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چکيده
زمينه و هدف :پژوهش ها نشان داده است که مسأله رضايت شغلي كاركنان ،يكي از بحث برانگيزترين مباحث مطالعاا
سازماني و جامعه شناسي سازمان هاست .مطالعا

گوناگوني كه درباره ي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي صور

گرفتاه

است ،هنوز به نتيجه ي قطعي در اين زمينه نرسيده است .از طرف ديگر ،مفهوم سرمايه ي اجتماعي به مثابه منابع و پاداش
هايي كه افراد از طريق روابط اجتماعي به دست ميآورند ،مقبوليت گسترده اي يافته اسات ،ولاي تحقيقاا

چناداني در

رابطه با تأثير سرمايه ي اجتماعي بر رضايت شغلي انجام نشده است.لذاهدف از اين مطالعه بررسي ارتباا باين سارمايه
اجتماعي و استرس ناشي از عوامل سازماني با رضايت شغلي در ميان کارکنان سازمان علوم پزشکي استان گلستان است.
روش شناسي :روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي -پيمايشي از نوع همبستگي است و جامعهي آماري آن،كليه كاركنان
سازمان علوم پزشکي استان گلستان به تعداد  270نفر ميباشد و تعداد نمونه نيز بر اساس روش نموناه گياري تصاادفي
طبقه اي و با استفاده از جدول کرجسي و مورگان 159،نفر بوده است .ابزار گرداوري داده ها در اين پاژوهش پرسشانامه
است که ضريب آلفاي كرونباخ همه سواال

پرسشنامه باالي  0/7بوده است .جهت تجزيه وتحليل دادههاا از نارم افازار

اس.پي.اس.اس استفاده شده است.
نتايج :نتايج حاكي از آن است كه بين اعتماد با رضايت شغلي ،بين بخشش وروحياه داوطلباي باا رضاايت شاغلي ،باين
مشارکت مدني با رضايت شغلي ،بين مشارکت سياسي با رضايت شغلي ،بين تنوع در معاشر

و دوستيها باا رضاايت

شغلي ،بين برقراري روابط اجتماعي غير رسمي با رضايت شغلي ،بين استرس ناشي از نوع کار با رضاايت شاغلي ،باين
استرس ناشي از نقش کارکنان با رضايت شغلي ،بين استرس ناشي ازروابط بين همکاران با رضايت شغلي ،بين استرس
ناشي از رهبري سازمان بارضايت شغلي ،بين استرس ناشي از ساختارسازماني با رضايت شغلي ،بين سرمايه اجتماعي با
رضايت شغلي کارکنان و بين استرس ناشي از عوامل سازماني با رضايت شغلي کارکنان رابطه معنادار وجود دارد.
واژههاي كليدي :سرمايه اجتماعي ،استرس شغلي ،رضايت شغلي
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مقدمه
در جهان کنوني که دوره تحوال

لجام گسيخته و به قول تافلر دوره جابجايي قدر

سرمايه اجتماعي و داراييهاي ناملموس سازمانها بعد از موضوعا

مايباشاد بحاث ماديريت

مهندسي مجدد در دهه  90مايالدي مايباشاد.

مديريت کيفيت فراگير به عنوان پديده اي مهم ،به صور همه جانبه اي افق تحوال مديريت را تحت تااثير قارار
داده است .در اين ميان جديدترين پارادايمي که بحث فوق را در مديريت سازمانها تحت پوشش قرار ميدهد ،بحث
مديريت سرمايه اجتماعي است(علوي .)1384،پس برخالف تصورا

رايج ،که صارف وجاود فنااوري را متضامن

توسعه ميدانستند ،دانش و به اشتراك گذاشتن آن در سازمانها و سرمايههاي انساني تضمين کننده بهبود عملکارد و
توسعه ميباشد .مديريت سرمايه اجتماعي بيش از هر چيزي مديريت پديدههاي اجتماعي است .يکي از مفاهيم مهم و
فرا رشته اي در بحث مديريت پديدههاي اجتماعي ،مفهوم سرمايه اجتماعي است .پاتنام ،سرمايه اجتماعي را مجموعه
اي از مفاهيمي مانند اعتماد ،هنجارها و شبکهها ميداند که موجب ايجاد ارتبا و مشارکت بهينه اعضاي يک اجتماع
شده و در نهايت منافع متقابل آنان را تأمين خواهد کرد .از نظر وي اعتماد و ارتبا متقابل اعضا در شبکه ،باه عناوان
منابعي هستند که در کنشهاي اعضاي جامعه موجود است (وونگ .)2009،1سرمايه اجتمااعي باه معنااي هنجارهاا
وشبکههاي ارتباطي است که امکان مشارکت مردم در اقداما

جمعي به منظور کسب سود متقابل را فراهم ميکناد .

لذا سرمايه اجتماعي مفهومي ترکيبي است که ميزان هنجارها وشبکهها را در يک مقطع زماني خاص تشريح مايکناد
(اونق.)1390،به طور سنتي سه نوع سرمايه (طبيعي ،فيزيکي و سرمايه انساني) در کنار يکديگر مبنايي براي توساعه و
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عملکرد اقتصادي فرض شده است.با وقوع انقالب فناوري اطالعا  ،جامعه اطالعااتي و شابکه اي و نياز پيشارفت
سريع فناوري از دهه  1990الگوي رشد اقتصادي تغيير اساسي کرده است .امروزه دانش به عنوان مهمتارين سارمايه
جايگزين سرمايههاي مالي و فيزيکي شده است .محيط کسب و کار مبتني بار داناش نيازمناد رويکاردي اسات کاه
داراييهاي ناملموس جديد سازماني مثل دانش و شايستگيهااي مناابع انسااني ،ناوآوري،روابط باا مشاتري،فرهنگ
سازماني ،نظامها و ساختار سازماني را در بر ميگيرد.از طرفي ديگر يکي از قابليتهاي مهم سازماني که ميتواند باه
سازمانها در خلق و تسهيم دانش کمک بسيار نمايد و براي آنها در مقايسه با سازمانهااي ديگار مزيات ساازماني
پايدار ايجاد کند ،سرمايه اجتماعي است (پورتس.)2009،2همچنين رضايت شغلي ،عاملي مهم براي افزايش كارآيي و
نيز رضايت فردي در سازمان تلقي ميشود .هاپاك رضايت شغلي را مفهومي پيچيده و چند بعدي دانساته و آن را باا
عوامل رواني ،جسماني و اجتماعي مرتبط كرده است .به نظر او صرفا وجود يك عامل موجب رضاايت شاغلي فارد
نخواهد شد ،بلكه وجود تركيبي از عوامل مختلف موجب خواهد شد كه فرد در لحظه ي معيني از شغل خود احساس
رضايت كند .فرد با توجه به اهميتي كه عوامل مختلف نظير درآمد ،جايگاه اجتماعي ،شرايط محيط كار و ...باراي او
دارند ،ميزان معيني از رضايت شغلي را دارا خواهد بود .يكي از عواملي كه در افزايش رضاايتمندي شاغلي كاركناان
مؤثر است ،سرمايه ي اجتماعي حاكم در ميان كاركنان است .سارمايه ي اجتمااعي يكاي از مفااهيمي اسات كاه در
سالهاي اخير در مباحث توسعه و بهره وري ،و كيفيت زندگي بسيار مطرح شده است (روس .)2011،3از آنجا که در
اين پژوهش هدف بررسي نقش سرمايه اجتماعي و استرس شغلي در ايجاد رضايت شاغلي کارکناان ساازمان علاوم
پزشکي استان گلستان ميباشد بايد اشاره نمود که ضعف سرمايه اجتماعي و يا به عبار

ديگر قرار گرفتن سارمايه

اجتماعي در وضعيت نامناسب پيامدهاي بسيار ناگوارتري به دنبال خواهد داشت .سازمان علوم پزشکي استان گلستان
براي توسعه و بهبود عملکرد خود به شد نيازمند سرمايه انساني است و ضعف دانش و خالقيت و نوآوري کارکنان
آن مستقيماً بر سطح دانش محصالن و به طبع دانش جامعه تاثيرگذار خواهد بود.همچنين ضعف سرمايه اجتماعي اين
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سازمان را از دستاوردهاي ديگر سازمانها و همچنين از اطالعا

به روز و کارامد محروم مينماياد و روناد توساعه

سازمان به کندي صور گرفته که منجر به عقب ماندگي استان در بعد فرهنگي و آموزشي ميشاود .از طارف ديگار
نبود سرمايه اجتماعي در سازمان علوم پزشکي استان گلستان نيز ،سازمان را به يک سازمان بسته تباديل ماينماياد،
سازماني که در عکس العمل به تغييرا

محيطي و پيشرفتهاي علمي و تکنولاو يکي باا اشاکاال

اساساي روبارو

ميشود.پژوهش حاضر نيز ميتواند به برنامه ريزان بخش بهداشت و درمان و بخش دانشگاهي که به مديران سازمان
علوم پزشکي استان گلستان در انتخاب سياستهاي مناسب کمک شاياني نمايد.اميد است تا بر پايه اين پژوهش راه
حلهاي مناسبي ارايه گردد و به اجرا درآيد.البته قدر مسلم قضاو در مورد نقشي که سرمايه اجتماعي مايتواناد در
ايجاد رضايت شغلي کارکنان سازمان علوم پزشکي استان گلستان داشته باشد نيازمند مطالعه نظري و تجربي بسياري
است که در اين راستا هنوز مطالعا بسيار اندك ميباشد .لذا پژوهش حاضر در پي آن است تاا مشاخ

کناد کاه

سرمايه اجتماعي چه نقشي در ايجاد استرس شغلي و رضايت شغلي کارکنان سازمان علوم پزشکي اساتان گلساتان
دارد و چگونه و به چه دليلي اين نقش را ايفا ميکند .بنابراين سوال اصلي پژوهش حاضر ايان اسات کاه آياا باين
سرمايه اجتماعي و استرس ناشي از عوامل سازماني با رضايت شغلي کارکنان سازمان علوم پزشکي استان گلساتان
رابطه وجود دارد؟
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رضايت شغلي عبارتست از آگاهي دروني و نگرش فرد نسبت به كار؛ و اين نتيجهاي از تعامال چندبعادي باين
فرد و محيط است (چن و همکاران .)2014:333 ،5رضايت شغلي به عنوان ساختاري چندبعدي مفهومسازي ميشود
كه دربرگيرنده رضايت از مدير فرد ،همكاران ،حقوق ،فرصتهاي ترفيع درجه ،امنيت شغلي و خط مشاي شاركت
ميباشد (آوري وهمكاران .) 57-2015:56 ،6رضايت شغلي تحت عنوان حالت عاطفي لذ

بخش ناشي از ارزيابي

شغلي فرد به صور

دستيابي يا تسهيل در رسيدن به ارزشهاي شغلي فرد تعريف ميشود .رضايت شاغلي نتيجاه

و تجربيا

و تجرباه

انت ظارا

شغلي بوده و بسيار ذهني و خاص شخ

ميباشد .چنانچه تفاو

مابين انتظاارا

كم باشد ميزان رضايت باال خواهد بود و بالعكس (پان .)86-2015:85 ،7مادل سانتي رضاايت شاغلي روي تماام
احساساتي كه يك فرد در حدود كار خودش دارد ،متمركز است .به هرحال چه چيزي باعث مايشاود ياك شاغل
خوشايند باشد تنها بستگي به ماهيت شغل ندارد بلكه به خواستههاي افراد در مقابال رضاايت شاغلي بساتگي دارد
(آزاده و موسوي احرنجاني .) 2014:345 ،8اگرچه رضايت شغلي يك ساختار چندوجهي است ،اما با توجه به تمركز
روي خواستههاي كااري و محادوديت مكااني ،مهمتارين جنباه خاود رضاايت شاغلي مايباشاد (كريستياسان و
همكاران .)27 :2014،9از انواع رضايت شغلي مي توان به رضايت شغلي مبتني بر انتظاارا
كاري فرد نام برد .رضايت شغلي مبتني بر انتظارا
فرد احساس مي كند كه انتظارا

و رضاايت از عملكارد

مربو به رضايت كارمند در ارتبا با اين مطلب است كاه آياا

شغلياش در موقعيت فعلياش برآورده ميشود و بر روي مطابقت بين انتظارا

و

واقعيت درك شده براي جنبههاي كاري كه در كل وجود دارد ،تاكيد ميكند .رضايت از عملكرد كاري فرد ،مرباو
به اين مطلب است كه تا چه حد يك فرد از عملكرد خودش رضايت دارد .مقياسهاي رضايت از عملكارد كااري
فرد سابقاً در محيطهاي آزمايشگاهي مورد استفاده قرار ميگرفتند كه در آن رضايت از عملكرد كاري فرد اغلب باه
صور

خطي درطول يك دوره ي كار آزمايشگاهي افزايش يافته و مقدار رضايت از عملكرد كاري فرد بيشتر تحت

شرايط بار مسئوليت شناختي كم ،نسبي تا زياد گزارش ميشدند (آوري و همكاران.)57-2015:56 ،
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سرمايه اجتماعي

وا ه سرمايه اجتماعي براي اولين بار در ادبيا
بحث اصلي تئوري سرمايه اجتماعي ،شبکه ارتباطا

مرتبط با جامعه ،به كاار گرفتاه شاد.

