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 مقدمه

جامعهه در دههه یایهانی  هده م سهت  ناهی ا ا هی  هتمایه اجتمهاعی را           درمفهوم رفاه اجتماعی 

ایتان هان  های  و نگتشها  شنتایج ی مایی ملی ارز ،ما این حال. تت از هت زمان دیگت نشان داد یترنگ

 طهور  مهه رفاه اجتماعی چنانچهه موواههد   . کند می از  طح یای ن  تمایه اجتماعی در کشور حکایت

غ تدولتهی، اعتمهاد   های  متواند مشارکت داوطلبانه افتاد و  ازمان یدیایدار در جامعه شکل مگ تد، ما

(. 5831  هاررزاده، ) مه خود جلب کندو ی وندهای قوی اجتماعی را ها،  اجتماعی م ان متدم و نهاد

 مباحه   متانگ زتهتین  محه   حهال،  در عه ن  و تتینقدیمی از یکی کارکنان، شغلی رضایت هئلمس

 مهت  مهثرت  عوامهل  درمهاره  کهه  مطالعات گوناگونی. ها ت  ازمان شنا ی جامعه و مطالعات  ازمانی

 دیگهت،  طهت   از. ا ت نت  ده هاین زم ن در قطعی نت جه مه هنوز ا ت، گتفته انجامشغلی  رضایت

 د هت  مهه  اجتمهاعی  طتیق روامه   از افتاد که هایی یاداش و منامع مثامه مه اجتماعی  تمایه مفهوم

 و اجتمهاعی   تمایهرامطه  زم نه در زیادی تحا اات ولی ا ت، یافتهای  مابول ت گستتده آورند، می

مندی را که از   ف ت زندگی و رضایتامتوزه ک(. 5831حا ات ان،) ا تگتفته انجام ن شغلی رضایت

 .دانند می ، تامعی از  تمایه اجتماعیاند  مه  رفاه اجتماعیهای  شاخص

 و ا هت  شهده  اقتصهادی  علوم متون وارد تازگی مه که. ا ت جدیدی مفهوم ،اجتماعی  تمایه 

  هه   و مهه د هت آورد   تو هعه  مباحه   در منا هبی  جایگاه کوتاهی زمان مدت در توانسته ا ت

 در  هو  این مه 5331 دهه از تدریج مه مفهوم این کارمتد. دکن کسب مسائل تو عه تب  ن در مسزایی

 فتانسه    و یاتنهام  رامهتت  کلمهن،  ج مز مانند افتادی تحا اات دانشگاهی ما های مااله وها  ر اله

 ندارد نتاالا قامل ت مادی  تمایه خال  مت  تمایه اجتماعی. یافت افزایی ی تموردیو ن ز فوکویاماو

 یدیهدار  انسهانی  ههای  گهتوه  م هان  در کهه  هایی ا هت  شبکه وها  تعامل دوجانبه، روام  از عبارت و

 متخهی  تسهه ل  مبادلهه،  هزینهه  کاهی مه توان می اجتماعی  تمایه اقتصادی کارکتدهای از .شود می

 مهبهود  ،(هها  آن امثهال  و  هاررانه  دیهوان  ماهترات  متاتب،  لسله قتاردادها، مانند) منا بات ر می

 تهتین  اصهلی  ،واقهع  در. کتد اشاره فساد کاهی و امتکارات تاویت تبادل اطالعات،  تعت کارایی،

 ایهن  ،ا هت  اقتصهادی  ههای  مبادله ویژه مه مبادله گونه هت اجتماعی تسه ل  تمایه اقتصادی کارکتد
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 ن هز  جههانی  نه  ما (.5831عبهدالملکی،  ) شهود  مهی منجت  اقتصاد در مبادله هزینه کاهی مه ویژگی

 هنجارهها  انسهانی و  روام  اجتماعی، نهادهای تأر ت حاصل که داند ای می یدیده را اجتماعی  تمایه

 این یدیده که ا ت داده نشان  ازمان این های تجتمه و ا ت اجتماعی تعامالت ک ف ت و کم ت مت

 مهت  اجتمهاعی  تمایه ه  .(lin, 2008)دارد  موتله   کشورهای تو عه و اقتصاد مت توجهی قامل تأر ت

 هنجارههای  و تعهامالت  حاصهل  نهدارد، ملکهه   وجهود  ف زیکی صورت مه ی دیگتها  تمایه خال 

  هطح  آمهدن  یهای ن  موجهب  توانهد  مهی  آن افهزایی ، دیگهت  طهت   از و هستند اجتماعی و گتوهی

  وولکها   (.Putnam, 2000)شهود  هها    هازمان  عمل هاتی ههای   هزینهه  ن ز و جامعه ادارههای  هزینه

