
      
 

  أ

 

                                                                                                                 

  

  

  وا�د ر�ت                                                      

  دانشکده مدیریت وحسابداري

  ).M.A(کارشناسی ارشد  درجه براي دریافتپایان نامه 

  گرایش: توسعه منابع انسانی        ریت دولتی  : مدی رشته

  

  عنوان

کارکنان بانک سپه استان   شغلی رضایت بر کارکنان آموزش و تیمی کار کارکنان، توانمندسازي تاثیر

  گیالن

  

 

  :استاد راهنما

  حسین گنجی نیادکتر 

  

  نگارش

  روح اهللا دانشمند

  

  

  1397 زمستان

  



      
 

  ب

 

  

  



      
 

  ت

 

  به: تقدیم

  هربانم:م مادر و بزرگوارم پدر

 ام سرمایه خیرشان ودعاي پشتوانه برایم مهرشان پر وجود تاکنون که هایی فرشته

  .است بوده

 همراهم: همیشه همسر زندگی پشتوانه

 من جاودانه سرمایه کالمش گرماي نگاهش فروغ و عشق همه برایم وجودش که او

 که باشد، دنمو تسهیل برایم را مسیر مشکالت و بوده تحمل و صبر اسوه که او است

  .باشد زندگیم محفل بخش روشنی همواره پرفروغش سایه

 دلبندم: فرزند

 .است من آرامش ش اوآسای که جانم بخش امید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      
 

  ث

 

  

 قدردانی: و تشکر

 به و شد رهنمونمان دانش و علم طریق به و بخشید مان هستی که را یکتا پروردگار بیکران سپاس

 ت.ساخ روزیمان را معرفت و علم از چینی خوشه و نمود مفتخرمان دانش و علم رهروان همنشینی

 آقاي جناب محترم ازاساتید که دانم می فرض خود بر منان ایزد درگاه به ثنا و حمد از پس

 صبرو با مختلف مراحل در و نمودند تقبل را تحقیق این راهنمایی مسئولیت که حسین گنجی نیاردکت

 گوشزد را آن ایرادات و اساسی نکات و نمودند مطالعه را نامه پایان این سیارب حوصله

  .نمایم ردانیروقدتشکنمودند

 دلگرمیم مایه انتها تا ابتدا از مسیر این سر تا سر در شان حضور با که مهرازسرشار دارم دوستانی 

 هب و فشارم می را دستشان هموارکردند من بر را راه این خود هاي دلسوزي و ها همفکري وبا بوده

  م. سپاسگزارآنها از محبت این خاطر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      
 

  ج

 

  فهرست مطالب

 صفحه                    عنوان                                                 

  1  ......................................................................................................................................................  دهیچک

   فصل اول: کلیات تحقیق

  3  ............................................................................................................................................  )مقدمه:1 -1

  4  ....................................................................................................................................  )بیان مسأله :2 -1

  8  .............................................................................................................  : قیتحق تی)ضرورت واهم3 -1

  8  ................................................................................................................................  :قی)اهداف تحق4 -1

  9  ................................................................................................................  :قیتحق ي)چارچوب نظر5 -1

  13  ......................................................................................................................  :قیتحق يها هی)فرض6 -1

  13  ...................................................................................  :قیتحق يواژه ها یاتیوعمل ينظر فی)تعر7 -1

  16  ...............................................................................................................................  :قی)قلمرو تحق8 -1

  16.................................................................................................................  :ی)قلمرو موضوع1 -8-1

  16......................................................................................................................  :ی)قلمرو مکان2 -8-1

  16.......................................................................................................................  :ی)قلمرو زمان3 -8-1

  فصل دوم: ادبیات نظري وپیشینه تحقیق

  18  .........................................................................................................................................  )مقدمه:1 - 2

  18  ........................................................................................................  کارکنان یشغل تیبخش اول: رضا

  18  ...............................................................................................  یشغل تیومفهوم رضا فی)تعار1 -2-2

  20  ..................................................................................................  یشغل تیرضا تیاهم لی) دال2 -2-2

  21  ..................................................................................  گذار رضایت شغلی ریابعاد وعوامل تاث )3 -2-2

  23  ..........................................................................  به رضایت شغلی مربوط يها والگوها هی)نظر4 -2-2

  23.............................  )1999نیومن و کنراد، ( هرزبرگ یشغل تیرضا یدو عامل هینظر) 1 -4-2-2



      
 

  ح

 

  23........................................................................  یهدف هاوس، رابرت ج -ریمس هی) نظر2 -4-2-2

  24......................................................................................................  ازین ییکامروا هینظر )3 -4-2-2

  28  ......................................................................................................  کارکنان يبخش دوم: توانمند ساز

  28  ..................................................................................  کارکنان يومفهوم توانمند ساز فی)تعار1 -3-2

  30  ..............................................................................................  کارکنان يتوانمند ساز خچهی)تار2 -3-2

  31  ...................................................................................................  کارکنان ي) ابعاد توانمند ساز3 -3-2

  33  ........................................................  کارکنان يمربوط به توانمند ساز يکردهایها ورو هی)نظر5 -3-2

  34  ...........................................................................  کارکنان یشغل تیبررضا يتوانمند سازری)تاث6 -3-2

  35  ..............................................................................................................................  یمیبخش سوم: کارت

  35  .......................................................................................................  یمیومفهوم کارت  فی)تعار1 -4-2

  41  ..........................................................................................................................  یمی)انواع کارت4 -4-2

  42  ...............................................................................................................  یمیکارت يها یژگی)و5 -4-2

  43  ........................................................................................  یمیها واصول مربوط به کارت هی)نظر6 -4-2

  46  ...................................................................................  کارکنان یشغل تیبررضا یمیکارت ری)تاث7 -4-2

  47  ...............................................................................................................  بخش چهارم: آموزش کارکنان

  47  ............................................................................................  ومفهوم آموزش کارکنان فی)تعار1 -5-2

  51  ............................................................................................................  آموزش کارکنان ندی)فرآ3 -5-2

  54  ..........................................................................................  آموزش کارکنان ازیمورد ن طیشرا )4 -5-2

  63  .................................................................................................  دهانجام ش يها قیتحق نهیشی)پ1 -6-2

  63........................................................................................................  :یداخل يها قی)تحق1 -1-6-2

  72......................................................................................................  :یخارج يها قی)تحق2 -2-6-1

  روش اجراي تحقیق فصل سوم:

  81  ..........................................................................................................................................  )مقدمه:1 -3

  81  ....................................................................................................................  قیتحق ياجرا ندی)فرآ2 -3



      
 

  خ

 

  81  ................................................................................................................................  قی)روش تحق3 -3

  81  ............................................  يحجم نمونه آمار نییوتع يری،نمونه،روش نمونه گ ي)جامعه آمار4 -3

  82  ..................................................................................................  داده ها ي)روش وابزار جمع آور5 -3

  85  .........................................................................................................  پایایی پرسشنامهروایی و ) 6 -3

  87  ......................................................................................................  )یها (بار عامل ) صحت معرف7 -3

  89  ......................................................................................  يریابزار اندازه گ ییروا لیو تحل هی)تجز8 -3

  89  ..............................................................................................................  همگرا ییروا ی) بررس1 -8-3

  89  ............................................................................................................................  واگرا یی) روا2 -8-3

  90  ......................................................................................................................  يریاندازه گ اسی)مق9 -3

  91  ..............................................................................................  داده ها لیو تحل هیتجز  ي)روشها10 -3

  91  ....................................................................................................  يمعادالت ساختار ي)الگوساز11 -3

   افته هاي پژوهشی فصل چهارم:

  94  ..........................................................................................................................................  ) مقدمه1 -4

  94  .......................................................................  یشناس تیجمع يها یژگیحاصل از و يها افتهی)2 -4

  94  ...........................................................................  تینمونه از لحاظ جنس يها یژگیو ی)بررس1 -2-4

  96...................................................  سن تینمونه مورد مطالعه از لحاظ وضع یژگیو ی) برس2 -2-4

  97........................................  التیتحص تینمونه مورد مطالعه از لحاظ وضع یژگیو ی)بررس3 -2-4

  98..................................................  نمونه مورد مطالعه از لحاظ سابقه خدمت یژگیو ی)بررس4 -2-4

  98............................................................................  قیتحق يرهایمربوط به متغ یفی)آمار توص5 -2-4

  99..................................................................................  کارکنان يتوانمندساز ریمتغ فی)توص6 -2-4

  100  ....................................................................................................  یمیکارت ریمتغ فی)توص7 -2-4

  101  ........................................................................................  زش کارکنانآمو ریمتغ فی)توص8 -2-4

  102  ..........................................................................................  یت شغلیرضا ریمتغ فی)توص9 -2-4

  103  ............................................................................................................................  ی)آمار استنباط3 -4



      
 

  د

 

  104  ..............................................................................  داده ها تهیعدم نرمال ای تهینرمال نیی) تع1 -3-4

  106  ...................................................................................  مستقل يرهایمتغ نیب یهم خط ی) بررس4 -4

  106  ........................................................................................................  قیتحق يها هیفرض ی)بررس5 -4

  109  ...............................................  دارد. یشغل تیمثبت بر رضا ریتاث یمیاول : کار ت هی)فرض1 -5-4

  110  ....................................  دارد. یت شغلیر مثبت بر رضایدوم: آموزش کارکنان تاث هی) فرض2 -5-4

  110  ...........................  دارد. یت شغلیر مثبت بر رضایکارکنان تاث يسوم: توانمندساز هی)فرض3 -5-4

  110  .................................................................................................................  )خالصه فصل چهارم6 -4

   نتیجه گیري و پیشنهادهام: صل پنجف

  127  ......................................................................................................................................  )  مقدمه1 -5

  127  ..............................................................................................................................  یتجرب جی)نتا2 -5

  127  .......................................................................................................  یفیتوص یتجرب جی)نتا1 -2-5

  127  .......................................................................................................  یآمار استنباط جی)  نتا2 -2-5

  127  .................................................................................  جه فرضیه اولی)  بحث در باره نت1 -2-2-5

  128  ...................................................................................  جه فرضیه دومی)بحث در باره نت2 -2-2-5

  128  ..................................................................................  جه فرضیه سومی)بحث در باره نت3 -2-2-5

  129  .......................................................................................................................  جی)  بحث در نتا 3 -5

  130  ...................................................................  هاي فرضیات پژوهش )  پیشنهادات بر اساس یافته4 -5

  130  ............................................................................................................  قیتحق يها تی) محدود5 -5

  131  .................................................................................................................  پژوهش يشنهادهای)پ6 -5

  132  ...................................................................................................................................................  منابع:

  140  ..................................................................................................................................  وضمائم وستیپ

  

  

  



      
 

  ذ

 

  فهرست  شکلها

  Source: Hanaysha and Tahir, 2016  7             پژوهش یمفهوم ):مدل1 - 1شکل شماره 

  107  ) در حالت استانداردیعامل يبارها ری( و مقادریمس بیضر ری): مقاد1 -  4شکل شماره 

  108  قیمدل تحق ياعداد معنادار ری):مقاد2 -  4شکل شماره 

  

 

  

  

  

    



      
 

  ر

 

  فهرست  نمودارها

  95  تیجنس تی): نمودار مربوط به وضع1 - 4نمودار شماره 

  96  سن تی): نمودار مربوط به وضع2 - 4نمودار شماره 

  97  پاسخ دهندگان التیسطح تحص تی): وضع3 - 4نمودار شماره 

  98  سابقه خدمت پاسخ دهندگان تی):وضع4 - 4نمودار شماره 

  100  کارکنان يتوانمندساز ریمتغ فی): بافت نگار مربوط به توص5 - 4ودار شماره نم

  101  یمیکارت ریمتغ فی): بافت نگار مربوط به توص6 - 4نمودار شماره 

  102  آموزش کارکنان ریمتغ فی): بافت نگار مربوط به توص7 - 4نمودار شماره 

  103  یت شغلیرضا ریمتغ فی): بافت نگار مربوط به توص8 - 4نمودار شماره 

  105  نرمال عیاز توز قیتحق يداده ها يرویو عدم پ QQ-Plot): نمودار 9 - 4نمودار شماره 

  105  نرمال عیاز توز قیتحق يداده ها يرویو عدم پ ي):نمودار جعبه ا10 - 4نمودار شماره 

  106  یهم خط یجهت بررس انسیعامل تورم وار ری):مقاد11 - 4نمودار شماره 

  

  

    



      
 

  ز

 

  فهرست  جداول

  52  1387ن،یدجوادیباس ازسآموزش: اقت ندی):فرا1 -2جدول شماره 

  86  ریمربوط به سواالت هر متغ CRکرونباخ و  يآلفا بی): ضرا1 -3جدول شماره

  87  همگرا ییروا يبرا یعامل يبارها ری): مقاد2 -3ل شمارهجدو

  89  (AVE)استخراج شده  انسیمتوسط وار ری): مقاد3 -3جدول شماره

  90  براساس جدول فورنل الرکر زیمم یی:روا)4 -3جدول شماره

  90  يا نهیگز5 فی):ط5 -3جدول شماره

  95  پاسخ دهندگان تیمربوط به جنس یاوانفر عی):توز1 -4جدول شماره

  96  مربوط به سن پاسخ دهندگان یفراوان عی): توز2 -4جدول شماره

  97  پاسخ دهندگان التیربوط به سطح تحصم یفراوان عی): توز3 -4جدول شماره

  98  مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان یفراوان عی): توز4 -4جدول شماره

  99  قیتحق يرهایمتغ یفی): آمار توص5 -4جدول شماره

  99  ریه نیانگیمحاسبه م اسی): مق6 -4جدول شماره

  104  لکیو رویو شاپ K-Sآزمون  جی): نتا7 -4جدول شماره

  109  يمدل ساختار ي): شاخص ها8 -4جدول شماره

  109  در مدل ساختاري می): نتایج تحلیل مسیر مستق9 -4جدول شماره

 

  

  

  

  

  

  

  

  



      
 

1 

 

 چکیده

 تاثیرعنوان تحقیق حاضر رود.  ایجاد رضایت شغلی بدون شک یکی از اهداف هر سازمان به شمار می

کارکنان بانک سپه استان گیالن می   شغلی رضایت بر کارکنان آموزش و تیمی کار کارکنان، توانمندسازي

نفر بودندکه با توجه به روش  300سازمان مربوطه به تعداد  رسمی کارکنان جامعه آماري این پژوهشباشد.

فر نمونه تحقیق برآورد شده اند . روش تعیین حجم نمونه نیز کوکران ن 168تعداد تصادفی ساده نمونه گیري

،آزمونهاي آلفاي کرونباخ  smartplsجامعه محدود بوده است. داده هاي جمع آوري شده ازطریق  افزارهاي 

 معادالت الگوسازي از آمده دست به نتایج تحلیل قرارگرفته اند. و تجزیه و بررسی عادالت ساختاري موردومدل م

 شغلینتایج حاکی از این بود توانمندسازي کارکنان داراي اثر مثبتی روي رضایت  که است حاکی ساختاري

باشد. درنهایت، یافته حاکی از  باشد. همچنین مشاهده شد کارتیمی  داراي اثر مثبتی روي رضایت شغلی می می

  باشند. این بود که آموزش کارکنان داراي اثر مثبتی روي رضایت شغلی می

  

 کلیدي واژگان

  . 4رضایت شغلی ،3 آموزش کارکنان ،2کارتیمی ،1توانمند سازي کارکنان

  

  

  

  

                                                 
١ Empowering employees 

 
٢ team work  
٣ Staff training 
٤ Job Satisfaction 
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  مقدمه:)1 -1

هاي کلیدي و مهم براي  یکی از مؤلفه ان کارمندانشمی از این مهم آگاهی دارند که در هر نوع و قس ها سازمان

ها و توانایی  خوبی با حداکثر قابلیت منظور ایجاد شرایطی که این منابع به هرحال، به روند. به ها به شمار می آن

در  شانورد فعالیت ها در م خویش فعالیت نمایند و به محل کار متعهد باشند، ضروري است تا رضایت آن

منظور دستیابی به اهداف سازمانی مورد تشویق و حمایت  هایشان موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد و به سازمان

داراي اثرات مستقیمی  کارکنان که رضایت شغلی و آسایش و رفاه نشان داده اندهاي پیشین  قرار گیرند. پژوهش

 ,Singhگردند ( تري نائل می بزرگ هاي موفقیت تعاقباً به فرصتم نیز ها هستند و آن ها روي عملکرد سازمان

تواند از طریق اعتقادات و باورهاي  )، رضایت شغلی می2008(  Jones و  George). از دیدگاه 2012

کلیدي به شمار  هايگیري و ارزیابی گردد. رضایت شغلی یکی از ابزار شان اندازه کارمندان در مورد شغلی فعلی

ویژه، کارمندان خوشنود و راضی بسیار محتمل  شود. به هاي مثبت کاري موردقبول می منجر به نگرش رود که می

). بنابراین، Mohammed & Eleswed, 2013پذیر، و وفادار باشند ( است که بسیار خالق، انعطاف

توانند روي رضایت  یگذاري نمایند که م هایی سرمایه توسعه و یا فعالیت هاي درحال ها باید در برنامه سازمان

ها تأثیرگذار باشند. این باور وجود دارد که از طریق سطوح باالي رضایت شغلی، عملکرد  شغلی کارمندان آن

  یابد.تواند در بلندمدت بسط و گسترش  سازمانی می

هاي مختلفی توجه بسیاري از محققان و  باشد که در رشته رضایت شغلی یکی از موضوعات پژوهشی می

ها در این حوزه  ). افزایش تعداد پژوهشLuthans, 2005سوي خود معطوف کرده است ( ان را بهپژوهشگر

بیانگر اهمیت مهم این موضوع است. بعالوه، رضایت شغلی یکی از متغیرهاي کلیدي است که روي موفقیت 

اثرات منفی روي  منظور پرهیز از به این متغیرروي  فراوانباشد و معطوف کردن توجه  سازمانی تأثیرگذار می

). خصوصاً، رضایتمندي و انگیزش Bakotic & Babic, 2013عملکرد سازمانی مهم و ضروري است (

پذیر باقی ماندن  منظور حفظ خودشان و رقابت ها به طور اثربخش و کارآمدتر براي سازمان کارمندان براي کار به

در مورد  (زن و مرد)لی و احساسات کارمندانهاي شغ تواند بر اساس ویژگی بسیار مهم است. رضایت شغلی می

ارزیابی گردد. کارمندان راضی و خشنود تمایل به نشان دادن نگرش مثبت در کارشان داشته و بسیار کارهایشان 

، Mohammed & Eleswed, 2013ور بوده و داراي بازدهی باال باشند. از دیدگاه  محتمل است که بهره
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توانند در چنین حالتی وفادار و متعهد  می کامل دارند و خرسند هستند، رضایتهایشان  وقتی کارمندان از شغل

 .سازمان باشندبه 

ضرورت ،این فصل به بررسی کلیات انجام تحقیق می پردازد.دراین راستا ،ابتدا مساله تحقیق بیان شده وپیشینه 

 زیه وتحلیل داده ها وهدف ازآنواهمیت وکاربرد نتایج آن بیان می گردد.درادامه نیزروش تحقیق وروشهاي تج

  کارکنان بانک سپه استان گیالن  شغلی رضایت بر کارکنان آموزش و تیمی کار کارکنان، توانمندسازي تاثیرکه 

می پردازیم.درادامه سواالتی را که درطول فرآیند تحقیق درجستجوي پاسخی براي آنها هستیم را می باشد 

  می گردد.مطرح می نماییم و فرضیات تحقیق ذکر 

تعاریف نظري وعملیاتی می پردازیم درپایان نیز قلمرو آن معین به  سپس مدلی مفهومی از تحقیق ارائه نموده و

  می شود.

  : بیان مسأله)2 - 1

رضایت شغلی یکی از متغیر هاي کلیدي است که در موفقیت سازمان موثر است و الزم است به منظور  

به  . (Bakotic and Babic,2013) اثیر منفی بر عملکرد سازمانی، مورد توجه قرار گیردجلوگیري از ت

خصوص، رضایت و انگیزه کارکنان براي سازمان ها جهت حفظ ثبات و توانایی رقابت خود بسیار مهم است. 

د. طبق رضایت شغلی می تواند بر اساس ویژگی هاي شغل و احساسات کارکنان درباره شغل خود ارزیابی شو

هنگامی که کارکنان از شغل خود راضی هستند، بیشتر به سازمان وفادار و متعهد   (2013)دنظر محمد و السو

خواهند شد. مطالعات نشان می دهد که رضایت شغلی می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله 

نتقال قدرت از مدیریت به کارکنان باشد. توانمندسازي کارکنان به ا کارکنان، کار تیمی و آموزش توانمندسازي

اشاره دارد. کارتیمی به اقدامات کارکنان براي به انجام رساندن اهداف یا هدفی خاص با در نظر گرفتن منافع 

سازمانی به عنوان یک اولویت، اشاره دارد. کارتیمی در واقع اساسی براي اطمینان از عملکرد موثر یک سازمان 

 الزم و کسب دانش مفید، تمرکز دارد  هاي رکنان به منظور توسعه مهارتکا است. آموزش بر یادگیري

.(Hanaysha and Tahir,2016)  

در کشورهاي پیشرفته مدیریت ها با توجه به نیازهاي اساسی کارکنان استوار است و رضایت شغلی کارکنان 

 سازمانهاو  موثر می باشدنیز در افزایش بهره وري  همچنین عالوه بر اینکه توجه به کرامت انسان ها است 
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هزینه هاي گسترده اي را به منظور بررسی تغییرات ساالنه رضایت شغلی کارکنان خود پرداخت می کنند 

پرداخت چنین هزینه هایی توسط کشورهاي مذکور نشان می دهد که رضایت شغلی موضوع بسیار با اهمیتی 

مان ایفا می کند زیرا به رابطه بین آنچه که فرد انتظار رضایت شغلی نقش مهمی در کارکرد موثر یک ساز. است 

دارد و آنچه که از یک شغل بدست می آورد و اینکه فرد براي آن، چه میزان ارزش قائل است اشاره می کند 

)Kaur et al,2009(.  

ن و حتی و بهره وري سازما عملکردشناسایی عوامل موثر بر رضایت شغلی بسیار مهم است زیرا این مقوله در  

بررسی این  این پژوهش به در بنابراین )1395,(جمشیدیان نقش بارزي را ایفا می کند. کارکنان زندگی فردي

کارکنان بانک سپه مساله می پردازیم که آیا توانمندسازي کارکنان، کارتیمی و آموزش کارکنان بر رضایت شغلی 

 ثیرگذار است؟ استان گیالن تا

  :کارکنان يتوانمند ساز

کارکنان را در  تیقابل م،یمستق ریو غ میاست که به طور مستق یها و عوامل تیشامل فعال ،يتوانمند ساز شرو

 فی. تعار)لو،  ریپ یحاج یائیزاده و ض یتق(سازمان توسعه دهد  يسطح بهره ور ارتقاء يراستا

  :صاحب نظران ارائه شده است ياز سو يتوانمندساز ياز واژ ه  یگوناگون

 یم فیتعر يریگ میقدرت تصم میتسه يبرا یتیریمد يرا به صورت استراتژ يالور توانمندساز و باون

دارد و معتقد است که  دیتاک يدر توانمند ساز یبر جنبه شناخت منون (Bowen & Lawler,1992).کنند

 ياعطاو بات آن را عمل  یبارب ,Menon). 1995است(  ردستانیتوسط ز میادراك کنترل تصم يتوانمندساز

سه  نیا .) Bott,1991)& Barbee با مسائل سروکار دارند کیدانند که از نزد یم يبه افراد تیمسئول

اول بر  فی. تعر است  يتوانمندساز تیمتفاوت در مورد ماه يفرض ها شیاز پ یمتفاوت انعکاس فیتعر

 یحال در توجه قرار گرفته است مورد يتوانمندساز یدوم جنبه روانشناخت فیدارد، در تعر دیتأک اریانتقال اخت

مختلف  يها دگاهیدهد. به هرحال، با درنظر گرفتن د یرا مدنظر قرار م تیسوم انتقال مسئول فیکه تعر

است با  يدرست است و ضرور یاز آنها به صورت جزئ کیگفت هر دیبا يمتفاوت توانمندساز فیتعردر

معتقد است ) ,1993Fisher(شریهمانطور که ف .  دیآبه عمل  يجامع تر فیمختلف آن تعر درنظر گرفتن ابعاد
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 ن،یاطالعات. بنابرا )3منابع؛ و  )2 ار؛یاخت )1مهم به حساب آورد :  ریمتغاز سه  یتابع توانیرا م يتوانمندساز

سازمان و اطالعات  يدیکه به منابع کل ياست به گونه ا قدرت به کارکنان يواگذر ندیفرا يتوانمندساز

  ).1378 ،ینیرهنورد و حس(اشند داشته ب یدسترس

  ی:میکار ت

 ت،یفیک نیتضم رات،یتاث نیاز جمله ا. امروزه یک اصل پذیرفته شده می باشددر سازمان ها  یمیکار ت تیاهم

 یاجتماع تیتوسعه حساس ت،یتوسعه شخص ،يکار يها تیرفتار کارآمدتر، گسترش ظرف ،يامور، نوآور عیتسر

  (Marosi and Bencsik,2009).            باشد یم رهیو غ

  :شود که یم لیتبد میت کیبه  یزمان يکار گروه کیمعتقد است که  نیجواد دیس 

 .شود لیمشترك تبد تیفعال کیبه  يرهبر)1

 .شود تبدیل جمعی و فردي حالت به فردي، کامال حالت از پذیري سئولیت- 2

  .شود دیلتب زندگی روش یک به وقت پاره فعالیت یک جاي به مسالهحل - 3

  :آموزش کارکنان

 جادیا يبرا يدیکل ياستراتژ کیسازمان است. آموزش  يمهم سودآور اریبس ياز جنبه ها یکیامروزه آموزش 

 . ,poh and Abd Hamid)2001( است یو بقا در قرن کنون داریپای رقابت تیمز

کمک به آنها  ایکارکنان  يدانش و مهارت ها بهبود يخاص برا یآموزش يبرنامه ها یطراح ندیفرا آموزش

است با هدف  کیستماتیس ندیفرا کی آموزش نیدر محل کار است. همچن یاصالح مناسب هر گونه کاست يبرا

برنامه  قیرفتار ها از طر ایمهارت ها  بهبود دانش و لهیچگونه در محل کار بوس رندیبگ ادیکمک به کارکنان که 

مستمر است  ندیفرآ کیآموزش  گر،یعبارت د به).,2000Buckley and Caple( سازنده تر باشند د،یمف يها

 یکارمند دانش الزم در مورد نحوه مناسب انجام امور در سازمان را به دست م کیکه به موجب آن 

 یآنها به خوب نکهیاز ا نانیتمام کارکنان به منظور حصول اطم يآموزش برا نیبنابرا). ,2014vasudevan(آورد

مهارت کارکنان و  شیآموزش افزا یاست. هدف اصل يضرور اریود را انجام دهند، بسخ فیوظا توانندی م

 یعملکرد سازمان شیافزا يمهم برا فاکتورياست. آموزش  ندهیدر آ تیمسئول رشیپذي آنها برا يآماده ساز
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کنان در تواند به کار یم نیهمچن ).,2013Bath( کند یم تیرا تقو کارکنان انیدر م یستگیدرجه شا رایاست ز

انجام موثر و  يو اعتماد به نفس برا احساس کیتسلط بر دانش و مهارت ها، رفتار ها و به دست آوردن 

 یدر آموزش کارکنان م يگذار هیسرما جه،یکمک کند. در نت ،یدر جهت حفظ عملکرد سازمان فیکارآمد وظا

اغلب از  عملکرد نییبل، سطوح پامقا در ,sultana et al).2012( مطلوب منجر شود  یمال تیتواند به وضع

از آن  توانندی که آنها م ییکارکنان نسبت به آنچه آنها قرار است انجام دهند، روش ها انیدر م یفقدان آگاه

 ن،یبنابرا ناشی می شود. انجام دهند یکار خود را به روش خاص دیچرا آنها با ایکار خود را انجام دهند و  طریق

کار، کمک  اتیدر مورد جزئ حیدر مقابله با مسائل مربوط به عملکرد با دادن توض انکارکن تواند به یآموزش م

 برآورده را کارکنان انتظارات و ها نیاز باید آموزشی، هاي ی برنامهاز اثر بخش نانیاطم يکند. برا

- با توجه به تعدیل نیروي انسانی در شعب بانک هاي سپه کارتیمی ).,2016Hanaysha and Tahirکرد(

توانمند سازي و آموزش کارکنان باعث رضایت شغلی پرسنل گردیده و این امر موجب افزایش بهره وري و 

آیا توانمندسازي  که مطرح است سؤال جلوگیري از رکود کاري آنها می گردد. با توجه به مراتب یاد شده این

 ثیرگذار است؟ ن گیالن تاکارکنان بانک سپه استاکارکنان، کارتیمی و آموزش کارکنان بر رضایت شغلی 

 مدل نظري تحقیق:

 مفهومی مدل تحقیق هاي متغیر ارتباط نحوه گرفتن نظر در با و موضوع با مرتبط تحقیقاتی ادبیات بررسی با

توانمند که در آن  .است گردیده طراحی 1ه شمار صورت شکل ) به2016تاهیر ( و مدل هنیشااز  برگرفته تحقیق

ایت ضبه عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده و تاثیر آنها را بر ر آموزش کارکنان ،کار تیمی، کارکنان سازي

  شغلی که متغیر وابسته می باشد مورد بررسی قرار می گیرد.

  

 

 

 

 

 

      
 

    Source: Hanaysha and Tahir, 2016             پژوهش نظري مدل):1 -1شماره          

H2 
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 کارکنان توانمندسازي

 تیمی کار

 کارکنان آموزش

 شغلی رضایت
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  : ضرورت واهمیت تحقیق)3 - 1

هاي متعددي از قبیل  تواند از سوي مؤلفه ها و مطالعات پیشین حاکی از این است که رضایت شغلی می پژوهش

زي کارمندان براي انتقال )، به توانمندساRandolph )1995توانمندسازي کارمندان و کارتیمی تأثیرپذیر باشد. 

هایشان  کند. افرادي که در هر سازمانی  بر اساس ماهیت شایستگی قدرت از مدیریت به کارمندان اشاره می

 ,Jacquiline(؟ .هاي خود را به نحو احسنی انجام دهند توانند وظایف و مسئولیت اند می توانمندسازي شده

منظور تکمیل اهداف و  د کارمندان اشاره دارد که با یکدیگر بهطور مشابه، کارتیمی نیز به عملکر ). به2014

عنوان اولویت اول خویش  ها و منافع سازمانی به مندي هاي خاصی همکاري و مشارکت نموده و به عالقه رسالت

). درواقع، کارتیمی براي حصول اطمینان از میزان اثربخشی عملیات یک Chukwudi, 2014کنند( توجه می

منظور ارتقا و تقویت  داراي فرصتی به (زن و مرد) ري و حیاتی است. از طریق کارتیمی، هر عضوسازمان ضرو

 & Frobelباشد ( ها می کارگیري دیگر افراد در تیم هاي خویش از طریق به ها، دانش و توانایی مهارت

Marchington, 2005حت تأثیر تواند ت هاي پیشین همچنین نشان دادند که رضایت شغلی می ). پژوهش

منظور توسعه  تواند روي یادگیري کارمندان به )، آموزش میLandale)1999آموزش قرار گیرد. از دیدگاه 

  گردد. ها تمرکز کند و منجر به دستیابی به دانش مفید می مهارت

ت ها و مطالعات معدودي وجود دارد که اثرا بازنگري ادبیات و مبانی نظري مرتبط حاکی از آن است که پژوهش

موردبررسی و آزمون بانک سپه توانمندسازي کارمندان، کارتیمی و آموزش کارمندان را روي رضایت شغلی در 

هاي پیشین مرتبط با این موضوع در کشورهاي غربی اجراشده است و  براین، عمده پژوهش اند. عالوه قرار داده

ذا، این پژوهش در تالش است تا نقش تنها تعداد معدودي  در خاورمیانه و حوزه آسیا صورت گرفته است. ل

کنندگان و مجریان از طریق بررسی  مهمی در کالبد دانش داشته باشد و پیشنهادهاي مفیدي را براي مشارکت

 عرضه دارد.  عرصه بانکداري گفته شده با شواهد تجربی در پیوند بین متغیرهاي از پیش

  اهداف تحقیق:)4 - 1

  مساله تعریف شده اهداف تحقیق به شرح زیر هستند: با توجه به
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   .استان گیالن بر رضایت شغلی کارکنان بانک سپهکارکنان توانمند سازي  تاثیرسنجش  الف)

  .  استان گیالن کار تیمی بر رضایت شغلی کارکنان بانک سپهتاثیر  سنجشب)

 .یالناستان گ تاثیر آموزش بر رضایت شغلی کارکنان بانک سپهسنجش  ج)

  چارچوب نظري تحقیق:)5 - 1

  :رضایت شغلی کارکنان

یکی از متغیرهاي کلیدي برجسته کرده   عنوان ادبیات نظري پیشین اهمیت و ماهیت مهم رضایت شغلی را به

یابی درك منظور ارز باشد، لذا مطالعه و بررسی منظم این موضوع به است که روي موفقیت سازمانی تأثیرگذار می

هایشان از اهمیت باالیی برخوردار است. رضایت شغلی نتیجه ارزیابی کارمندان از  کارمندان در مورد شغل

 عنوان احساس کارمند در مورد شغل خویش هاي پیشین به در پژوهشوباشد. شان می هاي شغلی ویژگی

 & Saif). از دیدگاه Hedge & Borman, 2012باشد ( شده است و شامل ابعاد مرتبط با آن نیز می تعریف

Saleh)2013ایی  طور مثبت و یا منفی  به اي است که یک کارمند در ارتباط باکار خود )، رضایت شغلی درجه

توان بر اساس ادراك کارمند در مورد شغل خویش از حیث دستمزد دریافت شده  آن را می و کند. فعالیت می

) 1992و همکاران Black & Steers, 1994 .(Cranny )(مرتبط با عملکرد و محیط کاري ارزیابی کرد

هاي مؤثر و اثربخش کارمند در راستاي شغلش از  العمل عنوان عکس تواند به نشان دادند که رضایت شغلی می

  تعریف گردد؟طریق مقایسه نتایج مطلوب خویش 

از چندین عامل ازجمله است که از تجربه کاري کارمند نشات گرفته و متشکل  رضایت شغلی یک مؤلفه مهم

 Bakoticباشد ( کاري می ماهیت شغلی، حقوق و درآمد، سطح فشار، محیط کاري، اعضاي تیم، برتري و اضافه

& Babic, 2013شده است که ممکن است  عنوان عامل کلیدي و بحرانی شناخته ). اهمیت رضایت شغلی به

ي رضایت شغلی با ). براي مثال، سطح باالRae, 2013بر تعدادي از نتایج کلیدي سازمانی تأثیرگذار باشد (

مرتبط می باشد (ارتباط )Paille, 2011) و  تعهد سازمانی (Karatepe, 2012افزایش عملکرد شغلی (

  . مستقیم دارد)
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  :توانمندسازي کارمند

ها  ي سازمانعنوان عاملی مهم برا به به طور گسترده اي  ، توانمندسازي کارمند در صفوف ادبیات نظريبه تازگی

سازد تا تغییرات ضروري را  ها را مجاب می شده است که آن  رقابت جهانی و تغییرات فناورانه شناخته به منظور

دهد  پذیر باشد. توانمندسازي کارمند زمانی رخ می دهی کارمندانشان تطبیق به روشی ایجاد نمایند که با سازمان

منظور  ات خویش داشته و توانایی عقالیی و تفکري خویش را بهگذاري اطالع که یک کارمند گرایش به اشتراك 

 Rehman      Karim &  2012 .(Wellins ,( .گیري داشته باشند تصمیمدر زمان دستیابی به هماهنگی 

کند سازمانی که روي توانمندسازي کارکنان تمرکز دارد قادر است تا بقاي خویش را در  ) بیان می1991(

باشد  گذاري قدرت بین مدیریت ارشد و سطوح پایین می توانمندسازي شامل اشتراكبلندمدت حفظ کند. 

