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 چکیده

با توجه به نقش برجسته نیروی انسانی در تحقق اهداف سازمانی، وجود نیروهاایی باا 

هاای مهادود و نامهادود عملکرد شغلی بالا نیازمند رعایت اخلاق کار و مادیریت دارایای

ناختی رابطاه باین عواما  شابر این اساس، هدف پاووهش اارار بررسای جام اه است؛

  .اساتای، اخلاق کار و عملکرد شغلی در بین کارکنان شدرک صن تی کلات مهادد سرمایه

هاا، نوع تحقیق براساس هدف پووهش از نوع کاربردی و بر اسااس نحاوگ دارديوری دادگ

کارکناان شادرک صان تی کلاات ت یاین  همۀروش پیمایهی است. جام ه يماری پووهش، 

سانشش  بارای. ابااار تحقیاق شادندر از ينان به صورت تصادفی انتخاب نف 082شدند و 

متغیرهای سرمایه اجتماعی، سرمایۀ فرهنگای، سارمایۀ اصتصاادی، اخلااق کاار و عملکارد 

که با استفادگ از اعتبار محتوا و اعتبار سازگ، ت یین  بودندساخته های محققشغلی، پرسهنامه

هاای . یافتاهشادندی به روش يلفا کرونباخ ت یین پایایی اعتبار و با استفادگ از همسانی درون

ای، فقا  سارمایه اجتمااعی بار اخلااق کاار دهد، از میان عوام  سرمایهپووهش نهان می
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، اماا کارکنان و سرمایه اجتماعی و فرهنگی بر عملکرد شاغلی تایریر م ناادار و م بات دارد

کار بر عملکرد شغلی کارکنان تایریر  سرمایۀ اصتصادی تیریر م ناداری ندارد. همچنین اخلاق

دهد متغیرهای م نادار دارد. مربع رریب همبستگی چنددانه مدل م ادله ساختاری نهان می

درصد واریانس  33درصد، واریانس متغیر وابسته اخلاق کار و به میاان  33مستق  به میاان 

افااایش عملکارد شاغلی  باراینتیشه اینکه،  ؛کنندمتغیر وابسته عملکرد شغلی را تبیین می

خصاو  سارمایه اجتمااعی و ای بهکارکنان، رمن رعایت اخلاق کار، باید عوام  سرمایه

 ها صرار درفته و تقویت شود.فرهنگی کارکنان مورد توجه مدیران عام  شرکت

 . ای، اخلاق کار، عملکرد شغلی، شدرک صن تی کلات مهددعوام  سرمایهها: کلیدواژه

 مقدمه. 1

 وریبدارگ خاوب عملکارد کاهطوریبه است؛ ين عملکرد سازمان هر در مسئله رینتمدم

 سازمان بستگی عملکرد. شودمی جام ه ين اصتصاد بدبود باعث و دهدمیافاایش  را هاسازمان

 توجاه با صط اً باشد، برخوردار انسانی توانمند منابع از که سازمانی و دارد کارکنان توانایی به

برخاوردار  متفااوتی عملکارد از ساازمانی، وریبدارگ در منابع انساانی عظیم و مدم سدم به

 بر مدیریت تیکید و است محی  ين در بقای ور یت م رف سازمان یک عملکرد. بود خواهد

شاک   باه توانادمای کاه کنادمی نمایاان را ين اهمیات عملکارد یارتقاا در کارکناان نقش

 (.0212، 1)سامرز صورت دیرد نیانسا منابع بخش در زیربنایی دذاریسرمایه

و همکااران،  0)الینگار استبه سطحی از کارایی شغلی  هر سازمان و ندادی منوط توس ه

ی، روابا  متقابا ، اعتمااد جوساازمانی و شاناختروانبه این م نی هرچه به لحاا  ؛ (0213

رار االات مطلاوبی صا سازمانی، تقید به هنشارهای دروهی، مبادلاه دروهای و ساازمانی، در

شغلی ين مشموعه در جدت افاایش بازدهی  عملکردتوان سرمایه اجتماعی،  مشموعهبگیرد، 

 افتهیتوس هبر این اساس، عملکرد شغلی در کهورهای  کرد؛سازمانی و کارایی بدبود خواهد 

                                              
1. Summers 

2. Ellinger 
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، 1333 فتحی و عبدالحمدی،، اادید )ندانیماست و ين را محصول رفتارهای انسانی  مطرح

ی در موفقیات ساازمان ماثرراست که نقش  ید شغلی، رفتار سازمانی مدمعملکر (.56 . 

(. عملکرد شغلی یک سازگ ترکیبی است و عبارت 65 ،  .1335ی، دوستشاگکریمی و دارد )

. یا عملکارد هماان کاار واص ای دهدیماز محصول و بازدگ افراد در رابطه با عملی که انشام 

عملکارد شاغلی در یاک شابکه ناشای از سارمایه . اساتافراد با توجه به شرح وظایفهاان 

 (.0216، 1)اومه و زاچر یابدنمو می رشد واجتماعی 

ای از نقش و اهمیات ویاوگ 0از میان عوام  ارردذار بر عملکرد شغلی کارکنان، اخلاق کار

 یهنشاار، . اخلااق کااراسات مدامامر ید این ثم مختلف،برخوردار است و نتایج تحقیقات 

به انشام کار به نحو ااسن و مناساب در جام اه، ارزش م ناوی خاوب و فرهنگی است که 

 ،  .1331 ،علیاادگ اصادمو  ، راداسدی) دارد کار ارزش ذاتی دهدمیدهد و نهان م بت می

دهد که اخلاق و فرهنگ کار در ایاران در   اجتماعی نهان میئمسا ۀبررسی کارشناسان (.03

که متوس  ساعات طوریبه ؛تری صرار داردسطح پایینمقایسه با کهورها و جوامع صن تی در 

 م یادفر،)اسات یافته روزانه ادود هفت ساعت کار مفید در ژاپن و اغلب کهورهای توس ه

شدگ از سوی مرکاا مطال اات و که این میاان، طبق يخرین يمار اعلامدراالی؛ (7 ،  .1385

مرکاا مطال اات و ) اساتدصیقاه ، تندا بیست و دو 1335های مشلس ایران در سال پووهش

ملی در يیات صران کاریم و روایاات شاریف متوجاه ی(. با اندک ت1335 های مشلس،پووهش

 چلبای،) ای عمیق باین ایماان و کاار وجاود داردشویم که در اک ر يیات و روایات رابطهمی

بار دی اخلاصی کاری و اصتصاااکی از ين است که بی هاسفانه داارشیاما مت ،(8 ،  .1377

باا  0228شدگ در سال که طبق مطال ات انشامطوریبه ؛است دذاشتهریر یکهورهای اسلامی ت

شاخص اخلاصی تا ردگ  10کهور دنیا با مد نظر صرار دادن  132موروع اخلاق و اصتصاد، بین 

 ،. در این بیناستتوجه  درخورشود و این امر به نوبه خود هیچ کهور اسلامی دیدگ نمی 03

                                              
1. Ohme & Zacher 

2. Ethic Work  
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طباطبایی یادی و و پس از ين نیا عربستان صرار دارد ) 132و ایران در رتبه  32در ردگ  مالای

(. موارد مذکور دویای این است که ر ف اخلاق کااری در جام اه ماا 8 ،  .1383 مافی،

هاای و عملکارد افاراد را در محای  شاودمیعنوان یک م ض  اصتصادی و اجتماعی تلقی به

های مختلاف دهد و موجب ر ف عملکرد نیروی انسانی در بخشریر صرار مییتکاری تحت

کاه ایان مسائله طاوریبه ؛است شدگهای دولتی و غیر دولتی اعم از تولیدی یا سایر سازمان

جانبه در کهور شدگ اسات و در شارای  یابی به توس ه همهتبدی  به یکی از تنگناهای دست

ن م ضا ، بخهای از ت دادات و وظاایف دار باه ایاف لی، پاسخ راهبردی، کاربردی و هدف

توجه به عوام  ارردذار بار ارتقاای  بنابراین ؛استریاان و دانهگاهیان کهور محققان، برنامه

؛ عاواملی کاه شودر تلقی ثریند توس ه دامی ماتواند در فرهای کاری میاخلاق کار در محی 

ظدور برسانند و مانع خلاصیات و يفرین را به توانند از بستر اخلاق کار، فرایندهای خلاصیتمی

فلسافی  نويوری شوند. در هر اال، اخلاق کار به عنوان متغیری جام ه شناختی و ناه الاامااً

 نیاز به تبیین جام ه شناختی دارد.

از  1هاای اجتمااعی و فرهنگای و اصتصاادیهای سارمایههای اخیر سازگهمچنین، در دهه

شناسان در رابطه باا مفااهیم توسا ه ان و جام هنظرمفاهیم نوینی هستند که از سوی صااب

هاای ساازمان ،های مت ادداساس پووهشسی شدگ است. براجتماعی و اصتصادی بحث و برر

بناابراین افااایش  ؛تر هساتندبرخوردار از سطوح بالای سرمایه اجتماعی از رصبای خود موفق

چراکه کارکنانی کاه  ؛داشت ر بدبود عملکرد سازمانی خواهدبریر بساایی یسرمایه اجتماعی ت

و در ت اما  باا  هستنددارای ارتباطات شغلی صوی  ند،از سرمایه اجتماعی مطلوبی برخوردار

 ؛برناداز کاار در ساازمان لاذت بیهاتری مای ،کننادسایر همکاران به طور مطلوبی رفتار می

يزادی د )ااساس امنیت، يرامش و ت لق خاطر بیهتری به شغ  و سازمان خود دارنا بنابراین

م اباه اش در دنیای امروز بهواسطه خصلتسرمایه اصتصادی نیا به (.16 ،  .1335 و عیدی،

، 1383، بوردیاورود )پول و اشیای مادی است که در مقاب  تولید کالا و خدمات به کاار مای

                                              
1. Social Capital & Cultural Capital & Economic Capital  
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( و افراد به نسابت برخاورداری از ایان سارمایه از طریاق ااسااس امنیات شاغلی 37  .

صاب  تبدی  بودن سارمایه اصتصاادی باه  دلی هو ب باشند تری داشتهلکرد مطلوبتوانند عممی

رر باشد. باه زعام ثتواند بر ارتقای عملکرد فرد مها ازجمله سرمایه فرهنگی میسایر سرمایه

بلکه میاان تحصیلات فرد و امکان  ؛استتوس ه  یتندا سرمایه اصتصادی نیست که منه ،بوردیو

خواند )فرهنگ، مداارت، زباان، درک زیباشاناختی، اموال سمبلیک میدسترسی به ينچه وی 

 (.01 ،  .1385 زادگ،اسینروند )دانش(، همه جاء عوام  توس ه به شمار می

عناوان های اجتمااعی و فرهنگای باهباا توجاه باه اینکاه متغیرهاای سارمایهدرمشموع، 

و با در نظر درفتن نقش کلیادی  اندبه کار رفتههای ناملموس و اساسی در این تحقیق دارایی

توان متصاور شاد کاه نتاایج اخلاق کار و نیا عملکرد شغلی، می درها ک از این سرمایهیهر

وری نیاروی انساانی و تحقیق اارر در بدبود کیفیت کاری نیروی انسانی و افااایش بداروگ

ائه اطلاعاات وری تولید و توس ه شدرک صن تی کلات کاربرد داشته باشد. همچنین با اربدرگ

 بارایاز کم و کیف اخلاق کار و عملکرد نیروی کاری در بین کارکنان شدرک صن تی کلات 

رری برداشات. ثهاای ماتاوان دامریای مناسب برای توسا ه انساانی و اصتصاادی مایبرنامه

های صان تی، ادارگ کاار و رود نتایج پووهش اارر بارای ساایر شادرکندایت، انتظار میدر

هاا و سسات پووههای، دانهاگاگثاجتماعی، وزارت صن ت م دن و تشارت، م ت اون و رفاگ

برناد، اساتفادگ ها که به نحوی از نتایج این تحقیق بدرگ لازم را مایسسات و سازمانثسایر م

 . شود

عملیات  که ترین و اولین شدرک صن تی استان خراسان استصدیمیشدرک صن تی کلات 

که مسااتی بالغ بر  استاکنون شام  سه فاز صن تی و هم شديغاز  1350اجرایی ين در سال 

و نقش بساایی در اشتغال افراد، تولیاد و توسا ه  یکصد و سیادگ هکتار را در بردرفته است

