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چکیده

این تحقیق با هدف شناخت رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی در بین کارکنان شاغل در سازمان بهزیستی کرمانشاه انجام
گرفته است .این مطالعه با روش پیمایشی انجام گرفته است .جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان شاغل در واحدهای بهزیستی
کرمانشاه به تعداد  073نفر می باشد  .پس از بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه  ،اطالعات و داده ها جمع آوری و با استفاده از
آمارهای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته های تحقیق نشان می دهد که در بین متغیرهای زمینه ای تنها تحصیالت رابطه معناداری با رضایت شغلی دارد ودر سایر
متغیرها شامل سن  ،جنس ،تأهل و درآمد رابطه معناداری مشاهده نشد .بر اساس نتایج به دست آمده کلیه متغیرهای مستقل
شامل سرمایه اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد بین فردی  ،اعتماد تعمیم یافته  ،اعتماد به نهادها،
مشارکت رسمی ،مشارکت غیر رسمی و مشارکت مدنی رابطه مستقیم و معناداری با متغیر وابسته (رضایت شغلی )دارند.
کلید واژه ها :سرمایه اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی  ،رضایت شغلی  ،سازمان
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مقدمه

یک جامعه پویا و زنده شامل گروهی از مردم است که نسبت به یکدیگر دارای کنش و واکنش متقابل هستند افرادی که
با هم دیگر روابط متقابل و مبتنی بر اعتماد  ،احترام ،همکاری و تعاون و انسجام دارند اندیشمندان علوم اجتماعی از جمله
جامعه شناسان امروزه برای بررسی کمیت و کیفیت چنین روابط اجتماعی از مفهوم سرمایه اجتماعی 4بهره گرفته اند.
این مفهوم به پیوندها و ارتباطات اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل
موجب تحقق اهداف اعضاء می شود.
درکلی ترین سطح ،سرمایه اجتماعی ویژگی هایی از یک جامعه یا گروه اجتماعی است که ظرفیت سازماندهی جمعی و
داوطلبانه برای حل مشکالت متقابل یا مسائل عمومی را افزایش می دهد از جمله می توان از معیار رابطه متقابل یا رفتار
غیرخودخواهانه یا معیارهایی نام برد که اجرای قراردادها را تسهیل میکند(تاجبخش) 11 :1334 ،
نیروی انسانی از دیرباز مورد توجه و عنایت اندیشمندان بوده و هست.در قرون گذشته به دلیل عدم پیچیدگی
مشاغل،کمیت نیروی انسانی بیشتر مدنظر بود،اما از زمان انقالب صنعتی به این سو که پیچیدگی مهارت ها افزایش یافت
کیفیت استفاده از نیروی انسانی بیشتر مدنظر قرار گرفت تا جوابگوی نیازهای فزاینده جمعیت باشد اکثر کارها هرگز تنها
یک سلسله عملیات یا یک روند مقرر شده نیستند،بلکه یک سلسله روابط اجتماعی هم وجود دارد که غالب ًا کار شخص
را برای وی مهم و یا معنی می سازند(.شرترز،به نقل از نوابی)4 : 1331،
سرمایه اجتماعی دارای دو جزء پیوند و اعتماد میان مجموعه های انسانی و سازمانی به عنوان منبع ارزشمندی است که با
ایجاد هنجارهای روابط مبتنی بر اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف سازمانی و فردی می شود و بستر الزم برای بهره وری
مناسب از سرمایه انسانی و مالی را بوجود می آورد .از سوی دیگر بر اساس تحقیقات متعددی که در زمینه رضایت شغلی
کارکنان انجام شده مشخص شده است که از جمله عوامل مهم خشنودی شغلی کارکنان روابط و مناسبت های بین
همکاران و تحسین از سوی همکاران است که می تواند یک پاداش برای کارکنان باشد و به بهبود عملکرد سازمانی و
موفقیت شغلی و در نهایت رضایت شغلی منجر شود (ارشادی)2 : 1333،
سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اجتماعی و اقتصادی جوامع مدرن مطرح گردیده
است سرمایه اجتماعی در واقع اثر اقتصادی مجموعه ای از روابط اجتماعی است که انجام کارهای گروهی را تسهیل می
کند و موجب افزایش بهره وری می شود .
سرمایه انسانی با تغییر نگرش افراد ،مهارتها و تواناییهای آن ها را افزایش می دهد و سرمایه اجتماعی نیز هنگامی به وجود
می آید که روابط میان کارکنان به شیوه ای دگرگون شده باشد که هر کدام از آنان بتوانند به راحتی نقش و وظیفه خود
را انجام دهند از این رو ،فضای مبتنی بر تفاهم ،صداقت،اعتماد و همکاری باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و در
نهایت بهره وری سازمان می شود.
رضایت شغلی تابعی از سرمایه اجتماعی و باالخص شبکه روابط اجتماعی میان همکاران است این روابط و مناسبات مبتنی
بر اعتماد بین همکاران نقش مهمی در شکوفایی استعدادهای ذاتی افراد دارد .چنانچه تحقیقات انجام شده در ارتباط با
رضایت شغلی نشان می دهد ضعف در نظام ارتباطی بین کارکنان می تواند بر رضایت شغلی آن ها تأثیر منفی داشته باشد
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لذا شناسایی آن به عنوان یک نوع سرمایه چه در سطح مدیریت کالن و چه در سطح مدیریت سازمان ها می تواند
شناخت جدیدی را از سیستم اقتصادی و اجتماعی ایجاد و مدیران را در هدایت بهتر سازمان ها یاری کند.
حال با توجه به نتایج پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  )1332،در کشور که
حکایت از پایین بودن سرمایه اجتماعی دارد و باتکیه به نتایج تحقیقات پیشین مبنی بر تأثیر میزان سرمایه اجتماعی بر
افزایش و یا کاهش رضایت شغلی،محقق دراین تحقیق به مطالعه رابطه سرمایه اجتماعی با تأکید بر مولفه های اعتماد و
مشارکت با متغیر رضایت شغلی خواهد پرداخت و در پی پاسخ به این پرسش است که میزان سرمایه اجتماعی در بین
کارکنان سازمان بهزیستی مرکز استان کرمانشاه چه رابطه ای با رضایت شغلی آن ها دارد؟
اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش  ،بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان بهزیستی شهر کرمانشاه می باشد.
اهداف فرعی پژوهش به قرار ذیل می باشد:
 -1شناخت سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن
 -2بررسی رابطه عوامل زمینه ای و رضایت شغلی کارکنان
 -3بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان
 -4بررسی رابطه مشارکت اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان
چارچوب نظری

