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در وزارت ورزش و   و هوش سازمانی اجتماعی  سرمایهتدوین مدل ارتباطی 

  جوانان ایران

    1لقمان کشاورز 

   2ابوالفضل فراهانی

  3اصغري زهرا 

٢٦/٥/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ  

  ١٤/٧/١٣٩٣:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                                                

اجتماعی در وزارت ورزش و   و سرمایه هوش سازمانیارتباطی مدل  تدوین ،هدف از پژوهش حاضر   

کلیه  ،آماري تحقیق جامعه .پژوهش حاضر از نوع همبستگی، توصیفی و  تحلیلی است .ایران بودجوانان 

ي ا نفر به طور تصادفی طبقه 265 که )N =850( بود جوانانشاغل در وزارت ورزش و  و کارکنانمدیران 

هوش سازمانی ي  هابراي دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه .براي نمونه تحقیق انتخاب شدند

ن رسید ااز متخصص تن 15روایی هر دو پرسشنامه به تایید . ام استفاده شد اجتماعی پانته سرمایهو   آلبرخت

محاسبه  72/0و  92/0به ترتیبو با آلفاي کرونباخ آزمودنی  30مقدماتی با  مطالعهیک  ها در و پایایی آن

هاي آماري توصیفی و استنباطی از جمله  از روش ،آوري شده به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات جمع. شد

غیرها از اي، تحلیل مسیر و براي تعیین ارتباط علی بین مت استودنت تک نمونهتی اسمیرنوف،  -کلموگروف

نشان  هاي پژوهشیافته .شد استفاده  SPSSو  AMOSافزار با کمک دو نرم  ساختاريروش مدل معادالت 

هوش سازمانی در حد نامطلوب و سرمایه اجتماعی در حد مطلوب قرار  ،داد در وزارت ورزش و جوانان

مدل  .داردوجود داري  ااجتماعی ارتباط مستقیم معن سرمایه وخودکارآمدي شغلی بین  ،همچنین. دارد

اجتماعی  سرمایه وخودکارآمدي شغلی  ارتباط بین در .ارتباطی آنها از برازش مطلوب برخوردار است

با بار  روحیه و بعد شناختی هرکدام دارد و 82/0میل به تغییر با بار عاملی   وزارت ورزش و جوانان ایران

 .بیشترین تاثیر را دارند 80/0عاملی 

  وزارت ورزش و جوانان و ، سرمایه اجتماعیهوش سازمانی :کلیدي گانواژ
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  مقدمه 

 پوشیده کسی بر سازمانی بقا و توسعه و رشد گیري، شکل در انسانی منابع اهمیت ،در دنیاي کنونی   

 دستیابی جهت عوامل ترینمهم از عصر حاضر درها هاي آنموثر و کارآمد و ویژگی انسانی نیروي. نیست

در  هااز ویژگی مجموعه ايوجود  ،نگرشی و علت چنین دشو می گرفته نظر در خود فاهدا به سازمان

                است که موجب ابزار رقابتی براي هر سازمانی "هاي نامحسوسدارایی"منابع انسانی به نام 

ها و به ویژه که در سازمان هاي نامحسوس منابع انسانیدر این راستا از ویژگی )2: 1388کشاورز، (.شودمی

 اجتماعی سرمایه .باشدمی 2اجتماعی سرمایه و 1سازمانی هوشهاي خدماتی مورد توجه است، سازمان

و علت  شود بندي می هاي سازمانی طبقه مهمترین سرمایه  هاي نوین مدیریتی در زمره  با توجه به شیوه امروزه

، 3امنپات(ند، همکاري و مشارکت مطرح است هاي پیو در مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها، شبکه اهمیت آن

مانند و باالدستی هاي ورزشی مادر براي توفیق سازماناز عوامل مهم مورد نیاز  رسدبه نظر می و )35: 2000

مالکیت   حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه ،سرمایه اجتماعی .باشد وزارت ورزش و جوانان

 سرمایهالبته . تر، عضویت در یک گروه است شده بین افراد و به عبارت ساده نهنهادیبادوامی از روابط   شبکه

اجتماعی مستلزم شرایطی به مراتب بیش از وجود اي  شبکه پیوندهاي ،در واقع. پیوندهاست شبکه صرف

از روابط اي  سرمایه اجتماعی به عنوان شبکه. باید از نوع خاصی، یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد باشند می

اجتماعی  سرمایه ،به بیان دیگر. طبیعی یا اجتماعی نیست، بلکه در طول زمان براي کسب آن باید تالش کرد

گذاري فردي یا جمعی، آگاهانه یا ناآگاهانه است که به دنبال تثبیت یا باز تولید روابط  محصول نوعی سرمایه

 .)11- 18: 1993پاتنام، (باشدمیبل استفاده ت یا بلند مدت قااجتماعی است که مستقیماً در کوتاه مد

 ي افراد براي کار کردن با یکدیگرها توانایی" :اجتماعی عبارت است از سرمایه ،از نظر فوکومایا ،همچنین

گذاري در  سرمایه از طریق ؛ به طوري که"ها ناو سازم ها گروهبه منظور دستیابی به اهداف مشترك در 

ها در جامعه که  و احساس همگونی آن افرادپرورش و افزایش عزت نفس  مانند هاییاجتماعی از راه سرمایه

