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 چکیده

بررسی تأثیر سالمت اجتماعی بر رضايت  هنیزم درمطالعه حاضر، نتايج پژوهشی است  

است. جامعه آماری اين پژوهش، کارکنان شاال    شده انجامشغلی که به روش پیمايش 

باشد در ايان   ی امور مناطق پنجگانه بانک سپه در سطح شهر تهران میها تيريمدشعب 

ی به ا نمونهقرار گرفت و  استفاده موردای و تصادفی ساده  ای طبقه پژوهش روش سهمیه

ی پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه ها دادهنفر در نظر گرفته شد. همچنین  913تعداد 

آوری شد که از دو پرسشنامه استاندارد سالمت اجتماعی کییاز و رضاايت شاغلی     جمع

پاژوهش نشاان داد کاه ساالمت اجتمااعی       های يافتهبری فیلد و روث استفاده گرديد. 

میزان رضايت شغلی آنان دارد و از بین ابعاد پنجگانه سالمت  کارکنان تأثیر مستقیمی بر

                                                           
*

 yahyazadeh@atu.ac.ir          .)مكاتبه کننده( استاديار مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی  

**
 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی.  
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اجتماعی، بعد شكوفايی اجتماعی و پذيرش اجتماعی بیشترين تأثیرگاذاری را بار روی   

 اند. رضايت شغلی کارکنان شال  بانک سپه داشته

سالمت اجتماعی، شكوفايی اجتمااعی، پاذيرش اجتمااعی،     :هاي کلیدي واژه 

 رضايت شغلی

 

 مسئلهبیان 

تنهاا منباع    انسان همواره برای تأمین نیازهای خود به کار و تالش پرداخته است، کار ناه 

شود تا بسیاری از نیازهاای روحای و روانای     درونی فرد محسوب شده بلكه موجب می

انسان مرتفع گردد. نیروی انسانی متعهد در ساازمان باا کاردار و اعمااد خاود و ات اا        

زودی جباران و تاأمین کناد.     های مادی را باه  تواند زيان میموقع  تصمیمات صحیح و به

هاای   کند و بر سرمايه افزوده، ثروت و فايده ايجاد می درواقع همواره برای سازمان ارزش

ای که صرف تربیات، تجهیاز    افزايد، نیروی انسانی متعهد بیش از هزينه مادی سازمان می

آورد. برعكس نیاروی   به وجود می و آموزش او شده است، برای سازمان فايده و ارزش

انسانی لیر متعهد، لیر کارآمد و ناآگاه ممكن است با تصمیمات و اعماد للط خود بار  

بسایاری از انديشامندان حاوزه علاوم      زعا   باه  های سازمان بیفزاياد.  ها و زيان دشواری

 رضايت شغلی يكی از چالش برانگیزترين مفاهی  ساازمانی و پاياه   "اجتماعی و رفتاری

وری و کار آيی سازمان  های مديريت برای افزايش بهره مشی ها و خط بسیاری از سیاست

 (.4934هومن، ) "است
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ای در بارآوردن   کنناده  عنوان رکن اصلی اجتماعات کنونی نقش تعیاین  ها به سازمان

هاا باه شامار     تارين منباع بارای ساازمان     انتظارات جوامع دارند و نیروی انسانی باارزش

هاا توجاه باه نیازهاای      وری و کاار آيای ساازمان    منظور افزايش بهره رو به اينآيد. از می

ای  هاا، اهمیات وياژه    کارکنان و تأمین سالمت روانای، جسامانی و جلاب رضاايت آن    

هاا بسایار ما ثر اسات و هماواره باياد        يابد. ازجمله عاواملی کاه در بقاای ساازمان     می

نیاروی انساانی اسات. دانشامندان      ها باشد، عام  موردتوجه مسئوالن و مديران سازمان

ها  درستی درک و به آن معتقدند چنانچه نیازهای واقعی کارکنان و شاللین در سازمان، به

وری در سازمان کااهش   بهره راستی درصدد ارضای آن نباشند، بهاداده نشود و مديران به

فقیات در هار   تارين عاما  مو   يابد. برخورداری از کارکنانی متعهد، آگاه و وفادار مه  می

سازمان است. اولويت اصلی در هار ساازمانی باياد جلاب و حفاک کارکناان متعهاد و        

شايسته باشد. ناکامی در تحقق اين امر به معنای از دست دادن کار آيی، عدم رشاد و از  

هايی اسات کاه    وکار است. موفقیت در دنیای رقابتی متعلق به سازمان دست دادن کسب

نظاران   ترين سرمايه خاود بدانناد. بسایاری از صااحب     را بزرگکارکنان متعهد و وفادار 