در این پژوهش  ،با رجوع به منابع مختلف مرتبط با موضوع پژوهش  ،مبانی نظری نسببتاً جبامعی بدسبت آمبد کبه ببر
مبنای آن می تواند چارچوب نظری را تبیین نمود  .با توجه به اینکه موضوع پبژوهش دارای دو متغیبر سبرمایه اجتمباعی و
رضایت شغلی است و وجودتنوع دیدگاه ها و نظریات مختلف ،سعی شده است که از نظریه هایی استفاده شود که ببا ایبن
مفاهیم ارتباط بیشت ری دارند و به نوعی قادر به تبیین موضوع مورد مطالعه باشند .به نظر می رسد  ،نظریات کلمبن  ،پاتنبام،
بوردیو و گیدنز در حوزه سرمایه اجتماعی و نظریات آلدرفر ،هرزببر

و پارسبونز در حبوزه رضبایتمندی شبغلی ارتبباط

بیشتری با موضوع پژوهش دارند.
اکثر نظریه پردازان دیدگاهی کارکردی نسبت به سرمایه اجتماعی داشته واز این منظر به تحلیل آن پرداخته اند.
کلمن سرمایه اجتماعی را منبعی برای کنش افراد می داند ،که به طور ذاتی در ساختار روابط کنشگران با هبم و رابطبه
بین آنها حضور دارد(.تاجبخش )43: 1334 ،کلمن معتقد است که سرمایه اجتماعی با کارکردش تعریف می شود .به نظبر
او سرمایه اجتماعی شیئ واحد نیست ،بلکه انواع چیزهایی است که دو ویژگی مشترک دارند  :همه آنها شامل جنببه ای از
یک ساخت اجتماعی هستند و کنش های معین افرادی را که در درون سباختار هسبتند تسبهیل مبی کننبد(.کلمن: 1311 ،
 )462ارزش مفهوم سرمایه اجتماعی  ،اساساً در این واقعیت اسبت کبه جنببه هبای معینبی ازسباختار اجتمباعی را از طریبق
کارکردشان تشخیص می دهبد،کارکردی کبه بوسبیله مفهبوم «سبرمایه اجتمباعی» مشبخص مبی شبود.ارزش جنببه هبایی
ازساختار اجتماعی برای کنشگران است کبه ببه منزلبه منبابع کنشبگران مبی تواننبدبرای تحقبق عالئبق شبان ازآنهااسبتفاده
کنند(.کلمن)464 :1311 ،
کلمن مجموعه گوناگونی از ویژگی روابط اجتماعی را ذکر می کند که می تواند منابع سرمایه ای سودمند برای افراد
تشکیل دهد .این ویژگی ها که به عنوان منابع سرمایه اجتماعی شناخته می شوند عبارتند از  :تعهدات و انتظارات  ،ظرفیبت
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بالقوه اطالعات ،هنجارها و ضمانت اجرایی مؤثر ،روابط اقتدار  ،سازمان اجتماعی انطباق پذیر و سبازمان تعمبدی(.کلمن،
)461 : 1311
پاتنام در بحث از مهمترین مؤلفه های سرمایه اجتماعی ،به شبکه افراد و تعلبق گروهبی شبان اشباره مبی کنبد و معتقبد
است که این عنصر در کنار سایر عناصر ،موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه در اجتمباع و در نهایبت بهببود رضبایت از
زندگی آنها می شود .از نظر وی ،اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه  ،به عنوان وسیله ای ببرای رسبیدن ببه رضبایت از
زندگی باالتر مطرح است.
همچنین وی معتقد است که سرمایه اجتماعی شامل شبکه ها ،هنجارها و اعتمادی است که مشارکت کنندگان را قبادر
می سازد تا به طور مؤثرتری با همدیگر کنش داشته باشند و اهداف مشترکشان را پیگیری نمایند  .او بر این باور است ایبن
منابع خصلتی خود تقویت کننده دارند وباعث ارتقاء همکاری ،مشارکت اجتماعی  ،اعتمباد متقاببل و رفباه اجتمباعی مبی
گردند .سرمایه اجتماعی در نظبر پاتنبام  ،یبک رابطبه پیوسبته و متقاببل ببین شببکه اجتمباعی  ،اعتمباد ،مشبارکت وتعهبد
است(.پاتنام)111-34 :1334 ،
بوردیو نیز با تأکید بر شبکه اجتماعی آن را منبعی برای دستیابی به اهبداف و تسبهیل کبنش مبی دانبد .از نظبر بوردیبو
شبکه های اجتماعی موهبتی طبیعی نیستند و باید آنها را با انجبام کبنش هبای منطقبی و هدفمنبد ببرای دسبتیابی ببه دیگبر
سرمایه هبا و منبابع پدیبد آورد(.شبریعت )43 : 1333 ،بوردیبو سبرمایه اجتمباعی را سباخته شبده از تکبالیف و تعهبدات
اجتماعی (پیوندها و ارتباطات) می داند(.بوردیو )136 : 1334 ،حجم سرمایه اجتماعی مبورد تملبک یبک فبرد ببه انبدازه
شبکه پیوندهایی بستگی دارد که او می تواند به طرزی مؤثربسیج کند ،و مضافاً وابسته است ببه حجبم سبرمایه در تصبرف
کسانی که وی با آنان در ارتباط است.
به نظر بوردیو شبکه های اجتمباعی (شببکه ای از پیونبدها) محصبول راهبردهبای سبرمایه گبذاری فبردی یبا جمعبی ،
آگاهانه یا ناآگاهانه به قصد نهاد یا باز تولید روابطی اجتماعی اسبت کبه در کوتباه مبدت یبا دراز مبدت مسبتقیماً قابلیبت
استفاده دارند ،یعنی تبدیل روابط تصادفی نظیر مناسبات همسایگی و روابط در محل کار  ،به روابطی که به طبور همزمبان
الزم و اختیاریند و حامل تکالیف و تعهدات ماندگاری هستند که تضمین می شوند(.بوردیو)141-141 : 1334 ،
در همین راستا گیدنز نیز معتقد است هرچیزی در زندگی اجتماعی ،از آنچه سیستم های جهبانی در ببر مبی گیرنبد تبا
آنچه وضعیت فکری یک فرد محسوب می شود در یک کردار اجتماعی بوجود مبی آیبد .ببه نظبر او ،اعتمباد و تبأثیر آن
برفرآیند توسعه زیربنا وزمینه ساز اصلی در جوامع مدرن است و هر جا که سطح اعتماد اجتمباعی بباال باشبد ،مشبارکت و
همیاری مردم در عرصه های اجتماعی بیشتر و آسیب اجتماعی کمتر است .گیدنز بین دو نوع اعتماد تمایز قایل مبی شبود:
اعتماد به افرا د خاص و اعتماد به افراد یا نظام های انتزاعی .اعتماد انتزاعی در بر گیرنبده آگباهی از مخباطره و فبرد مبورد
اعتماد است .لذا در حالی که کنشگر می تواند به راحتی در مبورد میبزان ارزش اعتمباد ببه افبراد خباص قضباوت کنبد(بر
اساس اطالعات مربوط به تاریخچه آن فرد  ،انگیزه ها و شایستگی های او) می تواند درباره میزان ارزش اعتمباد نسببت ببه
دیگران تعمیم یافته نیز دارای ایده ها و باور هایی باشد .افراد همچنین می توانند درباره میزان ارزش اعتماد نسببت ببه نظبام
های انتزاعی نظیر نهادها نیز دارای باورهایی باشند(.گیدنز)111-33 : 1331 ،
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در بعد نظریات رضایت شغلی می توان گفت ،آنچه که از بررسی و مطالعه مباحث شغلی نتیجه میشبود ایبن اسبت کبه
هیچ کارگاه ،کارخانه ویا هر سازمان کار دیگر را نباید محیطی تصور کرد که درهبای آن ببر روی جامعبه و محیطبی کبه
فرد در آن قرار دارد بسته است .همچنین کارگرو کارمند را نباید شخصیتی محصور در محیط کار در نظر گرفت کبه تنهبا
وصرفاً در برابر عوامل مستقیم سازمان کار از خود حساسیت نشان می دهد ،و عوامل عامتر یا عواملی که رابطبه مسبتقیم ببا
نقش او در کارگاه ندارد ،را فراموش کرد .به عبارت دیگر نبایبد کبارگر و کارخانبه را از محبیطش مجبزا و مجبرد نشبان
دهیم .نتایج تحقیقات نشان می دهد ،مجموعه ای از عوامل درون زا و برون زا ببر رضبایت شبغلی اثبر مبی گذارنبد .از آن
جمله می توان به سطح سرمایه اجتماعی موجود در سبازمان و منطقبه و همچنبین تبک تبک اعضبای آن سبازمان  ،سبطح
دستمزد در منطقه ،ابعاد شخصی و خصوصی مانند سطح معلومات فرد و تربیت اجتماعی و روانشناختی فرد اشاره کرد کبه
بیش از هر چیز بر رضایت و عدم رضایت فرد تأثیر گذار است.
به نظر می رسد نظریات آلدرفر(نظریه وجبود -وابسبتگی – رشبد)  ،هرزببر