بار ماوارد کلاان هایی که اک ر کارخانشات در ایان شادرک علااوگیکی از چالش .منطقه دارد

مهاک  نیاروی  د،رو هستنت با ين روبهساختاری که دریبان صن ت را به طور کلی درفته اس

مهکلاتی که نیروی کار در این کارخانشاات باا . یی لازم را ندارداکاراً انسانی است که عمدت



 دهمجهعلوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                  سال مجلّۀ                           90

 

اما انشام تحقیقاتی که  ،شودتری بررسی رو هستند نیا به نوبه خود باید در بستر کلانين روبه

بالاابردن  بارایتواند ن بپردازد میبه بررسی عملکرد شغلی کارکنان و ور یت اخلاق کار ينا

له اساسای ئمس ،با این تفاصی  .شودکیفیت تولید و بدرگ وری بیهتر نیروی انسانی مفید واصع 

ای، اخلاق بین عوام  سرمایه ایشناختی رابطهيیا به لحا  جام هپووهش اارر این است که 

 ؟دوجود دار شدرک صن تی کلات مهدد کاری و عملکرد شغلی کارکنان

 . اهداف تحقیق1. 1

  بین سرمایه اجتماعی و اخلاق کار کارکناان شادرک صان تی بررسی و تحلی  رابطه

 کلات

  بین سرمایه فرهنگی و اخلاق کاار کارکناان شادرک صان تی بررسی و تحلی  رابطه

 کلات

  بین سرمایه اصتصادی و اخلاق کار کارکناان شادرک صان تی بررسی و تحلی  رابطه

 کلات

 بین سارمایه اجتمااعی و عملکارد شاغلی کارکناان شادرک ی  رابطه بررسی و تحل

 صن تی کلات

  بین سرمایه فرهنگی و عملکرد شغلی کارکنان شدرک صن تی بررسی و تحلی  رابطه

 کلات

  بین سارمایه اصتصاادی و عملکارد شاغلی کارکناان شادرک بررسی و تحلی  رابطه

 صن تی کلات

  عملکرد شغلی کارکناان شادرک صان تی بین اخلاق کاری و بررسی و تحلی  رابطه

 کلات
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 . سؤالات تحقیق2. 1

 تصادی( و و اخلااق کاار کارکناان صای )اجتماعی، فرهنگی و ایا بین عوام  سرمایهي

 رابطه م نادار وجود دارد؟ شدرک صن تی کلات

 تصاادی( و و عملکارد شاغلی صای )اجتمااعی، فرهنگای و ايیا بین عواما  سارمایه

 کلات رابطه م نادار وجود دارد؟ کارکنان شدرک صن تی

 رابطاه م ناادار  يیا بین اخلاق کاری و عملکرد شغلی کارکنان شدرک صن تی کلاات

 وجود دارد؟

 تحقیق . مبانی نظری2

 پیشینه تحقیق. 1. 2

بررسی تیریر سارمایه اجتمااعی بار » عنوان باپووههی  (1336دراوند ) یدادعلیویسه و 

، به شیوگ پیماایش «متوس  شدرک صن تی ایلام های کوچک واخلاق کسب و کار در شرکت

انشاام و با اباار پرسهنامه  مدیران وکارکنان شدرک صن تی ایلام نفر از جام ه 153و در بین 

هاای سارمایه اجتمااعی فاههمبستگی م ناداری بین مولبه این نتایج رسیدند که ها دادند. ين

و اخلااق کااری مادیران و کارکناان )سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی، سرمایه رابطه ای( 

سارمایه اجتمااعی براخلااق کساب  هایلفهثوجود داشته است و در تحلی  ردرسیونی نیا م

 صاادرنانین متی، اکبرزادگ صافویی، زنگیاان و باصر اند.داشته از نظر يماری وکار تاریر م نادار

نقش سرمایه اجتماعی، ت دد و رفتار شدروندی در بدبود عملکرد »عنوان با ( پووههی 1336)

نفار از  152در باین  ، باا روش پیمایهای«شغلی )مورد مطال ه: شدرداری شدرساتان خاوی(

باه ایان  هااانشام دادند. ين کارکنان ستادی شدرداری شدرستان خوی با استفادگ از پرسهنامه

یدند که  سرمایه اجتماعی بر ت دد کارکنان، رفتارهای شدروندی سازمانی و عملکرد نتایج رس

یر م بات ت داد کارکناان و باروز رفتارهاای یر. همچناین، تادارد تیریر م بت و م نادار شغلی

 .شادییاد یت به لحاا  يمااری، شدروندی سازمانی توس  سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/915529
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/915529
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/915529
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بررسی رابطه بین سارمایه اجتمااعی باا عملکارد »عنوان ی با پووهه (1336صنبری و همتی )

با روش پیمایش و با استفادگ از اباار پرسهانامه در باین « شغلی کارکنان دانهگاگ بوعلی سینا

ای انتخااب شادگ نفر از کارکنان دانهگاگ بوعلی سینا که به شیوگ تصاادفی طبقاه 758نمونه 

از ااد  بیهترمیاان سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی  نهان داد کهانشام دادند. نتایج  بودند،

. همبستگی بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شاغلی م بات و باه لحاا  يمااری استمتوس  

هاای سارمایه لفاهث. همچنین، نتاایج تحلیا  ردرسایونی نهاان داد کاه از باین مدم نادار بو

 ،کارکناان داشات و درمشماوعای بیهترین تیریر را بر عملکرد شغلی اجتماعی، سرمایه رابطه

درصد از تغییرات متغیر عملکرد شغلی را  5/6متغیرهای اارر در مدل ردرسیونی توانستند 

یریر امایات تا»( پووههی باا عناوان 1335سالاری اسکر، بحرال لوم و بیگلری )کنند. تبیین 

اساتان خانوادگ بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جواناان -اجتماعی و ت ارض کار

 167به ت داد  کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرماندر بین  ، با روش پیمایش«کرمان

، انشاام يوری اطلاعاات انتخااب شادگ بودنادجدت جمع ایروش تصادفی خوشه نفر که به

که امایت اجتماعی بار عملکارد شاغلی تایریر مساتقیم و به این نتایج رسیدند  هادادند. ين

گ بار خانواد-کار ت ارض و خانودگ-؛ همچنین امایت اجتماعی بر ت ارض کارم ناداری دارد

ساازی پاووهش نهاان داد کاه امایات عملکرد شغلی تیریر منفی و م نادار دارد. نتایج مدل

ی کارکناان تایریر م نااداری نادارد. شغل عملکرد بر خانوادگ-اجتماعی به واسطه ت ارض کار

 دهندگ برازش مطلوب ين بودند.نهانهای برازش مدل شاخصهمۀ  ،درندایت

اخلااق کااری و عملکارد »( پووههی با عنوان 0216) 1اسیبانشو، يکینبود، فالولا و الودایو

به ایان نتاایج ها ين انشام دادند. و با استفادگ از تکنیک پرسهنامه با روش پیمایهی« کارکنان

هاای عملکارد شاغلی )ااس لفاهثهمبستگی م ناداری بین متغیر اخلاق کار و مکه  رسیدند

مسئولیت، کیفیت، نظم و انضباط فردی و اس کار دروهی(، به لحاا  يمااری وجاود دارد. 

                                              
1. Osibanjo, Akinbode, Falola & Oludayo 
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( 0216) 1فمیناا ریر م ناداری بر عملکرد شغلی ينان داشات.یهمچنین اخلاق کاری کارکنان ت

سرمایه اجتماعی در محای  کاار، رراایت شاغلی و عملکارد شاغلی در »پووههی با عنوان 

انشاام دادناد. با استفادگ از مدل م ادله سااختاری « ی توس ه یافته و در اال توس هکهورها

ریر م بات یکه سرمایه اجتماعی محی  کار تا دادنتایج ااص  از کهورهای توس ه یافته نهان 

الادین، صالاح. های بحران اصتصادی داشاتاتی در دورگ و عملکرد شغلی بر ررایت شغلی

رابطه بین اخلاق کااری و عملکارد »( پووههی با عنوان 0215) 0اتيلوی، بدارالدین و هالیم

نفر از کارکنان نسااجی  167و با استفادگ از پرسهنامه که در اختیار  با روش پیمایهی« شغلی

باه ایان نتاایج رسایدند کاه  ها، انشام دادند. ينسنگاپور، کووالالامپور و جوهور صرار درفت

ی و عملکرد شغلی به لحا  يماری م نادار باودگ اسات. های اخلاق کارلفهثهمبستگی بین م

همچنین، نتایج ااص  از مدل م ادلات ساختاری نهاان داد کاه متغیار اخلااق کااری تایریر 

ساپادا، مودینگ، دانی  فروشی دارد.م ناداری بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات خدمات خردگ

نی و اخلاق کار بر ررایت و عملکرد ارر فرهنگ سازما»( پووههی با عنوان 0217) 3و جونوم

 5از کارکنانی که در پینرانگ 367در بین  که در اوزگ اصتصاد و به روش کمی« شغلی کارکنان

جوی رفتاار ودرصدد جست هادادند. ين انشام ،اندونای کار کردند  6استان سولاوسی جنوبی

و عملکرد شغلی کارکنان  کارکنان از طریق تحلی  و بررسی  ارر فرهنگ سازمانی، اخلاق کار

که رابطه همه متغیرهای داد نهان  با ررایت شغلی به عنوان متغیر واس  بودند. نتایج تحقیق

فرهنگ سازمانی از طریق ایشااد رراایت در باین  بنابراین ؛مستق  تحقیق خطی و م بت بود

رابطه »عنوان ( پووههی با 0202) 5ی و ژانگل شود.کارکنان به افاایش عملکرد ينان منشر می

های اجتماعی، سرمایه اجتمااعی و عملکارد شاغلی کارکناان براسااس بین استفادگ از رسانه

                                              
1. Femina 

2. Salahdin, Alvi, Baharuddin & Halimat 

3. Sapada, Modding, Gani   & Nujum 

4. Pinrang 

5. South Sulawesi 

6. Li & Zhang 
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های منطقه سااالی میناان باا نفر از کارکنان در سازمان 535در بین « منطقه ساالی در چین

باه ایان نتیشاه رسایدند کاه اساتفادگ از  هاانشام دادند. ين استفادگ از پرسهنامه خودداارشی

و از طریاق  ردتوجدی بر عملکرد شغلی کارکنان دا درخورهای اجتماعی تیریر مستقیم سانهر

 دذارد.ای سرمایه اجتماعی نیا بر عملکرد شغلی تیریر مینقش واسطه

مطال اات دهد که شدگ در ایران و سایر کهورها نهان میهای انشامپووهش نقد و بررسی

شروع شادگ اسات و در کهاورهای اسالامی،  82هه اخلاق کار و عملکرد شغلی از د دربارۀ

رابطه اخلاق کار اسلامی و عملکرد شغلی از طریق تحلی  متون و ااادیث، دریچه جدیدی را 

دیری از ظرفیت بدرگ. مایت پووهش اارر به روی مطال ات این اوزگ نوپدید دهودگ است

ل ات داخلی با  ر ف عمدگ مطا .استنظران برجسته این اوزگ شناسی و صاابعلم جام ه

 ؛هستندرو تبیین موروع روبه برایخر و جدید یپردازان متدیری از نظریهبدرگفقدان تئوری و

باا  که اک ر تحقیقات بدون در نظر درفتن شرای  خا  کار در جام ه هادف صارفاًنحویبه

دساتاوردهای  نبنابرای ؛انداند، به تکرار مکررات پرداختهاباارهای استانداردی که بومی نهدگ

کید تحقیق اارر یت روازاین ؛دگ استشااص   شود،توجدی که سبب انباشت دانش  درخور

نظار دارفتن شارای  خاا  کاار در جام اه  پاردازان جدیاد و دردیری از نظریهبدرگ برای

باا پراکناددی  ،در بسایاری از مطال اات .اسات مطال ه اارر هاییکی از صوت شدگ،بررسی

های تحقیاق یکی از برجستگی .رو هستیمو عملکرد شغلی روبه ر اخلاق کارعوام  ارردذار ب

کاه  اساتای عنوان عوام  سارمایهبا تشمیع عوام  ارردذار برمبنای رویکرد بوردیو  ،اارر

ریر سارمایه اجتمااعی، یاولین بار است کاه تا ،شناختی به موروعگاگ جام هنکید بر یرمن ت

