنگی و انسجام بیشتری به کار خود فعالیت

د مدیران عالی سازمان در جلسات و در رون همچنین ادامه دهد.

گیری از کارمندان سطوح پایین نیز نظرخواهی کنند و تصمیم

های سازمان را در تصمیمات و فعالیت هاآن هاپیشنهادنظرات و 

 مدنظر قرار دهند.
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