  .)42: 1993پاتنام، (کند کارایی افزایش پیدا می ،شود ها می باعث حمایت آن

 یا وظیفه انجام براي زمانسا ذهنی قوه ظرفیت، سازمانی هوش 4آلبرخت  نظریه براساس ،از سویی دیگر

 سرنوشت ،5اندازاستراتژیک چشم  مولفه هفت داراي هوش سازمانی ،يو نظر از. است مهم اقدام یک

، 6آلبرخت( .باشد می5 عملکرد فشار و 4دانش گسترش ،3توافق و اتحاد ،2روحیه ،1تغییر به میل ،6مشترك

                                                           
1  Organizational Intelligence 

2 Social capital 

3 putnam 

4  Albrecht 

5   Strategic Vision 
 
6  Shared Fate 
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هاي هوشمند اعتقاد بر این است که سازمانی که از  نادر خصوص سازم ،چنین هم )1- 10: 2003، 6آلبرخت

 عملکرد وی سازمان دهیچیپ طیشرا از حیصح دركیی توانااز چهار  ،وردار استهوش سازمانی بهینه برخ

 دانشي ریبکارگ و توسعهیی توانا ،ها آن اساس بر عملکرد و طیمح در موجودهاي   نشانه ریتفسیی توانا ،موثر

             برخوردار  ها آن ازي رییادگ و گذشته تجارب انعکاسیی تواناو  ییاجراهاي   تیفعال به مربوط

مواردي  ،در این راستا سازمانی که از هوش سازمانی نامطلوب برخوردار باشد. )8: 2003آلبرخت، (باشدمی

   ها و ل، اصرار بر سیاستئعدم آگاهی از تغییرات محیطی، عملکرد کند در پاسخگویی به مسامانند 

ه، ظرفیت  تحدید شده در نوآوري و هاي گذشت هاي ناکارآمد، عدم به کارگیري تجربی ناکامی گیريتصمیم

- 18: 2012، 7درایور( عدم تمرکر کافی بر ارتباطات و عملکرد در آن سازمان به وفور قابل مشاهده است

 هوش میزان از آگاهی با استرالیایی مدیران که دهد می نشان )2003( آلبرخت هاي یافتهدر این رابطه  )12

هاي بزرگ ورزشی براین سازمان بنا  .برسند توانند می سازمانشان از بهتري آگاهی و درك به خود، سازمانی

هاي آن در قالب باشد و ماموریتمانند وزارت ورزش و جوانان که متولی اصلی ورزش در کشور می

و افراد مختلفی  ها تقسیم شده استو جوانان استانهاي ورزشی و ادارات کل ورزش ها و هیئتفدراسیون

هاي گروهی و تیمی براي فعالیتنیازمند  ،ي مهم ورزشی کشور در حال فعالیت هستندکه در این نهادها

رسد چنین امري بوجود نخواهد آمد مگر باشند که به نظر میمی و جوانان تحقق ماموریت وزارت ورزش

 گسترش توافق، و اتحاد روحیه، تغییر، به میل مشترك، سرنوشت اندازاستراتژیک، چشمدر سایه داشتن 

در این نهاد مهم که ضروري است . به شمار می آیند هاي هوش سازمانیکه از مولفه  دعملکر فشار و انشد

بر روي آنها برنامه ریزي یرد و نوع ارتباط بین آنها شناخته، سطح این عوامل مورد بررسی قرار گ ،ورزشی

و به خصوص در حوزه  اما در خصوص ارتباط هوش سازمانی و سرمایه اجتماعی تحقیقات محدودي. شود

هاي به بررسی برخی از مولفه زمینه،هاي ورزشی انجام شده است و بیشتر تحقیقات موجود در این سازمان

در تحقیقی با  )1387( و همکاران الوانی به طوري که ؛است پرداختهاین دو عامل نامحسوس سازمانی 

 ندبه این نتیجه رسید ")لفه هوش سازمانیزیر مو(در توسعه مدیریت دانش  اجتماعی سرمایهنقش "عنوان 

هاي  در گروه اجتماعی سرمایهوجود سرمایه اجتماعی در گروه تحقیق در حد مطلوب قرار داشته و که 

و  امام جمعه زاده .سعه مدیریت دانش موثر بوده استدر توسازمانی شرکت داده پردازي ایران 

مربوط به سرنوشت ( و مشارکت سیاسی اجتماعی رمایهسرابطه بین "با عنوان  پژوهشیدر  )1391(همکاران

                                                                                                                                                                                     
1
  Appetite For Change 

2
  Sprit 

3
  Alignment and Congruence 
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  Knowledge Applied  
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  Performance Pressure 
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 Veryard 
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که بین  دست یافتندبه این نتیجه  "در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان) هوش سازمانی مولفهمشترك زیر 

نقش " با عنوان پژوهشیدر  )1392(میرك زاده و همکاران .ن دو متغیر رابطه مثبت و معناداري وجود داردای

کارکنان سازمان  )کاربرد دانش از زیر مولفه هاي هوش سازمانی( گیري سازمانیدر یاد اجتماعی سرمایه

را مثبت و معنادار  و یادگیري سازمانی اجتماعی سرمایهارتباط بین  ،"جهاد کشاورزي استان کردستان

رضوي زاده و همکاران   .هاي پژوهش سطح سرمایه اجتماعی را مطلوب نشان دادیافتهو  ندگزارش نمود

روحیه هوش  مولفهمربوط به زیر (اجتماعی و سالمت روان  سرمایهرابطه "در تحقیقی با عنوان ) 1391(