ها بايد با اقادامات مناساب    معتقدند که منابع انسانی تنها مزيت رقابتی هستند که سازمان

و درست اين نیروی بالقوه را به نیروی بالفع  تبدي  کرده و آنان را در جهات ساازمان   

توانناد باه اهاداف     هرگز نمای اه و وفادار آگهای فاقد منابع انسانی  هدايت کنند. سازمان

منظور حفک رقابت در بازار، نقش کلیدی  خود دست يابند. به بیانی ديگر منابع انسانی به

 کنند. را ايفا می

سو به دلی  نقشی است کاه ايان ساازه در پیشارفت      اهمیت رضايت شغلی از يک

علات اسات کاه     ايان  باه سازمان و نیز بهداشت و سالمت نیروی کار دارد و از دگر سو، 
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های متعدد و گاه پیچیاده، محا  تالقای و نیاز ساازه       عالوه بر تعاريف و مفهوم پردازی

شناسای، ماديريت، حتای     روانشناسی، جامعاه  :های علمی مانند مشترک بسیاری از حوزه

تواند تاأثیر بسازايی    ی از عواملی که میكي (.4934هومن، )اقتصاد و سیاست بوده است 

البته ساال  ازنظار ابعااد     ،ی کارکنان داشته باشد، عام  سالمت آنان استبر رضايت شغل

گوناگون سالمتی. سالمت اجتماعی در کنار ساالمت جسامی و روانای يكای از ارکاان      

باشاد. درواقاع زماانی شا   را واجاد ساالمت اجتمااعی         دهنده سالمت مای  تشكی 

را در حد متعاارف باروز و   های اجتماعی خود  ها و نقش شماري  که بتواند فعالیت برمی

توجاه باه    ظهور دهد و با جامعه و هنجارهای اجتماعی احساس پیوند و اتصاد نماياد. 

ابعاد اجتماعی سالمت کمک خواهد کرد تا افراد ازنظر اجتماعی، جامعه ساال  را شاك    

ای  هاای ساالمت اجتمااعی در هار جامعاه      بدون شک تقويت و توسعه شااخ   دهند.

ای جسمی و روانای را باه دنبااد خواهاد داشات. باه هماین دلیا          ه کاهش بار بیماری

قاراوالن حاوزه ساالمت     عناوان پایش   ای باودن باه   رشته مددکاران اجتماعی به دلی  بین

ازپیش احساس مسئولیت کرده و تالش کنناد جامعاه از داناش ايان      اجتماعی بايد بیش

ی ساالمت  هاا  حرفه در جهت ارتقای مستمر کیفیت زنادگی ماردم و توساعه شااخ     

هاای تصامی  ساازی و     مند شاود. باا ايان امیاد کاه در کشاور در حاوزه        اجتماعی بهره

جملاه قاوانین برناماه توساعه کشاور، ساالمت        گیری و در اسناد مه  کشاور از  تصمی 

اجتماعی فص  مستقلی را به خود اختصاص دهد تاا انشااا الاه زمیناه ارتقااا و بهباود       

هاای ساالمت    گاردد و سانجش شااخ     ازپایش فاراه    های اين حوزه بایش  شاخ 

هااا و  رياازی اجتماااعی در سااطوی ملاای و اسااتانی، اجراياای و عملیاااتی شااود و برنامااه

تار از قبا  تصامی  گرفتاه      بینانه ها باشد تا واقع ها بر مبنای همین سنجش گذاری سیاست

در اين پژوهش سعی بر اين است که سنجیده شود آياا میازان ساالمت اجتمااعی     شود. 
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های امور مناطق پنجگانه بانک سپه در شهر تهران، تاأثیری   شال  شعب مديريتکارکنان 

 در رضايت شغلی آنان دارد؟

 

 چارچوب نظري

حالتی از بهزيستی کام  جسمی،  هنای و  "عنوان  سالمت را به 4سازمان بهداشت جهانی

کند. مفهوم ساالمت اجتمااعی، مفهاومی     تعريف می "اجتماعی و نه صرفاً لیاب بیماری

است که در کنار ابعاد جسمی و روانای ساالمت موردتوجاه قرارگرفتاه اسات و جنباه       

(. 46: 4933)حساینی،  گیارد   اجتماعی آن با محور قرار دادن فرد، موردبررسی قرار مای 

عناوان گازارش فارد از کیفیات روابطاش باا افاراد ديگار،          سالمت اجتماعی را به 2کییز

اسادی،  ) کناد  هاسات، تعرياف مای    های اجتماعی که فرد عضوی از آن نزديكان و گروه

معتقد است که مقیاس سالمت اجتماعی ب شی از ساالمت فارد را    9. الرسن(4931:22

ت يا عدم رضايت فرد از زندگی و محیط اجتمااعی اسات و   سنجد که نشانگر رضاي می

 :Larson, 4336)باشاد   می (احساس، تفكر و رفتار)های درونی فرد  درواقع شام  پاسخ

436.) 