جامعهشناسي و در مطالعا

است که منبعي ارزشمند ايجاد ميکند که بهموجب آن ،اعضاي
11

مرتبط ،سرمايههاي متعلق به جمع به دست ميآورند (مهربان فر و ميقااني ناژاد .)1393،پاورتس ( )1986سارمايه
اجتماعي را انباشتي از منابع بالقوه و بالفعل که با شبکههايي منسجم از رواباط نهاادي شاده و مبتناي بار تفااهم و
شناخت متقابل پيوند خورده است تعريف ميکند (الاواني و همکااران.)1386 ،سارمايه اجتمااعي داراي ساه بعاد
ميباشد :ساختاري ،12رابطهاي 13و شناختي .14بعد ساختاري بيانگر الگوهااي تعااملي باين ساازمانهاا اسات ،بعاد
رابطهاي اشاره به سرمايههاي رابطهاي مانند اعتماد رشد يافته از طريق تعامال
مشترک به وجود آمده از اين تعامال

است و بعد شناختي ميزاني از درک

15

را نشاان مايدهاد(براتي و همکااران  .)2015 ،مزايااي متعادد و زياادي را

ميتوان براي سرمايه اجتماعي برشمرد؛ مزيت اصلي و عمده سرمايه اجتماعي در اختيار گذاشتن اطالعا زيادي باا
هزينه پايين و زمان اندك براي بازيگراني است که نقش اصلي را در سرمايه اجتماعي ايفا ميکنند .سرمايه اجتمااعي
عالوه بر در اختيار قرار دادن سرمايه زمينههاي تحليل و ارزيابي آن را نيز فراهم مينماياد (پوولناد.)2012،16کساب
قدر و نفوذ از مزاياي ديگر سرمايه اجتماعي است .کلمن در نوشتههاي خود اشااره باه وا ه " کلاو
مجلس "دارد که در واقع منظور بحث " قدر "است برخي نمايندگان قدر
چرا که آنها تعهدا

نماينادگان

بيشتري نسبت به نمايندگان ديگر دارند

متفاو با ساير نمايندگان براي خود ايجاد کرده اند و از اعتبار اين تعهدا

باراي مشاروعيت
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بخشيدن به رفتار خود استفاده ميکنند .يک چنين قدرتي به بازيگر اصلي) در سرمايه اجتماعي ( اجازه ميدهد تا باه
17

اهداف خود دست يابد(موسوي  .)2012،مزيت ديگر سرمايه اجتماعي ايجاد" يکپاارچگي "در مياان اعضاا اسات .

هنجارها و باورهاي محکم موجب ايجاد شبکه اجتماعي قوي ميشود که در بر گيرنده آداب و رسوم و قوانين خاصي
است و اين هنجار جايگزيني کنترلهاي رسمي ميشود .در اين رابطه اُچاي )1980(18چناين اساتدالل مايکناد کاه
سازمانهاي قبيله اي با هنجارهاي مشترك قوي از هزينههاي اندك نظار بهرمند بوده و تعهاد باااليي را در اختياار
دارند که در واقع همان سرمايه اجتماعي است (روسلن و همکاران .)2010،19عالوه بر مزايايي فوق باه کاار گياري
سرمايه اجتماعي در سطح سازمان داراي مزايايي مانند ايجاد سازمان کاري و تيمهاي منعطف ،ارائه سااز و کارهااي
براي بهبود مديريت عملکرد گروهي ،زمينه سازي براي توسعه سرمايههاي غير مادي در سازمان و افزايش تعهد اعضا
و کارکنان سازمان نسبت به مصلحت عامه است (مالحسني.)1392،
20

استرس شغلي

از دهه  1960تا کنون ،توجه به شغل ،سهم عمدهاي از زندگي افراد را تشکيل داده و اگرچه اشتغال ،يک چالش
هيجان آور براي افراد است ،ولي همين شغل ميتواند به عنوان يک منبع عمده اساترسزا در زنادگي افاراد مطارح
باشد (لونگ .)52 :1995 ،21استرس ،يکي از فعالترين حوزههاي پژوهشي در سالهاي اخير بوده است (آليسون،22
.)64 :2007و عبار

است از موقعيت هيجاني و عاطفي ناخوشايند که فرد تجربه ميکند؛ به گوناهاي کاه الزاماا

کاري و غيرکاري به اندازهاي است که تواناييهاي شخصيت کفايت مواجهه و پاسخگويي به اين الزاما
براي واکنش به اين خطر و شرايط ،تغييرا

را نادارد.

عاطفي در فرد ايجاد ميشود (هالکاس و بيوزينکاايس.)415 :2010،23
عدم تناسب بين خواستهها و الزاماا

شاغل و

استرس شغلي پاسخهاي هيجاني آزار دهنده اي است که در صور

استعداد فرد ،و يا منابع و نيازهاي فرد بروز ميکند (رضاييان .)8 :1386 ،فرنچ و همکاران ( ،)1985اثبا

مينمايند
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که استرس پديدهي بدي نيست .وا هي استرس ،ميتواند خنثي باشاد و اثارا

خاوب و باد آن در قالاب مفااهيم

استرس خوشخيم و استرس بدخيم مورد مالحظه قرار ميگيرد (اسميت .)12 :2011،24استرس يا تنيدگي شغلي را
ميتوان روي هم جمع شدن عاملهاي استرس زا و آن گونه وضعيتهاي مرتبط با شغل 25دانست کاه بيشاتر افاراد
نسبت به استرس زا بودن آن اتفاق نظر دارند .به بيان ديگر استرس ناشي از شغل ،استرسي است که فرد معيني برسر
شغل معيني دستخوش آن ميشود (رندال و آلتماير.)4 :1385 ،استرش شغلي امروزه يکاي از پديادههااي مهام در
زندگي اجتماعي و تهديدي جدي براي سالمتي نيروي کار در جهان ميباشد ،به نحوي که سازمان بين المللي کاار
استرس شغلي را به عنوان شناخته شده ترين پديده ي تهديد کننده ي سالمتي کارکنان معرفي نموده اسات (لطفاي
زاده و همکاران .)2009 ،26استرس شغلي از جهت ايمني در محيط کار نيز اهميت ويژه اي دارد(براور .)2006 ،27از
طرفي سازمان بهداشت جهاني متذکر شده است که بهداشت حرفه اي و رفاه اجتماعي کارکنان عنصر بسيار مهام و
پيش نياز حياتي در بهره وري ،توسعه اجتماعي -اقتصادي و توسعه پايدار است (اسپيلبرگر.)1999 ،28به طاور کلاي
عوامل استرس را به سه دسته ميتوان طبقه بندي كرد :دسته اول عوامل «استرس زاي فردي» ،دسته دوم «رويدادهاي
زندگي» و دسته سوم عوامل « اساترس زاي ساازماني» مايباشاد (ابطحاي .)1383،عوامال اساترس زاي ساازماني
عبارتست از:
 سياست ها  :ارزيابي غير واقعي كارمنادان (سيساتم ارزشايابي نامناساب) ،جابجاايي مكارر و غيار ضاروري،انعطاف.
 ساختارها :فرصت كم براي پيشرفت ،تضادهاي صاف و ساتاد ،تمركاز در تصاميم گياريهاا و عادم وجاودمشاركت ،تشريفا

گرايي بيش از اندازه.

اداري دست و پا گير و تخص

 شرايط ايمني :وجود اشعهها و عوامل شيميايي زيان آور ،سرما و گرما و سروصداي زياد ،ازدحام و عدم وجودمحل كار اختصاصي ،خطرا

ايمني و نور ناكافي.

 مراحل و فرآيندها :سيستم كنترل نامناسب ،اهداف مبهم و متضاد ،ارتباطااز عملكردها ،معيارهاي ناق

و نادرست براي بخش عملكردها ،اطالعا

 ابهام نقش در سازمان :ابهام در نقش از كمبود اطالعاابهام احتماالً به علت كارآموزي ناكافي ،ارتباطا

ضعيف ،بازخور ناكافي و ضاعيف
ناكافي.

يا آگاهي اندك از نحوه انجام كار حاصل ميشود .اين

ضعيف يا مضايقه كردن و يا ناجور جلوه دادن اطالعا

باه

وسيله همكاران يا سرپرست حاصل ميشود .حاصل اين ابهام نقش ،تنش است كه متعلق به فرد باشد.
 تعارض نقش در سازمان :نقش فرد در سازمان ،كمتر و يا بيشاتر از حاد باه كاار واداشاتن او ،تعاارضهاا وتضادهايي را به وجود ميآورد.همچنين در سازمان ،تعارض نقش شامل :ناسازگاري بين وظايف شغل ،منابع ،قواعد
و مقررا  ،و خود افراد ميباشد .اين تعارض نقش موجب ايجاد تنش در فرد ميشود (حقيقي و همکااران:1383 ،
.)215-216استرس شغلي پيامدهاي جدي هم براي کارمندان و هم براي کارفرمايان دارد (لو .)1999 ،29استرس يک
فاکتور موثر در ناکارآمدي سازماني ،جابجايي نيروي انساني ،غيبتهاي ناشي از کار ،کاهش کيفيت و کميات کاار،
افزايش هزينههاي مراقبت از سالمتي و کاهش رضايت از شغل ميباشاد (اباوالروب .)2004 ،30در طاي دهاههااي
گذشته وظايف سازماني يا شغلي که توام با بارکاري زياد و نيازها و مسئوليتهاي بيش از حد بودند ،منجر به بروز
ريسکهاي سالمتي زيادي گرديدند (فينک .)2009 ،31الزم به ذکر است که همه ي نتايج استرس ،منفاي نيساتند و
گاهي استرس ميتواند نتايج مثبتي نيز به دنبال داشته باشد (کندال)2000 ،32؛ واکنش بدن ما به استرس کمک ميکند
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تا تمرکز کنيم و کار را به طور صحيح انجام دهيم؛ درصورتي که فرصت استراحت و يا فرار از شارايط اساترس زا
نباشد ،استرس ميتواند منفي باشد (فينک .)2009 ،پيامدهاي استرس را ميتوان به دو بخش عمده پيامدهاي فردي
و پيامدهاي سازماني (اجتماعي) تقسيم كرد (مورهد و گريفن.)1386 ،
.1پيامدهاي فردي:پيامدهاي فردي نتايجي هستند كه عمدتاً بر فرد اثر ميگذارند .هر چند ممكن است ساازمان
نيز به طور مستقيم يا غير مستقيم از اين پيامد متاثر شود ،ولي اين فرد است كه بهاي اصلي را ميپردازد .پيامادهاي
فشار عصبي را ميتوان به سه گروه :رفتاري ،رواني و جسماني تقسيم كرد:
الف) پيامدهاي رفتاري :پيامدهاي رفتاري فشار عصبي واكنش هايي هستند كه ممكن است باعث ايجاد آسيب به
فرد يا ديگران شوند.يكي از اين نوع رفتارها سيگ ار كشيدن است .حادثه آفريني ،خشونت و به هم خوردن
اشتها نيز از جمله پيامدهاي رفتارهاي فشار عصبي ميباشند.
ب) پيامدهاي رواني :پيامدهاي رواني فشار عصبي بستگي به سالمت جسماني -رواناي فارد دارناد.هنگامي كاه
اشخاص در محيط كار با فشار عصبي شديدي مواجه ميشوند ،ممكن است دچار افسردگي ،پرخاوابي ياا
بي خوابي شوند .ممكن است فشار عصبي باعث بروز مشكل خانوادگي و ناراحتي هايي نيز بشود.
ج) پيامدهاي جسمي :فشار عصبي ممكن است باعث بروز بي نظميهاي جسمي نيز بشود .پيامادهاي جسامي
فشار عصبي بر وضع جسمي فرد اثر ميگذارند .به عوان مثال ،بين ناراحتي و حمله قلبي با فشاار عصابي
رابطه وجود دارد .ساير پيامدهاي ناشي از فشار عصبي شديد عبارتند از :سردرد ،كماردرد ،زخام معاده و
سال هفتم /ويژه نامه 1395

