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 چکیده

 های سرمایه جمله از ها سرمایه دیگر انواع به رسیدن برای ابزاری که است اجتماعی مهم مباحث از اجتماعی سرمایه

 رو این از. است شغلی رضایت اجتماعی، سرمایه از تاثیرپذیر مهم های حوزه از یکی. است فرهنگی و انسانی اقتصادی،

 مختلف های سازمان در شغل از رضایت که فرض پیش این قبول و اجتماعی مسظله اهمیت درک با حاضر پژوهش

 و اجتماعی سرمایه پیرامون تجربی و نظری ادبیات تبیین به. است سازمان آن در شاغل افراد اجتماعی سرمایه تاثیر تحت

 طریق از را کشور از خارج و داخل در شده انجام های پژوهش تبیین این در و پردازد می شغلی رضایت بر آن تاثیر

 زمینه در کلمن بوردیو، پاتنام، های نظریه پایه بر پژوهش این نظری چارچوب. دهد می قرار بررسی مورد فراتحلیل

 حوزه این در دیگر نظریه چند از ترکیبی و شغلی رضایت زمینه در بالنچارد و هرسی هاپاک، فیشر، و اجتماعی سرمایه

. شود می سنجیده شغلی رضایت وابسته متغیر بر اجتماعی سرمایه ابعاد شامل مستقل، متغیرهای تاثیر آن در و دارد قرار

 این بیانگر گرفته، انجام های پژوهش های یافته تحلیل فرا. است فراتحلیل نوع از و اسنادی مطالعه این در پژوهش روش

 احترام و همدلی همبستگی، و انسجام همکاری، و تعاون مشارکت، اعتماد،) اجتماعی سرمایه متغیر ابعاد بین که است

 .دارد وجود معنادار و مثبت رابطه شغلی رضایت وابسته متغیر و( اجتماعی های شبکه مقابل،

 انسجام -مشارکت -اعتماد -شغلی رضایت  -اجتماعی : سرمایهواژگان کلیدی

  مقدمه
 می ایفا را نقش ترین مهم انسانی نیروی و  فیزیکی اقتصادی، های سرمایه توسعه، مدیریت سنتی های دیدکاه در

 به باشند، نیازمند انسانی و فیزیکی اقتصادی، سرمایه به آنچه از بیشتر مدیران توسعه، برای حاضر عصر در اما کردند،

 جامعه در. شد نخواهد انجام بهینه طور به دیگر های سرمایه از استفاده سرمایه این بدون زیرا دارند، نیاز اجتماعی سرمایه

 سرمایه موضوع رو این از. شوند می تلف و مانند می ابتر ها سرمایه سایر است کافی اجتماعی سرمایه فاقد که ای

 با ارتباط در بتوانند که هستند موفق مدیرانی و شده محسوب توسعه به دستیابی برای محوری اصل یک عنوان به اجتماعی

 روابط که است استوار ایده این بر اجتماعی سرمایه[. 1]گردند نایل بیشتر اجتماعی سرمایه توسعه و تولید به جامعه

 کیفیت آنها، عملکرد  بر تواند می و است افراد برای مهمی منبع اجتماعی سرمایه[. 2] هستند ارزش دارای اجتماعی

 این با. است ملموس کمتر اقتصادی سرمایه به نسبت سرمایه این. بگذارد عظیمی تاثیر دارند آن از که برداشتی و زندگی

 معنای به شغلی رضایت دیگر سوی از[ [. 3] است برخوردار ارزش ایجاد یا سود کسب و گذاری سرمایه قابلیت از وجود

 باید مدیران رو این از[. 6]است شغلشان از افراد ادراک از گرفته نشات که دارند خود شغل درباره افراد که است نگرشی

 می و گذارند می تاثیر افراد رفتار بر ها، نگرش این زیرا باشند، داشته زیادی توجه سازمان کارکنان و اعضا نگرش به

 مفاهیم از اجتماعی سرمایه طرف یک از [.7] کنند تبدیل بالفعل های قابلیت به را کارکنان بالقوه استعدادهای توانند
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 ارائه و وری بهره افزایش باعث شغلی رضایت دیگر طرف از و باشد می حاضر عصر در کارکنان موفقیت در کلیدی

