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رضایت شغلی یکـی از عوامـل مهـم در کـار و افـزایش اثربخـشی، کـارآیی و                    
باشـد و     وري و ایجاد حس رضـایتمندي در بهـره بـرداران کـشاورزي مـی                بهره

هاي مهـم در   ه سازو کار سرمایه اجتماعی یکی از جنبه       دهد ک   مطالعات نشان می  
بر این اسـاس هـدف ایـن مقالـه        . باشد  ارتقاي رضایتمندي شغلی کشاورزان می    
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بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاي رضایتمندي شغلی کشاورزان در مناطق 
ایـن تحقیـق از لحـاظ هـدف،     . باشـد  روستایی در شهرستان مـشگین شـهر مـی    

در . از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی است   اي، و    توسعه
ها براي پاسخگویی به سئواالت تحقیـق، بـه دو          این تحقیق روش گردآوري داده    

و ابـزار مـورد     ) هـاي اولیـه     داده(و پیمایـشی    ) هاي ثانویـه    داده(صورت اسنادي   
ن روسـتایی  کشاورزا. استفاده در روش پیمایشی پرسشنامه و مصاحبه بوده است       

که با استفاده . دهند شهرستان مشگین شهر جامعه آماري این تحقیق را تشکیل می
 تـصادفی   کـامالً  کـشاورز بـه صـورت        185اي، تعداد    گیري طبقه  از روش نمونه  
روایی صوري پرسشنامه توسط پانل متخصصان دانشگاهی مـورد       . انتخاب شدند 

 30به جامعـه آمـاري بـا تعـداد    مطالعه راهنمـا در منطقـه مـشا      . تایید قرار گرفت  
هاي کسب شـده و اسـتفاده از فرمـول ویـژه              پرسشنامه صورت گرفت و با داده     

 پرسش نامه تحقیـق   گوناگونهاي    ، پایایی بخش  SPSSکرونباخ آلفا در نرم افزار      
نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نـشان داد  .  بدست آمد81/0 الی  74/0

ارضات و اختالفات، عضویت در نهادهاي محلی و        که به جز متغیرهاي میزان تع     
متغیرهـاي تحقیـق و میـزان رضـایتمندي شـغلی       ارتباطات اجتماعی بین تمـامی    

همچنین نتایج رگرسیون چندگانه، نشان . کشاورزان رابطه معنی داري وجود دارد  
انـسجام  «داد که بر اساس نتـایج حاصـل از ضـریب بتـا، سـهم و نقـش متغیـر             

بیشتر از  » ارتقاي رضایتمندي شغلی کشاورزان   «ین متغیر وابسته    در تبی » اجتماعی
  سایر متغیرها است

سرمایه اجتماعی، رضایتمندي شغلی، توسعه کـشاورزي،      : هاي کلیدي   واژه
 . توسعه روستایی، شهرستان مشگین شهر

  
  مقدمه

رضایت شغلی در حقیقت نوعی انطباق عاطفی و احساسی فرد با شغل و مقـضیات آن               
جنبه شناختی موید عقاید افـراد   . گیرد   شناختی و رفتاري را در بر می       مؤلفه دو   است که 
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. باشـد  در مورد موقعیت شغلی و جنبه رفتاري آن بیانگر تمایل فرد نسبت به شغلش می       
جنبه شناختی به دلیل این که رابطه بیشتري با نگرش فرد دارد از اعتبار بیشتري نـسبت            

همچنـین رضـایت شـغلی یکـی از     ). Jex, 2002( است هاي رفتاري برخوردار مؤلفهبه 
عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی و عاملی است کـه باعـث افـزایش کـارآیی و نیـز                   

در واقـع بـه عنـوان یکـی از پارامترهـاي اساسـی در               . گردد  احساس رضایت فردي می   
هاي افراد از طرف اجتماعی، رضایت شغلی سهم بـه        چگونگی برآورده ساختن خواسته   

روانی افراد و در نهایت تاثیر عمیق در روابط اجتماعی         -سزایی در آرامش خاطر روحی    
گینزبـرگ و همکـارانش بـه دو نـوع     . هاي گونـاگون دارد  و نتایج خواسته شده از شغل  

رضایت درونی که مربـوط بـه احـساس لـذت انـسان از              : کنند  رضایت شغلی اشاره می   
رونی که با محیط و شرایط اشتغال ارتبـاط  اشتغال به کار و پیشرفت است؛ و رضایت بی      

وري  اما در مجموع، رضایتمندي شغلی منجر به افزایش بهره    ). 1375شفیع آبادي،   (دارد  
وري یـک بخـش تنهـا بـه       اغلب نظریه پردازان معتقد هستند که بهـره  بنابراین. گردد  می

روهـی،  هـاي غیـر مـادي، نظیـر همبـستگی گ      هاي مادي مربوط نیست، بلکه سازه       عامل
وري  و غیره اثر بخـشی بیـشتري در ایـن بهـره     رضایت شغلی، کیفیت روابط غیر رسمی   

و کیفـی روابـط اجتمـاعی تعیـین کننـده سـرمایه         بنابراین از یکسو وضعیت کمی    . دارد
اجتماعی هستند از طرف دیگر بنابر نظریه دورکیم روابط اجتماعی بر میزان رضایتمندي 

هـاي مهـم رفـاه     امـروزه رضـایتمندي یکـی از شـاخص    . اردگذ شغلی افراد نیز تاثیر می  
؛ ساالر زاده 1388زاهدي و همکاران، (اجتماعی بوده و تابعی از سرمایه اجتماعی است    

 میــزان رضــایتمندي و موفقیــت کــشاورزان نیــز در تولیــد پــس،). 1385و همکــاران، 
 غیـر مـادي   بلکـه عوامـل  . محصوالت کشاورزي، تنها با عوامل مادي در ارتباط نیـست   

کـه از اجـزاي مهـم سـرمایه         ... و    همبستگی گروهی، روابـط اجتمـاعی و غیـر رسـمی          
هـاي   زیـرا در محـیط  . اجتماعی هستند نیز در ایـن موفقیـت اثـر بخـشی بیـشتري دارد          

از غلبـه  ... هاي کشاورزي، روابط اجتماعی، پیونـدهاي اجتمـاعی و         روستایی و فعالیت  
بنابراین، افزایش . باشد هاي شهري برخوردار می  یطباالتري نسبت به فضاهاي شغلی مح     
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تواند سـبب   هاي کشاورزي می ها و پیوندهاي اجتماعی در محیط هرچه بیشتر همبستگی  
از طرفـی دیگـر بـه لحـاظ ماهیـت شـغل       . افزایش رضایتمندي در بین کشاورزان گردد 

یـاري دارنـد   هاي گروهی، تعاونی و هم کشاورزي، کشاورزان نیازمند بیشتري به فعالیت   
  . باشد که در سایه انسجام اجتماعی قابل پیگیري می

اجتمـاعی  -هـاي اقتـصادي      مفهوم سرمایه اجتماعی در تحلیل     بر این اساس، اخیراً   
و   هـاي علمـی   پیرامون توسعه جوامع روستایی مطرح شده و تاثیرات زیـادي بـر بنیـان             

ایـن  . کیـد دارد أ روسـتا ت اجرایی توسعه نواحی روستایی گذاشته و بر منابع موجـود در      
در هـر حـال،   . اسـت ) ها، نهادها در ساختار اجتماعی      روابط انسانی، شبکه  (منابع شامل   

هـاي سـرمایه اجتمـاعی     روستاها در دستیابی به توسعه همه جانبه، به دسترسی شاخص  
توان گفت توسعه روستایی، مستلزم        می بنابراین). 42: 1392حیدري ساربان،   (نیازمندند  

 اساسی به عوامل اصلی تولید در این بخش یعنی، نیروي انسانی است و از سـوي   توجه
دیگر روستاییان به عنوان نیروي انسانی مهم در بخش کـشاورزي از عوامـل اساسـی و              
سهیم در بخش توسعه روستایی هستند و با توجه به این که رضایت شـغلی بـه عنـوان         

