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 چکيده
 جوامع اقتصادي و اجتماعی هاي بررسی در امروزه که است نوینی مفاهیم از یکی اجتماعی سرمایه

 مبادله، هزینه کاهش به می توان سرمایه اجتماعی مهم کارکردهاي است. از گردیده مدرن مطرح

 ابتکارات تقویت اطالعات، تبادل سرعت کارایی، بهبود شغلی، رسمی، رضایت مناسبات از برخی تسهیل

بر رضایت  اجتماعی سرمایه تأثیر شناسایی میزان منظور به حاضر تحقیق .کرد فساد اشاره کاهش و

 همبستگی توصیفی نوع از پژوهش روش .شده است تهران انجام 5کارکنان شهرداري منطقه شغلی 

تهران است. حجم نمونه با  5نفر از کارکنان شهرداري منطقه  525است. جامعه آماري این تحقیق 

نفر تعیین شد. روش انجام این پژوهش بصورت پیمایشی  272استفاده از فرمول کوکران براي کارکنان 

ها از آنها است. براي تعیین ساختارمند با کارمندان شهرداري و تکمیل پرسشنامهمصاحبه نیمه و با

هاي تحقیق از نظر متخصصان، اساتید راهنما و روایی و جهت معتبر سازي محتواي پرسشنامه

یده جکارشناسان استفاده گردید. پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه از طریق آزمون آلفاي کرونباخ سن

و براي پرسشنامه رضایت شغلی  22/5ضریب آلفاي کرونباخ براي براي پرسشنامه سرمایه اجتماعی  شد.

از سه بعد ساختاري، ارتباطی و شناختی استفاده شده  اجتماعی بررسی سرمایه بدست آمد. جهت 77/5

حاصل  نتایجاست.  مورد بررسی قرار گرفتهرضایت شغلی کارکنان و تأثیر هر یک از این ابعاد بر روي 

سرمایه اجتماعی با رضایت بعاد ساختاري، ارتباطی و شناختی دهد که بین ااز این پژوهش نشان می

داري وجود دارد. این بدین معناست که هر چه ابعاد سرمایه اجتماعی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی

 کند.بهبود پیدا کنند سطح رضایت شغلی کارکنان افزایش پیدا می

 .سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی، کارکنان، شهرداري تهران اژگان کليدي:و
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  زهرا کماسی

 .تهران 5کارشناس شهرداري منطقه  1

 
  نام نویسنده مسئول:

 زهرا کماسی

بررسی تأثير سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان 
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 مقدمه
هاي اخیر، سرمایه اجتماعی به یکی از مباحث اساسی مورد توجه محافل آکادمیک و تحقیقاتی جهان تبدیل شده است. سرمایه در سال

تعهدات اخالقی است که رفتارهاي متقابل افراد در چارچوب آن شکل هاي غیررسمی، قواعد عرفی و اي از هنجارها، ارزشاجتماعی مجموعه

می گیرد و موجب تسهیل روابط اجتماعی افراد می شود و معموالً موجب افزایش همکاري و مشارکت اجتماعی افراد می شود و کمک می 

در عصر حاضر، تأثیر و نقش سرمایة  .(2512د )چوي، کند تا سرمایه انسانی و مادي و اقتصادي بتوانند در تعامل با هم به یک رشد پویا برسن

اجتماعی، در کنار سایر عوامل، می تواند نقش بسیار مهمی در موفقیت سازمان ها ایفا کند. سرمایة اجتماعی با ایجاد و گسترش شبکه هاي 

فا سازمانی مطلوب نقش بسیار مؤثري ایروابط جمعی و گروهی و تقویت همبستگی میان افراد سازمان می تواند در گسترش و تثبیت فرهنگ 

نماید. در غیاب سرمایة اجتماعی، سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست می دهند و بدون آن پیمودن راه هاي پیشرفت و تکامل فرهنگی، 

سرمایه  بر عالوه همچنین(. 1222)حسن زاده و همکاران،  آموزشی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي در سازمان ها ناهموار و دشوار خواهد بود

 به خود را پژوهشگران و محققان از بسیاري توجه افراد، وريدر بهره آن کارمندان و نقش رضایت شغلی اخیر موضوع هاي سال در اجتماعی

 (.1222همکاران،  کنند )شیرالی و ایجاد خود در کارکنان را برانگیخته و هدفدار رفتاري کنند می سعی هاي موفق سازمان و است کرده جلب

 توانند رضایت می سازمانی هايخط مشی تبادلی انگیزش، ماهیت این دلیل به و می باشد کارش محیط و بین فرد تبادل اصل شغلی رضایت

 مختلف انواع باشد که می نکته این بیانگر شغلی تعاملی رضایت ماهیت دهند، این قرار تأثیر تحت منفی یا مثبت ايگونه به را شغلی کارکنان

 داشتن دوست یعنی شغلی (. رضایت2557باشند )موتلب،  داشته متغیر این بر هايمالحظه تأثیرات قابل می توانند محیط با شخص تطابق

 ها، وشرایطی فعالیت که شود واین می دریافت آن انجام براي وپاداشی گیرد می انجام کار در آن که شغل، شرایطی یک لزوم مورد وظایف

 خوب موارد که باید دارد فرد قضاوت به سازد، بستگی می رابرآورده نیازهایش خوبی چه و به حد چه دهد، تا می را تشکیل یک کارگر کار که

راضی باشد. با توجه به آنچه گفته شد هدف از این  کارش از که دارد بچربد، احتمال ها بدي بر ها خوبی کند، چنانچه موازنه را شغلش و بد

 بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان شهرداري تهران است.پژوهش 

 

 مبانی نظري
 آمریکا، بزگ شهرهاي در و زندگی مرگ عنوان با  1961سال در 1جاکوب جین کالسیک اثر در بار نخستین اجتماعی سرمایه اصطالح

 صورتی شهري، مختلط و قدیمی حومه هاي محدوده در اجتماعی فشرده هاي شبکه که اند داده توضیح ایشان اثر، آن در است. رفته کار به

