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 چکیده :

بانک  2موانع و مشکالت طرحهای انگیزشی در رابطه با جذب سپرده ها در سرپرستی منطقه پژوهش حاضر با هدف  بررسی 

تا  تصادفی ساده می باشد  ی حجم زیاداستچون نسبتا دارادر این مقاله  صورت گرفته که روش نمونه گیری،ملت تهران 

 2کلیه کارکنان شاغل در شعب تحت سرپرستی  منطقه  جامعه آماری .ل تعمیم به جامعه اصلی باشندنتایج حاصل از آن مقاب

برای انجام این تحقیق از روش  نسبت زنان کمتر ازمردان می باشد . که نفر می باشد.  252تهران  بانک ملت که شامل 

ب ر جذدتوصیفی میدانی و همبستگی استفاده شده است. چون تاثیر رضایت کارکنان رااز عوامل مادی ، رفاهی و اجتماعی 

سپرده ها بررسی می کنیم ، در حقیقت از نوع همبستگی استفاده شده است . از آنجاکه پاسخ های دریافتی بصورت گزینه 

جوابی ) خیلی زیاد، زیاد، تاحدودی ، کم و خیلی کم ( وجوابهای بلی وخیر بوده است برای تحلیل آنها از روشهای  5های 

وان ل از تحقیق حاکی از آن بود که سه دسته عوامل مادی ، رفاهی و اجتماعی بعننتایج حاص. آماری ناپارامتری استفاده شده

ای انگیزشی موثر بوده که تاثیر می گذارنددر جذب سپرده ها و همچنین از نظر اولویت موانع ومشکالت موجود در طرح ه

 می باشد . تاثیر عوامل اجتماعی بیشترین تاثیر وسپس عامل رفاهی و مادی در جذب سپرده ها موثر

 ، عوامل مادی ، عوامل رفاهی ،عوامل اجتماعی جذب سپرده ها بانک ملت ، طر حهای انگیزشی ، کلید واژه : 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 مقدمه : 

سیستم بانکی بخشی از نظام اقتصادی است که جمع آوری وجلب انواع سپرده هها و تخصیص آن جهت تامین نیازهای مالی 

قاضیان واسطه بین سپرده گذاران و متبعبارت دیگر بانکها ترین اهداف آن بشمار می رود. انواع فعالیتهای اقتصادی از مهم

تسهیالت اعتباری بوده و بااستفاده از منابع خود و سپرده های مردم مبادرت به اعطا ی تسهیالت می نمایند. به همین دلیل 

بسیار حساس و مهمی را در هر نظام اقتصادی ایفاء  آنها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه ، نقش

در کل نطام اقتصادی ام بانکی ایی دارند. اهمیت وحساسیت نظنموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تاثیر بسز

را برآن داشته است تا از طریق اتخاذ اعمال مجموعه تدابیری که اصطالحا سیاست پولی نامیده می شود هر جامعه دولتها 

بانکها به صورت اهرم نیرومندی جهت نیل به اهداف ، سیاستها گردش پول رادر جامعه تنظیم نموده و در تامین این منظور از 

، ارزشهای حاکم برجامعه می باشد استفاده کند ازاین رو هر نظام  و برنامه های اقتصادی خود که متکی بر امکانات ، نیازها

بهر حال از مهمترین اهداف در برنامه داده وبکار می گیرد. اقتصادی سیستم بانکی رامتناسب با اهداف ونیازهای خود سازمان 

ل وافزایش سرمایه ملی جهت ریزی اقتصادی در کشور های در حال توسعه بوجود آوردن حداکثر امکانات برای تامین ، تشکی

مسیر رشد و توسعه اقتصادی است  واین امر نیز خود تابع مستقیم میزان سرمایه گذاری است لذا مشارکت در  حرکت در

بخشی از وظیفه اصلی نطام بانکی اعالم گردیده تحقق این امر مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا بعنوان تجهیز منابع پولی 

و خدمات تحت عناوین شرعی و ا از راه جمع آوری اندوخته های مردم به تولید کنندگان یا توزیع کنندگان کاال است تا بانکه

بانکی از قبیل جعاله ، مشارکت ، سرمایه گذاری و .... کمک نموده و برای جلب نظر عموم و جلب هرچه بیشتر سرمایه های 

 شند. خرد و کالن جهت نیل به اهداف اقتصادی عمل کرده با

 بحث : 

بانکداری در جهان بهنگامی آغاز گردی که دادو ستد و مبادله کاال ) غیر از مبادالت جنس به جنس ( بین مردم شروع وحتی 

پول به مفهوم جدید استفاده گیرد نیاز به خدمات موسسات بانکی محسوس تر گشت و احتیاج با گسترش تجارت پیش از آنکه 

ارزشها و باالخص وصول  از مشتریان دور ونزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل وانتقال پول به یک وسیله پرداخت و سنجش 

 موسساتی به نام بانک انجام گیرد. ایجاب می کرد که این فعل وانفعال توسط 

کارکرد اصلی بانکهای بازرگانی ، گرد آوری پس اندازها و سرمایه های کوچک و بزرگ مردم و بکارگیری این سرمایه هااست . 