(نظریبه دو عباملی) ،هبومنز (نظریبه تببادل) و

پارسونز تا اندازه زیادی قادر به تبیین مفهوم رضایت شغلی و ارتباطش با عوامل تأثیرگذار ،مانند سرمایه اجتماعی می باشند.
در این راستا آلدرفر به سه دسته عمده نیاز  :وجود ،وابستگی و رشد اشاره دارد و معتقد است که محرومیبت لزومباً ببه
فعال شدگی نمی انجامد و بر این باور است کبه هبم نیازهبای بلنبد پایبه و هبم دون پایبه مبی تواننبد بعنبوان انگیبزه عمبل
کنند(.میچل )244 : 1313 ،آلدرفر نیازهای وابستگی را ،نیازهای مربوط به احتیاج فرد برای رشد و پیشرفت ببه کمبال مبی
داند و اشاره می کند که اگر افراد نتوانند در محیط شغلی با همکاران خود روابط بین فردی مناسبی برقرار نماینبد ،ممکبن
است عالقه بیشتری به عواملی همچون حقوق و دستمزد ،تعطیالت و مرخصی نشان دهند ،زیرا اگر افراد نتوانند به نیازهای
مراتب باالتر دسترسی پیدا کنند ،شاید از مکانیزم « برگشت » استفاده نموده و توجه فزاینده ای به نیازهای پایین تر مببذول
دارند( .نوابی)41 : 1331 ،
برحسب نظریه هرزبر

نارضایتی از کار نقطه مخالف رضایت نمی باشد .اگر عوامل نارضایتی از محیط کبار حبذف

شود می توان آرامش را در سازمان حاکم نمود ولی الزاماً باعث انگیزش یا تحرک افبراد نمبی شبود( .هرزببر : 1343 ،
 ) 133اگر بخواهیم افراد راضی باشند و انگیزش کافی داشته باشند بایبد ببه دو دسبته عوامبل توجبه داشبت ،یکبی عوامبل
بهداشتی از قبیل دستمزد ،شرایط کار ،تعامل و روابط متقابل بین همکاران  ،خط مشی ها و مدیریت سبازمان و رواببط ببا
مافوق ها و  ...و دیگری عوامل انگیزشی از قبیل موفقیت در کار ،پیشرفت و توسعه شغلی  ،آزادی عمل در تصمیم گیبری
 ،بازشناخت و ( ...نوابی)33 : 1331 ،
پارسونز به عنوان یکی از نظریه پردازان کارکردگرایی ساختاری  ،هر سازمان ونهادی را ببه عنبوان نظبام اجتمباعی در
نظر می گیرد و معتقد است  ،نظام اجتماعی از مجموعه کنشگران فردی ساخته شده که در موقعیتی که دست کم جنببه ای
فیزیکی یامحیطی دارد ،با یکدیگر کنش متقاببل دارنبد .ایبن کنشبگران ببر حسبب گبرایش ببه « ارضبای حبد مطلبوب »
برانگیخته می شوند و رابطه شان با موقعیت هایشان و همچنین با همدیگر مشخص می شود .او در تبیین کارکردهبای نظبام
اجتماعی بیان می دارد که نظام اجتماعی باید نیازهای مهم کنشگران خود را برآورده سازد و همچنین باید مشارکت کافی
اعضایش را برانگیزاند و  ...تا بتواند بقایش را تضمین نماید(ریتزر.)134-134 : 1314 ،
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مدل مفهومي تحقیق

