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 چکیده

ثیر سهرمایه  أاین مقالهه بررسهی ته    هدف .دارندشک دو مقوله سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی در جوامع امروزی اهمیت بسزایی  بی 
است و از نظر روش گردآوری  این تحقیق از نوع کاربردی .استاجتماعی بر یادگیری سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن 

ن و امعاونه  ،روسا مدیران ستادی اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن، تحقیق جامعه آماری .توصیفی و از نوع همبستگی است ها، داده
نفهر بهه عنهوان     511 ای، ی تصادفی طبقهه گیر که به روش نمونه باشند مینفر  292تعداد ه های استان گیالن ب کارکنان ادارات شهرستان

کهار گرفتهه    بهه تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه گام به گهام   های روش ها ، برای تجزیه و تحلیل دادههمچنین. انتخاب شدند  نمونه
کهار   تی استیودنت به و یادگیری سازمانی آزمون( اعتماد و شبکه ،هنجار)ابعاد آن شامل  وضعیت سرمایه اجتماعی و بررسیبه منظور  .شد

 ورزش کل اداره کارکنان یسازمان یریادگی بر( شبکه و هنجار ،اعتماد) ی و ابعاد آناجتماع هیسرمانتایج این تحقیق نشان داد . گرفته شد
ازمانی نیهز  شهبکه و یهادگیری سه    هنجار، اعتماد، ضمن اینکه وضعیت سرمایه اجتماعی، .دارد معنادار و مثبت ریتأث النیگ استان جوانان و
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 مقدمه

 وبه یادگیری سازمانی مرتبط است که تا حدود زیادی  اند هایی مواجه امروزی با چالشهای  سازمان

ها، دوبرابرشدن دانش در هر دو تاا ساه ساال، رتابات جهاانی باا        توان به کمبود فزاینده مهارت می

ناوین و   هاا، ییرارفت فراگیار    های دنیا، طراحی و بازساازی مدادد ساازمان    تدرتمندترین سازمان

زاده و همکااران،   جماال ) شااره کارد  بارای انببااا ا  ها  نیاز سازمان نشد ییچیدهو  فناوری ییررفته،

و  است چالش تبدیل کردهب و کار را به محیبی رتابتی و یراین شرایط محیط کس .(38، ص8811

ترین امتیاز رتابتی، تاوان   جدید کسب و کار بزرگهای  در یارادایم. طلبد میجدیدی را های  یارادایم

 بگیرناد  تر و بهتر از رتبا یااد  زودتر، سریعکه  ندتر هایی موفق سازمان ،بر این اساس. یادگیری است

 (.818، ص8811یور و نظریور،  حاجی)

تا بر مراکتتی کاه    کند کمک میسرمایه اجتماعی خاصیت ساختار اجتماعی است که به افراد 

یاباد   در جوامعی که میزان سرمایه اجتماعی آن کاهش مای  .دنفائق آی اند، جمعی با آن مواجهطور  هب

شاود   و باعا  مای   شاود  های اجتماعی آن یدیدار مای  های ژرفی در میان گروه افگسیختگی و شک

هاا و هندارهاای    رسامی و ییررسامی ساازمان   هاای   گیرهای اجتماعی آن کاه شاامل شابکه    ضربه

عمال نکناد    طور صحیح ، بهدنباش اجتماعی مربوط به مرارکت نیروی کار و دستیابی به آموزش می

تقویات  (. 828، ص8811زاده،  مقیمای و حسان  )کنناد  اگون روبارو  های گون و سازمان را با بحران

و  شود میسرمایه اجتماعی در سازمان موجب ایداد و استحکام ییوندهای مرئی و نامرئی اجتماعی 

سرمایه اجتماعی از مفااهیم ناوینی   . دهد حس مرارکت و اعتماد اجتماعی را در جامعه افزایش می

 .ادی و اجتماعی جوامع مدرن مبرح شده استهای اتتص است که امروزه در بررسی

 را ساازمان  کنونی موتعیت که هدف این با است ها سازمان تغییر برای ابزاری سازمانی یادگیری

 را خود موجود، تغییرات با کند کمک سازمان به و ندک ایداد رتابتی مزیت سازمان برای ،دهد ارتقا

 در معتقدناد  و بینناد  مای  تغییر حال در جهانی در را خودشان سازمانی رهبران ،بنابراین. کند منببق

 (.Newberry, 2008) است تغییر برابر در ؤثرم و مثبت راهبردی سازمانی یادگیری جهان، این
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اجتمااعی  هاای   سرمایه اجتماعی مدموعه منابع بالقوه و بالفعل است که با عضاویت در شابکه  

معاملاه  )بستان  شامل روابط مبتنی بر اعتماد و بده ،به عبارتی .آید وجود میه ها ب کنرگران و سازمان

