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روش این .باشدهدف اصلی این تحقیق، بررسی  رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان بانك رفاه می 

پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از روش آلفای . تحقیق پیمایشی وتکنیك جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است

جامعه آماری کلیه کارکنان بانك رفاه صف و ستاد شهر تهران  که  کل تعداد ( 38/0)کرونباخ  تأیید گردیده است

 .نفربا استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید 100نه آماری نفر و نمو4141جامعه آماری در این تحقیق 

درصد از  1/54نمونه مورد مطالعه میزان رضایت شغلی خود را متوسط و  4 /3:یافته های تحقیق نشان داد

وضعیت سرمایه اجتماعی در بین .درصد ناراضی هستند 9/7پاسخگویان از شغل خود رضایت کامل را دارند و تنها 

در سطح متوسط است  43/ و وضعیت سرمایه اجتماعی دربین ( 58/ )ن  از سطح باالیی برخوردار است پاسخ گویا

 .در سطح پایین می باشد 5/47و  در بین 

بررسی رابطه متغیرها نشان داد بین  سرمایه اجتماعی و ابعاد آن  رضایت شغلی رایطه وجود دارد و بر اساس تحلیل 

 امنیتاجتماعی ، اعتماد اجتماعی، روابطاجتماعی ، همبستگی رفاهی ، امکاناتی از رگرسیونی متغیر های برخوردار

درصد از تغییرات واریانس متغیر رضایت شغلی را تبیین   4/53اجتماعی  سرمایه اجتماعی و  مشارکت اجتماعی ،

 .می کنند

 تماعی ،رضایت شغلی،سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی،همبستگی اج: کليدي گان واژه
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Investigating the Relationship between Social Capital and Job Satisfaction of Refah Bank 

Employees welfare 

Mohammad Zaman Mohammadi Raisi  , Soroush Fathi  

Abstract 

The main objective of this study was to investigate the relationship between social capital and 

job satisfaction of Refah bank employees.  This study employed a survey method and data was 

collected through a questionnaire. Cronbach's alpha revealed the questionnaire’s reliability as 

8.0. The study population included all employees of Refah banks in Tehran totalling 4 4  

people. The final sample amounted to  88 subsequent to Cochran’s sample size calculation. 

The results showed that percent of the sample population were moderately satisfied with their 

jobs while percent respondents had complete job satisfaction and only percent were dissatisfied 

with their jobs. In the case of social capital,  percent of the respondents were in a high level 

while between and percent of them were  at the intermediate level andpercent were in the low 

level. 

On examining the relationship between the variables, a relationship was seen between social 

capital and the job satisfaction and based on regression analysis, the enjoyment of amenities, 

social cohesion, social relations, social trust, social security, social participation and social 

capital showed……. percent variance stressing job satisfaction. 
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 مقدمه

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های  اقتصادی و اجتماعی جوامع   

نقش طرح این مفهوم در بسیاری از مفاهیم اقتصادی نشاندهنده اهمیت . مدرن مطرح شده است

سرمایه اجتماعی در عمل مبتنی بر . ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است

عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده و شناسایی آن به عنوان یك سرمایه چه در سطح مدیریت کالن 

توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمان، می تواند شناخت جدیدی را از سیستم های 

امروزه سرمایه . ماعی ایجاد کرده و مدیران را در هدایت بهتر سیستم ها یاری کنداجت -اقتصادی

اجتماعی به سرعت مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است، در میان سیاستگذاران، 

به عالوه از جانب افکار عمومی . سیاستمداران و محققان به یك شکل مورد استفاده قرار می گیرد

ده از سرمایه اجتماعی به عنوان راهی برای توصیف و درک رفاه اجتماعی فشار زیادی برای استفا

 . وجود دارد

مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوند ها و ارتباطات میان اعضای یك شبکه به عنوان منبع با ارزش   

سرمایه . اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود

اجتماعی در یك معنای عام، نوعی سرمایه گذاری در روابط اجتمـاعی است که با بـازده مورد 

البته بازار لفظی استــعاره ای است و محـدودة آن در تحلیل . ار در بازار تعــریف می شودانـتظ

های گوناگون می تواند اقتــصادی، سیاسی، اجتماعی و یا بازار کار باشد که در آن افراد با درگیر 

صلی اندیشه ا. شدن در تعامالت و شبکه های اجتماعی، منافع مورد انتظار را تولید می نمایند

سرمایه اجتماعی این است که خانواده، دوستان، همکاران دارایی بسیار مهمی را تشکیل می 

دهند که یك فرد می تواند در شرایط بحرانی آنها را به کار گیرد و یا برای منافع مادی استفاده 

 (.5: 4831توسلی، موسوی،)نماید

تماعی که در یك رابطة متعامل قرار سه مؤلفه اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اج  

گرفته و هـر کدام تقـویت کننــدة دیگری هســتند از ابعـاد و مؤلـفه های اصـلی سرمایـه 

 . اجتماعی محـسوب می شوند

امروزه سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمتری از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و  جوامع 

دامنه کاربرد و پژوهشی بالقوه گسترده ای دارد و از مالحظات سرمایه اجتماعی . ایفا می کند

نظری، تاریخی و فلسفی در رشته های مختلف علوم همچون جامعه شناسی، مردم شناسی، 

اقتصاد، تاریخ و مسائل روش شناختی مرتبط با کارهای میدانی گرفته تا ایجاد شاخص های 

گون همچون بهــداشت خــانواده، آموزش، مناسب برای شرایط مختلف، مشکالت حوزه های گونا

سیاسـتگذاری، سازمانهای غیر دولتی، تصمیم گیرهای جمعی، تامین اجتماعی و همچنین طیف 

وسیعی از شرایط تجربی که می توان به مطالعه سرمایـه اجـتماعی در آن پرداخـت یعـنی 

 (. 484: 4831تاج بخش ، ) شـهرو روسـتا، کشـورها و فرهـنگ های مختلـف را در بر می گیرد
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 و تعامالت حاصل ندارد؛بلکه وجود فیزیکی صورت به ها سرمایه خالف سایر بر اجتماعی سرمایه