)Kjan, Tariq, Hamayoun & Bhutta, 2014 توانمندسازي یک استراتژي اثربخش است که سازمان .(

شده است که اگر  گیرند. زیرا این پذیرفتهمی  کار پذیري کارکنان خویش به ها و مسئولیت براي بهبود قابلیت

 ,Saifullah, Alamباشد ( می بسیار کارآمدتر می گردند کارمندان توانمند گردند، در اجراي وظایف خویش

Zafar, & Humayon, 2015.(  

وري باال و  پذیر ماندن، بهره ایده در راستاي توانمندسازي براي رقابت داشتن پذیري باال،  در بازارهایی با رقابت 

ار و باثبات نسبت به سایر مجریان همان صنعت، از اهمیت اساسی و باالیی دستیابی به مزایاي رقابتی پاید

ها براي نمایش کارکردهاي توانمندسازي  برخوردار است. این باور وجود دارد که  کارمندان باید از فرصت

مکن تواند محیط کاري را توسعه دهد که م ها، یک سازمان می استفاده نمایند، زیرا از طریق توانمندسازي آن

وکار خویش،  ها براي بقا، تکامل کسب تواند به سازمان ها تأثیرگذار باشد. چنین نتایجی می است روي تعهد آن

نفس باال کمک شایانی نماید که  پاربر جا ماندن در عرصه رقبا، و رویاروي با هر چالش دیگري با اعتمادبه

). & ,Tripathy, 2010  Sahoo, Behera  سازي اقتصادي آشکار و هویدا گردد ( ممکن است در جهانی

هدف اصلی توانمندسازي کارمندان کاهش شکاف بین مدیریت و کارمندان از طریق افزایش اختیار، مسئولیت و 

ها، توانمندسازي  ). در بسیاري از سازمانHandy, 1993; spreitzer, 1996باشد ( ایجاد تعهد سازمانی می

ها  شده است تا به آن  ارتقاي سطح انگیزش میان کارمندان به کار گرفته منظور تقویت و اي به طور گسترده به

ها و دانش خویش براي  از مهارت بتوانند هاي مطلوب درزمانی که الزم است را ببخشد و گیري اجازه تصمیم

دسازي بنابراین، توانمن   ). Khan, et al, 2014  ( استفاده کنندبه تغییرات شرایط بازار مطلوب العمل  عکس
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منظور بهبود عملکرد سازمانی مورداستفاده  یکی از کارکردهاي مدیریت اساسی باید از سوي مدیران به  عنوان به

  ).Karin Rehman, 2012قرار گیرد (

  

  :کارتیمی

طور  کارتیمی ازجمله مفاهیم مهم در رفتار سازمانی بوده و از سوي پژوهشگران و فعاالن تجاري متعددي به

اند.  هاي پیشین تعاریف متعددي را براي کارتیمی پیشنهاد کرده ردتوجه قرارگرفته است. پژوهشگیري مو چشم

که از  ه اندگروهی از افراد تعریف کرد به صورت ) اصطالح تیم را Lee )2009و   Kalischبراي مثال، 

) 2010ران (و همکا  Purdyکنند. همچنین  یکدیگر در جهت دستیابی به یک هدف حمایت و پشتیبانی می

منظور به اتمام رساندن کارهاي مشخص  ها در میان کارمندان به دهی گروه عنوان فرایند سازمان کارتیمی را به

تعریف نموده است. لذا، کارتیمی مشابه یک رخداد و یا پدیده متقابل و مشارکتی است که براي دستیابی به 

وري  اي کارتیمی شامل بهبود رشد در بهره). مزایKhuong & Tin, 2013شده است ( هدف خاصی طراحی

هاي  هاي خالقانه براي انجام مأموریت جستجوي ایده درویژه در شرایطی است که یک گروهی از اعضا  به

 ,Kyzlinkova, Dokulilova & Kroupaباشد( منظور دستیابی به اهداف کلی سازمانی می خاص به

تواند به ایجاد محیطی مبادرت کند که  تیمی، یک سازمان میسازي فرهنگ کار ). از طریق تطبیق و پیاده2007

  بخشد. گذاري دانش در میان کارمندانش را تسهیل می فرایند اشتراك

Kalisch, Weaver & Sals )2009کنند که هر کارتیمی شامل سه جز اساسی و ضروري  ) پیشنهاد می

هاي به اشتراك  یابی به اهداف یا رسالتاست: حضور و درگیري بیشتر از دو کارمند با یکدیگر براي دست

گذاري شده در درون تیم، حصول اطمینان از اینکه هر عضو تیم نقش  شده، داشتن نقش شفاف و پایه گذاشته

شده همکاري  منظور دستیابی به اهداف تدوین اعضا را درك کرده است و با یکدیگر از طریق مشارکت به

زیرا  براي سازمان می گرددنشین و مطلوبی  منجر به ایجاد محیط کاري دل هاي تیمی کنند. کار کردن در گروه می

هاي  منظور انجام امور و فعالیت تواند نگرانی را تقلیل داده و کارمندان را قادر سازد تا به فرهنگ کارتیمی می

). Jaing, 2010هاي جدیدتري را پیدا کنند ( طور اثربخش و کارا به نحو احسنی رفتار نمایند، راه خویش به

طور مستقل تکمیل  اجرا باشد دیگر نیازي نیست که به درنتیجه، یک شغلی که ممکن است از طریق یک نفر قابل

 Benrazaviهاي متفاوتی اجرا گردد ( منظور مشاهده دیدگاه تواند از سوي کارمندان متفاوتی  به گردد؛ بلکه می
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& Silong, 2013تواند به نتایج غیر مطلوبی مانند پایین بودن  خش می). بالعکس، عدم حضور کارتیمی اثرب

 ,Salas, Sims & Burkeموقع منجر گردد ( وري و ظرفیت پایین براي به اتمام رسیدن کارتیمی به بهره

  پوشی قرار نگیرد. باید مورد چشم سازمانی). بنابراین، اهمیت کارتیمی در هر 2005

  

  :آموزش کارمندان

 Pohرود. بر اساس دیدگاه  ر مهم امروزي در ایجاد سهام و سود سازمان به شمار میآموزش یکی از ابعاد بسیا

& And Hamid )2001 آموزش درواقع یک استراتژي کلیدي سازمانی براي ایجاد مزایاي رقابتی پایدار و ،(

هاي  و مهارتمنظور بهبود دانش  هاي آموزشی ویژه به فرایندي از طراحی برنامه آموزش بقا در دهه معاصر است.

باشد.  منظور عملکرد عالی در محل کار می ها به ها براي برطرف کردن کاستی کارکنان و یا ارزیابی آن

Wagonhurst  )2002گیري  اندازه منظور دستیابی به اهداف قابل ها به عنوان توسعه مهارت ) آموزش را به

) Buckley & Caple  )2000گردد. مضافاً، کند و باید منجر به تغییرات مطلوبی در رفتار  خاص تشریح می

عنوان فرایندي سیستماتیک در نظر گرفتند که هدف آن کمک به کارمندان در مورد یادگیري نحوه  آموزش را به

هاي سودمند  ها و یا رفتارهایشان از طریق برنامه ور بودن در محیط کاري از طریق بهبود دانش، مهارت بهره

تواند دانش  یک کارمند می وسیله آن آموزش عبارت است از فرایندي جاري که به دیگر، عبارت باشد. به می

طور حقیقی به دست آورد. درنتیجه، آموزش براي  ضروري در مورد چگونگی عملکرد خوب در سازمان را به

عالی  طور ها به ها در مأموریت و وظایف محول شده به آن منظور حصول اطمینان از اینکه آن همه کارمندان به

). هدف اصلی آموزش، ارتقاي Vasudevan, 2014کنند، موضوعی بسیار ضروري و حیاتی است ( عمل می

  باشد. هاي آتی می ها براي مسئولیت سازي آن مهارت کارکنان و آماده

ها را میان کارکنان ارتقا داده  مهم براي افزایش عملکرد سازمانی است زیرا درجه شایستگی فاکتورآموزش یک 

کمک هایشان  کارگیري دانش و مهارت در به تواند به کارمندان ). همچنین میBhat, 2013کند ( تقویت میو 

عملکردي برتر و کارآمد و  ها براي  نفس بخشیدن به آن اعتمادبه ها حس ارزشمندي بخشیده و با کرده و به آن

تواند منجر به  در آموزش کارمندان میگذاري  بخشد. درنتیجه، سرمایه عملکرد سازمانی را بهبود می ، اثربخش

). بالعکس، سطح پایین Sultana, Irum, Ahmd & mehmood, 2012گردد ( سودمند مطلوب  نتایج 

کارهایی را باید انجام دهند، به چه طریقی  اینکه چه موردعملکرد اغلب اوقات از فقدان دانش میان کارمندان در 
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چرا باید به یک روش خاصی شغل خویش را انجام دهند، نشات  باید مشاغل خویش را اجرا نمایند و یا

ها  از طریق شرح دقیق شغل آن کاريتواند به کارمندان در رویارویی با مسائل  گیرد. لذا؛ آموزش می می

منظور حصول اطمینان از اثربخشی و مفید بودن برنامه آموزشی، باید نیازها و احتیاجات  کننده باشد. به کمک

ویژه، برنامه آموزشی اثربخش به این موضوع اشاره دارد که مدیریت کارمندهایی با  . بهسازدرا برآورده کارمندان 

کند که اطمینان  سازي می اي نهادینه گونه کند و این اهداف آموزش را به اعتماد ارائه می اطالعات دقیق و قابل

  باشد. هاي آموزشی مرتبط با مشاغلشان می کسب کند چنین برنامه

  تواند روي رفتار کارکنان تأثیرگذار باشد.  شده است که می عنوان عاملی مهم شناخته آموزش کارکنان به

  تحقیق: هايفرضیه )6 - 1

  فرضیه هاي زیر در این تحقیق براي دست یابی به اهداف تعریف شده در نظر گرفته شده اند:

  .ت شغلی داردکار تیمی تاثیر مثبت بر رضای :1فرضیه 

 آموزش کارکنان تاثیر مثبت بر رضایت شغلی دارد.  :2فرضیه

  .توانمندسازي کارکنان تاثیر مثبت بر  رضایت شغلی دارد :3فرضیه

  

  تعریف نظري وعملیاتی واژه هاي تحقیق:)7 - 1

  رضایت شغلی

  الف) تعریف نظري:

 عاطفی حالت به: می کند  صورت توصیفاین به   را شغلی رضایت )2012(  2انسیگلو و وار از نقل به 1الك

  .دگفته می شو شغلی رضایتد کن می احساس خود شغل از فرد یک که بخشی رضایت و مثبت

تعریف  کارکنان روحی سالمتی اساسی صراعن ی ازبه عنوان یک را شغلی رضایت )2010( 3کسکرت و یانگ

  .کرده اند
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  ب) تعریف عملیاتی:

 درپژوهش حاضر نمره اي است که آزمودنی ها از پرسشنامه رضایت شغلی کارکنانز تعریف عملیاتی منظور ا

Sabri, Ilyas & Amjad  )2011 (سواالت شاخص چهار گویه اي داراي)موجود در  پرسشنامه 30تا23)

 یرياندازه گ يفاصله ا یرياندازه گ یاسومق يا ینهگز5 یفبراساس ط یرعملکردکسب کرده اند. ومتغ) )3فصل 

 شود. یم

 توانمند سازي کارکنان

  نظري: الف)تعریف

 ,Kjan, Tariqباشد ( گذاري قدرت بین مدیریت ارشد و سطوح پایین می توانمندسازي شامل اشتراك

Hamayoun & Bhutta, 2014 کارمندانی که احساس توانمند شدن دارند اغلب اوقات افرادي هستند که .(

ها ادراك و  هاي آن منظور استفاده از دانش و مهارت شرایط، رخدادها و افراد به قدرت را براي رویاروي با

  ).Conger & Kanungo, 1988دستیابی نمایند (

مسئولیت تصمیم  و عمل آزادي خودمختاري، آن اساس بر که سازمانی اقدامات از عبارتست توانمندسازي - 

  .گردد می واگذار کارکنان به بیشتري گیري

 همچنین فرصت و صحیح گیري تصمیم و قضاوت براي را الزم توانایی و فرصت از عبارتست سازيتوانمند - 

  .باشد می صحیح که چه آن انجام براي

  عملیاتی: ب)تعریف

درپژوهش حاضر نمره اي است که آزمودنی ها از پرسشنامه توانمند سازي کارکنان ظور از تعریف عملیاتی من

Men (2010)  کرده اند. کسب) )3(موجود در فصل  پرسشنامه9 تا1 ت(سواالاز پنج گویه  
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  کارتیمی

  الف)تعریف نظري:

Kalisch   وLee )2009عنوان گروهی از افراد تعریف کرد که از یکدیگر در جهت  ) اصطالح تیم را به

ن عنوا ) کارتیمی را به2010و همکاران (  Purdyکنند. همچنین  دستیابی به یک هدف حمایت و پشتیبانی می

منظور به اتمام رساندن کارهاي مشخص تعریف نموده است. لذا،  ها در میان کارمندان به دهی گروه فرایند سازمان

شده  کارتیمی مشابه یک رخداد و یا پدیده متقابل و مشارکتی است که براي دستیابی به هدف خاصی طراحی

  )Khuong & Tin, 2013است (

  :عملیاتی)تعریف ب

مربوط به پژوهش حاضر نمره اي است که آزمودنی ها از پرسشنامه  در کارتیمیلیاتی نظور از تعریف عمم

Shanhan, Best, Fich & Sutton (2007) موجود در فصل  پرسشنامه17 تا10 ازشش گویه(سواالت)

  کسب کرده اند. ))3

 آموزش کارکنان

  نظري:تعریف )الف

ساس آن دانش و مهارت هایی را جهت تأمین ) آموزش فرآیندي است که افراد بر ا1391سید جوادین (

هدفی خاص فرا می گیرند و هدف از به کارگیري فرآیند آموزش باال بردن توان تفکر و نگرش کارکنان، 

افزایش بهره وري سازمان و بهبود کیفیت کار می باشد، ضمن آن که بهبود روابط کارکنان و مدیران  نیز مد نظر 

  .می باشد

درپژوهش حاضر نمره اي است که آزمودنی ها آموزش کارکنان منظور از تعریف عملیاتی  عملیاتی: ب)تعریف

(موجود  پرسشنامه 22تا18 ازپنج گویه (سواالتSchmidt (2004)  آموزش کارکنانمربوط به از پرسشنامه 

  کسب کرده اند. ))3در فصل 
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  قلمرو تحقیق:)8 - 1

  قلمرو موضوعی:)1 - 8-1

  است. انجام شدهحاضر درحوزه مدیریت منابع انسانی  تحقیق

  قلمرو مکانی:)2 - 8-1

  استان گیالن می باشد. بانکهاي سپهپژوهش حاضر محدود به 

  قلمرو زمانی:)3 - 8-1

  انجام شده است. 1397 سال ماهدي تا  1397سال اهآبان مدربازه زمانی پژوهش حاضر 
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 ادبیات وپیشینه پژوهش
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  مقدمه:)1 -  2

یرهاي تحقیق شامل چهار قیق می پردازد.دراین راستا ، متغاین فصل به بررسی ابعاد نظري وادبیات انجام تح

 کارکنان توانمندسازيبخش دوم درو  وابستهبعنوان متغیرکارکنان   شغلی رضایتبخش اول  در بخش است که

 آموزشودربخش چهارم  مستقلبعنوان متغیر  تیمی کاربررسی می گردد ودربخش سوم  مستقلبعنوان متغیر 

یک بیان می گردد. درادامه تعاریف وهمچنین ارتباط آنها با یکدیگر وتاثیرات هر مستقلبعنوان متغیر  کارکنان

  مورد بحث وبررسی قرار می گیرد

  رضایت شغلی کارکنان بخش اول:

  رضایت شغلی تعاریف ومفهوم)1 -2- 2

یکی از متغیرهاي کلیدي برجسته کرده   عنوان ادبیات نظري پیشین اهمیت و ماهیت مهم رضایت شغلی را به

ارزیابی درك  منظور باشد، لذا مطالعه و بررسی منظم این موضوع به است که روي موفقیت سازمانی تأثیرگذار می

هایشان از اهمیت باالیی برخوردار است. رضایت شغلی نتیجه ارزیابی کارمندان از  کارمندان در مورد شغل

 احساس کارمند در مورد شغل خویش صورت هاي پیشین به باشد. در پژوهش شان می هاي شغلی ویژگی

 & Saif). از دیدگاه Hedge & Borman, 2012باشد ( شده است و شامل ابعاد مرتبط با آن نیز می تعریف

Saleh)2013طور مثبت و یا منفی به اي است که یک کارمند در ارتباط باکار خود )، رضایت شغلی درجه  

توان بر اساس ادراك کارمند در مورد شغل خویش از حیث دستمزد دریافت شده  آن را میوکند.  فعالیت می

) 1992و همکاران Black & Steers, 1994 .(Cranny )مرتبط با عملکرد و محیط کاري ارزیابی کرد(

هاي مؤثر و اثربخش کارمند در راستاي شغلش از  العمل عنوان عکس تواند به نشان دادند که رضایت شغلی می

  طریق مقایسه نتایج مطلوب خویش تعریف گردد.

ز چندین عامل ازجمله رضایت شغلی یک مؤلفه مهمی است که از تجربه کاري کارمند نشات گرفته و متشکل ا

 Bakoticباشد ( کاري می ماهیت شغلی، حقوق و درآمد، سطح فشار، محیط کاري، اعضاي تیم، برتري و اضافه

& Babic, 2013شده است که ممکن است  عنوان عامل کلیدي و بحرانی شناخته ). اهمیت رضایت شغلی به

). براي مثال، سطح باالیی رضایت شغلی با Rae, 2013بر تعدادي از نتایج کلیدي سازمانی تأثیرگذار باشد (
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هاي  ). پژوهشPaille, 2011( مرتبط می باشد ) و  تعهد سازمانیKaratepe, 2012افزایش عملکرد شغلی (

داراي سطح باالیی از رضایت شغلی باشند؛ زیرا که کنند که کارفرمایان زمانی مفید هستند  مشخصی پیشنهاد می

ها به  حصول اطمینان از تعهد آن وري، افزایش در میزان خالقیت و هرهي افزایش بفرض بر این است که برا

  ).Syptak, Marsland & ulmer, 1999سازمان ضروري است (

 باالیی بسیار جایگاه از سازمانی رفتار مطالعات در که است مهمی هاي نگرش از یکی عنوان به شغلی رضایت

 خود شغل مورد در که ارزیابی و شغلش مورد در فرد کلی ساساتاح به شغلی رضایت . بوده است برخودار

 تمایل، گرایش، زمینه، نوعی شغلی رضایت واقع در(Rogelberg,2007).شود می اطالق دهد، می انجام

 به نسبت نگرش نوعی کلی طور به یا مطلوب نا یا مطلوب طرز به دادن پاسخ براي آمادگی استعداد، عالقه،

 تنیدگی با را خود کار گیرند قرار حمایت کارکنان مورد .چنانچه) 1385ساعتچی،( اشدب می خود کار محیط

 سبب حمایت دیگر، سوي از . میگردد شغلی رضایت و مابین فی روابط بهبود موجب و دهند می انجام کمتري

  .می گردد بهتربه صورت  کار دادن انجام و نفس به اعتماد افزایش

ــ  ــم در دی ــغلی عنصــري مه ــتر   رضــایت ش ــازمانی بیش ــد س ــه تعه ــرا منجــر ب دگاه ســازمانی اســت؛ زی

رشــد و  همچنــین ســبب ســازمان و کلــی  کارمنــدان مــی شــود و تعهــد بــاال منجــر بــه موفقیــت و پیشــرفت

ــراي خــروج از ســازمان مــی شــود    بیشــتر تأثیرگــذاري و کارآمــدي ســازمان و درخواســت کــم کارمنــدان ب

برانگیـزه ي افـرادي کـه در سـازمان مـی ماننـد تـأثیر مـی          اشخاص ناراضی اي که سازمان را ترك مـی کننـد  

گذارند و در نتیجه سطح عملکـرد ایـن افـراد پـایین مـی آیـد و آنهـا ممکـن اسـت کارشـکنی کـرده و شـغل             

  ).2010، 5را رها کنند( ایشفاکیو

ــوان یکــی از فاکتورهــاي مهــم در موفقیــت شــغلی و یکــی از عوامــل افــزایش    ــه عن رضــایت شــغلی ب

در سازمان به شـمار مـی رود. بـین رضـایت شـغلی کارکنـان یـک مجموعـه و بـازدهی بیشـتر آن            کارایی فرد

  ).1388مجموعه ارتباطی مثبت و همیشگی وجود دارد( میرکمالی، 

گرچه رضایت شغلی به عنـوان یـک متغیـر ذهنـی بـه صـورت عینـی قابـل انـدازه گریـري نمـی باشـد،             

غلی بیشـتر بـا رفتارهـایی ماننـد ، انجـام بهتـر وظیفـه،        اما همـان گونـه کـه همـواره بیـان شـده  رضـایت شـ        

ــر ایــن، نارضــایتی    غیبــت کمتــر و همچنــین مشــارکت بیشــتر در بهــره وري شــغل مــرتبط اســت. عــالوه ب

                                                 
Ishfaq٥ 
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شغلی بـا اسـترس و عواقـب منفـی بیشـتر مـرتبط مـی باشـد. در نتیجـه رضـایت شـغلی متغیـر مهمـی در ز              

  ).2007، 6مینه موفقیت کارکنان  محسوب می شود( بتی

  صاحب نظران رضایت شغلی را از دیدگاه هاي مختلفی بررسی کرده اند  از جمله:

) رضایت شغلی را  به صورت حالت عاطفی مثبت و لذت بخشی که یک 2012الك به نقل از وار و انسیگلو ( 

  .فرد از کار و شغل خود احساس می کند تعریف می کند

  

   اهمیت رضایت شغلیدالیل  )2 -2- 2

  اهمیت بدهند: خودیریت  تحت مد باید به رضایت شغلی اعضاي سازمان زیر یلمدیران به دال

  شواهد نشان مید هند که افراد ناراضی به احتمال زیاد سازمان را ترك می کنند.-2-3-1

مــر تحقیقــات نشــان میــد هنــد کــه کارکنــان راضــی از ســالمت بــاالتري برخــوردار بــوده و ع  -2-3-2

  بیشتري می کنند. 

ــی رود و     -2-3-3 ــر م ــرکت فرات ــازمان و ش ــرز س ــه از م ــت ک ــده اي اس ــار پدی ــغلی از ک ــایت ش رض

  مشاهده می شود. نیز اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان

رضایت کارکنان هر سازمان همانند رضایت مشتریان آن سازمان در عملکرد سازمان تأثیرگذار است چرا که 

  کنان هر سازمان را می توان مشتریان داخلی آن سازمان محسوب کرد.کار

اهمیت رضـایت شـغلی از ایـن امـر ناشـی مـی گـردد کـه اکثـر کارکنـان تقریبـاً نیمـی از زمـان بیـداري               

خود را در محیط کار خود مـی گذارنـد. در حـالی کـه رضـایت شـغلی بـراي کارکنـان اهمیـت زیـادي دارد،           

ج رضـایت شـغلی در رفتـار پرسـنل عالقـه منـد هسـتند. زیـرا بـا بررسـی میـزان            مدیران نیز نسـبت بـه نتـای   

  رضایت شغلی کارکنان قادرند به اهداف زیر نائل شوند:

  شناخت مشکالت و مسائل موجود در سازمان،-1

  شناخت دالیل آمد و شد و غیبت کارکنان، -2

                                                 
Betty٦ 
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  ان،تصورات کارکن و برداشت ،  ارزیابی اثرات سازمان در طرز تلقی  -3

  ایجاد ارتباط دوستانه و مناسب  بین کارکنان و مدیران ، -4

  ).1388کسب اطالعات درست و قابل اعتماد( میر کمالی،  -5

در سازمان هایی که در بخش هـاي خـدماتی فعالیـت مـی کننـد و انجـام بیشـتر کارهـا بـر عهـده افـراد            

ــانی از      ــابع انس ــدیریت من ــانی و م ــروي انس ــه نی ــه ب ــوع توج ــو ض ــت، م ــه  اس ــبت ب ــتري نس ــت بیش اهمی

سازمانهایی کـه عمـده کارهـا بـا ابـزار و ماشـین انجـام مـی شـود، برخـوردار اسـت. زیـرا عوامـل محیطـی،               

  ).1384انگیزشی و مانند آن بر افراد تاثیر می گذارد( مهرایین و همکاران، 

ان و بنابراین اهمیت رضایت شغلی از یـک سـو بـه دلیـل نقشـی اسـت کـه در پیشـرفت و بهبـود سـازم          

نیـز ســالمت و بهداشــت کارکنــان دارد و از ســوي دیگــر، بــه ایـن علــت اســت کــه مفهــوم رضــایت شــغلی   

محل تالقی و سازه مشـترك بسـیاري از حـوزه هـاي علمـی ماننـد مـدیریت، روانشناسـی، جامعـه شناسـی و           

  ).1382حتی سیاست واقتصاد بوده است( تاج وار و همکاران، 

  

  شغلی رضایت تاثیر گذار ابعاد وعوامل )3 -2- 2

 پاداش ترفیع، پرداخت هاي کار، فرصت ماهیت   از عبارت که شغل مختلف ابعاد بررسی به) 1992( وتانز

  کنترل و همکاران می باشند پرداخته است. و نظارت مزد، و

 می مهیا فرد ايبر را مسئولیت پذیرش امکان و یادگیري شغل فرصت که میزانی "شغل به صورت ماهیت

   . تعریف شده است "سازد

 کنترل به و نظارت سازمانی و مراتب سلسله در هاي پیشرفت شانس و فرصتها ترفیع به هاي فرصت 

  .گفته می شود فنی هاي کمک و حمایتی رفتارهاي ي ارائه در کارفرما و مدیر توانایی

  -1 :را  شغلی رضایت بر مؤثر عوامل 1960 دهه در همکاران و اسمیت کین پاتریشیا )1373( رضایی از نقل به

 همکاران اعالم گروه - 5 سرپرستی و نظارت -4 شغلی ترفیع هاي فرصت - 3 شغل ماهیت - 2 میزان حقوق

  .کردند
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رابطه  که دریافتند ، گرفت صورت مدیر 2000 از بیش روي که پژوهشی الولر در و پورتر:  درآمد و حقوق

  .  وجود دارد شغلی رضایت آمد و رمیزان د بین قوي بسیار

. است شغلی کارکنان رضایت در مهمی عامل بسیار شغل ماهیت که دهد می نشان موجود شواهد:  شغل ماهیت

 آنها انجام که مشاغلی از و باشند برانگیز و تالش هیجان پر که هستند مشاغلی به یاري از کارکنان، عالقه مندبس

  .  نندک می نیست دوري تفکر نیازمند

 شغلی و ارتقاء هاي فرصت بین رابطه مستقیمی بیانگر این امر هستند که شواهد: شغلی ارتقاء هاي فرصت

) 2001( 7 روگا. شوند می سازمان به نسبت منفی نگرش ایجاد سبب ترفیع وجود دارد و موانع شغلی رضایت

  .  است بوده ، کارکنان تخدم ترك از جمله عوامل علل ترفیع هاي فرصت وجود عدم که کرد مشاهده

 جریان تغییرات با مرتبط تصمیمات در که کارکنانی دهد می نشان گرفته صورت تحقیقات :سرپرستی و نظارت

 سبب کارمندگرا مدیران ي شیوه  همچنین بوده و راضی باالیی سطح در خود شغل از دارند مشارکت کار

  .تاثیر می گذارند رابطه این بر و شخصی نیز موقعیتی متغیرهاي گرچه شود، می کارکنان شغلی رضایت افزایش

 همکاران گروه. می باشد صمیمی و خوب همکاران وجود شغلی رضایت کننده ایجاد عوامل از :همکاران گروه

  ).1373،  رضائی(  محسوب می شود کارکنان براي اجتماعی حمایت سیستم یک عنوان به

 آن را و مشکل می باشد عینی طور به که سنجش آن داند می دهپیچی مفهومی را شغلی رضایت) 1993(الیوري 

. است مرتبط و فرهنگی محیطی شخصی، اجتماعی ،سازمانی، عوامل با که داند زیادي می متغیرهاي تاثیر تحت

   : شامل عوامل این

  . رسمی غیر سازمان در افراد تعامالت هاي فرصت کار، گروه همکاران، با روابط: اجتماعی عوامل

  . کار شرایط سرپرستی، تکنولوژي، کار، ماهیت: سازمانی واملع

  . تأهل سن وضعیت توانایی، هوش، تحصیالت، شخصیت،: شخصی عوامل

                                                 
7 . Roga  
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  . دوستی تأثیرات و فنی اجتماعی، اقتصادي، عوامل: محیطی عوامل

  . ها ارزش عقاید، اساسی، هاي نگرش: فرهنگی عوامل

   شغلی رضایتها والگوهاي مربوط به  نظریه)4 -2- 2

  )1999نیومن و کنراد، ( هرزبرگ شغلی رضایت عاملی دو نظریه )1 -2- 4-2

داراي  که شغلی هاي فعالیت است تابعی شغلی که رضایت شد متوجه خود مطالعات در فردریک، هرزبرگ

سرپرستی،   از است تابعی شغلی ناخشنودي). نگیزشیا عوامل( باشند انگیز شغلی محرك و تالش محتواي

  .شوند می نامیده بهداشتی عوامل مجموع در شغل که کلی زمینه و همکاران محیط ،

 دشوارتر را آنان شغل باید کارکنان ساختن خشنودتر براي) 1: کند که اشاره می شغلی رضایت عاملی دو نظریه

 کار به تر سخت دشواتر، مشاغل در شدن خشنود براي کارکنان )2 .آسانتر نه و کرد چالش بیشتري مواجه و با

  ). 1386 شکر کن،. (پردازند می

   8جی رابرت هاوس، هدف -مسیر نظریه )2 -2- 4-2

 باید رهبري بیان می کند که این مدل. است داده ارائه هاوس، مدلی بخش رابرت رهبري اثر فرایند زمینه در

 فراهم را زمینه اي و افزایش یافته مرئوسان شغلی رضایت بر اساس آن میزان که کند اتخاذ را رهبري شیوه چنان

  .یابد بهبود آنان شغلی عملکرد تا کند

 ها فرصت افزایش کار و آن آمیز موفقیت انجام براي موانع کاهش کار، ماهیت ساختن روشن رهبر از طریق یک

 مدل. را افزایش دهد آنها شخصی رضایت میزان تواند مرئوسان می يبرا شخصی رضایت کسب به منظور

 افزایش  دهد، می انجام را فوق اقدامات گروه رهبر که به میزانی مرئوسان انگیزش بیان می کند که هدف - مسیر

  ). 1390 ساعتچی،(یابد  می

  

                                                 
R.J. house.  ٨  
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   9نیاز کامروایی نظریه )3 -2- 4-2

 دارد، عملکرد مشوق نظریه با را مشابهت آشکارترین احتماال که اي نظریه و شغلی منشوري ریهنظ ترین منطقی

شد.  اوخواهد سبب خشنودي آوردن آن است، دست به خواهان شخص که آنچه دستیابی به که است مفهوم این

ی به آن چیز اشتیاق بیشتري براي دستیاب شخص  قدر آن باشد و هر مهمتر براي آن شخص  چیز قدر آن هر

می  سبب ناخشنودي یبشتر او دستیابی به آن عدم و میشود خشنودتر می یابد به آن دست داشته باشد، وقتی

  .گردد

. گرفته اند قرار استفاده مورد ضربی ) الگوي2کاهش و  ) الگوي1عمده  نظریه نوع دو نظري در چارچوب این

 با محیط شغلی او همخوانی میزان با شغلی هر فرد ياین گونه فرض می شود که خشنود الگوها دو این هر در

  ).1389 قنبري،( .دارد مستقیم رابطه اي نیازهایش ، ساختار

   10 وبر سازمانی آرمانی گونه نظریه )4 - 2- 2- 4

صورتی  درزدگی جلوگیري کرد  هیجان و نابخردي شخصی، داوري پیش منفی نتایج از توان وبر، می اعتقاد به

  :بگیرند شکل خصوصیات خاص زیر به توجه با ها که سازمان

 شده و  تقسیم ممکن واحد کوچکترین به هستند ضروري اهداف به رسیدن براي وظایفی که تمام - 1

  .شوند تعین شغلی وظایف آن مسئول اجراي متخصص کارشناسان

 شکلی هم هماهنگی و تا گرفته انجام مجرد) و (انتزاعی قواعد از هماهنگ نظامی براساس وظایف باید تمام - 2

  .شود کامل رعایت به صورت مختلف، وظایف

اداري  مراتب سلسله در که فردي است مقابل در زیردستانش و خود تصمیمات مسئول سازمان عضو هر -3

 رأس در به عنوان کسی که  کل مدیر سوي از و بوده او رئیس دلیل اختیار تخصصی دانش. باشد می او رئیس

  .گردد می مشروع و تصویب دارد قرار اداري مراتب سلسله هرم

                                                 
Fufillment theory -Need.  ٩  

 
Max weber.  ١٠  
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 خود بین اجتماعی فاصله داده و انجام باید رسمی غیر و رسمی بصورت را خود اداري کار سازمان عضو هر - 4

شخصی حصول اطمینان  گیري غیر فاصله از این هدف. کند حفظ را  رجوع ارباب و خود بین نیز زیردستان و

  .کنند نمی مداخله اي ها مأموریت کارآمد اجراي در ها شخصیت است که امراز این 

  اخراج علیه باید کارکنان کلیه و باشد فنی شرایط بودن اساس دارا بر باید ساالر، دیوان سازمان در استخدام - 5

   ).1386 ،شکر کن( شغلی باشد مبناي ارتقا باید موفقیت و عالوه بر این، ارشدیت. شوند محافظت دلخواه،

  نقشی نظریه)5 - 2- 2- 4

 اجتمـاعی  جنبـه  در. قـرار مـی دهـد    توجـه  بـودن را مـورد   و روانـی  بـودن  اجتمـاعی  دو جنبه نظریه این

 توجـه  مـورد  شـغلی  رضـایت  در اشـتغال  محـیط  شـرایط  و کارگـاهی  و عوامـل سـازمانی   نظیـر  عواملی تأثیر

 مـی  را مـورد توجـه قـرار    فـرد  توقعـات  و انتظـارات  بیشـتر  شـغلی،  یترضـا  روانـی  جنبـه . گیرنـد  مـی  قرار

 هـاي  مسـئولیت  اجـراي  در هـایش  فعالیـت  و شـغلی اش  موقعیـت  از فـرد  احسـاس  دیگـر  عبـارت  بـه  دهد،

 فـرد  شـغلی  رضـایت  تعـین کننـده میـزان    جامعـه،  اعضـاي  از عضـوي  عنـوان  بـه  خاص نقش وایفاي محوطه

را مشـخص مـی    کلـی (هـر عضـو سـازمان)     روانـی میـزان  رضـایت    و اجتمـاعی  جنبـه  دو ترکیب. باشند می

  ).1390 آبادي، شفیع. (کنند

   انصاف نظریه)6 - 2- 2- 4

 نظریه در این. شده است اجتماعی، رفتار عمومی هاي نظریه از یکی به اخیر تبدیل هاي سال در انصاف نظریه

 یک در تحلیلی روان و شناختی سازگاري مبادله، تقویت هاي نظریه مانند دیگر نظري نگرش هاي از اصولی

 یا عادالنه مورد در چگونه مردم که آن است انصاف نظریه اصلی موضوع. شده اند هماهنگ خاص، رویکرد

  ).1385 ماهر،(دهند  می نشان واکنش آن به نسبت و آنها قضاوت کرده با دیگران رفتار بودن غیرعادالنه

 11نظریه)7 - 2- 2- 4
Y,X  12گریگور مگ   

 نظریه و X  نظریه دو صورت به سازمان در آدمی رفتار علل شناخت را در مورد خود  هاي دیدگاه گرگور مک

Y داده است ارائه.  

