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 چکیده

 و دولتی های دانشکده علمی هیات اعضای شغلی رضایت و اجتماعی سرمایه میزان مقایسه حاضر پژوهش از هدف

 های دانشگاه بدنی تربیت های دانشکده علمی هیات اعضای همه پژوهش آماری جامعه. بود ایران بدنی تربیت آزاد

 برای ای¬طبقه – تصادفی طور به نفر 225 مورگان جدول مبنای بر که( N=025) بود 1313 سال در کشور آزاد و دولتی

 ساخته محقق پرسشنامه و هرزبرگ شغلی رضایت پرسشنامه از تحقیق اهداف به دستیابی برای. شدند انتخاب تحقیق نمونه

 در آنها پایایی و تایید ورزشی مدیریت رشته اساتید از تن 10 توسط پرسشنامه دو هر روایی. شد استفاده اجتماعی سرمایه

 و 12/5 ترتیب به کرونباخ آلفای روش با آنها پایایی و گرفت قرار بررسی مورد آزمودنی نفر 35 با مقدماتی مطالعه یک

 ازجمله استنباطی آماری های روش و توصیفی آماری روش از ها داده تحلیل و تجزیه برای.  شد محاسبه 13/5

 نرم دو از استفاده با هتلینگ دو تی آزمون و هموجنتی آزمون ای، نمونه تک استودنت -t اسمیرنوف، -کلموگروف

 اعضای بین در شغلی رضایت و اجتماعی سرمایه میزان داد نشان پژوهش نتایج. شد استفاده SPSS و AMOS افزار

 گروه دو اجتماعی سرمایه میانگین بین. است مطلوب حد در آزاد و دولتی بدنی تربیت های دانشکده علمی هیات

 بین(. P=0/489 و F=0/91) ندارد وجود معناداری تفاوت آماری نظر از آزاد و دولتی دانشگاه علمی هیات اعضای

 دارد وجود معنادار تفاوت آماری نظر از آزاد و دولتی های دانشگاه علمی هیات اعضای گروه دو شغلی رضایت میانگین

(F=3372/027 وp=0/001 )آزاد به نسبت دولتی بدنی تربیت های دانشکده علمی هیات اعضای شغلی رضایت و 

 .است بیشتر

 بدنی تربیت دانشکده علمی، هیات عضو شغلی، رضایت اجتماعی، : سرمایهواژگان کلیدی

 مقدمه 
 تربیت در ساز سرنوشت و حساس بس نقشی جامعه، هر های سرمایه ترین بزرگ عنوان به علمی، هیات اعضای

 پیشرفته کشورهای تجربه. است بشری جوامع توسعه و رشد نهایت، در آنان تالش ثمره. کنند می ایفا متخصص نیروهای

 از یکی(. 1332 آراسته،)  کند می ایفا دانشگاه شکوفایی در بسزایی نقش علمی هیات نسبی رفاه که است آن از حاکی

 که است مطبوع یا مثبت حالت یک شغلی رضایت. آنهاست شغلی رضایت دانشگاه، اساتید وری بهره در موثر عوامل

 سازمان به نسبت فرد و یافته افزایش وری بهره که شود می باعث شغلی رضایت. است فرد تجربه یا شغلی ارزیابی پیامد

 جدید مهارت و باشد راضی زندگی از یابد؛ افزایش او روحیه گردد؛ تضمین فرد ذهنی و فیزیکی سالمت شود؛ متعهد

 داشته آنها عملکرد در اساسی بسیار نقش تواند می اساتید شغلی . رضایت(1311 مقیمی،) بیاموزد سرعت به را شغلی

 شد خواهد آنان تدریجی زوال تحلیل و نسبی رکود و توقف موجب سازمان یک کارکنان رضایت به توجه عدم. باشد
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 تبدیل اجتماعی علوم مفاهیم مشهورترین از یکی به اجتماعی سرمایه اخیر های دهه در دیگر طرفی از (.1311 فخیمی،)

 سرمایه. است شده روزمره زندگی و زبان وارد و رفته فراتر اجتماعی علوم نظریات از حتی آن دامنه و است شده

 اهدافشان به رسیدن در را افراد که اجتماعی سازمان و روابط از حاصل منابع از است عبارت خالصه طور به اجتماعی

 تمام در که روابطی. دارد تمرکز ها انسان میان روابط بر کلی طور به اجتماعی سرمایه(. 1330 بهزاد،) کند می کمک

 به. دهد می قرار تاثیر تحت را ها آن نگرش و رفتار و داشته جریان ها، انسان عمر طول در و روزمره زندگی لحظات