تولیادی بررسای  یهام در فضاای ار و عملکرد شاغلی ينفرهنگی و اصتصادی را بر اخلاق ک

که در اوزگ تولید در شادر مهادد باا فقادان  دهدمیمحقق نهان  هایبررسی نتیشه .کندمی

 انشاام مطال ااتی از بنابراین ؛رو هستیمشناختی روبهخصو  با رویکردی جام همطال ات به

جام اه  رساد.ری باه نظار مایبسیار ررو ،کندین دست که به شناخت این اوزگ کمک میا



 010...                            ای هیعوامل سرما نيرابطه ب شناختي جامعه يبررس                           دومشمارة 

 

که تاکنون روابا   بودنديماری پووهش اارر، کارکنان شدرک صن تی کلات در شدر مهدد 

 است. نهدگبین متغیرهای مذکور در یک شدرک صن تی مطال ه 

 مفاهیم بنیادی. 2. 2

 سرمایه اجتماعی

، صابا  سرمایه اجتماعی، محصول ت لقات )اتصالات( اجتماعی است که در شرای  م ینی

زاددی، و ممکن است به شک  مواردی چون عنوان و نشیباست  تبدی  به سرمایه اصتصادی

از دیادداگ کلمان، سارمایه اجتمااعی از طریاق  (.053 ،  .1385، 1)بوردیاو شاودندادینه 

هاای بلکاه از هساتی؛ شود. سرمایه اجتماعی، هساتی وااادی نیساتکارکردش ت ریف می

ای از ساختار اجتماعی جنبهاینکه  اول: و ویودی مهترک داردمت ددی تهکی  شدگ است و د

های م ینی را بارای افاراد در درون سااختار اجتمااعی کنش دوم اینکهدهند و را تهکی  می

اینگلدارت نیا م تقد است که سرمایه اجتمااعی،  (.320 ،  .1332، 0)کلمن کنندتسدی  می

های داوطلبانه ای از انشمنهای دستردگين شبکه واسطهبهفرهنگ اعتماد و مدارایی است که 

تواناد و این اعتماد سازمانی مای (188: 1337، 3)اینگلدارت کننداجازگ بروز و ظدور پیدا می

بر هنشارهای مرتب  با اخلاق کار ارر بگذارد و از ين طریق عملکرد شغلی کارکنان سازمان را 

  ریر خویش صرار دهد.یتتحت

 سرمایه فرهنگی

عنوان سرمایه در جوامع دونادون که بوردیو با عمومیت پردازی صدرت بهشکلی از مفدوم

دهد، سرمایه فرهنگای دادن منطق تحلی  اصتصادی به کالاها و خدمات غیر اصتصادی ارائه می

شاناختی، يدااهی فرهنگای، های زبانپردازی بوردیو، منابع وسی ی چون مدارتاست. مفدوم

 دهدسیستم يموزشی و صوانین يموزشی را پوشش می بارۀتی، اطلاعات درترجیحات زیباشناخ

                                              
1. Bourdiue 

2. Coleman 

3. Ingelhart 
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سرمایه فرهنگی تااب ی از سارمایه اصتصاادی  ،از دیدداگ بوردیو (.76 ،  .1337، 1)اسوارتا

سرمایۀ فرهنگی بیانگر منابع نمادین یا کالاهایی است که از  (.053 ،  .1385)بوردیو،  است

شاوند ات متوس  و بالا به منظور افظ پایگاگ طبقه منتق  مینسلی به نس  دیگر در میان طبق

 (.1377)بوردیو، 

 سرمایه اقتصادی

سرمایه اصتصادی رروت و پولی است که هر کنهگر اجتماعی در دست دارد و شام  تمام 

امکانات مادی، دريمدها و انواع منابع مالی است کاه در صالاب مالکیات، جلاوگ نداادی پیادا 

 ؛سرمایه اصتصادی االات بنیاادی دارد ،از دیدداگ بوردیو (.322 ،  .1385 کند )فکوهی،می

توان دفت کاه به سخن دیگر، می ؛شودرر واصع میثها نیا مکه بر سطح سایر سرمایهطوریهب

اما ممکن است پس از کسب ين، صاااب سارمایه  ،سرمایه اصتصادی سرمایه اولیه فرد است

در این نوع سرمایه ماهیت ابااری و نفع شخصی . دیرد درم رض تاریرات عمیق و بارگ صرار

ها را در رابطاه بوردیو سایر سرمایه(. 335 ،  .1333 ،0)درنف  استدر کنش بسیار يشکار 

وی م تقد است، سرمایه اصتصادی ریهه اشاکال  .کندتنگاتنگ با سرمایه اصتصادی ت ریف می

. از طرفای نب ث از سرمایه اصتصادی اساتنوعی مها بهها است و تمامی سرمایهدیگر سرمایه

هاای دیگار صابلیات تقلیا  یک از اشکال سرمایهای هیچدیگر، در این تبدی  متناوب سرمایه

دیارد کاه مای نهئتهای دیگر از جایی به عبارت دیگر، اساس سرمایه ؛کام  به ين را ندارد

(. 50 ،  .1335 درنیا،)صالحی امیری و سپ شودطور کام  سرمایه اصتصادی محسوب نمیبه

پذیری اشکال دونادون سرمایه و بر تقلیا  نداایی هماه اشاکال باه درواصع، بوردیو بر تبدی 

کند. از نظر وی، سرمایه اصتصادی همان کار انساانی انباشاته شادگ کید مییسرمایه اصتصادی ت

ایه اصتصادی یاا توانند با استفادگ از سرمایه اجتماعی به سرمبه این ترتیب کنهگران می ؛است

                                              
1. Swarts 

2. Grenfell 
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دذاری فرهنگی دست یابند و به همین نحو برای دستیابی به سرمایه اجتماعی نیا باید سرمایه

 (.60 ،  .1385)بوردیو،  ای در منابع اصتصادی و فرهنگی انشام دهندهای هوشمندانه

 اخلاق کار

شود سوب میدر مدیریت منابع انسانی محویوگ بههای کار و ترین جنبهاخلاق یکی از مدم

 ،  .0215، 1الدین، يلوی، بدارالدین و هالیماتو در ت یین عملکرد شغلی مثرر است )صلاح

ند از: اکند که عبارتهفت ب د اساسی را برای اخلاق کار م رفی می، (. ماکس وبر556

کوشی، تمرکا کاری، اتلاف وصت و به ت ویق يسایی، سختدرایی، تنخوداتکایی، اخلاق

اخلاق کار به هنشارهای فرهنگی (. 3 ،  .0221، 0لذت )میلر، ووهر و هادپیثانداختن 

؛ براساس این کندپذیر میدهند مسئولیتدارد که مردم را در صبال کاری که انشام میاشارگ 

این  (.8،  . 1382، 3چارینگتون) شودهای درونی فرد محسوب میارزش باور که کار جاء

دهند ارزش دارد برای کسانی که ين را انشام می به خودی خودکار، انگارگ که ف الیت مواد یا 

های تهویقی، یا و ينان را به تلاشی بیهتر از ينچه به واسطه فهارهای اجتماعی، پرداخت

روی کار ییابی به اداک ر بازدگ نشدگ از سوی کارفرمایان برای دستدیگر تدابیر اندیهیدگ

 (.728: 1338، 5شال)مار کنددیرد، تهویق میصورت می

 عملکرد شغلی

شاان دارد که افراد در محی  کاری در راستای شاغ اشارگ هایی عملکرد شغلی به ف الیت

هاایی را دهند و دربردیرندگ جنبه رفتاری اسات. مفداوم عملکارد شاغلی، ف الیاتانشام می

، 0228، 6محور هستند )سوننتاگ، وولمار و اساپیچالاکند که برای سازمان، هدفتوصیف می

های نیروی انسانی از لحا  اجارای وظاایف عملکرد شغلی ی نی ااص  ف الیت(. 507  .

                                              
1. Salahdin, Alvi, Baharuddin & Halimat 

2. Miller, Woehr & Hudspeth 

3. Chrrington 

4. Marshall 

5. Sonnentag, Volmer & Spychala 
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یی داشته باشد. درواصع، عملکارد اوری و کارتواند جنبه بدرگمحوله که پس از زمان م ین می

دهد. اساسااً ایان شود که شغ  یک فرد را تهکی  میشغلی به انشام دادن وظایفی اطلاق می

وسیله تواناایی و خصوصایات او و همچناین ارر خالص تلاش یک فرد است که به عملکرد،

، )ساعتچی کندمیدیرد و تغییر تیریر صرار مینحوگ ادراک وی از نقهی که برعددگ دارد، تحت

 (. 336 ،  .1383، عسگریانو  کامکاری
 

 
 مدل مفهومی تحقیق -1شکل 

 

 های تحقیق. فرضیه3. 2

تحقیق به این ترتیب مطرح های و مدل مفدومی تحقیق، فرریه ارچوب نظریدبراساس چ

 شود:می

 بین سرمایه اجتماعی و اخلاق کار کارکنان شدرک صن تی کلات رابطه وجود دارد. .1

 بین سرمایه فرهنگی و اخلاق کار کارکنان شدرک صن تی کلات رابطه وجود دارد. .0
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 کلات رابطه وجود دارد.بین سرمایه اصتصادی و اخلاق کار کارکنان شدرک صن تی  .3

بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان شدرک صان تی کلاات رابطاه وجاود  .5

 دارد.

 بین سرمایه فرهنگی و عملکرد شغلی کارکنان شدرک صن تی کلات رابطه وجود دارد. .6

بین سرمایه اصتصادی و عملکرد شغلی کارکنان شدرک صان تی کلاات رابطاه وجاود  .5

 دارد.

 ی و عملکرد شغلی کارکنان شدرک صن تی کلات رابطه وجود دارد.بین اخلاق کار .7

 روش تحقیق. 3

منظاور، توسا ه  است که براساس هدف پووهش از نوع کاربردی شدگنوع تحقیق استفادگ

ای، اخلااق کاار و دانش کاربردی در یک زمینه خا  )بررسی روابا  باین عواما  سارمایه

اساس نحوگ درديوری برو  استکلات مهدد(  عملکرد شغلی در بین کارکنان شدرک صن تی

ها، روش پیمایهی است. از لحا  میاان ژرفایی، پووهش اارر پدنانگر بودگ و با در نظر دادگ

ها درمورد چندین صافت درفتن م یار زمان، مقط ی است. منظور اینکه، تحقیق بر روی دادگ

کارکنان شدرک  همۀری پووهش، اند. جام ه يماشدگ در مقط ی از زمان درديوری شدگمطال ه

و افااایش  1دیاری کاوکران. با استناد به فرمول نموناهاستنفر  5222صن تی کلات به ت داد 

صورت که به استنفر  082، مذکور اندازگ نمونه متناسب با جام ه يماری سطح خطای مشاز،

ی نبود، با چنانچه فردی اارر به پاسخگوی .انتخاب شدندکهی به روش صرعه سادگ تصادفی

ترین و اولین شدرک صان تی شدرک صن تی کلات مهدد، صدیمی شد.جایگاین می رگنفر دی

و هم اکناون شاام   شديغاز  1350استان خراسان رروی است. عملیات اجرایی ين از سال 

. صراردارفتن دیرددر بر میکه مسااتی بالغ بر یکصد و سیادگ هکتار را  استسه فاز صن تی 

عناوان شادرک کلات سبب شدگ است کاه از ين باه–محور مهدد 15کیلومتر  این شدرک در

                                              
1. Cochran 
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صنایع مشاز در شدرک صن تی کلات، عبارت از فلای و  بردگ شود. نوع نام نیاصن تی کلات 

دری، شیمیایی، بارق و الکترونیاک، نسااجی و پوشااک، کاانی غیرفلاای، دارویای و ریخته

 خدماتی است. و بدداشتی، غذایی، سلولای

 ابزار تحقیق. 1 .3

برای سنشش متغیر عملکارد شاغلی، از پرسهانامه اساتاندارد : عملکرد شغلیپرسشنامه 

عملکارد  اسات: ( استفادگ شدگ است. این پرسهنامه در ساه ب اد0213) 1کوپمنا و همکاران

هایی است کاه ماواد اولیاه را باه کالاا و ای شام  ف الیت: عملکرد وظیفهدویه( 6ای )وظیفه

و  بارد )ساوننتاگکارایی ساازمان را بالاا مایسطح سازد و به این طریق، بدی  میخدمات ت

: این نوع عملکرد شام  رفتارهایی دویه( 15ای )عملکرد زمینه ؛(508 ،  .0228، همکاران

مستقیم در عملکرد سازمانی دخی  نیساتند، اماا محای  روانای و اجتمااعی، طور بهاست که 