 جدی آمدن پایین موجب تواند می آن دیگرافزایش از طرف و بوده اجتماعی و گروهی هنجارهای

 .گردد ها سازمان های عملیاتی هزینه نیز و جامعه اداره های هزینه سطح

می دانیم که توسعه جریانی است چند بعدی، که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت 

توسعه عالوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد . اجتماعی را به همراه دارد –کل نظام اقتصادی 

شامل دگرگونی اساسی در ساخت های نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و وجه 

ی مردم است از سویی هم می دانیم که عوامل متعددی در توسعه یا عدم توسعه نظرهای عموم

جوامع مؤثر است، یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه جوامع، بهره وری است، یعنی استفاده 

مفید و مؤثر از عوامل تولید از جمله نیروی انسانی و در سازمانها و نهادها، یکی از عوامل مؤثر بر 

همانا رضایت شغلی باالی نیروی انسانی است یعنی اگر رضامندی شغلی که یکی از  بهره وری،

جنبه های مهم زندگی یك فرد است حاصل نگردد، این عدم رضایت ، باعث عدم رضایت از کل 

زندگی و نتیجتاً باعث کاهش بهره وری فرد در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 

مانها و نهادها و ادارات در کنار تالش در جهت افزایش سطح سواد، پس ساز. فرهنگی می شود 

دانش نیز میزان سالمت و مهارتهای فرد، باید بسته های مناسب ترفیع و ارتقاء و نظام مناسب 

پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تشویق و تنبیه را در جهت افزایش رضایت شغلی 

  4871گیدنز، )ره وری و نتیجتاً توسعه در دستور کار قرار دهد کارکنان با چشم انداز افزایش به

:447.) 

سازمانها در زندگی انسان معاصر نقش اساسی را ایفا می کنند چون مردم مقدار زیادی 

از اوقاتشان را در آنها می گذرانند به همین علت نیروی کار یعنی بخش عمده جمعیت 

خود را در سازمانهایی می گذرانند که بالغ کشور بیش از یك سوم ساعات بیداری 

در هر سازمانی نیروی انسانی بزرگترین سر مایه می باشد لذا . برایشان کار می کنند

توجه به روحیات و شناخت نگرشهای نیروی انسانی شاغل در هر سازمانی از ضرورت 

(.87: 4878مچیل ،. )باالیی برخوردار است  

های تبادالت و نعامالت مرتبط با اجتماع و تا هزینهی اجتماعی مناسب قادر است سرمایه

سازمانهای مختلف نظیر قراردادها، کنترل و نظارت از طریق سلسله مراتب و مقررات بوروکراتیك 

ها  و های تعامالت اجتماعی واقتصادی در گروههزینه.  را در حد قابل توجهی کاهش دهد

ای نیستند باالست و این امر به دلیل باال رفتن سازمانها یی که دارای سرمایه اجتماعی بهینه

ی اجتماعی یك هر چه سرمایه. های نظارت و کنترل، و اعمال دستورالعملهای رسمی استهزینه

-های مربوط به این تعامالت رسمی میسیستم اجتماعی باالتر باشد، موجب پایین آمدن هزینه

هماهنگی بین اعضای سیستمهای اجتماعی بر ی این واقعیت است که دهندهاین امر نشان. گردد

اساس هنجارهای غیر رسمی در حال تبدیل شدن به یك بحث مهم در جوامع پیشرفته است و 



فیلد، . )گرددهای مهمتر در الگوهای اقتصاد نوین میبتدریج در حال پیدا کردن جایگاه

4834،8،  :53      ) 

. سی در افزایش عملکرد شغلی کارکنان داردرضایت شغلی از جمله مفاهیمی است که نقش اسا

مطالعات . کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی است باشد که تعیین رضایت شغلی مفهومی می

وری، دلسوزی کارکنان  متعدد نشان داده است که رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره

. کمیت و کیفیت کار استنسبت به سازمان، تعلق و دلبستگی آنان به محیط کار و افزایش 

 (. 31: 4838بحرالعلوم، )  باشدوری مینیروی انسانی دارای انگیزه مهمترین عامل بهره

در صورتیکه افراد شاغل از شغل خود رضایت داشته باشند احساس خشنودی و تصویری مثبت از 

محیط کار نیز خود در حین انجام کار و فعالیت خواهند داشت که بر روابط اجتماعی آنان در 

تأثیرات مهم و مثبتی می گذارد و این احساس مثبت و خویشاوندی انگیزه ای قوی برای بازدهی 

شغلی بیشتر، مشارکت باالتر و قبول مسئولیتهای شغلی خواهد شد که نهایتاً به پایداری و حفظ 

منفی  اما چنانچه رضایت شغلی وجود نداشته باشد، پیامدهای. حرفه و شغل منجر می گردد

گوناگونی به همراه می آورد که از آن جمله می توان به غیبت از کار، حضور نامرتب در محل کار، 

... ارتباط ضعیف و بی عالقگی جهت پیشرفت و کسب مهارت های الزم شغلی و افسردگی و

 .استفاده نمود که در نهایت ممکن است بر ترک شغل منجر گردد

سیار مهم در جهت شناخت روحیات و نگرشهای مبحث رضایت شغلی یکی از مباحث ب

افراد در سازمانهای شغلی می باشد که تحقیقات بسیار زیادی را تاکنون به خود 

اختصاص داده است در ضرورت پرداختن به رضایت شغلی افراد شاغل به دو دلیل دیگر 

. نیز می توان توجه نمود  

 تاثیر آن بر روابط فرد در حین کار -4

 (.884: 4874توسلی،)وابط اجتماعی در محیط کار تاثیر آن بر ر  - 

 از سرمایه اجتماعی مختلف ابعاد بر عالوه تحقیق این با توجه به  سرمایه اجتماعی و ابعاد ان در