جمعی است که  یسرمایه اجتماعی مفهوم(. 8811یور،  شارع)های اجتماعی است  در شبکه( به مثل

سارمایه اجتمااعی    8از نظر فوکویاماا  .ها و استعدادهای فردی ترار دارد نگرش مبنای آن در رفتارها،

 .کند که همکاری میان دو یا چند نفر را ترویق میای  فتادهعبارت است از هندارهای ییررسمی جاا

تواند از هندارهای متقابال باین دو    می ،آورند وجود میه دامنه هندارهایی که سرمایه اجتماعی را ب

افتااده  ، جاباید در راببه انساانی واتعای  ها  آن ییچیده دینی را در بر بگیردهای  آموزه همهدوست تا 

طور بالقوه وجود دارد اما تنها به هنگام  همردم ب همهبه هنگام سروکار داشتن با  هندار متقابل .باشند

تقویت سرمایه اجتماعی در سازمان موجب  (.Fukuyama, 1997) شود برخورد با یکدیگر بالفعل می

و حس مرارکت و اعتماد اجتماعی را  شود میمرئی و نامرئی اجتماعی های  ایداد و استحکام ییوند

باا   کوشاد  سرمایه اجتماعی در عمل باا بازگرات باه ماتن اجتمااع مای       .دهد ه افزایش میدر جامع

باه نقاش رواباط     بایاد بارای تحلیال    های رفتارهای فردی در یی حل مسائل جمعی باشد و تحلیل

دلیال توجاه و عتتاه یشوهراگران بارای      . توجه کرداجتماعی در تعیین رفتارهای فردی و جمعی 

 .استعلت راببه سبوح سرمایه اجتماعی و نتایج جمعی حاصل از آن ه بتوسعه سرمایه اجتماعی 

مایه سازمان را سرمایه اجتمااعی تراکیل    درون ،عبارتیه ب .شود سرمایه اجتماعی مانع فردگرایی می

مقیمای و  ) شود یافته بین افراد می های سازمان جمعی و همکاریهای  دهد که باع  تسهیل کنش می

سارمایه  ( Adler, 2002, p.20)بر اساس متون نظری سرمایه اجتمااعی   .(828، ص8811زاده،  حسن

اجتماعی از جمله ساختار و کیفیت ارتباط اعضای سازمان با همکاران به تسهیل یادگیری ساازمانی  

گذاشتن داناش و کااهش مواناع یاادگیری      اشتراک برای به ها، انگیزه و تواناییبه دلیل ایداد فرصت

 .(Vera Bartsch at el., 2012, p.240) شود می سازمانی

بررسای   ،تر از هماه  سرمایه اجتماعی و انواع آن معرفی و مهم، در این تحقیق یادگیری سازمانی

                                                           
1. Fukuyama 
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ثر ؤتواند در یادگیری ساازمانی در باین افاراد ما     آن میهای  فهؤلشود که آیا سرمایه اجتماعی و م می

رمایه اجتماعی و یاادگیری ساازمانی در اداره   لذا جنبه مدهول تحقیق این است که آیا بین س .باشد

  .کل ورزش و جوانان استان گیتن راببه وجود دارد

 مبانی نظری

 یادگیری سازمانی

ناوآوری و  )رهبری بابینش، اجرا، ختتیات   نظریه ویک و لئون در ینج بعد طبقیادگیری سازمانی 

 (.32، ص8811زاده و همکاران،  بیک(ارزیابی تعریف شده است / ریزی برنامه، اطتعات، و (ابتکار

 :اند از عبارت (2118) 8نیف دیدگاه از سازمانی یادگیری ابعاد

اول : یادگیرناده  ساازمان  باه  شادن  تبادیل  برای مرترک انداز چرم اهمیت -مشترکاندازچشم

 اناداز  چرام ، اینکاه  دوم. کناد  می فراهم را یادگیری برای انرژی و تمرکز مرترک انداز چرم، اینکه

 معنای هاا   آن باه  و هاسات  آن یاهاای ؤر و آماال  بیاانگر  اناداز  چرم. دهد می سوا عمل به را افراد

 وضاع  بار  حااکم  نیاروی  باا  شاود و  زیاد می مبلوب هدف سمت به کرش اینکه، سوم. بخرد یم

 را ناوآوری  و خبریاذیری  کناد  می ایداد را نهایی هدف، مرترک انداز چرم. کند می مقابله موجود

 منتقال  و ذخیاره  سازمان که دانری نوع تعیین در ،مرترک معانی وها  ارزش، چهارم .ندک می ترویق

 .(Marguard, 2002)هستند  کند، مهم می

 محایط  باا  انبباا برای گروه یا سازمان ،جامعه اعضای که هنگامی -سازمانییادگیریفرهنگ