                                                 
X theory , Y theory.  ١١ 

D. M.c Greyor .  ١٢  
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 شخص اگر را دوست نداشته و کردن کار که است موجودي انسان شود می بیان نظریه این در  :Xنظریه

 مدیریت یک تحت. شود می ذات به قائم و هدایت گیرد، کار به و مدیریت خود قدرت رهبري با را او دیگري

 بی آن از کرده و زده آنها را هیجان امر این را نه تنها دچار رنج نکرده، بلکه اشخاص اینگونه گرفتن، قرار واحد

  .)1370 پروا،( کنند می استقبال

  :بنابراین .است کار به مشتاق و تکریم قابل مستقل، موجودي سانان می کند که بیان نظریه : این Yنظریه

    .اقتصادي می باشد اهداف به نیل راستاي در اقتصادي مواد و بارور عناصر سازمان دهی مسئول مدیریت - 1

مقاومتی از  سازمانی هاي خواست در مقابل (در حالت طبیعی) و نیستند و سست حال بی ذاتی کارکنان - 2

  .دهند نمی خود نشان

  .دارد وجود رشد و تکامل مسئولیت، پذیرش براي الزم و انگیزه توانایی به صورت بالقوه افراد همه در - 3

. شوند نائل خود اهداف به کارکنان بتوانند که باید به گونه اي فراهم کند را سازمان شرایط مدیریت - 4

  ).1386 کورمن،(

   13مازلو نیاز مراتب سلسله نظریه)8 - 2- 2- 4

 رشد مانع امر همین و شود می توجه کمتر کارکنان خودیابی نیازهاي به امروزي هاي سازمان در مازلو نظر به

 نیاز روانی بین ناسازگاري و تعارض نتیجه در و گردد می خدمت تعهد و احساس شناسی خویشتن و شخصیت

 آنچه وي اعتقاد به. شود می ظاهر دیگر سوي از کارایی، ازدیاد به سازمان نیاز و یکسو از خودیابی، به فرد

 بهره افزایش و تولید ازدیاد صرف را خود تالش و نیرو و وقت همه ي که اینست خواهد می فرد از سازمان

 الزمه که خودیابی نیازهاي ارضاي براي کافی وقت و فرصت سازمان کارکنان نتیجه در و کند وري

  .)1385ماهر، (است داشته مبذول عمیق فردتوجهی شخصیت رشد به مازلو.کنند میپیدان است رشدشخصیت

  

                                                 
Maslow . ١٣   
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 سلسله مراتب نیاز مازلو): 1-2نمودارشماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   14آدامز برابري نظریه)9 - 2- 2- 4

 است نابرابر هایش بازده به او دروندادهاي نسبت که به این نتیجه برسد فرد گاه هر« :برابري بیان می کند آدامز

 وي) 1 که شود در شخص می تواند ایجاد هنگامی احساس این. »بوجود می آید نابرابري احساس وي در

 شخص و باشند داشته مبادالتی رابطه ثالثی فرد با دو هر) 2 یا و باشند داشته دیگري فرد با مستقیمی مبادالت

وقت و ...  و تحصیالت کوشش، عواملی از قبیل دروندادها آدامز نظریه در .کند مقایسه دیگري فرد با را خود

 باشند ... می و شهرت پول، از قبیل عواملی نیز ها بازده و می کند گذاري سرمایه خود کار در شخص که هستند

 نابرابر هاي نسبت که آن است نظریه را تشکیل می دهد این بناي زیر انگیزشی که فرضیه. می شود او عاید که

 یک را از طریق منفی حاالت این تا کند می تالش فرد آن طی و گردیده منفی انگیزشی حاالت به ایجاد منجر

   از هاي زیر به حداقل برساند. ترکیبی یا

  موقعیت از گیري کناره - 1

  دیگري  یا خود بازده یا داد درون تعریف - 2

   .شود می مقایسه او با بازده - داد درون نسبت که مقایسه مورد شخص تغییر - 3

  )1386 شکر کن،. (بر می گزیند شیوه را فرد آسانترین مورد این در اذعان می کند آدامز

                                                 
Adams Equity theory .  ١٤  

 

  خود شکوفایی

 احترام به خویشتن

  نیازهاي عشق و تعلق

  نیازهاي ایمنی

  نیازهاي فیزیولوژیکی
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   وري بهره عاملی دچن نظریه)10 - 2- 2- 4

به  و انتخاب فرایند کل که رسید خواهد بهینه حد به شرایطی در سازمان هر وري بهره و بخشی اثر کارایی،

 عاملی چند نظریه در. درآید اجرا به و طراحی نظامدار، دیدگاهی با سازمان آن در شاغل انسانی نیروي کارگیري

 خواهند را بهینه وري بهره به دستیابی توانایی شرایط هایی انسازم شود، می گفته) 1390 ساعتچی،( وري بهره

 شده شناخته سازمان در شاغل انسانی نیروي بعد از خاصه و سازمانی وري بهره در مؤثر جزء هر که داشت

 و گیري اندازه بررسی، مورد سازمانی وري بهره در موثر اجزا متقابل روابط دیگر و اجزاء با آن رابطه و باشد

 درون عوامل، سازمان در انسانی نیروي اثربخش به کارگیري و انتخاب ، نظام دار مدل در. گیرد قرار لکنتر

 شکل به ها سازمان وري بهره در مؤثر سازمانی برون عوامل و مکمل سازمان درونی عوامل ، اصلی سازمانی

  . است شده داده نشان عوامل، از یک هر متقابل روابط و شده ارائه بلبرینگ یک

  توانمند سازي کارکنانبخش دوم: 

  توانمند سازي کارکنانتعاریف ومفهوم )1 -2- 3

 ها عنوان عاملی مهم براي سازمان به به صورت گسترده اي اخیراً، توانمندسازي کارمند در صفوف ادبیات نظري

سازد تا تغییرات  ها را مجاب می ه است که آنشد عنوان رقابت جهانی و تغییرات فناورانه شناخته به به منظور 

پذیر باشد. توانمندسازي کارمند زمانی  دهی کارمندانشان تطبیق ضروري را به روشی ایجاد نمایند که با سازمان

گذاري اطالعات خویش داشته و توانایی عقالیی و تفکري خویش  که یک کارمند گرایش به اشتراك دهد  رخ می

 ,Karim & Rehmanد (گیري داشته باش زمان تصمیم  حال اتخاذ تصمیم ی به هماهنگی درمنظور دستیاب را به

2012 .(Wellins )1991کند سازمانی که روي توانمندسازي کارکنان تمرکز دارد قادر است تا بقاي  ) بیان می

طوح پایین گذاري قدرت بین مدیریت ارشد و س خویش را در بلندمدت حفظ کند. توانمندسازي شامل اشتراك

). کارمندانی که احساس توانمند شدن دارند Kjan, Tariq, Hamayoun & Bhutta, 2014باشد ( می

منظور استفاده از دانش و  اغلب اوقات افرادي هستند که قدرت را براي رویاروي با شرایط، رخدادها و افراد به

). توانمندسازي یک استراتژي Conger & Kanungo, 1988ها ادراك و دستیابی نمایند ( هاي آن مهارت

د. زیرا این می گیر کار به را پذیري کارکنان خویش آن ها و مسئولیت اثربخش است که سازمان براي بهبود قابلیت
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 بسیار کار آمد تر می گردند شده است که اگر کارمندان توانمند گردند، در اجراي وظایف خویش پذیرفته

)Saifullah, Alam, Zafar, & Humayon, 2015.(  

باال و دستیابی به  وري پذیر ماندن، بهره براي رقابت ، پذیري باال،  ایده توانمندسازي در بازارهایی با رقابت 

پایدار و باثبات نسبت به سایر مجریان همان صنعت، از اهمیت اساسی و باالیی برخوردار است.  مزایاي رقابت

ها براي نمایش کارکردهاي توانمندسازي استفاده نمایند، زیرا از  صتاین باور وجود دارد که  کارمندان باید از فر

ها  تواند محیط کاري را توسعه دهد که ممکن است روي تعهد آن ها، یک سازمان می طریق توانمندسازي آن

ویش، پاربر جا ماندن در وکار خ ها براي بقا، تکامل کسب تواند به سازمان تأثیرگذار باشد. چنین نتایجی می

نفس باال کمک شایانی نماید که ممکن است در  ، و رویاروي با هر چالش دیگري با اعتمادبهرصه رقابتع

). هدف اصلی Sahoo, Behera, & Tripathy, 2010سازي اقتصادي آشکار و هویدا گردد ( جهانی

و ایجاد تعهد  توانمندسازي کارمندان کاهش شکاف بین مدیریت و کارمندان از طریق افزایش اختیار، مسئولیت

طور  ها، توانمندسازي به ). در بسیاري از سازمانHandy, 1993; spreitzer, 1996باشد ( سازمانی می

ها اجازه  شده است تا به آن منظور تقویت و ارتقاي سطح انگیزش میان کارمندان به کار گرفته اي به گسترده

را براي  ها و دانش خویش مهارت ه گونه اي کهبهاي مطلوب را درزمانی که الزم است ببخشد و  گیري تصمیم

). بنابراین، توانمندسازي Khan, et al, 2014کارگیرند ( به تغییرات شرایط بازار به العمل نشان دادن عکس

منظور بهبود عملکرد سازمانی مورداستفاده  یکی از کارکردهاي مدیریت اساسی باید از سوي مدیران به  عنوان به

  ).Karin Rehman, 2012قرار گیرد (

مسئولیت تصمیم  و عمل آزادي خودمختاري، آن اساس بر که سازمانی اقدامات از عبارتست توانمندسازي - 

  .گردد می واگذار کارکنان به بیشتري گیري

 روش در این.می باشد آنها به مسئولیت واگذاري طریق از کارکنان درعاون حس ت ایجاد براي توانمندسازي - 

  .باشند داشته خود کار بر بیشتري کنترل امکان و تصمیم گیري کرده خود که شوند می قتشوی کارکنان

 دانش، با فراگیري کارکنان شود می موجب بلکه باشد، نمی کارکنان قدرت به دادن معناي به تنها توانمندسازي - 

 عالی مدیریت که از تارزشی اس فرایندي توانمندسازي. بخشند بهبود را عملکردشان بتوانند انگیزه و مهارت

 .یابد می امتداد رده ترین پایین تا سازمان
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به  مشارکت کارکنان سطح افزایش بدنبال که شود می اطالق انگیزشی هاي تکنیک مجموعه به توانمندسازي

  ). 5-3: 2003است (بودنر،  آنان عملکرد بهبود منظور

  کنانتوانمند سازي کارتاریخچه )2 -3-2

عالقه زیادي به این مفهوم در  1990براي نخستین بار مطرح شد و در دهه 1980در دهه  15مفهوم توانمندسازي

اندیشمندان و محققان سازمان . میان دانشگاهیان، پژوهشگران و دست اندرکاران مدیریت و سازمان پدید آمد

مات و راهبردهاي مدیریتی مانند تفویض توانمندسازي نیروي انسانی را به معنی اقدا 1990مدیریت تا دهه 

اختیار و قدرت تصمیم گیري به رده هاي پایین تر سازمان، سهیم کردن کارکنان در اطالعات و دسترسی آنان به 

توانمندسازي به صورت سهیم کردن کارکنان خط مقدم سازمان در به عنوان مثال، منابع سازمانی دانسته اند. 

) 1997(16فوي .) تعریف شده است1992پاداش و قدرت توسط باون و الولر ( چهار عنصر اطالعات، دانش،

. مفهوم توانمندسازي را به صورت توزیع قدرت تصمیم گیري بین  افرادي که آن را ندارند تعریف کرده است

) توانمندسازي عبارت است از سهیم شدن کارکنان در اطالعات، تشکیل 1999( 17به زعم بالنچارد و همکاران

ار سازمانی مناسب. این نوع نگاه و رویکرد به توانمندسازي از دیدگاه کوین و وهها و طراحی ساختگر

به بعد نظریه پردازان و صاحبنظران روانشناسی  1990اما از دهه  ) رویکردي مکانیکی می باشد.1997(18اسپریتزر

نند و بین ویژگی هاي می دا نی را مفهومی پیچیده و چند بعديسازمانی، توانمندسازي منابع انسا

، 19موقعیتی(اقدامات مدیریتی) و ادراك کارکنان نسبت به این ویژگی ها تفاوت قائل شده اند (توماس و ولثوس

فقط مجموعه اي از شرایط هستند که  ی) مطرح کرده اند که اقدامات مدیریت1998( 20). کانگر و کانانگو1990

تفویض اختیار و قدرت تصمیم گیري به  وماً این طور نخواهد بود.می توانند کارکنان را توانمند سازند، اما لز

باورها و  دیدگاهاز  محققانکارکنان رده پایین از سوي مدیران مافوق به معنی توانمندسازي نیست. اخیراً 

 21)، فورد و فوتلر1990)، توماس و ولتهاوس(1990کوین و اسپریتزر( احساسات کارکنان به آن توجه کرده اند.

                                                 
15. Empowerment  
16. Foy, 1997 
 
8. Quinn&Spreitzer, 1997 
19 Thomas&Velthouse 
10. Conger & Kanungo,1998 
1. Ford & Fottler, 1995 
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) اذعان دارند توانمندسازي مفهومی چند بعدي است و براي افراد مختلف 1998( 22) و وتن و کمرون1995(

) این نوع رویکرد به توانمندسازي را رویکردي ارگانیکی دانسته که 1997کوین و اسپریتزر(معانی متفاوتی دارد. 

کارکنان خود انجام دهند بلکه به بر اساس این نوع رویکرد توانمندسازي کاري نیست که مدیران باید براي 

  معناي ادراك و طرز تلقی کارکنان در باره نقش خویش در شغل و سازمان می باشد. 

را فرایند افزایش انگیزش درونی شغل می دانند که  23"توانمندسازي روانشناختی" )1990توماس و ولتهاوس(

 27و حق انتخاب 26حساس معنی دار بودن، ا25، شایستگی24شامل چهار حوزه شناختی یعنی احساس تأثیرگذاري

 ). 1382می شود و اولین بار مفهوم توانمندسازي روانشناختی را وارد ادبیات مدیریت نمودند(عبداللهی،

  ابعاد توانمند سازي کارکنان  )3 -2- 3

 در اشاره می کند که اسپریتزر. است داده انجام ها را پژوهش ترین مهم از یکی سازي اسپریتزر توانمند زمینه در

 به نیز موقعیتی هر در را و آنکنند.  می اتخاذ را جهانشمول یک رویکرد همواره ها سازمان سازي، توانمند زمینه

 از. سازند توانمند روانی لحاظ از را خود کارکنان بایست می هر اقدامی از قبل که صورتی در .گیرند می کار

 او. نمود تعریف ساده مفهوم یک وسیله به توان نمی را آن و باشد بعدي می چند هومیمف توانمندسازي وي نظر

 و کند می تعریف شغل با ارتباط در و درونی انگیزشی حالت یک به عنوان تري وسیع شکل به را توانمندسازي

 پنج و کرد اضافه قفو ابعاد به بعد یک نیز) 1992(میشرا مطالعات. است تعریف نموده اساسی بعد چهار با را آن

، 30 تعیینی یا انتخاب ، خود29گذاري ، تأثیر28اعتماد :گرفت شکل شرح زیر به توانمندسازي کلیدي بعد

 . 32 داربودن و  معنی  31 کفایت و شایستگی

باشد  می معنا این به فعال تمایالت. کنند می منعکس وظیفه و نقش با ارتباط در را فعالی تمایالت حوزه پنج این

پنج  این ترکیب واقع در. کنند می ایفا خود شغل زمینه در کاري اي مهم هاي نقش که کنند می احساس ادافر که

                                                 
2.Whetten & Cameron, 1998  
5. Pscychological empowerment 
6. Impact 
7. Competency 
8. Meaningfulness 
9. Choice 
2. Trust 
3. Impact 
4. Self-determination 
5. Competence 
6. Meaningfulness 
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 بعد در توضیح این پنج .کنند می را شناختی روان توانمندسازي نام به تري کلی سازه یک هم ایجاد با حوزه

  :توانمندسازي می توان گفت ) کلیدي (حوزه

این  به اعتماد تلویحاً تعریف کرد. "شخصی امنیت احساس داشتن" صورت به اعتماد را می توان اعتماد: •

در  که دارند ایمان توانمند افراد وجود این با می گیرند قرار پذیري آسیب موقعیت گاهاً در که افراد معناست

  ).2002رسید (پرز،  نخواهد آنان به آسیبی هیچ اعتماد آن نتیجه

  

به میزان تاثیري که رفتار فرد در رسیدن به اهداف شغلی دارد اشاره دارد  این بعد: گذاري تأثیر احساس •

   ).1990(توماس و ولثوس، 

به معنی آزادي عمل و استقالل فرد در تعیین فعالیت هاي الزم براي انجام  :انتخاب یا تعیینی خود احساس •

 حق احساس تجربهه معنی احساس خود تعیینی ب ).1990(توماس و ولثوس، دادن وظایف شغلی می باشد 

 ).1990(توماس و ولثوس، در آغاز فعالیت ها و نظام بخشیدن به فعالیت هاي شخصی است  داشتن انتخاب

  ). 2000خود تعیینی یا حق انتخاب یک احساس روانی است (ریان و دسی، 

بطور موفقیت  به درجه اي که یک فرد می تواند وظایف شغلی را با مهارت و :کفایت و شایستگی احساس •

   ).1990(توماس و ولثوس، آمیز انجام دهد اشاره دارد 

ارزشی را دنبال می  فرصتی است که افراد احساس کنند اهداف شغلی مهم و با  :بودن دار معنی احساس •

کنند؛ آنان احساس می کنند در جاده اي حرکت می کنند که وقت و نیروي آنان با ارزش است (آپلبوم و هانگر، 

(توماس و ولثوس، ). معنی دار بودن یعنی با ارزش بودن اهداف شغلی و عالقه درونی شخص به شغل 1998

1990.(   

  سازي کارکنان)مزایا وموانع توانمند 4 - 2- 3

  مزایاي توانمندسازي براي کارکنان:   •

و  دهند کاهش را نقش در ابهام و تعارض ندتوان می توانمند کارکنان که این و کارکنان رضایتمندي افزایش - 

  کنند، کنترل را خود محیط

  شوند، می برخوردار بیشتري وفاداري و انگیزه از و کرده  احساس بیشتري رضایت کارکنان - 
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  دارند،  خودشان و شغل در مورد مثبتی احساس توانمند کارکنان - 

  شود. می شانشغل به نسبت کارکنان مالکیت احساس و تعهد افزایش سبب - 

  

   :سازمان براي سازي توانمند مزایاي •

  کارکنان، عملکرد بر مستقیم کنترل کاهش - 

  می شود،  سازمان در وري بهره افزایش وسبب گردیده محقق تر آسان سازمان اهداف - 

  شود،  می سازمان سوددهی افزایش بدین ترتیب سب را کاهش داده  ها و هزینه ضایعات - 

مزایاي  بررسی به است، گرفته انجام توانمندسازي زمینه در که تحقیقاتی بیشتر که است ذکر به الزم

براي  توانمندسازي مزایاي گیري اندازه که است این دلیل به این و اند پرداخته سازمان براي توانمندسازي

 گیري ندازها بوسیله توان می را سازمان براي را آن مزایاي حالی که در باشد، می و مشکل سخت کارکنان

  ).44- 43: 2007داد (گریلی و همکاران،  قرار بررسی مورد شواهد عینی

 کارکنان توانمندسازي موانع  

 ترسند می بیشتر پاسخگویی و مسئولیت از ها آن زیرا کنند، توانمندسازي مقاومت مقابل در است ممکن کارکنان

 دیگري پوچ بیان و اصطالح توانمندسازي که ندکن می تصور ها آن این که و یا دهند نمی نشان آن به تمایلی و

 ممکن نیز مدیران و رهبران. گیرد می قرار استفاده مورد ها آن از کشی مدیریت براي بهره سوي از که باشد می

 وسیله این به که کنند می تصور مدیران زیرا کنند، می مقاومت خود نمودن کارکنان توانمند مقابل در است

شمار  به تهدیدي ها آن براي قدرت میزان در کاهش این و دهند می دست از را در سازمان خود اقتدار و قدرت

 ). 359- 358: 2005رود (گریسلی و همکاران،  می

  توانمند سازي کارکنان نظریه ها ورویکردهاي مربوط به)5 -2- 3

و  34انگیزشی ) رویکرد2، 33) رویکرد رابطه اي1 از وجود دارد عبارتند توانمندسازي مورد در کلی که دیدگاه سه

  . 35رویکرد روانشناختی )3

                                                 
1. Relational 
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 خود قدرت در سازمان مراتب سلسله باالي سطوح که توانمندسازي زمانی رویکرد، این دراي:  رابطه رویکرد •

  یابد می بگذارند تحقق اشتراك به مراتب سازمانی سلسله همان در افراد با سایر را

.  

 ارتقاي بوسیله انگیزش ایجاد از طریق 36"افزایی توان" عنوان به توانمندسازي جنبه این گیزشی: ازان رویکرد •

 وظایفشان انجام در افراد انگیزه افزایش براي الزم بستر به معناي ایجاد افزایی توان. باوري یاد می گردد خود

  شدمی با آنها در 38بی قدرتی احساس کاهش یا و 37باوري خود بوسیله پرورش

 فرآیندي عنوان به داشته و توجه توانمندسازي از کارکنان ادراك بر رویکرد اینشناختی:  روان رویکرد •

 اند، داده قرار مطالعه مورد را شناختی روان رویکرد که محققانی. می باشد مطرح نیز باال به پایین و ارگانیک

 در را توانمندسازي ادراك شناحتی، روان حاالت که گردد می زمانی محقق تنها توانمندسازي که معتقدند

 نمی کارکنان توانمندسازي به منجر الزاماً قدرت توزیع نگرش، این دیگر  طبق عبارت به. ایجاد کنند کارکنان

  ).27- 26: 2002، 39(پرز چنین تصوري نداشته باشنداست  ممکن کارکنان که چرا گردد،

  ازي بررضایت شغلی کارکنانتوانمند ستاثیر)6 -2- 3

اند که توانمندسازي کارمندان داراي اثر مثبتی روي رضایت شغلی است  هاي پیشین گزارش کرده پژوهش

)Chang, Shih, & Lin, 2010; Raza, Mahmood, Owais, & Raza, 2015; Wafhawa & 

Verghese, 2015کرد توانمندسازي از قبیل هاي رفتاري متعددي وجود دارد که از کار ). نتایج و خروجی

 & Kariaگیرد ( یافته نشات می شده، رضایت شغلی باال و درگیري شغلی افزایش تعهد سازمانی تقویت

Asaari, 2006کند که حضور کارمندان در یک سازمان بسیار  ). توانمندسازي کارکنان روي این نکته تأکید می

و  Ongori, 2008 .(Mullinsلی را بهبود بخشد (تواند تعهد سازمانی و رضایت شغ ارزشمند است و می

Peacock )1991درجه باالیی از رضایت شغلی، وفاداري  شده اندکارمندانی که توانمندسازي  ند که) نشان داد

که  ند) تائید کردRosen )1999و   Kirkamanباشند. بعالوه،  شده می سازمانی و انگیزش باال و تقویت

                                                                                                                                                             
2. Motivational 
3. Psychological 
4. Enabling 
5. Self – Efficacy 
6. Powerlessness 
39 Perez 
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گیري داراي هماهنگی باالیی هستند، اغلب اوقات داراي رضایت  که در تصمیم کارمندان توانمندسازي شده

هستند و گرایش  به تعهد نسبت به اعضاي تیم خود و سازمانشان دارند. بر اساس استدالل فوق،  یباالیی شغل

  دهیم: فرضیه زیر را ارائه می

H1د.باش : توانمندسازي کارمندان داراي اثر مثبتی روي رضایت شغلی می  

  

   کارتیمی: سوم بخش

  کارتیمیومفهوم  عاریف ت)1 -2- 4

  :تیم

هاي مکمل تعریف ) تیم را می توان به صورت گروهی از افراد با مهارت1993از دیدگاه کاتزنباخ و هکمن(

متعهد هستند (به دانند، کرده اند که به اهداف مشترك و رویکردي که آنها خودشان را نسبت به آن مسئول می

کنند که تیم باید کوچک بوده و در حالت ). هکمن، کاتزنباخ و اسمیت اشاره می1390نقل از میرطاهري،

  ).1390عضو داشته باشد(به نقل از میرطاهري، 6تا  4مطلوب می بایستی بین 

 

  :گروه

شوند و تشکل روانی وط میاي از افراد است که به خاطر داشتن حداقل یک هدف واحد به هم مربگروه پیکره

-کنند و در جهت تحقق اهداف خود با برنامه و روش هماهنگ به تعامل و همکاري میپیدا می

  ).1386پردازند(میرکمالی،

گروه داراي مجموعه اي از ارزش ها یا هنجارهایی مخصوص به خود است که رفتار هر عضو را، نسبت به 

 ).364، ص1390گروه تنظیم می کند(قاسمی،

  :کارتیمی

طور  کارتیمی ازجمله مفاهیم مهم در رفتار سازمانی بوده و از سوي پژوهشگران و فعاالن تجاري متعددي به

اند.  هاي پیشین تعاریف متعددي را براي کارتیمی پیشنهاد کرده گیري موردتوجه قرارگرفته است. پژوهش چشم
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که از  می کنندگروهی از افراد تعریف   صورت ) اصطالح تیم را بهLee )2009و   Kalischبراي مثال، 

و همکاران   Purdyکنند. همچنین  حمایت و پشتیبانی می مشخص یکدیگر در جهت دستیابی به یک هدف

منظور به اتمام رساندن کارهاي  ها در میان کارمندان به دهی گروه عنوان فرایند سازمان ) کارتیمی را به2010(

تیمی مشابه یک رخداد و یا پدیده متقابل و مشارکتی است که براي مشخص تعریف نموده است. لذا، کار

). مزایاي کارتیمی شامل بهبود رشد در Khuong & Tin, 2013شده است ( دستیابی به هدف خاصی طراحی

هاي خالقانه براي  منظور جستجوي ایده گروهی از اعضا به کارویژه در شرایطی است که مستلزم  وري به بهره

 Kyzlinkova, Dokulilovaباشد( منظور دستیابی به اهداف کلی سازمانی می هاي خاص به ریتانجام مأمو

& Kroupa, 2007تواند به ایجاد محیطی  سازي فرهنگ کارتیمی، یک سازمان می ). از طریق تطبیق و پیاده

  بخشد. گذاري دانش را در میان کارمندانش را تسهیل می مبادرت کند که فرایند اشتراك

Kalisch, Weaver & Sals)2009کنند که هر کارتیمی شامل سه جز اساسی و ضروري است:  ) پیشنهاد می

شده،  هاي به اشتراك گذاشته حضور و درگیري بیشتر از دو کارمند با یکدیگر براي دستیابی به اهداف یا رسالت

ضو تیم نقش اعضا را درك گذاري شده در درون تیم، حصول اطمینان از اینکه هر ع داشتن نقش شفاف و پایه

کنند. مزایاي کار  شده همکاري می منظور دستیابی به اهداف تدوین کرده است و با یکدیگر از طریق مشارکت به

زیرا فرهنگ براي سازمان می گردد  نشین و مطلوب محیط کاري دلهاي تیمی منجر به ایجاد  کردن در گروه

هاي خویش  منظور انجام امور و فعالیت ارمندان را قادر سازد تا بهتواند نگرانی را تقلیل داده و ک کارتیمی می

). درنتیجه، Jaing, 2010هاي جدیدتري را پیدا کنند ( طور اثربخش و کارا به نحو احسنی رفتار نمایند، راه به

 طور مستقل تکمیل گردد؛ اجرا باشد دیگر نیازي نیست که به یک شغلی که ممکن است از طریق یک نفر قابل

 & Benrazaviهاي متفاوتی اجرا گردد ( منظور مشاهده دیدگاه تواند از سوي کارمندان متفاوتی  به بلکه می

Silong, 2013تواند به نتایج غیر مطلوبی مانند پایین بودن  ). بالعکس، عدم حضور کارتیمی اثربخش می

 ,Salas, Sims & Burkeردد (موقع منجر گ وري و ظرفیت پایین براي به اتمام رسیدن کارتیمی به بهره

  پوشی قرار نگیرد. باید مورد چشم سازمانی). بنابراین، اهمیت کارتیمی در هر 2005

   وابسته پویا، تعامل داراي که هستند نفر چند یا دو از اي مجموعه که گفت می توان کاري هاي تیم تعریف در
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 در مکمل هاي مهارت یا نقش داراي یزن و باشند می مشترك ارزش یا هدف جهت در یکدیگر با هماهنگو

 شود می تبدیل تیم یک به زمانی کاري گروه یک که است معتقد جوادین سید .هستند اهداف این نیل به جهت

 :که

 .شود تبدیل مشترك فعالیت یک به رهبري- 1

  .شود تبدیل جمعی و فردي حالت به فردي، کامال حالت از پذیري سئولیتم - 2

  شود تبدیل) وقت پاره فعالیت یک جاي به (روش زندگی یک به حل مساله باید- 3

  ).1387 جوادین، سید( شود گیري اندازه گروه جمعی بازده و تولید وسیله به اثربخشی- 4

کار تیمی مشارکت دادن افراد در امور و تصمیم گیري ها و استفاده بهینه از توان، استعداد و خالقیت افراد می 

  به نقل از طاهري).   ،3، ص 1381باشد(آقایی، 

  عبارتند ازهاي کار تیمی مولفه

 هاي متوازن وسازگارنقش 

 اهداف مشخص و توافق شده 

 (روراستی و رویارویی)صراحت و مواجهه 

 پشتیبانی و اعتماد 

 همکاري وتضاد 

 هاي منطقیرویه 

  رهبري شایسته 

 بازبینی منظم امور 

 پرورش و توسعه فردي 

 روابط مناسب درون گروهی 

 27و1385،20اطات خوب (وودکاك،ارتب.(  

  تاریخچه کارتیمی )2 - 2- 4
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 صریح جهت و ضمنی فعالیتهاي به عنوان )1986،باندورا(جمعی خودکارآمدي مفاهیم بر ، 1980 دهه در

 اعضا انگیزش وتقویت مشخص وظایف تعیینو  )1989 ،سرفاتی و کلینمن( تیم اعضاي بین هماهنگی ایجاد

 اثربخش انجام راستاي در خاص بعدمهارتی هفت دوره این در همچنین .شد تاکید) 1989،همکاران و  اسر(

 تیمی، کار روحیه و اخالق ارتباطات، انتقاد،هماهنگی، و پیشنهاد ارایه شد؛ پیشنهاد زیر شرح به تیمی کار

  ). 1986،همکاران و مورگان(انتقادها و پیشنهادها پذیرش همکاري، سازگاري،

 متقابل نظارت نظیر عناوینی با نیز تیمی کار شایستگیهاي و مهارتها مهمترین ، 1990 دهه در سرانجام

 و دریسکل(جمعی گیري جهت ،) )1991،گرگوریک(تیمی کار اهمیت به اعتقاد ).1991،هاکمن(هاعملکرد

 قدرت ،)1994ساالس، و پرینس(پذیري انطباق نمایش و پیشبینی غیرقابل شرایط با انطباق )1992س،ساال

 حلقه ارتباطات از استفاده و اصالحی خود عملکرد )1994کوپر، و مولن( انسجام)،1994،همکاران و گازو(

 و ولپ(یکدیگر رفتار بینی پیش )،1996،همکاران و اسمیت( وجود ، ابراز، )1995،ساالس و مکانتیر(بسته

 و حمایتگرانه رفتارهاي ارتباطات، ت،اطالعا تبادل شامل خاص بعدمهارتی چهار و )1996ن،همکارا

 ترین مهم )یکی از2005 پیرو، و آلکاور گیل،(شدند مطرح )1998،همکاران و اسمیت(رهبري/ابتکارعمل

 مدلهاي به باتوجه آنها .شد انجام)1993(همکارانش و کمپیون توسط دوره این در برجسته تحقیقاتی کارهاي

 تنوع، و مشارکت خودمدیریتی،(شغل طراحی شامل بعد 5 در را میتی کار اثربخشی پیشین، تحقیقات و اولیه

 انعطاف اعضا، ناهمگونی( بترکی ،)پاداش و اهداف،بازخورد وظایف،( وابستگی ،)شغلی هویت و کار اهمیت

 میان هماهنگی و ارتباطات مدیریتی، پشتیبانی آموزش،( زمینه ،)کارتیمی به تمایل و تیم نسبی اندازه پذیري،

 کمپیون(نمودند تعریف )تیم اعضاي میان هماهنگی و ارتباطات اجتماعی، تیم،پشتیبانی توانایی( فرایند و )تیمها

 )1993همکاران، و

  

  هاي اساسی در یک تیمشاخص)3 - 4- 2

  یر می باشند:هاي اساسی در یک تیم ذکر کرده اند که شامل موارد زرا به عنوان شاخصایازي هفت موردابیلی و

 هاها و ارزشهدف - 1
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اعضاي تیم متعهد به اهداف مشترك بوده و نسبت به این امر که کار تیمی چیست و چرا مهم است آگاهی - 1- 1

  دارند.

  گردد.ها مشترك سبب افزایش درستی و صحت عمل ، کیفیت و همکاري میوجود هنجارها و ارزش - 2- 1

اهداف و همچنین نقش همه افراد مشخص بوده و در مورد آنها توافق  یابی بهاهداف تیم، استراتژي دست - 3- 1

  حاصل شده است.