  هتمایه  کننهد،  جمعهی فعال هت  طهور    مهه  کند می قادر را متدم که هنجارهایی را و ارتباط های کهشب

 تمایه اجتماعی مه موضوعاتی از قب ل اعتمهاد،   ها، دوم تعتی  د ته در ماامل، در .داند می اجتماعی

های جمعی  نیدادن ک های متاامل اشاره دارد که افتاد را متای انجام هنجارها، روام  متاامل و کم 

های ر همی و   کند و مه عنوان محصول فتعی روام  اجتماعی و درگ تی مدنی در  ازمان آماده می

 .شهود  تعتیه  مهی   افتاد منافع جهت در منبعی مه عنوان اجتماعی  تمایه. کند غ ت ر می ظهور می

 کنشگتان د تتس در که داند اجتماعی می منامع از خاصی نوع را اجتماعی  تمایه 1کلمن نمونه متای

 کلمن. ا ت شده تعب ه کنشگتان روام  م ان  اختار در انواع دیگت  تمایه، خال  مت و گ تد می قتار

 مها  ی ونهد  طتیهق  ازهها   گهتوه  و افهتاد  که منامعی و  تمایه :کند تعتی  می چن ن را  تمایه اجتماعی

  (.woolcock, 2000) آورند د ته م توانند می ارتباطات نوع مه توجه ما و یکدیگت

(. 5831 گهودرزی، ) کهتد  تعتیه   شهغلی  مه نسبت فتد کلی نگتش توان می را شغلی رضایت

 انجهام  آن در شهغل  کهه  شهتایطی  شهغل،  ی  وظای  داشتن دو ت از ا ت شغلی عبارت رضایت

 شغل مه افتاد معضی کلی، طور هم(. 5831 گودرزی،) شود می دریافت آن متای یاداشی که و گ تد می

 حالهت  دو ایهن  مه ن  شهتایطی  در دیگهت  متخهی  و دارنهد  منفهی  متخی نگهتش  ،مثبت تشنگ خود

؟ نظهام آمهوزش و   شهود   مهی  شهغل  از نارضهایتی  رضایت یا موجب عواملی یا عاملی چه. ماشند می

                                                           
1. Woolcock  

2. Coleman        
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که ههت کهدام از ایهن عناصهت در ی شهبتد اههدا  آن        ا ت یتورش از عناصت موتلفی تشک ل شده

یکی از این عناصت، اهم ت خاصی در نظام آموزش و یتورش دارد و  معل  مه منزله.  ازمان مثرتند

 .مسزایی داشته ماشد تأر تنظام این های  هد تحاق تواند در  رضایت او از شغلی می

 سرمایه اجتماعی

در زم نه و اشکال گوناگونی مه عنوان یکی از مفهاه   کهانونی    « تمایه اجتماعی»در دو دهه اخ ت 

نظتان و یژوهشگتان از چند منظت مهه موضهوع    صاحب. ور و متوز یافته ا تعلوم اجتماعی ظه در

 هتی  هتمایه اجتمهاعی در    گ متخی در آرارشان مه دریل و علل شهکل . اند اجتماعی یتداخته  تمایه

 در نهایهت، . اند تب  ن و توص   کتدهمه امعاد  تمایه اجتماعی  ،و متخی دیگت اند جامعه اشاره کتده

ک هد  أی امدهای  تمایه اجتمهاعی در  هرهت زنهدگی اجتمهاعی و   ا هی ت      ت نتایج ودیگت مای  عده

آغاز  تا توان می را آن ریشه اما نوظهور ا ت، نسبت مه اصطالح این چند هت (.Norris, 2003)اند  کتده

 .کنند می جوو جست کال    و متادم اندیشمندان یآرا در را آن متخی حتی کتد، دنبال م ست  قتن

مهه   دشهو  گتفته می کار مه امتوزه که معنایی مه مفهوم این کارمتد معتادند (5333) ا ا  و فلدمن

ای  در ماالهه  وی .گتدد می ماز ،غتمی ویتج ن ای مدارس وقت  تیت ت ،هان فان.جی.ل نداهای  نوشته

 کتد،  هتمایه  مدر ه منتشت کار حاصل تاویت در مشارکت اهم ت مارهدر م الدی 5351  ال در که

 حسهن  مانند ،مس ار مطتح ا ت افتاد روزانه زندگی در که دانست می هایی دارایی شامل را اجتماعی

 واحد ی  که هایی خانواده و افتاد م ن اجتماعی روام  و همدردی احساس دو تی، و رفاقت تفاه ،

 ارهت  رد ن هز  جهاکو   ج ن 5315  ال در تأخ ت، مجدداً قتن ن   از ی  .دهند می تشک ل را اجتماعی

 توضه ح  وی .گتفهت  کهار  مهه  را اصهطالح  این مزرگ امتیکا شهتهای متگ و زندگی، خود کال   