 ریـزي بهـسازي نیـروي انـسانی در نـواحی       ارزیابی نیازها براي برنامهفرآیندبخشی از  
وري نیـروي انـسانی در نـواحی       سهم بسزایی در بهبود بهره     پسروستایی مطرح است،    
   رضـایت شـغلی را مفهـومی   1هاپـاك  در این ارتباط اسـت کـه     . روستایی خواهد داشت  

پیچیده و چند بعدي دانسته و آن را با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی مرتبط کـرده                 
 وجود یک عامل موجب رضایت شغلی فرد نخواهـد شـد، بلکـه     به نظر او صرفاً   . تاس

 موجب خواهد شد که فرد در لحظـه معینـی از شـغل        گوناگونوجود ترکیبی از عوامل     
همچنین در طی چنـد سـال گذشـته، در نـواحی روسـتایی           . خود احساس رضایت کند   

ه میـزان رضـایت   شهرستان مـشگین شـهر یـک سـري اتفاقـات و مـسائلی رخ داده کـ         
کشاورزان از شغل خود را تحت شعاع قرار داده و میـزان انگیـزش درونـی آنـان را در             

رسد کاهش  استمرار معیشت خود از قبل فعالیت کشاورزي کاهش داده است به نظر می    
                                                

1.Hapak 



   
  
  
  

 195    ... تبیین نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاي 

اعتماد اجتماعی، افزایش تعارضات و اختالفات، پایین آمدن میزان مشارکت روسـتاییان         
یین آمـدن میـزان مبادلـه اطالعـات و دانـش و در کـل کـاهش                 و کاهش همکاري و پا    

هاي سرمایه اجتماعی میزان رضایتمندي شغلی کشاورزان را تحـت تـاثیر قـرار         شاخص
هاي بسیار مهم  بنابراین بحث سرمایه اجتماعی و رضایتمندي شغلی از بحث      . داده است 

غیر در بین کشاورزان اجتماعی است که در این مقاله سعی شده است تا رابطه این دو مت
هم چنین، این . مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد    

آیـا بـین   : مطالعه به دنبال آن است که این سئوال را مورد بررسی و کنکاش قـرار دهـد           
سرمایه اجتماعی و رضایتمندي شغلی کشاورزان ارتباط معنادار وجود دارد؟ بـه همـین          

ا مبانی نظري رضایتمندي شغلی و سرمایه اجتماعی مورد بحث قـرار گرفتـه              خاطر ابتد 
سپس ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رضایتمندي شـغلی در منـاطق روسـتایی بررسـی                

که در کشور تاکنون مطالعـات چنـدانی در خـصوص نقـش              گردیده است و از آنجایی    
بـه همـین   . رفته استسرمایه اجتماعی در تقویت افزایش رضایتمندي شغلی صورت نگ  

دلیل مقاله حاضر در راستاي تبیین رابطه بین سـرمایه اجتمـاعی و رضـایتمندي شـغلی             
  .باشد کشاورزان در مناطق روستایی می

 
  پیشینه تحقیق

دهد یکی از عواملی که در افزایش رضایتمندي شغلی اجتماعات  مطالعات نشان می
سرمایه اجتماعی .  روستاییان استروستایی موثر است، سرمایه اجتماعی حاکم در بین

وري و کیفیت  هاي اخیر در مباحث توسعه، بهره است که در سال یکی از مفاهیمی
دهد که در صورت تقویت سرمایه   مطالعات نشان می.زندگی بسیار مطرح شده است

هاي ارتباطی و پیوندهاي اجتماعی که در  اجتماعی، جوامع روستایی در قالب چارچوب
هاي خود را افزایش داده و در عین  آید، قابلیت مالت اجتماعی به وجود میجریان تعا

هاي ارتباطی آنها بوجود  نیل به رضایتمندي شغلی از اعتماد اجتماعی که در شبکه
آید، منتفع گشته و قدرت انطباق و سازگاري آنان با وضعیت شغلی شان افزایش  می
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مطالعات متعددي نیز . کند ی را کسب مییافته، و به لحاظ روانی، آسایش روحی و روان
پیرامون تقویت سرمایه اجتماعی در افزایش رضایتمندي شغلی در داخل و خارج انجام 

  :شود اي از آنها اشاره می شده که در ذیل به پاره
بررسی تاثیر میزان سرمایه «، در پژوهشی با عنوان )1385(ساالر زاده و حسن زاده 
دریافتند که بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی » علماناجتماعی بر رضایت شغلی م

در ) 1390(هاي تحقیق حقیقتیان و گمرادي  یافته. رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد
» بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان اداره تعاون«مقاله اي با عنوان 

متغیرهاي تحقیق با میزان  نشان داد که به جز متغیر میزان تحصیالت بین تمامی
مطالعات علی بیگی و همکاران . دار وجود دارد رضایتمندي شغلی رابطه مثبت و معنی

رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایتمندي شغلی «، در تحقیقی با عنوان )1390(
به ( پایینی حاکی از وجود سرمایه اجتماعی در حد نسبتاً» کشاورزان شهرستان کرمانشاه

در بین کشاورزان بود که این میزان سرمایه ارتباط مثبتی با )  بعد شناختی آنویژه از
در ) 1392(نتیجه مطالعه حیدري ساربان . رضایت آنان از شغل کشاورزي داشت

بررسی عوامل موثر بر رضایت کشاورزان در خصوص اشتغال در «تحقیقی با عنوان 
از خالقیت کشاورزان، سخت و نشان داد که به جز متغیرهاي حمایت » بخش کشاورزي

آور بودن فعالیت کشاورزي، حمایت دولت در مواقع خشکسالی و بحران، تبلیغات  زیان
هاي اجتماعی،  و آموزش، وجود تامین  مثبت علیه کشاورزان، توجه به بهداشت عمومی

متغیرهاي تحقیق با رضایت   تشویق معتمدان محلی و ساعات کل اشتغال بین تمامی
. داردداري وجود  ی پیرامون اشتغال در بخش کشاورزي رابطه مثبت و معنکشاورزان

در مطالعه خود به این نتیجه دست یافته است که رضایتمندي شغلی ) ) 2005توربک
. وري بیشتر در محصوالت تولیدي منجر شود تواند به بهره در بین کشاورزان می

  مهم در نگهداشت جمعیت دررضایت شغلی یک عامل) ) 2005همچنین به باور تونتز

                                                
1. Thorbecke 
2. Tonts 
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، سرمایه )2000 (1به باور رز. باشد نواحی روستایی و عدم مهاجرت روستاییان می
در افزایش رضایتمندي   اجتماعی با بستر سازي حمایت عاطفی و روانی نقش مهمی

رضایت ) ) 2008بر این اساس به اعتقاد باروز و وسون. کند شغلی روستاییان بازي می
زان از عواملی مانند تامین اجتماعی، توجه به بهداشت عمومی، کارآیی و شغلی کشاور

با تقویت انسجام اجتماعی و ) 2004 (3به باور پورتز. پذیرد وري تاثیر می میزان بهره
وري بیشتر،  ارتباطات اجتماعی در میان جوامع روستایی بستر الزم براي تولید و بهره

هاي خود فراهم شده و  فاده از توانمنديفرصت ارتقاي و رشد فردي و فرصت است
، در مطالعات خود )2008 (4لو و همکاران. یابد رضایتمندي شغلی آنان ارتقاي می

دریافتند که بین افزایش مشارکت اجتماعی و کاهش میزان تعارضات و اختالفات در 
غلی، هاي شغلی آنان به دلیل توفیق و کامیابی ش بین روستاییان با افزایش رضایتمندي

کیمت . ارتقاي مهارت و دانش و بهبود عوامل محیطی کار رابطه معنی داري وجود دارد
بر اعتقاد است که سرمایه اجتماعی به افزایش رضایتمندي شغلی ) 2003 (5و همکاران

از طریق افزایش تجربه، توانمندسازي، خود پنداري از وجه اجتماعی خود، کسب 
 همچنین به باور وود و همکاران. شود ر میمنزلت اجتماعی و امنیت شغلی منج