رابطه سرمایه اجتماعی  با  بررسی بر تأکید یشتر ومشارکت، اعتماد قبیل مشارکت،هنجارها،

  .رضایت شغلی کارکنان می باشد

 

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان  :  هدف کلي

 اهداف جزئي

 سنجش میزان سرمایه اجتماعی در بین کارکنان  

 سنجش میزان رضایت شغلی در بین کارکنان  

 سنجش میزان مشارکت اجتماعی در بین کارکنان  

 سنجش میزان  اعتماد اجتماعی در بین کارکنان  

 سنجش میزان  همبستگی اجتماعی در بین کارکنان  
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 مالحظات تئوریکي و تجربي

در زمینه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی به تفکیك در سازمانها ونهادهای مختلفی از جمله 

آموزش پرورش تحقیقات کسترده ای انجام شده است اما تحقیقی که مستقیما به رابطه سرمایه 

اشاره کند اندک است  در ذیل نیز تحقیقاتی که به تفکیك در زمینه اجتماعی و رضایت شغلی 

 سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی انجام شده به چند مورد اشاره می شود

مطالعه موردی )بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ورضایت شغلی  (4839)محمد پور و همکاران

سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های (دانشگاه کردستان :

سرمایه اجتماعی در واقع اثر اقتصادی . اجتماعی و اقتصادی جوامع مدرن مطرح گردیده است

کند و  است که انجام کارهای گروهی را تسهیل می ای از روابط میان عوامل اجتماعی مجموعه

توان به کاهش هزینه  از کارکردهای مهم سرمایه اجتماعی می. شود وری می موجب افزایش بهره

، (نظیر قراردادها، سلسله مراتب، مقررات دیوان ساالرانه)مبادله، تسهیل برخی از مناسبات رسمی 

. العات، تقویت ابتکارات و کاهش فساد اشاره کردرضایت شغلی، بهبود کارایی، سرعت تبادل اط

تحقیق حاضر به منظور شناسایی سطح سرمایه اجتماعی با تاکید برعنصراعتماد اجتماعی، و 

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان در حوزه جامعه آماری دانشگاه کردستان 

رابینز، ) فرد نسبت به شغلش تعریف کرد توان نگرش کلی  رضایت شغلی را می. انجام شده است

رضایت شغلی عبارت است از دوست داشتن وظایف مورد لزوم یك شغل، شرایطی که (. 4871

بطورکلی، (. 4874شرتز،) شغل در آن انجام می گیرد و پاداشی که برای آن دریافت می شود 

دیگر در شرایطی بین  بعضی افراد به شغل خود نگرش مثبت و برخی، نگرش منفی دارند و برخی

چه عاملی یا عواملی موجب رضایت یا عدم رضایت از شغل می گردد؟ . این دو حالت می باشند

مسلماعوامل متعددی ممکن است باعث رضایت یا عدم رضایت از شغل باشد ،دراین تحقیق ما به 

برای . ایم مطالعه تاثیر گذاری میزان سرمایه اجتماعی درمحیط برمتغیر رضایت شغلی پرداخته

نمونه از میان کارکنان واعضای هیئت علمی جامعه آماری مورد 404تحقق این هدف تعداد 

مطالعه به روش نمونه گیری طبقه ای وسپس تصادفی ساده انتخاب وازطریق پرسشنامه اطالعات 

الزم جمع آوری گردید وداده ها بااستفاده از روشهای آماری شامل تحلیل همبستگی، تحلیل 

تحلیل همبستگی میان . انس یك طرفه، و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتواری

سطح سرمایه اجتماعی ورضایت شغلی نشان داد که میان این دو متغیر همبستگی معنی دار 

 .وجوددارد

بررسی تاثیر میزان سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان با (4834)و ساالر زاده حسن زاده 

شناخت میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان ابتدایی شهر تبریز انجام هدف 

سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی معلمان از عامل های بسیار مهم در امر توسعه و رفاه  .گرفت



روش مطالعه در این تحقیق، پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه ساخت یافته . اجتماعی است

متغیر سرمایه اجتماعی با مقیاس بولن و اونیکس و متغیر رضایت شغلی با . است بهره گرفته شده

 1و   نفر از معلمان ابتدایی نواحی  840حجم شامل . مقیاس برایت فیلد اندازه گیری شده است

متغیر مستقل این تحقیق . است که به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شده اند

متغیر وابسته، رضایت شغلی است که نتایج به دست آمده رابطه معنی داری  سرمایه اجتماعی و

از آنجا که این بررسی نخستین پژوهشی بود که تاثیر میزان سرمایه . بین آنها نشان می دهد

اجتماعی را بر رضایت شغلی در ایران مورد مطالعه قرار می داد، امید است راه را بر بررسی های 

تی در این زمینه هموار کند تا برنامه ریزی رفاه اجتماعی معلمان بتواند هم بنیادی و کاربردی آ

موجب افزایش سرمایه اجتماعی گردد و هم از این سرمایه در جهت افزایش رضایت مندی بهره 

 گیرد

بررسی رابطه بین  (4833) حسین پوراصل مهدی,عباس زاده محمد,علی زاده اقدم محمدباقر

پژوهش حاضر با  ت شغلی کارکنان گمرکات استان آذربایجان غربیسرمایه اجتماعی و رضای

هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان گمرکات آذربایجان غربی صورت 

سرمایه اجتماعی در سه بعد اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی . گرفته است

اسمیت، کندال هالین اندازه گیری شده ( JDI)لی و رضایت شغلی به وسیله شاخص توصیفی شغ

روش مطالعه، پیمایشی و از پرسشنامه استفاده شده و شیوه نمونه گیری به روش طبقه ای . است

