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چکیده
رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی یکی از موضوعات اساسی و از جمله مسائل مهم در علم مدیریت است که کانون
مباحثات زیادی در میان محققان بوده است .بهبود رضایت شغلی  ،بهبود تعهد سازمانی را به همراه دارد .کارمندان هر سازمان
به عنوان اصلی ترین و ماندگارترین سرمایه های آن سازمان به حساب می آیند ،بنابراین آگاهی از میزان نیازهای آنان در جهت
اجرای برنامههای سازمان ضروری است .هدف از انجام این تحقیق ،بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی و
میزان رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آریا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری این تحقیق را تمام کارمندان
اداری و علمی دانشگاه آریا تشکیل میدهد .پرسشنامه به ( )100تن توزیع گردید .پایایی کل پرسشنامه  0.78بدست آمده که
در حد خوب قرار دارد .نتایج آزمون تی مستقل در رابطه به فرضیههای تحقیق نشان داد که رابطه معنیداری بین بعد شناختی
و تعهد سازمانی ،رابطه معنی داری بین بعد ارتباطی و تعهد سازمانی ،رابطه معنیداری بین بعد ساختاری و رضایت شغلی
کارکنان ،رابطه معنیداری بین بعد شناختی و رضایت شغلی و در اخیر هم رابطه معنیداری بین بعد ارتباطی و رضایت شغلی
وجود داشت.
واژههای کلیدی :رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،بعد شناختی ،بعد ارتباطی ،بعد ساختاری و دانشگاه آریا
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مقدمه
نیروی انسانی نقش بسزایی در تأمین کیفیت جامعه و بهرهوری سازمانهای دولتی و بازرگانی دارد و زیر بنای اصلی توسعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی میباشد(دوالن و رندان ،1373 1،ص  .)87به همین دلیل این عامل همواره مورد نظر مسئولین
و مدیران سازمانها قرار گرفته است .یکی از راههای افزایش عملکرد سازمان ،ایجاد رضایت شغلی در کارکنان است .کسانی که
رضایت داشته باشند کار خود را بهتر انجام میدهند .همچنین در مطالعات و بررسیهای انجام گرفته ،این اتفاق نظر دیده می-
شود که عوامل متعددی در روحیه و رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان موثر هستند .در بین این عوامل مواردی دیده می-
شود که امروزه تحت عنوان سرمایه اجتماعی در جوامع شناخته شدهاند که بیانگر وجود ارتباط متقابل سرمایه اجتماعی با
رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان است (قرایی ،1378 ،ص  .)14یکی از وظایف مهم سازمانها ،شناسایی استعدادهای
بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینههای رشد و شکوفایی آنان است که زمینه ارتقای بهرهوری را فراهم میکند .در عصر جدید
بدون توجه به سرمایه اجتماعی نمی توان به سوی توسعه پایدار گام برداشت .از آنجا که انسان در توسعه نقش کلیدی دارد و
اهمیت و تحقق توسعه به دست انسان صورت میگیرد ،لذا برطرف کردن نیازهای روحی و روانی از اهمیت ویژهای برخوردار
است .از سویی دیگر ،از جمله اصلیترین وظیفه سازمانها ایجاد انگیزش ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در افراد است.
بیان مسئله
اهمیت نیروی انسانی در سازمان به اندازهای است که آنها را مشتریان داخلی سازمان مینامند و میتوان گفت تا زمانی که
مشتریان از فعالیت خود خشنود نباشند ،جلب رضایت مشتریان بیرونی بسیار سخت و شاید غیر ممکن است .اگر نیروی کار
عالقه چندانی به سازمان خود نداشته باشد و از توانمندی خویش در پیشبرد اهداف سازمان استفاده نکند ،سازمان به اهداف
خود نخواهد رسید .کلیه نرمافزارها و سختافزارها و تکنولوژیهای پیشرفته ابزاری هستند که شرط اصلی استفاده کارآمد از
آنها ،داشتن نیروی انسانی آموزش دیده ،عالقهمند و متعهد است و موفقیت سازمان وابسته به کار و تالش این نیروها میباشد.
بهرهگیری بهینه از توانمندی کارکنان موسسات از اهداف اولیه هر سازمان است ،که جهت تحقق آن ،ایجاد سرمایه اجتماعی،
تعهد و رضایت در مورد کارکنان میتواند نقش اساسی داشته باشد.