هایی مانند مشارکت،  لفهؤهاي روستایی در م ، رضایتمندي شغلی در محیط)2004(
به . یابد انسجام اجتماعی، سرمایه اجتماعی، تامین اجتماعی و اعطاي تسهیالت بروز می

ستایی بین سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی در جامعه رو) ) 2004زعم دیلمان
هاي  ارتباط معنادار وجود دارد و نتیجه این امر رضایتمندي بیشتر روستاییان در محیط

  . روستایی است

                                                
1. Rose 
2. Barrows & Wessons 
3. Porets 
4. Lu & et al 
5. Cimete and et al 
6. Wood and et al 
7. Dieleman 
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  مبانی نظري
توانند با بهینه استفاده کردن سایر نیروي انسانی، عوامل متفکر و توانمندي هستند که می

-اورز با انگیزه میبدیهی است کش. اجتماع قدرتمند و پویا ایجاد نمایند/ منابع، سازمان

هاي باارزش خود، همه چیز را به نفع جامعه و تواند به کمک قدرت اراده و تجربه
تامین رضایت شغلی در مباحث منابع انسانی حایز . محیط زندگی خود تغییر دهد

ادریس و (اهمیت فراوان است و توجه به آن در کارایی تاثیر غیرقابل انکاري دارد 
تا زمانی که نیروي انسانی از رضایت، انگیزش و تعهد ). 157، 1383رئیسی اردلی، 

. ها نتیجه و ثمره الزم را نخواهد داشتشغلی قابل قبول برخوردار نباشد، سایر فعالیت
 به هاي سالم یکی از ابزارهاي سازندهدهی و انگیزه، ایجاد انگیزه در کار و جهتبنابراین

 اگر انسانی از انگیزش برخوردار گردد ،روندکارگیري صحیح منابع انسانی به شمار می
 معتقد "استیفن رابینز"بر این اساس، . تواند خالق و خودفرمان شوددر انجام کارها می

. و کلی هر فرد نسبت به شغل خود  است رضایت شغلی عبارت است از نگرش عمومی
فه خود نیز بنابراین کسی که رضایت شغلی او در سطح باالیی قرار دارد نسبت به حر

بنابراین ). 156، 1383ادریس و رئیسی اردلی، (نگرش مثبتی خواهد داشت و برعکس 
شود، یکی از ضروریاتی است که شناخت عواملی که باعث ایجاد رضایتمندي شغلی می

این عوامل به صورت کلی در بعد اقتصادي . وري دخیل باشد تواند در ایجاد بهرهمی
، بعد )هاي پیشرفت و ترقی حقوق و مزایا، فرصتماهیت شغل، حقوق، پرداخت(

انسجام اجتماعی، مشارکت (و بعد اجتماعی ...) محیط کار، اطرافیان و(محیطی 
قابل دسته ) هاي دانش و اطالعات و میزان همکاري اجتماعی، اعتماد اجتماعی، شبکه

هاي  مؤلفه بنابراین یکی از مهمترین ابعاد موثر در رضایتمندي شغلی،. باشد بندي می
اجتماعی مانند سرمایه اجتماعی هستند که در صورت عدم توجه به آن، رضایت شغلی 

تولیدات معیوب، خدمات ضعیف، : پایین موجب بروز رفتارهاي ضد اجتماعی مثل
غیبت از کار، کم کاري، استعفا، بازنشستگی زودرس، گسستگی عاطفی و بی تفاوتی 

تواند تهدیدکننده امنیت ورزان روستایی میهمچنین عدم رضات شغلی کشا. شود می
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غذایی، تولید مواد اولیه، وابستگی صنعتی به خارج، گسترش واردات، تخلیه روستاها، 
از طرفی دیگر نیروي انسانی و تعامالت اجتماعی او به . باشد... افزایش نرخ بیکاري و 

 زمینه ساز باشد که رضایتمندي آن صورت کلی به عنوان یک سرمایه اجتماعی می
بنابراین، وجهه اجتماعی افراد، به عنوان سرمایه . وري نیروي کار است افزایش بهره

باشد که در رضایتمندي شغلی  هاي اجتماعی افراد می ناملموس بوده و از جمله سرمایه
  . باشد آنها تاثیرگذار می

 از نهانی ف ، شخصی به نام1920مفهوم سرمایه اجتماعی را نخستین بار در سال 
با وجود اما، . )Woolcock & Narayan, 2000 (دانشگاه ویرجیناي غربی به کار برد

 در  میالدي که توسط جین جیکوب1960اهمیت آن در تحقیقات اجتماعی تا سال 
 به دنبال او در دهه .ریزي شهري به کار برده شد، شکل جدي به خود نگرفت برنامه
شناس، این واژه را براي شناسایی منابع  جامعه منتقد و ایوان الیت، گلن لوري1970

مفید اجتماعی و توسعه سرمایه انسانی و توصیف مشکل اقتصاد درون شهري به کار 
، براي اولین بار این مفهوم را در امریکاي شمالی وارد )) 1988جیمز کلمن. بردند

 تئوري سرمایه اجتماعی.  پیگیري شدهاي وي توسط پاتنامتالش. ی کردعرصه سیاس
  هاي بوردیو، کلمن، پاتنام و فرانسیس فوکویاما تکامل پیدا کرد  با نظریهعمدتاً

)Wall, Ferrazzi, & Schryer. 1998: 259.(  
کند، به اه حل براي مشکالت اقتصادي ارائه میامروزه سرمایه اجتماعی، یک ر

بینی بیشتري اي که با باال رفتن سرمایه اجتماعی، رفتار افراد از قابلیت پیشگونه
 نبود سرمایه. شودشود و حتی درصورت بروز خطا با آن برخورد میبرخوردار می

جود سرمایه و.  نیز مشکالت بسیاري را همراه دارد،گوناگونهاي اجتماعی در الیه

                                                
1. Hani fan 
2. Jane Jacob 
3. Glen Louri 
4. Ivan Light 
5. James Coleman 
6. Putnam 
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هاي اقتصادي ها و سیاست براي نتیجه بخشی سرمایه- نه کافی-اجتماعی، شرط الزم
رساند که بدون این این  اجتماعی، ما را به این مطلب میتر سرمایهبررسی دقیق. است

تر از نگرشی است این نگرش، کامل. رسداي نمیسرمایه، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه
 در علم اقتصاد وجود دارد، چرا که روابط میان افراد جامعه را نیز که به صورت سنتی

هاي یابیهاي اقتصاد خرد، معطوف به بهینهغالب تحلیل. کنددر تحلیل خود وارد می
روابط بین افراد، هنجارها و . فردي است و روابط میان افراد در معامالت آن جایی ندارد

کند، که خود موجب افزایش ک میها به تسهیل هماهنگی و همکاري کمسنت
  نوع اخیر سرمایه، موسوم به سرمایه اجتماعی است که براي آن. شودبرداري می بهره

  ).89ص: 1384سوري و مهرگان، ( سرمایه را به کاربرد  واژه1916هانیفن در سال 
هاي درون گروهی است و سرمایه اجتماعی عنصري مطلوب براي انجام همکاري

یابی گروه به اهداف خود با هزینه کمتري انجام  دست، آن باالتر باشدهر چه میزان
هایی مانند اعتماد و هنجارهاي مشوق  اگر در گروهی به سبب نبود ویژگی. گیرد می

هاي همکاري افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی به اندازه کافی فراهم نباشد، هزینه
هاي نظارتی و کنترل پر هزینه  ي نظامخواهد یافت و تحقق عملکرد، بستگی به برقرار

در مقابل، وجود سرمایه اجتماعی به میزان کافی و مناسب، سبب . پیدا خواهد کرد
هاي  هاي تعامالت و همکاري برقراري انسجام اجتماعی و اعتماد متقابل شده و هزینه

  : 1382شاه حسینی، (یابد  یابد و در نتیجه عملکرد گروه بهبود می گروهی کاهش می
نظران  اي از تعاریف سرمایه اجتماعی که توسط صاحبنمونه) 1( در جدول ).42-41