 از صهورتی  شههتی،  موهتل   و قدیمی حومههای  محدوده در فشتده اجتماعیهای  شبکه که دهد می

 و خ امهانی  جنایهت  و جهتم  کهاهی  نظافهت،  حفه   مهاره در و دهنهد  می تشک ل را اجتماعی  تمایه

 نهادههای  عوامهل  مها  ماایسهه  در) م شهتتی  ارت و نای ک ف ت زندگی مهبود مارهدر یگتهای د تصم  

 (.5831 یاتنام،)دارند  (یل   مانند ر می
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 متای شنا ایی را واژه این شناس، جامعه ریت ایوان و منتاد لوری گلن ،5391 دهه در او دنبال مه

 .کار گتفتند مه شهتی درون اقتصاد لمشک توص   و انسانی  تمایه تو عه و اجتماعی مف د منامع

ههای   یهه نظت از انتاهاد  متای را اجتماعی  تمایه اصطالح اقتصادی های نظتیه حوزه رد لوری گلن

از  .گتفهت  کهار  مهه  شهتی درون اقتصادی و تو عه مشکل درآمد، توزیع مودن ناعادرنه و نئوکال   

  ازمان جامعهه  در و خانوادگی روام  اتذ در که ا ت منامعی مجموعه اجتماعی  تمایه لوری، نظت

درمهاره   کهه  مبهاحثی  .ا هت   هودمند  جهوان  یها  کهود   اجتماعی و شناختی رشد متای و دارد وجود

 شد، مطتح( 5391 ؛5393 ؛5331) مکت تو   خانوادگی روام  و انسانی  تمایه اقتصادی ی امدهای

 (.5831 عبدالملکی،) ا ت موده مثرت مفهوم این رواج در ن ز

 ابعاد سرمایه اجتماعی

 :امعاد  تمایه اجتماعی مه شتح زیت ا ت

 اعتماد اجتماعی

 تمایه اجتماعی و خم تمایه نظ  در جامعهه مهدنی   های  اعتماد اجتماعی یکی از مهمتتین شاخص

ی هها  نظهام وروامه  درراتجهان  کهه ا هت خشی انسجام ازوکاراعتماد ،مه تعب ت زتومکا. ا ت

ههای   گت مشارکت، تعاون اجتماعی و یهتورش ارزش  اعتماد تسه ل. کند می حف  وایجاد اجتماعی

 ،شود، منهامتاین  می موجب ی وند شهتوندان ما نهادهای موتل  اجتماعی اعتماد. ا ت  اررانه متدم

 هازی همکهاری م هان     مه  روام  انسانی ا ت که مه زم نههای  توان گفت، اعتماد یکی از جنبه می

فهتدی ا هت کهه    گتی اخالقی مثبت نسبت مه  جهت اعتماد نگتش و. شود می نجتاعضای جامعه م

ی  و همواره مثبهت  ا ای ا ت که ما آن مواجهاز یدیده اعتماد مب ن م زان ارزیامی ما. مورد تأی د ا ت

دیگهتی، حهالتی از راحتهی، اطم نهان و      گ هتی اخالقهی معطهو  مهه     اعتماد مه عنوان جهت. ا ت

 (.Fukuyama, 1995) دارداتکایذیتی را درمت

 شبكه روابط اجتماعی

 داشته رو مه افزایی روندی 5311 دهه ازها  آن تحل ل و تجزیه رشد و اجتماعی،های  شبکهتوجه مه 
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ای در حهال   تازه  وندهاییو  شدن، ضع   حال در  نتی ی وندهای که ا ت ماور این مت م شل. ا ت

 جمهع  م هان  ویهژه  ی ونهدهای  مجموعه»: کند یم ی تعت ینگونهرا ا یوی شبکه اجتماع. رشد ا ت

 کهل،  یه   مثامه مه که ا ت آن ی وندها این مشوصه وجه که مضاع ، صورت مه افتاد از مشوصی

در یهژوهی   یوقته  (.5831ف لهد،  )« ا هتفاده ا هت   قامهل  درگ هت،  افتاد اجتماعی رفتار تفس ت متای

از  یمتخه . گ هتد  می قتار یی مدنظتو چندتا ییروام  دوتا شود، می مه شبکه روام  توجه ی،اجتماع

 (.5831 عبدالملکی،) ند ازا روام  عبارت ینا

 مادر؛ و مثل خواهت، متادر، یدر یشاوندیخو روام  

 دو ت؛ و معل    ،مثل رئ یاجتماع های نای 

 تنفت؛ و داشتن، احتتام مثل دو ت یاحسا  روام  

 ی؛روح یا یجسم ات احساس تشامه در خصوص یا ییمثل آشنا یشناخت روام  

 ؛...خوردن ماکتدن، نهار مثل محبت یکنش روام  

شههتهای  گهی در   دل هل اعضهای خهانواده از هه ، مهه      یدر روام  مثل جهداافتادگ  هافاصله 

