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چکیده
امروزه بررسی رضایت شغلی کارکنان یکی از اصلی ترین دغدغه های هر سازمانی است .از آنجایی که در صنعت بانکدداری
تحویلداران در خط مقدم بانک ها قرار دارند و به نوعی ویترین بانک محسوب مدی شدوند عملکدرد آنهدا تدایرر مسدتقرمی
درتصویر ذهنی مشتریان از بانک دارد .از این رو رضایت شغلی آنهدا از اهمرتدی دو چنددان برخدوردار اسدت .موضدو ایدن
پژوهش بررسی نقش جابجایی تحویلدارن بر رضایت شغلی و عملکرد آنهامی باشدد .هدد از ایدن مقالده عبدار اسدت از
بررسی مفهوم رضایت شغلی عوامل مویر بر رضایت شغلی جابجایی کارکندان و تئدوری برابدری و در نهایدت ارائده مددلی
متکی بر تحقرقا انجام شده و تدوین برنامه ای بهرنه جهت جابجایی تحویلدارن بدا اسدتفاده از نتدای تحقرقدا رضدایت
شغلی می باشد .روش پژوهش اسنادی -تحلرلی (کتابخانده ای بدا اسدتفاده از منداب چداپی و الکترونرکدی) و مصداببه بدا
نخبگان است .یافته های این پژوهش برانگر آن است .که برن جابجایی تحویلداران و طرز تلقدی آنهدا بده شغلشدان رابطده
مثبت و معنی داری وجود دارد .و ضرور دارد که بانکها نسبت به شروه فعلی جابجایی تحویلداران بدازنگری نمایندد تدا از
وض موجود به وضعرت مطلوب برسند.
کلمات کلیدی :رضایت شغلی جابجایی شغلی تحویلدار تئوری برابری
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Displacement effect on employee job satisfaction Bank Teller
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Abstract
Now check the Job satisfaction is one of the main concerns for any organization. Since
banks are at the forefront of cashiers in the banking industry and to showcase some of the
banks are customers of the bank's performance has a direct impact mental picture. Hence
it is very important to their job satisfaction. The subject of this study is to investigate the
role of job satisfaction and performance Thvyldarn displacement is am. Methods
Instruments - Analytical ( library using print and electronic resources ) and interviews
with elites. The findings indicate that . Between Cashiers and attitudes to job relocation a
positive and significant relationship exists. Are needed Cashiers banks moving towards
current practices and to review the current situation to reach the desired position .
Keywords: job satisfaction, job displacement, Cashiers, equity theory
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 .1مقدمه
تحویداران بکی از ارکان مهم در بانک ها و موسسا مالی هستند .بدیهی است نردروی انسدانی مداهر و بدا نشدا بدا
ارزش ترین منب هر سازمانی بشمار می آید.به دلرل ارتبا رو در رو و مستقرم تحویلداران و مشتریان و وابسدتگی شددید
موسسا مالی به مشتریان اهمرت عملکرد تحویلداران دو چندان می شود؛ زیرا نارسایی کار این گروه به دلرل نقش مهدم
آنها در ارائه مطلوب خدما و رضایتمندی مشتریان نتای غررقابل جبرانی ببار خواهد آورد.از این رو به کدارگرری صدحر
و مناسب آنها می تواند عامل مهمی در موفقرت یک سازمان باشدد .امدروزه ایدن بقرقدت غررقابدل انکدار وجدود دارد کده
مشتری مداری و رضایت مشتریان اولویت اول هر سازمانی است که تالش می کند تا در بازار رقابت باقی بماندو سهم بدازار
خود را افزایش دهد .بدون شک بدون ایجاد ابساس رضایت شغلی درکارکنان(که مشتریان داخلی سدازمان محسدوب مدی
شوند) نمی توان اصول مشتری مداری را به شکل مطلوب پراده نمود .به نظر بری )1891 ) 1کارکنان بانک باید از سدوی
مدیران به عنوان مشتریان داخلی در نظر گرفته شوند .به اعتقاد وی رسردن به سط مطلوب رضایت مشدتری در صدنای
بانکددداری بدددون توجدده و رسددردن بدده سددط بددايیی از رضددایت شددغلی کارکنددان امکددان پددریر نرسددت(.خدایاری فددرد و
همکاران )1899در این مران گردش(جابجایی)شغلی تحویلداران به عنوان یکی از عوامل سازمانی و شغلی رضدایت شدغلی
آنها را به چالش می کشد .که متاسفانه اهمرت این موضو مورد غفلدت واقد شدده و در جابجدایی هدا ی تحویلدداران بده
ابساس رضایت شغلی و دیدگاه آنها توجه چندانی نمی شود.
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مفهوم رضایت شغلی:
درسال های اخرر سازمان ها و متخصصرن علوم رفتاری توجه ویژه ای به مبحث رضایت شغلی نمود ه اند .این توجه