  . ارائه شده قابل مشاهده استگوناگون
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  نظران و محققان تعاریف سرمایه اجتماعی از دیدگاه صاحب-1 جدول
  تعاریف سرمایه اجتماعی  نویسندگان

  هانی فان
Hanifan 

 1916 

را در زندگی روزمره اکثریت مردم با معنا چیزي است که اشیاي ملموس 
سازد؛ یعنی کارخیر، دوستی، دلسوزي متقابل و رابطه و ارزشمند می

ها که با یکدیگر واحدي اجتماعی اجتماعی گروهی از افراد و خانواده
  .سازندمی

  جین جاکوب
J. Jacobs  

1961 

هاي شهري، سرمایه اجتماعی بدون جایگزین شهر است و هر شبکه
گردد مگر سرمایه جدیدي دوباره انباشته نمی اي از کف برود برسرمایه

  .شود
  لوري

Loury  
1977 

مجموعه منابعی که در ذات روابط خانوادگی و در سازمان اجتماعی 
  .وجود دارد و براي رشد اجتماعی افراد سودمند است

باور بوردیو 
)1985(  

 است که در یک فرد یا سرمایه اجتماعی مجموعه منابع حقیقی یا مجازي
اي ممتد از روابط کم و بیش نهادینه شده شناخت و  گروه از راه شبکه

  .آید آشنایی متقابل بوجود می

  )1990(کلمن 
ها که  سرمایه اجتماعی مجموعه اي است از روابط بین افراد و بین گروه

دستاوردهایی را به دنبال دارد که بدون این روابط، بدست آوردن آنها 
  .ممکن استنا

  کلمن
Coleman 

1990  

سرمایه اجتماعی شامل یک چارچوب اجتماعی است که موجب تسهیل 
  .شودروابط میان افراد درون این چارچوب می

  )) 1995پاتنام
ها، هنجارها و اعتماد  سرمایه اجتماعی در برگیرنده اجزایی چون شبکه

  .باشد می

                                                
1. Putnam 
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  فوکویاما
Fukuyama 

1997  

هنجارهایی که تولید . است  هاي غیررسمی  یا ارزشمجموعه از هنجارها
کنند به طور اساسی باید شامل سجایاي صداقت، سرمایه اجتماعی می

  . اداي تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشند
  اینگلهارت

Ingelhart  
1997 

هاي  ها، ارتباطات وسیع و سازمان فرهنگ اعتماد است که در آن شبکه
  .گیرد داوطلبانه شکل می

 لینچ و کاپالن
)1997(  

باشند که  هایی می سرمایه اجتماعی معرف نوعی از تراکم سرمایه و شبکه
انسجام اجتماعی، تعهد اجتماعی و بالطبع نوعی رضایتمندي را در فضاي 

  .سازند ها مهیا می کسب و کار و نهادها و سازمان

  کوهن
Cohen  
1998 

اي جامعه چون اعتماد، شامل پیوندهاي فعال ذخیره شده در میان اعض
ها و رفتارهاي مشترك که عمل همکاري را امکان  فهم متقابل، ارزش

  .سازدپذیر می

  بانک جهانی
World Bank 

 1999  

ثروت ملی که در برگیرنده نهادها ، روابط و هنجارهایی که کیفیت و 
تواند   بوده و از طرف دیگر افزایش آن میکمیت تعامالت اجتماعی

هاي  هاي اداره جامعه، و نیز هزینه آمدن جدي سطح هزینهموجب پایین 
  .ها شودعملیاتی سازمان

  ژوزف استیگلیتز
Joseph Stiglitz  

2002 

زند، سرمایه اقتصاددانان غالباً به مالطی که جامعه را به هم پیوند می
  .اجتماعی گویند

چاي یوئی و 
  همکاران

Chay yue et. Al 
2005 

هاي اختیار قرار دادن دانش مفید در مورد فرصتسرمایه اجتماعی با در 
هاي افراد درون ساختار اجتماعی موجود، از طریق شبکه پیوندها، کنش

  .کندرا تسهیل می

  1393نگارندگان با استفاده از منابع در دسترس، : تنظیم و گردآوري
  

                                                
1. Lynch & Kaplan 
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کار . هاي اساسی انسان و شاید مهم ترین آنها باشد کار و اشتغال یکی از ویژگی
به نظر مارکس انسان با کار . هاي انسانی است ها، استعدادها و خالقیت تجلی تالش

اما اگر کار به صورت امري . سازد طبیعت را، جامعه را و در عین حال خود را می
هاي انسانی  اجباري و تحمیلی درآید، نه تنها باعث شکوفایی استعدادها و توانایی

عدم رضایت . گیرد هاي خویش قرار می یطره آفریدهنخواهد شد، بلکه انسان تحت س
شود انسان از اساسی ترین ویژگی خود یعنی آفرینندگی و سازندگی  شغلی سبب می

رضایت شغلی یعنی احساس خرسندي و ). 76: 1388و سمواتیان،  کالمی (محروم شود 
ه شغل خود برد و در پی آن، ب خشنودي که افراد از کار خود دارد و لذتی که از آن می

به عبارت دیگر، ). 56: 1391نصر اصفهانی و همکاران، (کند  و وابستگی پیدا می دلگرمی
زمانی که یک شخص داراي رضایت شغلی باالست این بدان معناست که شخص 

نتایج . احساسات خوبی درباره کارش دارد و براي شغلش ارزش زیادي قائل است
 شغلی باالتر از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی دهد افراد با رضایت ها نشان می پژوهش

رضایت شغلی نگرش ). 31: 1388زمینی و همکاران، (در وضعیت خوبی قرار دارند 
کلی فرد درباره شغل خود حالت عاطفی مثبت و احساس لذت بخشی فرد از کار و 

 واکنش افراد پیرامون ایفاي نقش در کار) Yang & kassert, 2010(شغل خود 
)Voroum, 2004 (هاي آنان از شغل  تطابق بین ادراك افراد از نیاز و دریافتی)Lu & et 

al, 2005 (معیاري براي تعیین عملکرد شغلی) Herssi,1993 ( مجموعه اي از
هاي عاطفی افراد  و احساسات یا پاسخ) 1375دیویس، (احساسات سازگار و ناسازگار 

محققان چندي عواملی . باشد می) Wen, 2008( مربوط به کار گوناگونهاي  به جنبه
همچون حقوق، مزایاي شغلی، پیشرفت، خودگردانی، کسب هویت، ارتباطات، شرایط 
شغل، اهمیت شغل، همکاران، میزان حرفه گرایی در کار، روابط فردي، کار در محیط 

دانند  معتبر و پشتبیانی سرپرست و امنیت شغلی را در ایجاد رضایت شغلی موثر می
افزون بر این، عدم رضایت شغلی در توسعه اقتصادي، ). 69: 1388 و شهائی، رسولی(

کند چون که توسعه مستلزم مشارکت  اجتماعی و فرهنگی جوامع نیز ایجاد اختالل می
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به وسیله ایجاد انگیزه، میل به موفقیت، احساس  است و مشارکت مردمی مردمی
امه ریزي، سازماندهی و اجراي مسئولیت اجتماعی، امکان همکاري و مشارکت در برن

عدم رضایت شغلی در تضاد . گردد کارها و در کل تقویت سرمایه اجتماعی عملی می
  . هایی است عینی و ملموس با چنین برنامه

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط هرزبرگ و همکارانش، عوامل موجود در 
 همان عواملی نیستند شوند در واقع فضاي کسب و کار که منجر به رضایت شغلی می

محیطی یا -عوامل بهداشتی(شوند، این عوامل به دو دسته  که سبب عدم رضایت می
توان به آن  شوند که می تقسیم می) عوامل ناراضی کننده و عوامل بر انگیزنده یا انگیزشی
  :یک عامل اجتماعی یا وجهه تعاملی را نیز اضافه کرد