 ؛موتل 

  .ورزش یادانشگاه  یاکالس  ی رخدادهای همزمان مثل حضور دو نفت در  

 هنجارهای همياری

آن را مهال    حتهی  و ،را مولدتتین جزء  تمایه اجتمهاعی  یاتنام نوع خاصی از هنجارهای هم اری

مهن اکنهون ایهن     .یافته ا ت اصل هم اری تعم   مال   تمایه اجتماعی» :نامد می  تمایه اجتماعی

ماش ، ما ایهن اطم نهان کهه    انتظار داشته  آنکه چ زی فوراً در ماامل ده  می می کار را متای شما انجام

 (.5831یاتنام، ) «داد   متا یا خ خواه ددر طول راه شما یا دیگتی لط

 (:5831 یاتنام،) کند و در تعتی  هنجارهای هم اری مه دو نوع تعتی  اشاره میا

مبادله همزمان چ زهای ما ارزش متامت، مانند موقعی که همکاران روزهای تعط لشان : متوازن .5

 .کنند را ما ه  عوض می

طتفهه و غ تمتهوازن    ان ا ت که در همه حال یه  رامطه تبادلی مداومی در جتی: یافته تعم   .1
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مایهد   ا ت کند مبنی مت اینکه  ودی که اکنون عطا شده اما انتظارات متااملی ایجاد می ،ا ت

 .شوددر آینده مازیتداخت 

 رضایت شغلیهای  نظریه

 :اند از های رضایت شغلی عبارت متخی نظتیه

 نيازها نظریه

 مطهتح کهتد  « متاتب ن ازها  لسله» عنوان ما مازلو امتاهام را نسانا انگ زش ها نظتیه تتین مه  از یکی

احتهتام،   عشق، ن ازههای  مه ایمنی، ن از ف زیولوژیکی، ن ازهای ن ازهای از ا ت عبارت این ن ازها که

 مهود  معتاهد  مازلو .(در  و دانی کسب ن از و م ان و تحا ق آزادی ن ازهای) یشکوفاین ازهای خود

 جههت  ن ازهها  مهارتت   هطوح  و ن سهت  متانگ زاننده دیگت ،دشو متآورده ن ازهایاز   طح ی  هتگاه

 (.5831 گودرزی،) کنند فعال ت می مه شتوع فتد انگ زش

 انگيزش - بهداشتنظریه 

 نظتیهه  مها عنهوان   کهه  شد ی شنهاد«هتزمتگ فتدری » تو   انسان انگ زشی های نظتیه از یکی

 مهنهدس  و حسامدار نفت 111 حدود م ن در راای  مطالعه گهتزمت .شود می نام ده هتزمتگ دوعاملی

 نظتیهه  یه   ارائهه  مهتای  او .داد انجهام  ینسه لوان ا  یتتزمورگ محدوده در واقع در مث سات شاغل

 دریل و کتد تحل ل و تجزیه ها را یا خ  ر ، .کار گتفت را مه« وقایع محتانی م ان» روش محتوایی

 متمهوط  غالباً مد های احساس که ر  د نت جه این مه و کتد وتاجا ت را کارکنان نارضایتی و رضایت

 شهغل  محه    مهه  را نارضهایتی  و شغل محتوای مه شغلی رضایت عبارتی، مه. هستند شغل مح   مه

عوامل خشنود کننده را محت  ها و عوامل ناخشنود کننده را عوامهل مهداشهتی نام هد     .دانند می متموط

 (.5831گودرزی، )

  رآلدرف نظریه

زیسهتی،   ن هاز   هطح   هه  آلهدرفت  نظتیهه . نظتیه مهازلو ا هت   شده ماز ازی نظتیه این ،حا ات در
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 جهت را ن ازها که هدفی( ال : ا ت موی دو شامل ن از هت .شود را شامل می رشدی و وامستگی،

 د هته   هه  مهه  را مازلو گانه ینج ن ازهای آلدرفت. کنند می ارضا را ن ازها یندهایی کهافت(   ؛دهد می

 از یکهی  اگت ران اً، ماشد؛ فعال ن از ی  از م ی دارد امکان ،زمان هت در اورً، :داد نشان و کتد تاس  

 گهودرزی، )شهود    مهی  تشدید تت  نیای  طح ن از ارضای مه م ل شود، ارضا نتواند مار  طح ن ازهای

5831.) 