ناشی از تایرر فراوان رضایت شغلی بر عملکرد وکارایی و سالمت روانی کارکنان می باشد .رضایت شغلی یک مفهوم
کلردی در مجموعه علوم رفتاری است که از زوایایی گوناگون به آن پرداخته شده است «.رضایت شغلی چرست؟ رضایت
شغلی عبار است از بدی از ابساسا و نگرش های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند .وقتی یک شخص می
گوید و واقعاً شغلش را دوست دارد ابساسا خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است (غالمی
فشارکی و همکاران  )1881رضایت شغلی شامل ابساس یک کارمند مبنی بر رضایت یا عدم رضایت در زمرنه شغل خود
است( ترابران سعاد  .)1881رضایت شغلی یک سازه چند وجهی است و نظریه پردازان تعاریف متعددی
از آن ارایه کرده اند .از آن جمله می توان به دیدگاه خوشایند یا ناخوشایند کارمند نسبت به کار
گرایش عاطفی مثبت نسبت به شغل و ابساسا و عواطف درك شده ناشی از تجربرا کاری اشاره کرد
(راوری و همکاران  .)1881رضایت شغلی بالتی مطبو مثبت عاطفی و ابساسی(نائلی )1838در رابطه با شغل بوده که
در نترجه ارزیابی فرد از تجربه شغلی اش به دست می آید(وایس  )1111به برانی دیگر خشنو دی شغلی به
مجمو های از ابساسا سازگار و ناسازگار فرد نسبت به کا ر گفته می شو د که کارکنان با این
ابساسا به کار و وظرفة در دست انجام می نگرند( ترابران سعاد  .)1881رضایت شغلى متشکل از
واکنش شناختى و عاطفى افراد به صور نگرشى نسبت به شغل و کار خود است .این متغرر در
مطالعا متعدد و به ویژه در ارتبا سنجى با عدالت و قواعد آن در داخل و خارج مورد استفاده قرار گرفته
است (عریضى و گل پرور ( )1899ایوانویچ 1و رانلی) 1
()1899رضایت شغلی را به عنوان یک مفهوم کلی تعریف می کنند و نگرش فرد نسبت به شغل را یک
نگرش کلی ارزیابی می کنند .در کنار این تفکر رویکرد روی های رضایت شغلی را مجموعه ای از
نگرش های فرد نسبت به جنبه های مختلف شغل در نظر می گررد .شفر آبادی (  ) 1839به نقل
از هاپاك 8رضایت شغلی را مفهومی پرچرده و چند بعدی می داند که با عوامل روانی جسمانی و
اجتماعی ارتبا دارد .تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود .بلکه ترکرب معرنی از
مجموعه عوامل گوناگون سبب می گردد که فرد شاغل در لحظة معرنی از زمان از شغلش ابساس
رضایت نماید و از آن لر ببرد (خسروی علی اکبر .)1899کرانی رضایت شغلی را به عنوان یک واکنش
عاطفی) یا هرجانی ( یک فرد نسبت به شغل خود تعریف می کند .این واکنش عاطفی ناشی از
خواسته های (کارمند میباشد(راوری و همکاران .)1881
مقایسه پرامدهای واقعی با تمایال ) انتظارا
رضایت شغلی که به مجموعه نگرش مثبت و منفی فرد از شغل خود اطالق می شود متأیر از عوامل
سراست ها رویه ها ابعاد شغلی نظم کار و ویژگی های
متعددی مانند بقوق و دستمزد ارتباطا
شخصرتی کارکنان می باشد (سرد جوادین رضا  .)1891هرزبرگ رضایت شغلی را دارای دو بعد جداگانه
می داند .یکی از این ابعاد به عامل بهداشت معرو است که در برگررنده ویژگی های محرطی شغل و
جنبه های بررونی مثل بقوق سرپرستی روابط برن فردی شرایط و موقعرت های کاری است .دومرن
بعد معرو به عوامل برانگرزاننده است که در واق عوامل وابسته به وظایف و محتوای شغلی نظرر جنبه
هایی مانند اهمرت دادن به پرشرفت مسؤولرت و رشد را مطرح می کند .رضایت شغلی بر بسراری از
متغررهای مثبت سازمانی نظرر افزایش بهرهوری دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان تعلق خاطر و
دلبستگی آنان به محرط کار افزایش کمرت و کرفرت کار ارتباطا صحر بهبود روبره و عالقه به
کار تأیرر دارد (هومن بردر علی .)1891
رضایت شغلی یکی از عواملی است که می تواند باعث موفقرت شغلی شود .رضایت شدغلی بده عدواملی گونداگونی بسدتگی
دارد که بسراری از آنها به خود شخص بر میگردد  .نو نگرش در کارش و ابساس مسدئولرت داشدتن او در قبدال کدار و
همچنرن باي هرجانی مختلفی که هنگام کارکردن به او چرره می شوند مهمترین عواملی هستند که رضایت شدغلی را
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تحت تایرر قرار میدهند (خلرل زاده  1831ص .)11-11:به هر بال عوامل گونداگونی در شدکل گردری رضدایت شدغلی
نقش دارند.فشار های کار نابرابری محرط کار عدالت سازمانی و ....نکته بائز اهمرت این اسدت کده ویژگدی هدای فدردی و
مسایل زندگی شخصی کارکنان
در تایرر گراری عوامل محرطی مویرند.یک محرط کاری برای یک کارمند ممکن است بسدرار مطلدوب و بدرای همکدار وی
غرر قابل تحمل باشد.