گویند که  هر گاه افراد می: راضی کنندهمحیطی یا عوامل نا-عوامل بهداشتی) 1
این عوامل . از شغل خود ناراضی هستند، منظور آنها محیط و شرایط کار است

زندگی شخصی؛ -2 امنیت شغلی؛ -1: محیطی مورد نظر هرزبرگ عبارتند از-بهداشتی
 -6 خط و مشی و قوانین، مقررات موسسه یا شرکت؛ -5 حقوق؛ -4 شرایط کار؛ -3

 روابط متقابل با سرپرستان؛ -8 روابط متقابل با همکاران؛ -7زان سرپرستی؛ ماهیت و می
هر گاه در محیط کار این عوامل .  مقام و موقعیت-10 روابط متقابل با زیردستان؛ -9

محیطی، -تامین نشود، افراد احساس نارضایتی خواهند کرد و ارضاي نیازهاي بهداشتی
کند، ولی الزاما سبب انگیزش و کارآیی آنها  یفقط از ناراضی بودن افراد جلوگیري م

  .شود نمی
که افراد از کار خود احساس رضایت  هنگامی: عوامل بر انگیزنده یا انگیزشی )2

این عوامل بر انگیزنده مورد . دارند منظور آنها بیشتر متوجه خود کار و ماهیت آن است
 ماهیت کار؛ -3وولیت؛  مسئ-2پیشرفت و توسعه شغلی؛ -1: نظر هرزبرگ عبارتند از

با توجه به این عوامل .  کسب موفقیت-6 شناخت از طرف دیگران؛ -5 رشد فردي؛ -4
و  هایی بدست آورد، از نظر علمی شش گانه، اگر فردي محیط شغلی خود موفقیت

هاي به او محول شود و یا به طور کلی، فردي با ارزش  شخصیتی رشد کند، مسئوولیت
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طالح به رسمیت شناخته شود، در درون خود احساس رضایت و به حساب آید و به اص
براي آن که افراد . خشنودي خواهد کرد و همواره به کار خود عالقمند خواهد بود

در نتیجه، وقتی افراد از درون . برانگیخته شوند، باید نیازهاي انگیزشی آنها ارضاي شود
اللهیاري (ا افزوده خواهد شد خود احساس رضایت کنند بر میزان کارآیی و موفقیت آنه

  ). 198-199: 1386و میري بلوچی، 
رضایتمندي از کار بدون در نظر گرفتن :  عوامل اجتماعی یا وجهه تعاملی)3

چون . باشد روابط و تعامالت اجتماعی، تاثیر دیگران در موفقیت شغلی امکانپذیر نمی
بلکه . کنند تعامل فعالیت نمیهاي دور افتاده و بدون  افرادي مانند کشاورزان در محیط

هاي  افراد شاغل به صورت روزانه درحال برقراري ارتباط با سایر افراد در محیط
اي و بدون تعامالت بیرونی   محیط کار، شبیه به محیط گلخانهپس. باشند اجتماعی می

ها شغلی بستگی به روابط  ها و شکست چون در واقعیت، بسیاري از موفقیت. باشد نمی
اعی و تاثیراتی است که افراد در محیط اجتماعی پیرامون بر فرد شاغل دارند، شکل اجتم
باشد که در   میارتباط اجتماعی به عنوان سرمایه ناملموس براي افراد. گیرد می

هاي دانش  هایی مانند مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی، شبکه زمینه
هاي ناملموس خرد در قالب  سرمایه. باشد پیگیري میقابل ... و اطالعات، همکاري و 

عوامل (باشد که برخورداري از آنها در کنار سایر عوامل  سرمایه اجتماعی قابل تبیین می
تواند در  می) محیطی یا عوامل ناراضی کننده و عوامل بر انگیزنده یا انگیزشی-بهداشتی

  . شکل گیري رضایتمندي شغلی موثر باشد
  

   محدوده پژوهشروش تحقیق و
پژوهش حاضر، با هدف کلی بررسی نقش سرمایه اجتماعی در افزایش رضایتمندي 

 صورت 1392شغلی کشاورزان در مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر، در سال
گرفته و تحقیق حاضر از نوع تبیینی و به روش پیمایشی بوده و به روش جمع آوري 
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جهت . اي و مطالعه میدانی انجام شده است خانهاطالعات بر اساس مطالعه اسنادي، کتاب
برداران کشاورزي شهرستان مشگین  آوري اطالعات از طریق پرسشنامه به بهره جمع

که در این بین تعداد کل . شود مراجعه شد شهر که جامعه آماري تحقیق را شامل می
  جهادبهره برداران کشاورز روستایی شهرستان مشگین شهر بر اساس نظر کارشناسان

عالوه بر این جهت تعیین حجم نمونه .  نفر اعالم گردید2500کشاورزي شهرستان 
برداران کشاورزي در مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر از فرمول کوچران  بهره

براي باال . نفر تعیین گردید) 185(استفاد شد و در نهایت حجم نمونه تعداد روستاییان 
انتخاب .  نفر افزایش یافت190ها، حجم اعضا به  تهبردن میزان دقت و اعتبار یاف

ها، تعداد جمعیت، دوري و  روستاهاي نمونه تحقیق، با در نظر گرفتن تعداد کل روستا
 -اي اي، جلگه کوهستانی، جلگه(نزدیکی نسبت به شهر، شاخص وضعیت ارتفاع 

لی، تعداد ، و قرارگیري روستا در کنار جاده اصلی و یا دور از جاده اص)کوهستانی
 روستا تعیین 21اي  روستاهاي نمونه تحقیق بر اساس نمونه گیري تصادفی طبقه

ها از  هاي خام براي اندازه گیري شاخص همانطوري که در ذکر آن رفت داده. گردیدند
  .طریق مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه، اسناد و مدارك گردآوري گردید

 10ستان مشگین شهر در نهایت در این پژوهش با مطالعه مناطق روستایی شهر
شاخص اعتماد اجتماعی، میزان تعارضات و اختالفات، مشارکت اجتماعی، انسجام 
اجتماعی، رضایتمندي، عضویت در نهادهاي محلی، میزان مبادله اطالعات و دانش، 
میزان روابط افقی بر پایه همکاري، ارتباطات اجتماعی و میزان همکاري به صورت 

ها  هاي سرمایه اجتماعی از میان خیل عظیم شاخص نوان شاخصغربال زنی به ع
 1روایی صوري. باشد ابزار اندازه گیري پرسشنامه محقق ساخته می. انتخاب شده است

 3مطالعه راهنما.  دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت2پرسش نامه توسط پانل متخصصان
هاي  ت گرفت و با داده پرسش نامه صور30 در منطقه مشابه جامعه آماري با تعداد

                                                
1. Face Validity 
2. Panel of Expert 
3. Pilot study 
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هاي   بخش1، پایاییSPSSکسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار 
، انسجام اجتماعی )78/0(مشارکت اجتماعی :  پرسش نامه تحقیق برابر باگوناگون

، میزان همکاري )74/0(، مبادالت دانش و اطالعات )76/0(، اعتماد اجتماعی )81/0(
متغیرهاي مستقل این تحقیق شامل . باشد می) 77/0( رضایتمندي شغلی و) 79/0(

تنوع (هاي رضایتمندي شغلی  هاي سرمایه اجتماعی و متغیر وابسته شامل شاخص مؤلفه
کاري، اهمیت کار، بازخور نتایج، استقالل کاري، درآمد، امنیت شغلی، شرایط کاري، 

کرد بهتر، نگرش، بینش و نظام ارزشی، وري بیشتر، قدردانی در قبال عمل تولید و بهره
هاي ارتقاي و رشد فردي، شرایط روانی، منزلت اجتماعی، موفقیت، احساس  فرصت

هاي  ارزش، عوامل محیط کاري، شرایط فیزیکی محل کار، فرصت استفاده از توانایی
خود، برآورده شدن نیازهاي اساسی، میزان مهارت و دانش، سابقه کار، تجربه، امکانات 
رفاهی، ارتباطات، استقالل در کار، توفیق و کامیابی، موقعیت شغلی، کاربرد قضاوت 
شخصی، فرصت کمک به دیگران، خودپنداري از وجه اجتماعی بهره بردارن 