 ویكتور روم انتظار نظریه

 احتمهالی  ارزش معمهورً  کننهد،  رفتهار  چگونهه  مگ تنهد  م  تصه  اینکه از قبل افتاد ا ت معتاد روم

 چنه ن  و ا هت  انتظار نظتیه در انگ زش، توض ح تتین جامع. کنند می ارزیامی را اعمالشان مدهایای 

 انتظهار  قهدرت  که ا ت این مه متکی خاص طور مه عمل، متایها  گتایی قدرت که کند می ا تدرل

 گهودرزی، ) ا هت  م زانهی  چه مه مازده آن جذام ت درجه و تا  حد چه مع نی تا عمل مازده از ما

5831.) 

 مسهنده  ههای یادشهده   هدیگتی درماره رضایت شغلی وجود دارد که محاق مهه نظتیه   های هنظتی

 .کند می

 :توان مه موارد زیت اشاره کتد ضای  ازمان، میرضایت شغلی افتاد و اعاز جمله دریل اهم ت 

از م هزان رضهایت شهغلی    . شود می ایی و و کارایی کارمندانرضایت شغلی موجب افزایی توان

م ن رضایت شغلی و عملکهتد کارکنهان نهوعی    . آید می د ته وفاداری کارکنان مه  ازمان م طتیق

 (.5831 حا ات ان،) ارتباط وجود دارد

یت م زان  هتمایه اجتمهاعی مهت    تأمتر ی »در یژوهشی ما عنوان ( 5831) زاده  اررزاده و حسن

م ن  تمایه اجتمهاعی و رضهایت شهغلی معلمهان      مه این نت جه ر  دند که «یت شغلی معلمانرضا

متر هی  » در تحا ای ما عنهوان ( 5833)  زاده اقدم و همکارانلع. داری وجود دارد تبتیز رامطه معنی

نت جهه  « رامطه م ن  تمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنهان گمتکهات ا هتان آذرمایجهان غتمهی     

. داری وجهود دارد  یآن ما رضهایت شهغلی رامطهه معنه    های  لفهثه م ن  تمایه اجتماعی و مگتفتند ک

متر ی نای  تمایه اجتماعی مت رضایت شهغلی  » در یژوهشی ما عنوان( 5831) حا ات ان و متادی



  67                                                  ...    شغلی معلمان تربيت بدنی رضایت و اجتماعی سرمایه رابطه بررسی      

 

 

م ان کتدند  تمایه اجتماعی رامطهه مثبهت و معنهاداری مها رضهایت       «کارکنان اداره تعاون کتمانشاه

 هتمایه اجتمهاعی ارتبهاط     خود نت جه گتفتنددر تحا ق ( 5831) م گی و همکارانعلی. شغلی دارد

امطهه مه ن  هتمایه    متر هی ر در ( 1113) امهن و همکهاران  . مثبتی ما رضایت شغلی کشاورزان دارد

 تمایه اجتمهاعی و رضهایت شهغلی     م ان کتدنداجتماعی در م مار تان و رضایت شغلی یزشکان، 

 .دار داردمعنایزشکان رامطه 

 تحقيق های يهفرض

 :شود های تحا ق مه شتح زیت م ان می فتض ه

 .معنادار دارندشبکه روام  اجتماعی و رضایت شغلی معلمان تتم ت مدنی رامطه  

 .معنادار دارنداعتماد اجتماعی و رضایت شغلی معلمان تتم ت مدنی رامطه  

 .معنادار دارند هنجارهای هم اری و رضایت شغلی معلمان تتم ت مدنی رامطه 

 .معنادار دارند تمایه اجتماعی کل و رضایت شغلی معلمان تتم ت مدنی رامطه  

 گيری ، جامعه آماری و روش نمونهروش تحقيق

-همبستگی و مه لحها  زم نهه   -روش تحا ق حاضت توص فیاین تحا ق از نظت هد ، کارمتدی و 

مدنی ا تان همهدان   نفت معلمان تتم ت  311جامعه آماری این یژوهی را . موردی ا ت نوع یامی از

نفت از معلمان مودند کهه مهه    111 جدول مورگان، کارگ تی مهحج  نمونه تحا ق ما . اند داده تشک ل

 ای آوری اطالعهات در ایهن تحا هق کتاموانهه     روش جمهع . وا  شهدند تانای  طباه -روش تصادفی

 .ا ت( ت مه و  له یت شنامهآوری اطالعا جمع) و م دانی( نظتی تحا ق متونآوری  جمع)

 آوری اطالعات ابزار جمع

که مت ا اس تلف هق دو یت شهنامه  هتمایه     ا ت اخته  آوری اطالعات یت شنامه محاق امزار جمع

متای متر ی  ومتهکو یسوکی و یت شنامه ا تاندارد رضایت شغلیو ( 5831 عبدالملکی،) اجتماعی