ورت بخهای از خصاایص صاهایی است کاه باهد و شام  ف الیتننکسازمان را پهتیبانی می

ای باعث صورت غیرمستقیم و از طریق تسدی  عملکرد وظیفهشوند و بهشغلی محسوب نمی

: دویه( 8عملکرد انطباصی ) ؛(508 ،  .0228، و همکاران د )سوننتاگنشوکارایی سازمان می

ن، کارکنان خود را با تغییارات محای  این نوع عملکرد شام  رفتارهایی است که در نتیشه ي

پذیری اهمیت خاصی دارد و فرد خاود و در این نوع عملکرد ان طاف کنندکاری سازدار می

، و همکااران دهاد )ساوننتاگرا با عوام  فرهنگی، اجتماعی و فیایکی سازمان مطابقت مای

ر صالاب طیاف ای و د، در ساطح سانشش رتباهدویه 07با . این پرسهنامه (503 ،  .0228

(، 6همیهاه ) و (5(، اغلب اوصاات )3(، داهی )0ندرت )(، به1های هردا)لیکرت و با داینه

. براسااس دااارش کاوپمنا و همکااران، اسات 136تاا  07طراای شدگ است. دامنه نمرات 

( نیاا 0215) 0. لاندرس و کالاناستروایی صوری و محتوایی این پرسهنامه در اد مطلوب 

                                              
1. Koopmans 

2. Landers & Callan 



 011...                            ای هیعوامل سرما نيرابطه ب شناختي جامعه يبررس                           دومشمارة 

 

ای و ای، عملکارد زمیناهونباخ را برای پایایی هریک از اب اد عملکرد وظیفهرریب يلفای کر

 (.03 ،  .1336 پرور،)د  کردند، داارش 85/2و  77/2، 85/2ترتیب عملکرد انطباصی، به

اخلاق کار در این پووهش، با هفت ب د باه شارح زیار پرسهنامه : اخلاق کارپرسشنامه 

عبارت از تلاش برای استقلال در کار روزانه و عدم  :یه(دو 8) خوداتکایی سنشیدگ شدگ است:

: عبارت از اعتقاد به موجودیات درسات و دویه( 5) دراییاخلاق ؛وابستگی به دیگران است

درایی به مطال ه اساتانداردهای رفتااری و صواعاد درسات یاا نادرسات اخلاصی است. اخلاق

عبارتی، انشام وظایف کاری برمبناای یا به پردازد. این ب د به اخلاصی بودن نحوگ انشام کارمی

يسایی، اشاتیاق باه شارکت در تن :دویه( 7) يساییتن ؛ها و صواعد اخلاصی دلالت داردارزش

هاا و باورهاای دیرند. این ب اد نگارشهایی است که در مقوله و اوزگ کار صرار نمیف الیت

 :دویاه( 12) کوشایساخت شد؛سانمیهای غیرکاری افراد را نسبت به میاان اهمیت ف الیت

تر شوند و اهدافهاان را از طریاق توانند بدتر و ف الکوشی اعتقادی است که افراد میسخت

کوشای اعتقااد باه فضاای  . ساختدهنادها و بااور باه اهمیات کاار انشاام ت دد به ارزش

 ؛تاری باه هماراگ داردکوشی نتایج بدتر و مطلوبکوشی و باور به این است که سختسخت

: تمرکا کاری دلالت بار اهمیتای دارد کاه افاراد باه کاار اختصاا  دویه( 12) تمرکا کاری

 ؛کاار اسات خااطر خاودِبه دادن به ينتمرکا کاری، اعتقاد به کار و اهمیت ،اصعوهند. دردمی

: عبارت از استفادگ مفید و پربار از زمان به هنگام انشاام کاار و اتلااف دویه( 6) اتلاف وصت

دارد که در یک سر ين مادیریت زماان بارای  اشارگ این ب د به پیوستاری است. نکردن وصت

دهی و تولید وجود دارد و سر دیگر طیف اهمیت کمتری به مدیریت زماان دادگ افاایش بدرگ

پارداختن باه نبه م نای تایخیر در ارراا نیازهاا،  :دویه( 5) به ت ویق انداختن لذت ؛شودمی

های کاری است. باه ت ویاق اناداختن لاذت انشام ف الیت خاطردذرانی و سردرمی بهخوش

دسترسی به منافع و ماایاای برای های زوددذر دهندگ توانایی افراد برای فراموشی لذتنهان

ارد کاه مناافع درازمادت را بساتگی دهاای فارد به تواناییامر درازمدت در يیندگ است. این 

 62صورت این پرسهنامه به (.15 ،  .0221 ،و همکاران میلرنکند )مدت صربانی منافع کوتاگ
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(، 3(، بیناابین )0(، مخاالفم )1صاورت کاملااً مخاالفم )ای لیکرت بهدرجه 6دویه با مقیاس 

 طراای شدگ است. 062تا  62( و دامنه نمرات 6موافقم )کاملاً و  (5موافقم )

باا چداار سارمایه اجتمااعی پرسهنامه در پووهش اارر،  پرسشنامه سرمایة اجتماعی:

یندی است که در طول زمان توس  ا: فردویه( 13) : اعتماد اجتماعیه سنشش شدگ استلفثم

کناد و مبتنای بار کنهگران برای شناخت یکدیگر و از طریق مبادله دوطرفه دسترش پیدا می

امایات  ؛(361 ،  .0227، 1)تانسالی و نیاولاسات صداصت، صراات و انتظاار مهاترک 

فردی اسات کاه پیونادهای عااطفی، ایت اجتماعی نوعی مبادله بین: امدویه( 15) اجتماعی

، 0دیارد )لایرر ابااری، ارائه اطلاعات و اظدارنظر و ارزیابی دیگران را در بر میثهای مکمک

: مهااارکت اجتماااعی دربردیرناادگ انااواع دویااه( 3) مهااارکت اجتماااعی؛ (15 ،  .0226

 دذاشتنن سرنوشت خود و جام ه و تیریرمنظور دخالت در ت ییهای فردی و دروهی بهکنش

دیری دربارگ امور عمومی است. در نتیشه این مهارکت، رواب  اجتماعی یندهای تصمیملبر فر

وجاود مای يیاد کاه ه شود و این است داد در جام اه باتر میو پیوندهای بین افراد مستحکم

: انسشام دویه( 3) یانسشام اجتماع ؛(77 ،  .1386سرمایه اجتماعی تقویت شود )موسوی، 

دارد کاه ااصا  پاذیرش و دلالات بر توافاق جم ای میاان اعضاای یاک جام اه  اجتماعی

کردن نظام ارزشی و هنشاری یک جام ه و وجود ت لق جم ی )ااساس ماا کاردن( و درونی

این  (.087 ،  .1385تراکمی از وجود ت ام  در میان افراد ين جام ه است )ازکیا و غفاری، 

( 6( تا خیلی زیاد )1ای لیکرت از خیلی کم )درجه 6دویه با مقیاس  56صورت هپرسهنامه ب

 طراای شدگ است. 006تا  56و دامنه نمرات 

بوردیاو  نظریاهاز  و باا اساتفادگ فرهنگیسرمایۀ برای سنشش : فرهنگی ةسرمایپرسشنامه 

یه فرهنگی خود بوردیو در نظریه سرما .شدگ است استفادگساخته از پرسهنامه محقق ،(1385)

یافته شام  تمامی اشایاء تشسم :تواند به سه شک  ظاهر شودمدعی است سرمایه فرهنگی می

                                              
1. Tansley & Newell 

2. Lee 
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های هنری مانند موسیقی، خ  و نقاشی، ورزش، و کالاهای فرهنگی )میاان يشنایی و ف الیت

، افااری )کتااب، تابلوهاای نقاشایهای نرمیافته شام  مثلفه، عینیتاست ..(.زبان خارجی و

اسات؛  افااری )کامپیوتر، اینترنت، مااهوارگ، دورباین(وسای  سختو عضویت در کتابخانه( 

اسات مرباوط ای های م تبار فنای و ارفاهشدگ به انواع مدارک تحصیلی، دواهیناماهندادینه

در پااووهش ااراار، پرسهاانامه ساارمایه فرهنگاای در سااه ب ااد (. 50 ،  .1337)بوردیااو، 

است. این  شدگدویه( سنشش  5شدگ )دویه( و ندادینه 12یافته )یتدویه(، عین 3یافته )تشسم

( 6( تا خیلی زیاد )1ای لیکرت از خیلی کم )درجه 6دویه با مقیاس  03صورت پرسهنامه به

 .طراای شدگ است 116تا  03و دامنه نمرات 

ست که های مالی از هر شکلی ااصتصادی بیانگر داراییسرمایۀ : اقتصادی ةسرمایپرسشنامه 

اصتصاادی و باا سارمایۀ بارای سانشش  (.1385)بوردیاو،  مستقیماً صاب  تبدی  به پول اسات

. در پاووهش شدگ اساتساخته استفادگ (، از پرسهنامه محقق1385استفادگ از نظریه بوردیو )

 سثال 3(، مسکن و املاک )باز سثال 0در سه ب د دريمد )اصتصادی سرمایۀ اارر، پرسهنامه 

اسات. بارای  شادگ( سانشش ایبااز و چنددایناه سثال 7( و امکانات رفاهی )یباز و ت اصب

 سثال طراای شدگ است. 10سنشش این متغیر 

 روایی و پایایی. 2. 3

 مربوطاهن ادیری، ابتادا اسااتید و ت ادادی از متخصصاسنشش اعتبار وسیله اندازگ برای

ی باه روش اعتباار صاوری اعتباار محتاوای ،ندایتدرو کردند  ررسیپرسهنامه مقدماتی را ب

ها ااص  شد. همچنین از اعتبار سازگ باه روش پرسهنامه با اذف و اصلاح ت دادی از دویه

 1کرونبااخ یاز همسانی درونی باه روش يلفاا وتحلی  عاملی برای ت یین اعتبار اباار تحقیق 

یایی متغیرهای نتایج نهان داد که مقدار رریب پا شد. استفادگپایایی اباار تحقیق برای ت یین 

های این متغیرها بیانگر همسانی درونی دویه بنابراین است؛ 7/2از بیهتر  هاتحقیق و اب اد ين

                                              
1. Cronbach’s Alpha 



 دهمجهعلوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                  سال مجلّۀ                           001

 

برای اک ر اب ااد متغیرهاای  1KMOاست. نتایج تحلی  عاملی نیا نهان داد که مقدار شاخص 

تحلیا   ت داد نمونه بارای بنابراین است؛تحقیق نادیک به یک و تا ادود زیادی صاب  صبول 

که  استدرصد  6تر از ، برای همه اب اد، کوچک0يزمون بارتلت sig. مقدار استعاملی کافی 

دهاد تحلیا  عااملی بارای شناساایی سااختار هار ب اد مناساب اسات و فارض نهان مای

هاا، شود. همچنین بار عاملی بارای تماامی دویاهبودن ماتریس همبستگی رد میشدگشناخته

باا  هاست.ا نهان داد که بیانگر اعتبار سازگ متغیرهای تحقیق و اب اد ينر 5/2از  بیهترمقادیر 

اصتصادی از سثالاتی با مقیااس اسامی دو و چناد سرمایۀ توجه به اینکه برای سنشش متغیر 

دیری این متغیرها، اعتبار محتوا و نظر ای و نسبی استفادگ شدگ است، مبنای اعتبار اندازگداینه

که ب اد  است مبنای پایایی این متغیرها، روش بازيزمایی بودگ .دگ استکارشناسان مربوطه بو

هاا در هاای ينکه رریب همبستگی پاسخ شدنمونه بررسی از درصد  02از ادود دو هفته، 

کاه بیاانگر پایاایی ساثالات  به دست يمد 75/2اصتصادی در دو نوبت برابر با سرمایۀ مقیاس 

 است.تحقیق 

 های تحقیقیافته. 4

 توصیفیهای بحث و تحلیل یافته. 1. 4

نفر( مرد  008درصد ) 5/81نفر( پاسخگویان زن و  60درصد ) 5/18طبق نتایج توصیفی، 

. بارای توصایف بدتار متغیار سان، باودساال  52تاا  02بازگ سنی در پووهش اارر . بودند

 دهاد کاهکه نتایج يماار توصایفی نهاان مای شدندبندی دروگ سنی، دروگ 5پاسخگویان در 

. همچنین دروگ بودندسال  33تا  32درصد( در دروگ سنی  5/61بیهترین ت داد پاسخگویان )