ضرورت انجام تحقیق
کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از متولیان خدمت به مردم میباشند و رضایت شغلی آنان در عملکرد سازمان
بسیار تأثیرگذار است .ترک اختیاری سازمان توسط کارکنان ،برای سازمان و برای همه کسانی که از خدمات سازمان استفاده
مینمایند ،نامطلوب ،مخرب و هزینهبر است ،از طرف دیگر ،آن دسته از کارکنانی که از روی اجبار در سازمان میمانند و دارای
تعهد سازمانی پایینی می باشند ،بهرهوری الزم را برای سازمان نخواهند داشت .بنابراین ،سازمانها باید درصدد یافتن راهی
برای افزایش تعهد سازمانی و در نتیجه کاهش ترک اختیاری سازمان توسط کارکنان و نیز افزایش میزان بهرهوری و بهبود
عملکرد آنها باشند.
از اینرو با توجه به اینکه امروزه سازمانها ،هزینههای هنگفتی را به علت عدم تعهد کارکنان خود نسبت به سازمان بطور
ناخواسته متحمل میشوند ،به نظر میرسد که وجود سرمایه اجتماعی و افزایش میزان آن در سازمانها ،با توجه به فراهم نمودن
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زمینههای مناسب برای ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضا که در بردارنده مزایایی هم برای افراد و هم برای سازمان است ،در
بهبود تعهد سازمانی کارکنان نقش بسزایی داشته باشد .بر این اساس ،در این تحقیق به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با
رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آریا پرداختم.
رضایت شغلی
رضایت شغلی عامل مهمی برای افزایش کارآیی و رضایت فردی در سازمان است و مدیران به شیوههای مختلف مترصد افزایش
رضایت شغلی کارکنان خود هستند .صاحب نظران مختلف تعاریف گوناگونی از رضایت شغلی ارائه دادهاند:
فیشروهانا2رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد کرده و آن را به صورت نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغل تعریف
میکند .به این معنا که اگر شغل شرایط مطلوبی را برای فرد فراهم کند فرد از شغل خود رضایت خواهد داشت اما اگر شغلی
برای فرد رضایت و لذت مطلوب را فراهم نکند فرد شروع به مذمت شغل کرده و در صورت امکان شغل خود را ترک خواهد کرد
(فیشروهانا.)1998 ،
هاپاک3رضایت شغلی را مفهومی پیچیده و چند بعدی دانسته و آن را با عوامل روانی جسمانی و اجتماعی مرتبط کرده است.
به نظر وی وجود تنها یک عامل موجب رضایت شغلی فرد نخواهد شد بلکه وجود ترکیبی از عوامل مختلف از جمله درآمد،
جایگاه اجتماعی ،شرایط محیط کار و ...موجب خواهد شد که فرد از شغل خود احساس رضایت کند (هاپاک.)1990 ،
رضایت شغلی حدی از احساسات و نگرشهای مثبت است که فرد نسبت به شغل خود دارد .وقتی شخصی میگوید رضایت
شغلی باالیی دارد به این مفهوم است که او واقعاً شغل خود را دوست دارد احساسات خوبی درباره کاری که انجام می دهد دارد
و برای شغل خود ارزش زیادی قائل است .بنابراین رضایت شغلی مجموعهای از احساسات سازگار و ناسازگار است که کارکنان
با آن احساسات به کار خود مینگرند (هاپاک.)1990 ،
پیشینه تحقیق:
موسوی و همکاران ( ) 1393به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
رامین خوزستان پرداخته اند .براساس این تحقیق ،بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .سطح
رضایت ش غلی و تعهد سازمانی کارکنان متوسط است و از میان ابعاد رضایت شغلی ،رضایت از همکار باالترین میانگین و رضایت
از پرداخت کمترین میانگین را داشته است(موسوی و همکاران.)338 :1393 ،
کرو و همکاران ( ) 1393به مطالعه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در میان افسران پلیس کره جنوبی با میانجیگری رضایت
شغلی پرداختهاند .براساس یافته های این تحقیق ،درک افسران از عدالت سازمانی رابطه مثبتی با سطح تعهد سازمانی آنان
دارد(کرو و همکاکران.)178 :1393 ،
عبدالملکی و همکاران ( ) 1392به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی استان همدان
پرداختهاند .با توجه به یافته های این تحقیق ،بین سرمایه اجتماعی معلمان تربیت بدنی و رضایت شغلی آنها رابطه مثبت و
معنی داری وجود دارد .به عبارت دیگر ،با افزایش سرمایه اجتماعی معلمان ،رضایت شغلی آنان افزایش مییابد(عبدالملکی و
همکاران.)44 :1392 ،