طی تحقیقی با عنوان نیز ) 1389(زمردیان  .ر بین این دو مقوله دست یافتندبه ارتباط معنادا ")سازمانی

بیان کرد که  "سالمیاجتماعی در واحدهاي دانشگاه هاي آزاد ا سرمایهاستقرار مدیریت دانش مبتنی بر "

در تحقیقی با عنوان  )1391(امامی و همکاران .تقرار  و کاربرد دانش موثر استاجتماعی بر اس سرمایه

 و به ارتباط مبثت ،")سازمانی هوش مولفه زیر تغییر به میل(اجتماعی و کارآفرینی سرمایهتعیین رابطه بین "

با در تحقیق خود نیز ) 2013(منوریان و همکاران .تندجتماعی و کارآفرینی دست یافا سرمایهمعنادار بین 

به این نتیجه رسیدند که بین  "اجتماعی براي تسهیل رویکردهاي مدیریت دانش سرمایهتوسعه "عنوان 

تماد داراي بیشترین بعد اع ،اجتماعی و مدیریت دانش ارتباط وجود دارد و در این میان سرمایهتمامی ابعاد 

 سرمایه با مدیران سازمانی هوش رابطه بررسی در) 1390( و همکاران جاعیش ،همچنین .تاثیر است

 بین که ندیافت دست نتیجه این به سردشت، شهرستان متوسطه و راهنمایی مقاطع آموزان دانش اجتماعی

هاي تحقیق در حد مطلوب هوش سازمانی در نمونه و اجتماعی رابطه وجود دارد سرمایهسازمانی و  هوش

 تربیت باعث اجتماعی سرمایه که رسیدند نتیجه این به نیز در پژوهشی )1384(همکاران و علمی .قرار دارد

 مولفهمیل به تغییر زیر (نوآوري ایجاد براي بسترسازي دولتی، هاي سیاست کارآیی انسانی، سرمایه انباشت و

 اقتصادي رشد و یمال توسعهو ) مولفه هوش سازمانیکاربرد دانش زیر (اطالعات گردش ،)هوش سازمانی

و مدیریت دانش  اجتماعی سرمایهدر پژوهش خود نشان دادند که میان  )2002(1آدلر و کرون.  است

در پژوهش خود در تعیین  )2003(2تیمون واستامف .در سازمان ارتباط مثبت و معنادار است )کاربرد دانش(

باال  اجتماعی سرمایهین نتیجه رسیدند که به ا )کاربرد دانش (مدیریت دانش و   اجتماعی سرمایهارتباط بین 

 سرمایه"در پژوهشی با عنوان  )2006(و همکاران 3چائو مین .موجب بهبود عملکرد دانشی  سازمان می شود

به ارتباط  معنادار بین  "در سازمان )کاربرد دانش(و تئوري شناختی با تقسیم دانش اجتماعی سرمایه"

   .دست یافتندو تقسیم و انتشار اطالعات  اجتماعی سرمایه

                                                           
1
 Adler et al 

2
 Tymon and Stumpf 

3
 Chao-Min  
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 ورزش وزارت مانند هایی سازمان درتوان استنباط کرد که با بررسی مبانی نظري و ادبیات پیشینه چنین می   

 در ورزشی مختلف خدمات ارائه براي مناسب بستر و زمینه ایجاد آن اصلی رسالت و ماموریت که جوانان و

 ،است ورزشی و بدنی هاي  فعالیت انجام ریقط از مردم آحاد سالمت سطح افزایش منظور به کشور سراسر

 اهمیت از آنها بین ارتباط واز جمله هوش سازمانی و سرمایه اجتماعی  نامشهود هاي  دارایی به ویژه توجه

 و ورزش وزارت اهمیت و نقش به توجه با دارد نظر در حاضر تحقیق ،رواز این. است برخوردار باالیی

د ورزشی کشور که تامین کننده سالمت همه افراد جامعه از طریق ورزش ترین نهامهم عنوان به جوانان

مدل داده و این نهاد ورزشی را مورد بررسی قرار   اجتماعی سرمایه و سازمانی هوش بین ارتباط است، مدل

    .زیر را مورد تحلیل قرار دهد

  

  مدل مفهومی تحقیق :1شکل 

  شپژوهروش شناسی 

باشد که به صورت میدانی انجام شده است و از  می تحلیلیپژوهش حاضر از نوع همبستگی، توصیفی و    

جامعه  .باشد حیث ارتباط بین متغیرها از نوع علی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادالت ساختاري می

 به )بخش ستادي(ان کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوان و مدیران عالی کلیه شامل آماري تحقیق

 .براي نمونه تحقیق انتخاب شدنداي طبقه - نفر به طور تصادفی 265 ،ها از بین آن کهبود نفر   850تعداد  

سوال  20از که  آم اجتماعی پانته سرمایهسئوالی  20  یابی به اهداف تحقیق از دو  پرسشنامه براي دست

و ترتیبات  19-13-12پیوند شبکه سواالت (ساختاري سوال مربوط به بعد  10مربوط به سرمایه اجتماعی، 

اهداف (سوال مربوط به بعد شناختی  6) 12-11-10-4و ثبات شبکه سواالت  5- 9- 3شبکه سواالت 

اعتماد (سوال مربوط به بعد ارتباطی  4و ) 18-2-1و فرهنگ مشترك سواالت  16- 8-7مشترك سواالت 

 هاي مختلفگویه که بود سؤال 49 حاوي آلبرخت زمانیسا هوش  بود و پرسشنامۀ) 17- 14- 6-5سواالت 