 51روایی یت شنامه تو ه   . تتم ت مدنی ته ه شد رامطه  تمایه اجتماعی و رضایت شغلی معلمان
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طهور   یت شنامه مهه  81متای مه د ت آوردن یایایی، تعداد . نفت از ا ات د مدیتیت ورزشی تأی د شد

آزمون  SPSSافزار  های گتدآوری و از طتیق نتم تصادفی در اخت ار یا وگویان قتار داده شد و داده

 93/1، متای متغ ت  هتمایه اجتمهاعی و   31/1لفای کتونباخ آلفای کتونباخ انجام گتفت که ضتیب آ

 81در یت شنامه  .متای متغ ت رضایت شغلی مه د ت آمد که نشان از یایایی خو  یت شنامه ا ت

ال، عدالت  ازمانی ث  3 مارضایت مادی  آن،که در  کند می گ تی م زان رضایت شغلی اندازهال ث 

 51 همچنه ن، . شهود   هنج ده مهی  ال ث ه  9ما و امن ت شغلی  ،الث  3 ماال، خودشکوفایی ث  1ما 

متموط مه اعتماد اجتماعی،   ثال 1مطتح شده ا ت که  تمایه اجتماعی  متای متر ی م زانال ث 

 . ا تمتموط مه شبکه روام  اجتماعی   ثال 1متموط مه هنجارهای هم اری و   ثال 1

نظت، موهال   کامالً موافق، موافق، می رتصوارزشی ل کتت مه  ما اس ینج ما ها ثالاز   ی هت 

 .ه ا تمندی شد درجه و کامالً موال 

 های تحقيق یافته

افهزار   نهتم  کارگ تی ما مه همبستگی ی ت ون و آزمون فتیدمن ضتیب، اطالعات تحل ل و تجزیه متای

 .گتفتانجام  SPSS19 آماری

 .شود های تحا ق آزمون می در ادامه فتض ه

 .دهد می رامطه شبکه روام  اجتماعی و رضایت شغلی را نشانی نتایج متر  5جدول 
 رابطه شبکه روابط اجتماعی و رضایت شغلی. 1جدول 

 رضایت شغلی مؤلفه

 131/1 ی ت ونضتیب همبستگی  شبکه روام  اجتماعی

 11/1*  طح معناداری

 .معنادار ا ت اطم نان درصد 33همبستگی در  طح         

شود، شبکه روام  اجتمهاعی و رضهایت شهغلی معلمهان      مشاهده می 5ول جد درطور که  همان

مها افهزایی شهبکه     ،تهت  که این رامطه مستا   و مثبت ا ت، مه عبهارت واضهح   دارنددار  رامطه معنی

 .یامدروام  اجتماعی معلمان تتم ت مدنی، رضایت شغلی آنان افزایی می
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 رابطه اعتماد اجتماعی و رضایت شغلی. 2 جدول

 رضایت شغلی فهمؤل

 111/1 ی ت ونهمبستگی  اجتماعی اعتماد

 11/1*  طح معناداری

 .معنادار ا ت اطم نان درصد 33همبستگی در  طح         

اجتماعی و رضهایت شهغلی معلمهان رامطهه      اعتمادشود،  مشاهده می 1جدول  درطور که  همان

 اعتمهاد اجتمهاعی  ما افزایی  ،تت رت واضحکه این رامطه مستا   و مثبت ا ت، مه عبا دارنددار  معنی

 .یامدمعلمان تتم ت مدنی، رضایت شغلی آنان افزایی می
 

 رابطه هنجارهای همیاری و رضایت شغلی. 3 جدول

 رضایت شغلی مؤلفه

 198/1 ی ت ونهمبستگی  هنجارهای هم اری

 11/1*  طح معناداری

 . تمعنادار ا اطم نان درصد 33همبستگی در  طح        

و رضایت شغلی معلمان رامطهه   هنجارهای هم اریشود،  مشاهده می 8جدول  درطور که  همان

هنجارههای  مها افهزایی    ،تهت  که این رامطه مستا   و مثبت ا ت، مهه عبهارت واضهح    دارنددار  معنی

 .یامدمعلمان تتم ت مدنی، رضایت شغلی آنان افزایی می هم اری
 و رضایت شغلی رابطه سرمایه اجتماعی کل. 4جدول 

 رضایت شغلی مؤلفه

 151/1 ی ت ونهمبستگی   تمایه اجتماعی 

 11/1*  طح معناداری

 .معنادار ا ت اطم نان درصد 33همبستگی در  طح        

و رضایت شهغلی معلمهان رامطهه      تمایه اجتماعیشود،  مشاهده می 1جدول  درطور که  همان

 تمایه اجتمهاعی  ما افزایی  ،تت مثبت ا ت، مه عبارت واضح که این رامطه مستا   و دارنددار  معنی