 . اند کرده اتدام یادگیری به ناخودآگاه کنند، می تتش داخلی یکپارچگی با مرکتت حل و خارجی

 تابلیات  بیانگر ،دانش جایی جابه برای سازمان ظرفیت -دانش توزیع و انتقال گذاری، اشتراک به

 به و دتت به باید دانش. هست نیز شرکت موفقیت الزمه که است تدرت گذاری اشتراک به و انتقال

 (.8811اد، نش یاریزی) شود توزیع شرکتهای  حوزه یا سازمان سراسر در سرعت

                                                           
1. Neefe 
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 سازمان امور اداره و تحلیل در سیستمی روش کارگیری به یعنی سیستمی تفکر -سیستمیتفکر

 هساتیم،  مدموعاه  این از یئجز نیز خود ما که آندا از. یکدیگر بر سازمانی عوامل ثیرأت به توجه و

 .یممواجه مضاعفی دشواری با تغییر الگوی به بردن یی برای

 ثابات  تحقیقاات . اسات  کارکناان  شاراکت  احساس ،مرارکتی رهبری ییامد -مشارکتیرهبری

 سابح  و دهد را کاهش می سازمان به تعهد ،کاهش را تغییر مقابل در مقاومت ،مرارکت است کرده

 .آورد می یایین را روانی فرار

 داناش،  از استای  مدموعه انسانی، منابع متون در شایستگی – کارکنانهایشایستگیتوسعه

. اناد  ساهیم  یسات  یاا  شاغل  یک موفقیت در که مراهده تابل و سندش تابل رفتارهای وها  مهارت

طاور   باه  انساانی  مناابع  بایاد  بلکاه  شاود،  نمای  حاصال  زیااد هاای   آماوزش  با انسانی منابع توسعه

 .کند عمل مند نظام و شده ریزی برنامه

 سازمانی یادگیری پیشینه 

 تاتش  بودند معتقد آنان. کردند مبرح را ازمانیس یادگیری عبارت بار اولین (8138) مارچ و کرت

 جدیاد  شرایط با سازمان اهداف تبابق برای خود خارجی محیط در تغییرات به یاسخ درها  سازمان

 مندار  کند، می یاری بیرتر اثربخری به رسیدن برای را سازمان که هایی رویه یافتن برای کنکاش به

طراحای کارده اسات     8مبابق شکل ه یادگیری سازمانی مدلی را از مراحل چهارگان 8هابر .شود می

(Huber, 1991, p.88.) 
داخلیهابیندادهمبانیتفسیرتکنولوژیاطالعاتی                








خارجیبینافرادروشتفسیرذهنافراد
 

 (1991)مدل یادگیری سازمانی هابر  .1 شکل

                                                           
1. Huber 

 دانشکسب توزیعاطالعات تفسیراطالعات حافظهسازمانی
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 سرمایه اجتماعی

از دیادگاه   .کناد  یتوی، روابط مبتنی بر اعتماد و مراارکت را در اجتماعاات آشاکار ما    های  شبکه

جود و تابل لقوه و بالفعل مواعنوان جمع منابع به گوشال و ناهاییت سرمایه اجتماعی را ب ،سازمانی

مقیمای و  ) کنناد  از طریق شبکه روابط یاک فارد یاا یاک واحاد اجتمااعی تعریاف مای         ،دسترس

 (.828، ص8811زاده،  حسن

 ابعاد سرمایه اجتماعی 

 جاای  طبقاه  سه در را اجتماعی سرمایه مختلفهای  جنبه سازمانی رویکرد با گوشال و ناهاییت

 (.Nahapi & Ghoshal, 1998, p.242) ساختاری ای، راببه شناختی،: دهند می

                            
 
 
 
 
 

 ابعاد سرمایه اجتماعی. 2شکل 

 (:828، ص8811زاده،  مقیمی و حسن) اند از این عناصر عبارت

 ،تعبیرهاا  ،مظااهر  کنناده فاراهم  کاه  دارد منابعی به اشاره اجتماعی سرمایه شناختی عنصر( الف

 ناد ا عبارت بعد اینهای  جنبه ترین مهم .استها  گروه میان در مرترک انیمعهای  سیستم وها  تفسیر

 .مرترکهای  حکایت و ،کدها ،زبان از

 یعنای  .دارد افاراد  باین هاای   تماس کلی الگوی به اشاره اجتماعی سرمایه ساختاری عنصر(  ب

 رواباط  از ناد ا عباارت  عنصار  ایان های  جنبه ترین مهم. دارید دسترسی چگونه و کسانی چه به شما

 .مناسب سازمان وای  شبکه ییکربندی، افراد بینای  شبکه

 باا  افاراد  کاه  اسات  شخصای  رواباط  نوعی کننده توصیف اجتماعی سرمایهای  راببه عنصر(  ج