یافته ها نشان می دهد که رضایت شغلی نمونه مورد مطالعه با میانگین . متناسب می باشد

در حد ( 489,79)ی نمونه آماری در حد مطلوب نبوده و میزان سرمایه اجتماع( 470,57)

متوسط ارزیابی می گردد و میزان اعتماد اجتماعی در حد متوسط به پایین، انسجام اجتماعی در 

حد متوسط و مشارکت اجتماعی متوسط به باال بوده است و نتایج آزمون ها هم نشان می دهد 

ا متفاوت است و بین که رضایت شغلی کارکنان با توجه به وضعیت تاهل و پست سازمانی آنه

با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی ( سرمایه اجتماعی)اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی 

بدین معنی که هر چه قدر در گمرکات سرمایه اجتماعی بیشتر باشد رضایت . داری وجود دارد

 .شغلی کارکنان نیز بیشتر خواهد شد
و رضایت بین دو گروه کارکنان انگلیسی و  های شغلی در تحقیق دیگری، رابطة بین انگیزه

نتیجة این . ای ساکن در انگلیس با استفاده از روش تحلیل محتوا مطالعه شده است نیجریه

ای و عوامل  وری کارکنان نیجریه ای شغلی در بهره تحقیق نشان داده است که فاکتورهای زمینه

شود که  چنین بحث می. مؤثر است محتوایی در رضایتمندی و کارآیی کارکنان انگلیسی بیشتر

های بیرونی نظیر مزایا، دستمزد، شرایط فیزیکی کار دارای ارزش  در جوامع در حال توسعه پاداش

های درونی مانند فرصت برای پیشرفت، شناخت و ارزش دادن به ذات  بیشتری است تا پاداش

 .Adigun)شود  اهمیت می ها در کارآیی و رضایت شغلی دارای کار، بدین ترتیب، تمایز فرهنگ

499 .) 
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 تالکوت پارسنز و رضایت شغلي در سازمانها 

پارسنز استدالل می کند که سازمانها را می تواند به عنوان سیستم در نظر گرفت در نخستین 

) وظیفه تحلیلگر سازمان این است که ارزش ها و هدف های سازمان از دیدگاه فرهنگی و نهادی 

 .نگریست( ها آنها نشأت می گیرند که از ارزشها و هدف

ارزشهای سازمان نیز به نوبه خود باید با ارزشهای جامعه همساز باشد مشروعیت هدف های 

. ناشی می شود(جامعه)سازمان از سهم آنها در تأمین نیازهای کارکردی نظام اجتماعی بزرگتر 

ش های سازمانی به شیوه ادغام ارزشهای جامعه در هدف های سازمان نتایج دیگری را دارد نق

ایی طرح و تنظیم می شوند که با انتظاراتی که افراد شاغل در سازمان به همراه می آورند، 

هماهنگ هستند این انتظارات خود نتیجه فرآیندهای مشترک درونی ساختن هنجارهای جامعه 

 :       دو نوع رضایت در جامعه برای افراد وجود دارد. و اجتماعی شدن هستند

 رضایت ابزاری در سطح سازمان - رضایت روانی    -4

رضایت های روانی؛  شامل تأیید فرد از جانب دیگران، تصدیق موفقیت شغلی و تأمین شغلی  

 . است

رضایت ابزاری؛ شامل پاداش های موجود در سازمانهاست که اساساً از نوع  پاداش های مادی 

 (.478- 47، صص4871صبوری،.) است

 :ی و نتیجه گیری از این مبحث می توان به موارد زیر اشاره نموددر جمع بند

 در رویکرد پارسنز سازمانها به عنوان یك سیستم در مقابل با جامعه نگریسته می شوند .1

دراین رویکرد، درنتیجه تعامل بین سازمان و جامعه ارزشهای اجتماعی با افراد به درون  .2

 .سازمان منتقل می گردد

زمان ها دارای ارزش ها و انتظاراتی هستند که از جامعه و ارزشهای آن افراد شاغل در سا .3

 کسب کرده اند

هدف های سازمانی به صورتی طرح وتنظیم می شوند که با ارزش های جامعه هماهنگ  .4

باشند که این از طریق هماهنگی نقشهای درون سازمان با انتظارات افراد شاغل در سازمان 

 صورت می پذیرد

ها را در قالب رضایت روانی و ابزاری بیان می دارد که افراد شاغل با خود آنها را از  پارسنز ارزش

 .جامعه به درون سازمان آورده اند و سازمان بایستی در جهت ارضاء آنها بکوشد

مورد اشاره قرار ( 004 )ایده بررسی سرمایه اجتماعی سازمان ها در تحقیقات کوهن و پروساک

نند کوهن و پروساک اعتقاد دارند که سرمایه اجتماعی می تواند به توسعه افرادی ما. گرفته است

به اشتراک گذاشتن » مزایای سرمایه اجتماعی سازمانی عبارت است از. اقتصادی کمك نماید

، (درون سازمان، بین سازمان و شرکاء)بهتر دانش، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد، ایجاد روح تعاون



کاهش هزینه های استخدام، کمك به آموزش، ابقاء دانش سازمانی،  کاهش نرخ جابه جایی،

 .«کاهش تغییرات نیروی کار، افزایش فعالیت های مرتبط با ثبات سازمانی و درک مشترک

سرمایه اجتماعی سازمانی از طریق عناصری از قبیل اعتماد، درک متقابل، تعهد و ثبات،   

ا را در محیط کسب و کار در حال تغییر، حفظ می ارتباطی را به وجود می آورد که سازمان ه

این سرمایه از طریق . سرمایه اجتماعی سازمانی باعث انسجام کارکنان و مدیران می شود. نماید

تسهیل در فعالیت های جمعی موفقیت آمیز، ارزش افزوده ایجاد می نماید و منبعی است که می 

سرمایه ویژگی تعامالت اجتماعی را در یك سازمان این . تواند مدیر و کارکنان را بهره مند سازد

: 4834کاووسی،)منعکس می سازد و می تواند با سایر منابع فیزیکی، مالی و انسانی برابری نماید

93.) 