اعتماد اجتماعی

سرمایه اجتماعی

رضایت شغلی

متغیرهای زمینه ای

مشارکت اجتماعی

اعتماد بین فردی
اعتماد اجتماعی

اعتماد تعمیم

یافته
اعتماد به نهادها

سن
سرمایه اجتماعی

متغیرهای زمینه
ای

جنسیت

رضایت

درآمد

شغلی

تحصیالت
تأهل
مشارکت رسمی

مشارکت
اجتماعی

مشارکت غیر
رسمی

مشارکت مدنی
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فرضیه های تحقیق
فرضیه کالن

به نظر می رسد بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
فرضیه های میاني

 -1به نظر می رسد بین عوامل زمینه ای و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
 -2به نظر می رسد بین اعتماد اجتماعی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
 -3به نظر می رسد بین مشارکت اجتماعی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
فرضیه های خرد

 -1به نظر می رسد بین سن و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
 -2به نظر می رسد بین جنس و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
 -3به نظر می رسد بین تحصیالت و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
 -4به نظر می رسد بین تاهل و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
 -4به نظر می رسد بین درآمد و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
 -6به نظر می رسد بین اعتماد بین فردی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
 -1به نظر می رسد بین اعتماد تعمیم یافته و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
 -3به نظر می رسد بین اعتماد به نهادها و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
 -3به نظر می رسد بین مشارکت رسمی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
 -11به نظر می رسد بین مشارکت غیررسمی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
 -11به نظر می رسد بین مشارکت مدنی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.
ماتريس متغیرها
جدول  :1ماتریس متغیرها
مفاهیم

نام نظريه پرداز

نام نظريه

جیمز کلمن

سرمایه اجتماعی

آنتونی گیدنز

اعتماد بنیادین

پیربوردیو

سرمایه اجتماعی

شبکه ارتباطات اجتماعی  ،مشارکت و عضویت در گروه

رابرت پاتنام

سرمایه اجتماعی

شبکه ارتباطات ،هنجارها ،اعتماد ،مشارکت مدنی

کالیتون آلدرفر

وجود -وابستگی-رشد

تعهدات و انتظارات (اعتماد) و هنجارها
اعتماد بین فردی یا اعتماد به افراد آشنا ،اعتمباد تعمبیم یافتبه یبا اعتمباد ببه افبراد
ناشناس ،اعتماد به نظام های انتزاعی یا اعتماد به نهادها

نیازهببای وجببود یببا زیسببتی ،نیازهببای وابسببتگی یببا نیبباز بببه پیشببرفت و کمببال و
ارتباطات اجتماعی

فردریک هرزبر

دو عاملی بهداشت
و انگیزش

عوامل بهداشتی شامل:
حقوق ،شرایط کار ،روابط همکاران ،خط مشی ها و مبدیریت سبازمان عوامبل
انگیزشی شامل:
موفقیبت در کبار ،قبدردانی از افبراد و کببار آنهبا ،پیشبرفت و توسبعه ی شببغلی،
آزادی عمل در تصمیم گیری

تالکوت پارسونز

نظام اجتماعی

ارضای حد مطلوب نیازهای کنشگران
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روش شناسي پژوهش

با توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه ،روش تحقیق حاضر ،پیمایشی اسنادی است و از نوع مطالعات پهنانگر و کاربردی
محسوب می شود .این مطالعه عالوه بر توصیف عینی عوامل موثر بر متغیر وابسته در سطح تحلیلی نیز سهم هر یک از ایبن
متغیرها را در تبیین متغیر وابسته بررسی نموده است .در تدوین مباحث نظری و چبارچوب نظبری تحقیبق از روش اسبنادی
(کتابخانه ای) استفاده شده است و از روش پیمایشی جهت جمع آوری و تحلیل داده ها استفاده شده است.
جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان شاغل در سازمان بهزیستی شهر کرمانشاه شامل اداره کل ،بهزیستی شهرستان
کرمانشاه و همه واحدهای تابعه در سطح شهر کرمانشاه می باشد .کل جامعه نمونه مشتمل بر  311نفر پرسنل شاغل می
باشد که در واحدهای مختلف مشغول به کار هستند.
با توجه به اینکه تعداد افراد جامعه آماری  311نفر بیشترنبود و در صورت انتخاب حجم نمونه تعداد افراد مورد مطالعه
بسیار کم و محدود می شد ،به همین دلیل و به منظور افزایش اعتبار و غنای پژوهش  ،کل جامعه آماری به عنوان حجم
نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت .و از ابزار پرسشنامه و فیش برداری جهت جمع آوری داده ها و اطالعات
استفاده شده است.
در این تحقیق برای سنجش اعتبار محتوایی پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شده است که در آن به بررسی اجزاء و
شاخص های تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری پرداخته می شود.
منظور از اعتبار صوری میزان توافق متخصصان یک امر با یک شاخص یا معیار است( .ساروخانی )231 :1331 ،بدین
منظور از نظریات متخصصان و صاحب نظران جامعه شناسی در زمینه منطبق بودن محتوای سئواالت با ویژگی های مورد
انتظار استفاده شده است .همچنین عالوه بر اعتبار صوری ،به منظور شناسایی دقیق ابزار اندازه گیری از اعتبار سازه ای نیز
استفاده شده است.
به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ،در مطالعه ای مقدماتی  4پرسشنامه مذکور در دو مرحله و به فاصله  11روز در اختیار
 31نفر از کارکنان شاغل در یکی از ادارات بهزیستی شهرستان های تابعه استان کرمانشاه که مشابه جامعه آماری پژوهش
بود قرار گرفت ،داده ها در هر مرحله مطالعه مقدماتی استخراج و با استفاده از نرم افزار  SPSSپردازش و آلفا کرنباخ
محاسبه گردید.
در تحلیل آلفای کرنباخ محاسبه شده یکی از گویه ها نامناسب تشخیص داده شد و حذف گردید و در نهایت آلفای
کرنباخ بدست آمده رقم  .163شد که نشان از سازگاری و انسجام درونی گویه های پرسشنامه دارد .برای تعیین پایایی یا
تکرارپذیری ابزار پژوهش ،داده های مرحله اول و دوم مطالعه مقدماتی مقایسه و پردازش گردید .همبستگی بدست آمده
 1/362است و نشان می دهد که ابزار پژوهش از پایایی و قابلیت تکرار پذیری برخوردار می باشد.
نتایج این پردازش و پایایی بدست آمده در جدول ذیل بیان شده است.