نمايناد و آن را ناوعی    رضايت شاغلی را عاما  روانای قلماداد مای      1فیشر و هانا

شاغ  ماوردنظر لاذت    انگارند. يعنی اگار   سازگاری عاطفی با شغ  و شرايط اشتغاد می

                                                           
1
. World Health Organization (WHO) 

2
. keyes 

3
. Larson 

4
. Fisher & Hana 
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در مقابا    ؛مطلوب را برای فرد تأمین نمايد، در اين حالت فرد از شغلش راضای اسات  

نظر رضايت و لذت مطلوبی را به فارد ندهاد، در ايان حالات فارد       چنانچه شغ  مورد

. (29: 4931آباادی،   شافیع )آياد   نمايد و درصدد تغییر آن برمی شروع به مذمت شغ  می

های مثبت که افراد نسابت   حدی از احساسات و نگرش :ت ازرضايت شغلی عبارت اس

گويد دارای رضايت شغلی بااليی است اين بدان  می که ش   به شغ  خوددارند. وقتی

مفهوم است که او واقعاً برای شغلش ارزش زيادی قائ  اسات. نتاايج تحقیقاات نشاان     

تاوان  هنای در    دهد که کارکنان با رضاايت شاغلی بااالتر، ازنظار فیزياک بادنی و       می

(. رضايت شغلی، میزان احساس مثبت chandan, 4333: 36) وضعیت خوبی قرار دارند

ديگر يک واکنش احساسی به کار،  عبارتی يا منفی يک ش   نسبت به شغلش است. به

 (.(sheremhoon, 4331: 931شرايط فیزيكی و اجتماعی مح  کار است 

ارائااه  و تعريااف الگااوی عنااوان بااه «کییااز»پنجگانااه  از نظريااه مطالعااه، اياان در

 انساجام  ابعااد  کاه  معنای  بدين شده است. استفاده اجتماعی سالمت مفهوم های شاخ 

 اجتمااعی  انطباق و اجتماعی شكوفايی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اجتماعی، پذيرش

قرارگرفتاه اسات.    موردبررسای  کییز نظری مدد از استفاده با افراد، سالمت اجتماعی از

 باه  بادون توجاه   تاوان  ینما  را فارد  ش صی عملكرد و زندگی کیفیت است معتقد کییز

 از ساالمت  بایش  چیازی  زنادگی  در خوب عملكرد و کرد ارزيابی اجتماعی معیارهای

 وی. گیارد  برمی در نیز را اجتماعی های و چالش تكالیف و است عاطفی، روانی جسمی،

 بیاان  برابار اجتمااع   در عملكاردش  از فارد  ارزيابی معنی به را اجتماعی سالمت مفهوم

قرارگرفتاه   مورداساتفاده  4اسمیت و کنداد شغلی رضايتپنجگانه  ابعاد کند. همچنین می

                                                           
1
. Kendal & Smith 
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 کادام  کاه  موضاوع  ايان  باا  ارتباط در شغ  يک های ويژگی ترين مه  ابعاد اين که است

 تاوان  مای  واقاع،  در دهاد.  نشان می را، دارند آن به نسبت م ثری مثبت های افراد واکنش

 آورد. دست به شغلی پنجگانه ابعاد اين با ارتباط در را رضايت فرد

 اجتمااعی  ساالمت  میازان  کاه  اسات  ايان  بار  اعتقااد  ،ياد شده مطالب به توجه با

 متغیرهاای  مطالعاه،  ايان  در باشاد.  داشته تأثیر کارکنان شغلی رضايت بر میزان تواند می

 اجتمااعی، میازان   پاذيرش  میازان  اجتمااعی، پاذيری   انجاام  اند از: میازان  عبارت مستق 

 میازان  همچناین  اجتماعی. انطباق میزان و اجتماعی میزان شكوفايی اجتماعی، مشارکت

اسات. مادد زيار تبیاین      شاده  گرفتاه  نظار  در وابساته  عنوان متغیر به نیز شغلی رضايت

 است: شده در تحقیق شماتیک الگوی استفاده

 

 

 

 

  

 

 

 

                        