. از نظر ورا یت داشتنددرصد، کمترین ت داد پاسخگویان را  6سال با ادود  52تا  62سنی 

باه  بودناد.درصاد مطلقاه  8/1درصد مشرد و  0/18پاسخگویان متیه ، از درصد  82تیه ، 

و ب اد از ين داشاتند درصد( مدرک دیاپلم  5/56یهتر پاسخگویان )لحا  سطح تحصیلات، ب

                                              
1. Kaiser-Meyer-Olkin 

2. Bartlett 



 000...                            ای هیعوامل سرما نيرابطه ب شناختي جامعه يبررس                           دومشمارة 

 

 ،پاساخگویاناز درصاد  5/76درصد در سطح راهنمایی )سیک ( بودند. نوع شغ   02ادود 

ساعت و  8درصد(  6/60. ساعت کاری اک ر پاسخگویان )بوددرصد اداری  5/05کاردری و 

 6تاا  1درصاد( از  6/30پاساخگویان )بیهتر  بود.ساعت  8فراد نیا بیش از از ادرصد  0/38

سال سابقه خدمات  12تا  5افراد از درصد  07و ب د از ين، ادود  شتندسال سابقه خدمت دا

 .بوددرصد( صراردادی  85. نوع استخدام اک ر پاسخگویان )ادود شتنددا

از مقادار  کمتارمیانگین متغیر سرمایه فرهنگی و اب ااد ين ، 1طبق نتایج توصیفی جدول 

( اختلاف میانگین  sig<26/2ای ااکی م ناداربودن )نمونهتک t. نتایج يزمون است 3توس  م

است؛ باه ایان ترتیاب کاه  3يمدگ متغیر سرمایه فرهنگی و اب اد ين با میانگین وزنی دستبه

 شدگبودن میانگین از مقدار يزمونکمترمنفی متغیر سرمایه فرهنگی و اب اد ين بیانگر  tمقادیر 

 .استتر از متوس  به عبارت دیگر، میاان سرمایه فرهنگی پاسخگویان پایین است؛( 3)

میانگین متغیر سرمایه اجتماعی و اب اد انسشام اجتمااعی، اعتمااد اجتمااعی و مهاارکت 

 3از مقدار متوسا   کمترو میانگین ب د امایت اجتماعی  3از مقدار متوس   بیهتراجتماعی 

( اختلاااف میااانگین  sig<26/2ای ااااکی م ناااداربودن )نااهنموتااک t. نتااایج يزمااون اساات

باه ایان ترتیاب کاه  ؛است 3يمدگ متغیر سرمایه اجتماعی و اب اد ين با میانگین وزنی دستبه

م بت سرمایه اجتمااعی و اب ااد انساشام اجتمااعی، اعتمااد اجتمااعی و مهاارکت  tمقادیر 

منفای متغیار ب اد  t( و مقاادیر 3) شادگنبودن میانگین از مقادار يزموبیهتراجتماعی بیانگر 

به عباارت دیگار،  است؛( 3) شدگبودن میانگین از مقدار يزمونکمترامایت اجتماعی بیانگر 

 .استاز متوس   بیهترمیاان سرمایه اجتماعی پاسخگویان 

. همچناین اساتمیلیون و ههتصد و چدار هااار توماان  یکمیانگین دريمد پاسخگویان 

صتصادی پاسخگویان شام  دريمد، مسکن و املاک و امکانات رفاهی اادود میانگین سرمایه ا

 است.میلیون تومان  36

 t. نتاایج يزماون اسات 3از مقادار متوسا   بیهاترمیانگین متغیر اخلاق کار و اب ااد ين 

يمادگ متغیار اخلااق دست( اختلاف میانگین به sig<26/2م ناداربودن )از ای ااکی نمونهتک
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م بت متغیر اخلااق کاار و  tاست؛ به این ترتیب که مقادیر  3ين با میانگین وزنی کار و اب اد 

باه عباارت دیگار، میااان  اسات؛( 3)شدگ بودن میانگین از مقدار يزمونبیهتراب اد ين بیانگر 

 است. از متوس   بیهتراخلاق کار پاسخگویان 

 t. نتاایج يزماون اسات 3از مقدار متوس   بیهترمیانگین متغیر عملکرد شغلی و اب اد ين 

يمدگ متغیر عملکارد دست( اختلاف میانگین به sig<26/2م ناداربودن ) از ای ااکینمونهتک

م بات متغیار عملکارد  tاست؛ به این ترتیب که مقاادیر  3شغلی و اب اد ين با میانگین وزنی 

به عباارت دیگار،  است؛( 3) شدگيزمون بودن میانگین از مقداربیهترشغلی و اب اد ين بیانگر 

 .استاز متوس   بیهترمیاان عملکرد شغلی پاسخگویان 
 

 ای متغیرهای مستقل و وابستهنمونهتک tهای آماری و نتایج آزمون شاخص -1جدول 

 میانگین حداکثر حداقل تعداد ابعاد متغیرها
انحراف 

 معیار
 tمقدار 

معناداری 

(sig) 

سرمایه 

 اجتماعی

 222/2 28/10 712/2 61/3 6 33/1 082 انسشام اجتماعی

 222/2 31/3 708/2 53/3 6 1 082 اعتماد اجتماعی

 222/2 06/7 735/2 35/3 6 33/1 082 مهارکت اجتماعی

 212/2 -63/0 773/2 88/0 6 53/1 082 امایت اجتماعی

 222/2 15/8 521/2 03/3 86/5 33/1 082 مشموع

سرمایۀ 

 فرهنگی

 222/2 -00/18 815/2 11/0 6 1 082 یافتهتشسم

 222/2 -53/10 773/2 50/0 6 1 082 یافتهعینیت

 222/2 -87/10 385/2 06/0 6 1 082 شدگندادینه

 222/2 -37/16 776/2 05/0 63/5 1 082 مشموع

سرمایۀ 

 اصتصادی

 6/2 082 052/1 85/1 3 6/2 082 دريمد

 0/2 082 83/150 88/72 1222 0/2 082 مسکن و املاک

 1/2 082 28/33 13/30 837 1/2 082 امکانات رفاهی

 0/2 082 73/50 37/35 527 0/2 082 مشموع

 اخلاق کار
 222/2 35/13 758/2 31/3 6 6/1 082 خوداتکایی

 222/2 65/32 570/2 03/5 6 6/0 082 دراییاخلاق
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 میانگین حداکثر حداقل تعداد ابعاد متغیرها
انحراف 

 معیار
 tمقدار 

معناداری 

(sig) 

 222/2 11/6 323/2 08/3 6 1 082 يساییتن

 222/2 30/00 735/2 21/5 6 0/0 082 کوشیسخت

 222/2 15/00 523/2 31/3 6 5/0 082 تمرکا کاری

 222/2 37/07 552/2 28/5 6 8/1 082 اتلاف وصت

 222/2 68/18 731/2 81/3 6 6/1 082 تیخیر لذت

 222/2 33/32 580/2 88/3 85/5 83/0 082 مشموع

عملکرد 

 شغلی

 222/2 52/03 757/2 25/5 6 5/1 082 ایوظیفه

 222/2 33/01 553/2 85/3 6 67/1 082 ایینهزم

 222/2 33/18 763/2 80/3 6 1 082 انطباصی

 222/2 18/03 563/2 32/3 6 7/1 082 مشموع

 

های مستق ، اختلاف میانگین م نادار بین زنان و مردان نمونه tطبق نتایج يزمون همچنین 

(26/2<sig  ) هنگای، سارمایه اجتمااعی، سارمایه کادام از متغیرهاای سارمایه فرهیچدربارۀ

 اصتصادی، اخلاق کار و عملکرد شغلی وجود ندارد. 

های سانی طرفه، اختلاف میانگین م نادار بین دروگطبق نتایج يزمون تحلی  واریانس یک

(26/2>sig   فق ) باه ایان ترتیاب کاه میاانگین  ؛متغیر سرمایه اصتصادی وجاود دارددربارۀ

ساایر متغیرهاای تحقیاق، اختلااف درباارۀ شاود. ش سن، بیهتر مایسرمایه اصتصادی با افاای

 های سنی وجود ندارد. میانگین م ناداری بین دروگ

طرفه، اختلاف میانگین م نادار بین ورا یت تیها  طبق نتایج يزمون تحلی  واریانس یک

(26/2>sig   فق ) ن باه ایان ترتیاب کاه میاانگی؛ متغیر سرمایه اصتصادی وجاود دارددربارۀ

. ساتهان بیهاتر از مشاردان و در بین متیهلااسرمایه اصتصادی در افراد مطلقه بیهتر از متیهل

 سایر متغیرهای تحقیق، اختلاف میانگین م ناداری بین ور یت تیه  وجود ندارد. دربارۀ 
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طرفه، اختلاف میانگین م نادار بین سطح تحصیلات طبق نتایج يزمون تحلی  واریانس یک

(26/2>sig  )  به این ترتیب  ؛متغیر سرمایه فرهنگی و سرمایه اصتصادی وجود دارددربارۀ فق

شاود. میاانگین سارمایه که میانگین سرمایه فرهنگی با افاایش سطح تحصایلات، بیهاتر مای

ابتدایی و دیپلم  ارشد، کارشناسی،کارشناسی ترتیب برای افراد با سطح تحصیلاتاصتصادی به

متغیرهای تحقیق، اختلاف میانگین م ناداری بین ساطح تحصایلات سایر دربارۀ است.  بیهتر

  وجود ندارد.

هاای مساتق ، اختلااف میاانگین م ناادار باین زناان و ماردان نموناه tطبق نتایج يزمون 

(26/2<sig  ) متغیرهای سرمایه فرهنگی و سرمایه اصتصادی دارد؛ به ایان ترتیاب کاه دربارۀ

درباارۀ اصتصادی کارکنان اداری از کاردران بیهاتر اسات. میانگین سرمایه فرهنگی و سرمایه 

  سایر متغیرهای تحقیق، اختلاف میانگین م ناداری بین نوع شغ  وجود ندارد.

طرفه، اختلاف میانگین م نادار باین ساابقه خادمت طبق نتایج يزمون تحلی  واریانس یک

(26/2>sig در ) به این ترتیب که  ؛جود داردمتغیر سرمایه اصتصادی و سرمایه اجتماعی وبارۀ

شود و سرمایه اجتماعی در افراد میانگین سرمایه اصتصادی با افاایش سابقه خدمت، بیهتر می

سایر متغیرهای تحقیق، اختلاف میانگین دربارۀ از سایر افراد است.  ، بیهترسابقه و پرسابقهکم

 م ناداری بین سابقه خدمت وجود ندارد. 

طرفه، اختلاف میانگین م نادار باین ناوع اساتخدام واریانس یک طبق نتایج يزمون تحلی 

(26/2>sig در ) باه ایان ترتیاب کاه  ؛متغیر سرمایه فرهنگی و اخلااق کاار وجاود داردبارۀ

ترتیب برای کارکنان شرکتی، پیمانی، رسامی و صاراردادی بیهاتر میانگین سرمایه فرهنگی به

رکنان شرکتی، صراردادی، پیمانی و رسمی بیهاتر ترتیب برای کااست و میانگین اخلاق کار به

سایر متغیرهای تحقیق، اختلاف میانگین م نااداری باین ناوع اساتخدام وجاود  بارۀ. دراست

 ندارد.
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 نتایج استنباطی )مدل معادله ساختاری(. 2. 4

در پووهش اارر، مدل نظری تحقیق در صالب مدل م ادله ساختاری برای تبیاین رابطاه 

ای، اخلاق کاری و عملکرد شغلی در بین کارکنان شادرک صان تی کلاات مایهبین عوام  سر

های پس از يزمون مدل، نتایج بريوردهای استاندارد برای کوواریانس، وزن تدوین شدگ است.

 0ردرسیونی شام  بارهای عاملی و ررایب تیریر و راریب همبساتگی چندداناه در شاک  

 نمایش دادگ شدگ است.
 

 
ای، اخلاق کاری و عملکرد شغلی در ادله ساختاری برای تبیین رابطه بین عوامل سرمایهمعمدل  -2شکل 

 بین کارکنان شهرک صنعتی کلات با برآوردهای استاندارد

 

بیهاترین تایریر را بار  67/2با توجه به این مدل، متغیر سرمایه اجتماعی با رریب تایریر 

ز سایر متغیرهای تیریرداذار در مادل، تاابع اخلاق کار داشته است؛ بنابراین اخلاق کار بیش ا

بیهاترین تایریر را بار  50/2سرمایه اجتماعی است. همچنین متغیر اخلاق کار با رریب تیریر 

عملکرد شغلی داشته است؛ بنابراین عملکرد شغلی بیش از سایر متغیرهای تیریردذار در مدل، 
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توان دفت، متغیرهاای اارر می با توجه به هفت رریب تیریر در مدل تابع اخلاق کار است.