. pretest
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جدول  :2نتایج تحلیل سازگاری درونی و پایایی گویه های هر متغیر مورد بررسی
متغیر

ردیف

تعداد پاسخگویان

آلفای کرونباخ

ضریب همبستگی

P value

1

اعتماد بین فردی

 31نفر

. 144

. 314

1/111

2

اعتماد تعمیم یافته

 31نفر

. 644

.163

1/111

3

اعتماد به نهادها

 31نفر

. 144

. 341

1/111

4

مشارکت رسمی

 31نفر

. 636

. 446

1/112

4

مشارکت غیررسمی

 31نفر

. 462

. 433

1/111

6

مشارکت مدنی

 31نفر

. 643

.141

1/111

1

رضایت شغلی

 31نفر

. 143

.131

1/111

. 967

. 268

0/000

جمع کل
يافته های تحقیق

ی افته های تحقیق در دو بخش تبیین می شود :بخش اول شامل توصیف داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی در قالب
جداول توزیع فراوانی است و در بخش دوم به آزمون فرضیه های و رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته با استفاده از
آمارهای استنباطی می پردازیم.بر اساس نتایج جداول آمار زیر بدست آمد:
 3396درصد جامعه مورد مطالعه مرد و  6194درصد زن می باشد 3492.درصد جامعه آماری دارای تحصیالت دیپلم و زیر
دیپلم 1491 ،درصد دارای تحصیالت فوق دیپلم  4491 ،درصد دارای تحصیالت لیسانس و  191درصد دارای تحصیالت فوق
لیسانس و باالتر می باشند 1691.درصد جامعه مورد مطالعه مجرد 3192 ،درصد متأهل و  291درصد سایر موارد می
باشند.حداقل سن افراد جامعه آماری  22سال و حداکثر  62سال می باشد  .همچنین حداقل درآمد آنها  341111تومان و
حداکثر  2111111تومان می باشد .میانگین سن  41942و میانگین درآمد  446111تومان است.
کمترین و بیشترین نمره و امتیاز پاسخگویان در متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش مشخص شده است و میانگین بدست
آمده است .بر اساس جدول مزبور میانگین نمره پاسخگویان در متغیر سرمایه اجتماعی  ، 116911اعتماداجتماعی، 64922
اعتماد بین فردی  ، 33916اعتماد تعمیم یافته  ، 21931اعتماد به نهادها  ، 11914مشارکت اجتماعی  ، 41913مشارکت
رسمی  ، 11914مشارکت غیر رسمی  ، 16943مشارکت مدنی  16961و در رضایت شغلی  33961بوده است.
امتیاز  31نفر از پاسخگویان در متغیر اعتماد بین فردی در سطح پایین 211 ،نفر در سطح متوسط و  36نفر در سطح باال
قرار گرفته است .لذا با توجه به اینکه امتیاز  3194درصد از پاسخگویان در سطح متوسط قرار گرفته ،می توان نتیجه
گرفت که سطح اعتماد بین فردی در جامعه مورد مطالعه متوسط می باشد.
امتیاز  63نفر از پاسخگویان در متغیر اعتماد یافته در سطح پایین 264 ،نفر در سطح متوسط و  3نفر در سطح باال می باشد.
از آنجا که امتیاز  1393درصد از پاسخگویان در سطح متوسط و  1393درصد در سطح پایین قرار گرفته است ،می توان
نتیجه گرفت که سطح اعتماد تعمیم یافته در جامعه مورد مطالعه متوسط به پایین می باشد.
 ،سطح امتیاز  143نفر از پاسخگویان پایین ،سطح امتیاز  111نفر متوسط و سطح امتیاز  13نفر باال بوده است .لذا از آنجا
که  4196درصد پاسخگویان در سطح متوسط و  4491درصد در سطح پایین قرار گرفته اند ،می توان نتیجه گرفت که
سطح اعتماد به نهادها در جامعه مورد مطالعه متوسط به پایین می باشد.
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سطح امتیاز  11نفر از پاسخگویان پایین 223 ،نفر متوسط و  112نفر باال بوده است .لذا با توجه به اینکه  6694درصد در
سطح متوسط و  3194درصد در سطح باال قرار گرفته اند ،بنابراین می توان نتیجه گرفت که سطح مشارکت رسمی افراد
جامعه مورد مطالعه متوسط به باال می باشد.
سطح امتیاز 21نفراز پاسخگویان پایین 264 ،نفر متوسط و  41نفر باال بوده است .بنابراین از آنجا که  1396درصد در سطح
متوسط و  14 .2درصد در سطح باال قرار گرفته اند می توان نتیجه گرفت که سطح مشارکت غیررسمی افراد جامعه مورد
مطالعه متوسط به باال می باشد.
سطح امتیاز  11نفر از پاسخگویان پایین 211 ،نفر متوسط و  43نفر باال می باشد .لذا با توجه به اینکه امتیاز  3194درصد
پاسخگویان در سطح متوسط و  14 .6درصد در سطح باال بوده است .بنابراین سطح مشارکت مدنی افراد جامعه مورد
مطالعه متوسط به باال می باشد.
سطح امتیاز  143نفر از پاسخگویان پایین 163 ،نفر متوسط و  3نفر باال بوده است .لذا از آنجا که امتیاز  4193درصد
پاسخگویان در سطح متوسط و  4193درصد در سطح پایین قرار گرفته است .می توان نتیجه گرفت که سطح رضایت
شغلی افراد جامعه مورد مطالعه متوسط به پایین می باشد.
سطح امتیاز  41نفر از پاسخگویان پایین 233 ،نفر متوسط و  13نفر باال بوده است .لذا از آنجا که امتیاز  3492درصد از
پاسخگویان در سطح متوسط و  11 .3درصد در سطح پایین قرار گرفته است بنابراین می توان گفت سطح اعتماد
اجتماعی افرادجامعه مورد مطالعه متوسط به پایین می باشد.
سطح امتیاز  3نفر از پاسخگویان پایین 243 ،نفر متوسط و  13نفر باال بوده است .لذا با توجه به اینکه امتیاز  1491درصد از
پاسخگویان در سطح متوسط و  2392درصد در سطح باال است می توان نتیجه گرفت که سطح مشارکت اجتماعی افراد
جامعه مورد مطالعه متوسط به باال می باشد.
سطح امتیاز  12نفر از پاسخگویان پایین 314 ،نفر متوسط و  21نفر باال بوده است .بنابراین از آنجا که امتیاز  3194درصد
پاسخگویان در سطح متوسط قرار گرفته است می توان نتیجه گرفت که سطح سرمایه اجتماعی افراد جامعه مورد مطالعه
متوسط می باشد.
تحلیل متغیرها و سطح معناداری رابطه بین متغیرها با استفاده از آمارهای استنباطي