 بهبود مورد در ها تصمیم دیگر و خیابان جنایت و جرم وجود عدم نظافت، حفظ با در ارتباط و دهند می تشکیل را اجتماعی سرمایه از

 دهند. می خود نشان از بیشتري مسئولیت انتظامی، نیروي و پلیس حفاظتی نیروي مانند رسمی نهادهاي عوامل با در مقایسه زندگی، کیفیت

 از یکی دارد، خود اهداف به دستیابی در افراد موفقیت و ها فعالیت هاي هزینه کاهش در موثري نقش اجتماعی سرمایه که آنجایی از

 آمدن هم گرد با خانواده افراد که است این اجتماعی سرمایه در تبیین اساسی فرضیه است: اجتماعی نهادهاي با مرتبط پژوهشی موضوعات

زندگی اجتماعی  در آنها به معنوي و مادي هايحمایت شکل در آن هايپاداش دهند،می شکل را سرمایه اجتماعی اجتماعی، نهاد یک قابل در

 چنین تداوم و توسعه براي تشکیل دهد. تالشمی تشکیل را جانبه همه و پایدار توسعه بنیان اجتماعی سرمایه مجموع در کند.می بروز

 چندان دو را توسعه مدت بلند هايبرنامه موفقیت انسانی ضریب و تولیدي طبیعی، سرمایه چون ها سرمایه انواع سایر کنار که ايسرمایه

 .(1222کرد )ابراهیم زاده و زارع،  خواهد
 

 نظریه هاي سرمایه اجتماعی
شدت و استحکام روابط میان اعضاي یک شبکه بیشتر باشد، ارزش سرمایة نظریه پیوندهاي ضعیف: مطابق این نظریه، هر چه  -1

 .(2551دهنده سرمایه اجتماعی بیشتر است )سایبرت،  اجتماعی کمتر و به عکس هر چه شدت و استحکام این روابط ضعیف تر باشد نشان

خود با همکارانی که با هم در ارتباط نیستند نظریه شکاف ساختاري: مطابق نظریه شکاف ساختاري، اگر یک فرد در شبکة اجتماعی  -2

  .(2551یا حداقل ارتباط اندکی با هم دارند، ارتباط برقرار کند، نهایت استفاده را خواهد برد )سایبرت، 

ه ظرینظریه منابع اجتماعی: این نظریه پیوندهاي موجود در شبکه را بدون وجود منابع داخل آن کارآمد نمی داند. از دیدگاه این ن -2

(، به عبارتی، نظریه 1272زاده،  حبیب کاملی وفقط منابع موجود در درون شبکه است که می تواند به عنوان یک سرمایه قلمداد شود )

توجه  «محتوي شبکه»شبکه ها معطوف هستند در حالیکه نظریه منابع اجتماعی به « ساختار»پیوندهاي ضعیف و شکاف ساختاري هر دو بر 

 .دارد

                                                           
1 . Jine Jakoub 
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 اجتماعی مایهسر انواع
 نمود: تقسیم زیر شرح به توان می را اجتماعی سرمایه

 وجود مذهبی گروه یک میان اعضاي در یا و خانواده یک اعضاي بین در اغلب اجتماعی سرمایه نوع این :2گروهی اجتماعی سرمایه -1

 سرمایه نوع این از کارکردهاي مذهبی مراسم و اعیاد برگزاري و مذهبی جلسات همچنین و خانوادگی بازدیدهاي و دید رحم، دارد. صله

 .است اجتماعی

 مشارکت شود. می گروهی، مشخص اجتماعی سرمایه از تر ضعیف ولی عرضی گروه هاي توسط :2گروهی بین اجتماعی سرمایه -2

 )گروه گروهی بین را اجتماعی سرمایه نوع این توان حقیقت می در مختلف هاي گروه اعضاي بین دوستی دیگران، با آشنایی فعالیتی، هاي

 .قلمداد کرد مذهبی( هاي گروه و خانواده مثل قوي هاي

 دارند تعلق متفاوتی منزلت اجتماعی یا و قدرت مختلف طبقات به که افرادي بین ارتباط توسط : که4ارتباطی اجتماعی سرمایه -2

 سرمایه نوع این از یکدیگر با اجتماعی مختلف طبقات از افرادبین  ارتباط همچنین و عادي مردم و نخبگان بین ارتباط شود. می مشخص

 .(1222میرحاجی، شود ) می محسوب اجتماعی

 

 اجتماعی سرمایه منشأهاي
 نحوه و افراد اجتماعی اجتماعی، روابط سرمایه شناخت در اصلی معیار گرفت نتیجه توان می شد بیان تاکنون که آنچه به توجه با

 عواملی و علل در باید را آن تشکیل عوامل و علل و شناسی است جامعه حوزه با مرتبط عامل این است. لذا جامعه یک در آنها همزیستی

 کنونی شکل و بوده گذار اثر جامعه یک رسمی قوانین حتی و ها ارزش و هنجارها سنن، معیارها، و آداب فرهنگ، ساخت در که کرد جستجو

 (.1222اند )میرحاجی،  آورده ارمغان به را اجتماعی سرمایه از اي و درجه زده رقم را آن

 لزوم مورد وظایف داشتن دوست از است شغلی عبارت کرد. رضایت تعریف شغلش به نسبت فرد کلی نگرش توانمی را شغلی رضایت

 مثبت نگرش خود شغل به افراد بعضی شود. بطورکلی، می دریافت آن براي پاداشی که و گیرد می انجام آن در شغل که شرایطی شغل، یک

 از رضایت عدم رضایت یا موجب عواملی یا عاملی چه باشند. می حالت دو این بین شرایطی در دیگر برخی و دارند منفی برخی، نگرش و

 هاي تئوري از برخی بررسی به مختصر بطور در ذیل که اندنموده ارائه را هاییتئوري پردازان نظریه سؤال، این به پاسخ براي گردد؟ می شغل

 شود.می پرداخته زمینه این در موجود

 