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یزدخواستی و غالمی کوتنایی ( )1391به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمان و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت
ملی گاز ایران پرداخته اند .براساس نتایج بدست آمده ،بین متغیرها رابطه معناداری وجود دارد .همچنین مشارکت در تصمیم-
گیریهای سازمان ،هنجارهای رایج ،اعتماد و سابقه کار کارکنان ،مهمترین متغیرهای تبیین کننده رضایت شغلی کارکنان
است(یزدخواستی و همکاران.)228 :1393 ،
اسدی ( )1389به مطالعه مقایسه ای رابطه بین سرمایه اجتماعی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان (رسمی و حق
التدریس) شهر مراغه پرداخته است .براساس این تحقیق ،سرمایه اجتماعی از پیشبینی کنندههای معنیدار رضایت شغلی و
تعهد سازمانی میباشد .همچنین متغیر مشارکت اجتماعی با متغیر رضایت شغلی رابطه معنیداری ندارد(اسدی.)22 :1389 ،
انصاری و همکاران ( )1389به بررسی رابطه بین استرس شغلی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمان
پرداخته اند .نتایج حاکی از آن است که رابطه منفی و معناداری بین استرس شغلی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد.
همچنین ،رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد(انصاری و همکاران:1389 ،
.)158
به نقل قول از ریلی ،گایتر و همکارن )2008(4با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری به بررسی رابطه بین محیط سازمانی،
تعارض کار و خانواده ،استرس شغلی ،ویژگیهای فردی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در داروسازان ایاالت متحده پرداخته
اند .نتایج نشان دهنده آن است که عوامل سازمانی به شکلهای بار کاری بیش از حد ،تعارض و کاریابی آسان ،از جمله
مهمترین متغیرهایی هستند که بر استرس شغلی بیشترین تأثیر را دارند .همچنین در مدل آنها ارتباط معناداری بین
ویژگیهای فردی ،رضایت شغلی و تهعد سازمانی مشاهده شده است(ریلی.)34 :2006 ،
رایلی ) 2006(5در مطالعه خود رابطه مثبت و معناداری میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی بدست آورده است .با این حال،
بین تعهد مستمر و رضایت شغلی رابطهای یافت نشده است.
رابرت ) 2003(6به بررسی سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارمندان پرداخته است .در این تحقیق ،از  35000نفر
جامعه آماری  66نفر به صورت تصادفی با دقت پایین انتخاب شده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از ضریب همبستگی
پیرسون7استفاده شده است .نتایج به دست آمده تایید کننده فرضیه تحقیق بوده و نشاندهنده آن است که رابطه سرمایه
اجتماعی و رضایت شغلی یک رابطه خطی نیست ،بلکه نمایی است .به عبارت دیگر ،با افزایش میزان سرمایه اجتماعی ،رضایت
شغلی نیز افزایش نمی یابد بلکه سرمایه اجتماعی تا اندازهای می تواند موجب خشنودی شود و پس از آن میزان ،تأثیر منفی
دارد.
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روش تحقیق:
در این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی از جمله بعد شناختی ،بعد ارتباطی و بعد ساختاری با
متغیرهای وابسته تعهد سازمانی و رضایت شغلی از دیدگاه کارکنان دانشگاه آریا تهیه شده است .جامعه آماری این تحقیق را
تمام کنارکنان دانشگاه آریا تشکیل میدهد .برای تعیین حجم نمونه از اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند
متغیره در مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده است .در تحلیل رگرسیون چند متغیره نسبت تعداد نمونه به متغیرهای
مستقل نباید کمتر از  5باشد ،در غیر این صورت نتایج حاصل از معادله رگرسیون چندان تعمیمپذیر نخواهد بود .نسبت
محافظه کارانه حداقل  10و حداکثر  15مشاهده به ازای هر گویه (سوال پرسشنامه) میباشد .به طور کلی در تحلیل رگرسیون
چند متغیره با روش مدلسازی معادالت ساختاری حجم نمونه میتواند بین  5الی  15مشاهده به ازای هر سوال پرسشنامه
باشد (هومن .)1384 ،با توجه به این که در این تحقیق تعداد سواالت پرسشنامه  30عدد می باشد؛ میتوان حجم نمونه را با
احتساب ضریب  5حداقل  100مشاهده اختیار کرد .بر این اساس ،نمونهای به حجم  100مشاهده به صورت تصادفی ساده از
کارکنان دانشگاه آریا انتخاب شده است.
جدول( )1میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه
نوع متغیر