درصد متغیار  10و  06، 50ترتیب به میاان اخلاق کار، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی به

درصاد  67کنند. همچنین تندا متغیر سرمایه اجتماعی به میاان بینی میعملکرد شغلی را پیش

دهاد کاه نهاان مایکند. مربع رریب همبساتگی چندداناه بینی میمتغیر اخلاق کار را پیش

درصد  33درصد، واریانس متغیر وابسته اخلاق کار و به میاان  33متغیرهای مستق  به میاان 

 کنند.واریانس متغیر وابسته عملکرد شغلی را تبیین می

( با مقدار CMIN/DFشاخص کای اسکوئر نسبی )های برازش مدل، طبق نتایج شاخص

نادیک به مقدار صاب  صبول ) 858/2( با مقدار CFI(، شاخص برازش تطبیقی )6تا  1) 650/3

( 5/2یا  6/2تر از )بارگ 577/2( با مقدار PNFI(، شاخص برازش هنشارشدگ مقتصد )32/2

( 23/2تار از )کوچاک 23/2( باا مقادار RMSEAو ریهه میانگین مرب ات خطای باريورد )

تاا ااد زیاادی مادل نظاری شدگ يوریهای جمعدادگ بنابراینکنند؛ برازش مدل را تییید می

 کنند.تدوین شدگ را امایت می

بارداری از ها، ررایب ساختاری هریک از متغیرهاا بار بدارگيزمون فرریه برایدر ادامه 

 ها يوردگ شدگ است.های کاريفرینانه و نسبت بحرانی ينفرصت
 

 های تحقیق(ضرایب تأثیر استاندارد شده و نسبت بحرانی )فرضیه -2جدول 

 مسیر
 ریبض

 استانداردشده

نسبت بحرانی 

(CR) 

 معناداری

(P) 
 نتیجه

 222/2 305/7 67/2 اخلاق کار سرمایه اجتماعی  
 م ناداری مسیر

 تییید فرریه

 538/2 572/2 20/2 اخلاق کار سرمایه فرهنگی  
 مسیر نبودنم نادار

 رد فرریه

 557/2 -708/2 -26/2 اخلاق کار سرمایه اصتصادی  
 مسیر ننبودم نادار

 رد فرریه
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 مسیر
 ریبض

 استانداردشده

نسبت بحرانی 

(CR) 

 معناداری

(P) 
 نتیجه

 222/2 155/3 06/2 عملکرد شغلی سرمایه اجتماعی  
 م ناداری مسیر

 تییید فرریه

 252/2 268/0 10/2 عملکرد شغلی سرمایه فرهنگی  
 م ناداری مسیر

 تییید فرریه

 633/2 -636/2 -25/2 عملکرد شغلی سرمایه اصتصادی  
 مسیر نبودنم نادار

 رد فرریه

 222/2 573/5 50/2 ملکرد شغلیع  اخلاق کار  
 م ناداری مسیر

 تییید فرریه

 

باه  67/2در مسیر اول، ارر متغیر سرمایه اجتماعی بر اخلاق کار به مقادار ، 0طبق جدول 

درصد باا صافر تفااوت م ناادار  33( در سطح اطمینان P<21/2و  67/0CRلحا  يماری )

 67ی متغیار سارمایه اجتمااعی باه میااان دهد که از رودارد. بريورد استانداردشدگ نهان می

بناابراین باا توجاه باه نتاایج ایان مسایر، ؛ بینی کاردتوان متغیر اخلاق کار را پیشدرصد می

به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی بار اخلااق کاار تایریر  شود؛میم ناداری فرریه اول تییید 

 بیهاتریسرمایه اجتماعی  ی نی هرچه کارکنان شدرک صن تی کلات از ؛م نادار و م بت دارد

 دارند. دتربرخوردار باشند، اخلاق کار ب

باه لحاا  يمااری  20/2در مسیر دوم، ارر متغیر سرمایه فرهنگی بر اخلاق کار باه مقادار 

(67/0CR<  21/2و<P در سطح اطمینان )بنابراین با  ؛درصد با صفر تفاوت م نادار ندارد 33

باه عباارت دیگار، سارمایه  شاود؛نمیریه دوم تیییاد توجه به نتایج این مسیر، م ناداری فر

 فرهنگی بر اخلاق کار تیریر م نادار ندارد.

به لحاا  يمااری  -26/2در مسیر سوم، ارر متغیر سرمایه اصتصادی بر اخلاق کار به مقدار 

(67/0CR<  21/2و<P در سطح اطمینان  )بنابراین با  ؛درصد با صفر تفاوت م نادار ندارد 33
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باه عباارت دیگار، سارمایه شاود؛ نمینتایج این مسیر، م ناداری فرریه سوم تییید  توجه به

 اصتصادی بر اخلاق کار تیریر م نادار ندارد.

باه لحاا   06/2در مسیر چدارم، ارر متغیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی باه مقادار 

ادار دارد. درصاد باا صافر تفااوت م نا 33( در سطح اطمینان P<21/2و  67/0CRيماری )

درصاد  06دهد که از روی متغیر سرمایه اجتمااعی باه میااان بريورد استانداردشدگ نهان می

بنابراین با توجه به نتایج این مسیر، م نااداری  ؛بینی کردتوان متغیر عملکرد شغلی را پیشمی

تایریر به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی بر عملکرد شاغلی  شود؛فرریه چدارم تییید صرار می

 بیهاتریی نی هرچه کارکنان شدرک صن تی کلات از سرمایه اجتماعی  ؛م نادار و م بت دارد

 برخوردار باشند، عملکرد شغلی بالاتری دارند.

به لحا  يماری  10/2در مسیر پنشم، ارر متغیر سرمایه فرهنگی بر عملکرد شغلی به مقدار 

(35/1CR  26/2و>P در سطح اطمینان )فر تفااوت م ناادار دارد. باريورد درصد با صا 36

تاوان درصاد مای 10دهد که از روی متغیر سرمایه فرهنگی به میااان استانداردشدگ نهان می

بنابراین با توجه به نتایج این مسیر، م نااداری فررایه  ؛بینی کردمتغیر عملکرد شغلی را پیش

لی تیریر م نادار و م بت به عبارت دیگر، سرمایه فرهنگی بر عملکرد شغ شود؛میپنشم تییید 

برخوردار باشاند،  بیهتریی نی هرچه کارکنان شدرک صن تی کلات از سرمایه فرهنگی  ؛دارد

 عملکرد شغلی بالاتری دارند.

باه لحاا   -25/2در مسیر شهم، ارر متغیر سرمایه اصتصادی بر عملکرد شغلی باه مقادار 

؛ با صفر تفااوت م ناادار نادارددرصد  33(  در سطح اطمینان P>21/2و  >67/0CRيماری )

به عباارت دیگار،  شود؛نمیبنابراین با توجه به نتایج این مسیر، م ناداری فرریه شهم تییید 

 سرمایه اصتصادی بر عملکرد شغلی تیریر م نادار ندارد.

باه لحاا  يمااری  50/2در مسیر هفتم، ارر متغیر اخلاق کار بر عملکرد شغلی باه مقادار 

(67/0CR  21/2و>P در سطح اطمینان )درصد با صافر تفااوت م ناادار دارد. باريورد  33

تاوان متغیار درصد مای 50دهد که از روی متغیر اخلاق کار به میاان استانداردشدگ نهان می



 009...                            ای هیعوامل سرما نيرابطه ب شناختي جامعه يبررس                           دومشمارة 

 

بنابراین با توجه به نتایج این مسیر، م ناداری فررایه هفاتم  ؛بینی کردعملکرد شغلی را پیش

ی نای  ؛اخلاق کار بر عملکرد شغلی تیریر م نادار و م بت دارد به عبارت دیگر، شود؛میتییید 

هرچه کارکنان شدرک صن تی کلات از اخلاق کار بیهتری برخوردار باشند، عملکارد شاغلی 

 .بالاتری دارند

 و پیشنهادها گیرینتیجه. 5

کادام از هایچدرباارۀ طبق نتایج توصیفی، اختلاف میاانگین م ناادار باین زناان و ماردان 

یرهای سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اصتصادی، اخلاق کار و عملکرد شاغلی متغ

مطال اه »( باا عناوان 1387وجود ندارد. نتایج ااص  با پووهش توسلی و نشاار نداونادی )

به این نتیشه رسایدند میاانگین  ها. ينخوانی دارندهم« تشربی اخلاق کار با تاکید بر جنسیت

یک جنسیت در بین کارکناان دانهاگاگ تداران تفااوت م نااداری از نظار اخلاق کاری به تفک

بررسی رابطه بین اخلااق کاار »( با عنوان 1383پور )يماری نداشته است. نتایج پووهش غیبی

نیا مثید نتاایج پاووهش « با ت دد سازمانی و عملکرد شغلی از دیدداگ م لمان شدرستان لالی

ین متغیرهای اخلاق کاری و عملکرد شاغلی م لماان باه نهان دادند میانگ ها. يناارر است

 های مورد مطال ه تفاوت م ناداری نداشته است.تفکیک جنسیت در بین دروگ

، میاان اخلاق کار، سرمایه اجتماعی و عملکارد شاغلی کارکناان اارر طبق نتایج تحقیق

( 1386فر ). نتیشه ااص  منطبق بر پووهش م یداستاز متوس   بیهترشدرک صن تی کلات 

، پاوراسانپاووهش و « اخلاق کار و عوام  مورر بار ين در باین کارکناان دولتای»با عنوان 

پووههی پیرامون تحلی  و تبیین اخلاق اسلامی کار »( با عنوان 1331) رایمیو  پوراسن لی

به  هااست. ين« های دولتی استان صاوین(های دولتی ایران )مطال ه موردی سازماندر سازمان

و در اسات از اد متوسا   بیهترهای دولتی ین نتیشه رسیدند، میاان اخلاق کار در سازمانا

( با عناوان 1331بلالی و محمدی ) ،بخش صرار دارد. نتایج پووهش محمدخانیسطح ررایت

« تیریر عوام  سازمانی بر سطح اخلاق کار در میان کارکنان ادارات دولتی شدرستان خوانسار»
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نتایج، ت که پایبندی به اخلاق کار در سطح بالاتر از متوس  است. همچنین نیا ااکی این اس

رسی ارتقاء سرمایه اجتمااعی و بر»( با عنوان 1388يبادی )فیضاامدی و منطبق بر پووهش 

است. « ستادی شدرداری تدران هایسازمان: تاریر ين بر بدبود عملکرد سازمان مطال ه موردی

ساازمان ااد  بدبود عملکارد افاراد در میاان سرمایه اجتماعی و، به این نتیشه رسیدند هاين

 .استمتوس  

ای، فق  سرمایه اجتماعی بر اخلاق کاار میان عوام  سرمایه ازهای تحقیق، براساس یافته

ی نی هرچه کارکناان شادرک صان تی کلاات از سارمایه  ؛کارکنان تیریر م نادار و م بت دارد

دارناد. نتاایج  بدتارید، در محی  کاری خاود اخلااق کاار برخوردار باشن بیهتریاجتماعی 

کار و عواما  فاردی و اجتمااعی بررسی اخلاق»( با عنوان 1380فر )ااص  با پووهش م ید

های اجتمااعی افرادی که به ارزشها به این نتیشه رسیدند که خوانی دارد. ينهم« مثرر بر ين

 از نظر اخلاق و ترندپیرامون خود خوشبینبه محی  اجتماعی  ،ندهست ترجام ه سنتی نادیک

هاای اجتمااعی جام اه ری دارند. درمقاب  افارادی کاه باه ارزشتکاری ورع بسیار مطلوب

ترند و نوعی بدبینی نسبت به محی  اجتماعی اطراف خود دارند، وراع شدری امروز نادیک

در پووههای باا عناوان  ( نیا1335سرا ). عظیمی سقینکار دارند تری از نظر اخلاقنامناسب

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با اخلاق کار در باین کارمنادان وزارت علاوم، »

به این نتیشه رسیدند که بین سرمایه اجتماعی و اخلاق کار رابطه م نادار « تحقیقات و فناوری