ناراحتيهاي معده ،ناراحتيهاي پوستي مانند جوش صور

و كهير (مورهد و گريفن.)1386 ،

 .2پيامدهاي سازماني :استرس پيامدهايي مستقيم بر سازمان دارد که در ذيل به توضيح آن پرداخته ميشود:
الف) عملكرد :يكي از پيامدهاي واضح فشار عصبي شديد ،كاهش عملكرد مناسب و درست است .اين كااهش
در مورد كارگران اجرايي به صور

كيفيت ضعيف كار و افت بهره وري متجلي ميگردد و در مورد مديران ممكان

است به معني تصميم گ يري غلط و يا برهم خوردن روابط كاري با ديگران به دليل عصبانيت و ناسازگاري باشد.
ب) كناره گيري :كناره گيري نيز ميتواند نتيجه فشار عصبي باشد .مهمترين انواع كناره گيري عبارتند از :غيبات
و استعفاء .اشخاصي كه براي مقابله با فشار عصبي ،دوران سختي را در محيط كار ميگذرانند احتماالً بيشاتر بيماار
مي شوند و يا به منظور پيدا كردن سازمان بهتري ،به ترك سازمان خود ميانديشند.
ج) طرز تلقي ها :يكي ديگر از پيامدهاي مستقيم سازماني ،فشار عصبي كاركنان به طرز تلقي مربو مايشاود.
رضايت شغلي ،روحيه ،تعهد سازماني ،همزمان با انگيزش فرد از فشار عصبي صدمه ميبينند.
پيامد نهايي فشار عصبي كه هم بر اشخاص و هم بر سازمانها اثر ميگاذارد وامانادگي اسات .وامانادگي ياك
احساس عمومي تحليل رفتگي است و هنگامي به وجود ميآيد كه فرد احسااس كناد فشاارهاي خيلاي زياادي را
تحمل ميكند و منابع رضايت نيز خيلي كم ميباشند .در اين مرحله ،ممكن است فرد كم كم از رفتن باه سار كاار
احساس وحشت كند ،ممكن است وقت زيادي را صرف انجام كار كند ولي موفق به انجام كار كمتر شود و ممكان
است ناتواني فكري و جسمي از خود نشان دهد (مورهد و گريفن.)1386 ،همچنين نتايج به دست آمده گويااي آن
است که جنبههاي معيني از محيط کار در استرس رواني نقش دارند .در ايان قسامت ،دربااره عامال هاايي بحاث
ميشود که فقط به شيوه انجام يا اتمام شغل مربو ميشوند .اين ويژگيها چهار دسته گوناگون را تشکيل ميدهناد
که به طور خالصه عبارتند از؛ آهنگ کار ،تکرار کار ،نوبت کاري و ويژگيهاي مربو به وظيفه.
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الف) آهنگ کار :يکي از ويژگي هايي که ميتوان گفت عاملي در استرس شغلي است ،سرعت ،ياا بهتار بگاوييم،
آهنگي است که فرد بايد با آن کار کند .آهنگ کار به اين بستگي دارد که چه کسي يا چه چيزي آهنگ کاار را
کنترل ميکند و به ويژه بستگي دارد به ميزان کنترلي که الزم است شاغل بر فرآيند کار داشته باشد.
ب) تکرار کار :تعداد دفعا

تکرار در کار يکي از ويژگيهاي شغل است که ميتواناد عامال ماوثري در اساترس

شغل باشد .هر چه شغل معيني تکراري تر باشد به احتمال بيشتري در پيادايش اساترس نقاش دارد (اساتورا،
.)38 :1377
ج) نوبت کاري :در تعداد زيادي از مطالعا

شغلي اين نتيجه حاصل شد که نوبت کاري ،عامل استرس زاي شغلي

رايجي است که بر جنبههاي عصبي – فيزيولو يک ،نظير :حرار

بدن ،نرخ سوخت و ساز ،سطح قند خاون و

نيز بر کارايي ذهني و انگيزشي الزم براي کار اثر ميگذارد و در نهايت ممکن است به بيماريهااي مارتبط باا
استرس منجر گردد (کوپر و داويدسون.)1384 ،
د) ويژگيهاي مربو به وظيفه :بخش ديگري از ويژگيهاي شغلي را کاه باه اساترس شاغلي منجار مايشاوند،
ويژگيهاي مرتبط با وظيفه نام برده اند .عقيده بر آن است که اين دسته از ويژگيهاي شغلي به طاور مساتقيم
ياغير مستيقيم بر پاسخهاي رفتاري و عاطفي فرد در برابر شغل اثر ميگذارند (بارن و کني.)1986 ،33

جدول ( :)1خالصه نتايج تحقيق انجام شده در ايران و جهان
رديف

موضوع پژوهش

نام پژوهشگر (ان)

نتايج پژوهش

1

بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و استرس

رضايي ()1392

بين ويژگيهاي شخصيتي و مولفههاي آن با رضايت

شغلي در پرستاران بيمارستانهاي تهران
2

شغلي رابطه معناداري وجود دارد.
و

نتايج نشان داد استرس شغلي در بين کارکنان با توجه

استرس شغلي در كاركنان كارخانه الستيك

ترشيزي

سازي

سعادتجو()1391

3

رابطه بين سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي

توکلي

4

بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و رضايت

وولکاک و ناراين

شغلي

()2010

بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و کيفيت

روسلن و همکاران

نتايج نشان داد که بين سرمايه اجتماعي و کيفيت

زندگي کاري

()2010

زندگي کاري و رضايت شغلي و عملکرد کارکنان

به نبود امنيت شغلي در سطح بااليي قرار دارد و اين
موضوع بروي تعهد ،رضايت

شغلي و عملکرد

کارکنان و کارگران تاثير معناداري دارد.
تاجبخش

و
34

بين سرمايه اجتماعي و مولفههاي رضايت شغلي رابطه
مستقيم و معناداري وجود دارد.

()2011
35

نتايج حاکي از آن است که بين سرمايه اجتماعي و
مولفههاي رضايت شغلي رابطه مستقيم و معناداري
وجود دارد.

5

رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

سابقهي پژوهش

 / 164منصوره صادقي

مدل مفهومي پژوهش
در مدل مفهومي پژوهش براي متغير سرمايه اجتماعي از مدل استاندارد الواني ( )1386استفاده شاده اسات کاه
هاا،برقراري رواباط

داراي پنج بعد(بخشش و روحيه داوطلبي ،مشارکت مدني ،مشارکت سياسي ،تنوع در معاشر

اجتماعي) ميباشد .همچنين براي متغير استرس ناشي از عوامل سازماني با اقتباس از مدل نظري تنش رابينز()1386
انجام شده است که پنج عامل به عنوان عوامل سازماني استرس زا جهت انجام تحقيق انتخاب شده است(نوع کاار،
نقش کارکنان ،روابط بين همکاران ،رهبري سازمان ،ساختار سازماني) و براي سنجش متغير رضايت شاغلي نياز از
مدل استاندارد رابينز()1386استفاده گرديده است.
سرمايه اجتماعي

استرس شغلي

اعتماد

استرس ناشي از نوع کار

بخشش و روحیه داوطلبي
مشارکت مدني

استرس ناشي از نقش کارکنان
رضايت شغلي

استرس ناشي از روابط بین کارکنان

مشارکت سیاسي

سال هفتم /ويژه نامه 1395

تنوع در معاشرت

استرس ناشي از رهبری سازمان

برقراری روابط اجتماعي

استرس ناشي از ساختار سازماني

با توجه به مفهوم و مدل پژوهش ،متغيرهاي سرمايه اجتماعي (که ابعااد آن شاامل :اعتمااد ،بخشاش و روحياه
داوطلبي ،مشارکت مدني ،مشارکت سياسي ،تنوع در معاشر

و برقراري روابط اجتمااعي) و اساترس شاغلي (کاه

ابعاد آن شامل :استرس ناشي از نوع کار ،استرس ناشي از تنش کارکنان ،استرس ناشي از روابط کارکناان ،اساترس
ناشي از رهبري سازمان و استرس ناشي از ساختار سازماني) متغيرهاي مستقل پژوهش محسوب ميشوند و متغيار
رضايت شغلي متغيروابسته پژوهش محسوب ميشود.

فرضيههاي پژوهش
فرضيه اصلي اول:
بين سرمايه اجتماعي با رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه فرعي اول:
 -1بين اعتماد با رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد.
 -2بين بخشش و روحيه داوطلبي با رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد.
 -3بين مشارکت مدني با رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد.
 -4بين مشارکت سياسي با رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد.
 -5بين تنوع در معاشر

و دوستيها با رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد.

 -6بين برقرراري روابط اجتماعي غير رسمي با رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد.
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فرضيه اصلي دوم:
بين استرس ناشي از عوامل سازماني با رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه فرعي دوم:
 -7بين استرس ناشي از نوع کار با رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد.
 -8بين استرس ناشي از نقش کارکنان با رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد.
 -9بين استرس ناشي از روابط بين همکاران با رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد.
 -10بين استرس ناشي از رهبري سازمان با رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد.
 -11بين استرس ناشي از ساختار سازماني با رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد.
روش تحقيق
اين پژوهش از نوع مطالعا

توصيفي تحليلي و مبتني بر دو روش مطالعا

كتابخاناه اي و مياداني مايباشاد.

