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 چکیذٌ

سبشهبًی کبزکٌبى ادازُ کل ّدف تحقیق حبضس ثسزسی اثسات سسهبیِ اجتوبػی ثس سسهبیِ زٍاى ضٌبختی ٍ تؼْد 

ازدثیل کبزکٌبى ادازُ کل ٍزشش ٍ جَاًبى  استبى کلیِ ضبهل آهبزی ٍزشش ٍ جَاًبى  استبى ازدثیل ثَد. جبهؼِ

ة ًتخبا دزدستسس ًُفسثِضی020َادتؼدی،هتغیسّبادتؼدٍّصٍپژعثبتَجِثًَِثب تَجِ ثِ تحقیقبت گرضتِ ٍکِثَدًد.

 یصٍالدجتوبػیاسسهبیِ، (0222)ًطٌبختیلَتبًصزٍاسسهبیِپسسطٌبهِ ِس اشعسیق پژٍّص ایي ّبی دادُ .ًدضد

 ًظسات ّبتَسظ پسسطٌبهِ ٍ هحتَای ی اػتجبزصَزی.ضد آٍزی ( جوغ4430،تؼْد سبشهبًی آلي ٍ هبیس )(4831)

 هٌبسجی اشثساشش هدل تحقیق.گسدید هحبسجِ 34/2 کسًٍجبخ آى دز هجوَع ضدٍآلفبی سٌجیدُ هتخصصبى

گسی سسهبیِ اجتوبػی ثب تؼْد سبشهبًی زاثغِ هثجت ٍ سسهبیِ زٍاى ضٌبختی ثب هیبًجی داد ًطبى آى ًتبیجثسخَزدازاست ٍ 

 هؼٌی دازی دازد.

سسهبیِ اجتوبػی، سسهبیِ زٍاى ضٌبختی هثجت گسا، تؼْد سبشهبًی، ادازُ کل ٍزشش ٍ جَاًبى استبى  :ياشگان کلیذی

 ازدثیل

  

 
Abstract 

The aim of this study was to examine the effects of social capital on psychological capital and 

organizational commitment of Youth and Sports General Directorate of Ardabil. The population 

consisted of all employees of the General Directorate of Youth and Sports Ardabil province. 

According to previous research and according to the type of research and the number of variables, 202 

people were selected by availability. Data collection via questionnaires Luthans Psychological Capital 

(2007), social capital kindly (1384), organizational commitment of Allen & Meyer (1982) were 

collected. The face and content validity of the questionnaires were evaluated by 10 experts and 

Cronbach’s alpha was calculated that a total of 0/89. Research model fitted perfectly and the results 

showed that psychological capital and organizational commitment and positive relationship with the 

mediation of social capital is significant. 

Key words: social capital, positive psychological capital, organizational commitment, the General 

Administration of Sport and Youth Ardebil 
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یبد هی ضَد. ضٌبسبیی، جرة،  (ًیسٍی اًسبًی)دز ػصسی شًدگی هی کٌین کِ اش آى ثِ ػٌَاى جٌگ استؼداد ّب

زٍیکسد  الشم ثِ ذکس است(.13۳0ًگْدازی ٍ تَسؼِ استؼدادّب اش ٍظبیف ػودُ سبشهبى ّبی اهسٍشی هی ثبضد )فسٍّس، 

ٌبسی هثجت گسا ًیص ًبهیدُ اًد ثِ تبشگی دز حَشُ سبشهبى ٍ هدیسیت، تَجِ ثسیبزی اش پژٍّطگساى ًطکِ آى زا زٍا یجدید

زا ثِ خَد جلت کسدُ ٍ جٌجص جدیدی ثب ػٌَاى: زفتبز سبشهبًی هثجت گسا ایجبد ضدُ است. 

ساضکلگسفتِىهبشسباددزسـفایلِـسٍِـِثـتکـساتگیـلجسدتـتیبثیثِهبّیـسدیـپدزِـستکاهفَْهی،هبًیشتؼْدسبّوچٌیي،

تحقیقبت (. 4822 ،سیفیيـگ) شدبـٌؼکسهیســهىهبشبــِســثدزاســقفــتؼلٍبثقــتغاىصــهبًیهیشبـدسـتؼْ،غـقدزٍا. ت

 0242) َگ ّـجیٌٍّوچٌیيگبجًَگ،(0222) گـالیفیٌ،(0222)یـلٍآٍٍبًصـلَتگرضتگبى ّوچَى

اًگیصُ فسٍاًی ثسای  زا سسهبیِ زٍاًطٌبختیداًستٌد ٍْدهستوسیصسغحتؼاصـفاثـثبػزاٌبختی ـضزٍاىسهبیِـیصسغحسافصا(

هٌبثغ اًسبًی ٍ سسهبیِ زٍاًطٌبختی  ًیبشهٌد تَجْی خبظ هی اػالم ًوَدًدالشم ثِ ذکس است هطبزکت دز زفتبزّبیی 

ٍ تؼْد  ثبضٌد.لرا تحقیق حبضس دز ًظس دازد ثِ ایي هَضَع ثپسداشد کِ آیب سسهبیِ اجتوبػی ثس سسهبیِ زٍاى ضٌبختی

 سبشهبًی کبزکٌبى ادازُ کل ٍزشش ٍ جَاًبى  استبى ازدثیل هَثس است؟

 تحقیق یضىاس  ريش
کبزکٌبى ادازُ کل ٍزشش ٍ جَاًبى  استبى ّصضبهلٍیيپژا زیهبآجبهؼِ. دّوجستگیثَ -تَصیفیعًَاشّصٍیيپژا

ثب تَجِ ثِ تحقیقبت گرضتِ کِازدثیل ثَدًد.