 ابعادسرمایهاجتماعی

ایبعدرابطه بعدساختاری بعدشناختی
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 اجتمااعی  سارمایه  از بعد اینهای  جنبه ترین مهم. کنند می برترار تعامتتران سابقه دلیل به یکدیگر

 .هویت و انتظارات، الزامات، رهاهندا، اعتماد از ندا عبارت

جویاناه مبتنای بار     رفتاار همکااری   صاداتت و  اعتماد را انتظار اینکه در جامعاه نظام،   :اعتماد

 (.Fukuyama, 1997)کنند  تعریف می، گیرد اندامهای دیگر جامعه  هندارهای مرترک به نفع گروه

ابط ییررسمی شامل رواباط  رو .شوند میبه دو دسته رسمی و ییررسمی تقسیم ها  شبکه :شبکه

دوساتان و همساایگان اسات و رواباط رسامی شاامل رابباه باا         فامیال و   میان اعضاای خاانواده،  

 (.Fukuyama, 1997)های داوطلبانه و مرابه آن است  سازمان

کارکرد هندار اجتمااعی همااهنگی انتظاارات ماردم در تعاامتت اسات کاه میازان          :هنجارها

د حقوا مالکیت، تراردادها، مباادالت، ارتباطاات و عادالت را مادیریت     ها مانن ای از یدیده گسترده

مقیمای و  )بخراند   هندارها مقرراتی مرسوم هستند که به رفتارهاا در جامعاه وحادت مای    . کند می

 (.828، ص8811زاده،  حسن

 تحقیق مفهومی مدلطراحی 

سرمایه اجتماعی به  دبیان کردن (Hansen et al., 2005, p.781) برخی مبالعات مفهومی و تدربی

های سازمانی و یادگیری  افراد و گروه ،منابع دانری در میان واحدها ویشه بهمبادله و ترکیب منابع 

طور  زیرا به کند کنیم سرمایه اجتماعی یادگیری سازمانی را تسهیل می ما فرض می. شود سازمانی می

ترک، تفکر سیستمی و به اشتراک انداز مر اصلی یادگیری سازمانی یعنی چرم سازوکار مثبت بر

ای شکل  های ویشه وسیله میزان نزدیکی شبکهه سرمایه ساختاری ب .گذارد ثیر میأگذاشتن دانش ت

کننده  که منعکس کند های متراکم ارتباطات فراگیر را در شبکه اجتماعی ترریح می شبکه. گیرد می

مبستگی عمیق، اعتماد توی،روابط های اجتماعی با تراکم باال دارای ه ساختاری است که شبکه

(. Coleman, 1990, p.181) متقابل و تنبیهات در مقابل رفتارهای خودمحور را در بر می گیرد

ثیرگذاری بر تمایل افراد به أتواند اثر مثبتی در مرارکت در دانش از طریق ت انسدام اجتماعی می

 ,Yan Yu)داشته باشد ز افراد دیگر از طریق یادگیری ا ،همچنین ،اختصاص زمان و کمک به افراد
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2013, p.782) . که عامل  اشاره دارداز طرفی، تابلیت اعتماد به کیفیت روابط و تعامتت سازمانی

دو صورت  هاعتماد ب (.Inkpen et al., 2005, p.148) ای سرمایه اجتماعی است اساسی در بعد راببه

. است( اعتماد عاطفی) ماد مبتنی بر وفاداریو اعت( اعتماد شناختی) اعتماد مبتنی بر شایستگی

و تعامتت را برای تسهیل  شود میمندر اعضا در روابط  یاعتماد شناختی به صمیمیت و نزدیک

 Tsai)گیرد  کار می بهمبادله منابع و ترکیب و ارزیابی اثربخش اطتعات موجود و یادگیری سازمانی 

et al., 1998, p.468). کسب و مرارکت در دانش جدید  ،مبتنی بر وفاداری از طرف دیگر، اعتماد

که افراد به  کند و محیبی را فراهم می کند می و یادگیری و ختتیت را تقویت دهد میرا افزایش 

 .(Simon Land, 2012, p.526) آورند یادگیری اثربخش سازمانی روی می

گرش، دیدگاه و تدربه مرابه افراد تمایل دارند به یادگیری با افرادی بپردازند که ن همچنین،

افراد به احتمال  ،در نتیده کند میفقدان مرابهت ادراکی افراد را از یادگیری سازمانی دور . دارند

دارند ها ادراک شناختی مرابه و متعادلی  زیاد با افرادی یادگیری خواهند داشت که فکر کنند آن

(Vera Bartsch at el., 2012, p.243.)  