 5نيازها تئوري
 : از عبارتند که نمود مطرح "مراتب نیازها سلسله"عنوان  تحت مازلو ابراهام را انسان انگیزش زمینه در ها تئوري مهمترین از یکی

 برآورده از نیازهاي سطح یک هرگاه بود معتقد شکوفائی. مزلو عشق، نیازها احترام، نیازهاي خود به ایمنی، نیاز فیزیولوژیکی، نیازهاي نیازهاي

 (.1274فعالیت می کنند )برومند،  به شروع فرد انگیزش جهت نیازها باالتر سطوح و نیستند برانگیزاننده دیگر شوند

 

  6انگيزش - بهداشت تئوري
 می نامیده هرزبرگ دو عاملی نظریه بعنوان که شد هرزبرگ پیشنهاد فردریک توسط انسان طبیعت بحث قابل هاي تئوري از یکی

 .داد انجام پنسیلوانیا پترزبورگ محدوده در واقع در مؤسسات شاغل مهندس و حسابدار نفر 200 حدود مورد در را ايمطالعه هرزبرگ .شود

 و داد قرار تحلیل و تجزیه مورد را شده داده هاییپاسخ سپس نمود وقایع بحرانی استفاده بیان روش از محتوائی تئوري یک ارائه براي او

 یا هستند و شغل محیط به مربوط غالباً بد هاياحساس که رسید نتیجه این به و نمود استخراج را کارکنان عدم رضایت و رضایت دالیل

 کننده ناخشنود عوامل و هارا محرک کننده خوشنود عوامل .دانند می مربوط شغل محیط به را نارضایتی و شغل محتواي به شغلی رضایت

 رضایت عدم موجب آنها فقدان که موجود وضع حافظان یا بهداشتی عوامل .بهداشتی نامید عوامل را کننده ناخشنود عوامل و ها محرک را

 (.1277نیست )گلباغ اسدي،  قوي و شدید رضایت ایجاد باعث تأمین آنها و وجود ولی شود می

 

                                                           
2. Bonding Social Capital  
3. Briding Social Capital  
4. Linking Social Capital 
5. job saticfaction  
6 . Motivation –hygiene theory s 
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 7والولر پورتر انگيزش نظریه

 به رفته بکار نیروي و شدت انگیزش میزان کردند. ارائه است، شده بنا انتظار پایه بر بیشتر که انگیزش از کاملتري والولر الگوي پورتر

 دادن انجام در کامیابی از خود نوبه به پاداش یک عملی احتمال دریافت درجه و تالش میزان از برداشت و درک دارد. بستگی پاداش ارزش

 .(1274 آشتیانی،)پذیرند  می کار،

 

 8وورم انتظار نظریه
 می ارزیابی را اعمالشان پی آمدهاي احتمالی ارزش معموالً ، کنند رفتار چگونه بگیرند تصمیم اینکه از قبل افراد است معتقد وورم

 به متکی خاص نحو به عمل، براي ها گرایش قدرت که می کند استدالل چنین و است انتظار نظریه در انگیزش، توضیح ترین جامع کنند.

 .است میزانی چه به بازده آن جذابیت درجه و است حد چه معینی تا عمل بازده از ما انتظار قدرت که است این

 :نمود مشخص توان می نظریه این در را متغیر سه

 توجه شخص نشده ارضاء نیازهايبه  عامل این. است حصول، قائل قابل پاداشی یا بالقوه بازده براي فرد که اهمیتی درجه جذابیت: -1

 .دارد

 مطلوب بازدهی حصول به است که معینی سطح در شخص، خود اعتقاد به که میزانی به کردن عمل :پاداش – عملکرد پیوستگی -2

 .انجامید خواهد

 خواهد اي شایسته نقش از تالش، معینی میزیان کارگیري به با که است احتمال این درک فرد، بوسیله پاداش: – کوشش پیوستگی -2

 داشت.

 و پاداش، دریافت براي کفایت عملکرد میزان طور همین است، متفاوت مختلف افراد براي شغل جذابیت میزان نظریه این براساس

 .نیست یکسان آنها در نیز بودن شایسته براي تالش میزان

 

 پيشينه پژوهش
را مورد بررسی قرار داده  کشاورزي بخش در کار نیروي وريبهره بر شغلی انگیزه و شغلی منديیترضا ( در مطالعه اي آثار1275ماهر )

 نسبت حسب بر )که پایین باال بهره وري با کشاورزي برداري هاي بهره در کار نیروي شغلی انگیزه و شغلی رضایتمندي بین کهو بیان نمود 

  .دارد وجود تفاوت سنجیده شد( تولید واحد در کار نیروي تعداد به ستانده

 تأثیر به نسبت را کارکنان نظر فارس، استان اي منطقه برق کارکنان موفقیت در اجتماعی سرمایه نقش مطالعه در (1271عرفانیان )

 نتیجه این به و شد جویا آنان موفقیت بر آنتروپی( و پذیري کنترل سینرژي، پذیري، انتقال پذیري، )انعطاف اجتماعی سرمایه گوناگون ابعاد

 داشت.  کارکنان موفقیت بر اي مالحظه قابل تأثیر ولی بود، متوسط حد از کمتر اندکی کارکنان اجتماعی سرمایه میزان چه اگر که رسید

 شغلی در بین کارکنان دانشگاه کردستان بیان داشت که رضایت و رضایت اجتماعی سرمایه بین ( با بررسی رابطه1277گلباغ اسدي )

 نهادهاي به اعتماد و همکاران، دوستان به اعتماد خانواده، به خود، اعتماد به اعتماد )شامل اجتماعی سرمایه متغیرهاي از میان شغلی کارکنان

 داري داشتهمعنی و مثبت رابطه رسمی نهادهاي به و اعتماد و همکاران دوستان به اعتماد تنها با رسمی( غیر نهادهاي به و اعتماد رسمی

 است.

