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  ادارات ورزش و جوانان استان همدانشغلی کارکنان  فرسودگیو  بین سرمایه اجتماعی ارتباط
  سیروس احمدي -مجید سلیمانی

 عضوء هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مالیر  -1
 عضوء هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان -۲

 مقدمه
دارند و نیروي انسانی سازمان ها به عنوان ارکان اصلی اجتماعات کنونی نقش تعیین کننده اي در برآوردن انتظارات جوامع 

اگر چه مفهومى نوین و نوپا در  سرمایه اجتماعى ).1390خمرنیا و همکاران. (باارزش ترین منبع براي سازمان ها به شمار می آید
ورزش باعث ) 1999( از دیدگاه اوسالنر .دمفهوم ریشه درروابط اجتماعى نوع بشر دار عرصه مطالعات اجتماعى است، اما این

کی از متغیرهاي ی. مایه اجتماعی می شود زیرا اعتماد به نفس را افزایش می دهد و احترام به قوانین را آموزش می دهدایجاد سر
از جمله عوامل . شغلی کارکنان سازمان می باشد فرسودگیسازمانی که ممکن است تحت تاثیر سرمایه اجتماعی قرار گیرد، 

شغلی می شود سبک مدیریت، مقررات کاري خشک و غیرقابل انعطاف، عدم سازمانی که منجر به فرسودگی و تحلیل رفتگی 
از آنجا که ادارات ورزش و جوانان مسئول فراهم نمودن . )2012،وانگ( امنیت شغلی و فرصت هاي اندك براي بقاء می باشند

جسمانی باعث ایجاد جامعه شرایطی هستند تا اقشار مختلف جامعه در فعالیت هاي جسمانی شرکت نمایند و شرکت در فعالیت 
با عنایت به مطالب فوق محقق به دنبال پاسخگویی به این سئوال است که آیا بین سرمایه  لذااي سالم تر و با نشاط تر می گردد،

 شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان ارتباطی وجود دارد؟ فرسودگیاجتماعی و 
 روش پژوهش

جامعه آماري تحقیق حاضر را کلیه کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان فی همبستگی است پژوهش حاضر از نوع توصی 
حجم نمونه برابر با حجم جامعه در نظر گرفته ) نفر 126(با توجه به محدود بودن جامعه آماري. دهندهمدان تشکیل می 

 پرسشنامه استاندارد شده سرمایه اجتماعی و) 1996(شغلی مسلش فرسودگیپرسشنامه  ابزار اندازه گیري در این تحقیق.شد
آلفاي کرونباخ به طریق ز ا سرمایه اجتماعی و  تحلیل رفتگی شغلیپایایی پرسشنامه هاي  .مورد استفاده گردید)1389(خداداد

ی جهت آزمون فرضیه هاي تحقیق از آزمون هاي ضریب همبستگ در آمار استنباطی .به دست آمد 82/0و 85/0ترتیب برابر با 
 .مستقل استفاده شد tپیرسون و 

 نتایج
شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان  فرسودگیبین سرمایه اجتماعی و  دادنشان  )1(تحقیق در جدول نتایج  

کارمندان زن و مرد ادارات  همچنین نتایج نشان داد که بین).r=-51/0و p >05/0(معنی داري وجود داردمعکوس و رابطه 
 ).p<05/0( و جوانان استان همدان در متغیر سرمایه اجتماعی تفاوت معنی داري وجود ندارد ورزش

 بحث و نتیجه گیري
شغلی آنها کاسته می  فرسودگیبا افزایش میزان سرمایه اجتماعی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان از میزان 

و با توجه . همخوانی دارد) 2010(و کوالسکی و همکاران) 2013(لی و همکاران، بیدگ)1391(این نتیجه با یافته هاي حاجلو. شود
به سطوح باالي سرمایه اجتماعی که یکی از عوامل تاثیرگذار بر خشنودي و رضایتمندي کارکنان است، احتماالً این عامل باعث 

که سطح باالي سرمایه اجتماعی به سطح به طور کلی با توجه به اینو شغلی داشته باشد  فرسودگیشده که رابطه معکوسی با 
از طرفی ) 2006مجیدي (باالي رضایت از کیفیت زندگی می انجامد و این عامل نیزسطح پایین فرسودگی شغلی را به همراه دارد

شغلی منجر به احساس ناامیدي،  ناتوانی، رنجش و شکست می شود لذا تالش براي ایجاد جو کاري مناسب از طریق  فرسودگی
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شغلی  فرسودگییت کامل از پرسنل، و کاهش حجم کاري و افزایش آزادي عمل در تصمیم گیري می تواند منجر به کاهش حما
این یافته با نتایج . نتایج تحقیق نشان داد بین میزان سرمایه اجتماعی کارکنان زن و مرد تفاوت معنی داري وجود ندارد. شود

بر اساس این . توجیه کرد این نتیجه را می توان بر اساس تئوري فرهنگی رز. اردهمخوانی د )1999(و رز )2002(تحقیق بولینو
سرمایه اجتماعی در میان افرادي که متعلق به یک فرهنگ هستند، همگن است و . تئوري فرهنگ منبع اعتماد و همکاري است

ه شرکت کنندگان در این تحقیق همگی از بر اساس این تئوري با توجه به اینک. همچنین از موقعیتی به موقعیت دیگر ثابت است
 .یک فرهنگ و منطقه انتخاب شده اند، لذا بین آنها در سرمایه اجتماعی تفاوتی مالحظه نشد

 سرمایه اجتماعی ، فرسودگی شغلی ،  ادارات ورزش و جوانان :واژگان کلیدي
 منابع

. ی کارکنان با رضایت از جو سازمانی دانشگاه محقق اردبیلیرابطه استرس شغلی ، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگ) 1391(نادر.حاجلو-1
 .169-184. 11پیاپی. 3شماره. سال سوم. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

، بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان )1390(رامین،. سوگند، محمدي.محمد، تورانی. خمرنیا-2
 .217 -209ژاد، مجله پزشکی هرمزگان، سال پانزدهم، شماره سوم، هاشمی ن

٣.Bidgoli.A.M, Moshref-Javadi.M.H , Ayobi.Z(٢٠١٣). The relationship between social capital and job stress 
case study: airports administration of Isfahan province, Iran. J.basic. appl, sci,res. ٣(۴). ٧١-٧١٠۵. 
۴.Wang.Y, Liu.L, Wang. J, Wang.L(٢٠١٢). Work-family conflict and burnout among Chinese doctors: the 
mediating role of psychological capital. J. occup health, ۵۴, ٢-٢٣٢۴٠. 

 حلیل رفتگی شغلینتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ت: 1جدول 
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