این آزمون بمنظور مشخص شدن نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها انجام شده است و اینکه چه آزمونی جهت تست فرضیه
ها و رابطه بین متغیرها مناسب است به عبارت دیگر از چه آمارهایی استفاده می شود پارامتری یا ناپارامتری  .نتایج آزمون
کولموگروف – اسمیرنوف در جدول زیر آمده است.
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جدول  :3آزمون کولموگروف – اسمیرنوف

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

کولموگروف -اسمیرنوف Z

)Sig(p value

سن

41942

39111

19113

.261

درآمد

446944

1639331

39312

.111

اعتماد بین فردی

33916

69141

19144

.146

اعتماد تعمیم یافته

21931

39336

19411

.136

اعتماد به نهادها

11914

39141

19434

.113

مشارکت رسمی

11914

39263

19313

.144

مشارکت غیر رسمی

16943

39122

19462

.114

مشارکت مدنی

16961

39122

19111

.116

رضایت شغلی

33961

69613

19111

.213

اعتماد اجتماعی

64922

119144

19161

.214

مشارکت اجتماعی

41913

19413

19341

.143

سرمایه اجتماعی

116911

149331

.314

.331

بر اساس نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (جدول شماره )1موارد استفاده از آمارهای پارامتری و ناپارامتری به
این شرح است .در این آزمون فرض صفر نرمال بودن داده ها است .در صورتی که مقادیر  Sigیا به عبارتی P value
کمتر از  1/14باشد آنگاه فرض صفر (نرمال بودن داده ها) رد می شود و اگر مقادیر  Sigبیشتر از  1/14باشد فرض صفر
(نرمال بودن داده ها) رد نمی شود .بنابراین چون مقدار  Sigمتغیرهای سرمایه اجتماعی  ،مشارکت اجتماعی  ،اعتماد
اجتماعی  ،رضایت شغلی ،اعتماد بین فردی و سن بیشتر از  1/14می باشد نرمال هستند ،لذا از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده می شود .و برای سایر متغیرها شامل درآمد  ،اعتماد تعمیم یافته  ،اعتماد به نهادها ،مشارکت رسمی ،مشارکت غیر
رسمی و مشارکت مدنی چون مقدار  Sigکمتر از  1/14است توزیع نرمال می باشد و جهت بررسی ارتباط بین متغیر ها
از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.
این آزمون به منظور تست فرضیه ها و بررسی رابطه بین متغیرها در داده های نرمال استفاده شده است و نتایج آن به شرح
ذیل است.
جدول  :4ضریب همبستگی پیرسون (آزمون فرضیه ها)
متغیرها

رضایت شغلی
ضریب همبستگی پیرسون)(r

)Sig(p value

سرمایه اجتماعی

.623

.111

مشارکت اجتماعی

.421

.111

اعتماد اجتماعی

.433

.111

اعتماد بین فردی

.463

.111

سن

.111

.164

در آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرض صفر عبارت است از عدم ارتباط بین دو متغیر .لذا بر اساس نتایج جدول
شماره هفده  ،از آنجا که مقادیر  Sigبرای متغیر های سرمایه اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و اعتماد بین
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فردی کمتر از  1/14است ،پس فرض صفر (عدم ارتباط دو متغیر) رد می شود بنابراین بین متغیرهای سرمایه اجتماعی،
مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و اعتماد بین فردی با متغیر رضایت شغلی ارتباط مستقیم و معنا داری وجود دارد .اما
چون مقدار  Sigبرای متغیر سن بیشتر از  1/14است لذا فرض صفر (عدم ارتباط) تایید می شود .بنابراین بین متغیر سن
با رضایت شغلی رابطه معنادار وجود ندارد .نتیجه گیری نهایی اینکه فرضیه های  -1به نظر می رسد بین سرمایه اجتماعی
و رضایت شغلی رابطه وجود دارد -2 .به نظر می رسد بین مشارکت اجتماعی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد -3 .به
نظر می رسد بین اعتماد اجتماعی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد -4 .به نظر می رسد بین اعتماد بین فردی و رضایت
شغلی رابطه وجود دارد  ،تای ید شده اند .و فرضیه  ،به نظر می رسد بین سن و رضایت شغلی رابطه وجود دارد ،رد شده
است.
آزمون زیر به منظور تست فرضیه ها و بررسی رابطه بین متغیرها در داده های غیر نرمال استفاده شده است .نتایج این
آزمون در جداول ذیل آمده است.
جدول  :4ضریب همبستگی اسپیرمن (آزمون فرضیه ها)
متغیرها

رضایت شغلی
ضریب همبستگی اسپیرمن)(r

)Sig(p value

اعتماد تعمیم یافته

.213

.111

اعتماد به نهادها

.464

.111

مشارکت رسمی

.416

.111

مشارکت غیر رسمی

.313

.111

مشارکت مدنی

.232

.111

درآمد

-.141

.463

در آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن فرض صفر عبارت است از عدم ارتباط بین دو متغیر .لذا بر اساس نتایج جدول
شماره هجده ،از آنجا که مقادیر  Sigبرای متغیرهای اعتماد تعمیم یافته ،اعتماد به نهادها ،مشارکت رسمی ،مشارکت غیر
رسمی و مشارکت مدنی کمتر از  1/14است ،پس فرض صفر( عدم ارتباط دو متغیر) رد می شود .بنابراین متغیرهای
اعتماد تعمیم یافته ،اعتماد به نهادها ،مشارکت رسمی ،مشارکت غیر رسمی و مشارکت مدنی با رضایت شغلی ارتباط
مستقیم و معناداری دارند .اما چون مقدار  Sigبرای متغیر درآمد بیشتر از  1/14است لذا فرض صفر ( عدم ارتباط ) تایید
می شود .بنابراین متغیر درآمد رابطه معناداری با رضایت شغلی ندارد.
نتیجه گیری نهایی اینکه فرضیه های  -1به نظر می رسد بین اعتماد تعمیم یافته و رضایت شغلی رابطه وجود دارد -2 .به
نظر می رسد بین اعتماد به نهادها و رضایت شغلی رابطه وجود دارد  -3به نظر می رسد بین مشارکت رسمی و رضایت
شغلی رابطه وجود دارد  -4به نظر می رسد بین مشارکت غیر رسمی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد  -4به نظرمی رسد
بین مشارکت مدنی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد ،تایید شده اند .و فرضیه  ،به نظر می رسد بین درآمد و رضایت
شغلی رابطه وجود دارد ،رد شده است.
آزمون  tمستقل  ،ازاین آزمون به منظور بررسی و مقایسه متغیر جنس در دو گروه مرد و زن و رابطه آن با متغیر رضایت
شغلی استفاده شده است .نتایج این آزمون در جدول ذیل قابل مشاهده است.
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جدول :6آزمون  tمستقل (مقایسه دو گروه مردان و زنان و ارتباط آن با رضایت شغلی)
رضایت شغلی