 .1-3جابجایی شغلی
چرخش شغلی فرایندی است که طی آن کارکنان یک سازمان در سطوح مختلف همخانواده به صور جابجایی انجدام
وظرفه می کنند (مشبکی اصغر  .)1899یکی از ابزارهای مویر برای انتقال دانش ضمنی در یدک شدرکت چدرخش شدغلی
است(یانگ.)1111 1
گردش شغلی؛یعنی تغررر منظم کارکنان از یک شغل به شغل دیگر با این هدد کده انگردزه و اشدتراق کارکندان افدزایش
یابد(.الوانی مهدی  .)1881چرخش شغلی به عنوان روشی از طرابی شغلی در نظر گرفته می شود که کارمندان مهارتهای
شغلی را از بخشهای مختلف یاد می گررند و خستگی ناشی از وظایف شغلی تکراری را با ایجداد تغرردر در وظدایف برطدر
می کنند(جورگنسن دیویس  )1111جابجایی تحویلداران امری اجتناب ناپریر و چالش برانگرز است.تغررر مکانی ازشدعبه
ای به شعبه دیگر با هر دلرلی که صور پریرد تبعاتی برای تحویلداران و سازمان در پی دارد .که سازمان مدی بایسدت بدا
درایت ایرا مثبت این تغررر را افزایش داده و از معایب آن بکاهد.