 :شود های تحقیق به شرح زیر ارائه می مدل و فرضیهیادشده براساس موارد 

 کاه  عواملی بین روابط درباره آن براساس یشوهرگر که است الگویی مفهومی، چارچوب یا مدل

مادل  تحقیاق   نظری مبانی براساس. کند می یردازی نظریه ،اند شده داده ترخیص مهم لهئمس ایداد در

 .طراحی شد 8تحقیق به صورت شکل 

 
 
 
 
 

 تعالی سازمانی
 

 مدل مفهومی تحقیق .3شکل 

 اجتماعی سرمایه

 دبیرونیبع*  
شبکه-

 بعددرونی* 
 اعتماد  -
 هندارها  -

یادگیریسازمانی
 انداز مرترک چرم 
 فرهنگ یادگیری سازمانی 

 کار و یادگیری گروهی 

 به اشتراک گذاشتن دانش 

 تفکر سیستمی 

 رهبری مرارکتی 

 توسعه شایستگی کارکنان 
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سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان اساتان   :فرضیهاصلی

  .گیتن تأثیر مثبت و معنادار دارد

 :استهای فرعی تحقیق به شرح زیر  فرضیه

ورزش و جوانان اساتان  هندارهای سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی کارکنان اداره کل  .8

  .گیتن تأثیر مثبت و معنادار دارد

عتماد سرمایه اجتماعی بر یادگیری ساازمانی کارکناان اداره کال ورزش و جواناان اساتان      ا .2

 .گیتن تأثیر مثبت و معنادار دارد

شبکه سرمایه اجتماعی بر یاادگیری ساازمانی کارکناان اداره کال ورزش و جواناان اساتان        .8

 .ت و معنادار داردگیتن تأثیر مثب

 روش تحقیق

تحقیق توصیفی از ناوع  ها،  و از نظر نحوه گردآوری دادهکاربردی  ،این تحقیق از نظر هدف تحقیق

 توصیف و تحلیل را همبستگی است که روابط بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی

 .کند می

 جامعه و نمونه آماری

روساا و   ، شاامل ستادی اداره کل ورزش و جوانان اساتان گایتن  جامعه آماری این تحقیق مدیران 

ای به حدام   نمونه. باشند می های استان گیتن و کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستان انمعاون

بارای تعیاین حدام نموناه     . ای انتخاب شد گیری تصادفی طبقه کارگیری روش نمونه نفر با به 811

 .کار گرفته شد فرمول زیر به

  

212  13/8  
2
  8/1×2/1  

212  2   13/8  
2
 8/1×2/1  

 511 
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 گردآوری اطالعات و ابزار روش

و ( یفارس یها کتاب ی، وسیو انگل یقاالت فارسبا مبالعه م)ای  کتابخانه یها یشوهش روش نیدر ا

 . کار گرفته شد میدانی به

کار  ر این تحقیق دو یرسرنامه بهد. استیشوهش  نیاطتعات ا یگردآور ییرسرنامه ابزار اصل

یرسرنامه یاادگیری نیاف و همکااران    )گرفته شد که یکی برای سندش یادگیری سازمانی کارکنان 

 .است ((8811)زاده و مقیمی  یرسرنامه حسن)، دیگری، برای سندش سرمایه اجتماعی ((8111)
 

 پرسشنامه سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی های  مؤلفه. 1جدول 
منبعهامؤلفهمفهومردیف

8 
سرمایه 

 اجتماعی

 اعتماد

 شبکه (8811) زاده و مقیمی حسن

 هندارها

2 
یادگیری 

 سازمانی

 مرترک انداز چرم

 (8111) نیف و همکاران

 فرهنگ سازمانی

 کار و یادگیری تیمی

 استراتشی

 رهبری مرارکتی

 توسعه شایستگی کارکنان

 تار سازمانیساخ
 

 و پایایی ابزار تحقیق روایی

تکرار در تحقیقات متعادد   کار گرفته شد، به دلیل بهتحقیق که برای سندش متغیرها های  یرسرنامه

 . شود استاندارد محسوب میهای  یرسرنامه ،و برخورداری از روایی الزم

با توجه به اینکه آلفای . تهای تعیین یایایی یرسرنامه، محاسبه آلفای کرونباخ اس یکی از روش

 132/1و آلفای کرونباخ یرسرانامه یاادگیری ساازمانی     112/1کرونباخ یرسرنامه سرمایه اجتماعی 

 .ها تأیید شد محاسبه شد، یایایی باالی یرسرنامه
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 ها دادههای تجزیه و تحلیل  روش

وصایفی و آماار   هاای آمااری در تالاب آماار ت     شده روش آوری های جمع برای تدزیه و تحلیل داده