 و دانشگاه و مدرسه  خانه، در دوستان و نزدیکان با رفتار در چه است؛ حاضر جایی هر در اجتماعی سرمایه لحاظ همین

 به(. 1331 دیگران، و علمی) جامعه مردم با رفتار در چه و تحصیل و کار محل در آشنایان و همکاران با رفتار در چه

 سطح ارتقای موجب که است اجتماعی های سیستم در موجود هنجارهای مجموعه اجتماعی سرمایه دیگر عبارت

 فوکویاما) گردد می ارتباطات و تبادالت های هزینه سطح آمدن پایین موجب و است شده جامعه آن اعضای همکاری

 مطالعاتی شغلی رضایت و اجتماعی سرمایه پیرامون که است این مبین پیشینه ادبیات و نظری مبانی بررسی (.1111،

 تاکنون که آنجا از. است آمده دست¬به گوناگون نهادهای و ها¬سازمان در متفاوتی نتایج و است شده انجام مختلفی

 را بدنی تربیت های دانشکده  علمی هیات اعضای بین در شغلی رضایت و اجتماعی سرمایه میزان علمی طور به پژوهشی

 در اساتید شغلی رضایت و اجتماعی سرمایه میزان مقایسه و بررسی هدف با حاضر پژوهش است؛ نداده قرار بررسی مورد

 .است گرفته انجام بدنی تربیت آزاد و دولتی های دانشکده

 شناسی تحقیق  روش
 کلیده  شدامل  تحقیدق  آمداری  جامعده . اسدت  شدده  انجام میدانی شکل به که است تاییدی -توصیفی نوع از حاضر تحقیق

 بدود  1313 سدال  در کشور آزاد و دولتی های دانشگاه بدنی تربیت های دانشکده در شاغل مرد و زن علمی هیات اعضای

(025 =N .)شددند  انتخداب  تحقیدق  نمونده  برای ای¬طبقه – تصادفی طور به نفر 225 مورگان جدول مبنای بر (225=n  .)

 از تحقیدق  اهدداف  به دستیابی برای. هستند خدمت به مشغول ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشکده 25  در مزبور افراد که

 از اجتمداعی  سدرمایه  تعیدین  بدرای  همچندین  شدناختی،  جمعیدت  ویژگیهدای  شدناخت  منظدور  بده  فدردی  اطالعات پرسشنامه

 و تعداون  ،(سدوال  6) مشدارکت  ،(سدوال 0) اعتمداد  مقیداس  خدرده  پدنج  و بوده سوال 33 حاوی که ساخته محقق پرسشنامه

 15) اجتمداعی  های شبکه و( سوال 1) همبستگی و انسجام ،(سوال 1) متقابل احترام و درک همدلی، ،(سوال 1) همکاری

 با و سوال 12 حاوی که هرزبرگ شغلی رضایت پرسشنامه از همچنین. شد استفاده کرد؛ می گیری اندازه را اساتید( سوال

 ،(25-1 سدواالت ) ارتباطدات  و سرپرسدتی  نحدوه  از رضدایت  ،(6-1 سدواالت ) کدار  ماهیت از رضایت مقیاس خرده شش

 شدرایط  از رضدایت  ،(33-23 سدواالت ) شدغل  ارتقای های فرصت از رضایت ،(21-21 سواالت) شغلی امنیت از رضایت

 شدغلی  رضدایت  میزان تعیین برای بود؛(12- 15 سوالت) مزایا و حقوق از رضایت و( 31-31 سوالت) کار محیط فیزیکی

 با مقدماتی مطالعه یک در آنها پایایی و رسید متخصصین از نفر 10 تایید به پرسشنامه دو هر روایی. گردید استفاده اساتید

 هدا  داده تحلیل و تجزیه برای. شد محاسبه 13/5 و 12/5 ترتیب به آنها پایایی و گرفت قرار بررسی مورد آزمودنی نفر 35

 ای، نمونده  تدک  اسدتودنت  -t اسدمیرنوف،  -کلموگروف ازجمله استنباطی آماری های روش و توصیفی آماری روش از

 .شد استفاده SPSS و AMOS افزار نرم دو از استفاده با هتلینگ دو تی آزمون و هموجنتی آزمون
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 ها  یافته
 آزاد و دولتی بدنی تربیت های دانشکده علمی هیات اعضای گروه دو اجتماعی سرمایه امتیازات میانگین. 1جدول

 انحراف استاندارد میانگین سرمایه اجتماعی تعداد اعضای هیات علمی

 110/5 12/3 112 دانشگاه دولتی

 111/5 36/3 13 دانشگاه آزاد

 
دو گروه اعضای هیات علمی دانشکده های  کوواریانس –آزمون هموجنتی برای بررسی همگن بودن واریانس  . نتایج2جدول