جامعه ي آماري اين پژوهش ،كليه کارکنان سازمان علوم پزشکي استان گلستان که در مجموع  270نفر بوده اند و از
اين ميان  159نفر براساس روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي و با استفاده از جدول کرجسي و مورگان به عناوان
نمونه انتخاب شدند .در اين تحقيق براي دست يابي به هدف تحقيق و براي بررسي و تحليل فرضيا

تحقياق از از

متعدد مربو به ادبيا

تحقيق ،مهم ترين عوامل و شاخ

هاي اراياه شاده در زميناه ي رضاايت شاغلي درمياان

كاركنان استخراج شد و سپس پرسشنامه اي با  94سوال که ( 18سوال آن مربو به سرمايه اجتماعي 19 ،سوال آن
مربو به رضايت شغلي و  57سوال آن مربو به استرس شغلي ميباشد ).توزيع و با استفاده از طيف  5گزينه اي
ليكر

در اختيار جمعيت نمونه ي تحقيق قرار داده شد .به منظور بررسي پايايي گزارههاي اين تحقياق از ضاريب

سازگاري دروني ،آلفاي كرونباخ ،استفاده شد .ضريب آلفاي كرونباخ تمامي اين گزاره هاا ،مقااديري بيشاتر از 0/7
داشته اند كه بيانگر پايايي مطلوب ابزار تحقيق ميباشد.
آزمون فرضيات تحقيق
ضريب همبستگي پيرسون بين متغيرها :ضريب همبستگي آماره اي است که جهت اندازه گيري قدر

يا درجه

ي يک رابطه خطي بين دو متغير به کاار مايرود .مشاهورترين ضاريب همبساتگي ،همبساتگي پيرساون (ضاريب
همبستگي پيرسون يا  ) rاست .اين ضريب به گونه اي تعريف شده است که مقاديري بين  -1تا  1را ميگيارد .هار
چه مقدار  rبدون توجه به عالمت آن بزرگتر باشد ،بيضي مربو به نمودار پراکنش باريک تر مايشاود.زماني ياک
همبستگي کامل رخ مي دهد که بتوان مقدار يک متغير را از روي مقدار متغير ديگر دقيقاا پايش بيناي کارد .در ايان
حالت ضريب همبستگي پيرسون  1يا  -1خواهد بود .در ساير موارد ،هر چه قدر بيضي شکل نقا باريک تر باشد،
رابطه قوي تر است .هنگامي که رابطه بين دو متغير وجود ندارد ،نمودار پراکنش آنها تقريبا يک ابر دايره اي شاکل
مي شود .در اين حالت ضريب پيرسون تقريبا صفر خواهد شد.
آزمون فرضيه اصلي اول :بين سرمايه اجتماعي با رضايت شغلي کارکنان رابطه معنادار وجود دارد .مايباشاد .ايان
فرضيه بيانگر وجود رابطه بين سرمايه اجتماعي با رضايت شغلي در سازمان علوم پزشکي استان گلستان مايباشاد.
براي آزمون فرضيه ياد شده ،بين سرمايه اجتماعي بدست آمده ،و ميزان رضايت شغلي هر کارمند در سازمان ،آزمون

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

نرم افزار  SPSS.20استفاده شده است .براي به كارگيري ابزار مناسب تحقياق ،پاس از مطالعاه ي كتاب و مقااال
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پذيرفت .در اين آزمون مقدار  sigبدست آمده برابار باا 0/007

همبستگي پيرسون ،با احتمال خطاي  0/05صور

بوده است .از آنجا که مقدار  sigبدست آمده ،کوچکتر از  0/05ميباشد ،در نتيجه فرض  H0مبناي بار نباود رابطاه
معنيدار بين دو متغير ،رد ميگردد و فرض  H1مبني بر وجود رابطه معنيدار بين سرمايه اجتماعي با رضايت شغلي
قبول ميگردد.
جدول ( :)2نتايج حاصله آزمون فرضيه اصلي اول
متغير

ضريب

آماره

t

سطح معناداري

عرض از مبدأ

3.637

4.362

0.002

ضريب همبستگي

سرمايه اجتماعي

0.343

2.253

0.007

0.629

ضريب تعيين

0.395

آماره

F

4.481

سطح معناداري ضريب

ضريب تعيين تعديل شده

0.392

(P-VALUE) F

0.007

همبستگي

آماره دوربين  -واتسون

1.857

159

0.007

آماره

تعداد مشاهدا

فرض  H1قبول ميگردد.

نتيجه آماري

برقراري پيش شر هاي مدل رگرسيون :مقدار آماره دوربين واتسون برابر  1.857ميباشد ،و اين مقدار نزدياک
سال هفتم /ويژه نامه 1395

به عدد  2ميباشد لذا ميتوانيم نتيجه گيري کنيم که دادهها خودهمبستگي ندارند.ضريب تعيين تعديل شده مدل باابر
 0.392ميباشد ،بدين معني است که حدود  % 39از تغييرا

متغير وابسته به متغيرهاي مستقل قابل توصيف اسات.

مقدار احتمال آماره  Fکمتر از  %5ميباشد ،بنابراين فرض صفر آماره مبني بر عدم کفايت مدل (  :H0تمام ضارايب
مدل رگرسيون برابر صفر است) ،با اطمينان  % 95رد ميشود در نتيجه کفايات مادل جهات آزماون فرضايه تائياد
ميشود.با توجه به تائيد همه پيش شر هاي فوق ،ميتوانيم به نتايج حاصل از مادل نهاايي بارازش شاده اطميناان
داشته باشيم.
آزمون فرضيه فرعي اول :بين اعتماد با رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد.اين فرضيه بيانگر وجود رابطه باين
اعتماد با رضايت شغلي در سازمان علوم پزشکي استان گلستان ميباشد .براي آزمون فرضيه ياد شاده ،باين اعتمااد
بدست آمده ،و ميزان رضايت شغلي هر کارمند در سازمان ،آزماون همبساتگي پي رساون ،باا احتماال خطااي 0/05
صور

پذيرفت .در اين آزمون مقدار  sigبدست آمده برابر با  0/005بوده است .از آنجاا کاه مقادار  sigبدسات

آمده ،کوچکتر از  0/05ميباشد ،در نتيجه فرض  H0مبني بر نبود رابطه معنيدار بين دو متغير ،رد ميگردد و فارض
 H1مبني بر وجود رابطه معنيدار بين اعتماد با رضايت شغلي قبول ميگردد.
جدول ( :)3نتايج حاصله آزمون فرضيه فرعي اول
متغير

ضريب

آماره

t

سطح معناداري

عرض از مبدأ

3.354

4.629

0.000

ضريب همبستگي

اعتماد

0.288

2.145

0.005

0.612

ضريب تعيين

0.374

آماره

F

4.429

سطح معناداري ضريب

ضريب تعيين تعديل شده

0.372

(P-VALUE) F

0.005

همبستگي

آماره دوربين  -واتسون

1.792

159

0.005

نتيجه آماري

آماره

تعداد مشاهدا

فرض  H1قبول ميگردد.
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برقراري پيش شر هاي مدل رگرسيون :مقدار آماره دوربين واتسون برابر  1.792ميباشد ،و اين مقدار نزدياک
به عدد  2ميباشد لذا ميتوانيم نتيجه گيري کنيم که دادهها خودهمبستگي ندارند.ضريب تعيين تعديل شده مدل باابر
 0.372ميباشد ،بدين معني است که حدود  % 37از تغييرا

متغير وابسته به متغيرهاي مستقل قابل توصيف اسات.

مقدار احتمال آماره  Fکمتر از  %5ميباشد ،بنابراين فرض صفر آماره مبني بر عدم کفايت مدل (  :H0تمام ضارايب
مدل رگرسيون برابر صفر است) ،با اطمينان  % 95رد ميشود در نتيجه کفايات مادل جهات آزماون فرضايه تائياد
ميشود .با توجه به تائيد همه پيش شر هاي فوق ،ميتوانيم به نتايج حاصل از مدل نهاايي بارازش شاده اطميناان
داشته باشيم.
آزمون فرضيه فرعي دوم :بين بخشش وروحيه داوطلبي با رضايت شغلي رابطه معناادار وجاود دارد .ايان فرضايه
بيانگر وجود رابطه بين بخشش با رضايت شغلي در سازمان علوم پزشکي استان گلساتان مايباشاد .باراي آزماون
فرضيه ياد شده ،بين بخشش بدست آمده ،و ميزان رضايت شغلي هر کارمند در سازمان ،آزمون همبستگي پيرسون،
با احتمال خطاي  0/05صور

پذيرفت .در اين آزمون مقدار  sigبدست آمده برابر با  0/002بوده است .از آنجا که

مقدار  sigبدست آمده ،کوچکتر از  0/05ميباشد ،در نتيجه فرض  H0مبني بر نبود رابطه معنيدار بين دو متغير ،رد
ميگردد و فرض  H1مبني بر وجود رابطه معنيدار بين بخشش با رضايت شغلي قبول ميگردد.
جدول ( :)4نتايج حاصله آزمون فرضيه فرعي دوم
عرض از مبدأ

3.351

4.628

0.000

ضريب همبستگي

بخشش

0.319

2.152

0.002

0.641

ضريب تعيين

0.413

آماره

F

5.112

سطح معناداري ضريب

ضريب تعيين تعديل شده

0.407

(P-VALUE) F

0.002

همبستگي

آماره دوربين  -واتسون

1.961

159

0.002

آماره

تعداد مشاهدا

فرض  H1قبول ميگردد.

نتيجه آماري

برقراري پيش شر هاي مدل رگرسيون :مقدار آماره دوربين واتسون برابر  1.961ميباشد ،و اين مقدار نزدياک
به عدد  2ميباشد لذا ميتوانيم نتيجه گيري کنيم که دادهها خودهمبستگي ندارند.ضريب تعيين تعديل شده مدل باابر
 0.407ميباشد ،بدين معني است که حدود  % 40از تغييرا

متغير وابسته به متغيرهاي مستقل قابل توصيف اسات.

مقدار احتمال آماره  Fکمتر از  %5ميباشد ،بنابراين فرض صفر آماره مبني بر عدم کفايت مدل (  :H0تمام ضارايب
مدل رگرسيون برابر صفر است) ،با اطمينان  % 95رد ميشود در نتيجه کفايات مادل جهات آزماون فرضايه تائياد
ميشود.با توجه به تائيد همه پيش شر هاي فوق ،ميتوانيم به نتايج حاصل از مادل نهاايي بارازش شاده اطميناان
داشته باشيم.
آزمون فرضيه فرعي سوم :بين مشارکت مدني با رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد .اين فرضيه بيانگر وجاود
رابطه بين مشارکت مدني با رضايت شغلي در سازمان علوم پزشکي استان گلستان ميباشد .براي آزمون فرضيه يااد
شده ،بين مشارکت مدني بدست آمده ،و ميزان رضايت شغلي هر کارمند در سازمان ،آزمون همبستگي پيرساون ،باا
احتمال خطاي  0/05صور

پذيرفت .در اين آزمون مقدار  sigبدست آمده برابر با  0/026بوده است .از آنجا کاه

مقدار  sigبدست آمده ،کوچکتر از  0/05ميباشد ،در نتيجه فرض  H0مبني بر نبود رابطه معنيدار بين دو متغير ،رد
ميگردد و فرض  H1مبني بر وجود رابطه معنيدار بين مشارکت مدني با رضايت شغلي قبول ميگردد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

متغير

ضريب

آماره

t

سطح معناداري
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جدول (:)5نتايج حاصله آزمون فرضيه فرعي سوم
متغير

ضريب

آماره

t

سطح معناداري

عرض از مبدأ

3.654

4.169

0.000

ضريب همبستگي

مشارکت مدني

0.217

2.354

0.026

0.584

ضريب تعيين

0.341

آماره

F

4.129

سطح معناداري ضريب همبستگي

ضريب تعيين تعديل شده

0.395

(P-VALUE) F

0.026

آماره دوربين  -واتسون

1.917

آماره

تعداد مشاهدا

نتيجه آماري

0.026

159
فرض  H1قبول ميگردد.