.2-3مزایایی جابجایی شغلی تحویلداران
جابجایی تحویلداران اگر بر اساس اصول برفه ای و با در نظر گرفتن رضایت شغلی کارکنان و منطبق بر عددالت سدازمانی
صور گررد ایرا مطلوبی هم برای کارکنان و هم سازمان در بر خواهد داشت« .چرخش در مشاغل باعث افزایش داندش
و تجربرا فرد می گردد از خستگی و ماللت روبی نرز می کاهد این امر موجب تحوي فکری و خالقرت و نوآوری مدی
شود»(سعاد  .)1881چرخش مشاغل در توسعه و رشد توانایی های کارکنان نقدش مدویری دارد .عمدال" کارکندان را در
مشاغل مختلف قرار داده و در زمرنه های گوناگون کسب تجربه می نمایند ضمن آنکه نسدبت بده کدل وابدد سدازمانی و
عملرا آن وسعت نظریافته آمادگی قبول مشاغل بايتر را پردا می کنند .همچنرن به مدیریت امکان می دهد تا در زمان
نراز به جابجایی و انتقال بر مشکال نرروی انسانی خود فایق آید(الوانی  )1838چرخش شغلی آموزش ضمن خدمت نرز
نامرده شده است یعنی اینکه کارمند یک وابد یا یک بخش می تواند مهارتهای شغلی مختلفی را در طول یک دوره زمانی
1
مخصوص آموزش ببرند همچنرن به عنوان روش عملی برای غنی سازی و توسعه شغلی در نظر گرفته مدی شود(سدربر
و دیگران  )1111چرخش شغلی روشی است که به وسرله آن می توان افرادی را که جز نگر هستند تبدیل به افرادی کدل
نگر کرد که مسائل را در ابعاد وسر تر می برنند و درك می کنند (ابرلی عالرخانی .)1891برومندد()1838انتخداب شدروه
چدددرخش مشددداغل را در افدددزایش کدددارایی ندددوآوری و جلدددوگرری از ناسدددازگاری بدددا محدددرط مدددویر مدددی داندددد
(فويدی ابمد.)1833گردش های افقی (انتقال) و سایر گردش ها اگر به طور صحر و منظم انجام شود نه تنها ایربخشی
مناب انسانی را باي می برد بلکه سازمان را از رکود و یکنواختی خارج کرده و باعث رضایت کارکندان و در نترجده افدزایش
کارائی و ایربخشی موسسه می گردد (مرر سپاسی  1891ص  .)831چرخش شغلی با جابجایی افراد قرار گرفتن آنها در
تقابل با چالش های جدید منجر به تحرك برشتر نرروی انسانی میشود .این تجربرا جدید تقالها تالش و کوششهدای
نرروهای انسدانی و افدراد را بده ندوعی تدازه و بده روز کدرده و انگردز ههدای کداری شدغلی و سدازمانی آنهدا را ارتقدا مدی-
بخشد(جویباری  )1888شکی نرست که جابجایی تحویلداران می تواند منشاء ایدرا مطلدوب فدردی و سدازمانی گدردد و
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ماندگاری طوينی در یک شعبه کسالت بار بوده انجام یک کار روترن و یکنواخت که اگر با شرایط سختی کدار نردز همدراه
شود به فرسودگی شغلی منتهی می گردد .و تحویلداران کمتر فرصت تجربه آمدوزی و بدروز تواندایی هدای بدالقوه خدود را
خواهند داشت .به قول معرو کباب برای آنکه خوب پخته شود باید بچرخد.
.3-3معایب جابجایی شغلی تحویلداران
اگر جابجای کارکنان بر اساس یک برنامه غرر منعطف صرفا" براسداس مصدال سدازمانی از روی جبدر محرطدی و تبعدر
صور گررد نه تنها باعث کاهش رضایت شغلی شده بلکه کارایی فرد را نردز کداهش داده و ایدرا مخربدی در دراز مدد