 

، انسجام  تقسيم بندي سرمایه اجتماعي بر اساس سه مؤلفه اعتماد اجتماعي

  ، مشارکت اجتماعي اجتماعي

انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی که در یك رابطة متعامل قرار سه مؤلفة اعتماد اجتماعی، 

گرفته  و هرکدام تقویت کنندة دیگری اند از مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی محسوب می 

 .شوند

اعتماد در متن کنش های انسان نمود پیدا می کند، به خصوص در آن دسته : اعتماد اجتماعي

آینده دارند و آن نوعی رابـطه کـیفی است که به تعـبیر از کنش ها که جهت گیری معطوف به 

اعتماد تسهیل کنندة مبادالت در فضای اجتماعی . کلـمن قدرت عمل کردن را تسهیل می کند

است که هزینة مذاکرات و مبادالت اجتماعی را به حداقل می رساند و برای حل مسائل مربوط به 

. نصر پیش قراردادی و مقوم حیات اجتماعی استنظم اجتماعی نقش تعیین کننده ای دارد و ع

به تعبیری مفاهیم مربوط به اعتماد به طور بالقوه روابط اجتماعی را توصیف می کنند که 

فـوکویاما . دربردارندة تمایزات افقی بین حوزه های مربوط به فضای عمومی و شخصی است

ماعی در معنای ارزش های جمعی از اعـتماد به مثـابه شاخصی برای بیان سرمایه اجت( 4994)

شبکه های اجتماعی و اخالق فرهنگی، که بنیاد رشد و ثبات اقتصادی را تشکیل می دهند، 

 (.38 : 4833ازکیا، غفاری،)استفاده می کند

به . انسجام اجتماعی داللت بر توافق جمعی میان اعضای یك جامعه دارد: انسجام اجتماعي

ر میزان و الگوی رابطه متقابل بین کنشگران، گروه ها و خرده انسجام، در کل، ناظر ب"عبارتی 

 (.35 : 4833ازکیا، غفاری به نقل از افروغ،) "فرهنگ های تمایز یافته است
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حرکت گروه ها و نیروهای مختلف درون جامعه در مسیر نفع جمعی، را انسجام اجتماعی می 

هرچند که . فع فردی دانسته می شودنامند به گونه ای که در این شرایط نفع جمعی مقدم بر ن

در این حالت نیز اگر چه تمام گروه ها در راستای نفع جمعی جامعه تالش می کنند اما در عین 

حال تك تك انسان ها نیز به اهداف خود می رسند و به عبارتی نفع فردی و جمعی اعضای یك 

 (.149: 4879رفیع پور،)جامعه، در یك مسیر و یك جهت قرار می گیرد

مشارکت از نظر لغوی به معنای شرکت دو جانبه و مـتقابل افـراد برای : مشارکت اجتماعي

(. همان)از منظر جامعه شناسی مشارکت نوعی فرآیند تعاملی دوسویه است. انـجام امـری است

مشارکت اجتماعی داللت بر گسترش روابط بین گروهی در قالب انجمن های داوطلبانه، باشگاه 

یه ها و گروه هایی دارد که معموال خصلتی محلی و غیر دولتی دارند و هدفشان ها، اتحاد

مشارکت و درگیر ساختن مردم در فرآیندهای اجتماعی مختلف در قالب سیاست های اجتماعی 

برآن دسته از فعالیت های ارادی داللت دارد که از طریق "به عبارتی مشارکت اجتماعی . است

امور محله، شهر و روستا شرکت کرده و به صورت مستقیم یا غیر آنها اعضای یك جامعه در 

 (.403: 4859محسنی تبریزی،)"مستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند

تعدد و گستردگی سازمان های محلی و غیر دولتی در یك جامعه، بیانگر وجود مشارکت 

بسط و گسترش مشارکت  اجتماعی در آن جامعه است، تا جایی که جامعه مدنی بواسطه

نهادهای مدنی، تشکل هایی مردمی و غیر دولتی . اجتماعی و نهادی های مدنی تعریف می شود

هستند که در حد فاصل مردم با دولت بوجود می آیند و بخشی از مردم را برای دستیابی به 

هادها که دامنة فعالیت این ن. هدفی مشخص در یکی از حوزه های اجتماعی سازماندهی می کنند

اتحادیه های . به منظور مشارکت سازمان یافته مردم تشکیل می گردند بسیار گسترده است

صنفی، احزاب سیاسی، بنگاه های اقتصادی خصوصی، شرکت های تعاونی، گروه های هنری، 

مطبوعات، مؤسسات خیریه و حتی اجتماعات محلی مشتمل بر ساکنان یك خیابان و محله می 

 (.98 : 4838ازکیا، غفاری،)یی از نهادهای مدنی باشندتوانند مثال ها

با توجه به اینکه دیدگاه های مختلفی درباره سرمایه اجتماعی وجود دارد، پس از مطالعه آنها، از 

موران سرمایه .دیدگاه موران برای بررسی سرمایه اجتماعی در این تحقیق استفاده شده است 

و رابطه ای بررسی کرده است که بعد ساختاری شامل اجتماعی را بر اساس دو بعد ساختاری 

 .مؤلفه شبکه های ارتباطی و بعد رابطه ای شامل مؤلفه های اعتماد و صمیمیت است 

در این تحقیق دیدگاه موران بدون لحاظ کردن  ابعادی که وی برای سرمایه اجتماعی در نظر 

ارتباطی ،اعتماد و صمیمیت است گرفته وتنها با توجه به مؤلفه های آن که شامل شبکه های 

 . مورد استفاده قرار گرفته است 

سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم »فوکویاما معتقد است که : فوکویاما 