 .یامدمعلمان تتم ت مدنی، رضایت شغلی آنان افزایی می اجتماعی
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 گيری بحث و نتيجه

اعضهای   همهه که  تمایه اجتماعی حالتی خنثی دارد و هم شه متای  کتدماید مه این واقع ت توجه 

ماننهد اعتمهاد   ) وانهد مثبهت ماشهد کهه معهد شهناختی      ت یم، ملکه در صورتی داردجامعه آرار مثبت ن

، (که شبکه روام  اجتماعی جزیی از ایهن معهد ا هت   ) و معد  اختاری  تمایه اجتماعی( اجتماعی

شهاهد آرهار و ی امهدهای     ،د، در غ ت این صهورت نمه م زان ماریی در جامعه وجود داشته ماش دو هت

رضهایت شهغلی از متغ تههای مهه  مهتای تع ه ن       . منفی  تمایه اجتماعی متای جامعه خواه   مود

عوامل اقتصادی ن ست، ملکه تامعی از کم هت و   تأر توری  ازمان ا ت و این امت صتفاً تحت  مهته

مُعد  تمایه اجتماعی یعنی، شهبکه روامه  اجتمهاعی،     8این یژوهی . ک ف ت روام  اجتماعی ا ت

مها رضهایت   هها   آن یه  از  و رامطه ههت  ا ت کار گتفته را مه اعتماد اجتماعی و هنجارهای هم اری

در این تحا ق مشوص شد رامطه شهبکه  . را متر ی کتده ا ت شغلی معلمان ورزش ا تان همدان

مار مودن . ا تروام  اجتماعی ما رضایت شغلی معلمان تتم ت مدنی ا تان همدان مستا   و مثبت 

داشتن شبکه . ل رضایت شغلی آنان ماشدتواند یکی از عوام یمم زان شبکه روام  اجتماعی معلمان 

کهتدن   ی همکهاران، فهتاه   هها  وعهده  اعتمهاد مهه  روام  اجتماعی قوی از طتیق تفتیح ما همکاران، 

و رفع و رجوع مشکالت از طتیق کار گتوههی   ،ی اجتماعیها گتوهیی متای عضویت در ها فتصت

ای ن ست کهه صهتفاً متهوان مها      رضایت شغلی یدیده. توان در معلمان رضایت م شتتی ایجاد کتد یم

ولهی آنچهه از نتهایج ایهن      .، ملکه امتی کامالً غ ت قامل کنتتل ا هت مهبود موش دریزی آن را  متنامه

مثبتی مت رضهایت   تأر تتواند  یمآید این ا ت که افزایی شبکه روام  اجتماعی  یمتحا ق مه د ت 

م ن رفاه اجتماعی آنهان  أدر ت دمدنی، مای مه اهم ت وظ فه معلمان تتم تما توجه . شغلی داشته ماشد

مسزایی  تأر تآرار خود را در نظام ورزش که در یتورش نسل آینده  معلمان رضایت ش  می. کوش د

هت چند مفهوم اعتماد ی چ ده و در  آن دشهوار ا هت، له کن در یه  رامطهه       .دهد میدارد، نشان 

 کهتدن، یهذیتش،    هه    صتاحت و مهازمودن،  اند از عناصتی وجود دارد که عبارتمبتنی مت اعتماد 

که   ستن ینا ،کنند یک  اعتماد نم  چمه ه یکه متخ ینا  لدل. جویانه حمایت و تمایالت همکاری

ناهی   ینهادها را در اجتا یا ت که ناتوان  لدل مدین ملکه  ستند،اعتماد ن یستههمه شا اعتااد دارند
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 یناگت ا تنباط ا. دارد ی دو ویهتأر تنهادها    تعم ییاتوان. اند خود مشاهده کتده ی ازنده و نظارت

 یوفها یی، گو  اتحا  لتخود مه فض یاعضا یبندکتدنیا  ارطبق چهار مع ینهاد های ی ماشد که رژ

 ی، معمورً خو  عمل کنند، روام  اعتماد افاها  ضدر کاهی تبع یمه عهد، عملکتد منصفانه و  ع

 یه  دهنهده    لرا مهه عنهوان عناصهت تشهک     یگتدیکه  کارمندان  جه،در نت. شود یم شکوفا یو عمود

ناکارآمد  یمشاهده نهادها ،مت عک . کتد خواهند اعتماد یکدیگتو مه  شنا ند یم  ا ی  یجمهور

 اعتماد اجتمهاعی  شداین تحا ق مشوص  در .کند   مدرن را تضع  ا یانسجام جوامع   تواند یم

ایهن رامطهه مسهتا   و     دار دارد کهه  معنهی همدان رامطه  ما رضایت شغلی معلمان تتم ت مدنی ا تان