 14 تا 8 راهبردي، انداز چشم  7 تا 1 سؤاالت. کردند گیري اندازه را گوناگون هاي مولفه زیر شرح به

 کاربرد 42 تا 36 توافق، و اتحاد 35  تا 29 روحیه، 28 تا 22 تغییر، به میل 21 تا 15 مشترك، سرنوشت

 هوش پرسشنامه به دهی پاسخ شیوة همچنین. مورد سنجش قرار دادندعملکرد را  فشار 49 تا 43 و دانش

 موافقم کامالً موافقم و ندارم، نظري مخالفم، مخالفم، کامالً از لیکرت ارزشی پنج مقیاس صورت به سازمانی

ساختار  ، هر دو  پرسشنامه مطابق باها شایان ذکر است علیرغم استاندارد بودن پرسشنامه .بود شده تنظیم
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مدیریت  متخصصین از  تن 15ها به تایید  وزارت ورزش و جوانان ایران بومی سازي شد و روایی آن

و    92/0آزمودنی و  با آلفاي کرونباخ به ترتیب   30ها در یک آزمون مقدماتی با  و پایایی آن رسیدورزشی 

هاي آماري توصیفی مانند  از روشآوري شده  به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات جمع  .محاسبه شد  72/0

تی هاي آماري استنباطی از جمله  میانگین، انحراف استاندارد، جدول توزیع فراوانی، نمودار و روش

تحلیل مسیر و براي تعیین ارتباط علی بین متغیرها از ،  اسمیرنف - کلموگروف، اي استودنت تک نمونه

و  SPSS.V.16ها از دو نرم افزار  براي تحلیل داده ،نهمچنی. گردیدروش مدل معادالت ساختاري، استفاده 

AMOS.V.18  شد گرفتهکمک.  

  پژوهشهاي  یافته

  .دهدرا نشان می کارکنان وزارت ورزش و جواناناطالعات فردي  1،جدول 

  اطالعات فردي کارکنان وزارت ورزش و جوانان :1جدول

 درصد فراوانی آماره متغیر درصد فراوانی آماره متغیر

 متس
 8/29 79 مدیر

 رشته تحصیلی
 7/54 145 تربیت بدنی

 3/45 120 غیر تربیت بدنی 2/70 186 کارمند

 جنسیت
 7/63 169 مرد

 سابقه کاري

 7/5 15  سال5کمتر از 

 4/11 30  6-10 3/36  96 زن

 تحصیالت

 1/30 80 11-15 6/2 7 دکتري

 2/33 88 16-20 4/14 41 کارشناسی ارشد

 8/12 34 21-25 66 170 کارشناسی

 8  23 کاردانی
 8/6 18 25بیشتر ازسال

 9 24 دیپلم

  

  هاآزمون کولموگروف اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن داده :2دول ج

  سطح معنی داري k-sآماره   انحراف استاندارد  میانگین  تعداد  

سرمایه 

  اجتماعی
265 0707/3 405/0 16/1 136/0 

 33/0 95/0 52/0 59/2 265  هوش سازمانی
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داري شود که چون مقادیر سطح معنیمیگیري  چنین نتیجه  K-Sاز آزمون  2با توجه به نتایج جدول    

 طبیعیبنابراین متغیرها داراي توزیع   باشد،می =α 05/0براي هر دو متغیر بزرگتر از سطح آزمون یعنی

  .شودهاي  پارامتریک استفاده میآزمون ها ازبه همین دلیل جهت انجام آزمون فرضیه .هستند

  هوش سازمانی اي براي بررسی میزان تک نمونه tنتایج آزمون   :3دولج

 

 متغیر

 3= مقدار آزمون 

  t انحراف معیار میانگین تعداد
 درجه

 آزادي
  داري معنی سطح

اختالف 

 میانگین

 - 403/0 001/0 277 -97/12 52/0 59/2 265  هوش سازمانی

 07/0 004/0 277 92/2 404/0 07/3 265  سرمایه اجتماعی

  

و  tباشد که با استناد به میزان می  59/2برابر هوش سازمانی میانگین متغیر دهد که نشان می 3جدول 

مقدار آزمون و میانگین محاسبه شده تفاوت آماري معناداري  بین ،است 05/0سطح معناداري که کمتر از 

در در وزارت ورزش و جوانان ایران  هوش سازمانیمیزان  توان استنباط کرد کهرو می از این. وجود دارد

  07/3اجتماعی برابر  سرمایهمیانگین متغیر دهد که جدول مزبور نشان می ،همچنین .مطلوب قرار داردناحد 

ن و میانگین مقدار آزمو بین، است 05/0سطح معناداري که کمتر از و  tباشد که با استناد به میزان می

که میزان سرمایه اجتماعی توان استنباط کرد می رو از این. محاسبه شده تفاوت آماري معناداري وجود دارد

  .در حد مطلوب قرار دارددر وزارت ورزش و جوانان ایران 

 
  اجتماعی سرمایههاي مدل برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد مولفه  :2شکل
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بعد شناختی با بار عاملی  ،وزارت ورزش و جوانان ایران اجتماعی سرمایهدهد که در نشان می  1شکل 

 سرمایهبیشترین تاثیر را بر  71/0و بعد ارتباطی با بار عاملی  74/0، بعد ساختاري با بار عاملی  80/0

  .دارند اجتماعی

  