اجتماعیانسجام پذیری   

 پذیرش اجتماعی

 مشارکت اجتماعی

 شکوفایی اجتماعی

 انطباق اجتماعی

 ماهیت کار

 حقوق و پرداخت

ارتقا یها فرصت  

 نظارت و سرپرستی

 همکاران شغلی

رضای

ت 

 شغلی

سالمت 

عاجتما

 ی
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 مدل نظري پژوهش -1شکل 

 اصلیفرضیه 

 بانک سپه شهر تهاران  کارکنان شال  شغلی رضايت میزان و اجتماعی سالمت بین

 معناداری وجود دارد. رابطه

 فرعی هاي یهفرض

بانک سپه شهر  کارکنان شال  شغلی رضايت میزان و اجتماعی انسجام پذيری بین

 .معناداری وجود دارد رابطهتهران 

 شال  بانک سپه شهر تهاران  کارکنان شغلی رضايت میزان و اجتماعی پذيرش بین

 .معناداری وجود دارد رابطه

ساپه شاهر    باناک کارکناان شاال     شغلی رضايت میزان و اجتماعی مشارکت بین

 .معناداری وجود دارد رابطهتهران 

باناک ساپه شاهر     کارکناان شاال    شغلی رضايت میزان و اجتماعی شكوفايی بین

 .معناداری وجود دارد رابطه تهران
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شال  بانک سپه شاهر تهاران    کارکنان شغلی رضايت میزان و اجتماعی نطباقبین ا

 .رابطه معناداری وجود دارد

 

 شناسی روش

در  شاده اسات.   اساتفاده  4يابی در پژوهش حاضر از روش تحقیق پیمايشی يا زمینه

هاای اماور منااطق     کارکنان شال  شعب مديريت تمام شام اين پژوهش، جامعه آماری 

واحد تحلی  در اين پاژوهش، کارمناد    باشد. می پنجگانه بانک سپه در سطح شهر تهران

های امور مناطق پنجگانه باناک ساپه در ساطح شاهر      فعاد در شعبه موردنظر از مديريت

ای  یهای، ساهم  گیاری خوشاه   در اين پژوهش، روش نموناه  تهران در نمونه آماری است.

تعیین حج  نموناه باا اساتفاده از     ای و تصادفی ساده مورداستفاده قرارگرفته است. طبقه

 سارانجام  نفار تعیاین گردياد.    913فرمود کوکران صورت گرفت که میزان حج  نمونه 

است راج گرديد. در ايان پاژوهش دو پرسشانامه     (حج  نمونه)پرسشنامه  913های  داده

 ماورد  2باری فیلاد و روث   یز و پرسشنامه رضايت شاغلی استاندارد سالمت اجتماعی کی

 شده است. عنوان متغیر مستق  در نظر گرفته اجتماعی به سالمت استفاده قرار گرفت.

 

 هاي پژوهش یافته

                                                           
1
. survey research 

2
. Brifild & Roth 
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 هاي توصیفی بیان یافته

درصاد   29دهد که حدود  توزيع فراوانی پاس گويان برحسب جنسیت نشان می -

 اند. درصد از آنان مرد بوده 33از پاس گويان زن و حدود 

درصاد از پاسا گويان    49دهد کاه حادود    وضعیت تأه  پاس گويان نشان می -

 اند. درصد از آنان متأه  بوده 33مجرد و حدود 

درصاد از   3دهاد کاه حادود     توزيع فراوانی پاس گويان برحسب سن نشان می -

ساد و حدود  13تا  93درصد از پاس گويان بین سن  64ساد،  93پاس گويان زير سن 

اند. همچنین میانگین سن پاسا گويان   ساد بوده 13تا  13درصد از آنان نیز بین سن  94

 باشد می ساد 93

درصد از پاسا گويان   1/3دهد که حدود  میزان تحصیالت پاس گويان نشان می -

درصاد از پاسا گويان    49درصاد از پاسا گويان دياپل ، حادود      93زير ديپل ، حدود 

درصاد از آناان نیاز     1/1درصد از پاس گويان لیساانس و حادود    19 ، حدود ديپل فوق

 اند. لیسانس و باالتر بوده فوق

ساد است. بیشاترين مادت    41میانگین مدت فعالیت پاس گويان در بانک سپه  -

 باشد. ساد می 41ساد و میانه فعالیت در بین پاس گويان  43فعالیت 

 3حادود  دهد کاه   متغیر وابسته نشان می عنوان وضعیت متغیر رضايت شغلی به -

درصاد دارای رضاايت    63پايین، حدود رضايت شغلی درصد کارکنان بانک سپه دارای 
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بناابراين  . باشاند  میباال رضايت شغلی درصد کارکنان دارای  21شغلی متوسط و حدود 

 کارکنان شال  بانک سپه شهر تهران دارای رضايت شغلی متوسط هستند.