 ارد.وجود د

هایی است که فرد توان دفت، اخلاق کاری یک فرد متیرر از سرمایهدر تبیین این نتایج می

 بناابراین ؛شاودها برخوردار ماییوگ میدان سازمانی از ينواجتماعی مختلف، به هایمیداندر 

تایریر روناد های فرهنگی در نظر درفت که تحاتوارگعنوان عادتتوان اخلاق کاری را بهمی

پذیری در ادوار مختلف زنددی تکوین یافته است. از طریق ت املات اجتماعی، فرد یاد م هجا

دیرد که دذاری کند و براساس ستایش و توبیخ، فرد یاد میدیرد که کدام نوع کار را ارزشمی

ساارمایه اجتمااعی باار ت داادات و  ،از دیاادداگ بوردیاو دارد.چاه عملکااردی ارزش اخلااصی 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/903513
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/903513
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/903513
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بنابراین کنهاگران دارای  ؛(8 ،  .1385مبتنی است )توسلی و موسوی،  ارتباطات اجتماعی

های خویش به عناوان ند و در القای ارزشهست صدرتمندتر مسلم است کههای مت دد سرمایه

 کنند.اخلاق کار نقش بیهتری ایفا می

 ای، سرمایه اجتماعی و فرهنگی بر عملکاردهای تحقیق، از میان عوام  سرمایهطبق یافته

ی نای هرچاه کارکناان شادرک صان تی کلاات از  ؛شغلی کارکنان تیریر م نادار و م بت دارد

برخاوردار باشاند، عملکارد شاغلی بالااتری دارناد.  بیهاتریسرمایۀ اجتمااعی و فرهنگای 

نقش سرمایه اجتماعی، ت دد و رفتار شدروندی »نوان با ع( در پووههی 1336باصرصادرنانی )

راساتا باا نتاایج ایان هم« ورد مطال ه: شدرداری شدرستان خوی(در بدبود عملکرد شغلی )م

پووهش به این نتیشه رسید که سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی تیریر م بت و م نادار دارد. 

بررسی رابطه بین هوش فرهنگای و »( در پووههی با عنوان 1335ساز )تقوایی یادی و چیت

نتایج اارار باه ایان  امنطبق ب« دارس شدرستانسرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی مدیران م

طاور مساتقیم و که هوش فرهنگی و سرمایه فرهنگی بار عملکارد شاغلی باهند نتیشه رسید

يباادی فایضاامدی و (، 0217(، هادور )0216غیرمستقیم تیریر م بت و م نادار دارد. فمینا )

و  فارد، داناشارزادگ(، م ما1332زاهاد ) و نریماانی ،(، ابوالقاسمی، مارادی ساروش1388)

(،  در تحقیقات 1335زادگ )صابر م اش و اسین و (1335(، يزادی و عیدی )1333) اسامی

خود به این نتیشه رسیدند که بین سرمایه اجتمااعی و عملکارد شاغلی همبساتگی م بات و 

 داری وجود دارد.ام ن

مااعی ناوعی از ( سارمایه اجت1332توان دفت، به اعتقااد کلمان )در تبیین این نتایج می

فراهم و امکان دستیابی به اهداف م ینی را  استسرمایه است که مانند دیگر اشکال ين، مولد 

شاود تاا سارمایه اجتمااعی سابب مای ،. درواصاعهستند نایافتنیکه در نبود ين دستکند می

یابی اهدافی که در نبود سرمایه اجتماعی، دست ؛م ین کاهش یابد یهای دستیابی به اهدافهاینه

شود. مفدوم سرمایه اجتماعی برای کلمن پذیر میهای زیاد امکانها تندا با صرف هاینهبه ين

ترتیاب کلمان بار بادین است؛تبیین نحوگ همکاری و ت اون افراد با یکدیگر  برایای وسیله
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ورزد و ين را منب ی برای همکاری، عملکرد شغلی بدتر، کید مییسودمندی سرمایه اجتماعی ت

 داند.ب  دوجانبه و توس ه اجتماعی میروا

ی نای  ؛تیریر م ناادار دارد اخلاق کار بر عملکرد شغلی کارکنانهای تحقیق، براساس یافته

برخاوردار باشاند، عملکارد شاغلی  دتریکلات از اخلاق کار بهرچه کارکنان شدرک صن تی 

بررسای »( با عنوان 1336ای )محمدنواد و صل هبالاتری دارند. نتایج ااص  منطبق بر پووهش 

رابطه بین ررایت شغلی و اخلاق ارفه ای با عملکرد شغلی م لمان مدارس ابتدایی دولتای 

، باین به این نتیشه رسایدند هااست. ين« 36 -35 دخترانه ناایه دو ارومیه در سال تحصیلی

همبستگی م ناداری از نظر يماری وجاود  م لمان یبا عملکرد شغل ایمتغیرهای اخلاق ارفه

اخلاق کااری و عملکارد »( در پووههی با عنوان 0216)و همکاران  اسیبانشو. همچنین دارد

رابطه بین اخلاق کااری و »عنوان ( در پووههی با 0215)و همکاران  الدینو صلاح« کارکنان

اخلااق کااری کارکناان  راستا با پووهش اارر به این نتیشه رسیدند کاههم« عملکرد شغلی

 ریر م ناداری بر عملکرد شغلی ينان داشته است.یت

و  بخهادمایتوان دفت، اخلاق کاری، عملکارد کارکناان را نظام در تبیین این نتایج می

تایریر سااختارها و کارکنان ریهه در اخلاصیاتی دارد که تحات . عملکرد شغلیکندمنسشم می

امری که در دستگاگ اندیهه نیچاه تبارشناسای  ؛های اجتماعی ساختاربندی شدگ استواص یت

اخلاق نام درفته است. اخلاق، القه واس  عوام  و نتایج است؛ ی نی اخلاق از یاک طارف 

طرف دیگر همین اخلاق به نتایج مطلوب یا تیریر عوام  ساختاری و موص یتی است و از تحت

یافتاه و اخلااق کاار، سااختاری سااخت ،تواند ختم شود. به زبان بوردیاوییغیرمطلوب می

کند و دهندگ است. اخلاق کار، کارکردهایش را در عملکرد شغلی متبلور میساختاری ساخت

ریرداذار یت اجتمااعی تخود اخلاق کار از نظام عقیدتی و ارزشی سازمان به م ابه یک واص یا

 کند.برداری میپردگ

اخلاق کار و عملکرد شغلی تیریر م ناادار های تحقیق، سرمایه اصتصادی بر بر اساس یافته

کاه طباق نتاایج درااالی ؛ندارد. همچنین سرمایه فرهنگی بر اخلاق کار تیریر م ناادار نادارد

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2F%2F%23%2Fsearch%3Fkeywords%3D%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2096-95%26basicscope%3D1&type=0&id=11151054
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2F%2F%23%2Fsearch%3Fkeywords%3D%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2096-95%26basicscope%3D1&type=0&id=11151054
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2F%2F%23%2Fsearch%3Fkeywords%3D%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2096-95%26basicscope%3D1&type=0&id=11151054
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2F%2F%23%2Fsearch%3Fkeywords%3D%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D9%88%20%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2096-95%26basicscope%3D1&type=0&id=11151054
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 های سانی، ورا یت تیها ،دروگاختلاف میانگین م نادار سرمایه اصتصادی در بین توصیفی، 

میاانگین سارمایه به این ترتیب کاه  ؛وجود دارد سابقه خدمت و سطح تحصیلات، نوع شغ 

نوع شغ   و افراد متیه ، باسابقه و دارای شودبیهتر می و تحصیلات اصتصادی با افاایش سن

رمایه فرهنگی همچنین اختلاف میانگین م نادار س.  دارند بیهتریاداری نیا سرمایه اصتصادی 

به این ترتیب که کارکنان اداری با  ؛و نوع استخدام وجود دارد با سطح تحصیلات، نوع شغ 

ایان اختلافاات اماا  دارند؛ یهتری، سرمایه فرهنگی بتحصیلات بالاتر و نوع استخدام شرکتی

 ندارد.م نادار بین کارکنان بر اخلاق کار و عملکرد شغلی ينان تیریر 

وهش، با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی و تاادوی سارمایه فرهنگای براساس نتایج پو

مادیران عاما   شاودمیپیهانداد در بروز بیهتر اخلاق کار و عملکرد شغلی بدتار کارکناان، 

ایشاد صمیمیت، يشنایی بیهاتر و ااسااس نادیکای  برایمحی  کار کردن ها با فراهمشرکت

به لحا  مادی و م نوی از  کنند،اجتماعی را فراهم کارکنان به همدیگر، زمینه افاایش اعتماد 

کنند  مختلف کاری فراهم هایدر تصمیمرا يفرینی کارکنان زمینه نقش ،کارکنان امایت کنند

درنتیشه اعتمااد و مهاارکت  ؛پایین تفویض اختیار کنندو در سطح مسئولیت به نیروهای ردگ

درستی محقق خواهد شد که امکاان ت اما  هاین امور زمانی ب کنند.ها را تقویت اجتماعی ين

های ها و کارداگاداک ری در میان کارکنان و بین کارکنان و مدیران فراهم شود. تدارک دورگ

و فضاساازی محای  کاار از طریاق تابلوهاایی باا محتاوایی  يموزشی، م رفی و نمایش فیلم

همچناین در  .کنادن کماک تواند به افاایش سرمایه اجتماعی کارکناانگیاشی و مهارکتی می

 های يموزشی با هادفبا بردااری دورگشود ها پیهنداد می، به مدیران عام  شرکتاین زمینه

ه اجتمااعی يناان را ی، سارماپذیری کارکنان و فراتر از ارائه صرف اطلاعات و یاددیریجام ه

های دااری دورگتوان با برمیمنظور افاایش عملکرد شغلی کارکنان، به . همچنینکنندتقویت 

ای کاری را يموزش داد های ارفههای هر نفر، مدارتهدفمند و متناسب با توانایی و ظرفیت

 وری و عملکرد شغلی فرد بدبود یابد.بدرگتا 
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بر تیریر م نادار اخلاق کار بر عملکرد شغلی، به مدیران عام  براساس نتایج پووهش مبنی

از  شارکت، به میاان مهاروعیت اصادامات راخلاق کا ارتقای برایشود ها پیهنداد میشرکت

های داینش و استخدام، اقوق و دساتماد، پااداش و در سیستمکنند، کارکنان توجه دیدداگ 

کاه در ين اصاول را تادوین کنناد و منهور اخلااصی ساازمان  نندعدالت را رعایت ک یارتقا

طاور شافاف .. به.جام ه، دولت و اخلاصی سازمان در ارتباط با کارکنان، مهتریان، سدامداران،

سلامت اداری و مبارزگ باا فسااد اداری باه همچنین توجه و تیکید مدیران بر بیان شدگ باشد. 

 ،تهکی  ساختار سازمانی منظم و دصیقو وظایف هر شخص مهخص م نی واص ی با ت ریف 

نمونه، توجاه باه  که ارتباط مثرر بین کارکنان، توجه به مهارکت و تقدیر از کارکنانطوریبه

تواند باعث بروز اخلااق کاار محقق شود، تا اد زیادی می ور یت مالی و شخصی کارکنان

 مثرر در سازمان و در نتیشه ارتقای عملکرد شغلی افراد شود.
 

 نامهکتاب

رابطه ابتکاار شخصای، جدات (. 1332و زاهد، ع. ) ،ابوالقاسمی، ع.، مرادی سروش، م.، نریمانی، م. .1

داناش و . ی و سرمایه اجتماعی سازمانی باا عملکارد شاغلی کارکناان مراکاا تولیادیدیری مذهب
 .85 -35(، 1) 10، پووهش در روان شناسی کاربردی

بار عملکارد  ررماث(. بررسی عواما  روانهاناختی 1333) و عبدالحمدی، ک.، اادی، ب.، فتحی، ي. .0

، فصالنامه داناش انتظاامی يذربایشاان شارصی .شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی يذربایشان شارصی

5(16 ،)78-55. 

ریر ين بار بدباود یرسی ارتقاء سارمایه اجتمااعی و تا(. بر1388يبادی، ح. )و فیض ،اامدی، س. ع. .3

 -88(، 5) 3مدیریت دولتای، . ستادی شدرداری تدران های: سازمانعملکرد سازمان مطال ه موردی

36. 