متغیر
جنس

N

میانگین

مرد

133

34913

زن

213

33941

F

t

df

Sig

.411

.316

334

.364

در آزمون  tمستقل فرض صفر عبارت است از عدم تفاوت بین دو گروه ،لذا رضایت شغلی دو جنس (مرد و زن) بر
اساس  Sigبدست آمده که بیشتر از  1/14است با همدیگر تفاوت ندارند .بنابراین می توان نتیجه گرفت که جنسیت با
رضایت شغلی ارتباط معناداری ندارد.
ازاین آزمون (تحلیل واریانس)به منظور بررسی و مقایسه متغیر تحصیالت در گروه های تحصیلی و رابطه آن با متغیر
رضایت شغلی استفاده شده است .نتایج این آزمون در جدول ذیل آمده است:
جدول  :1آزمون ( Fوجود یا عدم وجود تفاوت رضایت شغلی در گروه های تحصیلی)
رضایت شغلی

سطح تحصیالت
N

میانگین

میانه

انحراف معیار

دیپلم و زیر دیپلم

114

34966

36911

49336

فوق دیپلم

41

34931

34911

69363

لیسانس

143

32933

32941

69411

فوق لیسانس و باالتر

26

31 .13

32941

19114

F

)Sig(p value

19133

.111

در آزمون ( Fتحلیل واریانس) فرض صفر عدم تفاوت رضایت شغلی بین گروه های تحصیلی می باشد .لذا بر اساس
نتایج جدول فوق  ،از آنجا که مقدار ( Sigسطح معناداری) کمتر از  1/14است .بنا براین فرض صفر (عدم تفاوت) رد
می شود .بر این اساس نتیجه می گیریم که رضایت شغلی گروه های تحصیلی با همدیگر تفاوت داردو ارتباط معناداری
بین آنها بر قرار می باشد .اما با توجه به سیر نزولی میانگین امتیاز گروه های تحصیلی این ارتباط معکوس می باشد به این
معنی که با افزایش تحصیالت رضایت شغلی کاهش می یابد .به عبارت دیگر رضایت شغلی در بین گروه های تحصیلی
پایین تر بیشتر است.
ازاین آزمون به منظور مقایسه و وجود یا عدم وجود تفاوت رضایت شغلی در بین متأهلین ،مجردین و سایر گروه های
انجام شده است .نتایج به دست آمده در جدول ذیل آمده است:
جدول  : 3آزمون ( Fوجود یا عدم وجود تفاوت رضایت شغلی با وضعیت تأهل)
رضایت شغلی
وضعیت تأهل

N

مجرد

44

متأهل

213

سایر

3

F

.141

)Sig(p value

.344

در آزمون ( Fتحلیل واریانس) فرض صفر ،عدم تفاوت رضایت شغلی بین گروه هاست .لذا بر اساس نتایج جدول فوق،
از آنجا که مقدار ( Sigسطح معناداری) بیشتر از  1/14است .بنابراین فرض صفر (عدم تفاوت) تایید می شود  .بر این
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اساس نتیجه می گیریم که رضایت شغلی در بین سه گروه متأهل  ،مجرد و سایر با همدیگر تفاوت ندارد و می توان گفت
که تأهل با رضایت شغلی ارتباط ندارد.
ازآزمون رگرسیون چند متغیره به منظور بررسی میران تأثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر متغیر رضایت شغلی استفاده
شده است .به عبارت دیگر کدام یک از متغیرهای مستقل برای پیش بینی رضایت شغلی مناسب تر و تأثیر بیشتری دارند.
در جدول ذیل نتایج آزمون رگرسیون قابل مشاهده است.
جدول  :3رگرسیون چند متغیره (بررسی تأثیر متغیرها بر رضایت شغلی)
مدل

متغیرها

F

Sig

( R squareضریب تعیین)

B

1

مشارکت رسمی

1249233

.111

.211

1 .144

2

مشارکت رسمی

1139366

.111

.336

اعتماد به نهادها
3

مشارکت رسمی
اعتماد به نهادها

. 314
. 316
.111

339233

.111

.413

اعتماد بین فردی

. 641
.311

(اعتماد بین فردی) ( + .311اعتماد نهادی) ( + .641مشارکت رسمی)  Js = 39331+ .111خط رگرسیون
مطابق نتایج جدول شماره بیست و دو ،و بر اساس تحلیل رگرسیون چند متغیره با روش گام به گام سه متغیر مشارکت
رسمی ،اعتماد به نهادها و اعتماد بین فردی به ترتیب بیشت رین نقش و تاثیر را در پیشگویی و پیش بینی رضایت شغلی
دارند و اثر این متغیرها بر روی رضایت شغلی با مقدار  Sigکمتر از  1/14معنادار می باشد .
نتیجه گیری