 توانمندسازي - 2

  شود.ها، خالقیت، نوآوري و مشارکت تشویق می، هنجارها، ارزش - 1- 2

  گیرد.همه اطالعات به آسانی در اختیار اعضا قرار می- 2- 2

  ین شده اختیارات الزم را دارد.گیري و اقدام در محدوده مرزهاي تعیتیم براي تصمیم- 3- 2

ها و الزم ساختار براي حمایت از رشد فردي و تیمی وجود دارد و تیم متعهد به رشد و پیشرفت آموزش - 4- 2

  مستمر خود و اعضاي خود است

 و ارتباطاتروابط  - 3

ي تیم براي هاي تمامی اعضا مورد توجه قرار گرفته و تشویق می شود و اعضاها و دیدگاهعقاید، ایده - 1- 3

  دهند.درك (و نه قضاوت) به یکدیگر فعاالنه گوش می

  هاي مشترك معلوم و مشخص است.هاي حل و فصل تعارض و یافتن زمینهروش- 2- 3

  هاي  نژادي، جنسیتی، ملیتی، سنی و غیره مطرح نبوده و همه از احترام یکسان برخوردارند.تفاوت- 4- 3

  کند تا از نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوند.اي تیم کمک میبازخورد صادقانه و سازنده به اعض- 5- 3
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 پذیريانعطاف - 4

ها بوده و تمامی اعضاي  هاي ویژه اعضا قادر به برخورد با تمام چالشتیم با تکیه بر استعدادها و توانایی- 1- 4

  تیم در پیشرفت و رهبري آن سهیم هستند.

  داشته و توانایی انطباق با تغییرات را دارد.تیم آمادگی کشف شیوه هاي مختلف انجام امور را - 2- 4

هاي حساب شده و منطقی شده و از ریسکهایی براي یادگیري تلقی اشتباهات اعضا به عنوان فرصت - 3- 4

  اعضا حمایت می شود.

  عملکرد بهینه - 5

ج مطلوب وري بوده، بصورت مستمر به نتایبه معیارها و استانداردهاي باالي کیفیت و بهره یبندتیم پا- 1- 5

  دست می یابد و از اشتباهات خود درس می گیرد.

تیم با استفاده از مهارت خود در حل مشکالت از طریق اتخاذ تصمیمات صحیح و مؤثر، بر موانع غلبه - 2- 5

  دهد.کند و خالقیت را توسعه میمی

 شناخت و قدردانی - 6

  گیرد.م قرار میدستاوردهاي فردي و تیمی اغلب مورد تقدیر رهبران و اعضاي تی- 1- 6

  کنند.ها احساس موفقیت شخصی پیدا میي سهیم شدن در فعالیتاعضاي تیم به واسطه- 2- 6

  دانند که در تیم از احترام باالیی برخوردارند.ها  را ارج نهاده و اعضاي تیم میها و موفقیتتیم پیشرفت- 3- 6

 روحیه - 7

دهند، به خود اعتماد دارند، و براي رسیدن به ن میهاي تیمی اشتیاق وافر نشااعضاي تیم نسبت به تالش- 1- 7

  کنند. موفقیت تالش می

  کند.هاي فوق برنامه را تشویق میکوشی اعضا و انجام فعالیتتیم سخت- 2- 7



      
 

41 

 

کنند(ابیلی و ایازي، اعضاي تیم بین خود روابط همبستگی و حمایتی قوي ایجاد، و به یکدیگر کمک می- 3- 7

  ).14- 11، صص 1387

  کارتیمیانواع )4 -2- 4

  ها در سازمانانواع تیم

  ها را با توجه به اهدافی که دارند می توان به چهار دسته تقسیم کرد:تیم

اعضاي این تیم، درباره فرآیند کار اظهارنظر و پیشنهاد ): Problem Solving Teamsهاي حل مسئله(تیم

ها به ندرت اختیارات زیادي داده می انجام کار بهبود یابد. اما به این تیمشوند که روش نمایند و باعث میمی

  شود و آنها قادر نیستند به نظرات خود جامه عمل بپوشانند. 

هاي خودگردان معموالً بین ده تا پانزده نفر عضو ): تیمSelf-Managed Work Teamsهاي خودگردان(تیم

هاي خودگردان ان پیشین می شوند. برخی از خصوصیات مشخص تیمهاي سرپرستداشته که عهده دار مسئولیت

  عبارتند از:

 .اعضا بطور جمعی مسئول نتایج عملکرد هستند  

 ها و تنظیم جدول زمانی انجام کار در درون تیم با صالحدید خودشان اعضا در خصوص توزیع فعالیت

  کنند.عمل می

 دگانه کسب کرده و همچنین اعضا نقش یکدیگر هاي شغلی چنده تا مهارتاعضا به یکدیگر آموزش دا

  کنند.را در عملکرد ارزیابی می

): تیم تخصصی ابزار یا وسیله اي موثر است که افراد Gross-Functional Teamsهاي متخصص(تیم

آورد تا اطالعات را رد و بدل نمایند، نظرات جدید اراائه کنند، مسائل را متخصص یک سازمان را گردهم می

  هاي  پیچیده را هماهنگ کنند. ها یا پروژهمایند و کارهاي مربوط به طرححل ن



      
 

42 

 

باشند و تعریف کلی براي آنها هایی نوظهور میهاي مجازي پدیده): تیمVirtual Teamsهاي مجازي(تیم

کنده تعریف ما از تیم مجازي اینگونه است که یک گروه کاري که از لحاظ مکانی و جغرافیایی پراوجود ندارد. 

  کنند.بوده و بوسیله تکنولوژي مدرن اطالعاتی کار خود را هدایت و مدیریت می

  هکمن تیم ها را به شیوه زیر طبقه بندي می کند:    

رهبري. زمانی که تیم فعالیتی را انجام می دهد، اما به وسیله فردي خارج از تیم رهبري می  -تیم هاي مدیریتی

 ه از کارمندان هستند که به آن ها دستورالعمل داده می شود.شود. آن ها به طور مؤثر یک گرو

نیز نه تنها فعالیت هاي اجرایی را برعهده دارند بلکه نظارت و مدیریت عملکرد خود را  :تیم هاي خودمدیریتی

  رهبري می کنند

اصالح و  ییتواناکه  تفاوت، با این ا بودهتیم هاي خودمدیریتی را دار خصوصیات یتمام : تیم هاي خودطراح

 . ندطراحی بافت سازمانی را نیز دار

ا تـیم هـاي خودمـدیریتی و خـودطراح را دار     خصوصـیات  یتـیم هـایی کـه تمـام     : تیم هاي خـودگردان 

هیئـت مـدیره هـا اغلـب      باشـند.  اهـداف اسـتراتژیک تـیم خـود نیـز مـی       هتعیـین کننـد   بـر آن  عـالوه و  بوده

ـ  مـی باشـد ،  نمونه هایی از تیم هاي خود گـردان   و بـه نـدرت خـارج از هیئـت مـدیره       خـودگردان  يهـا  یمت

  می شوندکمیته هاي استراتژیک یافت 

  

  کارتیمیویژگی هاي )5 -2- 4

  هاي اثربخشهاي تیمویژگی

  از: ندهاي مـؤثر عبارتتیم خصوصیاتگار شاین از دیدگاه اد

  دنرسببه اهداف مشترك  تا کنندمیکوشش  اعضاي تیم 

 .اعضا به یکدیگر اعتماد دارند 

 شود.تصمیمات بوسیله اجماع اتخاذ می 
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  1383(مقیمی، هستند  انعطاف پذیرحل مسئله و انجام فرآیندهاي کاري  زماناعضاي تیم در(.  

هاي موفق صورت پذیرفته است، پیشنهادهاي زیر براي اثربخش ساختن کار تیمی بر اساس تحلیلی که از تیم

  شود:ارائه می

 را دارد راندمانباشند تیم بیشترین  یمهارتها و تجربیات گوناگونداراي اعضاي تیم اگر تنوع بخشی عضویت: 

باعث می شود که باشد تیم اندازه بیش از حد کوچکو هماهنگی نا سبب ایجاد اندازه کوچک: اندازه بزرگ تیم

 لوب است.شوند. معموال تعداد ده تا دوازده عضو مطکار کالفه میاعضا از 

صورت دوست دارند به برخی دیگر و دهند به صورت تیمی انتخاب اعضاي مناسب: برخی از افراد ترجیح می

 اهمیت است. ايدارها ها براساس مهارتفردي کار کند. از این رو ترتیب انتخاب اعضاي تیم

 خوب آموزش ببیند.باید  نددهوظایف خود را انجام  طور موثربه  قادر باشندتیم  اعضاي آموزش: براي اینکه

 د ندرستی مشخص شده باش اید بهرسالت تیم ب و تبیین اهداف: اهداف

 موفقیت تیم پاداش دریافت می برايکه  میزانیهاي فردي به عملکرد تیم: اعضاي تیم به مرتبط ساختن پاداش

  می دهند.نشان  براي موفقیت تیم تعهد کنند

هاي عملکرد تیم که اعضاي آن شاخص می دهد ا به بهترین وجه انجامتیم کارش ر زمانیهاي مناسب: شاخص

 را تعریف کرده باشند. 

  موفقیت آمیز بودن عملیات استیکی از عوامل  آن به یکدیگر تیم افزایش اعتماد: اعتماد اعضاي

  کارتیمیبوط به اصول مرنظریه ها و)6 -2- 4

 کاري ماثربخشی تیشناختی مدل بوم

از دید عملکرد  هد. بنباششناختی میهاي کاري در مدل بومدو شاخص اثربخشی تیم عملکرد و قابلیت زیستن

مقبولیت نتایج براي مشتریان داخلی و خارجی سازمان که محصوالت، خدمات،  نظران رخی از صاحبب
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رضایت اعضاي  می باشد به معناي . شاخص دیگر که قابلیت زیستنمی باشد کنندرا دریافت می ...اطالعات و 

  .می باشدتیم و تداوم تمایل آنها به همکاري 

نظام پشتیبانی حیات سازمانی دارند. شش متغیر حیات به  هاي کاري نیازد که تیمشومی بیاناین مدل در 

-اري. حمایت اد6. فناوري 5. نظام پاداش 4. ساختار 3. فرهنگ 2.راهبرد 1سازمانی در مدل بومی شامل: 

 1هاي کاري، پنج عامل مهم در نمودار شماره با در نظر گرفتن فراگردهاي داخلی تیم باشد..آموزشی می

  هاي اثربخش ذکر شده است.هاي تیمفهرست شده است. در این نمودار فهرست گسترش یافته ویژگی

  

  بافت سازمانی                     

  هاي کاريیمت

 ترکیب اعضا  

 اي میان فرديپویاییه  

 مقصد  

 منابع  

 همکاري با سایر واحدهاي کاري  

  

  هاي اثربخشی تیمشاخص

  قابلیت زیستن-2عملکرد                             -1

  نتیجه کار تیم،                        رضایت اعضا از تجربه

  انتظارات کاربران                       کار تیمی و تمایل

  با تیم اعضا به همکاري                       .را برآورده سازد

 ).1386مدل بومی اثربخشی کار تیمی(رضاییان،): 2 - 2نمودارشماره 
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  هفده اصل کار تیمی

کار  تیمی با خشکی و انعطاف ناپذیري سازگار نیست. اگر بخواهید با   پذیرند:سازشکار و انعطاف - 1

کار کنید و در تیم عضو مؤثري باشید باید از انطباق با تیم ابایی نداشته باشید. بازیگران سازگار دیگران 

کنند، ج)خالق هستند و د) و انعطاف پذیر تیم الف) آموختن را دوست دارند، ب) احساس امنیت می

 خدمت به مردم را دوست دارند.

هاي بزرگ، کار ، بعد با یکدیگر برنده شد. چالشدست و هم داستانند: اول باید با یکدیگر کار کرد هم - 2

سازد، همکاري تؤام ترین صفتی که تیم را در کارهاي دشوار موفق میطلبد و ضروريتیمی بزرگ می

 با همدلی اعضاي آن است. همکاري توام با همدلی یعنی اینکه با دل و جان با یکدیگر کار کنیم.

- آید، دستسازیم، خداوند هم به یاري میام کاري متعهد میاي که خود را به انجتعهدپذیرند: لحظه - 3

آمدند. تعهد امري احساسی نیست بلکه ریشه در منش آیند که اگر تعهدي نداشتید نمیهایی به یاري ِ

 دهد. آدمی دارد و معموالً در گیر و دار و سختی خود را نشان می

توان کرد جان کالم این است که کار تیمی نمیارتباط برقرار کنید: تیم یعنی یک جان در چندین بدن.  - 4

 کند.هاي اعتماد را محکم میمگر اینکه بازیکنان با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. ارتباط پایه

الیق و با کفایت هستند: اعضاي با کیفیت هر تیمی توانایی و صالحیت انجام کار را در بهترین وجه  - 5

شوند، نیروي خود را یت تعالی طلب هستند، به متوسط قانع نمیهاي الیق و با کفاممکن آن دارند. آدم

 کشند.کنند و کیفیت کار خود را پایین نمیبر کار خویش متمرکز می

 بایدنویسنده  به نظر قابل اعتماد هستند: پایه هاي اعتماد به نظر نویسنده عبارتند از: الف)انگیزه اصلی: - 6

و اعضاي تیم را نیز تشویق به همین کار   ادهرست قرار دهاي خود را درچارچوب دکنیم انگیزهسعی 

کنیم. اگر کسی مصلحت خویش را به مصلحت تیم مقدم بدارد، قابل اعتماد نیست، ب) مسئولیت: 

 اعتماد اعتماد باشند، ج)فکر کردن: قابلخواهند قابل دهد که میاحساس مسئولیت اشخاص نشان می

. مسئولیت پذیري باید با فکر همراه باشد تا بدرد بخورد، وستاپذیري فرد فراتر از مسئولیتبودن 

 د)پایداري: اگر نتوان به یاران تیمی همیشه اعتماد کردهیچگاه به آنان اعتماد نکنید.

 شود.استعداد به توانایی تبدیل می که است انضباط دارند: در کوره ا نضباط - 7
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زودن کاري بزرگ است. اعضاي تیم، کسی که بتواند کشند: بر قدر و ارزش یاران افیاران تیم را باال می - 8

 آنان را باال ببرد و بر توان و ظرفیت آنان بیفزاید دوست دارند.

 شود.یابد چنین نیرویی منشاً قدرت میمشتاقند: تیمی که محفل مشتاقان باشد نیرویی شگرف می - 9

قصد مصمم باشند و هوش و شود که اعضاي آن براي رسیدن به مقصد وهدفی دارند: تیمی موفق می- 10

 حواسشان به کار باشد.

 کنند: راه کامیابی پایداري در راه هدف است.احساس رسالت می- 11      

 اند: آمادگی تفاوت بین برد و باخت است. دستاوردهاي چشمگیر حاصل آمادگی است.آماده- 12      

     آید همه چیز با احترام و ارج نهادن دیگران یجوشند: وقتی پاي مناسبات به میان مبا یاران تیم می- 13      

 شود.آغاز می  

 اند: ارتقاي شما ارتقاي تیم است.در پی ارتقاي خویش- 14     

 اند: جایی که تیم در کار باشد من در کار نیست.از خود گذشته- 15    

 مشکل گشایند: دنبال درد نگردید، درمان را پیدا کنید.- 16   

هاي نستوه به بخت و سرنوشت متکی نیستند و وقتی اند: هرگز میدان را ترك نکنید.آدمو نستوهگیر پی- 17   

  کشند.شود از کار دست نمیشرایط دشوار می

  

   کارتیمی بررضایت شغلی کارکنانتاثیر )7 -2- 4

باشد  ري با رضایت شغلی میدا که کارتیمی داراي پیوند مثبت معنی نشان می دهدهاي پیشین  پژوهش

)Khuong & Tien, 2013سطح باالي  نشان می دهند اند که ). پژوهشگران همچنین مدارکی را ارائه کرده

تالش بیشتر در راستاي انجام امور تشویق  برايها را  آندر ارتباط بود . و کارتیمی با رضایت کارمندان برتر 
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). Mafini & Pooe, 2013; Nickerson & Nagel, 2005; Sumer & Knight, 2001نماید( می

بنابراین، کارتیمی در میان اعضاي سازمانی براي توسعه رضایت شغلی کارکنان مهم است که درنهایت تأثیر 

تواند کارمندان سازمان را تشویق نماید و  مستقیمی روي عملکرد سازمانی دارد. بعالوه،  کارتیمی اثربخش می

عنوان نتایج  دهد. افزایش در انگیزش کارمندان و خودکارآمدي به ها را افزایش می عملکرد و خودکارآمدي آن

). بر اساس  Griffin, Patterson & West, 2001باشد ( تواند خود منبعی براي رضایت شغلی  کارتیمی می

  گردد: استدالل باال، فرضیه زیر تدوین می

H2.کارتیمی اثر مثبتی روي رضایت شغلی دارد :  

  

  کارکنان آموزش: هارمبخش چ

  آموزش کارکنان تعاریف ومفهوم)1 -2- 5

 Pohرود. بر اساس دیدگاه  آموزش یکی از ابعاد بسیار مهم امروزي در ایجاد سهام و سود سازمان به شمار می

& And Hamid )2001 پایدار و  بتسازمانی براي ایجاد مزایاي رقا)، آموزش درواقع یک استراتژي کلیدي

هاي  منظور بهبود دانش و مهارت هاي آموزشی ویژه به فرایندي از طراحی برنامه آموزش بقا در دهه معاصر است.

باشد.  منظور عملکرد عالی در محل کار می ها به ها براي برطرف کردن کاستی کارکنان و یا ارزیابی آن

Wagonhurst  )2002گیري  اندازه منظور دستیابی به اهداف قابل به ها عنوان توسعه مهارت ) آموزش را به

) Buckley & Caple  )2000کند و باید منجر به تغییرات مطلوبی در رفتار گردد. مضافاً،  خاص تشریح می

عنوان فرایندي سیستماتیک در نظر گرفتند که هدف آن کمک به کارمندان در مورد یادگیري نحوه  آموزش را به

هاي سودمند  برنامه بوسیله ها و یا رفتارهایشان  نش، مهارتکاري از طریق بهبود داور بودن در محیط  بهره

تواند دانش  یک کارمند می وسیله آن دیگر، آموزش عبارت است از فرایندي جاري که به عبارت باشد. به می

ش براي طور حقیقی به دست آورد. درنتیجه، آموز ضروري در مورد چگونگی عملکرد خوب در سازمان را به

طور عالی عمل  ها در مأموریت و وظایف محول شده به منظور حصول اطمینان از اینکه آن همه کارمندان به

). هدف اصلی آموزش، ارتقاي مهارت Vasudevan, 2014کنند، موضوعی بسیار ضروري و حیاتی است ( می

  باشد. هاي آتی می ها براي مسئولیت سازي آن کارکنان و آماده
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را میان کارکنان ارتقا داده و   مهم براي افزایش عملکرد سازمانی است زیرا درجه شایستگی اکتورفآموزش یک 

ها در   کارگیري دانش و مهارت ن در بهتواند به کارمندا ). همچنین میBhat, 2013کند ( تقویت می

 ها براي  آن نفس بخشیدن به اعتمادبه ها حس ارزشمندي بخشیده و با کمک کرده و به آن رفتارهایشان

گذاري در آموزش  بخشد. درنتیجه، سرمایه عملکرد سازمانی را بهبود می ، کارآمد و اثربخش ،عملکردي برتر 

 ,Sultana, Irum, Ahmd & mehmoodگردد ( مطلوب  و سودمند نتایج تواند منجر به  کارمندان می

کارهایی  ن کارمندان در راستاي اینکه چه). بالعکس، سطح پایین عملکرد اغلب اوقات از فقدان دانش میا2012

را باید انجام دهند، به چه طریقی باید مشاغل خویش را اجرا نمایند و یا چرا باید به یک روش خاصی شغل 

تواند به کارمندان در رویارویی با مسائل عملکرد از طریق  گیرد. لذا؛ آموزش می خویش را انجام دهند، نشات می

منظور حصول اطمینان از اثربخشی و مفید بودن برنامه آموزشی، باید  کننده باشد. به مکها ک شرح دقیق شغل آن

ویژه، برنامه آموزشی اثربخش به این موضوع اشاره دارد که  نیازها و احتیاجات کارمندان را برآورده سازد. به

سازي  اي نهادینه گونه به کند و اهداف آموزش را میبه کارمندان ارائه اعتماد  مدیریت اطالعات دقیق و قابل

  باشد. هاي آموزشی مرتبط با مشاغلشان می برنامه این کند که اطمینان کسب کند  می

   رفتار کارکنان تأثیرگذار باشد شناخته شده است. تواند روي  عنوان عاملی که می آموزش کارکنان به

ساس آن دانش و مهارت هایی را ) آموزش فرآیندي است که افراد بر ا1391سید جوادین (بر اساس تعریف 

جهت تأمین هدفی خاص فرا می گیرند و هدف از به کارگیري فرآیند آموزش باال بردن توان تفکر و نگرش 

کارکنان، افزایش بهره وري سازمان و بهبود کیفیت کار می باشد، ضمن آن که بهبود روابط کارکنان و مدیران  

  .نیز مد نظر می باشد

فرایندي سازمان یافته و قانونمند  به منظور اطالع رسانی به  آموزش گر از سید جوادینتعریفی دیبر اساس 

عادات کاري، گرایش ها و نگرش هاي کارکنان و با هدف بهبود بخشیدن و اعتالي توانایی ها، دانش، آگاهی، 

  آنان می باشد.

نگرش و رفتار اجتماعی  ) آموزش مجموعه کوشش هایی است که مهارت، دانش،1389رحمانی (طبق تعریف 

   افراد را تغییر داده و به ایجاد رفتار مطلوب که با ارزش هاي پایدار جامعه سنخیت دارد منجر می شود.

آموزش عبارت است از کوشش در جهت بهبود عملکرد فرد در ارتباط با انجام کار و مسایل مربوط به آن ( 

  ).1385جزنی، 
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در جهت ارتقاي سطح دانش و آگاهی، مهارت هاي فنی، حرفه منظور از آموزش کوشش هایی است که 

اي و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان به عمل می آید و آنان را آماده انجام 

  ). 1385وظایف و مسؤولیت هاي شغلی خود می سازد ( دعایی، 

و الگوهاي رفتاري مورد نیاز یک فرد  ) آموزش  گسترش نگرش، دانش و مهارت1382محمدي (مطابق تعریف 

  د مناسب در یک تکلیف یا شغل معین می باشد.براي انجام عملکر

آموزش فرایندي براي نیل به توسعه است، لذا تنها راه تحقق و توسعه همه جانبه جوامع (از جمله ایران) 

ژي است با توجه به تغییرات بهره گیري از علوم و تکنولو و ارتقاي سطح علمی و دانش نیروي انسانی کشور

تکنولوژي و روش هاي انجام کار، افزایش پیچیدگی سازمانی و تنوع تخصص ها و مشاغل باید وضعیت نیروي 

انسانی به طور دائم بر اساس سنجش عملکرد افراد و برنامه ریزي وضعیت پیشرفت آن ها مشخص شود (سید 

زیر بنایی که موجب کارآمدي سازمان می شود توسعه ). پس می توان گفت یکی از اقدامات 1375جوادین، 

  ).1379پیوسته سرمایه انسانی از طریق آموزش و بهسازي آن است (عباس زادگان و ترك زاده،

جدید سازمانی، ارزش هاي جدید، ابزارهاي  اترا براي ارتباط زمینه اي)، آموزش، 2003به اعتقاد سولمن (

  راهم می کند.جدید و راهکارهاي جدید انجام کار ف

)، آموزش را به معناي ایجاد تغییر در دانش، مهارت و نگرش افراد، طرز کار و تعامل آنان با 2007ساالزار (

  سایرین می داند.

) ارائه شده، استفاده از برنامه هاي که شایستگی موجود کارکنان 2008(40در تعریف دیگري که توسط جی سین

توانایی هاي جدید را به نفع بهبود عملکرد کار آسان تر می کند،  را تقویت و تحصیل دانش، مهارت ها و

  آموزش نامیده شده است.

)، آموزش تجربه اي است مبتنی بر یادگیري که به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً 2009(41از نظر فریر و همکاران

   بخشد.ماندگار در فرد صورت می گیرد تا بتواند توانایی خود را براي انجام کار بهبود 

منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار  بهیادگیري  بر )، آموزش تجربه اي است مبتنی1387سید جوادین ( به نظر   

تغییر مهارت ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی و  بهبود بخشی توانایی ها  ،در فرد، تا او را قادر به انجام کار 

                                                 
٤٠ G Sin - 
٤١ Fryer et al - 



      
 

50 

 

نگرش و تعامل با همکاران است. آموزش مستلزم استفاده از برنامه نماید بنابراین آموزش به مفهوم تغییر دانش، 

هاي پیش بینی شده اي است که شایستگی هاي موجود در کارکنان را تقویت و موجب کسب دانش، مهارت و 

  توانایی هاي تازه در فرد می گردد، به گونه اي که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل می نماید.

  رکناناهمیت و ضرورت آموزش کا

نقش اساسی آموزش تغییر طرز تفکر و تطبیق رفتار افراد با اصول و موازین پسندیده است. بنابراین، لزوم 

آموزش در کلیه مؤسسات اعم از سازمان هاي دولتی و بنگاه هاي بازرگانی و صنعتی غیر قابل تردید است. به 

علمی و فنی به طور سریع در جریان می خصوص آن که ما در زمانی زندگی می کنیم که تغییرات و تحوالت 

استفاده صحیح از منابع کمیاب خصوصاً نیروي انسانی مستلزم توجه به آموزش به منظور  انتظار تغییرباشد و 

  ).1999کارکنان می باشد (سوآرز، 

، الزمه سازد توجیه می را )، گذشته از تغییرات و تحوالت علمی که لزوم آموزش1381به زعم سیادت (

  اره صحیح امور استخدامی و استفاده مطلوب از نیروي انسانی در سازمان آن است که :اد

 احسن  تمام افرادي که در سازمان به انجام وظایف اشتغال دارند بتوانند مسؤولیت هاي محوله را به نحو - 1

 و مطابق با شرایط روز ایفا سازند.

د سازمان باید پیوسته افرادي را در اختیار براي آن که در جریان امور و عملیات وقفه اي حاصل نگرد - 2

داشته باشد که در موارد ضروري بتوانند جانشین کسانی که به عللی قادر به انجام وظایف خود نیستند 

 بشوند.

انتقادات و ترفیعات سازمانی ایجاب می کند کارکنان سازمان قبالً از نحوه انجام وظایف و مسؤولیت  - 3

 هند کرد، مطلع باشند.هایی که در آینده تقبل خوا

  )تاریخچه آموزش کارکنان2 - 2- 5

 از پیش تا ها سازمان در انسانی نیروي پرورش و آموزش آید برمی کارکنان آموزش تاریخچه از که آنطور

 جهتو مورد علمی و منظم صورت به بیستم، قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر در علمی مدیریت مکتب پیدایش

 قرن اوایل در عمومی امور اداره شدن پیچیدهتر و دولتی ادارات شدن بزرگتر شهرها، سریع رشد با .است نبوده
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 در انسانی نیروي منظم آموزش هاي نشانه نخستین .گرفت قرار اهمیت مورد کارکنان آموزش به توجه بیستم

 . میشود مشاهده علمی مدیریت مکتب

 کارکنان براي مناسبی و جامع آموزشی هاي برنامه انگلستان مانند شورهاییک در دوم، جهانی جنگ از پس تا

 داري خزانه وزارت به وابسته آموزش و کارآموزي کل اداره جنگ، از پس لیکن .وجودنداشت دولتی سازمانهاي

 در بعد سال چند .نمود آغاز ملی توسعه به مربوط مسایل حل براي را خود آموزشی هاي برنامه و شد تأسیس

 . گردید تأسیس اموراداري ملی مدرسه نام به جدیدي آموزش مرکز بار ناولی براي نیز فرانسه

 آموزشی هاي برنامه اجراي بر دولتی سازمانهاي در انسانی نیروي کارآیی و کیفیت ارتقاء منظور به مرکز این

 براي را راه کشور این گرهکن در قانون اولین تصویب با 1951 سال در نیز آمریکا دولت .گمارد همت جامع

 . کرد باز دولتی بخش در انسانی نیروي آموزش

 معطوف دولتی بخش در انسانی نیروي آموزش امر به را دولت توجه نیز ایران در اجتماعی و سیاسی تحوالت

 اختصاص کارکنان آموزش امر به اي جداگانه فصل ، 1391 مصوب کشوري استخدام قانون تهیه در چنانکه .کرد

 رو این از . گردید تلقی منظم و گسترده سطح در انسانی نیروي امرآموزش در آغازي نقطه اقدام این .شد داده

 بایادگیري تنها اکنون و گردید منسوخ میداند آموختن براي تنها را جوانی و نوجوانی کودکی، دوره که سنتی پندار

 از . شد همراه و سازگار متحول جامعه در اشتغال سرشت و شناختی فن دگرگونیهاي با میتوان پایدار و پیوسته

 دانشکده فرهیختگان مهندسی دانش سودمند عمر که میآید دست به چنین است آمده عمل به که هایی پژوهش

 خدمت ضمن و تکمیلی آموزشهاي به باید آنان زمان این از پس .است ماه شانزده برابر کار آغازبه از مهندسی

 . آورند روي

 .است سال پنج تا سه تنها دانشگاهی علمی هاي گواهینامه براي معتبر ارزش پژوهشی بنگاههاي از برخی در

 آموزشهاي علمی ارزش از نکنند دنبال را خود آموزش سال پنج تا سه از پس ها گواهینامه این دارندگان هرگاه

 . شد خواهد کاسته آنان پیشین

  کارکنان فرآیند آموزش)3 -2- 5

در فرایند آموزش سه عنصر اصلی سازمان، کارکنان، و مدیران و سرپرستان درگیر هستند که هر یک از عناصر 

مذکور در جستجوي امتیازات و منافعی در رابطه باخود، از فرایند آموزش می باشند. بنابراین فرایند آموزش باید 
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که امکان هدایت و اداره مطلوب آموزشی را موجب  شود هماهنگی و همسویی را در بین آنان به گونه اي میسر

  شود.

ترسیم شده است با این دیدگاه دنبال می گردد که همسویی و هماهنگی را در عناصر 1 -2فرایندي که در شکل

  ذینفع سازمان حاصل نماید. 

 فرا می خاص ی را جهت تأمین هدفی یبنابراین آموزش فرایندي است که افراد براساس آن دانش و مهارت ها

ر افراد، نگرش کارکنان، افزایش مهارت و تبحگیرند و هدف بکار گیري فرایند آموزش باال بردن توان تفکر و 

افزایش بهره وري سازمان و بهبود کیفیت کار می باشد، ضمن آن که بهبود روابط کارکنان و مدیران نیز مدنظر 

تعیین اهداف آموزش، انتخاب روش هاي آموزش، اجرا و  می باشد. در فرایند آموزش، تعیین نیازهاي آموزشی،

  ارزیابی آن ها از اهمیت بسیار برخوردار است.

  

  

  

  

  

  

  آموزش کارکنان

  1387فرایند آموزش: اقتباس ازسیدجوادین،):1 -2جدول شماره 

  ورودي هاي فرآیند آموزش

  سازمان ها، سیاست ها و خط مشف، ماموریت اهدا- 

  تغییرات در محیط، تکنولوژي و شرایط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی - 

  تغییرات در سازمان و فعالیت سازمان - 

  شرح وظایف، مسؤولیت ها و عملکرد اجزاي سازمان - 

  نتایج ارزیابی عملکرد - 

تعیین نیازهاي 

 آموزش

معیارهاي   ارزیابی نتایج آموزش                                عیین اهداف آموزشی بهبودت

انتخاب یا بهبود مواد ودستوالعمل 

ها،روش هاي آموزش و برنامه 

 انتخاب طرح هاي عملی آموزش

هدایت آموزش در 

 عمل

ارزیابی و پیگیري 

 اثربخش آموزش
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  سطح دانش، اطالعات و مهارت هاي موجود - 

  ارکنانسوابق تحصیالت و آموزش ک

  دانش، اطالعات و مهارت هاي مورد نیاز براي تقبل وظایف مورد انتظار در آینده - 

  مالحظات مربوط به نوع و چگونگی فعالیت هاي سازمان - 

  مالحظات حقوقی، قانونی ومالی - 

در دنیاي امروز همه ي پدیده ها به سرعت در حال دگرگونی هستند. تحوالت علمی یکی از عوامل سر 

ده ي این دگرگونی می باشد، هر پژوهشی با یافته اي همراه است. مجموعه یافته هاي انسان ها ذخایر عت دهن

دانش بشر را می سازند، ذخایري که در هر لحظه به آن افزوده می شود. تغییر در دانایی به تغییر در روش هاي 

هاي تولید تغییر می یابد انسان نیز در تولید و بهره برداري مناسب از محیط می انجامد. با این تغییرات ابزار

جریان این تغییرات، متحول می شود، خواسته هاي جدید براي او شکل می گیرد. این جریان به صورتی پیوسته 

  ).1390در حال انجام است (بابازاده،

 تعریف آموزش: مفهوم آموزش بر خالف پرورش یک نظام نیست، بلکه آموزش، فعالیتی است هدف دار و از

پیش تعیین شده که هدفش فراهم کردن فرصت ها و موقعیت هایی است که امر یادگیري را در درون یک نظام 

  ).1383پرورشی تسهیل می کند و سرعت می بخشد (سنگري، 

  

  آموزش در سازمان به دو دسته تقسیم می شود:

فرد به سازمان به وي  آموزش قبل از خدمت:آموزش قبل از خدمت آن نوع آموزشی است که قبل از ورود- 1

ارائه می شود تا شایستگی و توانایی هاي الزم را در او ایجاد و وي را براي احراز شغل در آینده آماده کند این 

نوع آموزش براي رفع مشکالت خاص سازمانی صورت نمی گیرد، بلکه هدف عمده آن تربیت نیروي انسانی 

  براي سازمانی ویژه است.

آموزش ضمن خدمت چیزي نیست جز تالش هایی که با هدف ارتقاي سطح دانش آموزش ضمن خدمت:  - 2

و آگاهی و مهارت هاي فنی، حرفه اي و شغلی و نیز استقرار رفتار مطلوب در کارکنان یک سازمان صورت می 

  ).1387گیرد و آنان را براي انجام بهینه وظایف و مسئولیت هاي شغلی آماده  می کند(فتحی واجارگاه،
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  نیاز آموزش کارکنان شرایط مورد )4 -2- 5

براي آن که در رفتار کارکنان از جنبه هاي دانشی، نگرشی و مهارتی تغییري پدید آید، فراهم شدن شرایط زیر 

  ضروري است:

را داشته  به دیگر سخن، کارکنان انگیزه تغییر در خود و رفتارشان کارکنان خود را ناگزیر از تغییر بدانند: .1

ها باید خود را با شرایط جدید و امروزي وفق  باشند. با توجه به سرعت رشد علم در جهان همه انسان

دهند. در جهان کنونی هر چیزي تاریخ مصرفی دارد حتی مدرك تحصیلی و اگر آن نیز به روز نشود از 

گیرند تخصص به  بر عهده میگردد. پس الزم است کارکنان براي هر وظیفه اي که  درجه اعتبار ساقط می

  روز آن وظیفه را داشته باشند. 