 :است 2 در این تحقیق به شرح جدول اجراشدههای  آزمون .شد کار گرفته بهاستنباطی 
 

 کارگرفته شده در پژوهش بههای  مجموع آزمون .2جدول

کاربردآزموندراینتحقیقآزمونبهکارگرفتهشدهردیف

 هارشدت آن در بین متغی برای وجود یا عدم وجود راببه و یهمبستگ لیتحل 8

 با میانگین مفروض ها برای بررسی اختتف بین میانگین نمونه تی استیودنت آزمون 2

 متغیر چند یا دو بین خبی بررسی ارتباط رگرسیون چندگانه به روش گام به گام 8
 

 (آمار استنباطی) تجزیه و تحلیل اطالعات

 .های آماری زیر ایداد شد برای آزمون فرضیه اصلی تحقیق فرض

 اساتان  جواناان  و ورزش کال  اداره کارکنان یسازمان یریادگی بر یاجتماع هیسرما :فرفرض ص

 .داردن معنادار و مثبت ریتأث تنیگ

 اساتان  جواناان  و ورزش کال  اداره کارکناان  یسازمان یریادگی بر یاجتماع هیسرما: فرض یک

 .دارد معنادار و مثبت ریتأث تنیگ
 

 متغیر مستقل بر متغیر وابستههای  لفهؤرگرسیون چندگانه بین م نتایج. 3جدول

متغیر
ضریبهمبستگیچندگانه

(R)

مجذورضریبهمبستگی

چندگانه

ضریبهمبستگیمجذور

 شدهاصالح

 211/1 818/1 111/1 اعتماد

 821/1 881/1 125/1 شبکه

 518/1 512/1 381/1 هندار

نتاایج  . آزماون شاد  وابساته   مساتقل بار متغیار    متغیار هاای   تأثیر مؤلفهدر آزمون فرضیه اصلی 

 درصاد  81/ 8لفاه اعتمااد وارد مادل شاده و     ؤدهد ابتادا م  رگرسیون به روش گام به گام نران می

لفاه  ؤشبکه به مدل اضافه شد و ایان دو م  مؤلفهدر گام دوم  کند، میواریانس متغیر وابسته را تبیین 
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لفه هندار باه مادل اضاافه    ؤم ،پسس .کنند میواریانس متغیر وابسته را تبیین  درصد 88در مدموع، 

 .کنند میواریانس متغیر وابسته را تبیین  درصد 51/ 2لفه ؤشد و این سه م
 

 ضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیرهای مستقل و وابسته. 4جدول 

ضرایباستانداردضرایبغیراستانداردضرایبمتغیرهایمستقل

βخطایبرآورداستانداردBeta داریسطحمعنیآمارهتی

 135/1 8/ 138  1/ 818 288/1 ثابت مقدار

 111/1 812/1 111/1 881/1 131/1 اعتماد

 111/1 321/1 125/1 822/1 111/8 شبکه

 111/1 281/81 381/1 111/1 181/8 هندار

، مؤلفاه  (β =111/8، 321/1= ، آمااره تای  P<118/1)شابکه   لفاه ؤ، م5جدول های  براساس داده

، 812/1= ، آمااره تای  P<118/1)، مؤلفه اعتمااد  (β =181/8، 281/81= ، آماره تیP<118/1)هندار 

131/1= β )هاا،    در میان این مؤلفه. دارند( یادگیری سازمانی)دار در تأثیر بر متغیر وابسته  نقش معنی

 .بیرترین تأثیرگذاری را بر متغیر وابسته دارد( β =111/8)مؤلفه شبکه 
 

 یسازمان یریادگی بر یاجتماع هیسرما ابعاد ثیرأی تبررس نتایج. 5جدول

متغیر
ضریبرگرسیون

استانداردنشده

ضریبرگرسیون

 استانداردشده
آمارهتیخطایاستاندارد

ضریب-

(معناداری

 1/ 11 281/81 111/1 381/1 181/8 هندار

 1/ 11 812/1 881/1 111/1 131/1 اعتماد

 1/ 11 1/ 321 822/1 125/1 111/8 شبکه

لعاه  یاسخگوی مورد مبا811نتایج آزمون رگرسیون بین این دو متغیر حاکی از آن است که بین 

 ،(اعتمااد ) 111/1 ،(هنداار ) 381/1 برابر باا ضریب همبستگی رگرسیون با ضریب معناداری صفر، 

خبای تحقیق کوچکتر از سبح  یدار از آندا که این سبح معنی .محاسبه شده است( شبکه) 125/1

و فرضایه   شاود  مای  فرضایه صافر رد   ،در نتیده. دارددلیل کافی برای رد فرض صفر وجود  ،تاس

 :توان گفت شود و می ید میأیتحقیق ت
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 اساتان  جوانان و ورزش کل اداره کارکنان یسازمان یریادگی بر یاجتماع هیسرما یهندارها -

 .دارد معنادار و مثبت ریتأث تنیگ

 اساتان  جواناان  و ورزش کال  اداره کارکناان  یساازمان  یریادگی بر یاجتماع هیسرما اعتماد -