های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده است و موجب پائین 

 ( 4:  4994فوکویاما ، )« می شودآمدن سطح هزینه های تبادالت و ارتباطات 



بوردیو سرمایه اجتماعی را سرمایه ارتباطات اجتماعی می داند که در صورت لزوم، حمایت های 

. مفید را ایجاد می نماید؛ افراد برای حفظ ارزش سرمایه اجتماعی خود، باید روی آن کار نمایند

ارند و ارزش ارتباطات یك فرد به تعداد تراکم و دوام ارتباطات هر دو اهمیت فراوان د»از نظر او 

از نظر . هر ارتباط بستگی دارد( فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی)ارتباطات فعال شده و حجم سرمایه

سود مادی و یا )او اتحاد درونی شبکه ها زمانی میسر می شود که عضویت سبب ایجاد سود شود

سیلهای برای حفظ موقعیت اجتماعی و او سرمایه اجتماعی را نوعی دارای امتیاز و و(. نمادین

فیلد، )«مایملك انحصاری برگزیدگان جامعه، جهت استحکام بخش موقعیت نسبی آنان می داند

4834 : 7.) 

 

 فرضيه اصلي

 رسد بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی رابطه وجود داردبه نظر می

 فرضيه هاي فرعي

 لی رابطه وجود داردرسد بین مشارکت اجتماعی و رضایت شغبه نظر می

 رسد بین  اعتماد اجتماعی و رضایت شغلی رابطه وجود داردبه نظر می

 رسد بین همبستگی اجتماعی و رضایت شغلی رابطه وجود داردبه نظر می

 رسد بین احساس عدالت اجتماعی و رضایت شغلی رابطه وجود داردبه نظر می

 غلی رابطه وجود داردرسد بین احساس امنیت شغلی و رضایت شبه نظر می

 روش شناسي

. با ابزار پرسشنامه داده ها و اطالعات جمع آوری شده اند روش مطالعه پیمایشی است و

نفر تشکیل  4141جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بانك رفاه شامل صف و ستاد  به تعداد 

روش نمونه گیری تصادفی .نفر بدست آمد 100بنا بر فرمول کوکران تعداد نمونه برابر . می دهند

برای پایایی متغیرها از روش پایداری .مشاهده فرد  می باشد سیتماتیك می باشد، واحد تحلیل  و

های مربوط به هر یك از  استفاده شد، یعنی با بررسی ضریب آلفای گویه( ضریب آلفا)درونی 

کند  ها را تأیید می ها انسجام درونی باالی گویه آن ی ضریب آلفای نسبتاً باالی  متغیرها و محاسبه

در این تحقیق برای تعیین . می باشد 39/0نباخ ابزار تحقیق برابر و در نهایت ضریب الفای کرو

منظور از اعتبار صوری . از روش اعتبار صوری استفاده شده است( پرسشنامه)اعتبار ابزار تحقیق 

بدین منظور از نظریات . میزان توافق متخصصان یك امر در رابطه با یك شاخص یا معیار است

های  شناسی در زمینه منطبق بودن محتوای سؤاالت با ویژگی متخصصان و کارشناسان جامعه

 . مورد نظر استفاده شده است

 یافته ها

درصد از حجم نمونه مرد  می باشند  که  53/0نفر در حدود   7 یافته های توصیفی نشان داد   

درصد از حجم نمونه زن  هستندکه  0/ 8نفر در حدود  8 4بیشترین میزان حجم نمونه است و 
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درصد از حجم نمونه متاهل می  4/34نفر در حدود  5 8.باشد مترین میزان حجم نمونه میک

درصد از حجم نمونه مجرد  8/47نفر در حدود  59باشند  که بیشترین میزان حجم نمونه است و 

درصد از حجم نمونه  8/40نفر در حدود  04 .باشد هستندکه کمترین میزان حجم نمونه می

 8/0نفر در حدود  4هستند که بیشترین میزان حجم نمونه است و ( انستحصیالت لیس)دارای

 . باشد هستند که کمترین میزان حجم نمونه می( تحصیالت دکترا)درصد از حجم نمونه دارای

یافته های توصیفی سرمایه اجتماعی و ابعاد آن نشان داد کارکنان بانك رفاه در مشارکت 

از اعتماد اجتماعی باالیی قرار  8/53و(  1/78) خوردارنداجتماعی سازمانی  از سطح باالیی بر

درصد  4/19دارند  ،همبستگی اجتماعی در بین پاسخگویان نمونه در سطح متوسطی قرار دارد و 

احساس  عدالت اجتماعی در بین کارکنان  در محیط کارشان نسبتا باالست .اعالم نموده اند 

 درصد  45حدودا 

(  1/54)میزان رضایت شغلی خود را سطح خوب ارزیابی کرده اندنمونه مورد مطالعه  3/13

 (  58/ )همچنین  سرمایه اجتماعی در بین پاسخ گویان  از سطح باالیی برخوردار است 

 یافته های مربوط به آزمون فرضیه ها نشان داد

 رسد بین مشارکت اجتماعی و رضایت شغلی رابطه وجود داردبه نظر می: 4فرضیه شماره

 

 «مشارکت اجتماعی و رضایت شغلی» ضریب همبستگی پیرسون  بین :  ول شمارهجد

 رضایت شغلی های آماریشاخص متغیر

 

 مشارکت اجتماعی

 418/0 ضریب همبستگی پیرسون 

 008/0 سطح معنی داری دو دامنه

 839 تعداد

معنی  008/0و در سطح  418/0مطابق ارقام مذکور در جدول،ضریب همبستگی این دو متغیر 

به عبارت دیگر هر چه میزان .دار است و رابطه مستقیم و مثبت  بین دو متغیر وجود دارد

اما نه در صد درصد موارد .مشارکت اجتماعی  افزایش یابد ، رضایت شغلی نیز افزایش می یابد