فقدان یا کمبود آگاهی نسبت به  کارکنان از وظایف محوله و کاري که باید انجام دهند آگاه باشند: .2

وظیفه و شیوه انجام دادن آن، مانعی براي گرایش به تغییر در رفتارهاي موجود است. در واقع کلیه کارکنان 

ح وظیفه مکتوب و شفاف باشند. این وظیفه مدیریت منابع انسانی هر سازمانی است که به باید داراي شر

  عنوان کارفرما براي هر شغل و پست شرح وظیفه شفاف و مکتوبی ارائه نماید. 

کارکنان باید در جایگاه شغلی متناسب با قابلیت هاي شخصی و توانمندي هاي عملیاتی قرار گرفته  .3

بین عالیق و تحصیالت و نیز آینده شغلی خود با دوره آموزش طراحی شده  یارتباطکارکنانی که  باشند:

نمی یابند غالباً در دوره هاي آموزشی شرکت نکرده و یا در صورت شرکت انگیزه اي براي یادگیري نشان 

ب و گردد به نحوه انتخا ترین دلیل عدم رغبت به حضور فعال در این دوره ها بر می نمی دهند. شاید مهم

جذب مستخدم توسط مدیریت منابع انسانی. متاسفانه در بسیاري از سیستم هاي اداري کشور این مشکل 

 هاي تخصصی خود نیستند بنابراین خال آموزش احساس می بصورت حاد وجود دارد که افراد در جایگاه

 توان به آن یز نمیمنظور بروز کردن آموخته هاي قبلی است نه شود لیکن با آموزش هاي کوتاه مدت که ب

  چه خواسته کارفرماست رسید. 

اگر کارکنان از نتیجه تغییر منتفع نگردند  ،نتیجه یک فرایند است» تغییر« تغییر در رفتار نیازمند پاداش است: .4

برانگیخته نمی شوند. » تغییر رفتار«و آثار آن را در رشد شخصی و پیشرفت شغلی خود احساس نکنند براي 
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ی باید قدرت آن را داشته باشند که ضرورت تغییر را به کارکنان نشان دهند و نیاز به تغییر دوره هاي آموزش

را ناگزیر نشان دهند. همچنین، در چارچوب دوره هاي آموزشی است که کارکنان باید از وظایفی که دارند و 

غلی مناسب به عهده شیوه هایی که براي برآوردن انتظارات شغلی وجود دارد آگاه گردند. ایجاد شرایط ش

سرپرست است و بنا به تناسب وظیفه و حساسیت آن، کارکنان باید تقویت و از پاداش شایسته بهره مند 

 گیرد با آن نماید و دانسته ها را بکار می که در دوره هاي آموزشی شرکت می گردند. اگر تفاوتی مابین آن

م است که دیگر انگیزه اي نیز براي کسب علم و که در این نوع دوره ها شرکت نمی کند قائل نگردیم مسل

 دانند با آنان که نمی آیا برابرند آنان که می :فرماید طور که قرآن کریم می وجود نخواهد آمد همانه دانش ب

  ).1387(خوشنویس زاده،  گذارد بین عالم وجاهل دانند؟ این آیه تفاوت می

  نانفوایدآموزش کارک)5 - 2- 5

اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امورکاري خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از 

نیروي انسانی متخصص، خالق و با انگیزه برخوردار باشد. منابع انسانی، اساس ثروت واقعی سازمان را تشکیل 

وجب کارآمدي نیروي انسانی می می دهند. نظام آموزشی مؤثر با ارتقاي سطح مهارت هاي کاري و فردي م

شود. اگر نظام آموزشی کارآمد نباشد و متناسب با نیازهاي زمان و کسب و کار ایجاد نشده باشد، عمالً تالش 

هاي سازمان براي توانمند سازي نیروي انسانی به نتایج قابل مقایسه  با کشورهایی که شرایط مناسب تري دارند 

نیروي انسانی را براي رسیدن به اهداف و مأموریت هاي سازمان تقویت  نخواهد رسید. آموزش ضمن خدمت،

می نماید. آموزش ضمن خدمت مهارت هاي شغلی نیروي انسانی اعم از مدیران و کارکنان را گسترش می 

بخشد و بر مهارت هاي شغلی آنان می افزایند. آموزش صحیح نیروي انسانی، ضمن ارتقاي عملکرد کارکنان و 

اي دولتی زمینه هاي برخورد مناسب تر کارکنان با مراجعان رانیز فراهم می آورد (شاهکرمی پور و سازمان ه

  ).1391تیرگر،

بدون انسان ها سازمان ها اجتماعی تشکیل نمی شود و میان همه ي نیروها و عواملی که در سازمان 

د جاي انسان را بگیرد (هرسی و وجود دارد، هیچ کدام اهمیتی به اندازه انسان ندارد و هیچ یک نمی توان

). مدیریت منابع انسانی وظیفه دارد توانایی ها و مهارت هاي حرفه اي و تخصصی کارکنان را 1983بالنچارد، 
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از طریق برنامه هاي آموزش ضمن خدمت، آموزش قبل خدمت و آموزش حین خدمت در سطح قابل قبولی 

  ي کارکنان از طریق آموزش به چهار علت مورد نظر می باشد:نگه دارد. معموالً، حفظ و نگه داشت توانایی ها

  آماده سازي و آشنا سازي با کار و محیط کار-الف

  کسب دانش جدید- ب

  تغییر نیازها و خواسته هاي جامعه-ج

  ). 1383فرسودگی و فراموشی یا ترمیم (میرکمالی،  -د

  )، فواید آموزش کارکنان را در موارد زیر می داند:1385جزنی (

 .سازمان را به محل بهتري براي کار و زندگی تبدیل کند 

 .اخالقیات را ارتقا می دهد 

 .پیوستگی را در گروه به وجود می آورد 

 .فضاي مناسبی را براي رشد، هماهنگی و یادگیري فراهم می کند 

 .ارتباط میان افراد و گروه ها را بهبود می بخشد 

 یدار می کند.سیاست هاي سازمانی، مقررات و قوانین را پا 

  یا به مشاغل جدید منصوب شده  و رفته اند شغلی باالتر رتبهبه توجیه کارکنان جدید و آن هایی که به

  اند کمک می کند.

» مبانی مدیریت منابع انسانی، محتوا، صالحیت ها و کاربرد ها«) در کتاب خود با عنوان2008دسلر (

  می شمارد: عوامل زیر را به عنوان فواید آموزش کارکنان بر

  رفتار ناسالم را کاهش می دهد.- 

  به کاهش تضادها و فشارهاي عصبی کمک می کند. - 

  فضاي مناسب براي رشد و ارتباطات به وجود آورد. - 

  کارکنان را در تطابق با تغییرات یاري می دهد. - 

  در سازمان ثبات ایجاد می کند. - 

  به توسعه سازمان کمک می کند. - 

  و یا برخورد مثبت تري نسبت به سود گرایی می بخشد. شده عموجب بهبود مناف - 
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  دانش کاري و مهارت ها را در تمام سطوح سازمان بهبود می بخشد. - 

  به تهیه دستورالعمل هاي عملی کاري کمک می کند. - 

  اعتبار، صراحت و اعتماد را در سازمان رواج می دهد. - 

  زمان همسو کنند.به افراد کمک می کند تا خود را با اهداف سا - 

  به درك و اجراي سیاست هاي سازمان یاري می دهد.  - 

  به ایجاد یک تصور بهتر از سازمان کمک می کند. - 

کارکنان  آموزش موارد زیر به عنوان فواید» مدیریت منابع انسانی«) در کتاب2008( 42ماتسین و جکسون

  بر می شمارند:

  رضایت حرفه اي را افزایش می دهد. - 

  دگیري را ارتقا می دهد.حس یا - 

  می گردد.توسعه انگیزه، رشد، احساس مسؤولیت و حس تشخیص افراد  موجبتوسعه آموزش  - 

  به افراد در حل مشکل و اخذ تصصیم به گونه اي اثر بخش کمک می کند. - 

  کاهش تضادها کمک می کند. دربه افراد  - 

  مسیر رشد آتی کار آموز را فراهم می کند. - 

  فس و دستاوردهاي فردي را ارتقا می دهد.اعتماد بن - 

  در ارتقاي مهارت هاي رهبري، ارتباطات و سلوك، اطالعات الزم را فراهم می کند. - 

  نیازهاي شخصی کارآموزان و آموزش دهندگان را ارضا می کند. - 

  افزایش مهارت ها، افراد را به سوي دستیابی به اهداف شخصی شان سوق می دهد.  - 

  اهداف آموزش کارکنان  )6 - 2- 5

هدف اساسی آموزش کارکنان، کمک به سازمان  جهت نیل به مقاصدش می باشد. به عبارتی دیگر هدف 

از آموزش کارکنان توسعه صالحیت ها و شایستگی هاي آنان در جهت بهبود عملکرد آنان می باشد ( حاجی 

  ).1379کریمی و رنگرز، 

                                                 
٤٢ Mathis & Jackson- 
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  هداف آموزش کارکنان را به شرح زیر بیان می کند:) ا2005(43فورتنر

 ایجاد آگاهی علمی و ارتقاي سطح اطالعات و دانش کارکنان - 1

ارتقاي سطح قابلیت ها و توانایی هاي کارکنان سازمان ها ( نظیر استعدادهاي جسمی، روحی، فکري و  - 2

 عقلی ... )

رهاي آنان، هماهنگ با معیارها و ارتقاي سطح آگاهی اجتماعی کارکنان و بهینه سازي مجموع رفتا - 3

ارزش هاي اجتماعی و شناخت مجموعه روابط پایدار جامعه، به منظور مشارکت فعاالنه در سازندگی 

 و توسعه سازمان و اجتماع.

بنابراین می توان گفت افزایش بهره وري، افزایش رضایت شغلی و به تبع آن کاهش نظارت از اهداف 

  د.نآموزش کارکنان محسوب می شو

  

      نبعضی از علل بروز بی تفاوتی در کارکنا)7 - 2- 5

 :بی توجهی از طرف مافوق دالیل مختلفی دارد از قبیل بی  بی توجهی مافوق به مسائل و اتفاقات سازمان

اي تفاوت بودن خود مافوق به مسائل سازمان، بی تجربه بودن مافوق، نداشتن دانش کافی، نبود معیاره

  ارزشیابی و ... 

 :کارکنان نگاه تیزبینی به تصمیمات مدیریت در مورد خودشان دارند. بطور مثال در  عدم شایسته ساالري

انتصاب همیشه یک مقایسه اجتماعی بوجود می آید. عدم انتخاب فردي شایسته، موجب بروز نارضایتی و 

ی ترفیعات یها ایگاهی ندارد. در چنین سازمانهاي بیمار ج بی تفاوتی می گردد. شایسته ساالري در سازمان

بر تعداد بله گفتن و حرف شنوي بدون  مبتنی بر اساس شایستگی افراد انجام نمی شود و معیار شایسته بودن

  . می باشدچون و چرا 

 :چه بسا افرادي که داراي دانش و تخصص باالي هستند ولی بخاطر  برخورد گزینشی با تخصص افراد

  ی و انتخابی در جایگاه پایینی قرار می گیرند و بالعکس. برخورد گزینش

                                                 
٤٣ Fortner - 
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 :نظارت از جمله مواردي است که موجب می شود پرسنل احساس کنند که مورد توجه  عدم وجود نظارت

  هستند و کارشان ارزشمند است. 

 :ضی با تر، بع کارکنان نیازهاي متفاوتی دارند. بعضی با دریافت پول بیش عدم شناخت نیازهاي کارکنان

هایی که بصورت سنتی اداره می  پذیرفته شدن، بعضی با تشویق و ... احساس رضایت می کنند. در سازمان

دنبال تأمین نیازهاي فیزیولوژیکی و ایمنی که اولین نیاز در سلسه مراتب نیازهاي ه شوند، مدیران فقط ب

ها مانند شکوفایی که از جمله  نآبراهام مزلو می باشد، هستند. در این سطح نیازهاي اصلی و اساسی آ

 احساسنیازهاي روانی است، برآورده نمی شود. کارکنان درصورت عدم تأمین نیازهاي اساسی شان، 

ند و سپس بعد از تالش براي ارضاء این نیاز و مواجه شدن با عدم توجه مدیران، انگیزه در نرضایت نمی ک

ه چون به مرور بوجود می آید در ألبی تفاوتی خواهد شد. این مس دچار و در نهایتاز بین رفته  ها  آن

  تر دیده می شود.  کارکنان قدیمی بیش

 ها و بی توجهی به بعضی دیگر، عالوه بر بروز  از آفات توجه به بعضی شغل ها: توجه به بعضی از شغل

نجام آن را دارند می شود. موجب عدم ثبات و ماندگاري افراد در شغلی که تجربه ااین است که بی تفاوتی، 

تر می کند  زیرا که فرد احساس می کند اگر در قسمت دیگري مشغول بکار شود، مدیریت به او توجه بیش

تري استفاده نماید در نتیجه  تري برخوردار خواهد بود و در نهایت می تواند از مزایا بیش و از اهمیت بیش

  به قسمت دیگري می باشد.دنبال راه گریزي براي انتقال  هبه شغل فعلی خود اهمیتی قائل نخواهد شد و ب

 

 :رفتن  درتبعیض نتیجه نامطلوب تمرکز قدرت در سازمان است. وجود تبعیض موجب ه وجود تبعیض

کارکنان می شود که نتیجه نهایی آن چاپلوسی، تملق و پذیرفتن  ياستعدادها و ضعیف شدن توانایی ها

نیز چیزي جز کاهش انگیزه و بی تفاوتی ببار نخواهد آورد. ناگفته  نظرات غلط مافوق است. این موضوع

مشخص است که از بین رفتن استعدادها و ضعف در توانایی ها موجب می شود تا سازمان نتواند به برنامه 

  هاي پیش بینی شده خود برسد که نتیجه آن کاهش سود خواهد بود. 

 :یم فقط از باال به پایین گرفته می شود. کارکنان هیچ در سازمانهاي سنتی تصم وجود هرم تصمیم گیري

تأثیري در تصمیمات ندارند. هر تصمیمی فقط با نظر و تأیید مدیر قابل اجرا است و در صورت رد (هر چند 

  اگر صحیح باشد) جایی براي برگشت وجود ندارد. 
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 :رسنل موجب کاهش انگیزه عدم توجه به مسائل رفاهی و آسایشی پ بی توجهی به مسائل رفاهی کارکنان

می شود. در این مورد ممکن است کارکنان از سازمان خود خارج شوند و به سازمان دیگري بپیوندند که، 

  ها را درك می کند و امکانات مناسبی برایشان در نظر می گیرد.  مشکالت آن

 :تفاوتی در کارکنان،  ترین عوامل بروز بی یکی دیگر از مهم عدم اطالع کارکنان از نتایج عملکرد خود

دیگر، بازخورد ناکافی از کار انجام شده و  عبارتعدم اطالع از نتیجه کاري که انجام داده اند می باشد. به 

گزافی خواهد شد. براي روشن شدن ي ندانستن این که استاندارد عملکرد او چیست، موجب پرداخت بها

موظف است لوازمی را در پالت قرار دهد و به قسمت مطلب مثالی می آوریم، کارگري را در نظر بگیرید که 

دیگري از خط تولید انتقال دهد. اگر او با نحوه چیدن درست قطعات در پالت و نتیجه آن مطلع نباشد و آن 

وسایل را بصورت نامنظم حمل نماید، موجب می شود تعداد کمی قطعه را در پالت قرار دهد و تعداد 

خواهد شد که باعث اتالف وقت و افزایش زمان انجام کار و هزینه می شود. دفعات حمل و نقل نیز اضافه 

درصورتی که اگر به او آموزش داده شود و با نحوه درست چیدمان لوازم آشنا شود و بطور مستمر در جریان 

 د.نتیجه عملکرد خوب خود قرار گیرد، می توان انتظار داشت که او در آینده نتایج بهتري از کار خود بگیر

  راهکارهاي برخورد با بی تفاوتی در کارکنان)8 - 2- 5

آن در   دنبال راه چاره و روش پیش گیري و از بین بردنه حال که با علل بروز بی تفاوتی آشنا شدیم باید ب

  ار می دهیم.هاي کنترل بی تفاوتی را مورد بررسی قر ترین روش جا تعدادي از مهم کارکنان باشیم. در این

 :منظور از آزادي عمل، فکر کردن و عمل نمودن در  آزادي عمل به کارکنان در انجام امور قسمت خود

حیطه کاري خود می باشد. در این صورت کارکنان احساس رضایت می کنند و از انجام کار خود ابراز 

  خشنودي می نمایند. 

 عنوان یک کار مهم و ه اگر به هر شغل ب ازمان:اهمیت دادن به هر شغل بدون مقایسه با مشاغل دیگر س

ترین و کم اهمیت ترین،  گاه مقایسه بین مشاغل و مشخص کردن مهم مورد نیاز در سازمان توجه شود، هیچ

ها در جایگاه خود مهم و براي ادامه کار  مدیریت منابع انسانی، وجود کلیه شغل از دیدگاهپیش نمی آید. 
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عالی ضروري و الزم است. در این صورت هیچ کس احساس حقارت نمی کند سازمان و رسیدن به اهداف 

  ل آن هستند ابراز رضایت و خشنودي می کنند. ؤوو کارکنان با انجام کاري که مس

 :ها، ارزیابی عملکرد  فرآیندهاي مختلفی در مدیریت منابع انسانی وجود دارد. از جمله آن ارزیابی عملکرد

تر به  ن دلیل کمی بیشیبه خود بسیار حائز اهمیت و در خور توجه است. به همکارکنان می باشد که به نو

آن می پردازیم. براي دست یابی به یک عدالت در سنجش عملکرد کارکنان، در هر سطوحی می بایست 

ساي قسمت ؤکارکنان از مدیران و ر ارزیابی مدیران از زیر دستان خود و ارزیابی ارزیابی دو جانبه یعنی

ها را بهبود ببخشد و نظر کارکنان نسبت به مدیریت  ورت گیرد. این روش می تواند مناسبات بین آنخود ص

  را تغییر دهد. 

 :چسب شدن آن براي کارکنان می شود. در یک  زیبایی و آراستگی محل کار موجب دل زیبایی محل کار

هاي  ر باعث کاهش غیبتهاي دلپذیر در محیط کا عمل آمده مشخص شد که استفاده از رنگه بررسی ب

هاي  مکرر کارکنان، افزایش دلبستگی و دلگرمی آنان به کار و کاهش خستگی عمومی بدن می گردد. سلول

هاي  هاي مختلف حساسیت هاي مختلف از خود نشان می دهند. مثالً رنگ چشم در مقابل طول موج

به تحقیقات روانشناسی ناخودآگاه روشن و مالیم چشم و اعصاب کارکنان را آرامش می بخشند و با توجه 

  در آنان شور و عالقه به کار ایجاد می کنند. 

 :دنبال کسب بهترین ها (از جهات مختلف) هستند. براي ه هاي یادگیرنده ب سازمان افزایش دانش کارکنان

ن از مدیر دست آوردن بهترین ها باید دائماً آموخت و آموخته ها را انتقال داد. این کار را همه کارکناه ب

ارشد تا کارکنان ساده سازمان به نسبت نیاز شغلی باید انجام دهند. آموزش مستمر به سازمان قدرت می دهد 

دلیل افزایش ه هاي یادگیرنده، ب تر می کند. در سازمان و سرعت حرکت را براي رسیدن به هدف، بیش

تقبال از ایده هاي جدید، کاهش هاي جدید، عدم وجود سرزنش، اس توانایی فکري کارکنان، آموزش روش

شدید تنبیه ها، تقویت رضایت مندي کارکنان، تقسیم قدرت در بین کارکنان و ... کارکنان از کار خود لذت 

هیچ وجه بی تفاوتی بوجود نمی آید. در ه ند و دائماً در حال پویایی هستند در چنین سازمانی برمی ب

سیار باال است. هر چه آموزش با کیفیت تر و بیشتر صورت هاي یادگیرنده، نوآوري و خالقیت ب سازمان

در افراد می شود. که نتیجه آن بوجود آمدن افرادي خالق و فعال می  ات بیشترگیرد، موجب ایجاد تغییر
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باشد و باعث پیشرفت سازمان می گردد. براي ایجاد سازمانی یادگیرنده، ضمن تالش براي ایجاد این رویه و 

گیري، باید مدیران بر این عقیده باشند که هزینه یادگیري و آموزش با ارتقاء دانش و گسترش فرهنگ یاد

افزایش سطح تخصصی افراد جبران خواهد شد. در حقیقت با بسط فرهنگ یادگیري و افزایش سطح دانش، 

ایجاد  سود نهایی سازمان بیشتر خواهد شد. از دیگر فواید آموزش، آشنایی کارکنان با مشکالت و در نتیجه

عدم مقاومت کارکنان در برابر تحوالت و تفکر، پویایی بلند مدت در سازمان، خالقیت، نوآوري و همچنین 

  . باشدتغییرات سازمان و... می 

 :شایسته ساالري را می توان انتخاب بهترین ها در مناسب ترین جایگاه تعریف کرد. امروزه  شایسته ساالري

هایی با خصوصیات و شایستگی ها  طلوب خود، نیاز به بکار گیري انسانها براي رسیدن به سطح م سازمان

باال دارند. مطمئناً هیچ کسی یافت نخواهد شد که خواهان شایسته ساالري نباشد. یعنی شایسته خواهی در 

نوعی تعریف می کند. در این میان سازمان باید با معیارهاي ه همه وجود دارد. اما هر کس شایسته را ب

براي آینده شایسته پروري  بوده و همچنین و علمی بدنبال شایسته شناسی و بعد شایسته گماري  منطقی

  نماید. 

 :هاي کنترل و از بین رفتن بی تفاوتی، تقسیم  یکی دیگر از روش مشارکت کارکنان در تصمیمات سازمان

می باشد که موجب ها  لیت آنؤوقدرت و اجازه دادن به کارکنان براي تصمیم گیري بر اساس سطح مس

. درصورت مشارکت  سمت اهداف خود می شوده همکاري و مشارکت کارکنان در پیش بردن سازمان، ب

تر شدن  کارکنان در تصمیم گیري اختالف در نظرات و تعیین الویت ها از بین می رود و موجب نزدیک

استرس ناشی از انتظارات نظرات مدیران و کارکنان می شود. مشارکت در تصمیم گیري باعث می شود که 

مبهم و دائماً در حال تغییر مدیریت کاهش یابد، انگیزه براي انجام کار درست افزایش پیدا کند، کمیت و 

 تري انجام شود. تر شود و ارزیابی عملکرد کارکنان با صحت بیش کیفیت در عملکرد کارکنان بیش

  ررضایت شغلی کارکنانتاثیر آموزش کارکنان ب)9 - 2- 5

 Chiang, Backباشد ( که آموزش داراي اثر مثبتی روي رضایت شغلی می نشان می دهدهاي پیشین  پژوهش

& Canter, 2005; Khuong & Tien, 2013; Rizwan, Khan, Tariq, Chaffar, Anjum & 

Bajwa, 2012 .(Vasudevan )2014( وي تعهد سازمانی و داري ر طور مثبت و معنی همچنین آموزش به و
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) گزارش دادند که Adesola, Oyeniyi & Adeyemi )2013باشد. بعالوه،  رضایت شغلی تأثیرگذار می

توان به پژوهش  . در راستاي تائید این نتایج میهستندآموزش و توسعه داراي اثرات مثبتی روي رضایت مشتري 

Tarasco   وDamato  )2006داري در ایجاد  زش یک نقش مهم و معنی) اشاره کرد که نشان دادند آمو

توان نشان داد که پژوهشگران متعددي مدارکی را  کند. بر اساس استدالل فوق، می رضایت شغلی کارکنان ایفا می

  اند؛ لذا، فرضیه زیر تدوین گردید: دال بر وجود پیوند مثبت بین آموزش کارکنان و رضایت مشتري ارائه کرده

H3ي اثر مثبتی روي رضایت شغلی است.: آموزش کارکنان دارا  

   هاي انجام شده تحقیقپیشینه )1 -2- 6

  تحقیق هاي داخلی:)1 -2- 1-6

  پژوهش هاي انجام شده در داخل کشور:

ت اعضاي هیات ) در تحقیق خود که با هدف بررسی انگیزه ي پیشرف1391پورآتشی، رضوانفر و مختارنیا ( *

همبستگی می  - د که تحقیق از نوع توصیفینعلمی بر اساس ابعاد رضایت شغلی انجام گرفته است، بیان می کن

باشد و یافته هاي تحقیق نشان داد که انگیزه ي پیشرفت با متغیرهایی چون ارتقا، همکاران، ماهیت کار و 

الت و پاداش رابطه ي معنی داري در سطح پنج ارتباطات  رابطه ي معنی داري در سطح یک درصد و با تسهی

درصد دارد. هم چنین، تحلیل رگرسیون نشان داد که با مدل آماري به دست آمده می توان از طریق متغیرهاي 

 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمود. 61مستقل حدود 

س شغلی و انگیزش پیشرفت با ) در بررسی رابطه بین خالقیت سازمانی، استر1391حاجیلوو همکاران ( *

نفر پرستار زن و  300بیمارستان، به طور سهمیه اي  23تعهد سازمانی پرستاران در جامعه آماري تبریز و دربین 

براي مطالعه انتخاب کردند. تحلیل داده ها نشان داد که خالقیت سازمانی، استرس شغلی و انگیزش  را مرد

نی پرستاران را پیش بینی کنند. بین خالقیت سازمانی و انگیزش پیشرفت پیشرفت به خوبی توانستند تعهد سازما

رابطه مثبت پیدا شد در حالیکه بین خالقیت سازمانی و استرس شغلی و بین انگیزش پیشرفت و استرس شغلی 

رابطه منفی به دست آمد. هم چنین مستخدمان رسمی در مقایسه با مستخدمان قراردادي تعهد سازمانی بیشتري 

 ا نشان دادند.ر
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» بررسی عوامل موثر بر تعهد شغلی کارکنان فاتب«)، در تحقیق خود تحت عنوان 1391* مصطفی نژاد (

دریافت که هم عوامل سازمانی و هم عوامل شخصیتی میزان تعهد شغلی را به صورت مستقیم افزایش می دهند 

سازمانی و انگیزش شغلی تاثیر می  و هم بر چهار متغیر رضایت شغلی، احساس منزلت اجتماعی، روحیه ي

  گذارند و از طریق آن عوامل تعهد شغلی را فزونی می بخشند.

بهداشتی و عجین شدن با شغل -) طی پژوهشی با عنوان ارتباط عوامل انگیزشی1392* نیازي تبار و همکاران (

د از بین کارکنان کمیته ملی مر 75نفر زن و  50پرسشنامه که توسط  125کارکنان کمیته ملی المپیک ایران، از 

المپیک، آکادمی ملی المپیک و ستاد تدارکاتی بازي هاي المپیک و آسیایی، باستثناي کارکنان خدماتی، پاسخ داده 

و ابعاد عوامل انگیزشی (مسولیت پذیري،  ششده بود، استفاه کردند. یافته ها نشان داد که بین عوامل انگیزی

  ) و عجین شدن با شغل کارکنان، رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد؛ اما بینماهیت خودکار و پیشرفت درکار

ابعاد تقدیر و بازشناسی و قدرت تصمیم گیري و عجین شدن با شغل، ارتباط معنی داري مشاهده نشد. بین 

داشتی (ابعاد حقوق و مزیا، امنیت شغلی، روابط بین فردي، سرپرستی، سیاست ها و مدیریت، و هعوامل ب

  شرایط کاري) و عجین شدن با شغل، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

با ابعاد مشارکت توانمند مدیریت در  پژوهشی با عنوان رابطه ابعاد انگیزش به) 2013* نیازآذري و تقوایی (

اتر مدیران دانشگاه آزاد مازندران، در جامعه آماري مشتمل بر رؤسا، معاونان، رؤساي بخش ها و مدیران دف

نفر به   230اداري، آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران پرداختند. حجم نمونه به تعداد 

روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي انتخاب شد و در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که رابطه  بین ابعاد 

  عد انگیزشی داراي باالترین واریانس بود.انگیزش با اجزاي مشارکت توانمند مدیریت معنادار بوده و همچنین ب

) عوامل مؤثر در انگیزش شغلی اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد را 1392* حسینی و همکاران (

پرسشنامه حاکی از آن بود که حیطه بیرونی  230در پژوهشی با همین عنوان انجام دادند که نتایج استفاده از 

و به ترتیب عوامل امنیت شغلی ،  هط درونی از اهمیت بیش تري برخوردار بودعوامل انگیزشی نسبت به محی

حقوق و دستمزد، شرایط کار، موقعیت و ارتقاي شغلی، پیشرفت و توسعه شغلی از اهمیت بیش تري برخوردار 

  .ندشناخته شد عواملاهمیت ترین  ولیت به عنوان کم ئبودند. عوامل استقالل و مس
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) طی پژوهشی با عنوان رابطه انگیزش شغلی و رضایت شغلی  با تعهد سازمانی 1393( * آجیل چی و همکاران

در کارکنان ناجا به بررسی یک جامعه آماري شامل کلیه کارکنان ناجاي حاضر در دانشگاه علوم انتظامی به 

نشان داد که نفر آزمون شونده  100روش نمونه گیري در دسترس پرداختند. نتایج بررسی بر روي جامعه نمونه 

انگیزش شغلی و رضایت شغلی، تعهد سازمانی را به طور مثبت پیش بینی می کند و همچنین از زیر مقیاس 

زیر  هاي انگیزش شغلی، ماهیت وظیفه و اهمیت وظیفه به طور مثبت و   استقالل به طور منفی و همچنین از

ء به طور منفی تعهد سازمانی را پیش بینی   مستقیم به طور  مثبت و ارتقا مقیاس هاي رضایت شغلی، مسئولیت

  می کند.

به بررسی ارزیابی مدل باورهاي خودکارآمدي معلمان بعنوان تعیین کننده  1390در پژوهشی قالئی در سال 

میزان رضایت شغلی آنها در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخت و  به این تنایج دست یافت که 

یم بر میزان رضایت شغلی آنان تاثیر دارد و همچنین میزان خودکارآمدي در خودکارآمدي معلمان بطور مستق

). همچنین 1390(قالئی،  و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد معلمان رابطه اي مثبت و قوي با میزان نمرات

) تحت عنوان بررسی رابطه بین ویژگیهاي شخصیتی 1391در پژوهش دیگري که هاشمی نژاد و منظري توکلی(

و خودکارآمدي مدیران با موفقیت شغلی آنان پرداخت نشان دادند که بین خودکارآمدي مدیران با موفقیت 

شغلی و مولفه هاي آنان رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد؛در این پژوهش نتایج رگرسیون گام به گام 

ت شغلی را تبیین کنند درصد واریانس موفقی 26مشخص کرد که برونگرایی و خودکارآمدي توانستند حدود 

).دیگر تحقیقات نیز نتایج مشابه را نشان می دهند ازجمله درتحقیقی که توسط 1391(هاشمی نژادو منظرتوکلی، 

در ارتباط با بررسی رابطه باورهاي کارآمدي جمعی و  1391عبدلی سلطان احمدي و همکاران در سال 

دوره متوسطه شهر قم انجام شد، به این تیجه رسیدند  باورهاي خودکارآمدي فردي با رضایت شغلی دبیران مرد

که باورهاي خودکارآمدي جمعی با رضایت شغلی و مولفه هاي آن رابطه مثبت و معنا داري دارد، و دو متغیر 

% تغییرات رضایت شغلی 5/19جمعی و باورهاي کارآمدي معلم به صورت معنا داري حدود  يباورهاي کارآمد

).هچنین در تحقیق دیگري که توسط 1391ند(عبدلی سلطان احمدي و همکاران، نمی کمعلمان را پیش بینی 

که بین راهبردهاي ارزیابی شناختی و جلب حمایت اجتماعی(از  بدست آمد) انجام شد این نتیجه 1390شاره(

چه مولفه هاي مسئله محور) با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنی داري وجود دارد. به این معنی که هر 
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تکنسین هاي بیهوشی شاغل در اتاق عمل بیشتر از راهبردهاي ارزیابی شناختی و جلب حمایت اجتماعی یا از 

سبک مقابله مسئله محور با تنش ها استفاده کنند میزان رضایت شغلی آن ها بیشتر است(شاره و همکاران، 

و رضایت شغلی پرستاران پرداخت  میان هوش هیجانی با خودکارآمدي ارتباط ) به بررسی1390).شعبانی(1390

است و عالوه بر آن همبستگی  62/0و نتیجه گرفت که ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و خودکارآمدي

معناددار بوده است(شعبانی،  01/0در سطح  30/0میان هوش هیجانی و خودکارآمدي با ضریب همبستگی 

تعدیل کننده خودکارآمدي و استرس شغلی با  ) به بررسی نقش1389).همچنین در تحقیق دیگري رزمی(1390

سالمت  در منفی نقش سالمت روان و رضایت شغلی کارکنان بانک پرداخت و نتیجه نشان داد استرس شغلی

سالمت روانی و رضایت شغلی بوسیله  در. همچنین رابطه استرس شغلی داردروان و رضایت شغلی 

، خودکارآمدي به عنوان یک عامل فردي، نقش محافظتی در خودکارآمدي تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین

) در تحقیق خود با بررسی نقش 1390).از سویی دیگر شفیع آبادي(1389برابر استرس شغلی دارد(رزمی، 

خودکارآمدي و سبک هاي مقابله با استرس در پیش بینی رضایت شغلی دانشجویان کاورز پرستاري به این 

ک مقابله مسئله محور و دوسبک مقابله هیجان محور دوري گزینی و خویشتن نتیجه رسید که هر چهار سب

داري با رضایت شغلی دانشجویان کارورز پرستاري همبستگی معنی دار مثبت و سبک مقابله هیجان محور 

خودکارآمدي با رضایت همچنین اجتناب با رضایت شغلی دانشجویان همبستگی معنی دار منفی دارد. - گریز

و نتایج نشان دادند که سبک هاي مقابله  هجویان کارورز پرستاري همبستگی معنی دار مثبت داشتشغلی دانش

مسئله محور نسبت به سبک هاي مقابله هیجان محور نقش بیشتري در پیش بینی رضایت شغلی در دانشجویان 

رابطه شغلی با  ) درتحقیق دیگري با بررسی1388).همچنین نوبخت(1390کارورز پرستاري دارد(شفیع آبادي،

خودکارآمدي معلمان راهنمایی مشکین شهر به این نتیجه دست یافت که بین رضایت شغلی و خودکارآمدي 

یا  معلمان همبستگی معنی داري وجود دارد، واز بین مولفه هاي رضایت شغلی، مولفه هاي ماهیت کار

).همچنین در مطالعه 1388نوبخت، سرپرستی و حقوق و دستمزد با خودکارآمدي همبستگی معنی داري دارند(

) در زمینه ارتباط رضایت شغلی و شیوه هاي مقابله با سالمت عمومی کارکنان بخش 1387ایی که بهروزیان(

درصد از کارکنان از سالمت عمومی  57/28خصوصی صنعتی پرداخت نتایج این مطالعه نشان دادند که 

شغلی کمتري برخوردار بوده و بیشتر از روش هاي مقابله  برخوردار نمی باشند. این افراد همچنین از رضایت

اي کمترمفید استفاده می کردند. همچنین نتایج نشان داد که هرچه افراد از رضایت شغلی بیشتري برخوردار 
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بودند سالمت عمومی بیشتري نیز داشتند و عمدتا بیشتر از مکانیسم هاي مقابله اي حل مسئله استفاده می 

) در ارتباط با رابطه توانمند سازي 1385). همچنین در تحقیق دیگري که توسط اصغري(1387ان،نمودند(بهروزی

بین  و و خودکارآمدي با رضایت شغلی انجام داد نتایج نشان دادند که بین توانمند سازي و رضایت شغلی

ابطه اي یافت توانمند سازي و خودکارآمدي رابطه مستقیم وجود دارد. بین خودکارآمدي و رضایت شغلی ر

نشد، درحالیکه توانمند سازي و خودکارآمدي به صورت متقابل با رضایت شغلی رابطه داشتند. تحلیل نتایج 

ارآمدي درمعلمان در افزایش حاکی از رابطه دوسویه بین توانمند سازي و خودکارآمدي است. یعنی خودک

در افزایش خودکارآمدي آنها موثر است. هم  دسازي آنها موثر است و به همین ترتیب توانمندسازي نیزتوانمن

د به گونه اي که با افزایش توانمند سازي و نتوانمندسازي و هم خودکارآمدي بررضایت شغلی نیز تاثیر دار

).در تحقیق دیگري که توسط 1385خودکارآمدي می توان رضایت شغلی را در معلمان افزایش داد(اصغري،

سبک هاي مقابله با استرس و خودکارآمدي با رضایت  ارتباط میان سی) در خصوص برر1388رضاپورمیرصالح(

نتایج نشان دادند که سبک مقابله اي مسئله  انجام داداز تجریبات بالینی دانشجویان کارورز رشته هاي توانبخشی 

 که دنشان دا همچنین محور با رضایت از تجریبات بالینی در دانشجویان همبستگی مثبت معنادار دارد. نتایج

خودکارآمدي بیشترین سهم را در پیش بینی واریانس رضایت از تجریبات بالینی دانشجویان دارد. همچنین نتایج 

نشان دادند که سبک هاي مقابله و خودکارآمدي بطور مشخص و قابل اعتمادي قادر به پیش بینی رضایت از 

رضائی راد و  که همچنین در تحقیقی). 1388د(رضاپورمیرصالح، نتجریبات بالینی در دانشجویان می باش

و ارتباط  پلیس در آستانه بازنشستگی پرداختند) به بررسی روش هاي مقابله با استرس کارکنان 1388همکاران(

کاربرد بعضی از روش هاي مقابله  میان نتایج نشان دادند که ی هاي فردي مورد مطالعه قرار دادندآنها را با ویژگ

ویژگی هایی نظیر توانایی براي  شرط ان در آستانه بازنشستگی و واکنش هاي رفتاري با استرس در میان کارکن

ادامه خدمت، تعداد افراد تحت تکفل و رضایت شغلی ارتباط معنادار آماري وجود دارد.(رضائی رادو همکاران، 

ري، تاب آوري، همچنین در مطالعه تبیین پیامدهاي عوامل روان شناختی مثبت (خودکارآمدي، امیداوا ).1388

که  بدست آمد نتیجه) انجام شد این 1389خوش بینی) بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی که توسط سیماراصل(

خودکارآمدي و خوش بینی رابطه ي معناداري با رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد(سیماراصل، 

به بررسی رابطه میان راهبردهاي  در آن )1387).همچنین در مطالعه ایی که شفیعی سروستانی و شجاعتی(1389

نفر از مشاوران مدارس نواحی آموزش و پرورش شهر  104رویارویی با استرس شغلی و خشنودي شغلی 
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که بین راهبردهاي رویارویی با استرس و  ند% اطمینان نشان داد99تا  95شیراز پرداختند، بررسی ها در سطح 

ته ها نشان دادند که مشاورانی که از راهبرد شناختی رویارویی خشنودي شغلی رابطه معنا داري وجود دارد. یاف

استفاده می کنند نسبت به مشاورانی که از راهبرد هیجانی رویارویی استفاده می کنند از استرس شغلی پایین 

  ).1387تري برخوردارند( شفیعی سروستانی و شجاعتی، 

  در ایرانتحقیقات انجام شده  -2- 2-2

 استرس بین رابطه در خودکارآمدي کننده تعدیل نقش" عنوان تحت اي مطالعه در) 1389(همکاران و رزمی

 انجام کارکنان از نفر 242 روي بر که "تبریز صادرات بانک کارکنان شغلی رضایت و روانی سالمت با شغلی

 قرار ثیرتأ تحت را شغلی رضایت و روانی سالمت با شغلی استرس بین رابطه ،خودکارآمدي که دادند نشان شد،

 معرض در افراد شناسایی پیشگیرانه، هاي ریزي برنامه که داد نشان مطالعه این هاي یافته همچنین. دهد می

  .باشند مفید کاري هاي محیط در توانند می شناختی درمانی هاي مداخله طراحی و خطر

، "ه آزاد اسالمیعلمی دانشگا هیأتبررسی رضایت شغلی اعضاي  ") در1390در پژوهش شهامت و روزگار (

زنان در همه موارد از سطح رضایت پاینتري نسبت به مردان برخوردارند.مردان بیشتر از زنان در ارتباط با کار، 

  همکار، ارتقاء، عوامل انگیزشی و در مجموع، هم از جنبه انگیزشی و هم بهداشتی ابراز رضایت نموده اند.