متوجه سازمان می نماید« .اگر یک بلقه چرخشی کارکنان را در همان مشاغل قبلی برکت بدهد آنها به جدای اینکده بدا
یک شغل خسته کننده سر و کار داشته باشند با چندین شغل خسته کننده و یکنواخت روبرو خواهند بود .هرچند ممکدن
است یک کارگر تغررر هر شغل را با جدیت و عالقه جدید شرو کند اما ایر آن چنددان نخواهدد ماندد»(الدوانی  .)1881در
پژوهشی هسره و چائو( )1111درصنای تایوان دریافتند که چرخش شغلی کارکنان عملکرد شغلی را کاهش وفرسدودگی
شغلی را افزایش می دهد (دلپسند و همکاران  )1898جابجای های با فواصل زمانی نزدیک بده هدم جابجدایی بده عندوان
تنبره کارکنان و....جز نارضایتی شغلی و کاهش ایر بخشی کارکنان نترجه دیگری برای موسسه نخواهد داشت.
 .4-3جابجایی شغلی و تئوری برابری
چ ه به اجبار سازمانی و چه به ديیل آموزشی جابجایی کارکنان(تحویلداران) هرچ گاه بدون چالش نبوده است .بدون
در نظر گرفتن نراز های سازمانی در هر جابجایی تحویلداران خود را با دیگر همکاران مقایسه می کنند؛ آیا جابجایی ها بر
اساس عدالت سازمانی صور می گررد؟« پژوهش های گوناگون نشانگر آن است که افزایش ابساس عدالت بر جنبه های
متفاو رفتار سازمانی از جمله رضایت شغلی تایررگرار است .تئوری برابری بر این پایه استوار است که اشخاص می
خواهند با آنها به عدالت رفتارشود .در این تئوری برابری به عنوان باوری که آیا با ما در ارتبا با دیگران به انصا رفتار
شده است تعریف می شود» (سرد جوادین و همکاران  .)1893عدالت سازمانی به طور گسترده در رشته های مدیریت
روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است( پارکر و کهلمرر  )1111گرینبرگ ( ) 1881بران می
کند که برای این که مدیران ایر بخش باشند آن ها باید به شروه عادينه عمل کنند و مطمئن باشند زیر دستانشان
فعالرت های آن ها را عادينه تفسرر می کنند .تمایل به تحقرقا عدالت سازمانی در سال های اخرر افزایش یافته است
این توجه به عدالت به علت نتای مهم مرتبط با کار است که با ادراك کارکنان تمایل به ترك شغل به واسطه رضایت
شغلی سنجش می شود .با توجه به این که ترك شغل برای سازمان ها هزینه بر است آن ها باید شروه هایی اتخاذ کنند
که تمایل به ترك در کارکنان پدیدار نشود( .ربرم نرا و هوشرار  )1898به نظر گرین برگ عدالت سازمانی با ادراك
کارکنان از انصا کاری در سازمان مرتبط است؛ وی این اصطالح را برای تشری و تفسرر نقش انصا در محرط کاری به
کار می برد (سرد جوادین و همکاران  .)1893لنرد و ترلور (  ) 1899اعتقاد دارند ابساس اینکه با شما به طور منصفانه
مشابه فرد دیگری رفتار می شود منجر به یک بس تعلق و افزایش خود ارزشی می شود در مقابل اگر ابساس کنرم که
با ما به طور غرر منصفانه رفتار می شود ممکن است ابساس دور بودن از گروه به ما دست بدهد و خود ارزشی ما کم
شود .افراد ممکن است به غرر از مسائل اخالقی و روبی نرز به دنبال عدالت باشند (فالگر  )1889عدالت سازمانی درك
افراد از عدالت در رفتار دریافت شده از یک سازمان و واکنش رفتاری آن ها به چنرن اقداماتی می باشد(جرمز .)1888