فراوانی و (براي تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی . باشد مناطق روستایی می) کشاورزي
پیرسون و رگرسیون چند متغیره و و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی ) درصد

تحلیل مسیر استفاده شده است و کلیه محاسبات آماري این این پژوهش بوسیله نرم 
  . ، انجام گرفته است SPSSافزار 

  
  ها تجزیه وتحلیل داده

  سیماي پاسخگویان
هاي مورد مطالعه حاکی از آن است که نمونه  هاي تحقیق و سیماي نمونه توصیف یافته

.  سال قرار دارند75 الی 15رد مطالعه بر حسب گروه سنی، در محدوده سنی آماري مو
بررسی وضعیت تاهل .  سال قرار دارند30 الی 21بیشترین تعداد نمونه در گروه سنی 

                                                
1. Reliability 
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در تحقیق حاضر ) نفر71( درصد 36/37متاهل و ) نفر119(درصد 63/62نیز نشان داد 
 با 6الی4مشخص کرد محدوده سنی بررسی تعداد اعضاي خانوار نیز . مجرد هستند

 درصد در پایین ترین 57/11 با 10درصد در باالترین رده و محدوده سنی باالي 73/44
 نفر نمونه 190دهد که از میان  هاي توصیفی نشان می همچنین یافته. رده قرار دارند

درصد با آموزش 89/17، )درصد1/32( نفر بی سواد هستند 61آماري مورد مطالعه، 
درصد در مقطع ) 47/19(نفر 37. ت سواد آموزي، توانایی خواندن و نوشتن دارندنهض

 نفر 21در مقطع راهنمایی و ) درصد68/13(نفر 26ابتدایی تحصیل کرده اند و 
نیز مدرك )  درصد78/5( نفر 11. در مقطع متوسطه تحصیل کرده اند) درصد05/11(

 درصد از نمونه 46/69توان گفت   میبا توجه به این اطالعات،. دیپلم و باالتر دارند
 .آماري مورد مطالعه، تحصیالت قابل توجهی ندارند بیسواد و کم سواد هستند

  
  بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی کشاورزان روستایی

دهد  هاي سرمایه اجتماعی در بین کشاورزان نشان می هاي کل، شاخص بررسی میانگین
باشد و   می7/3سجام اجتماعی با میانگین که بیشترین میانگین متعلق به شاخص ان

اما نکته . باشد  می02/3کمترین آن متعلق به مبادله اطالعات و دانش با میانگین عددي 
دهد که متوسط   شاخص اساسی بررسی شده در مطالعه، نشان می5مهم اینکه، در هر 

  ).2لجدو(باشد  ها باالتر از حد متوسط در بین کشاورزان روستایی می میانگین
  
  
هاي سرمایه اجتماعی کشاورزان روستایی مورد مطالعه   میانگین امتیاز شاخص-2 جدول

  )هاي تحقیق یافته: مآخذ(

 

مشارکت 
  اجتماعی

انسجام 
 اجتماعی

اعتماد 
 اجتماعی

مبادله اطالعات و 
 دانش

میزان 
 همکاري

 14/3 02/3 09/3 7/3  1/3 میانگین
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هاي اجتماعی در بین کشاورزان  مؤلفهتواند گویاي این باشد که سطح  این می
  . هاي اجتماعی روستایی در وضعیت بهتري قرار دارد روستاها به واسطه ویژگی

  انسجاممؤلفه یکدیگر، متغیرها با ترکیب و سازيهمچنین از طریق همسان
طیف لیکرت  قالب در آن توزیع چگونگی که گرفت شکل روستا در سطح اجتماعی

 اساس  بر.است شده آورده 5 جدول در) زیاد و خیلی زیاد ،کم، متوسط خیلی کم،(
 اجتماعی کشاورزان روستایی در سرمایه میانگین اي،نمونه  تکTآزمون  از حاصل نتایج

ي اجتماعی کشاورزان سرمایه امتیاز  و باالتر از میانگین21/3منطقه مورد مطالعه برابر با 
سرمایه اجتماعی کشاورزان روستایی  که نامع این به. باشد می) 3 عدد(روستایی یعنی 

  ). 4 و 3 جدول (شد متوسط به باال ارزیابی حد شهرستان مشگین شهر در
  

کشاورزان روستایی مورد   فراوانی و درصد فراوانی سطح سرمایه اجتماعی-3جدول 

  )هاي تحقیق یافته: مآخذ(مطالعه 

  نی تجمعیدرصد فراوا  درصد فراوانی  فراوانی  سطح سرمایه اجتماعی

  58/11 58/11  22  خیلی کم

  11/32 53/20  39  کم

 95/58 84/26  51  متوسط

 68/93 74/34  66  زیاد

 100 32/6  12  خیلی زیاد

 - 100  190  جمع کل

      معیار انحراف = 34/1میانگین      = 21/3
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کشاورزان روستایی مورد  اي سطح سرمایه اجتماعینمونه تکt نتایج آزمون -4جدول 
  )هاي تحقیق یافته: مآخذ(مطالعه 

Test Value = 3 
  % 95فاصله اطمینان

  

t  
درجه 

  dfآزادي 
سطح 
 sigمعناداري 

تفاوت 
 باال پایین  ها میانگین

 سرمایه
  اجتماعی

652/3
-  

189  000/0  24/0-  4064/0-  1645/0-  

  
  وضعیت رضایت شغلی روستاییان

دهد که بر  هاي مورد مطالعه، نشان می نهبررسی وضعیت رضایتمندي شغلی در بین نمو
اساس طیف لیکرت، بیشترین میانگین در رابطه با سطح رضایتمندي شغلی مربوط به 

 درصد 40طیف رضایت متوسط و نسبی شغلی در بین کشاورزان روستایی با میانگین 
سپس در رتبه دوم گروه افرادي قرار دارند که از رضایتمندي شغلی زیادي . باشد می

توان بیان کرد که  همچنین به صورت کلی می. باشند برخوردار می) 63/22با میانگین (
ها داراي سطح رضایتمندي شغلی پایین تر از حد متوسط   درصد از نمونه31تنها حدود 

  ).5جدول(را دارند 
کشاورزان روستایی مورد مطالعه   فراوانی و درصد فراوانی سطح رضایت شغلی-5جدول 

  )هاي تحقیق تهیاف: مآخذ(
  درصد فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  سطح رضایت شغلی

 11.05 11.05 21  رضایت شغلی خیلی کم
 30.53 19.47 37  رضایت شغلی کم

 70.53 40 76  رضایت شغلی متوسط
 93.16 22.63 43  رضایت شغلی زیاد

 100 6.84 13  رضایت شغلی خیلی زیاد
 - 100 190  جمع کل
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هاي جمع آوري شده در زمینه متغیرهاي رضایتمندي شغلی،  تایج دادهتحلیل ن
 گانه تعریف شده براي سنجش رضایتمندي شغلی 5دهد که همه متغیرهاي  نشان می

به عبارت دیگر، . باشد  می3کشاورزان، داراي میانگین باالتري از حد مطلوبیت عددي 
شان از باال بودن امتیازات از حد هاي به دست آمده در متغیرهاي مورد بررسی ن میانگین

هاي به  البته به لحاظ طیف لیکرت با توجه به نزدیکی میانگین. باشد متوسط می
توان گفت که در مجموع رضایتمندي شغلی در حد متوسط قرار   می3امده به عدد  دست
  ).6جدول(دارد 

  ورد مطالعه  میانگین امتیاز متغیرهاي رضایتمندي شغلی کشاورزان روستایی م-6جدول

 

رضایت از 
  نوع شغل

رضایت مادي 
 از شغلی

رضایت از 
وجود امنیت 

 شغلی

رضایت از 
امکان خود 
 شکوفایی

رضایت از 
همکاري 
متقابل در 

 شغل

  31/3  71/3 36/3 01/3 23/3 میانگین
  )هاي تحقیق یافته: مآخذ(

  
  رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کشاورزان

، مشارکت اجتماعی )r=711/0( متغیرهاي اعتماد اجتماعی ، بین7 با توجه به جدول
)857/0=r( انسجام اجتماعی ،)654/0=r(، رضایتمندي )843/0=r( مبادله اطالعات و ،