 بهزیستی سازمان در شاغل شغلی در بین کارکنان رضایت با اجتماعی سرمایه رابطه شناختی جامعه ( با بررسی1221)مطلق و همکاران 

 جنس، سن، شامل سایر متغیرها و در دارد شغلی رضایت با معناداري رابطه تحصیالت تنها ايزمینه متغیرهاي بین در کرمانشاه، بیان نمود که

 اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سرمایه مستقل شامل متغیرهاي کلیه آمده دست به نتایج اساس بر نشد. مشاهده معناداري رابطه درآمد و تأهل

 رابطه مدنی مشارکت و رسمی غیر مشارکت رسمی، نهادها، مشارکت به اعتماد یافته، تعمیم اعتماد فردي، بین اعتماد اجتماعی، مشارکت

 .داشتند) شغلی وابسته )رضایت متغیر با معناداري و مستقیم

( در تحقیق خود میزان تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان هاي دولتی استان آذربایجان 1222میرحاجی )

غربی را بررسی نمود و بیان کرد رابطه معنی داري بین سرمایه اجتماعی  و ابعاد ساختاري و ارتباطی سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی 

 کارکنان وجود دارد ولی بعد شناختی هیچ گونه رابطه اي با تعهد سازمانی کارکنان ندارد.

                                                           
7. Porter Velavler  
8. Worme  
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( با بررسی و تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی بین کارکنان استانداري استان 1222زاده و همکاران )حسن

ی و ابعاد سه گانه آن با احساس امنیت اجتماعی وجود دارد و ضرورت گلستان بیان نمود رابطه مستقیم و معنی داري بین سرمایه اجتماع

 بسترسازي براي ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی آحاد جامعه را آشکار می سازد.

ثر بر رضایت شغلی شامل: سن، ؤعوامل مبیان نمودند که  بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی ( با1224) شریفیان جزي و عباسی

اجتماعی، رفتار شهروندي سازمانی، عملکرد، میزان تحصیالت،  ت استخدام، حقوق و مزایا، عدالت توزیعی و مراوده اي، سرمایهجنسیت، وضعی

ثیر عوامل مختلفی همچون عوامل أباشد؛ رضایت شغلی تحت تثر بر رضایت شغلی متعدد میؤباشد. عوامل مارتقاء و مشارکت سازمانی می

ثر بر رضایت شغلی، این عوامل را به ؤرویکردهاي تئوریک، عوامل م فردي و انگیزشی می باشد. باید با توجه بهعلمی، سازمانی، حرفه اي، 

 .صورت عینی و قابل اندازه گیري تعریف و مشخص کرد

ی ماعکه بین سرمایه اجتبیان نمودند بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تحقق اهداف طرح هاي توسعه شهري ( با 1221) خستو و عربی

معناداري برقرار است. بنابراین سرمایه اجتماعی باال وسیله اي براي افزایش توسعه شهري می باشد و  و توسعه در شهر قزوین رابطه مثبت و

می تواند موجبات عدم توسعه را براي ابعاد ساختاري شهر اعم از اقتصاد، اجتماع، نهادها و محیط زیست  سرمایه اجتماعی پایین .برعکس

تحقیق مبنی بر ارتباط بین سرمایه اجتماعی با توسعه شهري، لزوم توجه به مولفه هاي سرمایه اجتماعی و اتخاذ  هم آورد. داللت هاي اینفرا

  .تقویت و ارتقاي سرمایه اجتماعی در راستاي تضمین توسعه در فضاي جغرافیایی شهر را دو چندان می نماید سیاست هایی براي حفظ،

 شناختی سرمایه آمریکایی، شرکت هاي عملکرد بر اثرگذار سرمایه اجتماعی يمؤلفه تعیین بررسی ( در2551ش )همکاران و کروز

 ارائه و فعالیت کیفیت درآمد، )بهبود عملکرد بهبود بر را اجتماعی تعامالت افزایش و اجتماعی انسجام اجتماعی، اجتماعی(، مشارکت )آگاهی

 اثرگذار اجتماعی تعامالت و روابط که کردند پیشنهاد محققان این، بر عالوه .است کرده معرفی اثربخش شرکت ها کار( پیچیدگی و محصول

 سطح عضویت، سابقه سن، فردي ویژگی هاي تأثیر تحقیق این در همچنین شوند. تنظیم شرکت ها انتظار مورد عملکرد با متناسب بایستی

 گرفت. بررسی قرار مورد آمریکایی شرکت هاي عملکرد در جنس و تحصیالت

معنی  رابطه که داد چین نشان در خصوصی عملکرد شرکت هاي بر اجتماعی سرمایه نقش بررسی ( در2557ژانگ ) پژوهشنتایج 

مدت  کوتاه گذاري سرمایه همچنین ندارد. وجود آنها خصوصی شرکت هاي عملکرد و مختلف سازمان هاي در افراد عضویت تنوع بین داري

 اجتماعی سرمایه هاي مؤلفه بود. خواهد اثرگذار بسیار شرکت ها این عملکرد بر خصوصی شرکت هاي اعضاي اجتماعی سرمایه تقویت بر روي

ویژگی  تأثیر پژوهش نیز این در است. بوده اجتماعی آگاهی و انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت شامل تحقیق این در نظر مورد

 آمد. دست به دار معنی چینی شرکت هاي خصوصی عملکرد در عضویت سابقه و تحصیالت سطح جنس، سن، فردي هاي

( در پژوهشی مهمترین عامل انگیزاننده در کل گروه هاي شغلی مورد مطالعه خود را موفقیت هاي 2552کونتودایموپلوس و همکاران )

نشان داد که عوامل درونی از مهمترین عوامل اثرگذار در ایجاد به وجود آمده در حرفه آنها معرفی کردند. به طور کلی نتایج این پژوهش 

شود و بنابراین مدیران با توجه به تفاوت هاي فردي و ویژگی هاي درونی کارکنان خود باید در زمینه ایجاد انگیزش انگیزش شغلی محسوب می

 آنها براي انجام بهتر امور کاري اقدام نمایند.

