
 
 و برنامه ریزی ورزشی مدیریت

اثرات سرمایه اجتماعی بر سرمایه روان شناختی مثبت گرا و تعهد سازمانی اداره کل ورزش 

 وجوانان استان اردبیل
 4مرتضی سلطانی3، نسرین عزیزیان کهن2، سمیه فیضی1مژگان سلطانی

 دانشگاه پیام نور واحد گرمسار–مژگان سلطانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی  -1

 تهران تحقیقاتو علوم دانشگاه –، کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی خانکندی سمیه فیضی -2

 هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی عضو-،دکترای مدیریت ورزشینسرین عزیزیان کهن -3

 عضوهیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین-مرتضی سلطانی،کارشناس ارشد تربیت بدنی -4

 

 

 چکیده

سرمایه اجتماعی بر سرمایه روان شناختی و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات 

با توجه به کهاردبیل بودند.کارکنان اداره کل ورزش و جوانان  استان کلیه شامل آماری جوانان  استان اردبیل بود. جامعه

 این های داده .ندشدب نتخاا ترسدردس هنفربهشیو222ادتعدی،متغیرهاادتعدوهشوپژعباتوجهبهنوتحقیقات گذشته و

،تعهد سازمانی آلن و مایر (1334) یزوالدجتماعیاسرمایه، (2222)نشناختیلوتانزرواسرمایهپرسشنامه سه ازطریق پژوهش

کرونباخ  شدوآلفای سنجیده متخصصان نظرات هاتوسط پرسشنامه و محتوای ی اعتبارصوری.شد آوری ( جمع1832)

سرمایه روان  داد نشان آن برخورداراست و نتایج مناسبی ازبرازش مدل تحقیق.گردید محاسبه 38/2 آن در مجموع

 گری سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دارد.شناختی با میانجی

ن : سرمایه اجتماعی، سرمایه روان شناختی مثبت گرا، تعهد سازمانی، اداره کل ورزش و جوانان استاواژگان کلیدی

 اردبیل

 

 
 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. 
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Administration of Sport and Youth Ardebil 
 

 