مها  . تواند یکی از علل افزایی رضایت شهغلی ماشهد   یممارمودن م زان اعتماد اجتماعی . مثبت ا ت

م نند و تا  یمیی قامل اعتماد ها انسانهمکاران خود را ها  آن ،افزایی اعتماد اجتماعی در م ن معلمان

تواننهد اطم نهان    یمه معلمهان   ،همچنه ن . کنند یماعتماد ها  آن مه ،ماشند مدی ندیده وقتی که از آنان

توجهه  هها   آن کنند، مه کام هامی و موفا هت   یمصادقانه متخورد ها  آن داشته ماشند که همکارانشان ما

 یهن دارد ا  هت اما آنچهه از نظهت اقتصهادی اهم   . گذارند یمکنند و اطالعات مه  را ما آنان در م ان  یم

هنجارههای منا هب    کارگ تی مه ای ونهادهای حتفه ایجاد ،یصنعت اقتصادی و های  مح ا ت که در

  هاز رشهد و    نهه زم وشود وری مارتت  مهته موجب تواند می یاجتماع  ست   ی متای کنتتل عملکتد 

ما رضایت شهغلی معلمهان تتم هت     اعتماد اجتماعی در این تحا ق مشوص شد .شود  ست تو عه  

مهار مهودن م هزان عمهل     . دارد که این رامطه مستا   و مثبت ا هت  دار رامطه معنی مدانمدنی ا تان ه

ما افزایی عمهل متاامهل اجتمهاعی در    . تواند از عوامل افزایی رضایت شغلی معلمان ماشد یممتاامل 

 .شهوند  یمه  منهد  مه کارکتدن مه صورت گتوهی متای ر  دن مهه موفا هت عالقهه   ها  آن م ن معلمان،

مهدت مهه    طورنی، در (ه همکاران خودویژه م مه) کتدن مه دیگتان معلمان معتادند ما کم  ،همچن ن

و در مهتوز مشهکالت مهه     داننهد  مهی ، موفا ت جمعی را مهتت از موفا ت فتدی اند کتدهخود کم  

 تمایه اجتماعی مه متدم ایهن آمهوزه را الاها    . دارند تمایلکتدن مشکالت ما همکاران خود  متطت 

الزامات مهدنی   ،در مجموع .«در جهت منافع جمعی تعا ب کن منافع خودت را در عمل»که  کند یم

و  له همبستگی اجتماعی یشت بانی شود،  تمایه اجتماعی را ه و م، وقتی ما اعتماد اجتماعی تتک ب

جدیدی متای جوامع جهت مشهارکت در   یها  تمایه اجتماعی فتصت ،منامتاین. آورد یوجود مه م
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رضایت شغلی عاملی مه  متای افهزایی  همانگونه که اشاره شد، . آورد یوجود مه م نی رازندگی مد

موتل  متتصد افهزایی  های  مدیتان مه ش وه. شود می کارآیی و ن ز رضایت فتدی در  ازمان تلای

تهتین   مهه  یکی از همکاران های  روام  و منا بتدر این م ن،  .رضایت شغلی معلمان خود هستند

مس اری از صاحبنظتان معتادند منامع انسانی تنها مزیت  .مندی شغلی ا ت تع  ن رضایتدر  عوامل

این ن توی مالاوه را مه ن توی مالفعهل   ،ماید ما اقدامات منا ب و در تها  رقامتی هستند که  ازمان

وانند ت های فاقد منامع انسانی هتگز نمی ازمان .و آنان را در جهت  ازمان هدایت کنند نندتبدیل ک

و  داردحف  رقامت در مهازار   اصلی درمنامع انسانی نای  ،دیگت مه م ان. مه اهدا  خود د ت یامند

ما توجهه مهه اهم هت شهغل      . تمایه اجتماعی مت رضایت شغلی انکارنایذیت ا ت تأر ت ،در این م ن

عملکهتد   و اینکه  تنوشت تعداد زیادی از جمع ت کشهور مهه  ( معلمان تتم ت مدنی ویژه هم) معل 

 .در تضم ن رفاه اجتماعی آنان کوش د داین گتوه گته خورده ا ت، مای

نتایج تحا ق نشان داد  تمایه اجتماعی کل و رضایت شغلی معلمان تتم ت مدنی ا تان همهدان  

ما افهزایی  هتمایه اجتمهاعی،     ،مه عبارتی .د که این رامطه مثبت و مستا   ا تندار دار رامطه معنی

، (5831) زاده مها نتهایج  هاررزاده و حسهن     نت جهه  ، که ایهن یامد میلمان افزایی رضایت شغلی مع

امن و ، (5831) م گی و همکاران ، علی(5831) حا ات ان و متادی ،(5833) عل زاده اقدم و همکاران

 . همووانی دارد( 1113) و همکاران
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