 رضایت ایجاد در اجتماعی سرمایه که نقشی و اهمیت به توجه با بنابراین [.11] شود می رجوع ارباب به بهتر خدمات

 از شغلی رضایت بر موثر عوامل است این بر سعی حاضر پژوهش  ،در شغلی رضایت اهمیت دیگر طرف از و دارد شغلی

 پژوهش اساس بر شغلی رضایت بر اجتماعی سرمایه گذار تاثیر های مولفه بررسی. شود بررسی اجتماعی سرمایه جهت

 .است پژوهش این مسئله پیشین، های

  شناسی تحقیق روش
 هاای  پژوهش و ها بررسی به استناد با و فراتحلیل روش از استفاده با که است اسنادی های پژوهش نوع از پژوهش این

 .پردازد می موضوع بررسی به اخیر، سال چند در خارجی و داخلی پیشین

   ها یافته
 عناوان  باه  اجتمااعی  سارمایه  متغیار  گرفت، قرار تحلیل و استناد مورد بخش این در که نظری مبانی مجموعه به توجه با

 موضاوع  باه  عنایات  باا  و ماوردی  شاکل  به توان می متغیر این بررسی صورت در. شد انتخاب شغلی رضایت تحلیل مبنای

 .نمود آزمون مطالعه، مورد آماری جامعه شرایط و مقتضیات با تطبیق جهت از را مربوطه نظریه مطالعه، مورد

 متغیار  دو باین  رابطاه  و دارد وجاود  دار معنای  رابطاه  کارکنان شغلی رضایت میزان و اجتماعی سرمایه میزان بین -

 مای  افازایش  آنهاا  شغلی رضایت میزان کارکنان، اجتماعی سرمایه میزان افزایش با یعنی. باشد می مستقیم رابطه

 .یابد

 میزان کارکنان، اعتماد میزان افزایش با یعنی دارد، وجود شغلی رضایت و اجتماعی اعتماد بین داری معنی رابطه -

 سارمایه  ذهنای  یاا  شاناختی  ابعااد  از یکای  اجتمااعی  اعتماد اینکه به توجه با. یابد می افزایش آنها شغلی رضایت

 رضاایت  باعث بیشتر است اعتماد بر مبتنی که افراد بین مثبت ذهنی پیوندهای که گفت توان می است اجتماعی

 .شود می شغلی

 مشاارکت  میازان  افازایش  باا  یعنای . دارد وجود شغلی رضایت میزان و اجتماعی مشارکت بین داری معنی رابطه -

 .یابد می افزایش آنها شغلی رضایت میزان کارکنان اجتماعی

 همکااری  میازان  افازایش  باا  یعنای . دارد وجاود  شاغلی  رضایت میزان و همکاری و تعاون بین داری معنی رابطه -

 کارکناان،  روانای  ساالمت  هاا،  گیاری  تصمیم در مشارکت. یابد می افزایش آنها شغلی رضایت میزان کارکنان

 .دارد پی در را جامعه اقتصادی و اجتماعی سرمایه توسعه نهایتا و کار در موفقیت آنها، وری بهره افزایش

 ای شبکه روابط میزان افزایش با یعنی. دارد وجود شغلی رضایت میزان و ای شبکه روابط بین داری معنی رابطه -

 صاورتی  در هساتند  ارتباط در هم با که افرادی و ها سازمان. یابد می افزایش آنها شغلی رضایت میزان کارکنان

 تلقای  ها آن برای سودآور سرمایه یک عنوان به باشد، نشده تعریف و نظم بی ساختارنیافته، آنها میان روابط که

 .شود می کاسته سرمایه این از باشد ساختارمندتر و تر منظم انها میان روابط چه هر و شد خواهد

 مجازا  هاای  گاروه  باا  هاا  ساازمان . دارد وجاود  شغلی رضایت میزان و همبستگی و انسجام بین داری معنی رابطه -

 .هستند بخش زیان رضایتمندی برای و برند می بین از را شغل اجتماعی جهت در رضایتمندی

 افازایش  باا  یعنای . دارد وجاود  شغلی رضایت میزان و همکاران بین متقابل درک و احترام بین داری معنی رابطه -