  
  هاي هوش سازمانی مدل برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد مولفه  :3شکل

  

، روحیه با بار عاملی 82/0توان چنین استدالل کرد که میل به تغییر با بار عاملی می  2به شکل  با توجه   

، سرنوشت مشترك با بار عاملی 64/0، کاربرد دانش با بار عاملی 77/0، اتحاد و توافق با بار عاملی 80/0

بیشترین تاثیر را بر تبیین  59/0و چشم انداز راهبردي با بارعاملی  59/0، فشار عملکرد با بار عاملی 63/0

باشد، می 3/0ها بیش از  هوش سازمانی وزارت ورزش و جوانان ایران دارند و نظر به این که با عاملی آن

  .مانندها در مدل باقی می همه آن

  برآورد ضرایب رگرسیونی استانداد شده بین متغیرها :4جدول

  برآورد  ارتباط بین متغیرها

 728/0  اجتماعی سرمایه - سازمانی هوش

 588/0  عملکرد فشار - سازمانی هوش

 657/0  دانش کاربرد - سازمانی هوش
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 758/0  توافق و اتحاد - سازمانی هوش

 807/0  روحیه - سازمانی هوش

 819/0  تغییر به میل - سازمانی هوش

 619/0  مشترك سرنوشت - سازمانی هوش

 596/0  راهبردي اندازچشم -  سازمانی هوش

 775/0  ساختاري بعد -اعیاجتم سرمایه

 789/0  شناختی بعد -اجتماعی سرمایه

 692/0  ارتباطی بعد -اجتماعی سرمایه

  

و  یاجتماع سرمایهو  یهوش سازماندهد که ضرایب رگرسیونی استاندارد شده نشان می 4نتایج جدول

  .هاي آنها با هم ارتباط معنادار دارندین مولفهنهمچ

  
 

  اجتماعی سرمایهو  یهوش سازماناط  ارتب ساختاريمدل  :4شکل

با  .دهدرا نشان می اجتماعی سرمایهو  یهوش سازمان) تحلیل مسیر(مدل ارتباطی استاندارد  4شکل    

در وزارت ورزش و جوانان  اجتماعی سرمایهبر  73/0با ضریب مسیر  یهوش سازمان ،توجه به شکل مزبور

  ).>05/0p(گذارد ایران اثر می

 
 وزارت ورزش و جوانان ایران اجتماعی سرمایهو  یهوش سازمانهاي برازش مدل ارتباطی  شاخص :5جدول

  تفسیر  مالك  میزان  شاخص برازش

  مطلق

x2 
با درجه  09/47

  34آزادي 
    

p value  06/0  برازش مطلوب  05/0بیشتر از  

  برازش مطلوب  90/0بیش از  947/0  شاخص نیکویی برازش
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  تطبیقی

  برازش مطلوب  90/0بیش از  TLI(  952/0(لویس -شاخص توکر

  برازش مطلوب  90/0بیش از  BBI(  937/0(بونت -شاخص برازش بنتلر

  برازش مطلوب  90/0بیش از  CFI(  964/0(شاخص برازش تطبیقی

  مقتصد

ریشه میانگین مربعات خطاي 

  )RMSEA(برآورد
  برازش مطلوب  05/0کمتر از  038/0

شاخص برازش مقتصد هنجار 

  )PNFI(شده
  برازش مطلوب  05/0بیشتر از  708/0

  

 ،       همچنین. است 34با درجه آزادي  09/47برابر با  x2دهد که مقدار آماره نشان می 5نتایج جدول   

p-value  شوداست؛ قابل قبول بوده و تأیید می 05/0است که با توجه به اینکه بیشتر از  06/0متناظر با آن .

است که نشان دهنده قابل قبول بودن این میزان براي برازش  GFI (947/0(1شاخص نیکویی برازش 

باشد که با می 038/0نیز ) RMSEA(2مقدار ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد . مطلوب مدل است

 ،همچنین. باشداست، قابل قبول بوده و نشان دهنده تأیید مدل پژوهش می 05/0توجه به اینکه کمتر از 

؛ شاخص برازش  BBI (937/0(4بونت  -؛ شاخص برازش بنتلر 952/0) TLI(3لویس -شاخص توکر

است که همگی نشان دهنده  PNFI (708/0(6و شاخص برازش مقتصد هنجار شده  964/0) CFI(5تطبیقی

  .باشدبرازش مطلوب و تأیید مدل پژوهش می

  

   بحث و نتیجه گیري 

 وزارت و هوش سازمانی در اجتماعی سرمایه طیارتبا مدل تدوین حاضر، پژوهش از هدفاز آنجا که    

 و در وزرات ورزش اجتماعی سرمایه میزان که بود این بیانگر پژوهش هاي یافته ،بود ایران جوانان و ورزش

و الوانی و ) 1392(هاي میرك زاده و همکاران که نتایج پژوهش با یافته در حد مطلوبی قرار دارد جوانان

افراد براي کار   اجتماعی توانایی سرمایه 7به زعم فوکویاما ،در این راستا .اردهمخوانی د) 1387(همکاران

اجتماعی  سرمایه تلقی شده و ها  ناو سازم ها گروهبه منظور دستیابی به اهداف مشترك در  کردن با یکدیگر

ها  نای در سازمفیزیکی و انسان هاي که نقش بسیار مهمتري نسبت به سرمایه رودبه شمار میاز مفاهیم نوینی 