 شغلی رضایت میزان کننده تعیین عنوان به معلمان ودکارآمديخ باورهاي مدل ارزیابی" عنوان تحت اي مطالعه

 معلمان جامعه از نفر 320 روي) 1391( همکاران و قالئی توسط "آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و آنها

 با و شدند انتخاب اي مرحله چند اي خوشه گیري نمونه روش به جامعه این. شد انجام ساوه شهرستان

 نشان نتایج. گرفتند قرار بررسی مورد شریعت کاظم شغلی رضایت پرسشنامه و رشر خودکارآمدي پرسشنامه

. دارد تأثیر آنان شغلی رضایت میزان بر مستقیم طور به معلمان خودکارآمدي سطح بودن پایین یا باال که بود داده

 دانش لیتحصی پیشرفت و نمرات میزان با قوي و مثبت اي رابطه معلمان در خودکارآمدي میزان همچنین

  .دارد آموزانشان

 با خودکارآمدي باورهاي و جمعی خودکارآمدي باورهاي رابطه") 1391( همکاران و احمدي سلطان عبدلی

 که داد نشان ها تحلیل نتایج. سنجیدند دبیر 285 روي بر را "قم شهر متوسطه دوره مرد دبیران شغلی رضایت
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 معناداري مثبت رابطه (p<0.01) سطح در آن هاي مؤلفه و شغلی رضایت با جمعی خودکارآمدي باورهاي

  .کند می بینی پیش را معلمان شغلی رضایت تغییرات درصد 5/19 همچنین. دارد

لی و بررسی تاثیر پذیري یادگیري سازمانی از رضایت شغلی بر اساس متغیرهاي شغ"پژوهشی تحت عنوان 

نفر از جامعه  136)بر روي 1391همکاران(توسط ملکی و "پزشکی سمنان سازمانی کارکنان دانشگاه علوم

واحد بر  96/0که رضایت شغلی به میزان  دادندکارکنان دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شده ونتایج نشان 

واحد بیشترین عامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی و  74/0با  ییادگیري سازمانی موثر بوده است وسرپرست

در همین راستا نتیجه گیري  .رگذار بر رضایت شغلی شناخته شدندل تاثیواحد کمترین عام 32/0همکاران با 

  خود احساس نارضایتی می کنند بهره وري باالي از خود نشان نمی دهند. شغلشده که کارکنانی که از 

علمی دانشکده  هیأتتجزیه وتحلیل عوامل موثر بر انگیزه پیشرفت اعضاي بھ 	") 1391پورتاشی و همکاران (

علمی دانشگاه کشاورزي تهران انجام شد و  هیأتنفر از اعضاي  65.این مطالعه بر روي پرداختند"کشاورزي

درصد از اعضاي  2/9علمی انگیزه پیشرفت باال بوده و تنها  هیأتدرصد از اعضاي  8/90نتایج نشان داد که در 

ی از جمله ماهیت یومتغییرهاعلمی داري انگیزه پیشرفت پایین بوده اند وهمچنین بین انگیزه پیشرفت  هیأت

 ، ارتباطات و پاداش رابطه معناداري وجود دارد.انکار، همکار

را مورد  "علمی دانشگاه آزاد اسالمی فیروز آباد هیأترضایت شغلی اعضاي ") 1391احمدي و همکاران (

ن داد کمترین علمی انجام شد که نتایج نشا هیأتنفر از اعضاي  35بررسی قرار دادند.این مطالعه بر روي 

علمی  بین اعضاي هیأترضایت از حقوق و دستمزد و بیشترین رضایت از دانش افراد بوده است و همچنین 

زن و مرد در رابطه با رضایت شغلی تفاوت معناداري وجود ندارد و بین استادیاران و مربیان نیز اختالف 

  معناداري وجود ندارد.

 ابعاد اساس بر علمی هیأت اعضاي پیشرفت انگیزه بررسی	به اي مطالعه در) 1391( همکاران و مختارنیا

پرداختندکه نتایج  تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزي پردیس علمی هیأت اعضا از نفر 65 شغلی رضایت

 رابطه ارتباطات و کار ماهیت همکاران، ارتقا، چون متغیرهایی با پیشرفت انگیزه که دادند نشان این مطالعه

  .دارد درصد پنج سطح در معنا داري رابطه پاداش و تسهیالت با و درصد یک سطح در ريمعنادا
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 بیمارستان در هرزبرگ نظریه اساس بر کارکنان شغلی رضایت بر مؤثر عوامل")1392( همکاران و پور نصیري

 نتایج و شد انجام کارکنان از نفر 110 روي بر مطالعه این. دادند قرار بررسی مورد را" قزوین شهر آموزشی هاي

 عوامل عنوان به شغلی امنیت و مناسب دستمزد و حقوق تأمین جهت ریزي برنامه و توجه که ددندا نشان

 عامل هر از بیش انگیزشی، عوامل عنوان به کار در موفقیت احساس و کار در مسئولیت احساس و بهداشتی

   .باشد مؤثر کارکنان عملکرد بهبود در تواند می دیگري

تعیین توان بالقوه انگیزش مشاغل با استفاده از مدلهاي  ") در مطالعه اي تحت عنوان1392اده وهمکاران(احمدز

نفر  70که بر روي  "ویژگیهاي شغلی و رابطه با رضایت شغلی در کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی تهران

دست نتایج به این ران انجام شده ته وزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکیاز کارکنان ستادي معاونت هاي آم

تنوع، مهارت، ماهیت شغلی، اهمیت شغلی و  جمله مشاغل جامعه مورد مطالعه از بین ویژگیرهاي  که یافتند

توان بالقوه انگیزشی و ابعاد آن با رضایت شغلی ارتباط معناداري وجود دارد و از آنجایی که ویژگیهاي شغلی 

می توان در طراحی مجدد مشاغل جهت افزایش رضایت شغلی این مدل را نقش زیادي بر رضایت شغلی دارند 

  به کار گرفت.

عوامل انگیزش شغلی اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد: کاربرد تئوري "مطالعه اي تحت عنوان 

 یزدعضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی  230) روي 1392توسط حسینی و همکاران("انگیزشی هرزبرگ

مقطعی به روش سرشماري در میان اعضاي هیأت علمی انجام گرفته وابزار - ام گرفت.این مطالعه توصیفیانج

جمع آوري اطالعات پرسشنامه دو قسمتی شامل یازده سئوال زمینه اي و جمعیت شناختی و چهل گویه مبتنی 

و شش عامل در حیطه  یبرنظریه دو عاملی انگیزشی هرزبرگ در قالب یازده عامل(پنج عامل در حیطه درون

نشان داده که حیطه بیرونی عوامل انگیزشی نسبت به حیطه درونی از اهمیت  این مطالعه و نتایج بیرونی) بودند.

بیشتري برخوردار است و به ترتیب عوامل امنیت شغلی، حقوق ودستمزد، شرایط محیط کار، موقعیت و ارتقاء 

ان کم برخوردار بوده و عامل استقالل و مسئولیت به عنو شغلی، پیشرفت و توسعه شغلی از اهمیت بیشتري

  . اهمیت ترین عامل شناخته شدند

 در کارکنـان  شـغلی  عملکرد و شغلی رضایت بر سازمانی تعهد و شغلی مشارکت تاثیر" عنوان تحت اي مطالعه

، سـه  هـاي  هتـل  کارکنان از نفر 267 روي بر) 1393(وهمکاران درخشیده توسط"مشهد شهر داري هتل صنعت
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 و شـغلی  رضـایت ، هنجـاري  تعهد و عاطفی تعهد که ددادن نشان نتایج.شد انجام مشهد شهر ستاره پنج و چهار

 می قرار تاثیر تحت را هنجاري تعهد و عاطفی تعهد،شغلی مشارکت.دهند می قرار تاثیر تحت را شغلی عملکرد

 از تواننـد  مـی  مـدیران  همچنـین .است ارگذ تاثیر عملکرد و شغلی رضایت بر شغلی مشارکت نهایت در و دهد

 در سـعی ، مناسـب  تشـویقی  هـاي  سیستم از استفاده با و ها گیري تصمیم در کارکنان مشارکت به توجه طریق

  .نمایند کارکنان شغلی عملکرد و رضایت بردن باال همچنین و کارکنان تعهد افزایش

 در شغلی رضایت و کاري زندگی کیفیت همبستگی" عنوان تحت اي مطالعه در) 1393(همکاران و نویدیان

 شده انجام پرستاران از نفر 266 روي بر که "کرمان پزشکی علوم دانشگاه هاي بیمارستان در شاغل پرستاران

. دارد وجود معناداري و مثبت همبستگی زندگی کیفیت ابعاد و پرستاران شغلی رضایت بین که دادند نشان بود

 پیش را شاغل پرستاران شغلی رضایت نمره از بخشی تواند می پرستاران يکار زندگی کیفیت متغیر همچنین

  .کند بینی

رابطه خودکارآمدي وهوش هیجانی با انگیزه پیشرفت در دانشجویان دانشگاه پیام نور ") 1393میري و همکاران(

ستگی و جامعه تحلیلی از نوع همب - نفر از دانشجویان سنجیدند.این مطالعه توصیفی 341را بر روي  "بیرجند

پژوهش به روش نمونه گیري طبقه اي تصادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند.نتایج حاصل نشان 

داده که رابطه مثبت و معناداري بین خودکارآمدي و نیز مولفه هاي خوآگاهی و مهارت اجتماعی با انگیزه 

  پیشرفت وجود دارد.

بطه ساده و چند گانه خودکارآمدي، اهداف پیشرفت و انگیزه را") در پژوهشی تحت عنوان 1393اکبري (

نفر از  400را بر روي  "پیشرفت در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام داد. این جامعه با استفاده از روش نمونه گیري طبقه اي انتخاب 

که از بین متغیرها مورد بررسی ،متغیر خودکارآمدي واهداف پیشرفت تبحر گرا  استنشان داده  و نتایج حاصل

  درصد از واریانس پیشرفت را تبیین می کنند. 41نقش معناداري در تبیین واریانس پیشرفت دارند ومجموعاً 

 شغلی رضایت و مديخودکارآ با سازمانی هوش رابطه" عنوان تحت اي مطالعه در) 1394( همکاران و شهامت

 با سازمانی هوش بین که ددادن نشان بود شده انجام دبیران از نفر 234 روي بر که" جیرفت شهر متوسطه دبیران
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 انـداز  چشـم ( سازمانی هوش ابعاد بین همچنین و داشته  وجود معناداري رابطه شغلی رضایت و خودکارآمدي

 معنـاداري  رابطـه نیـز    خودکارآمدي و شغلی رضایت و )روحیه و تغییر به میل، مشترك سرنوشت، استراتژیک

 رضـایت  بـراي  تـري  قـوي  کننـده  بینی پیش متغیرها دیگر به نسبت استراتژیک انداز چشم متغیر و دارد وجود

 می کارآمدي خود براي تري قوي کننده بینی پیش متغیرها دیگر به نسبت روحیه متغیر همچنین.باشد می شغلی

  .باشد

  تحقیق هاي خارجی:)2 -1- 2-6

  پژوهش هاي انجام شده در خارج از کشور -15-2

ــل   ــا اردی ــاکین و اوی ــطفی ی ــدي و     2012(44مص ــین خودکارآم ــه ب ــوان رابط ــت عن ــی تح ــه پژوهش ) ب

نشـان دادنـد    پـژوهش  تعهدات کـارو اثـرات آن بـر رضـایت شـغلی حسـابداران رسـمی پرداختـه کـه نتـایج          

و مـی   ي داشـته ارآمدي و تعهـد کـار بطـور مسـتقیم بـا رضـایت شـغلی ارتبـاط معنـادار         خودک فاکتور  هر دو

 -). همچنــین در تحقیــق دیگــري مینــگ2012تواننــد رضــایت شــغلی را پــیش بینــی کننــد(یاکین و اردیــل،  

) بــه بررســی خودکارآمــدي، تــالش و رضــایت شــغلی در کارکنــان 2012(45چــون چــن -چنــگ لــی و یــان

ـ   ر خصوصـیات شخصـیتی و عملکـرد شـغلی پرداختـه کـه نتـایج حاصـله از آن نشـان          امور مالی و تـاثیر آن ب

 رابطـه نیـز  تـالش   همچنـین   وبرعملکـرد شـغلی و رضـایت شـغلی داشـته      خودکارآمـدي اثـر مثبتـی     که داد

ــت  اي  ــامثب ــغل         ب ــرك ش ــد ت ــر قص ــی ب ــر منف ــغلی اث ــایت ش ــغلی دارد و رض ــایت ش ــرد و رض عملک

  ).2012،چون چن -چنگ لی و یان -دارد(مینگ

بـین فرسـودگی شـغلی، سـبک هـاي مقابلـه بـا اسـترس          منظـور بررسـی رابطـه    ) به2010و همکاران( 46ولکر

و رضایت شغلی در کارکنان خدمات درمـان معتـادان بـه مـواد مخـدر در آتـن و زوریـخ دسـت بـه پـژوهش           

خـوداثر بخشـی و   زدند. نتایج نشان دادند کـه اسـتراتژي هـاي مقابلـه اي مسـتقل، ارتبـاط مثبـت و منفـی بـا          

دار بـود(ولکر   ي مسـئله مـدار بـا رضـایت شـغلی معنـا      راهبردهـاي مقابلـه ا   ارتبـاط   وداشـته  رضایت شغلی 

  ). 2010و همکاران، 

                                                 
٤٤.Mustafa Yakin & Oya Erdil 

Chun Chen-Cheng Lai & Yen-Min.٤٥ 
Volker.٤٦ 
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ــا 2012(47اویــومی ــاط ب ــا پژوهشــی در ارتب ــان ) ب ــاثیر آن در   رابطــه می رضــایت شــغلی و خودکارآمــدي و ت

رسـید کـه رابطـه مثبـت و معنـاداري بـین        تیجـه نبـه ایـن    تعهد شغلی معلمـان آمـوزش ویـژه امـور خارجـه     

ــراین  ایــن مطالعــه نشــان داد کــه رضــایت   ،خودکارآمــدي و رضــایت شــغلی خــاص وجــود دارد، عــالوه ب

ــی و    ــیش بین ــل پ ــب قاب ــدي ترکی ــلشــغلی و خودکارآم ــند(اویومی،   قاب ــی باش ــراي همــدیگر م ــادي ب اعتم

2012 .(  

طـه آن بـا سـبک هـاي اسـنادي و رضـایت شـغلی        در خصوص استراتژي هـاي مقابلـه اي درمحـل کـار و راب    

ــورن ــه2007( 48توســط ولب ــده  اي ) مطالع ــه  انجــام ش ــه اي و رضــایت  ک ــاي مقابل ــین راهبرده ــان داد ب نش

پـژوهش بیـانگر ایـن اسـت کـه سـبک اسـنادي جهـت          هـاي   شغلی رابطه اي مثبت وجود دارد. سـایر یافتـه  

ه بازسـازي یـا شـناختی سـبک هـاي مقابلـه اي       مقابله با اسـترس در محـل کـار بیشـتر همـراه بـا حـل مسـئل        

  ).2007تفاده می شده است(ولبورن، بوده و کمتر از سبک  مقابله اي اجتناب اس

بررســی روابــط و اثــرات واســطه اي خودکارآمــدي، منبــع کنتــرل، مقابلــه بــا  ) در تحقیقــی بــه2012( 49ریــد

بـه  پرداخـت و   شـده اسـترالیا    استرس و محـیط کـار بـر مراقبـت و رضـایت شـغلی در پرسـتاران ثبـت نـام         

این نتیجه دسـت یافـت کـه افـزایش خودکارآمـدي و منبـع کنتـرل منجـر بـه کیفیـت بهتـر کـار پرسـتاري و              

  ). 2012رضایت شغلی می شود(رید،

بررســی اثــرات  بــه نفــر از پرســتاران اســترالیا  129) در بــین 2008(50کریســتین ام ویلــی و میشــل اف مکــی

رضـایت شـغلی پرداختنـد . آنهـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه رابطـه            بـه  سـترس  استراتژي هـاي مقابلـه بـا ا   

منفی و معنـا داري بـین اسـتراتژي هـاي مقابلـه بـا اسـترس و رضـایت شـغلی پرسـتاران وجـود دارد. سـایر             

بـه   خلـق و خـوي   در نشان دادنـد کـه اسـتفاده از مقابلـه اجتنـاب، منجـر بـه اخـتالل         هاي این پژوهش  یافته

تــوجهی مــی شــود.این مطالعــه از تــاثیر رضــایت شــغلی بــر تعــدیل تــنش هــا پشــتیبانی مــی    قابــل میــزان 

تحقیقـی   در ، بطوریکـه  را نشـان مـی دهنـد    سـایر مطالعـات نیـز نتیجـه مشـابهی      ).2008کند(ویلی و مکـی،  

اسـترس مـانعی و چالشـی     روابـط میـان    ) در ارتبـاط بـا بررسـی   2008(51که بوسیله دونگ مـی و هیرویـوکی  

                                                 
Oyewumi.٤٧ 
Welborne.٤٨ 

Reid.٤٩ 
Christine M. Vealy & Michael F. Mckay.٥٠ 

Dong Mei & Hiroyuki.٥١ 



      
 

74 

 

اي مقابلـه بـا اسـترس و رضـایت شـغلی در یکـی از شـرکت هـاي دولتـی چـین بـا هـدف دسـته              سبک هـ ، 

بندي تنش هاي شایع در شرکت وبـه منظـور بررسـی روابـط میـان تـنش، سـبک هـاي مقابلـه بـا اسـترس و            

ــگ ژو   549 رويرضــایت شــغلی  ــی در اســتان کان ــر از ســه شــرکت دولت ــایج حاصــل  52نف  انجــام شــد، نت

افـراد از سـبک هـاي مقابلـه مشـکل مـدار بـراي حـل مسـئله اسـتفاده مـی کننـد اثـر              نشان دادنـد کـه وقتـی    

سـبک مقابـل مسـاله     بـین  استرس بر رضایت شغلی رابطه معنادار منفی دارد.ایـن یافتـه هـا بـه ارتبـاط مثبـت      

  ).2008رضایت شغلی اشاره نموده است(دونگ می و هیرویوکی،  ومدار بهنگام استرس 

ــر اســاس مطالعــه قبلــی خــود ( 2007(53در مطالعــه اي کــه خــان  ــدگاه کــه  2006) ب ــات ایــن دی )جهــت اثب

ــه      ــی نمون ــد ملیت ــاي چن ــاظران در شــرکت ه ــزایش رضــایت شــغلی ن ــه اي باعــث اف ــاي مقابل مکانیســم ه

میـزان اسـترس و اسـتفاده از مکانیزمهـاي مقابلـه       ارتبـاط  مـی شـود، بـه بررسـی     54صنعتی طراحـی کـورانجی  

ایـن نتیجــه رسـید کـه اسـتفاده از مکانیزمهــاي مقابلـه اي بـه افــزایش        اي بـا رضـایت شـغلی پرداخــت و بـه    

حد متوسط و یا کمی بـاالتر از حـد متوسـط منجـر مـی شـود. همچنـین آنهـایی کـه تحـت            تا رضایت شغلی

بودنــد امــا از مکانیزمهــاي مقابلــه اي درســتی اســتفاده نمــی کردنــد، رضــایت شــغلی کمتــري  زیــاداســترس 

بــا اسـترس بودنــد   مواجـه  اســتفاده از مکانیزهـاي مقابلـه اي درســتی بـراي     نسـبت بـه کســانی کـه در حـال    

  ). 2007داشتند(خان، 

نتایج بررسی شـاخص هـاي رابطـه بـین هویـت حرفـه اي معلمـان (خودکارآمـدي، رضـایت شـغلی، انگیـزه            

ــدي مشــغول بکــار در آمــوزش متوســطه توســط اســتر  1214و تعهــد) در  ) نشــان 2012( 55تــی -معلــم هلن

نسـبت  خودکارآمـدي و رضـایت شـغلی بـا اهمیـت کـالس درس مـی توانـد احسـاس یـک معلـم را            داد که 

  ). 2012تی، -هویت حرفه اي بعنوان یک شاخص تحت تاثیر قرار دهد(استر به

ــو ــا بررســی اثــر خودکارآمــدي بــه )نیــز در ا2010(56مطالعــه کالســن و مینــگ چی رضــایت شــغلی  رتبــاط ب

ــ   ــان س ــط می ــی رواب ــور بررس ــه منظ ــان ب ــطح   معلم ــنس و س ــاي معلم(ج ــی ه ــان، ویژگ ــه معلم الهاي تجرب

آمـوزش)، ســه حــوزه خودکارآمــدي( اسـتراتژي هــاي آموزشــی، مــدیریت کـالس درس و تعامــل بــا دانــش    
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ــه    ــوع اســترس شــغلی(حجم کــار و اســترس کــالس درس) و رضــایت شــغلی در یــک نمون آمــوزان)، دو ن

 کـه  ایـن مطالعـه نشـان دادنـد     هـاي  کـه یافتـه  نفري معلمین شـاغل بـه نتـایج مشـابهی انجامیـد. بطوری      1430

معلمــانی کــه خودکارآمــدي پــایین داشــته، رضــایت شــغلی پــایین تــري داشــته و در نتیجــه در کــالس درس 

ــااســترس بیشــتري داشــتند  ــیبیشــتري داشــته و اســترس کــالس درس درمعلمــانی کــه  ام خودکارآمــدي  ل

ــاالیی داشــته ــد ب ــاالتري داشتند(کالســن و بودن ).همچنــین در مطالعــه 2010مینــگ چیــو،  رضــایت شــغلی ب

ســطح اســترس، رضــایت شــغلی،  ) در خصــوص بررســی رابــط میــان2004( 57دیگــري کــه توســط ویلیــامز

نفـر  381190سبک اسـنادي و اسـتراتژي هـاي مقابلـه اي بـراي برخـورد بـا اسـترس در محـل کـار بـر روي            

 بـا  ربـی ایـاالت متحـده پرداخـت    %) مرکـز پزشـکی امـور سـربازان بـاز نشسـته در جنـوب غ       50از پرستاران(

تجزیه و تحلیل داده ها نشـان داد کـه سـبک هـاي اسـنادي، رضـایت شـغلی و اسـترس بطـور قابـل تـوجهی            

با راهبردهاي مقابلـه بـا اسـترس در ارتبـاط هسـتند. یافتـه هـا نشـان دادنـد اسـتفاده بیشـتر و مثبـت از انـواع              

بـا سـطح    بطـور قابـل تـوجهی     سـبک اسـناد مثبـت   استراتژي هاي مقابله با اسـترس در پاسـخ دهنـدگان بـا     

و پاســخ دهنــدگان بــا  هرضــایت شــغلی ذاتــی (یعنــی احســاس موفقیــت و اســتقالل) در ارتبــاط بــود يبــاال

ســبک اســناد مثبــت و ســطح بــاالیی از رضــایت شــغلی بــا تمرکــز بــر روي را ه هــاي مثبــت بــراي حــل و  

  .)2004شغلی مرتبط بود(ویلیامز،  فصل استرس ها و اوضاع

بطـور یکـه در ایـن پـژوهش کـه       نـد ) در تحقیق خـود بـه نتیجـه مشـابهی دسـت یافت     2012(58جروج و اندرو

با عنوان اثرات استرس شغلی، ویژگی هـاي شـغلی، سـبک هـاي مقابلـه، و سـبک اسـناد بـر سـالمت روانـی           

ایـت  کـار، کنتـرل، حم   محـل  هـاي   و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه بـود بـه بررسـی ارتبـاط بـین خواسـته      

اجتمــاعی، تــالش، پــاداش، مقابلــه و ســبک هــاي اســنادي در پــیش بینــی اضــطراب، افســردگی، و رضــایت  

ــغلی  ــر 307ش ــگاهی ازنف ــان دانش ــد     در کارکن ــان دادن ــژوهش نش ــن پ ــاي ای ــه ه ــد. یافت ــتان پرداختن انگلس

طوح تـالش درونـی و بیرونـی بـا رفتارهـاي مقابلـه اي و سـبک اسـناد منفـی بـا سـ            و خواسته هاي محل کار

بــاالیی از اضــطراب و افســردگی و رضــایت شــغلی کــم در کارکنــان دانشــگاه همــراه بــود. پــاداش، حمایــت 
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ــایین افســردگی و     و اجتمــاعی ــا ســطوح پ ــت ب ــه اي و ســبک اســنادي مثب ــا رفتارهــاي مقابل ــار ب ــرل ک کنت

  ).2012شد(جروج و اندرو، بااضطراب و رضایت شغلی باال همراه می 

) نتـایج مشـابهی از تحقیـق خـود در زمینـه رابطـه بـین سـبک هـاي مقابلـه           2010(و همکـاران  59لین شاوهیو 

ــین    ــغلی در ب ــایت ش ــترس و رض ــا اس ــائو   132ب ــی ماک ــر دولت ــازمانهاي غی ــه در س ــاعی ک ــددکار اجتم  60م

اي آنهـا نشـان داد مـددکارانی کـه بیشـتر از سـبک هـاي        هـ مشغول بکار بودنـد بدسـت آورنـد. نتـایح یافتـه      

حـد معینـی تحـت     تـا فاده می کردنـد رضـایت شـغلی بـاالتري داشـتند.و رضـایت شـغلی        مقابله اي بالغ است

). از سـایر  2010تاثیر استفاده از همـین سـبک هـاي مقابلـه ا ي بالغانـه مـی باشـد(لین شـاوهیو و همکـاران،          

) کـه بـه بررسـی ارتبـاط     1997(61مشابه نیـز مـی تـوان نـام بـرد ازجملـه مطالعـه اوا کـونرت         نتایجمطالعات با

معلــم مــدارس راهنمــایی  220ین فرســودگی، اســترس، رضــایت شــغلی و ســبک هــاي مقابلــه اي در بــین بــ

بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه معلمـانی کـه متمرکـز بـر مقابلـه             و در یک منطقه بزرگ شهري اقدام نمـود 

منفی براي حـل مسـئله هسـتند سـطوح بـاالتري از خسـتگی عـاطفی، مسـخ شخصـیت و رضـایت شـغلی را            

ــزارش ن ــدگ ــ  . مودن ــر جنس ــان از نظ ــه در معلم ــت ک ــاکی از آن اس ــایرنتایج ح ــودگی  یتس از لحــاظ فرس

شــغلی، اســترس شــغلی، رضــایت شــغلی و ســبک هــاي مقابلــه ایــی تفــاوتی وجــود نداشــت(اوا کــونرت،   

1997.(  

ــه  ــامبر اي  در مطالع ــه گ ــه  در آن )2005( 62ک ــی رابط ــه بررس ــان ب ــدي  می ــغلی  ،خودکارآم ــگ ش و  فرهن

میان مربیان خبـره ورزشـی بـا هـدف شناسـایی سـطوح ر ضـایت شـغلی مربیـان ورزشـی            رضایت شغلی در

 نتـایج معنـادار بـودن     پرداخـت بر اساس ارزیابی سـطح خـود از خودکارآمـدي و درك خـود از فرهنـگ کـار       

رضــایت شــغلی را نشــان داد. از دیگــر نتــایج ایــن مطالعــه عــدم خودکارآمــدي  وخودکارآمــدي میــان  رابطـه 

  ). 2005ی رضایت شغلی است(گامبر، جمعی براي پیش بین و فرهنگ کار

ــل  ــاثیر) 2010( 63مطالعــه گابری ــراي بررســی ت ــق فــروش   ب خودکارآمــدي و رضــایت شــغلی عملکــرد موف

ــار   ــه اي در کســب و ک ــغلی و     115حرف ــه رضــایت ش ــان داد ک ــروش نش ــی ف ــه ای ــار حرف ــر کاســب ک نف
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و رابطـه معنـی داري بـین رضـایت شـغلی و       ته داشـ انجـام فـروش حرفـه اي     تـاثیر زیـادي در  خودکارآمدي 

ــل،   ــود دارد(گابری ــدي وج ــا2010خودکارآم ــین روم ــاران( 64).همچن ــه  2010و همک ــري ب ــی دیگ ) در تحقیق

مسـتقیم بـر رضـایت شـغلی او دارد و اثـر جمعـی        يدسـت یافتنـد کـه خودکارآمـدي معلـم اثـر       ها این یافته

مــی دهــد امــا اثــر مســتقیمی بــر رضــایت شــغلی بطــور مســتقیم خودکارآمــدي معلــم را تحــت تــاثیر قــرار 

رضــایت شــغلی، اعتمــاد بــه نفــس، فرســودگی شــغلی و خودکارآمــدي بــا   .)2010نــدارد(روما و همکــاران، 

-2010هــدف بررســی ســازه هــاي رضــایت شــغلی در معلمــان ویــژه آمــوزش خــاص در ســال تحصــیلی   

حاصــل ازآن پــژوهش نشــان داد  و نتــایج نــد) مــورد بررســی قــرار گرفت2010( 65توســط بردلــی دبلیــو 2009

ــغل    ــرك ش ــدم ت ــی در ع ــش مهم ــدي نق ــل خودکارآم ــه عوام ــط ک ــا   توس ــغلی آنه ــایت ش ــان و رض معلم

  ). 2010(بردلی دبلیو، .دارد

ــق  )2008و همکــاران(66گــل باســی  ــین راهبردهــاي مقابلــه اي، ویژگــی   در تحقب ــط ب ــه بررســی رواب کــه ب

 شـاغل در یـک بیمارسـتان از دانشـگاه کامهیوریـت     نفـر از پرسـتاران    186هـاي فـردي و رضـایت شـغلی در     

پرسـتارانی کـه بـا اعتمـاد بـه نفـس و خـوش بینانـه از         در  کـه دست یافتنـد:   یجه ترکیه پرداختند به این نت  67

راهبردهــاي مقابلــه اي مثبــت بــا اســترس اســتفاده مــی کردنــد یــک رابطــه مثبــت معنــی داري بــین رضــایت 

. دیگـر نتـایج حـاکی از ایـن بـود کـه رضـایت شـغلی پرسـتاران          ود داردوجـ شغلی و ابعاد راه هاي مقابله اي 

). 2008بــا اســتخدام قــرار داد محــدود بــاالتر از پرســتاران بــا اســتخدام رســمی بود(گــل باســی و همکــاران، 

 وخــود ارزیــابی اعتمــاد بــه نفــس، خودکارآمــدي عمــومی میــان  بررســی رابطــه ي ی بــه منظــور در تحقیقــ

) بـه ایـن یافتـه هـا دسـت پیـدا کردنـد کـه خودکارآمـدي          2001(68اج و بونـو رضایت و عملکـرد شـغلی جـ   

همبستگی باالیی بـا رضـایت و عملکـرد شـغلی دارد و مـی توانـد پـیش بینـی کننـده خـوبی بـراي رضـایت             

  ).2001شغلی باشد(جاج و بونو، 

 عامل عنوان به معلمان خودکارآمدي باور" عنوان تحت اي مطالعه) 2006( همکاران و کاپارا ویتوریا جیان

 در دبیرستان 75 در معلم 2000 از بیش روي بر "آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و شغلی رضایت کننده تعیین

                                                 
Ruma.٦٤ 

Brdley W.٦٥ 
Golbasi.٦٦ 

Cumhuriyet.٦٧ 
Judge & Bono.٦٨ 
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 و شغلی رضایت بر معلمان فردي خودکارآمدي باورهاي که داد نشان مفهومی مدل آنالیز. دادند انجام ایتالیا

  .کند می بینی پیش را پیشرفت حسطو و دارد بسزایی تأثیر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت

 رابطه بررسی به داد انجام اطالعات پردازش کارکنان از نفر 210 روي بر تایوان در که اي العهمط در) 2008(چن

 و پیشرفت انگیزه بین که داد نشان نتایج. پرداخت شغلی رضایت با شخصیتی هاي ویژگی و پیشرفت انگیزه بین

 استقالل و بودند تر اي حرفه که کارکنانی همچنین.دارد وجود مثبتی رابطه لیشغ رضایت کننده تبیین متغیرهاي

  .بودند کرده گزارش باالتري شغلی رضایت داشتند باالتري

 و زن کارمندان سازمانی تعهد و شغلی رضایت شغلی، انگیزه بین رابطه بررسی با) 2009( همکاران و وارسی

 اگر دارد، وجود سازمانی تعهد و شغلی رضایت شغلی، انگیزش بین معناداري ارتباط که دکردن مشخص مرد،

  .است تر قوي سازمانی تعهد بر شغلی رضایت اثر چه

علمی رشته پرستاري در  هیأترضایت شغلی اعضاي ") مطالعه اي تحت عنوان2010کاتلین و همکاران (

که  دادندنشان  حاصل نتایج کهد دانشکده محلی فلوریدا انجام دادن 23بر روي  "دانشکده هاي محلی فلوریدا 

ی برخوردار یو به طور کلی از رضایت شغلی باال داشتهاز حقوق و دستمزد خود رضایت  علمی هیأتاعضاي 

  هستند و شغل خود را دوست دارند.