 ًُفسثِضیَشى( 10هسد ٍ  462)020ادهغبلؼِتؼدزدجبهؼِهَاشهغبلؼِدزهَیهتغیسّبادتؼدٍّصٍپژعثبتَجِثًٍَِ

(: PCQ)لَتبًصپسسطٌبهِ سسهبیِ زٍاى ضٌبختی . ًدضدة ًتخبا دزدستسس

 6 دز السَ 01 ضبهلکِ. ضددُستفبا( 0222)ًطٌبختیلَتبًصزٍاپسسطٌبهِسسهبیِاشًطٌبختیزٍاسٌجصسسهبیِایثس

ال سَ 02 ٍیحبکِضد دُستفبا( 4831) یصٍالدجتوبػیاپسسطٌبهِسسهبیِاشجتوبػیاسسهبیِیگیساشًُدا ایثسٍستاگَیِ

سَالی  01دُ هقیبس هی ثبضد. ثِ هٌظَز اًداشُ گیسی ٍ سٌجص اثؼبد سِ گبًِ تؼْد سبشهبًی اش پسسطٌبهِ خس 1 ٍدازای

 ٍ هحتَایی اػتجبزصَزی ضدُ است ّوچٌیي ( عساحی4430تؼْد سبشهبًی آلي ٍ هبیس استفبدُ ضد ایي پسسطٌبهِ دز سبل )

ضد ٍ ًیص ضسیت آلفبی گسًٍجبخ هجوَع سِ پسسطٌبهِ ثسزسی گسدید کِ  سٌجیدُ هتخصصبى ًظسات ّبتَسظ پسسطٌبهِ

 هی ثبضد. 34/2پبیبیی کل پسسطٌبهِ 

 َا یافتٍ

 
 استاوذارد ضرایب تخمیه درحالت مذل 1ضکل 

 χ2/ DF P CFI NFI IFI TLI GFI RMSEA َای برازش ضاخص
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 ضاخص َای برازش مذل تحقیق 1جذيل 
 

 گیری بحث ي وتیجٍ
گسی سسهبیِ اجتوبػی ثس تؼْد سبشهبًی یبفتِ ّبی پژٍّص ًطبى داد اثس غیسهستقین سسهبیِ زٍاى ضٌبختی ثب هیبًجی

ثٌبثسایي هیصاى ایي ضسیت . ثبضدهی 8511هقداز آهبزُ هؼٌبدازی ایي ضسیت ثساثس است کِ 25.1دازای ضسیت هسیس 

گسی سسهبیِ اجتوبػی ثب تؼْد سبشهبًی زاثغِ هثجت ٍ تَاى ثیبى ًوَد سسهبیِ زٍاى ضٌبختی ثب هیبًجیثبضد. هیهؼٌبداز هی

دّد کِ ثِ اشای یک ٍاحد سبشهبًی ًطبى هی. هیصاى تأثیس غیسهستقین سسهبیِ زٍاى ضٌبختی ثس تؼْد دازدهؼٌی دازی 

-ٍاحد دز جْت هستقین تغییس هی 25.1اًحساف استبًدازد تغییس دز هتغیس سسهبیِ زٍاى ضٌبختی، تؼْد سبشهبًی ثِ هیصاى 

ثس  کٌد. ثب تَجِ ثِ ایي یبفتِ ّب هی تَاى گفت سسهبیِ زٍاى ضٌبختی ثِ ّوساُ سسهبیِ اجتوبػی هی تَاًٌد تبثیس هؼٌبدازتسی

تؼْد سبشهبًی داضتِ ثبضٌد ٍ اش آًجب کِ تؼْد سبشهبًی هَجت ثْجَد ػولکسد سبشهبى هی ضَد ایي دٍ هَلفِ تَاًبیی تبثیس 

گرازی ثس سبشهبى زا خَاٌّد داضت کِ ایي هَضَع دز تحقیقبت گرضتِ ثِ صَزت غیس هستقین ثِ ازتجبط زسیدُ است 

 0242) َـجیٌگٍّْوچٌیيگبجًَگ،(0222) گـالیفیٌ،(0222) یـلٍآٍٍبًصـتِلَتـّصگرضٍبیجپژـبًتـّصثٍژـيپـیا

ضسفی ٍضبُ ٍ(

یصسغحتؼْدهستوسخاصـفاثـٌبختیثبػـضزٍاىسهبیِـیصسغحسافصاستکِایيًکتِاثیبًگسدازدًٍیا(ًیصّوخ0241َعبلجی)

 .ّدضداَ

 پصيَص اجرایی،علمی پیام
ثب تَجِ اّویت ٍ هتغیس سسهبیِ زٍاى ضٌبختی ثِ ًظس  ثِ اثس سسهبیِ زٍاى ضٌبختی ثس سسهبیِ اجتوبػی ٍتؼْد سبشهبًی ٍ 

پژٍّطگساى تَصیِ هی ضَد ًسجت ثِ ضٌبخت ّسچِ ثیطتس هَلفِ ّبی هحسک دز افصایص سسهبیِ زٍاى ضٌبختی ٍ زاُ ّبی 

 .ضٌبسبیی آى هتغیس اّتوبم الشم زا داضتِ ثبضٌد
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