هاي  تواند شناخت جدیدي از سیستم ها، می ها و بنگاه در سطح مدیریت سازمان و کند و جوامع ایفا می

                                                           
1
 Goodness Fit Index 

2
 Root Mean Squared Error of Approximation 

3
 Tucker- Lewis Index 

4
 Bentler- Bonett Index 

5
 Comparative Fit Index 

6
 Parsimonious Normed Fit Index 

7
 Fukuyama 
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 از این .)1999فوکویاما، (رساند یاري سازمان بهتر هدایت در مدیران به و کند ایجاد اجتماعی –اقتصادي 

کشور ه ورزش با سایر نهادهاي ورزشی وزارت ورزش و جوانان در حوز لزوم مشارکتبا توجه به  ،رو

اجتماعی تاثیر گذار براي تحقق اهداف  هاينهاد به عنوانهاي ورزشی مانند کمیته ملی المپیک و فدراسیون

- توفیق بینکسب شور و نشاط در جامعه از طریق و ه مانند تامین سالمت افراد جامعه، ایجاد عالی جامع

ن وزارت ورزش و جوانان عومل تاثیر ان و متولیوالئري است مس، ضروبراي کشور المللی در حوزه ورزش

سرمایه اجتماعی در این نهاد اجتماعی کشور را شناسایی و براي استمرار و تقویت گذار در مطلوب بودن 

      در این راستا توصیه می گردد مدیران وزارت ورزش و جوانان با همکاري. آن برنامه ریري نمایند

هاي مجري رشته مدیریت ورزشی براي تحقق امعه شناسان ورزشی و همچنین دانشکدهجامعه شناسان، ج

  .این امر تالش نمایند

متوسط پایین تر از حد ورزش و جوانان  در وزارتهوش سازمانی  پژوهش مبین این استاین هاي یافته   

رسد یکی به نظر می. دهمخوانی ندار) 1390(با نتایج پژوهش شجاعی و همکاران که  باشد می و نامطلوب

محل اجراي تحقیق ذکر شده باشد که در یک محیط آموزشی صرف انجام شده این عدم همخوانی، از علل 

هاي  در خصوص سازمان .آموزش است ،هاي وزارت ورزش و جواناندر حالی که یکی از ماموریت ،است

 دركیی تواناچهار  بهینه، داراي یک سازمان برخوردار از هوش سازمانیهوشمند اعتقاد بر این است که 

 بر عملکرد و طیمح در موجودهاي   نشانه ریتفسیی توانا ،موثر عملکرد وی سازمان دهیچیپ طیشرا از حیصح

 تجارب انعکاسیی تواناو  ییاجراهاي   تیفعال به مربوط دانشي ریبکارگ و توسعهیی توانا ،ها آن اساس

مواردي  دارد، در آن یسازمانی که هوش سازمانی نامطلوبن ترتیب، بدی. باشدمی ها آن ازي رییادگ و گذشته

  ها و عدم آگاهی از تغییرات محیطی، عملکرد کند در پاسخگویی به مسایل، اصرار بر سیاستمانند 

هاي گذشته، ظرفیت تحدید شده در نوآوري و  هاي ناکارآمد، عدم به کارگیري تجربی ناکامی گیريتصمیم

با  ،رو از این .)12: 2003آلبرخت، ( بر ارتباطات و عملکرد به وفور قابل مشاهده استکافی  زعدم تمرک

 ،متفاوت در سطوح مختلف استن متعدد با نیازهاي اوزارت ورزش و جوانان داراي مخاطب که توجه به این

رد موثر وثر عملکهاي کارآمد، نوآوري، ارتباطات مدر این نهاد ورزشی کشور سیاست می نماید کهضروري 

است، به نظر  ينامطلوب بودن سطح هوش سازمانی که الزمه چنین فرآیندتوجه به با  -وجود داشته باشد

متولیان وزارت الزم است که  همچنین،. رسد تحدید جدي در این نهاد در این راستا وجود داشته باشدمی

 ،باشندمدیریت ورزشی می نااي از آنها در حال حاضر از بدنه متخصصورزش و جوانان که بخش عمده

نسبت به تحلیل علمی پایین بودن سطح هوش سازمانی اقدام نمایند و با شناسایی عوامل مزبور نسبت به 

شناساندن این عامل نامحسوس در وزارت  با هدفهاي آموزشی برگزاري کارگاه. رفع آنها اقدام نمایند

  .ازمانی کمک کننده باشدمزبور به همه منابع انسانی می تواند در تقویت هوش س
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ارتباط معناداري وجود  اجتماعی سرمایهتحقیق بیانگر آن است که بین هوش سازمانی و این هاي  یافته   

در مدل ارتباطی بین هوش سازمانی  .است ها از برازش مطلوبی برخوردار بوده دارد و مدل ارتباطی بین آن

ه، اتحاد و توافق، سرنوشت مشترك و کاربرد دانش، و میل به تغییر، روحیبه ترتیب  اجتماعی سرمایهو 

 نشان داد نیز ضرایب رگرسیونی استاندارد شده .چشم انداز راهبردي و فشار عملکرد بیشترین نقش را دارند

نتایج تحقیق با . هاي آنها با هم ارتباط معنادار دارندین مولفهنهمچو  یهوش سازمان و اجتماعی سرمایه

میرك زاده و ، )1391(و همکاران امام جمعه زاده، )1387( و همکاران الوانیه نظیر تحقیقات انجام شد