تعداد سواالت

متغیر

آلفای کرونباخ

مستقل مکنون

9

سرمایه اجتماعی

0/707

وابسته مکنون

14

تعهد سازمانی

0/731

واسطه مکنون

7

رضایت شغلی

0/749

پایایی کل

30

0/780

پرسشنامه
جدول ( )2جدول آمار توصیفی جنسیت پاسخ دهندگان
فریکونسی

فیصدی فریکونسی

مرد

62

62%

زن

38

38%

عدم پاسخگویی

0

0

کل

100

100

منبع :یافتههای تحقیق
با توجه به جدول ( ، )2حدود  75درصد پاسخدهندگان مرد و حدود  25درصد پاسخدهندگان زن هستند.
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آزمون فرضیه های تحقیق
برای آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون تی– مستقل استفاده شده است .با استفاده از آزمون تی-مستقل معناداری بین
بعد شناختی ( ،)X1بعد ارتباطی ( ،)X2بعد ساختاری ( )X3با متغیر رضایت شغلی ( )YIو متغیر تعهد سازمانی ( )YIIدر
دانشگاه آریا مورد بررسی قرار گرفتهاست.
فرضیه صفر :بین بعد ساختاری ( )X3و تعهد سازمانی ) (YIIکارکنان دانشگاه آریا رابطه معنیداری وجود ندارد.
جدول ( :)3نتایج آزمون تی-مستقل در بررسی معناداری رابطه بین بعد ساختاری و تعهد سازمانی
متغیر

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

X3, YII

2/949

298

0/003

نتیجه
رد فرضیه

و پذیرش فرضیه
تحقیق

منبع :یافتههای تحقیق
با توجه به جدول فوق سطح معناداری کمتر از  0/05است ( ،)0/003بر این اساس ،فرضیه آماری صفر رد شده و
وجود رابطه معنادار بین بعد ساختاری و تعهد سازمانی با اطمینان  95درصد تایید میشود.
فرضیه صفر :بین بعد شناختی ( )X1و تعهد سازمانی ( )YIIکارکنان دانشگاه آریا رابطه معنیداری وجود ندارد.
جدول ( )4نتایج آزمون تی-مستقل در بررسی معناداری رابطه بین بعد شناختی و تعهد سازمانی
متغیر

tآماره

درجه آزادی

سطح sxp
معناداری

X1, YII

1/151

298

0/008

نتیجه
رد فرضیه

و پذیرش فرضیه تحقیق

منبع :یافته های پژوهش
با توجه به جدول ( )4سطح معناداری کمتر از  0/05است ( ،)0/008بر این اساس ،فرضیه آماری صفر رد شده و وجود
رابطه معنادار بین بعد شناختی و تعهد سازمانی با اطمینان  95درصد تایید میشود.
فرضیه صفر :بین بعد ارتباطی ( )X2و تعهد سازمانی( )YIIکارکنان دانشگاه آریا رابطه معناداری وجود ندارد.
جدول ( )5نتایج آزمون تی-مستقل در بررسی معناداری رابطه بین بعد ارتباطی و تعهد سازمانی.
متغیر
X2, YII