انگیزش شغلی، رضایت شغلی و تعهد شغلی کارکنان مخابراتی تایلند را  میان )رابطه2010بهساجسانگوان(

  نشان داد که همبستگی مثبت و معناداري بین انگیزش و رضایت شغلی وجود دارد. بررسی کرد و

 بر آن تأثیر و شغلی تعهد و خودکارآمدي بین ارتباط" عنوان تحت اي مطالعه) 2012(همکاران و یاکین مصطفی

 و آمديخودکار که دادند نشان نتایج رگرسیون مدل و شناختی تئوري اساس برو  دادند انجام "شغلی رضایت

   .گذارند می تأثیر شغلی رضایت روي بر شغلی تعهد

دانشکده  به این نتیجه رسید که  پیش بینی رضایت شغلی کارکنان"مطالعه اي تحت عنوان  با )2013دیویس (

که بین عوامل  انجام گرفت"نفر از پرستاران دانشکده پرستاري فلوریدا  134که بر روي "پرستاري فلوریدا 

   .داشتی ارتباط معناداري وجود داردانگیزشی و به
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رضایت شغلی ،تعهد و خودتنظیمی  براثرات بحران "مطالعه اي تحت عنوان  در )2013مارکوویچ و همکاران (

نفر از کارکنان موسسه فن آوري  882که بر روي  "در موسسه آموزشی و فن آوري الکساندراز تسالونیکی یونان

که پس از شروع بحران، رضایت شغلی و همچنین تعهد  این نتیجه رسیدند به الکساندر یونان انجام گردید و

  سازمانی و عاطفی کم می شود.

رضایت در کارکنان هتلهاي  و دلبستگی شغلی ،تعهد") پژوهشی تحت عنوان 2014زوپیاتیس و همکاران(

این  ه است.نتایجانجام گرفت "نفر از کارکنان هتلهاي قبرس 482قبرس انجام دادند.این پژوهش بر روي "

بین دلبستگی شغلی ، تعهد عاطفی و رضایت شغلی بیرونی  ینشان داده اند که ارتباط معنادار مثبت پژوهش

  وذاتی وجود دارد.

بررسی رضایت شغلی و عملکرد شغلی کتابداران دانشگاه فوجن تایوان توسط "در مطالعه اي تحت عنوان 

ولیک تایوان ان گروه علوم کتابداري و اطالع ، دانشگاه فوجن کاتنفر از کارکن 63)که بر روي 2014پینگ پنگ(

  د که بین رضایت شغلی و عملکرد شغلی رابطه معناداري وجود دارد.ننشان می ده انجام گردید

حمایت از کارکنان بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی خطوط هوایی  تاثیر بررسی"مطالعه اي تحت عنوان در 

رفت  ونتایج نفر از کارکنان خطوط هوایی تایوان انجام گ 353) بر روي 2014ط پین یه (توسط توسکه   "تایوان

که حمایت از کارکنان باعث ایجاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان خطوط  حاصل حاکی از آن بود

  .       هوایی گردیده است

علمی موسسه هاي غیر  هیأتاي انگیزش پیشرفت اعض ") در مطالعه ي خود تحت عنوان 2015کریشنا (

علمی در دهلی هندوستان صورت گرفت نشان  هیأتزن) از اعضاي  20مرد و  30نفر ( 50که بر روي  "دولتی

). همچنین بین =5/0pداد که بین نمره انگیزش پیشرفت و جنسیت مرد و زن ارتباط آماري معناداري دیده نشد(

   ). =6/0pلج و دانشگاه نیز تفاوت آماري معناداري دیده نشد(علمی کا هیأتنمره انگیزش پیشرفت در اعضاي 
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 فصل سوم

 شروش اجراي پژوه
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  مقدمه:)1 - 3

ها،  تحقیق علمی، پیگیري یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق براي شناسایی مشکالت، گردآوري داده

ي نهایی این فرایند، کشف واقعیات جدیدي است  نتیجههاست و  ها و استنتاج معتبر از آن تجزیه و تحلیل داده

). اتخاذ روش تحقیق علمی، یکی از 13، ص1392کند تا مشکالت موجود حل شوند(سکاران،  که کمک می

ترین  یکی از مهمبا توجه به اینکه ). 12 :هاي دستیابی به دستاوردهاي قابل قبول و علمی است(همان منبع راه

  ).17: 1390متدلوژي آن است. (مقیمی، هاي تحقیق علمی،  جنبه

  فرآیند اجراي تحقیق)2 - 3

روش تحقیق و پس از آن به مواردي همچون جامعه آماري تحقیق، نمونه  به در این فصل کوشش شده ابتدا

پایایی ابزار، ، تعیین روایی و داده هاآوري  حجم نمونه، روش و ابزار جمعتعیین گیري،  آماري و روش نمونه

  .پرداخته شود روش تجزیه وتحلیل داده هاو  مقیاس اندازه گیري

   روش تحقیق)3 - 3

 70وبه لحاظ هدف کاربردي می باشد ) غیرآزمایشی( 69از نوع پیمایشی  تحقیق روش تحقیق حاضر ازنظر نوع

ازطریق پرسشنامه می باشد.وبراي  ي داده هاوازنظر جمع آوري داده ها میدانی می باشد.ابزار گردآور است

تحلیل داده ها از تکنیک هاي آمارتوصیفی استفاده می شود.براي آزمون فرضیه هاي تحقیق از آزمون هاي 

 SMARTPLS وSPSS24  هاي  نرم افزار از ها داده تحلیل و تجزیه جهت پارامتریک بهره گرفته می شود ونا

  استفاده می شود.

  جامعه آماري ،نمونه،روش نمونه گیري وتعیین حجم نمونه آماري)4 - 3

می باشد که با توجه  کارکنان ومدیراناستان گیالن شامل  بانک سپه رسمی کارکنان جامعه آماري  این تحقیق ،

  نفر میباشد.300به جدید ترین آمار بدست آمده، جامعه آماري پژوهش حاضر  

                                                 
٦٩ Descriptive Research 
٧٠ Applied Research 
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در این  .می باشد تصادفی سادهجامعه آماري  کوچک بودندر پژوهش حاضربه لحاظ روش نمونه گیري نیز 

حجم نمونه ،حجم جامعه  استفاده شده است که با داشتن تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران براي پژوهش

  صورت زیر است: محاسبه حجم نمونه کوکران نیز به مورد نظر بدست خواهد آمد. فرمول اصلی

  با توجه به فرمول ذیل مشخص می گردد: تعداد نمونه

 

nحجم نمونه=    

Z= 96/1 

Pq =5./  

D(مقدار خطا)مقدار اشتباه مجاز=  

Nحجم جامعه =  

 
 

168
)515.0.()96.1()05.0)(300(

)515.0.()96.1(300
222

2




  

  نفر بدست آمده است.168  با توجه به جامعه آماري و فرمول کوکران تعداد نمونه

  ده هاروش وابزار جمع آوري دا)5 - 3

شود که محقق براي گردآوري  هایی اطالق می هاي میدانی به روش روشروش جمع آوري داده ها میدانی است.

ناگزیراست به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط ونیز برقراري ارتباط مستقیم با واحد  داده ها

مورد نظر خود را گردآوري  داده هايا و غیره ها،مورده تحلیلی عینی افراد،اعم از انسان، مؤسسات،سکونتگاه

ها و وسایلی هستند که محقق به کمک  گیري مقیاس توان گفت ابزار اندازه گیري می در تعریف ابزار اندازه. کند
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متداول  ابزارهاي). 171 :1392نیا، ها قادر است اطالعات مورد نیاز خود را گردآوري،ثبت و کمی نماید(حافظ آن

  انداز:  آوري اطالعات میدانی عبارتو معروف گرد

  ترکیبی  ) 6تصویربرداري ) 5آزمون ) 4اي  مشاهده) 3اي  مصاحبه) 2اي  پرسشنامه) 1

است که در مطالعه ه شرح زیر استفاده شده است. الزم به ذکرپرسشنامه استاندارد ب چهاردر تحقیق حاضر از 

  است. ت تجزیه و تحلیل را کسب کردهد نیاز جهو اطالعات مور عرسشنامه توزیپ 168 اصلی محقق تعداد

  توانمند سازي کارکنانپرسشنامه  الف: 

ها از سوي  و آن شدهاستفاده  پرسشنامه) 9تا1(سواالتگویه نه، از توانمندسازي کارکنان  پرسشنامه مربوط به

Men (2010)  اند شده اقتباس.   

  وري است فرد شایسته اي هستم. احساس میکنم براي اجراي وظایفی که براي جایگاه من ضر

  در ارتباط با توانایی ها و مهارت هاي خود براي شغل خویش احساس اعتماد به نفس میکنم.

  براي اینکه گاهی اوقات تصمیماتی را به منظور عملکرد خوب اتخاذ کنم از اختیار برخوردارم.  

  اذ میکنم.مدیرم به من اعتماد دارد که در شغل خویش تصمیمات درستی را اتخ

  .من براي راحتی و آزادي در انجام دادن شغل خویش فرصت قابل توجهی دارم

  بر آنچه در واحد کاري ام اتفاق میافتد ،تاثیر چشمگیري دارم.

  میتوانم در مورد چگونگی انجام دادن کارم تصمیم بگیرم.

  فعالیتهاي کاري ام برایم کامال معنا دار هستند.

 غلم تسلط دارم.یا مهارتهاي مورد نیاز شغلم را دارم.به مهارتهاي مورد نیاز ش

  کارتیمیپرسشنامه  ب: 

  که از سويتشکیل شده   رسشنامه) پ17تا10(سواالتگویه هشتپرسشنامه بکارگرفته شده براي کارتیمی از
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 Shanhan, Best, Fich & Sutton (2007)  استشده  ارائه .  

  کارها کمک میکنند. جام تیم در واحد من به یکدیگر در ان اعضاي

  اعصاي تیم من احساس تعلق و نزدیکی زیادي نسبت به یکدیگر احساس میکنند.

  اعضاي تیم من بسیار یکدیگر را محترم می شمارند.  

   اعضاي تیم من با یکدیگر کار میکنند.

   .اعضاي تیم من یکدیگررابراي موفق شدن تشویق می کنندوقتیکه درحال انجام وظایف هستند

  کار میکنند. يیکدیگر براي انجام یک وظیفه واحدي تیم با اعضا

  تصمیم گیري بوسیله اجماع نظرات گرفته میشود.

  مدیران ما معتقدند که نظارت سخت گیرانه ، نتایج بهتري را در پی خواهد داشت .

  آموزش کارکنانپرسشنامه ج: 

که از  تشکیل شده پرسشنامه) 22تا18ت(سواالگویه  پنجپرسشنامه بکارگرفته شده براي آموزش کارکنان از

    است.شده  توسعه داده Schmidt (2004)سوي 

  واحدمن فرصتهاي آموزشی/یادگیري را براي رویارویی بانیاز هاي متغیرمحل کارایجاد میکند.  

  آموزش و توسعه در واحد ما تشویق شده و پاداش داده میشود. 

  راي شغلم مفید و مناسب است. بآموزش شغلی  به طورکلی ، من احساس میکنم 

  کال آموزش هایی که من در کار دریافت میکنم متناسب با نیازهاي کاري می باشد. 

  اساسا در مورد حجم آزمون هایی که در شغل دریافت میکنم راضی هستم.

  رضایت شغلید: پرسشنامه 
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ارزیابی  پرسشنامه) 30تا23(سواالت گویه ايهشت باشد از طریق شاخص  متغیر وابسته که رضایت شغلی می

  شده است.  ) توسعه دادهSabri, Ilyas & Amjad )2011گردید که از سوي 

  کارهایی که در محل کاري خویش انجام میدهم را می پسندم. 

  از درآمد خود در شغل فعلی راضی هستم. 

  شغل من براي مخارج ضروري ام کافی است.

  رم.با حقوقم توان خرید کاال هاي تجملی را دا

  تجهیزات اداري مناسب در محل کار وجود دارد.

  بسیار خرسندم از اینکه نسبت به دیگر موسسه ها این موسسه را انتخاب نموده ام. 

  ء وجود دارد.فرصت مناسب براي ارتقا

  به طور کلی از شغل فعلی خویش راضی هستم.

  . ضریب اعتبار پرسشنامه مذکور به روش آلفاي کرونباخ محاسبه شده است

  پرسشنامه 72و پایایی 71روایی )6 - 3

در هر تحقیق علمی به روش تجربی، وسیله اندازه گیري باید روا و پایا باشد. در این قسمت روایی و پایایی 

  .پرسشنامه بررسی می شود

  پایایی

 73روش ضریب آلفاي کرونباخ کید بر همسانی درونی سواالت ازأنامه ت در این تحقیق براي تعیین پایایی پرسش

براي مجموع سواالت مرتبط با هر SmartPLS 3 استفاده شده که به وسیله نرم افزارو ضریب پایایی ترکیبی 

                                                 
71- Validity 
72- Reliability 
73- Cronbach's Coefficient Alpha 
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پایایی پرسش هاي مطرح شده براي اندازه گیري هر متغیر، با استفاده از ضریب آلفاي  شده است. متغیر محاسبه

  ) ذکر شده است.1-3( در جدول  و ضریب پایایی ترکیبی کرونباخ

همانطور که مشاهده می شود ضریب آلفاي کرونباخ به علت همسان فرض کردن وزن مقادیر دقیقی را در  

آن را با ذکر در محدودیت  0,6اختیار پژوهشگر قرار نمی دهد. این در حالی می باشد که می توان مقادیر باالي 

بی به علت همسان فرض نکردن وزن ها مقادیر مطلوب و کارا هاي تحقیق مورد پذیرش قرار داد اما پایایی ترکی

تري را در اختیار پژوهش قرار داده است که مبناي اصلی سنجش پایایی در این تحقیق پایایی ترکیبی می باشد. 

  ) مطلوبیت ضرایب آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی را بخوبی نشان داده است.2- 3) و (1- 3نمودار (

 الزم است. CRو  براي ضریب آلفا 7/0براي پایا قلمداد کردن یک ابزار حداقل مقدار لف، براساس منابع مخت

گونه که در  همان توان ابزار طرح شده را بر اساس شیوه هماهنگی درونی متغیرها پایا قلمداد کرد.	لذا می

ی توان گفت مقدار می باشد که م 7/0باالتر از براي متغیرها  CRمشاهده می شود مقدار ضریب  )1-3( جدول

  . مناسبی است و نشانگر همسانی درونی باالیی است

  مربوط به سواالت هر متغیر CRضرایب آلفاي کرونباخ و  ):1 -3جدول شماره

 CR آلفا کرونباخ سواالت متغیر

کارکنان يتوانمندساز  1-9  0,794 0,912 

یمیکارت  10-17  0,904 0,872 

موزش کارکنانآ  18-22  0,836 0,899 

یشغل تیرضا  23-30  0,783 0,861 

  

  روایی

مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیري می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار براي آن طراحی شده 

و  است را اندازه گیري کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیري هاي نامناسب
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در این تحقیق عالوه بر روایی محتوا و تایید نظر را بی ارزش و ناروا سازد.  ناکافی می تواند هر تحقیق علمی

  استاد محترم راهنما از روایی سازه در دو بخش روایی همگرا و روایی واگرا نیز استفاده شده است.

  ها (بار عاملی) صحت معرف )7 - 3

عتقدند که یک متغیر مکنون باید بخش قابل توجهی از پراکندگی هر معرف را توضیح دهد پژوهشگران م

هاي مشاهده شده آن یعنی  درصد). بنابراین قدر مطلق همبستگی بین یک سازه و هر کدام از متغیر 50(معموال 

ف باید داراي بار باشد. به عبارت دیگر هر معر 7/0قدر مطلق بارهاي خروجی استاندارد شده باید بیشتر از 

  بر روي متغیر مربوط به خود باشد. 7/0عاملی بیشتر از 

دهد. همانطور که  جدول زیر مقادیر بارهاي عاملی و به عبارت دیگر مقادیر وزن بارهاي عاملی را نشان می

نشان  باشند که می 7/0هاي خود، داراي بار عاملی بزرگتر از  گردد؛ تمامی سواالت بر روي متغیر مشاهده می

  باشد. ي مناسب بودن سواالت به جهت تخمین متغیر مربوطه می دهنده

  مقادیر بارهاي عاملی براي روایی همگرا ):2 -3جدول شماره

 بارهاي عاملی معرف ها متغیر

کارکنان يتوانمندساز  

  

Q1 0,961 

Q2 0,741 

Q3 0,847 

Q4 0,747 

Q5 0,829 

Q6 0,925 

Q7 0,725 

Q8 0,718 

Q9 0,943 

یمیکارت  Q10 0,836 

Q11 0,724 
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Q12 0,746 

Q13 0,963 

Q14 0,927 

Q15 0,920 

Q16 0,753 

Q17 0,846 

 آموزش کارکنان

  

  

Q18 0,871 

Q19 0,765 

Q20 0,684 

Q21 0,773 

Q22 0,936 

یشغل تیرضا  Q23 0,774 

Q24 0,767 

Q25 0,951 

Q26 0,863 

Q27 0,827 

Q28 0,915 

Q29 0,941 

Q30 0,759 
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  تجزیه و تحلیل روایی ابزار اندازه گیري)8 - 3

  بررسی روایی همگرا )1 -3- 8

یک سازه به کار گرفته شده اند از همبستگی روایی همگرا به این معناست که آیا شاخصه هایی که براي سنجش 

). به جهت بررسی 2013مناسبی با یکدیگر براي سنجش آن متغیر برخوردارند یا خیر؟(جمشیدي و خانی، 

را به عنوان معیاري براي اعتبار   AVE) متوسط واریانس استخراج شده 1981روایی همگرا فورنل و الرکر (

بیانگر اعتبار همگراي کافی است، به این معنی که یک  5/0برابر با  AVEدار کنند. حداقل مق همگرا پیشنهاد می

هایش را تبیین کند. همانطور که در  تواند به طور میانگین بیش از نیمی از پراکندگی معرف متغیر مکنون می

. با توجه به باشد می 5/0هاي تحقیق، بزرگتر از  براي تمام متغیر AVEشود؛ کلیه مقادیر  مشاهده می 3- 3جدول 

  توان گفت که مدل از روایی همگراي مطلوبی برخوردار است. مقادیر نشان داده شده؛ می

  (AVE)مقادیر متوسط واریانس استخراج شده  ):3 -3جدول شماره

متوسط واریانس استخراج شده   متغیرها

)AVE(  

کارکنان يتوانمندساز  594/0  

یمیکارت  612/0  

  636/0 آموزش کارکنان

یشغل تیرضا  607/0  

  

  روایی واگرا )2 -3- 8

استفاده شده است. براساس  (Fornell and Larcker, 1981)براي بررسی روایی ممیز از جدول فورنل الرکر

ام متغیرها از ضرایب ) نتایج نشان می دهد که مقدار جذر متوسط واریانس استخراج شده براي تم4- 3جدول (

  همبستگی آن با سایر متغیرها بیشتر می باشد که نشان دهنده روایی ممیز مناسب متغیرهاست.
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  روایی ممیز براساس جدول فورنل الرکر):4 -3جدول شماره

 يتوانمندساز متغیر

 کارکنان

یمیکارت آموزش  

 کارکنان

 تیرضا

یشغل  

کارکنان يازتوانمندس  
0.760    

یمیکارت  
0.422 0.781   

 آموزش کارکنان
0.667 0.428 0.783  

یشغل تیرضا  
0.673 0.497 0.428 0.812 

  

  مقیاس اندازه گیري)9 - 3

-هایی که به آسانی قابل اندازهها، عقاید و سایر خصیصهها، قضاوتها براي سنجش نگرشبه طور کلی مقیاس

  ).1390روند (سرمد و دیگران،گیري نیستند، به کار می

، یک مقیاس فاصله اي است که از تعدادي عبارت و گزینه جوابیه تشکیل شده است.گزینه پنج گزینه ايطیف 

هاي جوابیه دراین مقیاس، معموالً نشانگر میزان موافقت و مخالفت پاسخگو نسبت به یک موضوع یا مفهوم 

یا منفی است. از طریق این مقیاس می توان حساسیت، نگرش، باور و احساسات پاسخگو را  معین، اعم از مثبت

  ).1390تعیین کرد (خاکی،

به صورت زیر  پنج گزینه ايگذاري کمی سؤاالت از طیف  در پرسشنامه طراحی شده جهت امتیازدهی و ارزش

                           استفاده شد: 
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  گزینه اي5 یفط):5 -3جدول شماره

 ي انتخابی  گزینه بسیار کم کم متوسط  زیاد بسیار زیاد

 امتیاز  1 2 3 4 5

  

  داده هاتجزیه و تحلیل  هاي روش)10 - 3

براي تحلیل داده ها از تکنیک هاي آمارتوصیفی استفاده می شود.براي آزمون فرضیه هاي تحقیق از آزمون هاي 

 وSPSS24 هاي  نرم افزار از ها داده تحلیل و تجزیه تریک بهره گرفته می شود وجهتپارامنامناسب 

SMARTPLS .افزار  در واقع، در ابتدا با استفاده از نرم استفاده می شودSPSS24 هر متغیر در قالب جداول و ،

براي تعمیم  ها و در کل ها، آزمون فرضیه هاي آماري توصیف شده و سپس جهت تجزیه و تحلیل داده شاخص

 ) PLS(بر مبناي حداقل مربعات جزئی  74سازي معادله ساختاري نتایج از نمونه به جامعه آماري از روش مدل

مورد  t-valueفرضیات با استفاده از سطح تجزیه و تحلیل در این تحقیق، فردي است. استفاده شده است. 

شود و اگر  قرار گیرد، فرضیه رد می -96/1+ و 96/1متغیر در حد فاصل  t-valueآزمون قرار گرفتند. اگر مقدار 

شود. در زیر به شرح  + باشد، فرضیه تأیید می96/1تر از  و یا بزرگ - 96/1تر از  متغیر کوچک t-valueمقدار 

  سازي معادله ساختاري پرداخته شده است.  روش مدل

  الگوسازي معادالت ساختاري)11 - 3

نمونه  بنامآمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی هاي در تحلیل

ها و شود.  به عبارتی، پژوهش گر با استفاده از دادهجامعه تعمیم داده می بنامي تر بزرگچگونه به گروه 

متغیرهاي پنهان پژوهش  پردازد.می مطالعه موردهاي جامعه اطالعات حاصل از نمونه آماري به برآورد ویژگی

ي نیستند و توسط تعدادي متغیرهاي آشکار ریگ اندازه قابلمستقیم  طور بهپذیر برخالف متغیرهاي مشاهده

ترین روش براي بررسی مدل پژوهش سازي معادالت ساختاري مناسبشوند. در این حالت، مدلسنجیده می

  است.

                                                 
٧٤ Structural Equation Modeling(SEM) 
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افزار ) و نرمPLSرویکرد حداقل مربعات جزئی ( با 75سازي معادالت ساختاريدر این پژوهش از مدل

SMARTPLS ها در روش حداقل ها نیز بر اساس الگوریتم تحلیل دادهداده لیوتحل هیتجزشود و استفاده می

گیرد. است صورت می» هاي پژوهشآزمون فرضیه«و » 76بررسی برازش مدل«مربعات جزئی که شامل دو بخش 

ه بر می گردد که روش حداقل مربعات جزئی بر خالف نرم افزار هاي نسل اول مدل دلیل این امر نیز به این نکت

سازي معادالت ساختاري مانند لیزرل یا آموس به حجم نمونه و نرمال بودن توزیع متغیر ها حساس نمی باشد 

  و با وجود متغیرهاي تعدیل گر استفاده از این رویه مناسب تر است. 

شود. این  ، ابتدا بارهاي عاملی انجام می smartpls2یل آماري با استفاده از نرم افزار به منظور انجام فرآیند تحل

مقدار میزان شدت رابطه میان یک متغیر پنهان و متغیر آشکار مربوطه را طی فرآیند تحلیل مسیر مشخص می 

ند. همچنین اگر این کند و هرقدر این مقدار بیشتر باشد، آن شاخص سهم بیشتري در تبیین آن سازه ایفا می ک

  می باشد.شاخص منفی باشد نشان دهنده تاثیر منفی آن  در تبیین سازه مربوطه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
٧٥ Structural Equation Modeling (SEM) 
٧٦ Goodness of Fit Index 
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 چهارمفصل 

 یافته هاي پژوهش
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  ) مقدمه1 - 4

توانمندسازي کارکنان، کار تیمی و آموزش کارکنان بر رضایت شغلی کارکنان  ریتأث "تحقیق حاضر با عنوان 

 تحقیق گیري در این تحقیق تصادفی ساده بوده است. در انجام شده است. روش نمونه "استان گیالن بانک سپه

دهند.  می تشکیل آماري تحقیق را  بانک سپه استان گیالن شامل کارکنان و مدیران جامعه یکارکنان رسمحاضر 

بخش آمار توصیفی از  عدد پرسشنامه به منظور تحلیل و بررسی جمع آوري شد. در 168در نهایت تعداد 

جداول و نمودارهاي فراوانی، توصیفی از وضعیت شاخص هاي دموگرافیک و فرضیات تحقیق ارائه گردید. 

همچنین از آمار استنباطی به منظور رد یا تایید فرضیه هاي تحقیق استفاده شده است. در آمار توصیفی به بررسی 

ریانس پرداخته شده است. در قسمت دموگرافیک شاخص شاخص هایی از قبیل میانگین، انحراف معیار و وا

هاي از قبیل سن، جنسیت و تحصیالت بررسی شده است. در بخش آمار استنباطی، به منظور بررسی فرضیات 

  استفاد شده است. SmartPLS 3تحقیق از مدل سازي معادالت ساختاري با کمک نرم افزار 

  

  از ویژگی هاي جمعیت شناسی یافته هاي حاصل)2 - 4

در این بخش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک هاي آمار توصیفی نظیر ایجاد جداول فراوانی و ترسیم 

نمودارهاي آماري براي بررسی چگونگی توزیع نمونه آماري از حیث متغیرهایی نظیر جنسیت، سن و 

  تحصیالت پرداخته شده است.

  بررسی ویژگی هاي نمونه از لحاظ جنسیت)1 - 2-4

جنسیت در زمره مقیاس هاي اسمی قرار دارد. لذا جدول فراوانی می تواند اطالعات کلی در رابطه با این متغیر 

درصد آزمودنی  86/42نفر) مرد و  96درصد آزمودنی ها( 14/57در اختیار ما قرار دهد. در گروه مورد بررسی 

  ها زن بوده اند.
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  توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان):1 -4جدول شماره

  

  
  

  ط به وضعیت جنسیت نمودار مربو ):1 - 4نمودار شماره 

  

  

  درصد فراوانی  فراوانی  جنسیت

  14/57  96  مرد

  86/42  72  زن

  100  168  جمع
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  برسی ویژگی نمونه مورد مطالعه از لحاظ وضعیت سن )2 - 2-4

سن در زمره مقیاس هاي فاصله اي قرار دارد. لذا جدول فراوانی می تواند اطالعات کلی در رابطه با این متغیر 

 5/37سن،  سال 25کمتر از نفر)  35ی ها(درصد آزمودن 8/20در اختیار ما قرار دهد. در گروه مورد بررسی 

درصد 7/16سال سن و  45- 36نفر)  42درصد آزمودنی ها( 25سال سن،  35- 26نفر)  63درصد آزمودنی ها (

  سال سن داشته اند.  46نفر باالي  28معادل 

  توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان ):2 -4جدول شماره

  درصد فراوانی  فراوانی  نس

  8/20  35  سال 25کمتر از 

  5/37  63  سال 35- 26

  25  42  سال 45- 36

  7/16  28  سال 46باالي 

  100  168  جمع

) نشان داده شده است و اطالعات کلی در زمینه سن پاسخ 2-4نمودار مربوط به سن پاسخ دهندگان در نمودار (

 دهندگان را به نمایش گذاشته است.

  

  نمودار مربوط به وضعیت سن ):2 - 4نمودار شماره 
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  بررسی ویژگی نمونه مورد مطالعه از لحاظ وضعیت تحصیالت)3 - 2-4

اطالعات کلی در رابطه با این تحصیالت نیز در زمره مقیاس هاي ترتیبی قرار دارد. لذا جدول فراوانی می تواند 

درصد(معادل  22متغیر در اختیار ما قرار دهد. در گروه مورد بررسی صفر درصد داراي مدرك دیپلم و پایین تر، 

نفر) داراي  45درصد( 8/26نفر) داراي مدرك کارشناسی،  86درصد( 2/51نفر) داراي مدرك کاردانی،  37

  ی می باشند.لیتکم التیتحص

  توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیالت پاسخ دهندگان ):3 -4جدول شماره

  درصد فراوانی  فراوانی  تحصیالت

  0  0  دیپلم و پایین تر

  22  37  کاردانی 

  2/51  86  کارشناسی

  8/26  45  تحصیالت تکمیلی

  100  168  جمع

  

  

  وضعیت سطح تحصیالت پاسخ دهندگان ):3 - 4نمودار شماره 
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  بررسی ویژگی نمونه مورد مطالعه از لحاظ سابقه خدمت)4 - 2-4

نیز در زمره مقیاس هاي ترتیبی قرار دارد. لذا جدول فراوانی می تواند اطالعات کلی در رابطه با  سابقه خدمت

 42درصد(معادل  25،  سال 1کمتر از درصد داراي  16در اختیار ما قرار دهد. در گروه مورد بررسی  این متغیر

می  سال 10از  شتریبنفر) داراي  34درصد( 8/26سال،  10- 5نفر) داراي  65درصد( 7/38سال،  5- 1نفر) داراي 

  باشند.

  پاسخ دهندگان سابقه خدمتمربوط به توزیع فراوانی  ):4 -4جدول شماره

  درصد فراوانی  فراوانی  تحصیالت

  16  27  سال 1کمتر از 

  25  42  سال  5 - 1

  7/38  65  سال 10- 5

  8/26  34  سال 10بیشتر از 

  100  168  جمع

  

  

  پاسخ دهندگان سابقه خدمتوضعیت ):4 - 4نمودار شماره 

  آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي تحقیق)5 - 2-4
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) به بررسی آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق از جمله میانگین، میانه، انحراف معیار ، کمینه و 5- 4در جدول (

  بیشینه و ... پرداخته شده است.