برقراري پيش شر هاي مدل رگرسيون :مقدار آماره دوربين واتسون برابر  1.917ميباشد ،و اين مقدار نزدياک
به عدد  2ميباشد لذا ميتوانيم نتيجه گيري کنيم که دادهها خودهمبستگي ندارند.ضريب تعيين تعديل شده مدل باابر
 0.395ميباشد ،بدين معني است که حدود  % 39از تغييرا

متغير وابسته به متغيرهاي مستقل قابل توصيف اسات.

مقدار احتمال آماره  Fکمتر از  %5ميباشد ،بنابراين فرض صفر آماره مبني بر عدم کفايت مدل (  :H0تمام ضارايب
مدل رگرسيون برابر صفر است) ،با اطمينان  % 95رد ميشود در نتيجه کفايات مادل جهات آزماون فرضايه تائياد
ميشود .با توجه به تائيد همه پيش شر هاي فوق ،ميتوانيم به نتايج حاصل از مدل نهاايي بارازش شاده اطميناان
سال هفتم /ويژه نامه 1395

داشته باشيم.
آزمون فرضيه فرعي چهارم :بين مشارکت سياسي با رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد .ايان فرضايه بياانگر
وجود رابطه بين مشارکت سياسي با رضايت شغلي در سازمان علوم پزشکي استان گلستان ميباشاد .باراي آزماون
فرضيه ياد شده ،بين مشارکت سياسي بدست آمده ،و ميزان رضايت شغلي هر کارمند در سازمان ،آزمون همبستگي
پيرسون ،با احتمال خطاي  0/05صور

پذيرفت .در اين آزمون مقدار  sigبدست آمده برابر با  0/004بوده اسات.

از آنجا که مقدار  sigبدست آمده ،کوچکتر از  0/05ميباشد ،در نتيجه فرض  H0مبني بر نبود رابطه معنايدار باين
دو متغير ،رد ميگردد و فرض  H1مبني بر وجود رابطه معنيدار باين مشاارکت سياساي باا رضاايت شاغلي قباول
ميگردد.
جدول ( :)6نتايج حاصله آزمون فرضيه فرعي چهارم
متغير

ضريب

آماره

t

سطح معناداري

عرض از مبدأ

3.175

4.258

0.001

ضريب همبستگي

مشارکت سياسي

0.228

2.752

0.004

0.617

ضريب تعيين

0.380

آماره

F

4.911

سطح معناداري ضريب همبستگي

ضريب تعيين تعديل شده

0.378

(P-VALUE) F

0.004

آماره دوربين  -واتسون

2.106

آماره

تعداد مشاهدا

نتيجه آماري

159

0.004

فرض  H1قبول ميگردد.

برقراري پيش شر هاي مدل رگرسيون :مقدار آماره دوربين واتسون برابر  2.106ميباشد ،و اين مقدار نزدياک
به عدد  2ميباشد لذا ميتوانيم نتيجه گيري کنيم که دادهها خودهمبستگي ندارند.ضريب تعيين تعديل شده مدل باابر
 0.378ميباشد ،بدين معني است که حدود  % 37از تغييرا

متغير وابسته به متغيرهاي مستقل قابل توصيف اسات.
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مقدار احتمال آماره  Fکمتر از  %5ميباشد ،بنابراين فرض صفر آماره مبني بر عدم کفايت مدل (  :H0تمام ضارايب
مدل رگرسيون برابر صفر است) ،با اطمينان  % 95رد ميشود در نتيجه کفايات مادل جهات آزماون فرضايه تائياد
ميشود.با توجه به تائيد همه پيش شر هاي فوق ،ميتوانيم به نتايج حاصل از مادل نهاايي بارازش شاده اطميناان
داشته باشيم.
و دوستيها با رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد .ميباشاد.

آزمون فرضيه فرعي پنجم :بين تنوع در معاشر
اين فرضيه بيانگر وجود رابطه بين تنوع در معاشر

با رضايت شغلي در سازمان علوم پزشکي استان گلستان ماي-

باشد .براي آزمون فرضيه ياد شده ،بين تنوع در معاشر

بدست آمده ،و ميزان رضايت شغلي هر کارمند در سازمان،

آزمون همبستگي پيرسون ،با احتمال خطاي  0/05صور

پذيرفت .در اين آزمون مقدار  sigبدست آمده برابار باا

 0/000بوده است .از آنجا که مقدار  sigبدست آمده ،کوچکتر از  0/05ميباشد ،در نتيجه فرض  H0مبني بار نباود
رابطه معنيدار بين دو متغير ،رد ميگردد و فرض  H1مبني بر وجود رابطه معنيدار بين تنوع در معاشر

با رضايت

شغلي قبول ميگردد.
جدول ( :)7نتايج حاصله آزمون فرضيه فرعي پنجم
متغير

ضريب

آماره

t

سطح معناداري

تنوع در معاشر

0.217

2.776

0.000

0.582

ضريب تعيين

0.338

آماره

F

3.911

سطح معناداري ضريب

ضريب تعيين تعديل شده

0.335

(P-VALUE) F

0.000

همبستگي

آماره دوربين  -واتسون

1.869

159

0.000

آماره

تعداد مشاهدا

نتيجه آماري

فرض  H1قبول ميگردد.

برقراري پيش شر هاي مدل رگرسيون :مقدار آماره دوربين واتسون برابر  1.869ميباشد ،و اين مقدار نزديک
به عدد  2ميباشد لذا ميتوانيم نتيجه گيري کنيم که دادهها خودهمبستگي ندارند .ضريب تعيين تعديل شده مدل بابر
 0.335ميباشد ،بدين معني است که حدود  % 33از تغييرا

متغير وابسته به متغيرهاي مستقل قابل توصيف اسات.

مقدار احتمال آماره  Fکمتر از  %5ميباشد ،بنابراين فرض صفر آماره مبني بر عدم کفايت مدل (  :H0تمام ضارايب
مدل رگرسيون برابر صفر است) ،با اطمينان  % 95رد ميشود در نتيجه کفايات مادل جهات آزماون فرضايه تائياد
ميشود.با توجه به تائيد همه پيش شر هاي فوق ،ميتوانيم به نتايج حاصل از مادل نهاايي بارازش شاده اطميناان
داشته باشيم.
آزمون فرضيه فرعي ششم :بين برقراري روابط اجتماعي غير رسمي با رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد.ايان
فرضيه بيانگر وجود رابطه بين روابط غير رسمي با رضايت شغلي در سازمان علوم پزشکي استان گلستان ميباشاد.
براي آزمون فرضيه ياد شده ،بين روابط غير رسمي بدست آمده ،و ميزان رضاايت شاغلي هار کارمناد در ساازمان،
آزمون همبستگي پيرسون ،با احتمال خطاي  0/05صور

پذيرفت .در اين آزمون مقدار  sigبدست آمده برابار باا

 0/031بوده است .از آنجا که مقدار  sigبدست آمده ،کوچکتر از  0/05ميباشد ،در نتيجه فرض  H0مبني بار نباود
رابطه معنيدار بين دو متغير ،رد ميگردد و فرض  H1مبني بر وجود رابطه معنيدار بين روابط غير رسمي با رضايت
شغلي قبول ميگردد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

عرض از مبدأ

3.654

4.362

0.001

ضريب همبستگي
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جدول ( :)8نتايج حاصله آزمون فرضيه فرعي ششم
متغير

ضريب

آماره

t

سطح معناداري

عرض از مبدأ

3.324

4.168

0.001

ضريب همبستگي

روابط غير رسمي

0.189

2.654

0.031

0.609

ضريب تعيين

0.370

آماره

F

4.654

سطح معناداري ضريب

ضريب تعيين تعديل شده

0.367

(P-VALUE) F

0.031

همبستگي

آماره دوربين  -واتسون

1.765

159

0.031

آماره

تعداد مشاهدا

فرض  H1قبول ميگردد.

نتيجه آماري

برقراري پيش شر هاي مدل رگرسيون :مقدار آماره دوربين واتسون برابر  1.765ميباشد ،و اين مقدار نزدياک
به عدد  2ميباشد لذا ميتوانيم نتيجه گيري کنيم که دادهها خودهمبستگي ندارند.ضريب تعيين تعديل شده مدل باابر
متغير وابسته به متغيرهاي مستقل قابل توصيف اسات.

 0.367ميباشد ،بدين معني است که حدود  % 36از تغييرا

مقدار احتمال آماره  Fکمتر از  %5ميباشد ،بنابراين فرض صفر آماره مبني بر عدم کفايت مدل (  :H0تمام ضارايب
مدل رگرسيون برابر صفر است) ،با اطمينان  % 95رد ميشود در نتيجه کفايات مادل جهات آزماون فرضايه تائياد
ميشود.با توجه به تائيد همه پيش شر هاي فوق ،ميتوانيم به نتايج حاصل از مادل نهاايي بارازش شاده اطميناان
سال هفتم /ويژه نامه 1395

داشته باشيم.
آزمون فرضيه اصلي دوم :بين استرس ناشي از عوامل سازماني با رضاايت شاغلي کارکناان رابطاه معناادار وجاود
دارد.اين فرضيه بيانگر وجود رابطه بين استرس شغلي با رضايت شغلي در سازمان علوم پزشکي استان گلستان مي-
باشد .براي آزمون فرضيه ياد شده ،بين استرس شغلي بدست آمده ،و ميزان رضايت شغلي هر کارمناد در ساازمان،
آزمون همبستگي پيرسون ،با احتمال خطاي  0/05صور

پذيرفت .در اين آزمون مقدار  sigبدست آمده برابار باا

 0/000بوده است .از آنجا که مقدار  sigبدست آمده ،کوچکتر از  0/05ميباشد ،در نتيجه فرض  H0مبني بار نباود
رابطه معنيدار بين دو متغير ،رد ميگردد و فرض  H1مبني بر وجود رابطه معنيدار بين استرس شاغلي باا رضاايت
شغلي قبول ميگردد.
جدول ( :)9نتايج حاصله آزمون فرضيه اصلي دوم
متغير

ضريب

آماره

t

سطح معناداري

عرض از مبدأ

3.340

4.269

0.003

ضريب همبستگي

استرس شغلي

-0.206

-2.425

0.000

-0.472

ضريب تعيين

0.222

آماره

F

4.328

سطح معناداري ضريب

ضريب تعيين تعديل شده

0.220

(P-VALUE) F

0.000

همبستگي

آماره دوربين  -واتسون

1.901

159

0.000

آماره

تعداد مشاهدا

نتيجه آماري

فرض  H1قبول ميگردد.

برقراري پيش شر هاي مدل رگرسيون :مقدار آماره دوربين واتسون برابر  1.901ميباشد ،و اين مقدار نزدياک
به عدد  2ميباشد لذا ميتوانيم نتيجه گيري کنيم که دادهها خودهمبستگي ندارند.ضريب تعيين تعديل شده مدل باابر
 0.220ميباشد ،بدين معني است که حدود  % 22از تغييرا

متغير وابسته به متغيرهاي مستقل قابل توصيف اسات.

