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ارتباط بین سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان 

 غربی

 3سید حسن سید عامری ،2مهران آذریان ،1رباب یداله زاده

 دانشیار دانشگاه ارومیه. 3 ؛دانشگاه ارومیه مدیریت ورزشی دانشجوی دکتری. 2 ؛ه سهندمربی دانشگا. 1

 n_yadollahzade@yahoo.comل:  ویسنده مسئون آدرس ایمیل     

آن سازمان است که می تواند آن را در راستای نیل به اهدافش یاری نماید.  بهایبع گرانامان مننیروی انسانی هر ساز: مقدمه

دار ، سازگار با ارزشها و اهداف سازمانی دارای انگیزه قوی و متمایل و متعهد به حفظ و ادامه عضویت کارکنان متخصص ، وفا

همچنین سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمتری از سرمایه انسانی و  .سازمانی از نیازهای اصلی و بسیار ضروری هر سازمانی است

اعی سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست می دهندو بدون سرمایه فیزیکی در جوامع ایفا می نمایدو در غیاب سرمایه اجتم

 پیمودن راه توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی دشوار استاجتماعی 

گردآوری اطالعات  برای. است همبستگی و پیمایشی –ی توصیف ده  در این مطالعه از نوع:روش تحقیق مورد استفا روش شناسی

سرمایه اجتماعی نامه  پرسش ه محقق ساخته و برای جمع اوری اطالعات سرمایه اجتماعی ازجمعیت شناختی از پرسش نام

. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان (  با مقیاس لیکرت استفاده گردیده است1990(و پرسشنامه آلن و میر)1391کامکار )

تحلیل  تجزیه و با جامعه آماری می باشد.درنمونه آمای برابر.بودندنفر  75 که اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بود

از آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط بین  وآزمون کلموگروف اسمیرنوف برا ی تشخیص نرمال بودن داده ها ،  داده هااز

کلیه مراحل با استفاده از نرم افزار های شد هر یک از متغیرها استفاده  متغیرهای تحقیق و از رگرسیون برای تعیین ضریب اثر

spss 19, Excelاماری   انجام شده است.  2007

rبا ضریب همبستگی  نتایج :نتایج  .(p≤./.5)معنی دار می باشد.  95/.با قابلیت اطمینان   sig = ./..3و سطح معنی داری  63/.=

بین تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته  و  ،پیرسون براساس نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی : نتیجه گیریبحث و 

همبستگی به دست آمده می توان سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل رابطه معنی داری وجود دارد. باتوجه به مقدار ضریب 

هد سازمانی فرد ی تعر روبد. بدین معنی که سرمایه اجتماعی گفت که شدت این رابطه متوسط و جهت آن نیز مستقیم می باش

از این روبا توجه به ماهیت سازمان های ورزشی و علی الخصوص اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی .اثر گذار است

ضرورت توجه مدیران و مسئولین این سازمان در رابطه با مولفه های سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی می تواند ضمن اثرات 

عملکرد کارکنان نتایج و ثمرات غیر مستقیم زیادی نیز نصیب این اداره کل نمایدو منجر به اثر بخشی و توسعه مستقیم بر رفتار و 

 سازمان شود.

 : سرمایه اجتماعی ، تعهد سازمانی ، اداره کل ورزش و جوانان واژه های کلیدی
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