وام های گوناگون زمینه ساز حل مشکالت وام گیرندگان و انباشته شدن این سرمایه ها به بانک این امکان را میدهد با پرداخت 

گردد. این ویژگی در هر بانک بازرگانی مانند بانکهای ایرانی کنونی وجود دارد و این  پیشرفت اقتصادی و صنعتی در جامعه

 می سازد .  بانکها رااز موسسات  وبانکهای سرمایه گذاری جدا

استگذاران اقتصادی یسمی آیند  تجهیز منابع و تشکیل سرمایه بحساب  از آنجایی که سپرده ها به عنوان اصلی ترین عامل

زمانی در اجرای برنامه ای موفق خواهند بود که برنامه ریزی دقیقی در جهت جذب هر چه بیشتر سپرده ها به عمل آورند 

تاخیر این منطور میسر نخواهد بود مگر با اعمال روشهای جدید مدیریت به کمک تجزیه وتحلیل مسائل به صورت .بدون شک 

 وثری است که می تواند خالء موجود را بتدریج برطرف نماید. علمی که از جمله گامهای م
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 : عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود رابه دیگری می سپارد برای آنکه مجانا نگاه دارد .  سپرده گذاری

 تعریف کلی از سپرده گذاری بانکی : 

سپردن وجوه به بانک قراردادی است که به موجب آن شخص مبلغی پول را به بانک مورد نظر خود تسلیم می کند. بانکدارحق 

حال تعهد استرداد آن را بمحض مطالعه مشتری برپایه دخل وتصرف در این پول را بخ حساب شخصی خئد دارد و در همین 

 شروط پیش بینی شده در قرارداد خواهد داشت . 

 قانون به شرح زیر است :  3به موجب نواع سپرده گذاری بانکی در قانون عملیات بانکی : ا

 پس انداز است  -2جاری  -1که شامل  الف ( سپرده های قرض الحسنه

 های سرمایه گذاری مدت دار .ب ( سپرده 

جذب منابع در بانکها بخوبی روشن  طرح های انگیزشی می تواند مکمل کار ائی در سازمانها باشد ، انگیزش در هر کاری ولو

وواضح است  واهمیت آن باال رفتن سود آوری ، جذب منابع در جهت سرمایه گذاری و پوشش هزینه ها ، پرداخت در قالب 

 تسهیالت اعتباری برای برپایی شریانهای اصلی جامعه و به حرکت در آوردن چرخهای تولید این جامعه اهمیت زیادی دارد.

در جهت انگیزه کارکنان برای تالش بیشتر در یزشی : عبارتست از طرح هایی که در بانک مورد اجرا قرار گرفت طرح های انگ

فراهم گردید . تمامی این عوامل از پاداش ، ترفیع ، جذب بیشتر و غیره  ذب سپرده ها که این طرح در قالب ،جهت افزایش ج

شده است که این پاسخ ها با توجه به سه عامل موجود مادی ، رفاهی طریق نمره دادن به سواالت پرسشنامه اندازه گیری 

 واجتماعی و پاسخ دادن به شاخص های آنان  برای اینکه چقدر سپرده ها افزایش پیدا می کند . 

 یعنی کشش و تمایل برای افزایش حجم سپرده ها . جذب :

توسط سیستم بانکی در جهت تجهیز : عبارتست از جمع آوری وجوه غیر ضروری وسرگردان نزد افرادجامعه  جذب سپرده

 منابع به منظور استفاده در اعطای تسهیالت توسط افرادی که سرمایه کافی ندارند. 

ه عوامل مادی ، رفاهی ، : مجموعه عواملی می باشد که ایجاد رضایت در کارکنان می نماید ، که در این مقال عوامل انگیزشی

 اجتماعی می باشد. 

و شاخص های آن به ترتیب زیر با در این تحقیق متغییر مستقل طر حهای انگیزشی که با سه عامل مادی ، رفاعی و اجتماعی 

 اندازه گیری شده است .سواالت و پاسخ هایی که کارکندان به آنها داده اند از طریق پرسشنامه 

 ( 1و9-13-11حق جذب ، پاداش ، ترفیع ( به ترتیب با سواالت )  ) حقوق ، عوامل مادی

 (23 -25 -22 -29) مسکن ، امور باشگاه ، وام (  به ترتیب باسواالت )  عوامل رفاهی

 -19 -21 -21) ادامه تحصیل ، منزلت و خودیابی ، مشارکت ، ارزشیابی ، شایستگی ( به ترتیب با سواالت )  عوامل اجتماعی

15- 11 ). 
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 نفر می باشد.  252انک ملت که شامل ب تهران  2: کلیه کارکنان شاغل در شعب تحت سرپرستی  منطقه  جامعه آماری

ی استفاده شده است. چون تاثیر رضایت کارکنان برای انجام این تحقیق از روش توصیفی میدانی و همبستگ:  روش تحقیق

 همبستگی استفاده شده است . ا بررسی می کنیم ، در حقیقت از نوع هرااز عوامل مادی ، رفاهی و اجتماعی ذر جذب سپرده 

بلی وخیر جوابی ) خیلی زیاد، زیاد، تاحدودی ، کم و خیلی کم ( وجوابهای  5دریافتی بصورت گزینه های که پاسخ های آنجااز 

 بوده است برای تحلیل آنها از روشهای آماری ناپارامتری استفاده شده است .