عنوان يكی از ابعاد ساالمت اجتمااعی    در خصوص متغیر شكوفايی اجتماعی به -

پاايین،  شاكوفايی اجتمااعی   درصد کارکنان بانک سپه دارای  3حدود توان گفت که  می

درصاد کارکناان باناک     41درصد دارای شكوفايی اجتماعی متوسط و حدود  33حدود 

 باشند. میباال شكوفايی اجتماعی سپه دارای 

خصوص متغیر پذيرش اجتماعی به عنوان يكی از ابعااد ساالمت اجتمااعی    در  -

پاايین،  پاذيرش اجتمااعی   درصد کارکنان باناک ساپه دارای    3حدود توان گفت که  می

درصاد کارکناان باناک     43درصد دارای پذيرش اجتماعی متوساط و حادود    31حدود 

 باشند. میباال پذيرش اجتماعی سپه دارای 

طباق اجتماعی به عنوان يكای از ابعااد ساالمت اجتمااعی     در خصوص متغیر ان -

پاايین،  انطبااق اجتمااعی   درصد کارکنان بانک ساپه دارای   1/6حدود توان گفت که  می

درصاد کارکناان باناک     1/24درصد دارای انطباق اجتماعی متوسط و حادود   32حدود 

 باشند. میباال انطباق اجتماعی سپه دارای 

دهد که میانگین اين شااخ  در باین کارکناان     نشان میمتغیر انسجام اجتماعی  -

درصاد کارکناان باناک ساپه دارای      9حادود  ، و شاده   ارزيابی 32/22بانک سپه برابر با 

 99درصد دارای انسجام اجتماعی متوساط و حادود    61پايین، حدود انسجام اجتماعی 

 باشند. میباال انسجام اجتماعی درصد کارکنان بانک سپه دارای 
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خصوص متغیر مشارکت اجتماعی به عنوان يكی از ابعاد ساالمت اجتمااعی    در -

پاايین،  مشاارکت اجتمااعی   درصد کارکنان بانک ساپه دارای   2حدود توان گفت که  می

درصاد کارکناان باناک     23درصد دارای مشارکت اجتماعی متوسط و حدود  33حدود 

 باشند. میباال مشارکت اجتماعی سپه دارای 

عنوان متغیر مستق  در ايان پاژوهش    یر سالمت اجتماعی که بهدر خصوص متغ -

 دهاد کاه   نتايج نشاان مای   ،شده است شاخ  حاص  1های  مطری بود و از ترکیب داده

شده است. بر اسااس   ارزيابی 33/33میانگین اين متغیر در بین کارکنان بانک سپه برابر با 

ساالمت   (33 – 66)ن، نماره  ساالمت اجتمااعی پاايی    (66بندی، نمره )زير  فرمود طبقه

دهنده سالمت اجتمااعی بااال در کارکناان     نشان (492 – 433)اجتماعی متوسط و نمره 

 31پاايین، حادود   سالمت اجتمااعی  درصد کارکنان بانک سپه دارای  9حدود  باشد. می

درصاد کارکناان باناک ساپه دارای      22درصد دارای سالمت اجتماعی متوسط و حدود 

بنابراين کارکنان شاال  باناک ساپه شاهر تهاران دارای       .باشند میباال سالمت اجتماعی 

 سالمت اجتماعی متوسط هستند.

 

 ضریب همبستگی متغیرهاي مستقل و وابسته و آزمون فرضیات تحقیق -1ل جدو

 فرضیه تحقیق رديف
ضريب همبستگی 

 پیرسون

سطح 

 داری معنی

4 
 کارکنان شغلی رضايت میزان بر اجتماعی سالمت میزان

 است. م ثر شال  بانک سپه شهر تهران
133/3 333/3 

 333/3 911/3کارکنان  شغلی رضايت میزان بر اجتماعی انسجام میزان 2
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 است. م ثر بانک سپه شهر تهران شال 

9 
کارکنان  شغلی رضايت میزان بر اجتماعی پذيرش میزان

 است. م ثر بانک سپه شهر تهران شال 
129/3 333/3 

1 
 کارکنان شغلی رضايت میزان بر اجتماعی مشارکت میزان

 است. م ثر شال  بانک سپه شهر تهران
943/3 333/3 

1 
کارکنان  شغلی رضايت میزان بر اجتماعی شكوفايی میزان

 است. م ثر بانک سپه شهر تهران شال 
121/3 333/3 

6 
 کارکنان شغلی رضايت میزان بر اجتماعی انطباق میزان

 است. م ثر سپه شهر تهرانشال  بانک 
932/3 333/3 

فرضیات تحقیاق دارای   تمامکه  دهد یمهای مربوط به آزمون فرضیات، نشان  يافته

بار اسااس نتاايج، میازان ضاريب       ،ارتباط معنادار آماری با متغیر وابسته تحقیق هساتند 

درصاد   13همبستگی پیرسون بین سالمت اجتماعی و رضايت شغلی کارکنان بانک سپه 

درصاد   31باشاد. پاس باا اطمیناان      معناادار مای   (333/3)باشد و اين تأثیر در سطح  می

میازان ساالمت    نيبناابرا  شاود.  تأيیاد مای   H4رد و فرضیه  H3توان گفت که فرضیه  می

 میزان رضايت شغلی کارکنان شال  بانک سپه شهر تهران م ثر است.اجتماعی بر 

دهد که میازان انساجام اجتمااعی بار میازان رضاايت        نشان می 4های جدود  داده

که است،  911/3رابطه اين  زانیم شغلی کارکنان شال  بانک سپه شهر تهران م ثر است.