، منوریان و )1391(امامی و همکاران، )1389(زمردیان ، )1391(رضوي زاده و همکاران  ، )1392(همکاران

تیمون ، )2002(آدلر و کرون، )1384(همکاران و علمی، )1390( و همکاران شجاعی، )2013(همکاران

با توجه به این که میزان هوش سازمانی در  .همخوانی دارد) 2006(چائو مین و همکاران و )2003(استامفو

 با در نظر گرفتن اهمیت رسالت و ماموریت خطیر و ب گزارش شده استوزارت ورزش  وجوانان نامطلو

به  ،موجود یاجتماع سرمایهو جوانان ضمن حفظ و تقویت   ورزش وزارتشود وزارت مزبور، توصیه می

ها و تفکرات انباشته شده در و با استقبال از ایده کندگیري از هوش سازمانی اقدام  بسترسازي و تقویت بهره

، به رشد و توسعه سازمانی ذهن خالق برخی از کارکنان و بالفعل نمودن افکار متناسب با اهداف سازمان

در بهبود شرایط جسمانی و روانی تک تک  خود به سزاي  این وزارت با در نظر گرفتن سهم .کمک کند

هاي فیزیکی و  هاي داشتهبر تنها ،این امر مهم تحققبر خود فرض بداند که در جهت  دبای ،افراد جامعه

د شد نمنجر خواهو مورد انتظار  زمانی به نتایج خوب ،فیزیکی هاي تکیه نکند و این امر را که سرمایهمادي 

. را سرلوحه امور خود قرار دهد ،گیردبزیرکانه مورد توجه و دقت قرار  نیز که عوامل نامشهود سازمانی

 - متناسب با ماموریت سازمان -ها و طرح هاي پیشنهاديکه اگر در سازمانی به هوش، ایده روشن است

توجه نشود و از افراد صرفا به عنوان ابزاري که فقط دستورات ارائه شده را اجرا نمایند، استفاده شود آنها 

ه هاي غیچگونه تعهد قلبی به سازمان نخواهند داشت و این امر سبب کاهش مسئولیت پذیري و دغده

ن شک دوآنها را در افراد تقویت کند ب توجه به  اگر سازمان بتواندکه دغدغه هایی  ؛خواهد بود سازمانی

روشن و واضح نیز اهمیت موضوع کامال  اجتماعی سرمایهدر مورد  .مسیر موفقیتش هموارتر خواهد شد

گسستگی ارتباطات شبکه اي  ،چنانچه وزارت ورزش و جوانان به این امر توجه الزم را نداشته باشد .است

با یکدیگر و نیز با سازمان، باعث بی اعتمادي و عدم همکاري صادقانه و نیز عدم حمایت هاي الزم از  افراد

در عرصه هاي داخلی و نیز بین المللی بر این بر فعالیت تبعات سنگینی را همدیگر خواهد شد و همین امر 

مدیگر و نیز به در چنین سازمانی وقتی افراد اعتماد الزم را به ه بی تردید، .وزرات وارد خواهد نمود

احساس هدف مشترك داشتن در بین آنها معنا و مفهومی نخواهد داشت و همین  سازمان خود نداشته باشند،

و گروهی در  فرددر دستیابی به اهدافش خواهد بود و هر  یاي سازماناعث بی ثمر ماندن تالش هبامر 

سازمان به دنبال اهداف فرعی و مورد نظر خود خواهد بود و علیرغم همکاري ظاهري، حس همکاري 
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شود این وزارت با مد  توصیه می با توجه به نتایج حاصل از تحقیق  . واقعی بین آنها وجود نخواهد داشت

که در تامین و تضمین  باشد میاین نکته که مهم ترین و باالترین مرجع مربوط به ورزش  نظر قرار دادن

در کنار سرمایه هاي مادي به  باید ست،وثر و نیز مسئول و پاسخگوسالمت جسمانی و روانی جامعه م

ثر ي مواز اندیشه ها به سازوکارهایی مجهز شود که سرمایه هاي غیرمادي هم توجه کافی داشته باشد و 

هاي ناکارآمد و سطحی به گیريتا از این طریق بتواند در برابر تصمیمبهره گیري نماید  تک تک اعضا

  درستی عمل کند و  بتواند با رفع تحدیدات نوآوري پاسخ مناسبی به تغییرات محیطی ارائه دهد و از

 سرمایهتقویت  .طی نماید ه را بیشتر از گذشتمسیر موفقیت  ،تجارب مفید بهره گرفته عنوانناکامی ها به 

یري ذاجتماعی موجود و به تبع آن افزایش همکاري و اعتماد بین افراد، حس تعلق به سازمان و مسئولیت پ

انرژي هستند که با قدرت مولد ابع ، همچون من و مسئول افراد متعهد چرا که ،مغفول بماندنباید  در قبال آن 

ند نیرویی را خلق کنند که هر نتوا می گروهی جمعی و فعالیت و در صورت پیش می روند  اهدافبه سمت 

لذا با توجه به این که هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بر سرمایه  .ناممکنی را ممکن سازد

اجتماعی تاثر گذار بوده و ارتباط معناداري بین این دو عامل نامحسوس در وزارت ورزش و جوانان وجود 

  . گرددهاي این وازرت توصیه میها و برنامه ریزيدل ارتباطی آنها در تصمیم گیريبهرگیري از م ،دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١۴ 

 

 منابع

 اجتماعی در توسعه  سرمایهنقش " )1387(مهدي  ،فراحی و تهمینه ،ناطق ؛سید مهدي ،الوانی