) 562/0(، و میزان همکاري )r=805/0(، روابط افقی بر پایه همکاري )r=635/0(دانش 
طه مثبت و معنی داري در با ارتقاي رضایتمندي شغلی کشاورزان در مناطق روستایی راب

، )r=148/0(ولی بین متغیرهاي میزان تعارضات و اختالفات .  قرار دارد000/0سطح 
 با ارتقاي r=011/0(و ارتباطات اجتماعی ) r=084/0(عضویت در نهادهاي محلی 

رضایتمندي شغلی بهره برداران کشاورزي در مناطق روستایی هیچ رابطه معنی داري 
  .وجود ندارد
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  هاي سرمایه اجتماعی با شاخص رضایتمندي شغلی  مؤلفه همبستگی بین -7 جدول
  )p(سطح معنی داري   )r (ضریب همبستگی  متغیرها

  013/0  175/0  سطح اراضی

  000/0  295/0  سطح تحصیالت

  026/0  157/0  درصد درآمد از شغل کشاورزي

  000/0  711/0  اعتماد اجتماعی

  142/0  148/0   تعارضات و اختالفات

  000/0  857/0   مشارکت اجتماعی

  000/0  654/0   انسجام اجتماعی

  000/0  843/0  رضایتمندي

  403/0  084/0  عضویت در نهادهاي محلی

  000/0  635/0  مبادله اطالعات و دانش

  000/0  805/0  روابط افقی بر پایه همکاري

  915/0  011/0  ارتباطات اجتماعی

  000/0  562/0  میزان همکاري

  )هاي تحقیق فتهیا: مآخذ(
  

هاي  مؤلفههمچنین در ادامه به صورت جزئی، به بررسی همبستگی و رابطه بین 
نتایج به . سرمایه اجتماعی با متغیرهاي رضایتمندي شغلی در بین کشاورزان پرداخته شد

هاي سرمایه اجتماعی و متغیرهاي رضایت  مؤلفهدهد که در بین  دست آمده نشان می
زیرا در کلیه موارد رابطه معناداري میان .  معناداري وجود داردشغلی کشاورزان رابطه

هاي آن در  مؤلفهتوان گفت که سرمایه اجتماعی و  بنابراین می. باشد ها برقرار می مؤلفه
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هاي  مؤلفهباشند و با افزایش و تقویت  رضایتمندي شغلی کشاورزان تاثیرگذار می
ان رضایتمدي شغلی نیز در بین کشاورزان توان انتظار داشت که میز سرمایه اجتماعی می

  ). 8 جدول(افزایش یابد 
هاي سرمایه اجتماعی با متغیرهاي رضایت شغلی در بین  مؤلفه همبستگی -8جدول 

  کشاورزان روستایی 

 

  
رضایت 
از نوع 
  شغل

رضایت 
مادي از 

 شغلی

رضایت 
از وجود 
امنیت 
 شغلی

رضایت از 
امکان خود 

 شکوفایی

رضایت از 
همکاري 

تقابل در م
 شغل

مبادله 

اطالعات 

  و دانش

  )r (ضریب همبستگی

  )p(داري  سطح معنی

125/0 

013/0  

135/0  

011/0  

374/0 

000/0  

517/0 

006/0  

241/0 

002/0  

اعتماد 

  اجتماعی

  )r (ضریب همبستگی

  )p(داري  سطح معنی

349/0 

015/0  

316/0 

000/0 

121/0 

031/0  

154/0 

002/0  

169/0 

034/0  

میزان 

  همکاري

  )r (ضریب همبستگی

  )p(داري  سطح معنی

428/0 

002/0  

416/0 

000/0  

129/0 

027/0 

216/0 

024/0 

345/0 

000/0  

انسجام 

  اجتماعی

  )r (ضریب همبستگی

  )p(داري  سطح معنی

274/0 

012/0  

426/0 

000/0  

314/0 

017/0 

187/0 

000/0  

237/0 

000/0  

مشارکت 

  اجتماعی

  )r (ضریب همبستگی

  )p(داري  سطح معنی

349/0 

005/0 

519/0 

001/0  

342/0 

000/0  

169/0 

000/0  

328/0 

028/0  

  )هاي تحقیق یافته: مآخذ(
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دهد به منظور بررسی  نشان می) 9(عالوه بر این، نتایج بدست آمده در جدول 
نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاي رضایتمندي شغلی بهره برداران کشاورزي در مناطق 

پنج متغیر مستقل با . به روش گام به گام استفاده شدروستایی از رگرسیون چندگانه 
بوده  p =05/0داراي رابطه معنی دار در سطح ) ارتقاي رضایتمندي شغلی(متغیر وابسته 

همچنین در . لذا پنج متغیر براي پیش بینی متغیر وابسته مورد استفاده واقع شدند. اند
مقدار ضریب همبستگی .  گردیداولین گام متغیر مبادله اطالعات و دانش وارد معادله

 بدست آمد، به عبارتی دیگر 734/0و ضریب تعیین برابر  585/0 برابر) R(چندگانه 
 درصد تغییرات متغیر وابسته یعنی ارتقاي رضایتمندي شغلی توسط این متغیر 73/0

این متغیر ضریب . در گام دوم متغیر اعتماد اجتماعی وارد معادله گردید. گردد تبیین می
در .  باال برد856/0 و مقدار ضریب تعیین را نیز تا حد 92/0مبستگی چندگانه را به ه

 91/0 و ضریب تعیین برابر با 956/0گام سوم ضریب همبستگی چندگانه برابر با 
همچنین، در مدل چهارم وقتی . باشد  درصد می6بدست آمد، و سهم خالص این متغیر 

 93/0 ، به 2Rو مقدار 96/0 به Rشود مقدار،متغیر انسجام اجتماعی وارد معادله می
در گام پنجم مدل، . باشد  درصد می3یابد و سهم خالص این متغیر  درصد افزایش می

، به 2Rو مقدار 97/0 به Rوقتی متغیر مشارکت اجتماعی وارد معادله گردید مقدار، 
  . باشد  درصد می2 خالص این متغیر  درصد افزایش یافت و سهم95/0
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هاي سرمایه  مؤلفه نتایج حاصل از رگرسیون چند گانه با ورود متغیرهاي -9جدول 
  اجتماعی به معادله 

 R 2R  مدل

2R  
تعدیل 

 شده

  مقدار
F 

سطح 
معنی 
 Fداري

Beta 
  مقدار

t 
مقدار 

p 

اطالعات و مبادله 
  دانش

585/0  734/0  731/0  82/201  000/0  100/0  87/1  006/0 

 000/0  56/5  279/0 000/0  93/213  852/0  856/0  925/0  اعتماد اجتماعی

 000/0  12/9  323/0 000/0  54/253  911/0  915/0  956/0  میزان همکاري

 000/0  68/7  680/0  000/0  44/254  932/0  936/0  967/0  انسجام اجتماعی

غیر
مت

 
قل

مست
ي 

ها
  

 000/0  37/5  305/0  000/0  51/290  951/0  955/0  977/0  اجتماعی مشارکت

  )هاي تحقیق یافته: مآخذ(
  

دهد بر اساس نتایج حاصل از  ، نشان می)9(در نهایت، اطالعات مندرج در جدول 
ارتقاي «در تبیین متغیر وابسته » انسجام اجتماعی«، سهم و نقش متغیر 1ضریب بتا

بیشتر از سایر متغیرها است و متغیرهاي میزان همکاري، » زانرضایتمندي شغلی کشاور
مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مبادله اطالعات و دانش به ترتیب در اولویت 

  . بعدي قرار گرفتند
توان گفت که رضایت شغلی در جامعه نمونه مورد بررسی، در مرحله  بنابراین می