tآماره

درجه آزادی

سطح معناداری

4/360

298

0/000

نتیجه
رد فرضیه

و پذیرش فرضیه تحقیق

منبع :یافتههای پژوهش
با توجه به جدول ( )5سطح ).معناداری کمتر از  0/05است ( ،)0/000بر این اساس ،فرضیه آماری صفر رد شده و
وجود رابطه معنادار بین بعد ارتباطی و تعهد سازمانی با اطمینان  95درصد تایید میشود.
فرضیه صفر :بین بعد ساختاری ( )X3و رضایت شغلی) (Yکارکنان دانشگاه آریا رابطه معناداری وجود ندارد.
جدول ( )6نتایج آزمون تی-مستقل در بررسی معناداری رابطه بین بعد ساختاری و رضایت شغلی
متغیر

آماره t

درجه آزادی

سطح
معناداری

X3YI

1/873

298

0/026

منبع :یافتههای پژوهش
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با توجه به جدول ( )6سطح معناداری کمتر از  0/05است ( ،)0/026بر این اساس ،فرضیه آماری صفر رد شده و وجود
رابطه معنادار بین بعد ساختاری و رضایت شغلی کارکنان با اطمینان  95درصد تایید میشود.
فرضیه صفر :بین بعد شناختی ( )X1و رضایت شغلی ( )YIکارکنان دانشگاه آریا رابطه معناداری وجود ندارد.
جدول ( )7نتایج آزمون تی-مستقل در بررسی معناداری رابطه بین بعد شناختی و رضایت شغلی
متغیر

آماره t

درجه آزادی

سطح
معناداری

نتیجه

X1, YI

1/254

298

0/021

و پذیرش فرضیه
رد فرضیه
تحقیق

منبع :یافتههای پژوهش
با توجه به جدول ( )7سطح معناداری کمتر از  0/05است ( ،)0/021بر این اساس ،فرضیه آماری صفر رد شده و وجود
رابطه معنادار بین بعد شناختی و رضایت شغلی کارکنان با اطمینان  95درصد تایید میشود.
فرضیه صفر :بین بعد ارتباطی ( )X2و رضایت شغلی ( )YIکارکنان دانشگاه آریا رابطه معناداری وجود ندارد.

جدول ( )8نتایج آزمون تی-مستقل در بررسی معناداری رابطه بین بعد ارتباطی و رضایت شغلی
متغیر
X2, YI

tآماره

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه

3/350

298

0/001

و پذیرش فرضیه
رد فرضیه
تحقیق

منبع :یافتههای تحقیق
با توجه به نتایج جدول( )8سطح معناداری کمتر از  0/05است ( ،)0/001بر این اساس ،فرضیه آماری صفر رد شده و
وجود رابطه معنادار بین بعد ارتباطی و رضایت شغلی با اطمینان  95درصد تایید میشود.

نتیجهگیری
هدف از انجام این تحقیق ،بررسی رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی میان کارمندان اداری و علمی دانشگاه آریا می
باشد .جامعه آماری این تحقیق را تمام کارمندان اداری و علمی دانشگاه آریا تشکیل میدهد .پرسشنامه به ( )100تن توزیع
گردید .پایایی کل پرسشنامه  0.78بدست آمده که در حد قابل خوب قرار دارد.
نتایج آزمون تی مستقل در رابطه به فرضیههای تحقیق نشان داد که رابطه معنیداری بین بعد شناختی و تعهد
سازمانی ،رابطه معنی داری بین بعد ارتباطی و تعهد سازمانی ،رابطه معنی داری بین بعد ساختاری و رضایت شغلی کارکنان،
رابطه معنیداری بین بعد شناختی و رضایت شغلی و در اخیر هم رابطه معنیداری بین بعد ارتباطی و رضایت شغلی وجود
داشت .بناً تمام فرضیه های تحقیق تأیید گردید.
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