مقدار احتمال آماره  Fکمتر از  %5ميباشد ،بنابراين فرض صفر آماره مبني بر عدم کفايت مدل (  :H0تمام ضارايب
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مدل رگرسيون برابر صفر است) ،با اطمينان  % 95رد ميشود در نتيجه کفايات مادل جهات آزماون فرضايه تائياد
ميشود.با توجه به تائيد همه پيش شر هاي فوق ،ميتوانيم به نتايج حاصل از مادل نهاايي بارازش شاده اطميناان
داشته باشيم.
آزمون فرضيه فرعي هفتم :بين استرس ناشي از نوع کار با رضايت شغلي رابطه معنادار وجاود دارد.ايان فرضايه
بيانگر وجود رابطه بين استرس ناشي از نوع کار با رضايت شغلي در سازمان علوم پزشکي استان گلستان ميباشد.
براي آزمون فرضيه ياد شده ،بين استرس ناشي از نوع کار بدست آمده ،و ميازان رضاايت شاغلي هار کارمناد در
سازمان ،آزمون همبستگي پيرسون ،با احتمال خطاي  0/05صور

پذيرفت .در اين آزمون مقدار  sigبدست آماده

برابر با  0/000بوده است .از آنجا که مقدار  sigبدست آمده ،کوچکتر از  0/05ميباشد ،در نتيجه فرض  H0مبني بر
نبود رابطه معنيدار بين دو متغير ،رد ميگردد و فرض  H1مبني بر وجود رابطه معنيدار بين اساترس ناشاي از ناوع
کار با رضايت شغلي قبول ميگردد.
جدول ( :)10نتايج حاصله آزمون فرضيه فرعي هفتم
متغير

ضريب

آماره

t

سطح معناداري

استرس ناشي از نوع کار

-0.372

-2.716

0.000

-0.458

ضريب تعيين

0.209

آماره

F

4.657

سطح معناداري ضريب همبستگي

ضريب تعيين تعديل شده

0.207

(P-VALUE) F

0.000

آماره دوربين  -واتسون

2.006

آماره

تعداد مشاهدا

نتيجه آماري

159

0.000

فرض  H1قبول ميگردد.

برقراري پيش شر هاي مدل رگرسيون :مقدار آماره دوربين واتسون برابر  2.006ميباشد ،و اين مقدار نزدياک
به عدد  2ميباشد لذا ميتوانيم نتيجه گيري کنيم که دادهها خودهمبستگي ندارند.ضريب تعيين تعديل شده مدل باابر
 0.207ميباشد ،بدين معني است که حدود  % 20از تغييرا

متغير وابسته به متغيرهاي مستقل قابل توصيف اسات.

مقدار احتمال آماره  Fکمتر از  %5ميباشد ،بنابراين فرض صفر آماره مبني بر عدم کفايت مدل (  :H0تمام ضارايب
مدل رگرسيون برابر صفر است) ،با اطمينان  % 95رد ميشود در نتيجه کفايات مادل جهات آزماون فرضايه تائياد
ميشود.با توجه به تائيد همه پيش شر هاي فوق ،ميتوانيم به نتايج حاصل از مادل نهاايي بارازش شاده اطميناان
داشته باشيم.
آزمون فرضيه فرعي هشتم :بين استرس ناشي از نقش کارکنان با رضايت شغلي رابطاه معناادار وجاود دارد .ايان
فرضيه بيانگر وجود رابطه بين استرس ناشي از نقش کارکنان با رضايت شغلي در ساازمان علاوم پزشاکي اساتان
گلستان ميباشد .براي آزمون فرضيه ياد شده ،بين استرس ناشي از نقش کارکنان بدست آماده ،و ميازان رضاايت
شغلي هر کارمند در سازمان ،آزمون همبستگي پيرسون ،با احتمال خطاي  0/05صاور

پاذيرفت .در ايان آزماون

مقدار  sigبدست آمده برابر با  0/009بوده است .از آنجا که مقدار  sigبدست آمده ،کوچکتر از  0/05ميباشد ،در
نتيجه فرض  H0مبني بر نبود رابطه معنيدار بين دو متغير ،رد ميگردد و فرض  H1مبني بر وجود رابطه معنيدار بين
استرس ناشي از نقش کارکنان با رضايت شغلي قبول ميگردد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

عرض از مبدأ

3.638

4.682

0.000

ضريب همبستگي
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جدول ( :)11نتايج حاصله آزمون فرضيه فرعي هشتم
متغير

ضريب

آماره

t

سطح معناداري

عرض از مبدأ

3.752

4.152

0.002

ضريب همبستگي

استرس ناشي از نقش کارکنان

-0.224

-2.376

0.009

-0.529

ضريب تعيين

0.279

آماره

F

4.528

سطح معناداري ضريب

ضريب تعيين تعديل شده

0.278

(P-VALUE) F

0.009

همبستگي

آماره دوربين  -واتسون

1.882

159

0.009

آماره

تعداد مشاهدا

فرض  H1قبول ميگردد.

نتيجه آماري

برقراري پيش شر هاي مدل رگرسيون :مقدار آماره دوربين واتسون برابر  1.882ميباشد ،و اين مقدار نزدياک
به عدد  2ميباشد لذا ميتوانيم نتيجه گيري کنيم که دادهها خودهمبستگي ندارند.ضريب تعيين تعديل شده مدل باابر
 0.278ميباشد ،بدين معني است که حدود  % 27از تغييرا

متغير وابسته به متغيرهاي مستقل قابل توصيف اسات.

مقدار احتمال آماره  Fکمتر از  %5ميباشد ،بنابراين فرض صفر آماره مبني بر عدم کفايت مدل (  :H0تمام ضارايب
مدل رگرسيون برابر صفر است) ،با اطمينان  % 95رد ميشود در نتيجه کفايات مادل جهات آزماون فرضايه تائياد
ميشود.با توجه به تائيد همه پيش شر هاي فوق ،ميتوانيم به نتايج حاصل از مادل نهاايي بارازش شاده اطميناان
داشته باشيم.
سال هفتم /ويژه نامه 1395

آزمون فرضيه فرعي نهم :بين استرس ناشي از روابط بين همکاران با رضايت شغلي رابطه معنادار وجاود دارد.ايان
فرضيه بيانگر وجود رابطه بين استرس ناشي از روابط بين همکاران

با رضايت شغلي در ساازمان علاوم پزشاکي

استان گلستان ميباشد .براي آزمون فرضيه ياد شده ،بين استرس ناشي از روابط بين همکاران بدست آمده ،و ميزان
رضايت شغلي هر کارمند در سازمان ،آزمون همبستگي پيرسون ،با احتمال خطاي  0/05صور

پاذيرفت .در ايان

آزمون مقدار  sigبدست آمده برابر با  0/022بوده است .از آنجاا کاه مقادار  sigبدسات آماده ،کاوچکتر از 0/05
ميباشد ،در نتيجه فرض  H0مبني بر نبود رابطه معنيدار بين دو متغير ،رد ميگردد و فرض  H1مبني بر وجود رابطه
معنيدار بين استرس ناشي از روابط بين همکاران با رضايت شغلي قبول ميگردد.
جدول ( :)12نتايج حاصله آزمون فرضيه فرعي نهم
متغير

ضريب

آماره

t

سطح معناداري

عرض از مبدأ

3.431

4.928

0.001

ضريب همبستگي

استرس ناشي از روابط بين همکاران

-0.288

2.172

-0.022

-0.538

ضريب تعيين

0.289

آماره

F

4.757

سطح معناداري ضريب

ضريب تعيين تعديل شده

0.285

(P-VALUE) F

0.022

همبستگي

آماره دوربين  -واتسون

1.982

159

0.022

آماره

تعداد مشاهدا

نتيجه آماري

فرض  H1قبول ميگردد.

برقراري پيش شر هاي مدل رگرسيون :مقدار آماره دوربين واتسون برابر  1.982ميباشد ،و اين مقدار نزدياک
به عدد  2ميباشد لذا ميتوانيم نتيجه گيري کنيم که دادهها خودهمبستگي ندارند.ضريب تعيين تعديل شده مدل بابر
 0.285ميباشد ،بدين معني است که حدود  % 28از تغييرا

متغير وابسته به متغيرهاي مستقل قابل توصيف اسات.

مقدار احتمال آماره  Fکمتر از  %5ميباشد ،بنابراين فرض صفر آماره مبني بر عدم کفايت مدل (  :H0تمام ضارايب
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مدل رگرسيون برابر صفر است) ،با اطمينان  % 95رد ميشود در نتيجه کفايات مادل جهات آزماون فرضايه تائياد
ميشود.با توجه به تائيد همه پيش شر هاي فوق ،ميتوانيم به نتايج حاصل از مادل نهاايي بارازش شاده اطميناان
داشته باشيم.
آزمون فرضيه فرعي دهم :بين استرس ناشي از رهبري سازمان با رضايت شغلي رابطاه معناادار وجاود دارد .ايان
فرضيه بيانگر وجود رابطه بين استرس ناشي از رهبري سازمان با رضايت شغلي در ساازمان علاوم پزشاکي اساتان
گلستان ميباشد .براي آزمون فرضيه ياد شده ،بين استرس ناشي از رهبري سازمان بدست آماده ،و ميازان رضاايت
شغلي هر کارمند در سازمان ،آزمون همبستگي پيرسون ،با احتمال خطاي  0/05صاور

پاذيرفت .در ايان آزماون

مقدار  sigبدست آمده برابر با  0/016بوده است .از آنجا که مقدار  sigبدست آمده ،کوچکتر از  0/05ميباشد ،در
نتيجه فرض  H0مبني بر نبود رابطه معنيدار بين دو متغير ،رد ميگردد و فرض  H1مبني بر وجود رابطه معنيدار بين
استرس ناشي از رهبري سازمان با رضايت شغلي قبول ميگردد.
جدول (:)13نتايج حاصله آزمون فرضيه فرعي دهم
متغير

ضريب

آماره

t

سطح معناداري

استرس ناشي از رهبري سازمان

-0.212

-2.739

0.016

-0.488

ضريب تعيين

0.238

آماره

F

4.128

سطح معناداري ضريب

ضريب تعيين تعديل شده

0.234

(P-VALUE) F

0.016

همبستگي

آماره دوربين  -واتسون

1.967

159

0.016

آماره

تعداد مشاهدا

نتيجه آماري

فرض  H1قبول ميگردد.

برقراري پيش شر هاي مدل رگرسيون :مقدار آماره دوربين واتسون برابر  1.967ميباشد ،و اين مقدار نزدياک
به عدد  2ميباشد لذا ميتوانيم نتيجه گيري کنيم که دادهها خودهمبستگي ندارند.ضريب تعيين تعديل شده مدل باابر
 0.234ميباشد ،بدين معني است که حدود  % 23از تغييرا

متغير وابسته به متغيرهاي مستقل قابل توصيف اسات.

مقدار احتمال آماره  Fکمتر از  %5ميباشد ،بنابراين فرض صفر آماره مبني بر عدم کفايت مدل (  :H0تمام ضارايب
مدل رگرسيون برابر صفر است) ،با اطمينان  % 95رد ميشود در نتيجه کفايات مادل جهات آزماون فرضايه تائياد
ميشود.با توجه به تائيد همه پيش شر هاي فوق ،ميتوانيم به نتايج حاصل از مادل نهاايي بارازش شاده اطميناان
داشته باشيم.
آزمون فرضيه فرعي يازدهم :بين استرس ناشي از ساختارسازماني با رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد.ايان
فرضيه بيانگر وجود رابطه بين استرس ناشي از ساختار سازمان با رضايت شغلي در سازمان علاوم پزشاکي اساتان
گلستان ميباشد .براي آزمون فرضيه ياد شده ،بين استرس ناشي از ساختار سازمان بدست آمده ،و ميازان رضاايت
شغلي هر کارمند در سازمان ،آزمون همبستگي پيرسون ،با احتمال خطاي  0/05صاور

پاذيرفت .در ايان آزماون

مقدار  sigبدست آمده برابر با  0/012بوده است .از آنجا که مقدار  sigبدست آمده ،کوچکتر از  0/05ميباشد ،در
نتيجه فرض  H0مبني بر نبود رابطه معنيدار بين دو متغير ،رد ميگردد و فرض  H1مبني بر وجود رابطه معنيدار بين
استرس ناشي از ساختار سازمان با رضايت شغلي قبول ميگردد.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

عرض از مبدأ

3.072

4.021

0.005

ضريب همبستگي
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جدول ( :)14نتايج حاصله آزمون فرضيه فرعي يازدهم
متغير

ضريب

آماره

t

سطح معناداري

عرض از مبدأ

3.752

4.627

0.001

ضريب همبستگي

استرس ناشي از ساختار سازمان

-0.329

-2.146

0.012

-0.599

ضريب تعيين

0.358

آماره

F

2.911

سطح معناداري ضريب همبستگي

ضريب تعيين تعديل شده

0.357

(P-VALUE) F

0.012

آماره دوربين  -واتسون

2.116

آماره

تعداد مشاهدا

نتيجه آماري

159

0.012

فرض  H1قبول ميگردد.