انگیزش شغلی در محیط هاي آموزشی را تشویق و تنبیه، پیشرفت هاي کاري و شغلی، انتظارات خارجی، ( عوامل مؤثر بر 2515نوادا )

هاي آموزشی، شأن و منزلت و حرمت اجتماعی باالي شغل، حاکمیت روابط انسانی، آزادي عمل و امکان پیشرفت در عالیق شناختی، فرصت

ورت و برنامه ریزي با آنها بر شمرده که این عوامل را در حیطه دانش، مهارت ها، آن، وجود مالکیت روانی، وجود مشاورانی خبره براي مش

 نظرات و شبکه اجتماعی بررسی کرده است.

 روستاییان و ماهیگیران هايتولید، گروه هاي)تعاونی تولیدي مدیریت در را اجتماعی سرمایه ( نقش2512در مطالعه دیگري سانو )

 اجتماعی، انسجام و هنجارها شامل افراد، اجتماعی سرمایه متغیرهاي تحقیق این در قرارداد. بررسی مورد فیجی ساحلی مناطق در ساحلی(

 میان در بوده اند. اثرگذار اقتصادي هاي گروه مدیریت عملکرد بر اجتماعی مشارکت و اجتماعی آگاهی اجتماعی، اتحاد اجتماعی، اعتماد

 ساحلی مناطق در اقتصادي مدیریت بر را اثر بیشترین اقتصادي هاي گروه اعضاي یا و افراد در اجتماعی مشارکت فقدان فوق، متغیرهاي

 اهمیت حائز منطقه در مناسب فناوري هاي کارگیري و به محلی مردم درآمدهاي بهبود روي بر اجتماعی سرمایه ابعاد ارتقاي است. گذاشته

 است.

 

 فرضيات پژوهش

 تهران وجود دارد. 5سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان شهرداري منطقه  رابطه معناداري بین بعد ساختاري -1

 تهران وجود دارد. 5رابطه معناداري بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان شهرداري منطقه  -2

 تهران وجود دارد. 5رابطه معناداري بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان شهرداري منطقه  -2
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 روش پژوهش
 -ها، توصیفیي گردآوري دادهبندي تحقیقات نیز بر حسب نحوهاین پژوهش از نظر هدف، کاربردي است. این تحقیق از نظر دسته

همبستگی به شمار می رود که توصیف ویژگی هاي نمونه و سپس تعمیم این ویژگی ها به جامعه آماري پرداخته است. تحقیقات توصیفی 

خود بر چند دسته هستند که این پژوهش از نوع پیمایشی آن می باشد. با توجه به زمان جمع آوري داده ها، این مطالعه از نوع پژوهش هاي 

تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  5نفر از کارکنان شهرداري منطقه  525ی می باشد. جامعه آماري این تحقیق مقطع

 نفر تعیین شد.  272( براي کارکنان 1275)

ها از آنها امهو تکمیل پرسشن 5ساختارمند با کارکنان شهرداري منطقه روش انجام این پژوهش بصورت پیمایشی و با مصاحبه نیمه

هاي تحقیق از نظر متخصصان، اساتید راهنما و کارشناسان استفاده گردید و است. براي تعیین روایی و جهت معتبر سازي محتواي پرسشنامه

واردي از نظرات آنها در اصالح پرسشنامه استفاده به عمل آمد به نحوي که در این مرحله تعدادي سؤال حذف و تعدادي هم اصالح گردید و م

لفاي کرونباخ ضریب آ هم به سؤاالت پرسشنامه اضافه شده است. پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه از طریق آزمون آلفاي کرونباخ سنجیده شد.

 بدست آمد. 77/5و براي پرسشنامه رضایت شغلی  22/5براي پرسشنامه سرمایه اجتماعی 

: براي بررسی رابطه بین بعد ساختاري 1ها به صورت زیر انجام شد: فرضیه هبر اساس اهداف و فرضیات تحقیق تجزیه و تحلیل داد

: براي 2هاي همبستگی پیرسون و کندال استفاده شد. فرضیه تهران از آزمون 5سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان شهرداري منطقه 

تهران همبستگی پیرسون و کندال استفاده شد.  5داري منطقه بررسی رابطه بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان شهر

هاي همبستگی تهران از آزمون 5: براي بررسی رابطه بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان شهرداري منطقه 2فرضیه 

 پیرسون و کندال استفاده شد. 

 5رضایت شغلی کارکنان شهرداري منطقه  شناختی و ارتباطی( بر جهت تعیین سهم هر یک از سه بعد سرمایه اجتماعی )ساختاري،

 ( است:1( استفاده شد. معادله رگرسیون چندگانه توأم به صورت رابطه )Enterتهران از آزمون رگرسیون چندگانه توأم )
 

(1       )nx nb  + ... +3x 3b  +2x 2b  +1x 1b  +a  =Ỳ 
 

: مقدار ثابت یا عرض از مبدأ نقطه تقاطع خط رگرسیون با a)متغیر وابسته(،  Y: مقدار پیش بینی شده متغیر Ỳکه در این فرمول 

 = مقادیر متغیرهاي مستقل.x= ضریب رگرسیون یا شیب منحنی و Y ،bمحور 
 

 هایافته

 هاي فردي پاسخگویان ویژگی
پاسخگویان  درصد 77/41 حدود باشند. همچنین با توجه به نتایجدرصد پاسخگویان مرد بوده و مابقی زن می 12/71از لحاظ جنسیت 

سال قرار داشتند. همچنین  45از  سنی باالتر طبقه درصد پاسخگویان در 75/15 و سن سال 45تا  25درصد  21/27 سن، سال 25 از کمتر

درصد پاسخگویان داراي  2/75فوق دیپلم بـوده امـا حدود دیپلم و درصد پاسخگویان  1/14دهد نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

 (.1باشند. )جدول می دکتريدرصد پاسخگویان فارغ التحصیل  22/2تحصیالت لیسانس یا باالتر هستند که از این بین 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن، سواد و جنسيت -1جدول 