باشد که منطبق با محیط فعالیت کشاورزي در  ی متاثر از انسجام اجتماعی معمدتاًاول 
هاي روستایی به لحاظ کارکرد کشاورزي، عمده  زیرا در محیط. باشد مناطق روستایی می

هایی در قالب واحدهاي همسایگی و تعامل با سایر  هاي ناشی از فعالیت فعالیت

                                                
1. Beta 
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وري و  بکارگیري وسایل کشاورزي، تولید، جمع آگوناگونهاي  کشاورزان در زمینه
بنابراین براي کشاورزان در مرحله اول قرار گیري در محیطی . باشد فروش محصول می

هاي بعدي متغیرهایی  در گام. باشد با همگنی باال و هم صنف بسیار رضایت بخش می
هاي اقتصادي  مانند همکاري و مشارکت اجتماعی قرار دارد که از ذات زندگی و فعالیت

   .باشد در محیط روستایی می
  

  گیري بحث و نتیجه
در نهایت باید بیان کرد که رضایتمندي شغلی کشاورزان که متاثر از عوامل متعددي به 

وري نیروي انسانی، بهبود  در بهبود بهره ویژه عامل اجتماعی است؛ که نقش مهمی
وضعیت رفاه، درآمد زایی، کارآفرینی، کارآیی، نگهداشت جمعیت در نواحی روستایی 

بر این اساس، این پژوهش نقش . کند ت روستاییان و غیره بازي میو عدم مهاجر
سرمایه اجتماعی را در افزایش رضایتمندي شغلی کشاورزان در مناطق روستایی مورد 

هاي توصیفی تحقیق نشان داد که بر  در این ارتباط، یافته. بحث و بررسی قرار داده است
 سال قرار داشتند و 30 الی 21ی حسب گروه سنی بیشترین تعداد نمونه در گروه سن

 درصد در باالترین 73/44 با 6 الی 4محدوده سنی تعداد اعضاي خانوار نیز در محدوده 
 درصد در پایین ترین رده قرار داشتند و بر 57/11 با 10رده و محدوده سنی باالي 

،  درصد از نمونه آماري مورد مطالعه46/69حسب میزان تحصیالت نتایج نشان داد که 
هاي استنباطی  همچنین، یافته. سواد بودند تحصیالت قابل توجهی نداشتند کم سواد و بی

 میزان تعارضات و اختالفات، عضویت در نهادهاي مؤلفهتحقیق نشان داد که به جز 
اعتماد : اعم از(هاي سرمایه اجتماعی  مؤلفه  محلی و ارتباطات اجتماعی بین تمامی

نسجام اجتماعی، رضایتمندي، مبادله اطالعات و دانش، اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ا
با افزایش رضایتمندي شغلی کشاورزان ) روابط افقی بر پایه همکاري و میزان همکاري

. در مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد
یره به روش همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق بوسیله رگرسیون چند متغ
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 مبادله اطالعات و دانش، اعتماد اجتماعی، میزان همکاري، مؤلفه 5گام به گام نشان داد 
انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی بر اساس میزان بتاي بدست آمده، به ترتیب به 

مقدار . هاي تبیین کننده افزایش رضایتمندي شغلی معرفی شدند مؤلفهعنوان موثرترین 
این مقدار نشان .  بدست آمده است95 گام پنجم براي این هشت متغیر ضریب تعیین در

 سرمایه اجتماعی مؤلفه درصد از تغییرات رضایتمندي شغلی این پنج 95دهد که  می
در نهایت، بر اساس نتایج . کند و بقیه تغییرات به عوامل دیگر بستگی دارد تبیین می

در تبیین متغیر وابسته » اجتماعیانسجام «، سهم و نقش متغیر 1حاصل از ضریب بتا
بیشتر از سایر متغیرها است و متغیرهاي میزان » ارتقاي رضایتمندي شغلی کشاورزان«

همکاري، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مبادله اطالعات و دانش به ترتیب در 
طالعه هاي منطبق با م بنابراین در تایید کلی نتایج، یافته. اولویت بعدي قرار گرفتند

در رابطه با تاثیرگذاري ) 1390(و حقیقتیان و گمرادي ) 1385(ساالرزاده و حسن زاده 
همچنین به صورت خاص، . باشد  انسجام اجتماعی در رضایتمندي شغلی میمؤلفه
، )1392(هاي حیدري ساربان  هاي تحقیق در حوزه کشاورزي نیز تایید کننده یافته یافته

باشد که تاکید بر اثرگذاري انسجام  می) 2005( و توربک )1390(علی بیگی و همکاران 
  . باشد اجتماعی بر رضایتمندي شغلی جامعه کشاورزي می

با استناد به نتایج تحقیق مبنی بر وجود همبستگی معنی دار بین اعتماد اجتماعی، 
مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، مبادله اطالعات و دانش و غیره و افزایش 

هاي  توان با تقویت نهادهاي خودیار محلی اعم از تعاونی  شغلی میرضایتمندي
روستایی و غیره زمینه تعادل و هم فکري بین افراد را فراهم ساخته، و آنها را نسبت به 

زیرا نتایج بیانگر وجود رابطه . ها و توانمندیهاي یکدیگر بیشتر آگاه ساخت مهارت
بنابراین اگر برنامه . انسجام اجتماعی استمعنادار بین رضایتمندي شغلی کشاورزان و 

 و به اعتقاد باور پورتو گوناگونهاي  ریزان به دنبال خروج بخش کشاورزي از چالش

                                                
1. Beta 
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وري و همچنین افزایش میل به اشتغال  افزایش بهره) 2008(و باروز و وسون ) 2004(
  هستند،) 2005به اعتقاد باور تونتز، (کشاورزي در بین روستاییان به ویژه جوانان 

 برنامه ریزي براي توسعه کشاورزي عالوه بر توجه به فرآیندضروري است در 
هاي  مانند سازه) 2000(هاي باور رز  هاي غیرمادي بر طبق یافته هاي مادي به سازه سازه

عالوه بر این شکل گیري وتقویت نهادها . اجتماعی و روانشناسی شغلی نیز توجه گردد
اهالی روستا با مسائل و مشکالت  شود که تمامی ه سبب میهاي داوطلبان و انجمن

روستا دست و پنجه نرم کرده و در نتیجه ارتباطات چهره به چهره آنها باالرفته و 
  . رود متعاقب آن اعتماد اجتماعی شکل گرفته و رضایتمندي شغلی آنها باال می

غلی کشاورزان هاي تحقیق نشان داد که رضایتمندي ش بنابراین بطور کلی، یافته
) 2008(هاي باروز و وسون  هاي انسجام اجتماعی بوده و منطبق با یافته مؤلفهثر از أمت

وري شغلی کشاورزان شده و به اعتقاد باور  تواند منجر به افزایش بهره این عامل می
هاي گروهی و رضایتمندي شغلی در  زمینه ساز بهره گیري از توانمندي) 2004(پورتز 

گویاي پایین بودن ) 2008(شود و این امر از دیدگاه لو و همکاران  ن میبین کشاورزا
هاي روستایی و باال بودن مشارکت اجتماعی  تعارضات و اختالفات اجتماعی در محیط

هاي  ریزي توان پیشنهاد کرد که در برنامه بر این اساس می. باشد کشاورزان روستایی می
هاي کیفی و غیرمادي مانند  جه به سازهآینده براي توسعه کشاورزي در کشور، تو

  .هاي برنامه ریزان، مدیران و سیاستگذاران قرار گیرد انسجام اجتماعی از اولویت
  
  منابع

مقایـسه میـزان رضـایت و       ،  )1383. ( رئیسی اردلـی، غالمعلـی     ؛ادریس، محمدرضا  − 
مجلـه   ،در دانـشگاه صـنعتی اصـفهان        کارایی کارکنان و مدیران غیرهیات علمـی      

 .، شماره دوم17، جلد شی دانشگاه اصفهانپژوه
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بررسـی نقـش سـرمایه اجتمـاعی بـر          ،  )1390. ( گلمراد مـرادي   ؛ حقیقتیان، منصور  − 
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