برقراري پيش شر هاي مدل رگرسيون :مقدار آماره دوربين واتسون برابر  2.116ميباشد ،و اين مقدار نزدياک
به عدد  2ميباشد لذا ميتوانيم نتيجه گيري کنيم که دادهها خودهمبستگي ندارند.ضريب تعيين تعديل شده مدل باابر
 0.357ميباشد ،بدين معني است که حدود  % 35از تغييرا

متغير وابسته به متغيرهاي مستقل قابل توصيف اسات.

مقدار احتمال آماره  Fکمتر از  %5ميباشد ،بنابراين فرض صفر آماره مبني بر عدم کفايت مدل (  :H0تمام ضارايب
مدل رگرسيون برابر صفر است) ،با اطمينان  % 95رد ميشود در نتيجه کفايات مادل جهات آزماون فرضايه تائياد
ميشود.با توجه به تائيد همه پيش شر هاي فوق ،ميتوانيم به نتايج حاصل از مادل نهاايي بارازش شاده اطميناان
سال هفتم /ويژه نامه 1395

داشته باشيم.
جدول (:)15نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها
فرضيه

نتايج آزمون

بين اعتماد با رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد.

تاييد ميشود

بين بخشش وروحيه داوطلبي با رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد.

تاييد ميشود

بين مشارکت مدني با رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد.

تاييد ميشود

بين مشارکت سياسي با رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد.

تاييد ميشود

بين تنوع در معاشر

و دوستيها با رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد.

تاييد ميشود

بين برقراري روابط اجتماعي غير رسمي با رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد.

تاييد ميشود

بين استرس ناشي از نوع کار با رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد.

تاييد ميشود

بين استرس ناشي از نقش کارکنان با رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد.

تاييد ميشود

بين استرس ناشي ازروابط بين همکاران با رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد.

تاييد ميشود

بين استرس ناشي از رهبري سازمان با رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد.

تاييد ميشود

بين استرس ناشي از ساختارسازماني با رضايت شغلي رابطه معنادار وجود دارد.

تاييد ميشود

بين سرمايه اجتماعي با رضايت شغلي کارکنان رابطه معنادار وجود دارد.

تاييد ميشود

بين استرس ناشي از عوامل سازماني با رضايت شغلي کارکنان رابطه معنادار وجود دارد.

تاييد ميشود

بحث و نتيجه گيري
فرضيه اصلي اول :با توجه به مقدار  sigبدست آمده که برابر با  0/007است ميتوان گفت بين سرمايه اجتماعي و
رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد .به اين معنا که در سازمان يا ارگاني که سطح سرمايه اجتماعي کارکنان باال
باشد ،ميزان رضايت شغلي بين کارکنان آن سازمان نيز در سطح بااليي قرار دارد.به عبارتي ديگر فرضيه پژوهش گر
مبني بر وجود سرمايه اجتماعي با رضايت شغلي در دانشگاه علوم پزشکي گلستان تاييدمي شود.نتايج اين پژوهش
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يعني ارتبا معنادار سرمايه اجتماعي با رضايت شغلي با نتايج پژوهشهاي توکلي و تاجبخش ( )2011و وولکاک
و ناراين ( )2010همسو و هم جهت ميباشد.

نتايج فرضيات فرعي اول
-1فرضيه فرعي اول :با توجه به مقدار  sigبدست آمده که برابر با  0/005است ميتوان گفت بين اعتماد و رضايت
شغلي رابطه معناداري وجود دارد .به اين معنا که در سازمان يا ارگاني که سطح اعتماد کارکنان باال باشد ،ميازان
رضايت شغلي بين کارکنان آن سازمان نيزدر سطح بااليي قرار دارد..به عبارتي ديگر فرضيه پژوهش گر مبني بر
وجود ارتبا اعتماد با رضايت شغلي در دانشگاه علوم پزشکي گلستان تاييد ميشود.نتايج اين پژوهش يعناي
ارتبا معنادار اعتماد با رضايت شغلي با نتايج پاژوهش روسالن و همکااران ( )2010همساو و هام جهات
ميباشد.
-2فرضيه فرعي دوم :با توجه به مقدار  sigبدست آمده که برابر با  0/002است مايتاوان گفات باين بخشاش و
روحيه داوطلبي و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد .به اين معنا که در ساازمان ياا ارگااني کاه ساطح
بخشش و روحيه داوطلبي کارکنان باال باشد ،ميزان رضايت شغلي بين کارکنان آن سازمان نيزدر ساطح باااليي
قرار دارد.به عبارتي ديگر فرضيه پژوهش گر مبني بر وجود ارتبا بخشش و روحيه داوطلبي با رضايت شاغلي
( )2010و روسلن و همکاران ( )2010مطابقت نزديک داشته و پشتيباني ميشود.
-3فرضيه فرعي سوم :با توجه به مقدار  sigبدست آمده که برابر با  0/026است ميتوان گفت بين مشارکت مدني
و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد .به اين معنا که در سازمان ياا ارگااني کاه ساطح مشاارکت مادني
کارکنان باال باشد ،ميزان رضايت شغلي بين کارکنان آن سازمان نيزدر سطح بااليي قرار دارد.باه عباارتي ديگار
فرضيه پژوهش گر مبني بر وجود مشارکت مدني با رضايت شغلي در دانشاگاه علاوم پزشاکي گلساتان تايياد
ميشود.نتايج اين پژوهش با نتايج پاژوهشهااي وولکااک و نااراين ( )2010و روسالن و همکااران ()2010
مطابقت نزديک داشته و پشتيباني ميشود.
-4فرضيه فرعي چهارم :با توجه به مقدار  sigبدست آمده که برابر با  0/004است ميتاوان گفات باين مشاارکت
سياسي و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد .به اين معنا که در سازمان يا ارگااني کاه ساطح مشاارکت
سياسي کارکنان باال باشد ،ميزان رضايت شغلي بين کارکنان آن سازمان نيزدر سطح بااليي قرار دارد.به عباارتي
ديگر فرضيه پژوهش گر مبني بر وجود مشارکت سياسي با رضايت شغلي در دانشگاه علاوم پزشاکي گلساتان
تاييد ميشود .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش هاي توکلي و تاجبخش ( ،)2011وولکاک و ناراين ()2010
و روسلن و همکاران ( )2010مطابقت نزديک داشته و پشتيباني ميشود.
-5فرضيه فرعي پنجم :با توجه به مقدار  sigبدست آمده که برابر با  0/000اسات مايتاوان گفات باين تناوع در
معاشر

و دوستيها و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد .به اين معنا که در سازمان يا ارگاني که سطح

تنوع در معاشر

و دوستيها کارکنان باال باشد ،ميزان رضايت شغلي بين کارکنان آن سازمان نيزدر سطح بااليي

قرار دارد.به عبارتي ديگر فرضيه پژوهش گر مبني بر وجود تنوع در معاشر

و دوستيها با رضايت شغلي در

دانشگاه علوم پزشکي گلستان تاييد ميشود .نتايج اين پاژوهش باا نتاايج پاژوهشهااي تاوکلي و تااجبخش
( )2011و وولکاک و ناراين ( )2010مطابقت نزديک داشته و پشتيباني ميشود.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

در دانشگاه علوم پزشکي گلستان تاييد ميشود.نتايج اين پژوهش باا نتاايج پاژوهشهااي وولکااک و نااراين
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-6فرضيه فرعي ششم :با توجه به مقدار  sigبدست آمده که برابر با  0/031است ميتوان گفت بين برقراري روابط
اجتماعي غير رسمي و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد .به اين معنا که در سازمان يا ارگاني که ساطح
برقراري روابط اجتماعي غير رسمي کارکنان باال باشد ،ميزان رضايت شغلي بين کارکناان آن ساازمان نياز در
سطح بااليي قرار دارد.به عبارتي ديگر فرضيه پژوهش گر مبني بر وجود برقراري روابط اجتماعي غير رسمي با
رضايت شغلي در دانشگاه علوم پزشکي گلستان تاييد ميشود .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي توکلي و
تاجبخش ( )2011و وولکاک و ناراين ( )2010مطابقت نزديک داشته و پشتيباني ميشود.
نتايج فرضيه اصلي دوم
فرضيه اصلي دوم :با توجه به مقدار  sigبدست آمده که برابر با  0/012است ميتوان گفت بين اساترس ناشاي از
عوامل سازماني و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد .به اين معنا که در سازمان يا ارگاني کاه ساطح اساترس
ناشي از عوامل سازماني کارکنان باال باشد ،ميزان رضايت شغلي بين کارکنان آن سازمان نيز در ساطح پااييني قارار
دارد.به عبارتي ديگر فرضيه پژوهش گر مبني بر وجود استرس ناشي از عوامل سازماني با رضايت شغلي در دانشگاه
علوم پزشکي گلستان تاييد ميشود .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش رضايي ( )1392مطابقات نزدياک داشاته و
پشتيباني ميشود.
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نتايج فرضيات فرعي دوم
-7فرضيه فرعي هفتم :با توجه به مقدار  sigبدست آمده که برابر با  0/000است ميتوان گفت بين استرس ناشاي
از نوع کار و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد .به اين معنا که در سازمان يا ارگاني که ساطح اساترس
ناشي از نوع کار کارکنان باال باشد ،ميزان رضايت شغلي بين کارکنان آن ساازمان نياز در ساطح پااييني قارار
دارد.به عبارتي ديگر فرضيه پژوهش گر مبني بر وجود استرس ناشي از نوع کار با رضايت شاغلي در دانشاگاه
علوم پزشکي گلستان تاييد ميشود .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي پژوهش رضايي ()1392و ترشيزي
و سعادتجو ( )1391مطابقت نزديک داشته و پشتيباني ميشود.
-8فرضيه فرعي هشتم :با توجه به مقدار  sigبدست آمده که برابر با  0/009است ميتوان گفت بين استرس ناشي
از نقش کارکنان و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد .به اين معنا که در ساازمان ياا ارگااني کاه ساطح
استرس ناشي از نقش کارکنان ،کارکنان باال باشد ،ميزان رضايت شغلي بين کارکنان آن سازمان نياز در ساطح
پاييني قرار دارد.به عبارتي ديگر فرضيه پژوهش گر مبني بر وجود استرس ناشي از نقش کارکناان باا رضاايت
شغلي در دانشگاه علوم پزشکي گلستان تاييد ميشود .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي پژوهش رضايي
()1392و ترشيزي و سعادتجو ( )1391مطابقت نزديک داشته و پشتيباني ميشود.
-9فرضيه فرعي نهم:با توجه به مقدار  sigبدست آمده که برابر با  0/022است ميتوان گفت بين استرس ناشي از
روابط بين همکاران و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد .به اين معنا که در سازمان يا ارگاني که ساطح
استرس ناشي از روابط بين همکاران کارکنان باال باشد ،ميزان رضايت شغلي بين کارکناان آن ساازمان نياز در
سطح پاييني قرار دارد.به عبارتي ديگر فرضيه پژوهش گر مبني بر وجود استرس ناشي از روابط بين همکاران با
رضايت شغلي در دانشگاه علوم پزشکي گلستان تاييد ميشود .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش ترشايزي و
سعادتجو ( )1391مطابقت نزديک داشته و پشتيباني ميشود.
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-10فرضيه فرعي دهم :با توجه به مقدار  sigبدست آمده که برابر با  0/016است ميتوان گفت بين استرس ناشي
از رهبري سازمان و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد .به اين معنا که در سازمان يا ارگااني کاه ساطح
استرس ناشي از رهبري سازمان کارکنان باال باشد ،ميزان رضايت شغلي بين کارکنان آن سازمان نياز در ساطح
پاييني قرار دارد.به عبارتي ديگر فرضيه پژوهش گر مبني بر وجود استرس ناشي از رهبري سازمان با رضاايت
شغلي در دانشگاه علوم پزشکي گلستان تاييد ميشود نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي پژوهش رضاايي
()1392و ترشيزي و سعادتجو ( )1391مطابقت نزديک داشته و پشتيباني ميشود..