  .5فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره  ."مدیریت دانش

 1391(زهره  ،مرندي و امید ،عیسی نژاد ؛محمودرضا ،ضیرهبر قا ؛سید جواد ،امام جمعه زاده( 

  .7پژوهشنامه سیاسی،  ."اجتماعی و مشارکت سیاسی سرمایهرابطه بین "

 کارافرینی و اجتماعی سرمایه بین رابطه بررسی" )1391( مریم ،دارابی و مصطفی ،امامی 

  .بنیان شدان کارهاي و کار و کسب مدیریت و کارآفرینی ملی کنفرانس ."سازمانی

 اجتماعی و سالمت  سرمایهرابطه " ) 1391(علی  ،یوسفی ، محسن وبهمنی ؛ندا ،رضوي زاده

   .2فصلنامه علوم اجتماعی، . "روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

 در اجتماعی سرمایه بر مبتنی دانش مدیریت استقرار" )1389(علی ،رستمی و رضا علی ،زمردیان 

  .5 حسابداري، مدیریت ."8 منطقه در اسالمی آزاد هاي هدانشگا واحدهاي

 بررسی رابطه هوش سازمانی ") 1390 (محمود  ،احمدنژاد و سیوان  ،بریاجی شجاعی، خه بات؛

اولین  ."مدیران با سرمایه اجتماعی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه شهرستان سردشت

 انشگاه تهران، کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور، تهران، د

 تهران، دانشگاه اقتصادي تحقیقات ."اقتصاد بر آن تاثیر و اجتماعی سرمایه" )1384(زهرا  ،علمی 

71 . 

 هاي سخنرانی مجموعه ."ورزشی هاي سازمان در انسانی منابع تنوع" )1388( لقمان ،کشاورز 

 .تهران دانشگاه ورزش، در سازمانی رفتار مدیریت کاربردي تخصصی همایش

 اجتماعی در یادگیري سازمانی کارکنان سازمان  سرمایهنقش " )1392(علی اصغر  ،رك زادهمی

  .3."جهاد کشاورزي استان کردستان

 Adler, P. & S. krwon (2002) "Social Capital: Prospects for a new 
Concept, Academy of management". Review, Vol. 27, No.1. 

 Albrecht, Karl. (2003) "Organizational Intelligence Survey 
Preliminary Assessment Australian Managers", Australian institute of 
management, September. 

 Chao-Min Chiu, Meng-Hsiang Hsu, Eric T.G. Wang(2006) 
"Understanding knowledge sharing in virtual communities An 
integration of social capital and social cognitive theories"  

 Fukuyama ,Francis. (1999) Social Capital and Civil Society. The 
Institute of Public Policy .George Mason University. 



١۵ 

 

 Monavvarian, Abbas. Asghari, Nasser.,Akhavan, Peyman. Ashena, 
Mostafa. (2013) " Developing social capital for facilitating knowledge 
management practices". International Journal of Social Economics, 
Vol. 40 Issue: 9. 

 Putnam, R. (1993) “ The Prosperous Community : Social capital and 
public life”. The American Prospect. 

 Putnam, R. (1993)” Making Democracy Work: Civic Tradition in 
Modern Italy”. Princeton: Princeton University Press, 42. 

 Putnam, R. (2000) “Bowling Alone : The collapse and revival of 
American community”. New York: Simon and Schuster, 35. 

 Tymon, W.G & S.A. Stumpf (2003) Social Capital in the success of 
Knowledge workers. Career Development Turner International. 

 Veryard, Richard(2012) ” Organizational Intelligence Primer”. 
Leanpub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١۶ 

 

Designing Relationship Model of Social Capital and 
Organizational Intelligence in the Ministry of Sports and youth of 
Iran  

Logman Keshavarz 

Ph.D.,Associate  Professor, Physical Education Department, Payam-e-Noor University  

Aboulfazl Farahani 

Ph.D.,Full Professor, Physical Education Department, Payam-e-Noor University 

 Zahra Asghari 

Ph.D. in Sport Management, Payam-e-Noor University   

 

Received:17  Aug. 2014  

                                                                                                               Accepted:6 Oct. 2014 

   The purpose of this research was to design  the relationship model of social 
capital and organizational intelligence in the ministry of sports and youth of 
Iran. The research method was a correlation, descriptive and the analytic. 
Statistical population of this study included 850 managers and employees that 
working at the all levels at the ministry of sports and youth in Iran. On the basis 
of Morgan table, 265 persons were cluster-randomly selected as the research 
samples. To achieve the research goals,  Putnam social capital and Albrecht 
organizational intelligence questionnaires were used. Validity of two 
questionnaires was confirmed by 15 experts and their reliability was studied in a 
pilot study with 30 subjects and calculated as 0.92, and 0.72 respectively. For 
data analysis the descriptive statistics and inferential statistics methods, 
including Kolmogorov Smirnov, T- Single sample test and path analysis were 
used and for determination of the causal relationship between variables the 
method of structural equations model by application of Amos. Graphics V.18 
software and SPSS.V.16 were used. Research findings showed that 
organizational intelligence is not desirable, and social capital is desirable at the 
ministry of youth and sports of Iran. There is a significant relationship between 
social capitals with organizational intelligence. Their relationship model has 
desirable goodness. Also at their relationship appetite for change with 
coefficient of 0.82, sprit and the cognitive with coefficient of 0.8 have the most 
roles.  
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