 .یابد می افزایش آنها شغلی رضایت میزان همکاران متقابل درک و احترام میزان
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   بحث و نتیجه گیری
 شاغلی  رضاایت  کار سازو تحلیل در اجتماعی سرمایه زمینه در ویژه به کاری محیط شناسی جامعه در اخیر رویکردهای

 مولفاه  عناوان  به همدلی و همکاری اجتماعی، های شبکه ارتباطات، پیوندها،. است کرده مطرح را برانگیزی توجه نکات

 ایان  شادت  و دامناه  افازایش  همچناین . باشاد  داشته بسزایی سهم شغل از رضایت در تواند می افراد اجتماعی سرمایه های

 .سازد فراهم شغلی رضایت برای را مناسب زمینه زیر فرایند طریق از تواند می اجتماعی پیوندهای

 تلقای  مسائول  فردی را خود فرد که چرا است، سازمان در سازی اعتماد روش بهترین افراد به اختیار تفویض .1

 .است مند عالقه سازمان آینده به و بوده اثربخش که کرده

 های شبکه ایجاد و اطالعات فناوری کارگیری به طریق از ارتباطات تسهیل و سازی شبکه جهت در تالش با .2

 .نمود کمک کارکنان شغلی رضایت افزایش در توان می وب تحت اجتماعی

 باا  کارکناان  مساتمر  تعاامالت  و مالقاات  سازمان، بد و خوب اخبار کلیه انتشار شفاف، و باز ارتباط برقراری .3

 مختلف امور در کارکنان مشارکت و مختلف سطوح مدیران

 و ساازمان  در افاراد  باین  بهتار  ارتبااط  ایجااد  منظور به سازمان در بخشش و داوطلبی روحیه تشویق و تقویت .4

 یکدیگر متقابل درک

 سازمان در متقابل احترام و کرامت و انسانی های ارزش به توجه .5

 بارای  اجتمااعی  خادمات  هاای  انجمان  و خیریاه  هاای  انجمان  و ماذهبی  هاای  مشاارکت  برای فضایی ایجاد .6

 کارکنان

 داوطلبانه مشارکت پرتو در مشترک منافع و سودآور ارتباطات تعریف .7

 سازمان در دولت گری تصدی کاهش .8

 داوطلبانه های فعالیت افزایش جهت مناسب های زمینه ایجاد .9

 طریاق  از همگاانی  و ماداوم  های آموزش طریق از مردم بین در قانون به احترام فرهنگ سازی غنی بر تالش .11

 خصوصی های آموزش و جمعی های رسانه

 از کارکناان  رضاایت  مهام  هاای  شااخ   از روانی مناسب فضای ایجاد و کارکنان بین دوستانه روابط ایجاد .11

 .است کار محیط

 سازمان در مشورتی جلسات تشکیل .12
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the investigate relationship between personality traits with organizational 

commitment and job performance among employees Youth and Sports 

Department of Ardabil provice 
Abstract 
The present study aimed to investigate the relationship between personality traits with 

organizational commitment and job performance among employees Youth and Sports Department of 

Ardabil has been implemented. 76 of them were selected as the sample studied. The instruments used 

in this study, questionnaires personality characteristics, organizational commitment, and job 

performance, were used. 

The findings showed that there is a significant positive relationship between conscientiousness with 
two job characteristics, organizational commitment, and job performance. Also showed a significant 

positive relationship between agreeableness with organizational commitment. While there was no 

significant relationship between this personality characteristic with job performance. As expected, 
was found a significant negative relationship between Neuroticism with organizational commitment. 

But there was no significant relationship between this personality characteristic with job performance. 
Findings of this research show a positive relationship between extraversion with organizational 
commitment, While there was no significant relationship between this personality characteristic with 

job performance. Also, There was not a significant relationship between openness and job 

performance. While the relationship between this personality characteristic and organizational 

commitment was a curvilinear relationship. Also, showed the highest organizational commitment in 

average level openness. Finally, the findings of this study, the relationship between organizational 
commitment and job performance showed a significant positive. The results of this research indicate 

that organizational commitment associated with many of the job functions of employees. For 

example, the organizational commitment has the potential effects and serious  on the performance of 

the organization. 
Key words: Personality characteristics, organizational commitment and job performance  

 

 
 

 