 .5-3تدوین الگوی چرخش شغلی تحویلداران
گام اول:
پس از شناسایی عوامل مویر بر رضایت شغلی تحویلداران و عملکرد بهرنه شعبه با تهره لرستی از این عوامدل
به کمک نقطه نظرا خبرگان تعامل با کارکنان و نظر خواهی از صابب نظران عوامل کلردی گردش شدغلی را از بدداقل
 11تا بداکثر  11عامل فهرست نمایرد .این عوامل باید بتی ايمکان متکی بدر واقعردا بدوده و دقردق باشددذ نده ذهندی.
سپس آنها را به دو دسته ایربخش ها و تضعرف کننده ها تفکرک نمایرد .نخست عواملی که موجب ایدر بخشدی و افدزایش
رضایت شغلی میشوند و بعد آن عواملی که بر عملکرد شعبه تایرر گرار هستند را بنویسرد.
گام دوم:
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به هر عامل یک ضریب وزنی برن صفر (بی اهمرت) تا یک (بسرار مهم) اختصاص یابد .جم ضرایب وزنی
اختصاص داده شده باید مساوی یک شود( .جهت انجام این کار پرشنهاد میشود به هر عامل عددی برن 1تا  1را
اختصاص داده سپس ستون را نرمالرزه نموده تا وزنهای برن صفر تا یک برای هر عامل بدست آمده و مجمو اوزان نرز
یک شود).
ضرایبذ نشان دهنده اهمرت نسبی عوامل مورد بررسی میباشد.
گام سوم:
برای هر یک از عوامل یک امتراز برن  1تا  1بربسب مرزان تطابق ویژگی هدای تحویلددار و نرازشدعبه بنوسدرد.
این امتراز برانگر مرزان تناسب ویژگی های تحویلداران نسبت به نرازهای شعبه میباشد .عدد  1بده معندی ایدن اسدت کده
تحولدار مرکور جهت خدمت در شعبه مزبور جام الشرایط بوده است و عدد  1بدین معنی است که تناسب برن تحویلددار
و شعبه ضعرف میباشد .تعبرر هر یک از امترازا میتواند به شکل زیر باشد:
: 1تناسب طالیی (تطابق کامل)  :8تناسب قابل اعتنا (واکنش خوب)  :1عدم تناسب قابل اعتندا (عملکدرد منفدی)
 :1تضاد کامل (عدم رضایت شغلی تحویلدارو بدون ایر بخشی برای شعبه)
گام چهارم:
امتراز وزن دار (موزون) هرعامل را محاسبه نمایرد.
گام پنجم:
جم امتراز وزن دار (موزون) سازمان را محاسبه نموده که بداقل یک و بداکثر چهار میباشد و مرانگرن امتراز
هرشعبه و تحویلدار در ماتریس مرکور( )1/1میباشد.
برای
گام ششم:
بی مقراس کردن ماتریس داده ها :از آنجا که معرار های ذهنی و عرنی(کمی و کرفی) همزمان در ماتریس تصمرم
گرری بضور دارند باید آنها را بی وزن نمود.
گام هفتم:
تعرن ایده آل های مثبت ومنفی برای هر شعبه و به دست آوردن مرزان فاصله هر تحویلدار از ایده آل های مثبت و منفی
و سپس بدست آوردن مرزان نزدیکی نسبی هر تحویلدار با ایده آل شعبه مورد نظر و در انتها انتخاب گزینه های مناسب
برای هر شعبه.