بنابراین . درصد از موارد این امر امکانپذیر است و این نتیجه قابل تعمیم می باشد 41,8بلکه در 

تایید می « .میزان مشارکت اجتماعی  و رضایت از شغل» فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه بین 

 .در سطح  خوب ارزیابی می شود( 418/0)شدت ارتباط این دو متغیر.شود

 رسد بین  اعتماد اجتماعی و رضایت شغلی رابطه وجود داردبه نظر می:  فرضیه شماره

 

 «اعتماد اجتماعی و رضایت شغلی» پیرسون  بین ضریب همبستگی :  جدول شماره
 رضایت شغلی های آماریشاخص متغیر

 

 اعتماد اجتماعی

 148/0 ضریب همبستگی پیرسون 

 041/0 سطح معنی داری دو دامنه

 890 تعداد



معنی  041/0و در سطح  148/0مطابق ارقام مذکور در جدول،ضریب همبستگی این دو متغیر 

به عبارت دیگر هر چه میزان  اعتماد  .مستقیم و مثبت  بین دو متغیر وجود دارد دار است و رابطه

اما نه در صد درصد موارد بلکه در .اجتماعی  افزایش یابد ، رضایت شغلی نیز افزایش می یابد

بنابراین فرضیه . درصد از موارد این امر امکانپذیر است و این نتیجه قابل تعمیم می باشد 14,8

شدت ارتباط .تایید می شود« .اعتماد اجتماعی  و رضایت از شغل» ی بر رابطه بین پژوهش مبن

 .در سطح  پایین ارزیابی می شود( 148/0)این دو متغیر

 

 

 رسد بین همبستگی اجتماعی و رضایت شغلی رابطه وجود داردبه نظر می: 8فرضیه شماره

 «عی و رضایت شغلیهمبستگی اجتما» ضریب همبستگی پیرسون  بین :  جدول شماره
 رضایت شغلی های آماریشاخص متغیر

 

 اجتماعی همبستگی

 459/0 ضریب همبستگی پیرسون 

  004/0 سطح معنی داری دو دامنه

 814 تعداد

 

معنی  004/0و در سطح  459/0مطابق ارقام مذکور در جدول،ضریب همبستگی این دو متغیر 

به عبارت دیگر هر چه میزان .متغیر وجود دارددار است و رابطه مستقیم و مثبت  بین دو 

اما نه در .همبستگی اجتماعی  از سطح باالیی برخوردار باشد ، رضایت شغلی نیز افزایش می یابد

درصد از موارد این امر امکانپذیر است و این نتیجه قابل تعمیم  45,9صد درصد موارد بلکه در 

« .همبستگی اجتماعی  و رضایت از شغل» طه بین بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر راب. می باشد

 .در سطح  باالیی ارزیابی می شود( 459/0)شدت ارتباط این دو متغیر.تایید می شود
 

 رسد بین احساس عدالت اجتماعی و رضایت شغلی رابطه وجود داردبه نظر می: 1فرضیه شماره

 «عی و رضایت شغلیاحساس عدالت اجتما» ضریب همبستگی پیرسون  بین :4جدول شماره
 رضایت شغلی های آماریشاخص متغیر

 

 احساس عدالت اجتماعی 

 818/0 ضریب همبستگی پیرسون 

 0/ 04 سطح معنی داری دو دامنه

 841 تعداد

    

معنی  0/ 04و در سطح  818/0مطابق ارقام مذکور در جدول،ضریب همبستگی این دو متغیر 

به عبارت دیگر هر چه میزان .دار است و رابطه مستقیم و مثبت  بین دو متغیر وجود دارد

اما نه .احساس عدالت اجتماعی از سطح باالیی برخوردار باشد ، رضایت شغلی نیز افزایش می یابد

درصد از موارد این امر امکانپذیر است و این نتیجه قابل تعمیم  81,8موارد بلکه در در صد درصد 
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احساس عدالت اجتماعی و رضایت از » بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه بین . می باشد

 .در سطح  باالیی ارزیابی می شود( 818/0)شدت ارتباط این دو متغیر.تایید می شود« .شغل

 رسد بین احساس امنیت شغلی و رضایت شغلی رابطه وجود داردنظر می به: 4فرضیه شماره

 «امنیت  شغلی و رضایت شغلی» ضریب همبستگی پیرسون  بین :  5جدول شماره
 رضایت شغلی های آماریشاخص متغیر

 

 احساس امنیت  شغلی

 178/0 ضریب همبستگی پیرسون 

 000/0 سطح معنی داری دو دامنه

 893 تعداد

معنی  000/0و در سطح  178/0مطابق ارقام مذکور در جدول،ضریب همبستگی این دو متغیر 

به عبارت دیگر هر چه میزان .دار است و رابطه مستقیم و مثبت  بین دو متغیر وجود دارد

اما نه در صد درصد .احساس  امنیت  شغلی افزایش یابد ، رضایت شغلی نیز افزایش می یابد

. درصد از موارد این امر امکانپذیر است و این نتیجه قابل تعمیم می باشد 17,8موارد بلکه در 

تایید می « .میزان امنیت  شغلی و رضایت از شغل» بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه بین 

 .در سطح  خوب ارزیابی می شود( 178/0)شدت ارتباط این دو متغیر.شود

 

 ه اجتماعی و رضایت شغلی رابطه وجود داردرسد بین سرمایبه نظر می: 5فرضیه شماره

 «سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی» ضریب همبستگی پیرسون  بین :6جدول شماره
 رضایت شغلی های آماریشاخص متغیر

 

 اجتماعی سرمایه

 753/0 ضریب همبستگی پیرسون 

 000/0 سطح معنی داری دو دامنه

 884 تعداد

 