معناداری فرض تحقیق مورد بر اساس سطح  باشد و يک رابطه نسبتاً ضعیف و مثبت می

 باشد. تأيید می

 ک ودهد که رابطه بین پذيرش اجتمااعی کارکناان بانا    نشان می 4های جدود  داده

اين تاأثیر  که  ،باشد درصد می 12دارای ضريب همبستگی به میزان ايشان رضايت شغلی 

یه توان گفت کاه فرضا   درصد می 31پس با اطمینان  باشد. معنادار می (333/3) در سطح
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H3  رد و فرضیهH4 میزان پذيرش اجتمااعی بار میازان رضاايت      نيبنابرا شود. تأيید می

 شغلی کارکنان شال  بانک سپه شهر تهران م ثر است.

رضايت  امشارکت اجتماعی کارکنان بانک سپه ب بعالوه میزان رابطه همبستگی بین

بناابراين   .باشاد  ت میضعیف و مثب باشد که يک رابطه نسبتاً درصد می 94شغلی برابر با 

قبود، میزان مشارکت اجتماعی بر میازان رضاايت شاغلی     بر اساس سطح معناداری قاب 

 کارکنان شال  بانک سپه شهر تهران م ثر است.

دهد که شاكوفايی اجتمااعی کارکناان باناک ساپه باا        نشان می 4های جدود  داده

تاأثیر در   نيا که ستدرصد ا 12 دارای ضريب همبستگی به میزانايشان رضايت شغلی 

 H3توان گفت کاه فرضایه    درصد می 31باشد. پس با اطمینان  معنادار می (333/3)سطح 

شود. بنابراين میازان شاكوفايی اجتمااعی بار میازان رضاايت        تأيید می H4رد و فرضیه 

 شغلی کارکنان شال  بانک سپه شهر تهران م ثر است.

وان يكی از ابعاد ساالمت اجتمااعی و   عن بر اساس نتايج، میزان انطباق اجتماعی به

کاه   درصد است 93میزان  رضايت شغلی کارکنان بانک سپه دارای ضريب همبستگی به

توان گفت که  درصد می 31پس با اطمینان  باشد. می معنادار (333/3)اين تأثیر در سطح 

میازان انطبااق اجتمااعی بار میازان       نيبناابرا  شود. تأيید می H4رد و فرضیه  H3فرضیه 

 رضايت شغلی کارکنان شال  بانک سپه شهر تهران م ثر است.

 

 تحلیل مسیر
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ای برای به نماايش درآوردن الگاوی رواباط علدای در میاان       وسیله 4نمودار تحلی  مسیر

آن است کاه   دهنده ( نشانR2ای از متغیرهاست. در تحلی  مسیر ضريب تعیین ) مجموعه

کناد، پاس    متغیرها مجموعاً تا چه حد تغییرات متغیار وابساته را تبیاین مای     رشته از يک

 21/3( برابار  R2) کند. در مدد تحقیقی ما وسیله مناسبی برای ارزيابی ک  مدد فراه  می

درصاد از مجماوع تغییارات رضاايت شاغلی       21به دست آمد که بدين معنی است که 

و مابقی آن ناشناخته مانده است، های سالمت اجتماعی تبیین شده است  توسط شاخ 

آياد. ايان    ( به دست میe2) شود. با مجذور کردن کمیت خطا نامیده می 2که کمیت خطا

دهنده مقدار واريانسی است که توسط متغیرهای موردبررسی، تبیاین نشاده    ضريب نشان

است. در نتايج آزمون فرضیات نشاان داده شاد کاه     36/3است، که در اين تحقیق برابر 

رکدام از متغیرهای پنجگانه سالمت اجتماعی بر اساس نظريه کییز به ترتیب شاكوفايی  ه

، مشارکت اجتماعی 911/3، انسجام اجتماعی 129/3، پذيرش اجتماعی 121/3اجتماعی 

با رضاايت شاغلی دارای    (333/3)در سطح معناداری  932/3انطباق اجتماعی  و 943/3

 باشند. رابطه معنادار می

 

 

 

 

 

                                                           
1
. path diagram 

2
. Error term 
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 369/3 

  