 تربیت بدنی دولتی و آزاد

Box M F d.f p-value 

 562/5 212/10و   21 510/2 563/10

 

 تربیت های دانشکده علمی هیات اعضای گروه دو اجتماعی سرمایه میانگین مقایسه برای هتلینگ دو تی آزمون. 3جدول

 آزاد و دولتی بدنی

Hotelling trace value F d.f Hypothesis E.df p-value 

526/5 11/5 6 213 131/5 

 

کوواریانس دو گروه اعضای هیات علمی دانشکده های  –آزمون هموجنتی برای بررسی همگن بودن واریانس  . نتایج4جدول

 تربیت بدنی دولتی و آزاد

Box M F d.f p-value 

 511/5 113/3و   21 111/1 511/32

 
. آزمون تی دو هتلینگ برای مقایسه میانگین امتیازات رضایت شغلی دو گروه اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت 5جدول

 بدنی دولتی و آزاد

Hotelling trace value F d.f Hypothesis E.df p-value 

131/11 521/3312 6 213 551/5 

 

 بحث و نتیجه گیری 
 بدنی تربیت های دانشکده علمی هیات اعضای شغلی رضایت و اجتماعی سرمایه میزان مقایسه حاضر پژوهش از هدف

 بددنی  تربیت های دانشکده علمی هیات اعضای اجتماعی سرمایه یافته های پژوهش نشان داد بین .بود ایران آزاد و دولتی

 علمدی  هیات اعضای اجتماعی سرمایه امتیازات میانگین چه اگر. ندارد وجود معناداری آماری تفاوت ایران آزاد و دولتی

 میدانگین  بدین  معنداداری  تفداوت  آماری نظر از است؛ آزاد های دانشکده از بیشتر اندکی دولتی بدنی تربیت های دانشکده

 شخصدیتی  نظدر  از نظدر  مدورد  هدای  نمونه چون رسد می نظر به. نشد مشاهده آزمودنی گروه دو اجتماعی سرمایه امتیازات

 اجتمداعی  سدرمایه  امتیداز  میدانگین  شدده  باعدث  هدا  آن هم به نزدیک و مشابه تقریبا رفتارهای دارند؛ همخوانی هم با بیشتر

 دانشدکده  علمدی  هیدات  اعضدای  گدروه  دو هر در اجتماعی سرمایه است آن از حاکی ها یافته. باشند داشته یکسانی تقریبا
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 سدرمایه  اسدت  معتقدد  کده ( 1315) اصدفهانی  نصدر  گزارش اساس بر. است مطلوب حد در آزاد و دولتی بدنی تربیت های

 بدین  در اجتمداعی  سرمایه سطح بودن مطلوب  است ممکن است؛ بیشتر کاری تجربه و باالتر تحصیالت از ناشی اجتماعی

 بدین  که بود این موید پژوهش نتایج همچنینباشد.  باال تحصیالت دلیل به بدنی تربیت های دانشکده علمی هیات اعضای

 تفداوت  آماری نظر از آزاد و دولتی های¬دانشگاه بدنی تربیت های دانشکده علمی هیات اعضای شغلی رضایت میانگین

 بیشدتری  شدغلی  رضدایت  دولتدی  هدای ¬دانشدگاه  بددنی  تربیت های¬دانشکده علمی هیات اعضای و دارد وجود معناداری

 مزایدا،  و حقدوق  هدای  مولفه شغلی، رضایت های شاخص بین در. دارند آزاد های¬دانشگاه علمی هیات اعضای به نسبت

 علمدی  هیدات  اعضای با را چشمگیری تفاوت آزاد های دانشکده علمی هیات اعضای کار فیزیکی شرایط و شغلی امنیت

 دو ایدن  بدر  حداکم  قدوانین  و سدازمان  ندوع  در بدارز  تفاوت گویای وضوح به نتایج این. اند داده نشان دولتی های دانشکده

 و اجرا شیوه در تفاوت دانشگاهی، نهاد دو این بر حاکم قوانین کلیه برابری صورت در احتماال یا و بوده دانشگاهی محیط

 اجدرای  و مددیریت  شدیوه  یدا  و آزاد هدای  دانشگاه در موجود قوانین مجموعه که نحوی به دهد؛ می نشان را قوانین اعمال

 اعضدای  بدا  مقایسده  در تدر  کدم  شغلی رضایت به منجر و بوده زا استرس علمی هیات اعضای برای موجود، های نامه آیین

 . گردد می دولتی های دانشگاه علمی هیات
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