 درصد تجمعی درصد دادتع بنديطبقه متغيرها

 جنسیت
 2/71 12/71 257 مرد

 155 7/22 15 زن

 سن

 77/41 77/41 127 سال 25کمتر از 

25- 45 152 21/27 25/74 

 155 75/15 42 سال 45بیشتر از 

 سواد

 52/4 52/4 11 دیپلم

 22/12 2/2 27 فوق دیپلم

 12/71 27/12 175 لیسانس

 71/21 51/25 51 فوق لیسانس

 155 22/2 2 دکتري
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 هاي ابعاد سرمایه اجتماعیتوصيف کمی و بررسی شاخص
گانه )بعد ساختاري، بعد ارتباطی و بعد شناختی( استفاده ي سههامؤلفهبراي ارزیابی و سنجش متغیر سرمایه اجتماعی از  درمجموع

اي )خیلی کم، کم مخالفم، گزینه 5طیف لیکرت و به شکل گویه در سطح سنجش ترتیبی و در قالب  27شده است. این متغیر در مجموع از 

هاي بعد ساختاري، بعد ارتباطی و بعد شناختی ( میانگین امتیاز شاخص2( طراحی شده است. با توجه به جدول )خیلی زیادو  زیاد، متوسط

 است. 54/2و  27/2، 45/2به ترتیب 

 (=272nاجتماعی ) هاي توصيفی در خصوص ابعاد سرمایهمقادیر شاخص -2جدول 

 بیشینه کمینه مد انحراف معیار میانگین مؤلفه

 5 1 2 55/5 45/2 بعد ساختاري

 5 1 2 12/5 27/2 بعد ارتباطی

 5 1 2 22/5 54/2 بعد شناختی

 

 هاي رضایت شغلی کارکنانتوصيف کمی و بررسی شاخص
گویه در سطح سنجش ترتیبی و در  14در مجموع براي ارزیابی و سنجش متغیر رضایت شغلی کارکنان شهرداري تهران در مجموع از 

( میانگین 2( طراحی شده است. با توجه به جدول )خیلی زیادو  زیاد، متوسطي )خیلی کم، کم مخالفم، انهیگز 5قالب طیف لیکرت و به شکل 

و با انحراف معیار  1، کمترین مقدار برابر با 5، بیشترین مقدار برابر با 2، مد برابر با 72/2ت شغلی کارکنان برابر با هاي رضایامتیاز شاخص

 است.  11/5

 (=272nهاي توصيفی در خصوص مؤلفه رضایت شغلی کارکنان )مقادیر شاخص -2جدول 

 بیشینه کمینه مد انحراف معیار میانگین مؤلفه

 5 1 2 52/5 71/2 کارکنانرضایت شغلی 

 

 هاداده توزیع بودن نرمال
 (2) جدول شد. پرداخته اسمیرنف -آزمون کولموگروف از استفاده با هاداده توزیع بودن نرمال بررسی به ابتدا قبل از تحلیل داده ها در

 برخودارند نرمال توزیع از آماري هاي آیا داده که دهد می نشان آزمون این دهد، می نشان را اسمیرنف-آزمون کولموگروف از حاصل هايیافته

 توزیع بودن نرمال عدم فرض که است 55/5 از بیش داري معنی سطح متغیرها، تمامی شود درجدول مشاهده می در خیر؟ همانطورکه یا

 هستند. برخودار نرمال توزیع ها از داده بنابراین شود،می رد هاداده

 اسميرنوف-کولموگروف نتایج حاصل از آزمون -4جدول 

 سطح معنی داري آماره کولموگروف اسميرنوف تعداد متغير

 72/5 71/5 272 بعد ساختاري

 22/5 42/5 272 بعد ارتباطی

 71/5 17/5 272 بعد شناختی

 22/5 52/5 272 رضایت شغلی کارکنان

 

 (1رضایت شغلی کارکنان )فرضيه  بابعد ساختاري همبستگی بين 

0H :  رضایت شغلی کارکنان، رابطه وجود ندارد. بابعد ساختاري بین 

1H  :  رضایت شغلی کارکنان، رابطه وجود دارد. بابعد ساختاري بین 

اري درضایت شغلی کارکنان شهرداري تهران رابطه معنی با بعد ساختاريدهد که میان نتایج همبستگی پیرسون و کندال نشان می

، رضایت شغلی کارکنان بعد ساختاريوجود دارد. عالمت مثبت ضریب همبستگی پیرسون و کندال نشان می دهد که با بهبود شاخص هاي 

 شود.(. لذا فرضیه تحقیق تأیید و فرض صفر رد می5یابد )جدول افزایش می
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 رضایت شغلی بابعد ساختاري نتایج بررسی همبستگی بين  -5جدول 

 نوع رابطه وجود رابطه r داريسطح معنی نوع آزمون متغيرها

با رضایت بعد ساختاري 

 شغلی
 مستقیم دارد +42/5 551/5 پیرسون

 مستقیم دارد +41/5 551/5 کندال

 

 (2رضایت شغلی کارکنان )فرضيه  بابعد ارتباطی همبستگی بين 

0H :  رابطه وجود ندارد.رضایت شغلی کارکنان،  بابعد ارتباطی بین 

1H : رضایت شغلی کارکنان، رابطه وجود دارد. بابعد ارتباطی بین 

اري در درابطه معنی رضایت شغلی کارکنان شهرداري تهران بابعد ارتباطی دهد که میان نتایج همبستگی پیرسون و کندال نشان می

 شود.تأیید و فرض صفر رد می(. لذا فرضیه تحقیق 1درصد وجود دارد )جدول  22سطح 

 رضایت شغلی بابعد ارتباطی نتایج بررسی همبستگی بين  -6جدول 

 نوع رابطه وجود رابطه r داريسطح معنی نوع آزمون متغيرها

 با رضایت شغلیبعد ارتباطی 
 مستقیم دارد +52/5 551/5 پیرسون

 مستقیم دارد +51/5 551/5 کندال

 

 (2رضایت شغلی کارکنان )فرضيه  بابعد شناختی همبستگی بين 

0H  :  رضایت شغلی کارکنان، رابطه وجود ندارد. بابعد شناختی بین 

1H  : رضایت شغلی کارکنان، رابطه وجود دارد. بابعد شناختی بین 

اري درابطه معنی کارکنان شهرداري تهران رضایت شغلی بابعد شناختی دهد که میان نتایج همبستگی پیرسون و کندال نشان می