* نکته : 1وزن عوامل برای هرشعبه متفاو است ممکن است مدرك تحصرلی در یک شعبه مطدرح نباشدد(وزن صدفر) و
در یک شعبه بسرار اهمرت داشته باشد(وزن یک).
* نکته :1با استفاده از آنتروپی شانون اوزان شاخصها را محاسبه گردد.
* نکته : 8با استفاده از یک برنامه نرم افزاری که بددین منظدور تهرده مدی گدردد.در ایدن مداتریس تواندایی هدای یکایدک
تحویلداران برای هر شعبه سنجرده می شود و در نهایت بهترین ترکرب مطلدوب بدسدت مدی آیدد( AHP TOPSISو
دیگر روش های تصمرم گرری چند شاخصه بکار گرفته شود).

عوامل مویر

وزن

امتراز وزن دار

امتراز

6

توضرحا

جنسرت

برخی از شعب(باشره شدهر) بدرای
آقایان منسب تر هستند
با امتراز یابت برای تمام شعب

سابقه خدمت

با امتراز یابت برای تمام شعب

سن

متناسب با موقعرت شعبه

مدرك تحصرلی
زبان فرهنگ دین

متناسب با موقعرت شعبه

نمره ارزشرابی

با امتراز یابت برای تمام شعب
تاهل
با امتراز یابت برای تمام شعب
شعبا قبلی

با امتراز یابت برای تمام شعب

محل سکونت

باتوجه به موقعرت شعبه وزن آن
متفاو است

اولویت انتخابی تحویلدار

وزن باي به ترترب اولویت اولویت
اول وزن یک دارد

جم
(جدول  )1ماتریس ارزیابی شرایط تحولداران جهت کار در شعبه......
 .6-3بحث روی الگوی چرخش شغلی تحویلداران
واض و روشن است که شرایط کاری در شعبا مختلف متفاو است به لحاظ موقعرت مکانی (باشره شهر یا
مرکزشهر بودن) درجه شعبه(ممتاز درجه یک و درجا پایرن تر) طرف مشتریان گروه کارکنان شلوغی و خلوتی پاداش و
کارانه و ...درگام اول باید از تحویلداران سوال شود که سه اولو یت اول برای کار در شعبه بعدی خود را انتخاب کنند .این
کار دو مزیت دارد نخست اینکه تحویلداران ابساس می کنند که در انتخاب شعبه مشارکت دارند و نظر آنها برای سازمان
اهمرت دارد .دوم اینکه موسسه می تواند گلوگاه ها را شناسایی کند .ممکن است در لرست شعب یک بانک شعبی باشند
که هرچ متقاضی ای برای خدمت در آن شعبه ها وجود نداشته باشد.در این گونه موارد سازمان باید برای ایجاد رضایت
شغلی کارکنانی که در این شعبا مشغول کار می شوند مزایایی در نظر بگررد تا این شعبا نرز داوطلب خدمت داشته
باشند.به عنوان مثال ماندگاری کمتر در ای ن شعب نسبت به بقره شعب فوق العاده سختی کار اضافه کاری یابت مازاد
ماهرانه مرخصی تشویقی اولویت در پرداخت وام ها و سایر مزایاو.....برای چرنش تحولداران سازمان باید نراز سازمانی خود
را متناسب با نرروهای موجود خود به گونه ای به کار گررد که مان از بروز ابساس نا برابری در کارکنان شود.به هر بال
عدالت سازمانی بکم می کند کارکنانی که شرایط کاری سخت تری دارند مزایای برشتری کسب کنند.تبعر قائل شدن
و قوم گرائی وبرخی مصلحت اندیشی ها منجر به ابساسس نابراری درکارکنان و به تب آن نارضایتی شغلی می گردد و
تبعا ناشی از این ابساس متوجه سازمان خواهد شد.بنابراین وقتی به جای یک فرد یک گروه(کمرته)مسولرت جابجایی
تحویلداران را به عهده می گررد.این ابساس کم رنگ تر می شود .آگاهی تحویلداران از برنامه و شروه گردش شغلی
پریرش جابجایی برای آنها قابل قبول و رابت تر خواهد بود.
 .4نتیجهگیری
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رضایت شغلی بران کننده ابساسا و نگرش کارکنان نسبت به شغلشان است .مدیران امروزه به خوبی دریافته اند که
کارکنانی که از شغل خود راضی هستند از سالمت جسمی برخوردار بوده تعهد سازمانی برشتر دارند کمتر غربت کرده و
تمایلی به ترك کار ندارند « .رضایت شغلی نوعی ابساس رضایت و رضایت خاطر فرد از شغل خود د ر سازمان است که
با کار مناسب با استعدادها مرزان موفقرت در شغل تامرن نرازهای منطقی شکوفایی استعدادها پرشرفت شغلی تجربه
های موفق و جو سازمانی ارتبا دارد» (مررکمالی  .)1839این پژوهش با تاکرد بر عوامل محرطی و سازمانی مویر بر
گردش شغلی تحویلداران به دنبال تدوین الگویی مناسب بدین منظور است .با تغررر سرستماترک کارمندان با انتقال
کارکنان برن منطقه های مختلف و با مسئولرت های متفاو به منظور افزایش تجربه کارکنان در کار .از نظر مدیریت
مناب انسانی بسراری از محققان  JRدر چشم انداز گسترده تر توصرف کرده اند (زین 1و همکاران .)1118
در جابجایی تحویلداران باید به طریقی عمل شود که بتوان شرایط برنده -برنده را در فضای سازمانی ایجاد نمود .به گونه
ای که هم تحویداران به رضایت شغلی مطلوب خود برسند و هم بانک به اهدا عالی سازمانی خود-که نترجه رضایت
شغلی تحویداران است -دست یابد .ایفا کنندگان نقش اصلی در نرل به اهدا سازمانی کسانی هستند که با
مشتریان(ارباب رجو ) تماس دارند یعنی کارکنان خط مقدم که به طرز تلقی مشتریان درباره مؤسسه(بانک) شکل می
دهند«.یک واقعرت مهم دیگر هم وجود دارد و آن هم این است که کرفرت خدمتی که کارمند خط مقدم ارایه می دهد نه
تنها به نحوه ی اداره ی افراد خط مقدم بلکه به کرفرت خدمتی که آنان از ادارا داخلی دریافت می دارند وابسته
است»(هاپسون و دیگران  1891ص
 )18-13پرش از این تحقرقا فراوانی پررامون رابطه مثبت رضایت شغلی کارکنان و بهبود عملکرد و بهره وری و
همچنرن پژوهش هایی برای مبت نشان دادن نقش گردش شغلی بر عملکرد و کارایی کارکنان بانک ها و دیگر مشاغل
انجام گرفته است .برای بهره مندی از مزایایی گردش شغلی باید همواره مراقب بود که گردش شغلی هم سو با عدالت
سازمانی صور گررد تا با ابساس نا برابری و نارضایتی شغلی در تحویلداران ایر نا مطلوبی بر عملکرد آنها نگرارد .در
نظر گرفتن شرایط روبی و روانی کارکنان سن جنس مدرك تحصرلی طبقه اجتماعی خصوصرا فرهنگی زبان سوابق
خدمت شعبا قبلی و  ....باید در برنامه گردش شغلی تحویلداران مد نظر قرار گررد.