سرمایه اجتماعی بر توسعه روابط مردم با یکدیگر برای دسترسی به منابع تکیه دارد که همسان با فرضیه انتخاب عاقالنه
است .افراد و گروه ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و کنش متقابل دارند تا به نتایج سودمندی برسند  .یکی از عوامل
بسیار مهم دوام و بقاء هر سازمانی شبکه روابط و کنش متقابل بین افراد تشکیل دهنده آن سازمان هستند .حال اگر این
روابط مبتنی بر مولفه هایی ب اشد که در این تحقیق به عنوان سرمایه اجتماعی از آن نام برده شده ،می تواند محیطی
خوشایند و ار ضاء کننده جهت اعضای سازمان بوجود آورد و در نهایت به افزایش بهره وری و توسعه آن سازمان یاری
رساند.
در جدول آمارهای توصیفی ،میانگین امتیاز پاسخگویان در متغیرهای مستقل و وابسته مشخص شده است که به قرار ذیل
می باشد .سرمایه اجتماعی  ،116911اعتماد اجتماعی  ،64922اعتماد بین فردی  ،33916اعتماد تعمیم یافته  ،21931اعتماد به
نهادها  ،11914مشارکت اجتماعی  ،41913مشارکت رسمی  ، 11914مشارکت غیر رسمی  ، 16943مشارکت مدنی 16961
و در رضایت شغلی  33961بوده است.
در ادامه توصیف داده ها به درجه بندی محدوده نمرات پاسخگویان و سطح بندی رتبه پاسخگویان در شاخص های مورد
بررسی پرداخته شد تا روشن شود امتیاز چه تعداد از پاسخگویان برای هر متغیر در سطوح باال  ،متوسط یا پایین قرار گرفته
است .نتایج به دس ت آمده در این بخش بیانگر این است که متغیر اعتماد بین فردی در جامعه مورد مطالعه در سطح
متوسط ومتغیرهای اعتماد اجتماعی ،اعتماد تعمیم یافته  ،اعتماد به نهادها و رضایت شغلی در سطح متوسط به پایین و
متغیرهای مشارکت اجتماعی  ،مشارکت رسمی ،مشارکت غیر رسمی و مشارکت مدنی در سطح متوسط به باال قرار
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گرفته اند .با استناد به یافته های مشاهده شده می توان نتیجه گرفت که جامعه مورد مطالعه از سطح سرمایه اجتماعی
متوسطی برخوردار می باشد و در زمینه رضایت شغلی این سطح متوسط به پایین می باشد.
نتایج استنباطی:بر اساس نتایج بدست آمده بین متغیرهای سرمایه اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و اعتماد
بین فردی ،اعتماد تعمیم یافته ،اعتماد به نهادها ،مشارکت رسمی  ،مشارکت غیر رسمی و مشارکت مدنی با رضایت شغلی
ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد .اما بین سن ودرآمد با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود ندارد.
سه متغیر زمینه ای جنس ،تحصیالت و تأهل و ارتباط آنها با رضایت شغلی با استفاده از آزمون های  tمستقل و ( fتحلیل
واریانس) تجزیه و تحلیل شدند .بر اساس نتایج این آزمون ها بین جنسیت وتاهل با رضایت شغلی ارتباط معناداری وجود
ندارد .اما بین تحصیالت و رضایت شغلی ارتباط معناداری وجود دارد  .به این معنی که با افزایش تحصیالت رضایت
شغلی کاهش می یابد به عبارت دیگر رضایت شغلی در بین گروه های تحصیلی پایین تر بیشتر است.
کلیت نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر نشان می دهد که سطح سرمایه اجتماعی افراد جامعه مورد مطالعه در حد
متوسط است و در بین مولفه های سرمایه اجتماعی ،شاخص های اعتماد تعمیم یافته و اعتماد به نهادها آن چیزی که
گیدنز از آن به عنوان یکی از ویژگی های بنیادی جوامع مدرن یاد می کند ،در جامعه آماری مورد مطالعه در سطح
متوسط به پایین قرار دارند  .همانگونه که مالحظه می شود متوسط به پایین بودن سطح اعتماد به نهادها و اعتماد تعمیم
یافته در افراد جامعه مورد مطالعه نشان از پایبندی و اعتقاد افراد جامعه مورد مطالعه به ارزش ها و باورهای جوامع سنتی
است جوامعی که منابع اعتماد و در آنها همان منابع دوران پیش از مدرن یعنی سنت ،نظام های خویشاوندی ،مذهب و
اجتماع محلی است .بنابراین می توان گفت آن نوع اعتمادی که گیدنز تحت عنوان اعتماد به نظام های انتزاعی مشخص
کرده است در جامعه مورد مطالعه پایین می باشد.
از طرف دیگر براساس نتایج تحقیق ،میزان رضایتمندی شغلی افراد جامعه مورد مطالعه در سطح متوسط به پایین می باشد.
همانگونه که تحلیل رگرسیونی نشان می دهد مولفه ی اعتماد به نهادها یکی از شاخص های تبیین کننده و پیش بینی
کننده رضایت شغلی است .بنابراین بدلیل اینکه سطح اعتماد به نهادها در جامعه مورد مطالعه متوسط به پایین است لذا می
توان گفت تاثیر مستقیم به رضایتمندی شغلی افراد جامعه آماری داشته است و به عنوان یکی از عوامل کاهنده رضایت
شغلی مطرح می باشد.
ی افته های تحلیل فرضیه ها به ما نشان می دهد که بین همه مولفه های سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی ارتباط مستقیم و
معنادار وجود دارد .این ارتباط گویای این مطلب است که سرمایه اجتماعی و مولفه های آن بر میزان رضایتمندی افراد
جامعه مورد مطالعه از شغل و کارشان تاثیرگذار است به این معنی که در صورت باال بودن سرمایه اجتماعی (وجود روابط
و تعامل مبتنی بر اعتماد متقابل ،داشتن روحیه همکاری و مشارکت و  )...رضایت شغلی افراد باال می رود و در صورت
نبود یا پایین بودن سرمایه اجتماعی ،میزان رضایت از شغل کاهش می یابد .پس می توان نتیجه گرفت چون سطح سرمایه
اجتماعی افراد جامعه مورد مطالعه باال نیست بنابراین از سطح رضایتمندی شغلی نسبتا پایینی برخوردار می باشند.
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The sociological survey about the relationship between social capital and job
satisfaction (A case study of Wellbeing organization’s personnel in Kermanshah
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Abstract
The present paper examines the relationship between social capital and job satisfaction
(A case study of Wellbeing organization’s personnel in Kermanshah city 2011-2012)
For this purpose some theories are used and the hypotheses are formulated based on
them. This is a survey research and the technique of data collection is questionnaire
that distributed among 370 personnel working in Wellbeing organization in
Kermanshah. The analysis of the data is carried out at descriptive and inferential
statistics level. The results show that education is the only variable among age, sex,
salary and marital status which has relationship with job satisfaction. There is direct
relationship between independent variables -social capital and the kinds of trusts and
participations with job satisfaction.
Key words: social capital, social trust, social participation, job satisfaction,
organization
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