-11فرضيه فرعي يازدهم :با توجه به مقدار  sigبدست آمده که برابر با  0/012است ميتوان گفات باين اساترس
ناشي از ساختارسازماني و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد .به اين معنا که در سازمان يا ارگااني کاه
سطح استرس ناشي از ساختارسازماني کارکنان باال باشد ،ميزان رضايت شغلي بين کارکنان آن سازمان نياز در
سطح پاييني قرار دارد.به عبارتي ديگر فرضيه پژوهش گر مبني بر وجود اساترس ناشاي از ساختارساازماني باا
رضايت شغلي در دانشگاه علوم پزشکي گلستان تاييد ميشود .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي پژوهش
رضايي ()1392و ترشيزي و سعادتجو ( )1391مطابقت نزديک داشته و پشتيباني ميشود.
پيشنهادها
تشويق به ايجاد و تقويت نهادهاي اجتماعي يکي از راه حالهااي سااختاري باراي افازايش سارمايه اجتمااعي
است.افراد درقالب نهادهاي اجتماعي دارايي هويت مشترکي گرديده وزمينه ايجاد همکاريهاي گروهي در آنان ايجاد
ميشود.نتيجه فعاليت گروهي موفق نيز تقويت شبکههاي اعتما د است.ايجاد چنين نهادهايي در سطوح دانشاگاه نياز
امکان پذير است.تشکيل گروهها وانجمنهاي مختلف صنفي وعلمي بامشارکت داوطلبانه کارکنان ميتواناد موجاب
افزايش سرمايه اجتماعي دردانشگاه وبه تبع آن درجامعه گردد .ايجاد انجمنهاي صانفي وتشاکلهااي غيار دولتاي
وياخير خواهانه در دانشگاهها ميتواند موجب ايجاد هنجارها وارزشهاي اجتماعي وحرفاه اي در باين دانشاجويان
گرديده ودر صور هدايت مناسب ميتواند موجب کاهش هزينههاي نظار

وسرپرستي رسمي در دانشگاه وجامعه

شده وعالوه برآن تقويت احساس تعلق به يک گروه اجتماعي ،فرهنگي،علمي يا عام المنفعه ميتواند موجب افزايش
سطح انگيزشي ورشد فردي نيز گردد.به طور مثال دريک دانشگاه ميتوان اعضاي هيئت علمي رشتههااي تخصصاي
مختلف را تشويق به ايجاد انجمنهاي تخصصي کرد.تجربه در بسياري از تشکلهاي تخصصي بيانگر آن اسات کاه
چنانچه به اعضا امکانا

وشرايط مناسب ازجمله وقت آزاد داده شود،خود آنها زمينههاي شبکههااي ارتبااطي باين

خود رافراهم کرده وبا ايجاد هنجارهاي حرفه اي موجب افزايش سارمايه اجتمااعي واعتمااد اجتمااعي مايگردناد،
بنابراين نقش مسئولين سازمانها را دراين رابطه ميتوان تشويق وهدايت کلي ايجادوتقويت چنين نهادهايي دانست.

برنامه ريزي براي غني سازي فرهنگ اجتماعي و دانشگاهي
سرمايه اجتماعي به عنوان يک متغير اقتصادي منتج از ويژگيهاي فرهنگي يک سيستم اجتماعي است،به بيان ديگر
سرمايه اجتماعي تبلور اقتصادي فرهنگ اجتماعي ياسازماني مبتني بر اقتصاد ومشارکت افراد است.بناابراين هرگوناه
اقدامي از طرف مسئولين براي غني سازي فرهنگ اجتماعي ميتواند موجب افزايش سرمايه اجتماعي شود.ماديريت
فرهنگ اجتماعي عمدتاً با توجه به نقش رهبري وسمبلهاي فرهنگي ميتواند موجب تقويت مؤلفههاي فرهنگي نظير

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

تشويق وتقويت نهادهاي اجتماعي وتشکلهاي صنفي
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احساس هويت ملي و اجتماعي مشاترك،اميد باه آينده،مشاارکت،اعتمادهاي باين فاردي وگروهاي وماوارد مشاابه
گردد.استفاده مؤثراز رسانههاي ارتباطي نيز دردنياي امروزي داراي نقش بسيار مؤثر ومنحصر به فردي است.درساطح
دانشگاه نيز ميتوان با استفاده از کارگاههاي آموزشي فرهنگي– اجتماعي،توجه به آموزههاي ديني،همچنين با اساتفاده
از نشريا

وخبرنامههاي داخلي،برگزاري مراسم جشنهاي ملي ومذهبي،پوسترها،فيلمها وحتي شبکههاي رايانه اي

در داخل دانشگاه در تقويت اين مؤلفههاي فرهنگي اقدام کرد.يکي ديگر از اقداما

مهم در زميناه افازايش سارمايه

اجتماعي،تالش مسئولين براي اعتماد سازي بين اعضاي جامعه وکارکنان ميباشد.اعتماد نيزصارفابباا ايجااد رواباط
وارتباطا

مستمر موفق وبه تدريج شکل ميگيرد.انسانها پس از کسب شناخت مناسب از يکديگر و به تادريج باه

يکديگر اعتمادمي کنند.اين امر هم در روابط بين افاراد و همچناين اعضااي گاروههااي مختلاف اجتمااعي متجلاي
ميشود.و طبيعتاً زمينه الزم نيز براي ايجاد شبکههاي اعتماد بين کارکنان و بين کارکنان واعضاي جامعه،افزايش ارتبا
کارکنان با يکديگر وارتبا وآگاهي آنان با رخدادهاي جامعه ميباشد.ازاين رونقش دولت ومسئولين کشور در ايجاد
چنين فرهنگي بسيار موثر است.

توجه به ارتقاي سرمايه اجتماعي در آموزشهاي عمومي و دانشگاهي
يکي ازمهمترين فرآيندهاي موجود در جوامع براي ايجاد سرمايه اجتماعي،نظامهاي آموزشي است.گذر افاراد از
آموزشهاي عمومي در تمام سطوح و نيز آموزشهااي دانشاگاهي،نقش اصالي را در ايجااد ايان ناوع سارمايه دارا
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است.مولفههاي فرهنگي در سطح جامعه به شد

متاثر از عملکرد نظامهاي آموزشي و تربيتاي هساتند.دانشاگاه باه

عنوان اصلي ترين متولي آموزشهاي نيروي انساني واعضاي جامعه بستر مناسابي باراي افازايش وتقويات سارمايه
اجتماعي واعتماد اجتماعي ايفا ميکند .به طور خالصه مهم ترين اقداماتي نيز که توسط دولتها ميتواند براي تقويت
سرمايه اجتماعي انجام شود عبارتند از:
 )1تشويق وتقويت تشکلها و نهادهاي مدني؛
 )2تقويت وغني سازي آموزشهاي عمومي؛
 )3تامين امنيت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعي؛
همچنين دولت ميتواند با پرهيز از تصدي گري بخشهااي مختلاف اقتصاادي،فرهنگي واجتمااعي وواگاذاري
فعاليتهاي مربوطه به نهادهاي مردمي براي جلب مشارکت آنها در فعاليتها وزمينه سازي ايجاد وتقويت نهادهاي
اجتماعي وشبکههاي اعتماد بين آحاد مختلف مردم،در تقويت سرمايه اجتماعي واعتماد اجتماعي تاثير به سزايي داشته
باشد .و در آخر به مسئولين ازسازمان علوم پزشکي گلستان توصيه ميگرددکه سازمان در صورتي مايتواناد موجاد
سرمايه اجتماعي شودکه بيشتر روحيه همکاري وهدايت کننده داشته باشد تا روحيه کنترل کننده،زيرا سرمايه اجتماعي
واعتماد اجتماعي به عنوان عنصري حياتي جهت توسعه،به فراهم باودن بساتري نيااز دارد کاه افاراد باه فعاليات در
مسيرهايي تشويق وترغيب شوند که آن فعاليتها به خلق،نگهداري وبسط شبکهها بينجامد .از طرف ديگر با توجه به
نتايج بدست آمده در فرضيه اصلي دوم و فرضيههاي فرعي  7تا  11پيشنهاداتي به منظور کاهش استرس شغلي و در
نتيجه افزايش رضايت شغلي کارکنان ارائه ميشود :از نقطه نظر سودمندي به منظور کاهش استرس شغلي و افزايش
رضايت شغلي و به طور کلي کارکنان سازمان علوم پزشکي گلستان بايد شرايطي فراهم آورد تا سالمت رواني آنان
افزايش يابد و يکي از متغيرهاي مرتبط با اين موضوع نيز ايجاد شرايط و زميناههااي الزم جهات افازايش کيفيات
زندگي کاري مديران و کارکنان است ،زيرا آنان تقريبا يکسوم از عمر خود را در سازمانها سپري ميکنند.همچنين
اگر محيط و شرايط کاري در مديريت سازمان علوم پزشکي گلستان داراي انعطافهاي الزم باشد ،ساالمت رواناي
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کارکنان بهبود مييابد .از سوي ديگر هر اندازه نظام مشارکت در سازمان علوم پزشکي گلستان نهادينه شده و ماورد
تاکيد عملي قرار گيرد ،به گونهاي که تمامي کارکنان بتوانند مشارکت فعاال در تصاميمگياريهااي ساازمان علاوم
پزشکي گلستان داشته باشند ،مسئوليتپذيري مشترک پديد ميآيد که ميتواند تنشهاي شغلي ناشي از پاسخگويي
فردي مديران را کاهش دهد و به طبع سالمت رواني آنان را افزايش دهد .حمايت مديريت ارشاد ساازمان در امار
مشارکت کارکنان و سهيم نمودن آنان در تعيين اهداف و ارزشهاي سازمان از اولويت خاصاي برخاوردار اسات و
پيشنهاد ميشود مديريت سازمان ضمن توجه به مسائل و مشکال
با بهره گيري از منابع و امکانا

کارکنان و ايجاد امکانا

و تسهيال

براي آنان

سازمان هدايت مشارکت کارکنان را برعهاده گيارد و اعضااي ساازمان را باا قادر

شناسي از تالشي که در اين راستا نياز دارند ،عالقمند سازد و به اين طريق تعهد و حمايت خاود را باه برقاراري و
استقرار مشارکت کارکنان ابراز نمايند .همچنين توصيه ميگردد؛مسئولين سازمان علوم پزشکي گلستان باه کارکناان
خود اعتماد کامل داشته باشند وقابليتها و تواناييهاي ايشان را باور کنند.بدين معني که آنها رابه طاور ماوثري در
تصميم گيريها و کارهاي تحقيقاتي درگير کنند و حاضر شوند بخشي يا کل يک کار را برعهده کارکنان قرار دهند تا
کارکنان خود را کامالً مؤثر و مثمر ثمر احساس کنند.
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