  مار توصیفی متغیرهاي تحقیقآ ):5 -4جدول شماره

 يتوانمندساز  متغیرها

  کارکنان

  یشغل تیرضا  آموزش کارکنان  یمیکارت

 168 168 168  168  تعداد

  400/3  12/3  30/3  88/3  میانگین

  50/4  50/4  40/4  40/4  میانه

  969/0  697/0  767/0  462/0  انحراف معیار

  39/2  46/2  58/2  74/1  چولگی

  89/8  12/7  96/6  17/4  کشیدگی

  40/1  50/1  25/1  40/1  کمینه

  5,00  5,00  5,00  5,00  بیشینه

  می باشد. (Hair, 2006)ضمنا مقیاس محاسبه میانگین متغیرهاي تحقیق براساس جدول 

  مقیاس محاسبه میانگین هیر ):6 -4جدول شماره

  کم  متوسط  زیاد

5 -3,72  3,71 -2,43  2,42 -1  

  کارکنان يتوانمندسازتوصیف متغیر )6 - 2-4

است.  462/0با انحراف معیار  88/3معادل  کارکنان يتوانمندساز) میانگین امتیاز متغیر 5- 4مطابق جدول (

 نیکمتر يمورد اشاره دارا ریمتغاندازه گیري شده است.  214/0همچنین واریانس متغیر مورد اشاره به مقدار 
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پاسخ دهندگان به سواالت  نیوجود اتفاق نظر در ب يبه معنا اریاست. کم بودن انحراف مع اریحراف معمقدار ان

 مربوطه است. ریمتغ

  

  کارکنان يتوانمندسازبافت نگار مربوط به توصیف متغیر  ):5 -4نمودار شماره 

  

  یمیکارتیر توصیف متغ)7 -4- 2

است. همچنین واریانس  767/0با انحراف معیار  30/3ی معادل میکارت) میانگین امتیاز متغیر 5-4مطابق جدول (

  اندازه گیري شده است.  588/0متغیر مورد اشاره به مقدار 
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  یمیکارتبافت نگار مربوط به توصیف متغیر  ):6 -4نمودار شماره 

  

  آموزش کارکنانتوصیف متغیر )8 -4- 2

است. همچنین  697/0با انحراف معیار  12/3معادل  آموزش کارکنان) میانگین امتیاز متغیر 5-4مطابق جدول (

  اندازه گیري شده است.  486/0واریانس متغیر مورد اشاره به مقدار 
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  آموزش کارکنانبافت نگار مربوط به توصیف متغیر  ):7 -4نمودار شماره 

  

 یشغل تیرضاتوصیف متغیر )9 -4- 2

است. همچنین  969/0با انحراف معیار  40/3ی معادل شغل تیرضا) میانگین امتیاز متغیر 5-4مطابق جدول (

زه گیري شده است. متغیر مورد اشاره داراي بیشترین مقدار اندا 940/0واریانس متغیر مورد اشاره به مقدار 

  انحراف معیار است. ازدیاد انحراف معیار به معناي وجود اختالف نظر پاسخ دهندگان است.
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  یشغل تیرضابافت نگار مربوط به توصیف متغیر  ):8 -4نمودار شماره 

  

  آمار استنباطی)3 - 4

آمار استنباطی آن قسمت از آمار است که به برآورد و آزمون فرضیه ها در خصوص پارامترهاي جامعه از روي 

نمونه می پردازد. استنباط هایی که از نمونه می شود نمی تواند قطعی باشد و این استنباط ها احتمالی هستند و 

ن ها بکار گیریم. هدف نهایی آمار استنباطی برآورد ویژگی هاي جامعه لذا باید مبانی نظریه احتمال را در بیان آ

  است. به منظور تحلیل داده هاي پژوهش از تحلیل هاي گوناگون استفاده شده که در این بخش بیان می گردد.
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  تعیین نرمالیته یا عدم نرمالیته داده ها )1 - 3-4

قیق، می بایست نرمال بودن داده ها آزمون شود. براي بررسی فرض نرمال نرمال پیش از آزمون فرضیه هاي تح

 5چنانچه سطح معناداري از  K-Sاستفاده شده است. در مورد آزمون  QQ.Plotو نمودار  K-Sبودن از آزمون 

-4ه جدول(درصد بیشتر باشد متغیر نرمال می باشد و در غیر اینصورت داده ها غیر نرمال می باشند. با توجه ب

) توزیع داده هاي نمونه اي که حاصل جمع آوري داده هاي پژوهشگر می باشد غیر نرمال است. همچنین 12

) که نمودار جعبه اي می باشد پی میبریم توزیع 10- 4و نمودار ( QQ plot) که نمودار 9- 4با دقت در نمودار (

که حساسیتی به  PLS 3ستفاده از نرم افزار غیر نرمال می باشد. اما ذکر این نکته ضروري است که بدلیل ا

نرمالیته داده ها ندارد مشکلی در فرایند تحلیل داده نداریم. بنابراین اینگونه بیان می کنیم که توزیع داده هاي 

  نمونه که حاصل جمع آوري داده هاي پژوهشگر می باشد غیر نرمال است. 

  

  

  و شاپیرو ویلک K-Sنتایج آزمون  ):7 -4جدول شماره

 Sig متغیر

   کارکنان يتوانمندساز

  ی میکارت

  آموزش کارکنان 

   یشغل تیرضا

 

0,000  

0,000  

0,000  

0,000  
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  و عدم پیروي داده هاي تحقیق از توزیع نرمال QQ-Plotنمودار  ):9 -4نمودار شماره 

  

  نمودار جعبه اي و عدم پیروي داده هاي تحقیق از توزیع نرمال):10 -4نمودار شماره 
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  بررسی هم خطی بین متغیرهاي مستقل )4 - 4

از آنجا که یکی از مفروضات استفاده از روابط علی عدم وجود رابطه هم خطی چندگانه بین متغیرهاست، 

ی هم خطی بین متغیرهاي مستقل در پژوهش، قبل از انجام تحلیل هاي علی، بمنظور بررسی عدم وجود ارزیاب

(عامل تورم واریانس) VIF77رابطه خطی مشترك چندگانه بین متغیرها ضروري می باشد. بدین منظور شاخص 

، مقادیر کمتر  VIF به منظور بررسی هم خطی چندگانه بین متغیرهاي مستقل استفاده شده است. درباره شاخص

مقادیر قابل قبول در  4. مقادیر زیر (Hair et al., 2016)براي این شاخص بسیار مطلوب تلقی می گردد  3از 

  ) هم خطی چندگانه بین متغیرهاي مستقل وجود ندارد.8- 4تحلیل می باشد. به عبارتی با توجه به جدول(

  مقادیر عامل تورم واریانس جهت بررسی هم خطی):11 - 4نمودار شماره 

 يتوانمندساز  متغیرها

  کارکنان

  یشغل تیرضا  آموزش کارکنان  یمیکارت

  2,961  3,723  2,214   کارکنان يتوانمندساز

  2,973   3,117      یمیکارت

    3,834      آموزش کارکنان

   2,684  2,945  2,214    یشغل تیرضا

  

  بررسی فرضیه هاي تحقیق)5 - 4

استفاده شده است که در شکل  79و مقادیر معناداري 78براي بررسی فرضیه هاي تحقیق از مقادیر ضرایب مسیر

) مقادیر ضرایب مسیر و معناداري نشان داده شده است. در مورد مقادیر معناداري که از اهمیت 2- 4) و (1- 4(

                                                 
1. Variance Inflation Factor (VIF) 

2. Path Coefficients 

3. T-Statistics 
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باشد در سطح  1,96بیش از  tنانچه در رابطه اي مقدار آماره زیادي در تفسیر نتایج برخوردارند معموال چ

معنادار می باشند (آذر و  0,01بزرگتر باشد در سطح اطمینان  2,58درصد و چنانچه مقادیر از  5اطمینان 

). همچنین با توجه به خروجی آزمون تاثیر متغیرها برهم در حالت تخمین استاندارد، عدد داخل 1391همکاران، 

می باشد که نشان می دهد چه میزان از متغیر وابسته به  R2اي درون زا نشان دهنده ضریب تبیین یا متغیره

  وسیله متغیر یا متغیرهاي مستقل تبیین می گردد.

  

  مقادیر ضریب مسیر( و مقادیر بارهاي عاملی) در حالت استاندارد ):1 - 4شکل شماره 



      
 

108 

 

  

  

  مقادیر اعداد معناداري مدل تحقیق ):2 - 4ره شکل شما

) شامل Q2) شاخص هاي مدل ساختاري از جمله ضریب تبیین و شاخص استون گایسر(9- 4در جدول (

به منظور  SRMRذکر شده است. همچنین از شاخص  81و اشتراك اعتبار متقاطع 80افزونگی اعتبار متقاطع

                                                 
1. Construct Crossvalidated Redundancy(CC-Red) 

2. Construct Crossvalidated Communality(CC-Com) 
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مدل، شامل مدل درونی ساختاري و مدل هاي بیرونی اندازه گیري استفاده شده است و مقادیر کمتر  ارزیابی کل

  . (Hair et al., 2016)براي این شاخص مطلوب تلقی می گردد  0,08از 

  شاخص هاي مدل ساختاري ):8 -4جدول شماره

 R2 R2 Adjusted CC-Red CC-Com  متغیر

  316/0  339/0  %5/67   %7/63  کارکنان يتوانمندساز

  377/0  349/0  %1/67  %2/66  یمیکارت

  458/0  451/0  %3/74  %4/75  آموزش کارکنان

  439/0  -   -   -   یشغل تیرضا

  

  نتایج تحلیل مسیر مستقیم در مدل ساختاري  ):9 -4جدول شماره

  ضریب مسیر  یرمعناداري مس tآماره   مسیر

  946/0  معنادار است  62/11  یشغل تیرضا کارکنان  يتوانمندساز

  639/0 معنادار است  29/8 یشغل تیرضا  یمیکارت

  769/0 معنادار است  07/9  یشغل تیرضا آموزش کارکنان 

  

  فرضیه اول : کار تیمی تاثیر مثبت بر رضایت شغلی دارد.)1 - 5-4

جه به مدل ساختاري تحقیق در حالت ضرایب معناداري مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر با تو

) است و لذا رابطه مورد اشاره -96/1و  96/1بوده که خارج از بازه ( 62/11مقدار  یشغل تیرضا و یمیکار ت

ارتباط  یشغل تیبر رضا یمیکار تو معنادار می باشد. با توجه به توضیحات فوق فرضیه مورد اشاره تایید شده 



      
 

110 

 

 يعدد ریمس بیکه ضر ییشده است. از آنجا يریاندازه گ 946/0رابطه  نیا ریمس بیضر معنی داري دارد.

  دارد. میمستق ریوابسته تاث ریمستقل بر متغ ریگرفت که متغ جهیتوان نت یمثبت است پس م

  دارد. یشغل تیمثبت بر رضا ریتاث نانفرضیه دوم: آموزش کارک )2 - 5-4

با توجه به مدل ساختاري تحقیق در حالت ضرایب معناداري مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر 

) است و لذا رابطه مورد - 96/1و  96/1بوده که خارج از بازه ( 29/8مقدار  یشغل تیرضا و آموزش کارکنان

 تیبر رضا ه به توضیحات فوق فرضیه مورد اشاره تایید شده و آموزش کارکناناشاره معنادار می باشد. با توج

 بیکه ضر ییشده است. از آنجا يریاندازه گ 639/0رابطه  نیا ریمس بیضر ارتباط معنی داري دارد. یشغل

  دارد. میمستق ریوابسته تاث ریمستقل بر متغ ریگرفت که متغ جهیتوان نت یمثبت است پس م يعدد ریمس

 دارد. یشغل تیمثبت بر رضا ریتاث فرضیه سوم: توانمندسازي کارکنان)3 - 5-4

با توجه به مدل ساختاري تحقیق در حالت ضرایب معناداري مشاهده می شود که میزان آماره تی بین دو متغیر 

) است و لذا رابطه - 96/1و  96/1بوده که خارج از بازه ( 07/9مقدار  یشغل تیرضا و توانمندسازي کارکنان

 مورد اشاره معنادار می باشد. با توجه به توضیحات فوق فرضیه مورد اشاره تایید شده و توانمندسازي کارکنان

که  ییشده است. از آنجا يریاندازه گ 769/0رابطه  نیا ریمس بیضر ارتباط معنی داري دارد. یشغل تیبر رضا

  دارد. میمستق ریوابسته تاث ریمستقل بر متغ ریگرفت که متغ جهین نتتوا یمثبت است پس م يعدد ریمس بیضر

  خالصه فصل چهارم)6 - 4

در این فصل ابتدا به بررسی آمار توصیفی یا همان ویژگی هاي جمعیت شناسی تحقیق از لحاظ سن، جنسیت و 

ت و با استفاده از خروجی ضرایب مسیر و تحصیالت پرداخته شد. سپس آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرف

فرضیه هاي تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین شاخص کیفیت  SmartPLS 3اعداد معناداري نرم افزار 

  مدل بررسی و برازش مناسب مدل ارائه شده را نشان داد.
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  مقدمه  )1 - 5

هش حاضر، نتایج به صورت خالصه در قالب سه بخش نتایج پژوهش شامل نتایج در این فصل از پژو

  تجربی پژوهش، بحث و بررسی و پیشنهادات بیان خواهد شد.

  توصیفینتایج )2 - 5

  در این بخش ابتدا نتایج توصیفی و سپس نتایج تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه ها ارائه می شود:

  نتایج توصیفی)1 -5- 2

درصد  86/42و مرد  ها یدرصد آزمودن 14/57 بررسی در گروه مورددر رابطه با جنسیت پاسخ دهندگان  -1

     . زن بودند ها یآزمودن

 5/37سال و    25درصد آزمودنی ها  کمتر از  8/20 در گروه مورد بررسیدر رابطه با وضعیت سنی  -2

سال بیشتر از 46درصد  7/16سال و   45تا  36درصد آزمودنی ها  25 سال و  35تا  26درصد آزمودنی ها 

  آن سن دارند.

  ها یدرصد آزمودن 22 ودیپلم   ها یدرصد آزمودن صفر در گروه مورد بررسیدر ارتباط با تحصیالت  -3

        .باشند یم درصدشان تحصیالت تکمیلی 8/26لیسانس و  ها آندرصد  2/51داراي مدرك فوق دیپلم و 

 25سال و   1درصد آزمودنی ها  کمتر از  16 در گروه مورد بررسیدر رابطه با وضعیت سابقه خدمت  - 4   

سال بیشتر  10درصد  8/26سال و   10تا  5درصد آزمودنی ها  7/38 سال و  5تا  1درصد آزمودنی ها 

  سابقه خدمت دارند.

  استنباطی آمار نتایج  )2 -5- 2

  اولفرضیه  جهیبحث در باره نت  )1 - 2-5- 2

 فرضیه اول : کار تیمی تاثیر مثبت بر رضایت شغلی دارد.

نتایج کلی به دست آمده از بررسی مدل تحقیق حاکی از پذیرفته شدن این فرضیه است. همانطور که 

د؛ رابطه بین متغیر کار تیمی و رضایت شغلی با ضریب دربخش آزمون فرضیات فصل چهار نشان داده ش

 زانیبر مکار تیمی با باال رفتن  گر،ی). به عبارت د<96/1t(مورد تایید قرار گرفت  ß=946/0مسیر استاندارد 
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 یکاسته م انیمشتررضایت شغلی مذکور  یمیآمدن کار ت نییافزوده شده و بالعکس با پا رضایت شغلی

 )2017( و بانکولی )2013( می توان با نتایج حاصل از تحقیقات  احمد واقبال  نتیجه حاصل راشود،  

   همسو می باشد.

  دومفرضیه  جهیبحث در باره نت)2 - 2-5- 2

 دارد. یشغل تیمثبت بر رضا ریتاث فرضیه دوم: آموزش کارکنان

یرفته شدن این فرضیه است. همانطور که نتایج کلی به دست آمده از بررسی مدل تحقیق حاکی از پذ

با  یشغل تیآموزش کارکنان و رضادربخش آزمون فرضیات فصل چهار نشان داده شد؛ رابطه بین متغیر 

آموزش با باال رفتن  گر،ی). به عبارت د<96/1t(مورد تایید قرار گرفت  ß=639/0ضریب مسیر استاندارد 

 یکاسته م یشغل تیبه رضا آموزش کارکنانآمدن  نییکس با پاافزوده شده و بالع یشغل تیبر رضا کارکنان

همسو  )2017( و بانکولی )2013( نتیجه حاصل را می توان با نتایج حاصل از تحقیقات  احمد واقبال شود، 

   می باشد.

  سومفرضیه  جهیبحث در باره نت)3 - 2-5- 2

 دارد. یشغل تیمثبت بر رضا ریتاث فرضیه سوم: توانمندسازي کارکنان

نتایج کلی به دست آمده از بررسی مدل تحقیق حاکی از پذیرفته شدن این فرضیه است. همانطور که 

 یشغل تیرضا و دربخش آزمون فرضیات فصل چهار نشان داده شد؛ رابطه بین متغیر توانمندسازي کارکنان

با باال رفتن  گر،ی). به عبارت د<96/1t( مورد تایید قرار گرفت ß=769/0با ضریب مسیر استاندارد 

از  توانمندسازي کارکنانآمدن  نییافزوده شده و بالعکس با پا یشغل تیبر رضا توانمندسازي کارکنان

به تنهایی و مستقیما بر  این نتیجه نشان می دهد که توانمندسازي کارکنانشود،  یکاسته م یشغل تیرضا

و  )2013( را می توان با نتایج حاصل از تحقیقات  احمد واقبال تاثیر دارد نتیجه حاصل  یشغل تیرضا

   همسو می باشد. )2017( بانکولی
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   جیبحث در نتا  ) 3 - 5

کارکنان بود.  یشغل تیرضا يبر رو یمیکارکنان در کارت ياثرات توانمندساز یبررس قیتحق نیهدف ا

 يمتعدد يها مؤلفه يازسو تواندی م یشغل تیاست که رضا نیااز  یحاک نیشیپ مطالعات ها و پژوهش

انتقال قدرت  يکارمندان برا يباشد. به توانمندساز ریپذ ریتأث یمیکارت کارمندان و يتوانمندساز لیازقب

 شانیهای ستگیشا تیبراساس ماه یکه درهر سازمان ي. افرادکندی مبه کارمندان اشاره  تیریازمد

ی را به نحو احسن انجام دهند و تنها انتظار م خودي ها تیومسئول فیوظا توانندی ماند  شده يتوانمندساز

به عملکرد  زین یمیطورمشابه، کارت به. رباشدیامکان پذ شانیها دانش و مهارت يریبه کارگ قیازطر رود

وده مشارکت نم و يهمکار یخاص يها ورسالت اهداف لیمنظور تکم به گریکدیکارمندان اشاره دارد که با

 يبرا یمیدرواقع، کارت. کنندی م توجه شیاول خو تیبه عنوان اولو یمنافع سازمان و هاي مند وبه عالقه

 ،یمیکارت قیاست. ازطر یاتیح و اتیسازمان ازضرور یاتیعمل یاثر بخش زانیازم نانیحصول اطم

 يریبه کارگ قیزطرا شیخو يهایی ها، دانش وتوانا مهارت تیتقو به منظور ارتقا و یفرصت يهرعضودارا

  . باشدی م ها میافراد در ت گرید

و  يهمکار او بدون يبرا زیآم تیسالم و موفق یاست، زندگ یاجتماع يکه انسان موجود ییاز آنجا

 افراد در سازمان در یگروه يها تیمواقع ناممکن است .فعال یانسا نها دشوار و در برخ گرید با یهماهنگ

 یحبه کاربرد صح يادیو توسعه هر سازمان تا حد ز ییازمان است. کارآس هریی و کارآ تیهو رندهیبرگ

رقابت  يایخود و ماندن در دن اتیادامه ح يها برا گفت سازمان توانی م دارد. یبستگ یانسان يروین

 ندیدهند. در فرآ شیافزا یرونیو ب یداخل طیمح و دانش خود را نسبت به های آگاه طحناچارند س

در  توانندی است که م يا حوزه و طهیساختارها، مطلع کردن کارکنان از ح جادیز اهدف ا يتوانمندساز

 یاز چشم انداز، اهداف مشارکت يریتصو ،يقلمرو آن به طور خود گردان عمل کنند. مرزها در فرهنگ ساز

 توانندی م میت ياعضا شود،ی م صمرزها مشخ نیا قیعمل از طر يدهند. درجه آزاد یارائه م يو همکار

 ي. چنانچه برارندیبگ میتصم انجام آن یدر مورد چگونگ نیانجام دهند و همچن دیدر مورد آنچه که با

دهند در  قیتطبي و حدود وجود نداشته باشد تا افراد رفتار خود را با فرهنگ توانمندساز میافراد، حر تیهدا

 ،يتوانمند ساز ندیدر فرآ شوند. در هر حال یم یو واخوردگ يدیبه سرعت دچار نوم هیهمان مراحل اول

کنندو  تیفعال شتریب يریپذ تیو مسئول يبا درجه آزاد دهدی بلند، به افراد اجازه م ایباشبد  حمسط ساختار

  برخوردار باشند. یشغل تیاز رضا يباالترح سط تیدر نها
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  هاي فرضیات پژوهش پیشنهادات بر اساس یافته  )4 - 5

 باشد،ی آنها م يتوانمندساز با درارتباط بانک سپه کارکنان یشغل تینشان داد که رضا جیتاکه ن ییازآنجا

 يکه دارا ابدیبهبود ي گردد که ادراك توانمند يو دستکار یطراح يا به گونه طیکه مح شودی م شنهادیپ

 ن،یتم گردد. بنابراخ یسازمان یبه اثربخش تواندی م ت،ینها در و باشدی م کارمندان بانک سپه يرو یاثرمثبت

 يریگ میمشارکت در تصم داشتن و اریاخت احساس مسئول بودن و يبانک سپه برا کارمندان قیتشو

در  يکار طیو مح یاز فرهنگ سازمان یبه عنوان بخش دیبا که آنها درنظر گرفته شود يهاي درتوانمند

  نظرگرفته شود.

منجربه  تیداده ودر نها شیافزا را یشغل تیارض تواندی بانک سپه م ياعضا انیدرم یمشارکت یمیکارت

توسعه  يبرا ازآنها کارکنان شده و يبا گروه منجر به توانمندساز یمی. کارتگرددی م یعملکرد سازمان يارتقا

استرس  باال وحداقل رساندن یشغل تیرضا يبرا یکه خود اساس کندی م تیحما یوسازمان ده یهماهنگ

  .باشدی و فشار م

دانش  يارتقا به منظور یمیرا کارت شیخو يتمرکز باال دیها با در سازمان تیریکه مد دشوی م شنهادیپ

  گذار باشد. ریتأث یعملکرد سازمان يارتقا يبه نوبه خود برا تواندی آنها قرارداده که م يها کارمندان ومهارت

 يبرا ژهیبه و یموزشآي ها برنامه يگذاران به منظور تمرکز مستمر ومداوم رو استیشود که س یم شنهادیپ

ارائه  فیوظاي الزامات اجرا تیرعا یچگونگ دانش ومهارت ودرك آنها از شیافزا به منظور دیکارمندان جد

  .دینما تیکارکنان را تقو زشیوانگ تیبه نوبه خود رضا تواندی م ییها تجربه نی. چندهدی م

  محدودیت هاي تحقیق )5 - 5

محدویت هاي تحقیق این بود که این پژوهش تنها در سطح کارکنان بانک سپه صورت  نیتر مهمیکی از 

  .استي مختلف با توجه به ابعاد مطروحه ناتوان ها بانکگرفت، لذا در ارائه تصویري مقایسه اي در 

نتایج حاصل از این تحقیق به علت این که حاصل پژوهش در سطح کارمندان بانک بوده است الزاما قابل 

  میم به شغل ها و حرفه هاي دیگر نمی باشد.تع

پرسشنامه ها سبب دفع  نیا نکهیبر ا یاز آنها مبن یبانک و اعتقاد برخ رانیاز مد یو اجازه برخ يعدم همکار

  شود. یم انیمشتر
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 زمان ناکافی براي اجراي پژوهش

  پیشنهادهاي پژوهش)6 - 5

محققین به بررسی موانع و محدودیت هاي رضایت شغلی و راه هاي رفع  پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی

  آن بپردازد. 

پیشنهاد می شود در تحقیقات اتی محققین الگو هاي پذیرش بانکداري : زمان کافی براي اجراي پژوهش

  الکتروینک را از نظر ارتقاء رضایتمندي مشتریان مورد مقایسه قرار دهند. 
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  . 9-24، صفحات  6دوره سوم، شماره 

 )، رضایت شغلی و بهره وري، تهران: انتشارت نتشر روز1372شفیع آبادي، محمد، ( -39
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  پیوست وضمائم

  به نام خدا

  پاسخگوي محترم :

با عرض سالم و ادب ،پرسشنامه اي که پیش رو دارید به منظور انجام پایان نامه کارشناسی ارشد اینجانب با 

نان بانک سپه استان کارک  شغلی رضایت بر کارکنان آموزش و تیمی کار کارکنان، توانمندسازي عنوان تاثیر

گیالن  می باشد وخواهشمند است به منظور افزایش سطح اعتبار نتایج تحقیق سواالت زیر را به دقت مطالعه 

حتی االمکان از فرمایید و هرکدام از گزینه هاي پنجگانه که بیشترین هماهنگی را با نظر شما دارد؛عالمت بزنید.

که اطالعات بدست آمده از این بررسی صرفا در راستاي همین .الزم به ذکر است پاسخ متوسط پرهیز کنید

تحقیق و به صورت کلی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت.لذا این اطمینان را خواهیم داد که حافظ 

اطالعات و نظرات ارزنده شما باشیم.از اینکه وقت بسیار ارزشمندتان را در اختیار ما قرار می دهید؛بسیار 

      روح اهللا دانشمند                                             متشکرم.

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت  دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی                             

                 زن          . جنسیت: مرد  1

   سال  46بیشتر از          سال 45تا        36سال 35تا     26سال   25. سن :  کمتر از 2

  سال  10بیشتر از          سال  10تا          5سال  5تا    1سال   1. سابقه خدمت: کمتر 3

  تحصیالت تکمیلی    کارشناسی  کاردانی  . میزان تحصیالت: دیپلم و پائین تر4

بسیار 

 کم
 زیاد متوسط کم

بسیار 

 زیاد
 ردیف  متغیرها سواالت

  اس میکنم براي اجراي وظایفی که براي جایگاه من ضروري است فرد شایسته اي هستم.احس     

ن
نا
رک

کا
ي 

از
س
د
من

وان
ت

  

1 

 2  در ارتباط با توانایی ها و مهارت هاي خود براي شغل خویش احساس اعتماد به نفس میکنم.     

 3  از اختیار برخوردارم. براي اینکه گاهی اوقات تصمیماتی را به منظور عملکرد خوب اتخاذ کنم     

 4  مدیرم به من اعتماد دارد که در شغل خویش تصمیمات درستی را اتخاذ میکنم.     

 5  من براي راحتی و آزادي در انجام دادن شغل خویش فرصت قابل توجهی دارم .     

 6  . در واحد کاري ام اتفاق میافتد ، تاثیر چشمگیري دارم  برآنجه     

  یتوانم در مورد چگونگی انجام دادن کارم تصمیم بگیرم .م     
7  
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  8  فعالیتهاي کاري ام برایم کامال معنا دار هستند .     

  9  به مهارتهاي مورد نیاز شغلم تسلط دارم. یا مهارتهاي مورد نیاز شغلم را دارم.     

بسیار 

 کم
 زیاد متوسط کم

بسیار 

 زیاد
 ردیف  متغیرها سواالت

  عضاي تیم در واحد من به یکدیگر در انجام کارها کمک میکنند.ا     

ی
یم

رت
کا

  

10 

 11  تعلق و نزدیکی زیادي نسبت به یکدیگر احساس میکنند. احساساعضاي تیم من      

 12  اعضاي تیم من بسیار یکدیگر را محترم می شمارند.     

 13  اعضاي تیم من با یکدیگر کار میکنند.     

 14  اي تیم من یکدیگررابراي موفق شدن تشویق می کنندوقتیکه درحال انجام وظایف هستنداعض     

 15  اعضاي تیم با یکدیگر براي انجام یک وظیفه واحد کار میکنند.     

  16  یري بوسیله اجماع نظرات گرفته می شود .گ یمتصم     

  17  تري را در پی خواهد داشت.یران ما معتقدند که نظارت سخت گیرانه ، نتایج بهمد     

  واحدمن فرصتهاي آموزشی/یادگیري را براي رویارویی بانیاز هاي متغیرمحل کارایجاد میکند.     

ن
نا
رک

کا
ش 

وز
آم

  

18  

  19  آموزش و توسعه در واحد ما تشویق شده و پاداش داده میشود.     

  20  ید و مناسب است.به طورکلی ، من احساس میکنم آموزش شغلی براي شغلم مف     

  21  کال آموزش هایی که من در کار دریافت میکنم متناسب با نیازهاي کاري می باشد.     

  22  اساسا در مورد حجم آزمون هایی که در شغل دریافت میکنم راضی هستم.     

  کارهایی که در محل کاري خویش انجام میدهم را می پسندم.     

ی
غل

ش
ت 

ای
ض

ر
  

23  

  24  ز درآمد خود در شغل فعلی راضی هستم.ا     

  25  شغل من براي مخارج ضروري ام کافی است.     

  26  باحقوقم  توان خرید کاال هاي تجملی را دارم.     

  27  تجهیزات اداري مناسب در محل کار وجود دارد.     

  28  تخاب نموده ام.بسیار خرسندم از اینکه نسبت به دیگر موسسه ها این موسسه را ان     

  29  فرصت مناسب براي ارتقاء وجود دارد.     

  30  به طور کلی از شغل فعلی خویش راضی هستم.     
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Frequencies 

 

Statistics 

   جنسیت

N Valid 168 

Missing 0 

 

 جنسیت

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 59.8 59.8 57.14 96 مرد 

 100.0 40.3 42.86 72 زن

Total 168 100.0 100.0  

 

 

Frequencies 

 

Statistics 

 سن تحصیالت 

N Valid 168 168 

Missing 0 0 
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Frequency Table 

 تحصیالت

 
Freque

ncy Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 0 0 0 دیپلم 

 39.0 24.3 22 37 کاردانی

 77.5 38.5 51.2 86 کارشناسی

 99.0 21.5 26.8 45 تحصیالت تکمیلی

Total 168 100.0 100.0  

 

 

 سن

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 25 17.8 17.8 20.8 35 کمتر از 

 67.3 49.5 37.5 63 سال 26-35

 92.8 25.5 25 42 سال 36-45

سال ٤٥باالی   28 16.7 7.3 100.0 

Total 168 100.0 100.0  

 

 

Bar Chart 
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Frequencies 

 

Statistics 

 

 يتوانمندساز

 کارکنان

یمیکارت آموزش  

 کارکنان

 تیرضا

یشغل  

N Valid 168 168 168 168 

Missing 0 0 0 0 

Mean 4.2813 4.3406 4.2950 4.3444 

Median 4.5000 4.5000 4.4000 4.5000 

Mode 4.75 4.50 4.40 4.50 

Std. Deviation .68845 .55838 .60206 .62753 

Variance .474 .312 .362 .394 

Skewness -1.937 -2.458 -2.216 -2.777 

Std. Error of Skewness .122 .122 .122 .122 

Kurtosis 4.452 7.718 6.944 9.528 

Std. Error of Kurtosis .243 .243 .243 .243 

Minimum 1.25 1.50 1.40 1.25 

Maximum 5.00 5.00 5.00 5.00 
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Frequency Table 

کارکنان یتوانمندساز  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.25 4 1.0 1.0 1.0 

2.00 3 .8 .8 1.8 

2.25 4 1.0 1.0 2.8 

2.50 6 2.8 2.8 5.5 

2.75 3 .8 .8 6.3 

3.00 4 1.8 1.8 8.0 

3.25 3 .8 .8 8.8 

3.50 5 2.5 2.5 11.3 

3.75 10 4.3 4.3 15.5 

4.00 21 10.3 10.3 25.8 

4.25 34 21.0 21.0 46.8 

4.50 23 18.3 18.3 65.0 

4.75 39 22.3 22.3 87.3 

5.00 18 12.8 12.8 100.0 

Total 168 100.0 100.0  
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 کار تیمی

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.50 3 .8 .8 .8 

2.00 4 1.0 1.0 1.8 

2.75 2 1.8 1.8 3.5 

3.00 6 2.8 2.8 6.3 

3.25 3 .8 .8 7.0 

3.50 4 1.0 1.0 8.0 

3.75 4 1.0 1.0 9.0 

4.00 18 9.5 9.5 18.5 

4.25 42 18.0 18.0 36.5 

4.50 23 38.8 38.8 75.3 

4.75 41 17.8 17.8 93.0 

5.00 18 7.0 7.0 100.0 

Total 168 100.0 100.0  

 

 آموزش کارکنان

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.40 4 1.0 1.0 1.0 

1.80 3 .8 .8 1.8 

2.40 4 1.0 1.0 2.8 

2.60 4 1.0 1.0 3.8 

3.20 2 1.8 1.8 5.5 

3.40 5 2.5 2.5 8.0 
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3.60 2 1.8 1.8 9.8 

3.80 10 7.0 7.0 16.8 

4.00 10 5.0 5.0 21.8 

4.20 14 16.0 16.0 37.8 

4.40 37 23.0 23.0 60.8 

4.60 31 20.3 20.3 81.0 

4.80 16 9.0 9.0 90.0 

5.00 20 10.0 10.0 100.0 

Total 168 100.0 100.0  

 

 

یشغل تیرضا  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.25 4 1.0 1.0 1.0 

1.50 3 .8 .8 1.8 

2.00 4 1.0 1.0 2.8 

2.50 1 1.0 1.0 3.8 

3.00 3 .8 .8 4.5 

3.25 3 1.8 1.8 6.3 

3.50 4 2.3 2.3 8.5 

3.75 7 1.8 1.8 10.3 

4.00 17 6.8 6.8 17.0 

4.25 19 19.8 19.8 36.8 

4.50 44 34.0 34.0 70.8 

4.75 30 20.0 20.0 90.8 
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5.00 17 9.3 9.3 100.0 

Total 168 100.0 100.0  
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Q01 168 1.00 5.00 4.1750 .86095 

Q02 
168 

2.00 5.00 4.2500 .73064 

Q03 
168 

1.00 5.00 4.3325 .84185 

Q04 
168 

1.00 5.00 4.3675 .87999 

Q05 
168 

1.00 5.00 4.3325 .74048 

Q06 
168 

2.00 5.00 4.2825 .73760 

Q07 
168 

2.00 5.00 4.3950 .71080 

Q08 
168 

1.00 5.00 4.3525 .76793 

Q09 
168 

1.00 5.00 4.4675 .75190 

Q10 
168 

1.00 5.00 4.1750 .76540 

Q11 
168 

1.00 5.00 4.2850 .72116 

Q12 
168 

2.00 5.00 4.2250 .75551 

Q13 
168 

1.00 5.00 4.3225 .77135 

Q14 
168 

1.00 5.00 4.3650 .82065 

Q15 
168 

2.00 5.00 4.3800 .70487 

Q16 
168 

1.00 5.00 4.3375 .76161 

Q17 
168 

1.00 5.00 4.2950 .78710 

Q18 
168 

2.00 5.00 4.3700 .64353 

Q19 
168 

1.00 5.00 4.2900 .65343 

Q20 
168 

2.00 5.00 4.4350 .75312 

Q21 
168 

1.00 5.00 4.5400 .69973 

Q22 
168 

1.00 5.00 4.3325 .74048 

Q23 
168 

2.00 5.00 4.2825 .73760 

Q24 
168 

2.00 5.00 4.3950 .71080 

Q25 
168 

1.00 5.00 4.3525 .76793 

Q26 
168 

1.00 5.00 4.4675 .75190 
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Q27 
168 

1.00 5.00 4.1750 .76540 

Q28 
168 

1.00 5.00 4.2850 .72116 

Q29 
168 

2.00 5.00 4.2250 .75551 

Q30 
168 

1.00 5.00 4.3225 .77135 

Valid N (listwise) 168     

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Standardized Residual 168 100.0% 0 0.0% 168 100.0% 

 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Standardized Residual Mean .0000000 .04974874 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -.0978024  

Upper Bound .0978024  

5% Trimmed Mean .0185010  

Median -.1733527  

Variance .990  
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Std. Deviation .99497484  

Minimum -2.74760  

Maximum 2.23087  

Range 4.97847  

Interquartile Range 1.24255  

Skewness -.144 .122 

Kurtosis .216 .243 

 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Standardized Residual .088 168 .000 .977 168 .000 

 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Abstract: 

 

Job Satisfaction is undoubtedly one of the goals of any organization.The title of the research 

is the effect of employee empowerment, teamwork and employee training on job satisfaction 

of Sepah Bank employees in Guilan province.The statistical population of this research was 

all the staff of the organization, which numbered 300 people. According to simple random 

sampling, 168 subjects of the research were estimated.The method of determining the sample 

size is also limited by the Cochran community. Data collected through smartpls, Cronbach's 

alpha tests, and structural equation modeling have been analyzed and analyzed.The results of 

structural equation modeling indicate that the empowerment of employees has a positive 

effect on job satisfaction.It was also observed that cartilage had a positive effect on job 

satisfaction. Finally, the findings indicated that staff training had a positive effect on job 

satisfaction. 

Keywords:  

Empowering employees,team work,Staff training,Job Satisfaction 
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