 392/3 

 239/3 

  

 213/3 

R
2 = 3/21 311/3 

 

 

 نمودار تحلیل مسیر -1 نمودار

 

 چنانچه  کر شد برای سنجش میزان اثر هرکدام از ابعاد پنجگانه سالمت اجتمااعی 

بر روی رضايت شغلی از آزمون رگرسیون استفاده شد و بر اساس نمودار تحلی  مسایر  

آماده، نشاان داد کاه از باین ايان ابعااد پنجگاناه، بعاد شاكوفايی           دست میزان بتاهای به

رضايت 

 شغلی

 

 انسجام اجتماعی

 انطباق اجتماعی

 پذيرش اجتماعی

 شكوفايی اجتماعی

 مشارکت اجتماعی
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درصاد از تغییارات    23درصد و بعد پذيرش اجتماعی باه میازان    21اجتماعی به میزان 

 کنند. شهر تهران را تبیین می رضايت شغلی کارکنان شال  بانک سپه

 33آمده در تحقیق افجه و سام آرام در ساد  دست های اين پژوهش با نتايج به يافته

شده بود، متفااوت اسات. افجاه و     خودرو انجام که بر روی کارکنان شرکت لیزينگ ايران

عی سام آرام از بین پنج بعد سالمت اجتماعی، ابعاد انسجام اجتماعی و شكوفايی اجتماا 

اند و از باین آن دو، انساجام اجتمااعی بیشاترين      را دارای بیشترين تأثیر، گزارش نموده

اماا در ايان    خاودرو داشاته اسات،    تأثیر را بر روی رضايت شغلی کارکنان لیزينگ ايران

آمده از بین پنج بعد سالمت اجتماعی، ابعااد شاكوفايی    دست پژوهش بر اساس نتايج به

ی بیشترين تأثیر را بر روی میازان رضاايت شاغلی کارکناان     اجتماعی و پذيرش اجتماع

اين تفاوت در تأثیرگذاری ابعاد سالمت اجتمااعی   اند. شال  بانک سپه شهر تهران داشته

خاودرو و کارکناان شاال  باناک ساپه را       بر رضايت شغلی بین کارکنان لیزيناگ اياران  

کارکنان بانک سپه به دلی  ماهیات  که   طوری توان به ماهیت شغلی آنان نسبت داد، به می

هاای باناک هساتند، در طاود روز مشاغود باه        شاعبه  شغلی خود که کارمند شاال  در 

رجاوع در ارتبااط    طاور دائا  باا اربااب     باشند و باه  می ردوبدد کردن پود بین مراجعین

هستند، بیشتر به پذيرش اجتماعی و اعتماد اجتمااعی در باین ابعااد ساالمت اجتمااعی      

خودرو به دلی  ماهیت صنعتی شغ  خود، بیشتر باه   د، ولی کارکنان لیزينگ ايراننیازمندن

 باشند. انسجام اجتماعی نیازمند می

 

 ها پیشنهاد
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ريازی و اعمااد    شود باا برناماه   با توجه به اهمیت شرايط محیط کار پیشنهاد می -

اه  تری بارای کارکناان باناک ساپه فار      مديريت مشارکت جويانه، شرايط کاری مطلوب

سااالری، محایط مسااعدتری را بارای کاار باه        گردد. در اين زمینه رعايت اص  شايسته

آورد. ايجاد محیط توأم با تفاه  و همكاری میان کارکناان و پرهیاز از اعمااد     می وجود

گیاری، خالقیات در کاار و     ها، پرورش روحیه استقالد و قدرت تصمی  تبعیض میان آن

محیط کار از ديگر تدابیر بارای ارتقااا ساطح رضاايت     ايجاد شرايط فیزيكی مناسب در 

 .باشد میشغلی کارکنان بانک سپه 

مش   گرديد که سالمت اجتماعی تأثیر مستقیمی بار میازان رضاايت شاغلی      -

هاای آموزشای باا     توان به برگزاری دوره رو می ازاين ،کارکنان بانک سپه شهر تهران دارد

و ارائاه راهكارهاای ارتقااا آن بارای     موضوعات سالمت اجتمااعی و رضاايت شاغلی    

هااای آموزشاای  هااا و دوره کارکنااان بانااک سااپه پرداخاات. همچنااین برگاازاری کااالس

 ،هاای کارکناان باناک    افزايش مهاارت  های بانكی و نهايتاً ت صصی فعالیتهای  هدرزمین