معنی  000/0و در سطح  753/0جدول،ضریب همبستگی این دو متغیر مطابق ارقام مذکور در 

به عبارت دیگر هر چه میزان سرمایه .دار است و رابطه مستقیم و مثبت  بین دو متغیر وجود دارد

اما نه در صد درصد .اجتماعی  از سطح باالیی برخوردار باشد ، رضایت شغلی نیز افزایش می یابد

. ز موارد این امر امکانپذیر است و این نتیجه قابل تعمیم می باشددرصد ا 75,3موارد بلکه در 

تایید می « .سرمایه اجتماعی  و رضایت از شغل» بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه بین 

 .در سطح  باالیی ارزیابی می شود( 753/0)شدت ارتباط این دو متغیر.شود

 

 نتيجه گيري

فرآیند مشارکت به عنوان یك نظام کارکردی در سطح کالن، میانی، خرد با کارکرد های »

افزایش ثبات اجتماعی، ایجاد روحیه همبستگی و کاهش تعارضات گروهی و از بین بردن سلطه 

منافع فردی به منافع جمعی، تقلیل از خود بیگانگی، روحیه تفردجویی، تمرکزگرایی و نیز تعمیق 



های دموکراتیك، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و احساس تعلق و تعهد در فرد،  و بسط ارزش

بسط عدالت اجتماعی و توسعة خود اعتمادی، ابتکار، سربلندی، فعالیت، تعاون و غیره همراه 

یافته های استنباطی حاصل  از آزمون فرضیه در این تحقیق (.418-1: 4838حسنی،)«است

رابطه وجود دارد که این رابطه در « .جتماعی  و رضایت از شغلنشان داد بین میزان مشارکت ا

 .سطح  خوب ارزیابی شد

بر اساس یافته ها رابطه مستقیم و مثبت  بین دو متغیر اعتماد اجتماعی و رضایت شغلی  تایید 

گردید به عبارت دیگر با افزایش میزان اعتماد  اجتماعی میزان   رضایت شغلی نیز افزایش می 

وریکه فوکویاما معتقد است سرمایه اجتماعی، شکل و نمونه ملموسی از یك هنجار غیر بط.یابد

هنجارهای تشکیل دهنده . رسمی است که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند فرد می شوند

سرمایه اجتماعی می توانند از هنجار روابط متقابل دو دوست گرفته تا آموزه های پیچیده ای را 

چنین نیست که هر مجموعه ای از هنجارهایی با مصداق (.470: 4834خش،تاجب)در برگیرند

عینی، به تشکیل سرمایه اجتماعی بینجامد؛ این هنجارها باید به ایجاد و افزایش همکاری در 

گروه بینجامد و لذا با فضایل سنتی چون درستکاری، وفای به عهد، قابل اعتماد بودن در انجام 

  (.همان)ایر اینها مرتبط اندوظیفه، روابط متقابل و نظ
سطح باالی همبستگی اجتماعی  در بین کارکنان با افزایش ، رضایت شغلی همراه است بنا به 

نظرفرانسیس فوکویاما، مؤلفه های فرهنگ سازمانی عبارتست از صداقت، ادای تعهد و ارتباطات 

ارکت غیر رسمی دو جانبه و بر اساس نظریه هلی مشارکت به دو قسم مشارکت رسمی و مش

ساختار سازماني شامل جنبه هاي متعددي است ،که اندازه .تقسیم بندی شده است
رضایت شغلي اغلب تحت تأثير کنش . سازمان و ساختار رهبري مهمترین آنهاست 

براي نمونه کارگران در . متقابل اندازه سازمان و ارزشهاي شخصي کارکنان است 
الي دستمزد خود احساس رضایت مي کنند ، در سازمانهاي بسيار بزرگ از سطوح با

حالي که کارگراني که در مؤسسه هاي کوچك کار مي کنند ،  رضایت  خود را  بيشتر بر 
 (.65  :63 ازکمپ،)پایه  تنوع  شغل  و ارتباطهاي اجتماعي به دست مي آورند 

عدالت اجتماعی یافته های استنباطی این تحقیق موید این واقعیت است که رابطه بین احساس 

سازمانی و احساس امنیت شغلی  و رضایت شغلی تایید  و هر دو  رابطه    در سطح  خوب 

 ارزیابی شد

در نتیجه رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی تایید گردید و از سطح نسبتا باالیی 

است و به طور از نظر پاتنام سرمایه اجتماعی مانند سایر اشکال سرمایه مولد .برخوردار است 

ذاتی در ساختار روابط کنشگران و روابطی که بین اشخاص برقرار است یافت می شود؛ و مقوله 

ای مرتبط با جمع و جامعه است که هر چه تعداد کسانی که با یکدیگر کار می کنند، بیشتر 

با شود، مقدار سرمایه اجتماعی تولید شده نیز بیشتر خواهد شد؛ و هر چه تعداد کسانی که 

 .یکدیگر کار می کنند کاهش یابد، ذخایر سرمایه اجتماعی نیز بیشتر تحلیل خواهد یافت
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واژه سرمایه داللت می کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی 

ماهیتی زاینده و مولد دارد، یعنی ما را قادر می سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به 

اهدافمان دست یابیم، ماموریتهایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی 

وقتی می گوییم سرمایه های اجتماعی زاینده و مولد . یاری رسانیم که در آن زندگی می کنیم

کلمن، )هستند، منظور این است که هیچ کس بدون آن موفق نیست و حتی زنده نمی ماند 

4990 :800.) 
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سرمایه اجتماعی، اعتماد، »، شکل های سرمایه، مجموعه مقاالت (4831)بوردیو، پیر .3

 .نشرشیرازه: ، تهران«دموکراسی و توسعه
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 .توانبخشی
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تحلیلی از اندیشه پیربوردیو دربارة فضای منازعه آمیز و نقش »، (4838)توسلی، غالمعباس .41
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 اه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیسرمایه اجتماعی و رف
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 .انتشارات کویر
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 .و تحقیقات
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