 ، رضایت شغلی کارکنانبعد شناختیهاي وجود دارد. عالمت مثبت ضریب همبستگی و کندال پیرسون نشان می دهد که با افزایش شاخص

 شود.(. لذا فرضیه تحقیق تأیید و فرض صفر رد می7شهرداري بیشتر می شود )جدول 

 رضایت شغلی کارکنان بابعد شناختی نتایج بررسی همبستگی بين  -7جدول 

 نوع رابطه وجود رابطه r داريسطح معنی نوع آزمون متغيرها

 با رضایت شغلیبعد شناختی 
 مستقیم دارد +11/5 551/5 پیرسون

 مستقیم دارد +57/5 551/5 کندال

 

ارتباطی سرمایه اجتماعی با متغير رضایت شغلی و  شناختی، ساختاريتعيين سهم و اهميت نسبی هر یک از سه بعد 

 کارکنان
براي تعیین نوع و میزان سهم هر یک از سه بعد سرمایه اجتماعی با متغیر رضایت شغلی کارکنان شهرداري تهران از تحلیل رگرسیون 

ثر بوده مؤ رضایت شغلی کارکنانارتباطی بر با توجه به نتایج مشخص گردید که هر سه عامل ساختاري، شناختی و  چندگانه توأم استفاده شد.

درصد برآورد شده است. همچنین در این تحلیل میزان ضریب  22درصد و با سطح اطمینان  25( 2Rکه میزان ضریب تعیین )صورتیبه

  (.7باشد )جدول درصد می 5( Rهمبستگی چندگانه )

 بررسی ارتباط بين سه عامل سرمایه اجتماعی با متغير رضایت شغلی کارکنان به روش تحليل رگرسيون چندگانه توأم -8جدول 

 داريسطح معنی R 2R F متغيرهاي مستقل وارد شده به مدل متغير وابسته وارد شده به مدل

 551/5 17/22 25/5 5/5 ساختاري، شناختی و ارتباطی رضایت شغلی کارکنان
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بینی متغیر وابسته )رضایت شغلی کارکنان ( هر سه متغیر مستقل )ساختاري، شناختی و ارتباطی( در پیش2با توجه به جدول )

شهرداري تهران( تأثیر داشتند. در مورد اهمیت و نقش متغیرهاي مستقل در پیشگویی متغیر وابسته از مقادیر ضرایب رگرسیونی استاندارد 

(Beta .استفاده شد ) 

 ميزان تأثير آنها بر رضایت شغلی کارکنان تعيين اهميت نسبی متغيرها و -9جدول 

متغيرهاي وارد شده به 

 مدل

ضرایب رگرسيونی 

(B) 

ضرایب رگرسيونی 

 (Betaاستاندارد )

خطاي 

 استاندارد
  مقدار 

t 
 داريسطح معنی

 551/5 24/14 22/4 - 21/75 مقدار ثابت

 551/5 11/4 14/5 21/5 42/5 ساختاري

 55/5 22/1 12/5 12/5 12/5 شناختی

 551/5 22/5 22/5 22/5 11/5 ارتباطی

 

مراتب سهم بیشتري در مقایسه با سایر متغیرها در پیش بینی متغیر وابسته توان قضاوت کرد که متغیر ارتباطی بهبا توجه به نتایج می

هاي ضریب رگرسیونی استاندارد با یک واحد افزایش شاخص برآورد به است. زیرا با توجه)رضایت شغلی کارکنان شهرداري تهران( داشته 

هاي ساختاري واحد افزایش خواهد یافت. در حالی که یک واحد تغییر در شاخص 22/5ارتباطی احتمال رضایت شغلی کارکنان شهرداري تهران 

 واحد افزایش یابد. 12/5و  21/5ه ترتیب تنها شود رضایت شغلی کارکنان شهرداري تهران بو شناختی باعث می
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 گيرينتيجه

 با ارتباط در تواند اجتماعی می سرمایه لحاظ به جامعه کارکنان در جایگاه و وضعیت رضایت شغلی، بر مؤثر عوامل تمامی کنار در

هدف از این  .سازد می را ضروري آن با مرتبط عوامل به توجه لزوم تهران،رضایت شغلی کارکنان شهرداري  بگیرد. موضوع رضایت شغلی قرار

 باشد. رضایت شغلی کارکنان شهرداري تهران می بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی وتحقیق 

تهران توسط درصد از واریانس رضایت شغلی کارکنان شهرداري  25با توجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه توأم مجموعاَ 

ضریب رگرسیونی استاندارد نتایج نشان  برآورد به شود. همچنین با توجهسه بعد ساختاري، شناختی و ارتباطی سرمایه اجتماعی تعیین می

 .باشندترتیب عوامل ارتباطی، ساختاري و شناختی میها در پیشگویی رضایت شغلی کارکنان شهرداري تهران بهداد مهمترین شاخص

داري وجود دارد و با افزایش ن تحقیق نشان داد که میان بعد ساختاري و رضایت شغلی کارکنان شهرداري تهران رابطه معنینتایج ای

هاي بدست آمده از پرسشنامه حاکی از آن است که در بعد ساختاري شود. یافتهشاخص هاي ساختاري، رضایت شغلی کارکنان بیشتر می

به میزان رعایت سلسله مراتب شغلی در شبکه، میزان استفاده از ارتباطات کاري خوب و زیاد و میزان  هاي مربوطسرمایه اجتماعی، گویه

ه اند، بطوریکه می توان گفت بیشترین نقش را در تقویت سرمایاستفاده از روابط شخصی گرم در رفتار، بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده

شهرداري تهران خواهند داشت. هر چه روابط فی ما بین کارکنان سیالتر و بدون موانع بازدارنده باشد اجتماعی و بهبود رضایت شغلی کارکنان 

عبارتی این روابط از روي تمایل و حسن نیت و به دور از اجبار و با رعایت سلسله مراتب شغلی باشد مسلماً کارکنان از چنین  روابطی و یا به

هاي صمیمانه و تبادل دانش و اطالعات سازمانی و ارتباطات مؤثر بین کارکنان بدون هیچ ئه همکارياستقبال خواهند نمود که حاصل آن ارا

 هزینه اضافی خواهد بود که چنین ویژگی هایی از محاسن سرمایه اجتماعی به شمار می روند. 