پیشنهاد ها
در پایان چند پرشنهاد بر اساس تحقرقا انجام شده جهت بهبود فرایند گردش شغلی و کاهش ایرا نا مطلوب آن
ارائه می گردد.

Zin
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 -1برنامه جام گردش شغلی تحولداران توسط کارشناسان خبره به شکلی تدوین شود که ضمانت اجرا داشته
باشد.
 -1جابجایی تحویلداران توسط کمرته ای تخصصی که وظرفه مهره چرنی کارکنان شعب بانک را به عهده دارد و بر
اساس برنامه ای مدون صور گررد.
 -8مشارکت تحویلداران به صور فعال در برنامه گردش شغلی لحاظ گردد.
 -1در گردش شغلی فرصت برابر دوری و نزدیکی به محل سکونت سابقه خدمت مدرك تحصرلی شعبه قبلی
محل خدمت وسایر عوامل شخصرتی و فرهنگی وباي روبی تحویلداران لحاظ شود.
 -1برنامه جابجای کارکنان به گونه ای طرابی گردد که ضمن دسترابی به اهدا بانک مرکز توجه این فعالرت
رضایت شغلی تحویلداران باشد .بدین منظور طرابی نرم افزاری مناسب برای تسهرل و خودکار سازی فرایند بسرار مفرد
خواهد بود.
 -9در فواصل زمانی چند ماهه رضایت شغلی تحویلداران سنجرده شود  .با بهبود شرایط کار غنی سازی شغل و
تخصصی نمودن شغل تحویلداری در جهت افزایش رضایت شغلی تحویلداران گام های مویری برداشته شود.
 -3برنامه گردش شغلی تحویلداران هر ساله مورد ارزیابی و بازنگری قرار گرفته وایرا آن را با عملکرد بهره وری و
رضایت شغلی تحویلداران سنجرده شود.
 -9در جرب تحولداران جدید بر ویژگی های فردی و توانایی های ارتباطی آنها توجه شود.
 -8الگو و برنامه جابجایی شغلی به اطال تحویلداران برسد.

تشکر و قدرانی
نویسندگان بر خود يزم میدانند تا از کارشناسانی که در ایدن پدژوهش تجربردا خدود را در اختردار مدا قدرار دادندد
قدردانی نمایند .همچنرن از بمایت های معنوی مدیریت و محترم و کارکنان بانک صادرا کرمانشاه سپاسدگزاری مدی-
گردد.

مراجع)) References
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 -1ابرلی عالرخانی( ) 1891بررسی عملکرد سرستم توسدعه منداب انسدانی در دانشدکده هدای علدوم رفتداری و اجتمداعی
دانشگاه تهران مجله روان شناسی و علوم تربرتی شماره1ص39-13
 -1دراکر پرتر(  ) 1888چالش های مدیریت در سده  11ترجمه :عبدالرضا رضائی نژاد تهران نشر فردا.
 -8ترابران سعاد ( )1881مرزان رضایتمندی پزشکان خانواده از" برنامه پزشک خانواده "در استان همدان فصلنامه
پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی.
 -1جویباری لرال و دیگران( )1888تجارب پرستاران بالرنی از«چرخش شغلی» فصلنامه مدیریت پرستاری سال سوم
دوره سوم شماره اول بهار 1888صص.31-99
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