 .دارد معنادار و مثبت ریتأث تنیگ

 اساتان  جواناان  و ورزش کال  اداره کارکناان  یساازمان  یریادگیا  بر یاجتماع هیسرما شبکه -

 .دارد معنادار و مثبت ریتأث تنیگ

 اداره کل ورزش وجوانان استان گیالن درتحقیق وضعیت متغیرهای 

کار گرفتاه   به تی استیودنتشناخت وضعیت سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی آزمون به منظور 

مقدار مفاروض ماورد آزماون تارار     نمونه مورد بررسی را با یک  تفاوت بین میانگین ،در واتع. شد

 .دهد می

ال مبارح  ؤگزاره مربوطه به صورت س ،تحقیق در هر مورد های هبه منظور عدم تداخل با فرضی

 :است زیر صورت های آماری در هر یک به فرض. تشده اس

صفر فرض:  μ = 8      

فرض مقابل:  μ ≠ 8     

بعد جامعاه برابار    که آیا مقدار میانگین نمرات در هر شدبدین صورت مبرح  سؤال ،عبارتیه ب

 .یا خیر است 8با 

معادل صافر   P-value به منظور بررسی و یاسخ به این سؤال، با استناد به نتایج آزمون تی، مقدار

لذا فرض صفر مبنای اینکاه سارمایه اجتمااعی در اداره کال      کوچکتر است،  11/1است و از مقدار 

از طرفی، از آندا که کاران بااال و یاایین در    . است رد شد 8مساوی  ورزش و جوانان استان گیتن

صافر   باشد، لذا این عامال خاود مؤیاد رد فارض     درصدی شامل عدد صفر نمی 11سبح اطمینان 

که میانگین سارمایه اجتمااعی در    استمثبت بودن حد باال و یایین این فاصله نیز بیانگر این . است

نماره   در این تحقیاق  به دلیل اینکه است و 8بیرتر از عدد  اداره کل ورزش و جوانان استان گیتن

ا خاوب در نظار   ر 1و  5باین   ،را متوساط  5و  8بین  ،را نامناسب 8و  2را بحرانی، بین  2کمتر از 
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نتیده کلی بدین صورت تابل تبیین خواهد بود که از نظر سرمایه اجتمااعی در اداره کال    ،ایم گرفته

در وضعیت متوسط ترار دارد و ( 2281/8) با توجه به میانگین جامعه ورزش و جوانان استان گیتن

شاود کاه    احساس می مبلوب نیست ولی با توجه به اینکه هر دو حد باال و یائین مثبت است چنان

مرخص است مقادار آمااره    3در جدول  طور که انهم. در حرکت و ییررفت دارد به سمت بهبود

در ناحیه بحرانی آزماون تارار دارد و باه بیاان      است وبیرتر  13/8از است که  181/12برابر با  تی

 ،سرمایه اجتمااعی متغیرهای همه این تحلیل برای  .استدار  معنی 8اختتف میانگین از عدد  ،دیگر

طاور ختصاه نراان     هنتاایج را با   2و 3 هاای  وللاذا جاد   .یادگیری سازمانی صادا است ،همچنین

 .دهد می
 در اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن متغیرهایبررسی وضعیت  .6جدول 

 گیرینتیجه حدپایین حدباال سطحمعناداری آمارهتی میانگین تعدادنمونه 

 تأیید فرضیه 8828/8 8881/8 111/1 181/12 22815/8 811 ه اجتماعیسرمای

 تأیید فرضیه 122/8 8825/8 111/1 288/51 2188/8 811 بعد هندار

 تأیید فرضیه 8131/8 8551/8 111/1 125/18 2211/8 811 بعد اعتماد

 تأیید فرضیه 8251/8 8123/8 111/1 821/13 2812/8 811 بعد شبکه

 تأیید فرضیه 3538/8 1351/5 111/1 811/83 1113/8 811 انییادگیری سازم

 
 نتایج بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی . 7جدول 

کیفیتمطلوبیتبعد /متغیر

 متوسط به سمت بهبود سرمایه اجتماعی

 متوسط به سمت بهبود بعد هندار

 متوسط به سمت بهبود بعد اعتماد

 سمت بهبود متوسط به بعد شبکه

 متوسط به سمت بهبود یادگیری سازمانی

 گیری نتیجه بحث و

ها و جوامع ایفا  سازمان تری در سرمایه اجتماعی نسبت به سرمایه فیزیکی و انسانی نقش بسیار مهم

 ،همچنین. دهند اثربخری خود را از دست میهای دیگر  سرمایه ،در ییاب سرمایه اجتماعی .کند می
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ایان یاشوهش نراان داد     .شاد و شبکه سبب رضایتمندی ذینفعاان ساازمان خواهاد    هندار ، اعتماد