وری (. بررسی تیریر سارمایه فرهنگای و سارمایه فکاری بار بدارگ1335و بدهتی، ر. ) ،اردلان، م. ر. .5

فصالنامه مادیریت بار يماوزش  .پاذیری اجتمااعیداری مسائولیتنیروی انسانی با نقش میاانشی
 .73-120(، 1) 5 سازماندا،

https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=4209
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=4209
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=4209
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ه اخلاق کار اسلامی با عملکرد شغلی، خهنودی شاغلی و (. رابط1333و پیریایی،  . ) ،ارشدی، ن. .6

 .013-035(، 1) 00دوفصلنامه مدیریت اسلامی، . صصد ترک شغ  کارکنان

(. اررات ررایت شغلی و سرمایه اجتماعی بار عملکارد کارکناان باا 1335و عیدی، ح. ) .،يزادی، ر .5

فصالنامه ش و جواناان(. دری ت دد ساازمانی )مطال اه ماوردی کارکناان وزارت ورزنقش میانشی
 .11-05(، 8) 0 مطال ات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش،

. تداران: نهار کید بر جام ه روستایی ایارانیتوس ه روستایی با ت(.  1385و غفاری، غ. ر. )، ازکیا، م. .7

 نی.

انی کید بار عواما  ساازمی(. بررسی اخلاق کار با ت1331اصدم، م. ب. )علیاادگو اسدی، ح، راد، ف.،  .8

 .03-55(، 6)0 شناسی،مطال ات جام ه. های دولتی کلانهدر تبریا()مطال ه موردی کارکنان دانهگاگ

رابطه اخلاق کاری و رفتار شدروندی سازمانی باا عملکارد (. 1335و ایراندوست، م. )، اسکندری، ا. .3

 .127-115(، 5) 12 اخلاق در علوم و فناوری، فصلنامه /سازمانی

اخلاق کار به م ابه عام  بدباود عملکارد ساازمان هاا در (. 1331و کاویانپور، م. ) ،يصاجانی، ح. ع. .12

دانهاگاگ يزاد اساابداری و مادیریت،  ملی اولین همایششدگ در مقاله ارائه .عصر جدانی سازمانی

 .اسلامی وااد نور
و عملکرد شغ  ارتباط بین اخلاق کاری، ت دد شغلی (. 1335و ابویسانی، ي. )، اندام، ر.، منتظری، ا. .11

 6 هاای م اصار در مادیریت ورزشای،پاووهش .کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رروی
(12 ،)70-51. 

مشموعه مقالات سرمایه اجتمااعی: اعتمااد، دموکراسای و های سرمایه، (. شک 1383بوردیو، پ. ) .10
 تدران: نهر شیرازگ.  و ح. پویان، مترجمان(. خاکباز، .ا) توس ه

بررسی رابطه بین هوش فرهنگای و سارمایه اجتمااعی (. 1335ساز، چ. )و چیت، دی، م.تقوایی یا .13

کنفرانس بین المللی مادیریت، اصتصااد و علاوم  .ساری با عملکرد شغلی مدیران مدارس شدرستان
 .، تدرانانسانی

کیاد بار ی(. مفدوم سرمایه در نظریات کلاسایک و جدیاد باا ت1385و موسوی، م. ) ،توسلی، غ. ع. .15

 . 1-30، 05 نامه علوم اجتماعی، .های سرمایه اجتماعیظریهن
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. زن کیاد بار جنسایتیمطال ه تشربی اخلاق کار باا ت(. 1387و نشار نداوندی، م. ) ،توسلی، غ. ع. .16

 .33 -52(، 3) 5پووهش زنان، 

های بنیاادی، م اونات تدران: مرکا پووهش .بررسی تشربی اخلاق کار در ایران(. 1377چلبی، م. ) .15

 وههی و يموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.پو

 ریر اخلاق اسلامی کار در بروندادهای شغلی ماورد مطال اه:یبررسی ت(. 1335ااجی غلامررا، ح. ) .17
دانهاگاگ پیاام ناور اساتان  (.پایان نامه کارشناسی ارشاد) کارکنان بیمارستان دکتر دنشویان دزفول

 ، ایران. مرکای

(. پووههای پیراماون تحلیا  و تبیاین اخلااق 1331و رایمای، م. ) ،ر.پور، پور، ا.، اسن لیاسن .18

مادیریت های دولتی استان صاوین(. های دولتی ایران )مطال ه موردی سازماناسلامی کار در سازمان
 .03 -03(، 12) 5، توس ه و تحول

نامااه پایااان) (. بررساای رابطااه ساارمایه فرهنگاای و هویاات اجتماااعی1385اسااین زادگ، م. ) .13

 ایران.دانهگاگ تبریا،  (.ارشد پووهش علوم اجتماعیشناسیکار

 تدران: نهر ویرایش. .يزموندای روانهناختی(.  1383و عسگریان، م. ) ،ساعتچی، م.، کامکاری، ک. .02

خانوادگ  -یریر امایت اجتماعی و ت ارض کار(. ت1335و بیگلری، ن. ) ،سالاری، ر.، بحرال لوم، ح. .01

 -181، 10، مادیریت ورزشای. ارات ورزش و جواناان اساتان کرماانبر عملکرد شغلی کارکنان اد

022. 

سارمایه اجتمااعی و عملکارد  هاایلفهثم ریریبررسی ت(. 1335زادگ، ع. )و اسین ،صابر م اش، ن. .00

 ، تدران.سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اصتصاد و اسابداریشدگ در مقاله ارائه. شغلی

تداران:  .الگوی ارتقای سارمایه فرهنگای در ایاران(.  1335یا، ر. )و سپدرن، صالحی امیری، س. ر. .03

 انتهارات صقنوس.

هفته نامه خباری، تحلیلای . (. ارزش اخلاق، ارزش اصتصاد1383و مافی، ف. ) ،طباطبایی یادی، ر. .05
 .8-12(، 325) 3، وزارت امور اصتصاد و دارایی)اخبار اصتصاد و دارایی(

رابطه اخلاق کاری و عملکارد کارکناان مادارس ابتادایی  .(1331) ا.کاظم پور، و ، م. گ.ری، گعس .06

 . 12-5، (56) 6، مدندسی مدیریت فصلنامه . 32-83غرب استان مازندران در سال تحصیلی 
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بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی با اخلااق کاار در باین (. 1335سرا، ر. )عظیمی سقین .05
 ایران. دانهگاگ الاهرا،  (.پایان نامه کارشناسی ارشد) وریکارمندان وزارت علوم، تحقیقات و فنا

بررسی رابطه بین اخلاق کار با ت دد سازمانی و عملکارد شاغلی از دیادداگ (. 1383پور، ع. )غیبی .07
 دانهگاگ شدید چمران اهواز، (.پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت يموزشی) م لمان شدرستان لالی

 ایران. 

 . تدران: نهر نی.تاریخ اندیهه و نظریه های انسان شناسی (.1385) ن.فکوهی،  .08

ای با عملکرد شاغلی کارکناان لفه های اخلاق ارفهثرابطه م(. 1335و ایدری، ع. ر. ) ،صشری، ن. .03

سومین کنفرانس ملی توسا ه پایادار در . مقاله ارائه شدگ  در 1335بانک های شدر اهواز  در سال 
 . تدران  ات اجتماعی و فرهنگی،علوم تربیتی و روانهناسی، مطال

(. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان 1336و همتی، مدینه. ).، صنبری، س .32

 .116 -133(، 36)3،  نامه يموزش عالیدانهگاگ بوعلی سینا. 

ش (. از سرمایه اجتماعی به عملکرد شغلی: نقش میانشی درای1335دوستی، م. )کریمی، س. و شاگ .31

هاای تارویج و يماوزش فصالنامه پاووهش. کاريفرینانه در سازمان جداد کهاورزی استان همادان
 .63-50 (،3) 12، کهاورزی

(. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با عملکارد شاغلی 1336دراوند، ا.، موسیوند، م. و ویسه، س.م. ) .30

 .38 -53(، 1) 5، اسلام و مطال ات اجتماعی. اساتید دانهگاگ پیام نور استان لرستان

 ی: لبیبی، محمد مددی، تدران: نهر افکار.ترجمه مفاهیم کلیدی پیر بوردیو،(. 1333درنف ، م. ) .33

 اهاهاا و مقیااسشناسی سازمانی؛ م رفی پرسهنامهسنشش کاربردی در روان. (1336پرور، م. )د  .35
 تدران: انتهارات جنگ ، جاودانه.  (.جلد اول)

بررسی تیریر اب ااد عادالت ساازمانی و سارمایه اجتمااعی بار (. 1335الماسی، ح. و مدربان، ب. ) .36

المللی دومین کنفرانس بینشدگ در مقاله ارائهعملکرد شغلی کارکنان ادارگ امور مالیاتی استان تدران، 
 پرداز پایتخت ویرا. تدران، موسسه مدیران ایدگ ،01مدیریت در صرن 

(. تیریر عوام  سازمانی بر اخلاق کار در میان کارکنان 1330محمدخانی، م.، بلالی، ا. و محمدی، ا. ) .35

 .153-155(، 62) 05 شناسی کاربردی،فصلنامه جام هادارات دولتی )مورد شدرستان خوانسار(، 
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بررسی رابطه بین رراایت شاغلی و اخلااق ارفاه ای باا (. 1336ای، ع. ر. )محمدنواد، ي. و صل ه .37
 36 -35 عملکرد شغلی م لمان مدارس ابتدایی دولتی دخترانه ناایه دو ارومیه در ساال تحصایلی

 ، ایران. دانهگاگ ارومیه (.پایان نامه کارشناسی ارشد)

(. ااساس م بت نسبت به کار و ت دد 1331وی، س. ع. )و موس، مهبکی اصفدانی، ا.، وادتی، ح. .38

. هاای دولتای(ای ) موردکاوی؛ دانهگاگکاری پ  ارتباطی میان اخلاق کار اسلامی و عملکرد وظیفه

 .111-132(، 8) 5 پووههنامه مدیریت اجرایی،

بیران مقطع ریر سرمایه اجتماعی بر اخلاق کاری دیت (.1333ت. ) ،نردس و، ا. ،ترکاشوند ، م.،مطلق .33

دومین کنفرانس ملی جام ه شناسای شدگ در مقاله ارائه ان،کمتوسطه منطقه صلقلرود شدرستان تویسر
 .سسه اطلاع رسانی نارکیشثم ،، تدرانو علوم اجتماعی

(. ارزیابی اخلاق کاری بر ررایت مهتری و عملکارد شاغلی در 1335دنشی، ک. ) .،م روف، ا. و .52

المللی مدیریت، اصتصاد و مدندسی کنفرانس بین شدگ در. مقاله ارائهش ب بانک ملی شدرستان ملایر
 پرداز پایتخت ویرا. سسه مدیران ایدگثتدران، مصنایع، 

(. رابطه بین سارمایه اجتمااعی باا عملکارد 1333و اسامی، ز. )، فرد، ک.م مارزادگ، غ. ر.، دانش .51

 .1-6، 17 مدیریت توس ه و تحول،فصلنامه  . يزاد اسلامی وااد صاوین کارکنان در دانهگاگ

-032، 06-05 ،نمایاه پاووهش .های اجتماعی و اخلاق کار در ایاران(. ارزش1380م یدفر، س. ) .50

003. 

فصلنامه رفااگ . (. اخلاق کار و عوام  مورر بر ين در میان کارکنان ادارات دولتی1386م یدفر، س. ) .53

 .301-351(، 03) 5، اجتماعی

(، 15)0، ماهنامه مدندسی فرهنگایاق کار به عنوان یک مسئله اجتماعی، (. اخل1385م یدفر، س. ) .55

18-5. 

، رفااگ اجتمااعیهای سرمایه اجتمااعی. (. مهارکت اجتماعی یکی از مثلفه1386موسوی، م. ط. ) .56

5(03 ،)30- 57. 

(. نقااش ساارمایه 1336و باصرصااادرنانی، م. ) ،ع.، اکباارزادگ صاافویی، م.، زنگیااان، س. ن متاای، م. .55

اعی، ت دد و رفتار شدروندی در بدبود عملکرد شاغلی )ماورد مطال اه: شادرداری شدرساتان اجتم

 .116 -130(، 1) 6، اصتصاد و مدیریت شدری«. خوی(
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وکار ر اخلاق کسببررسی تیریر سرمایه اجتماعی ب(. 1336) .دادی دراوند، مو علی  . م.،ویسه،  .57

دوماین کنفارانس باین مقاله ارائاه شادگ در . متوس  شدرک صن تی ایلام های کوچک ودر شرکت
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