داري وجود دارد و با افزایش رابطه معنیدهد که میان بعد ارتباطی و رضایت شغلی کارکنان شهرداري تهران همچنین نتایج نشان می

شاخص هاي ارتباطی، رضایت شغلی کارکنان بیشتر می شود. بنابراین بعد ارتباطی یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان 

مشترک از جمله مهمترین این  شهرداري تهران می باشد. شاخص هایی مانند اعتماد، هنجارها، انتظارات و روابط متقابل و همچنین هویت

هاي عوامل ارتباطی است. زمانی که کارکنان نسبت به یکدیگر و همکاران خود اعتماد دارند اطالعات عوامل می باشند. اعتماد یکی از شاخص

ات ایجاد می شود. این ارتباط هاي خود را راحت تر و با رضایت بیشتر در اختیار دیگران قرار داده و تعامالت مناسب تري نیز بین آنهاو دانسته

هاي مربوط به بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی نیز می توان به روابط و تعامالت مناسب باعث تقویت رضایت شغلی کارکنان می گردد. از گویه

ر انجام فعالیت ها، اشاره اهداف تعیین شده توسط سازمان و اعتقاد به کار تیمی د مبتنی بر صداقت با ارباب رجوع و همکاران، متعهد بودن به

اند. این به آن معناست که کارکنان اعتقاد دارند اگر در محیط کاري صداقت در رفتار و کرد که بیشترین امتیازات را به خود اختصاص داده

داده و از این طریق ارتباطات کردار وجود داشته باشد آنها راحت تر می توانند به یکدیگر اعتماد نموده و اطالعات و دانسته هاي خود را انتقال 

ها روحیه جمعی را افزایش داده و به آنها می بین کارکنان و ارباب رجوع نیز تقویت می گردد. مشارکت و انجام کار تیمی در کارها و فعالیت

اند باعث دلگرمی و ایجاد آموزد آنچه که براي فرد مهم است می تواند براي گروه نیز مفید و سودمند باشد و بالعکس. که این عامل می تو

 انگیزه در فرد شود.

داري وجود دارد و با افزایش دهد که میان بعد شناختی و رضایت شغلی کارکنان شهرداري تهران رابطه معنینتایج همچنین نشان می

همترین شناختی یکی از مشاخص هاي شناختی، رضایت شغلی کارکنان بیشتر می شود. بنابراین با توجه به این نتایج می توان گفت بعد 

عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی کارکنان می باشد و ارتباط مستقیمی بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان شهرداري 

 مدیریت شهرداريهاي میزان عالئم و ابزارهاي ارتباطی مشترک بین همکاران و تهران وجود دارد. در زمینه بعد شناختی سرمایه اجتماعی گویه

د ا)شامل شهردار و معاونین(، میزان نزدیکی دیدگاه و افکار کارکنان و مدیران در امور به یکدیگر و مورد توجه بودن کمک به همکاران و افر

تعامل و  اند. این بدین معناست که هر چه میزان همکاري وجامعه به عنوان یک باور مشترک، بیشترین امتیازات را به خود اختصاص داده

هاي افراد به یکدیگر نزدیکتر شده و تالش براي پیش برد اهداف جمعی مشورت بین اعضاي یک گروه افزایش پیدا کند به طبع آن دیدگاه

 افزایش می یابد و محیط مناسب و با انگیزه بهتري را براي افراد فراهم می سازد
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 مراجعمنابع و 
(. سنجش میزان سرمایه اجتماعی، مشارکت و توسعه پایدار شهري مورد شناسی؛ 1222)زاده، ع. و زارع، م. ابراهیم [1]

 .25-15(: 2)11اي، منطقه -منطقه سه کالنشهر زاهدان، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهري

نظریه  اساس بر نیشابور بدنی تربیت معلمان شغلی انگیزش عوامل بندي اولویت و (. توصیف1274ه. ) آشتیانی، [2]

 ورزشی. و علوم بدنی تربیت دانشکده بهشتی شهید دانشگاه ارشد. کارشناسی نامه پایان .هرزبرگ

 . نور پیام انتشارات: تهران. سازمانی رفتار (. مدیریت1274برومند، ز. ) [2]

(. بررسی و تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت 1222حسن زاده، ت.، همتی، م. و مسعودي گزي، م. ) [4]

(: 1)2هاي راهبردي امنیت و نظم اجتماعی، جتماعی )مطالعه کارکنان استانداري استان گلستان(. فصلنامه پژوهشا

117-121. 

 شغلی خشنودي و شغلی انگیزش با دانش مدیریت رابطه ي (. بررسی1222انعامی، ع.ا. و شاهی، س. ) شیرالی، م.، [5]

(: 4)4شاپور،  جندي آموزش ي توسعه پژوهشی - علمی فصلنامهاهواز.  پزشکی دانشگاه علوم علمی هیأت اعضاي

452-415. 

اولین همایش بین  (. بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی:مطالعه مروري،1224عباسی، عباس و سحر شریفیان جزي. ) [1]

 المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه، تهران، موسسه علمی کیان پژوهان.

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تحقق اهداف طرح هاي توسعه شهري )محدوده  (1221عربی, رحیم و مریم خستو. ) [7]

چهارمین کنفرانس ملی معماري و شهرسازي پایداري و تاب آوري از آرمان تا واقعیت،  مورد مطالعه شهر قزوین(،

 قزوین، دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین.

 فارس، پایان نامه اي منطقه برق دانشی کارکنان موفقیت در اجتماعی سرمایه نقش سیبرر (.1271، م. ) عرفانیان [7]
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