و  استثر ؤسرمایه اجتماعی در یادگیری سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گیتن م

ها و  ترویق و ترکیل تیم ،توانند با اعتمادسازی بین اعضا نیز می ی دیگرها سازمان ،بر همین اساس

باه   ،در نهایات  .کنناد جهت افزایش سرمایه اجتماعی کارکنان اتادام   وری در قای بهرههای ارت گروه

 .تحقق یادگیری سازمانی کمک کنند

 سارمایه  یاشوهش مفهاوم   ایان  تحقیقات دارد زیرا عملی و نظری یشوهش مفاهیم اینهای  یافته

 اجتمااعی  مایهسر بُعد سه یشوهش این. است هکرد یکپارچه جامع یصورت ساختار به را اجتماعی

یاادگیری   بار  متفااوتی  آثاار  و اسات  متماایز  ابعااد  این دهد می نران نتایج .ه استکردرا عملیاتی 

 مختلاف،  اجتمااعی هاای   که دارایای  از این موضوع زیرا است، مهم بسیار نتیده این. داردسازمانی 

 (.Jo & Lok, 2008) کند مید، حمایت روابط داشته باش نتایج را بر متفاوتی آثار است ممکن

در  خاود  بار مناابع   تمرکز سازمان به منظور مدیریت مهمی را برایهای  بینش مبالعه این نتایج

 آن اثربخرای بیراتری از   کند تاا  سازمان فراهم می درون در جذب دانش توانایی و یادگیری مفهوم

گرفت با افزایش  توان نتیده به عبارتی، می .ایداد شود سازمانی ییرمالی و مالی افزایش عملکرد در

 .یابد یا کاهش در ابعاد سرمایه اجتماعی میزان یادگیری سازمانی نیز افزایش یا کاهش می

 های تحقیق پیشنهادهایی براساس یافته

 :های مرابه ییرنهاد به اداره کل ورزش و جوانان استان گیتن و سازمان

تان گایتن، متوساط اسات و    توجه به اینکه وضعیت اعتماد در اداره کل ورزش وجوانان اسا  با

دو متغیار   دار ایان  ضریب همبستگی راببه بین اعتماد و یادگیری سازمانی مبنی راببه مثبت و معنی

 :شود تحقق یادگیری مبرح می منظور بهدهد، ییرنهادهای زیر جهت تقویت اعتماد  را نران می

خود فرصت دهاد   نانبه مدیران ستادی و کارک اداره کل ورزش و جوانان استان گیتن باید -

 .تا کارایی خود را ثابت کنند

تغییری نظار کارکناان خاود را    هر  تبل از ایداد اداره کل ورزش و جوانان استان گیتن باید -

 .جویا شود
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گیاری   رساانی مبلاوب و هماه    سااختار اطاتع   اداره کل ورزش و جوانان استان گیتن باید -

 .داشته باشد

اداره کل ورزش وجوانان استان گیتن متوسط اسات و   وضعیت هندار درتوجه به اینکه  با -

هاایی در جهات    دار وجود دارد، ییرنهاد بین هندار و یادگیری سازمانی راببه مثبت و معنی

 :شود منظور تحقق یادگیری ییرنهاد می هندار بهتقویت 

 ،دوستی نوع عدالت، انصاف، هایهندار تقویت اداره کل ورزش و جوانان استان گیتن باید -

خود را که موجب رعایت حقاوا همکااران و   تعهد و احساس مسئولیت در میان همکاران 

 .ر خود ترار دهدشود، در سرلوحه کا میشهروندان 

های  به عنوان ویشگی وربودن در میان کارکنان سازمان سودمندبودن و بهره هایهندار تقویت -

ب تحقاق بعاد نتاایج    کردن مسائل همکاران و شهروندان کاه موجا   در جهت برطرف مثبت

 .شود عملکردی و نتایج کارکنان و جامعه می

وضعیت شبکه در اداره کل ورزش و جوانان استان گیتن متوسط اسات و باین   براساس نتایج، 

در این زمینه ییرنهادهای زیر مبارح  . دارد ددار وجو شبکه و یادگیری سازمانی راببه مثبت و معنی

 :شود می

هاای ارتباطاات    استان گیتن بایاد ارتباطاات داخلای در حاوزه    اداره کل ورزش و جوانان  -

فردی، ارتباطات بین واحدهای سازمانی و ایداد ارتباطات مبتنی بر صاداتت و اعتمااد    میان

 .کند ریزی ریزی و برنامه متقابل بین مدیران و کارکنان را طرح

کماک   دهای مالی درها و نها سیس صندواو جوانان استان گیتن باید با تأاداره کل ورزش  -

 .تدم شود به مرکتت مالی کارکنان ییش
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