 باشد. موجب باال رفتن میزان رضايت شغلی در کارکنان بانک سپه می

ه مشارکت و همكاری و ايجاد احساس تعلق هرچه بیشاتر  کمک به ارتقاا روحی -

تواند گامی بسیار مه  در ارتباط با افزايش سطح سالمت  وسیله مددکاران اجتماعی می به

اجتماعی کارکنان بانک سپه باشد و همچنین احساس تعلاق باه ساازمان باعاق تحقاق      

 گردد. تر اهداف سازمان می هرچه سريع
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دی و خانوادگی باه کارکناان باناک توساط ماددکاران      ارائه خدمات مشاوره فر -

ها باه آناان در جهات ارتقااا ساطح ساالمت        اجتماعی و همچنین ارائه اطالعات و ايده

 تواند م ثر باشد. می های آنان اجتماعی افراد و خانواده

هاای روانای کاار و     کار صحیح، گزينش مناساب افاراد، توجاه باه جنباه      تقسی  -

های خالقیت فكری و تقويت روحیاه کارکناان، توجاه باه نظا  و       کارکنان، ايجاد زمینه

هاای شاغلی    ها و سامت  انضباط در کار، توجه کافی به محیط کار، تناسب بین مسئولیت

ها و دانش علمی و ت صصی آنان، موجب ايجاد عالقه و انگیزه بیشتر  کارکنان با توانايی

اشتن نگاه جنسیتی به کارکنان و گردد. ند و درنتیجه احساس رضايتمندی در کارکنان می

کاهش شكاف و فاصاله عمیاق باین حقاوق کارمنادان سااده و مسائولین دارای پسات         

سازمانی نیز موجب کاهش ناابرابری در باین کارکناان باناک ساپه و افازايش احسااس        

 خواهد شد.آنان رضايت شغلی 

 

 نقش مددکاران اجتماعی در افزایش میزان رضایت شغلی و سالمت اجتماعی

بر اساس وظايف مددکاران اجتماعی در بانک سپه، زمانی کاه کارکناان و افاراد     -

 شوند و يا به هر شكلی دچاار مشاك    توانی مبتال می تحت تكف  آنان به بیماری و يا ک 

های مالی باه آناان،    گردند، يک واحدی در سازمان وجود دارد که عالوه بر مساعدت می

گردد و اين واحد به نام گاروه ماددکاران    محسوب میيک واحد حمايتی از کارکنان نیز 

 دهد. نوعی احساس رضايت شغلی را در آنان افزايش می باشد که به اجتماعی می
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ای به کارکنانی که دچاار مشاك  هساتند، باعاق افازايش       ارائه خدمات مشاوره -

 گردد. احساس رضايت شغلی و امنیت در کارکنان می

انجام بازديد از مح  کار کارکنانی که دچار مشاك   مددکاران اجتماعی از طريق  -

اطالع از وضعیت کاری آن کارکنان و با شناساايی   و ناسازگاری در محیط کار هستند، با

های مناسب برای کاهش فشارهای موجود و ارائه  ح  مشكالت موجود، در پی يافتن راه

 باشند. های الزم می راهنمايی

 مشكالت فردی و خانوادگی همكاران.تشكی  جلسات مشاوره برای ح   -

 شناسايی مشكالت خانوادگی و ايجاد ارتباط با خانواده کارکنان در جهت ارائاه  -

 ح  مناسب برای ح  مشكالت آنان. راه

 وری در ساازمان  شناسايی معضالت موجود در سازمان که موجب کاهش بهاره  -

هاا ساازنده و    و پیشانهاد  باشد، توسط مددکار اجتماعی و ارائه راهكارهاای مناساب   می

 کاربردی به سازمان.

کااربردی در جهات کااهش اضاطراب و      -هاای آموزشای    انجام و ارائه برنامه -

های شغلی و پااليش روحی و روانی کارکنان و افزايش ساطح بهداشات روانای     استرس

 آنان.

شاناختی و   هاای روان  مطالعه رفتار شغلی کارکنان و بررسی علا  آن از ديادگاه   -

 رائه راهكارهای مناسب برای افزايش رضايت شغلی کارکنان.ا
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های گوناگون توسط مددکاران اجتماعی )مانند پژوهش حاضار(،   انجام پژوهش -

هاا کااربردی باه     شود و ارائه پیشنهاد که باعق شناسايی مشكالت موجود در سازمان می

 سازمان.

هرچه بیشاتر باا محایط     های آموزشی برای همكاران برای تطبیق برقراری برنامه -

 شود. کار و زندگی که باعق افزايش سالمت اجتماعی کارکنان می

ای توسط مددکاران اجتماعی در جهت افزايش  انجام مددکاری گروهی و جامعه -

 سالمت اجتماعی و رضايت شغلی در بین کارکنان بانک سپه.
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دانشاكده روانشناسای    کارشناسهی ارشهد   نامهه  انیپا، "ی شهر تهرانها رستانیدب

 .دانشگاه تهران
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