گزینه آزمون می گردد ، در  5دن پاسخها از هر در این آزمون یکسان بو کای دو ( X²آزمون یکنواختی پاسخها ) آزمون  -1

 راقبول می کنیم  ) یکسان بودن پاسخها ( رد شود ، حالت غالب ) حالتی که بیشترین فراوانی رادارد ( Hصورتیکه فرضیه 

K= Σ(Oᵢ-Eᵢ)²/ Eᵢ     

: برای تعیین نسبت پاسخهای مثبت  دریافتی در مورد هر سوال که بصورت بلی وخیر مطرح شده ، از  آزمون دوجمله ای -2

نسبت پاسخهای خیلی زیاد ، زیاد در آزمون دوجمله ای استفاده شده است ، بطوریکه براساس این آزمون مشخص می کنیم 

 باشد تقریبا برطبق قانون نرمال توزیع می شود .  N˃52که وقتی رارد می کنیم .  Hتایید شود . فرضیه  2.5مورد هر سوال از 

 :  آزمون ضریب همبستگی توافقی کندال -3

 .توافق کندال استفاده شده است ضریب  ر تعیین روائی سواالت پرسشنامه ازبه منظو

. این آزمون برای مقایسه پاسخها یا نظرات در سطوح یا آزمون یکسان بودن توزیع چند جامعه  آزمون استقالل یا وابستگی -4

 و یا جنس و یا سوابق خدمتی می باشد. مختلف تحصیالت 

برای آنها فراهم نموده است  2میزان رضایت مندی کارمندان رااز امکانات مادی ، رفاهی واجتماعی که سرپرستی منطقه 

درصد کارکنان از حقوق و مزایای دریافتی  52آزمون دوجمله ای مشخص کرده ایم  و نتیجه گرفتیم که کتر از  رابااستفاده از

در صد کارکنان از دادن پاداشهای خاص در قبال ابتکارات کارکنان اظهار رضایت نمودند  52خود رضایت دارند. کمتر از 

در صد کارکنان ازترفیع و با تغییر  52ایت نموده اند . حداکثر اکثریت کارکنان از طرح شایستگی کارکنان اظهار عدم رض.

در  52درصد کارکنان در تصمیم گیریها مشارکت داده می شوند. بیش از  52کمتر از شغلی بدرجات باالتر بهره مند شده اند . 

از امکانات ادامه تحصیل درصد نیز  52صد کارکنان از دادن افزایش حق جذب در بان ، اظهار رضایت نموده اند . بیش از 

در صد نیز از نحوه  52در صد آنان نیز  از سیستم ارزشیابی در بانک رضایت دارند. و بیش از  52. حداکثر رضایت داشتند 

امکانات رفاهی ، دادن منزلت و خود یابی درصد از آنان در موارد  52د. بیش از پرداخت وام مسکن رضایت خود رااعالم داشتن

، آموزشهای بدو خدمت و ضمن خدمت در رابطه با کاری که انجام میدهند وموجب کسب دانش و مهارت آنان  در محیط کار

 شده است رضایت کامل خود رااعالم داشتند. 

تامین امکانات رفاهی کارکنان در جذب سپرده هاو تامین امکانات اجتماعی عامل تامین مادی کارکنان ، در جذب سپرده ها ، 

و 2.315و2.313که به ترتیب ضریب وابستگی این عوامل با جذب سپرده ها ، هستند. جذب سپرده ها موثر  کارکنان ، در

 محاسبه شده است .  2123.
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هرچند انتظار می رفت میزان تامین عومال مادی بیشترین تاثیر را در جذب سپرده ها داشته باشد ولی ظاهرا تاثیر عوامل 

شده که از تاثیر عوامل مادی که  2.315رفاهی از نظر کارکنان بیشتر از سایر عوامل بوده است چون ضریب وابستگی آن 

 است بزرگتر می باشد.  2.313

 عوامل مادی در جذب سپرده ها می پردازیم اده های جمع آوری شده به بررسی تاثیر د حال  براساس 

طبق جدول  2ب سپرده های سرپرستی منطقه میزان تاثیر رضایت کارکنان از حقوق ومزایای نقدی دریافتی در جذ -1

 می باشد .  1

 رضایت کارکنان از حقوق در یافتی  -1جدول 

 میزان تاثیر در جذب سپرده ها

  زیاد کم جمع

 دارند 15 12 25

 ندارند 13 19 32

 جمع 22 29 51

 

رسد که صد کوچکتر است ، چنین به نظر می در  95جدول در سطح اطمینان   X²=3.84از محاسبه شده  X²=1.42چون 

 رضایت کارکنان از مزد و حقوق در یافتی هیچ تاثیری در جذب سپرده های اشخاص ندارد. 

 :  2تاثیر رضایت از دادن پاداش خاص در برابر ابتکارات به کارکنان در جذب سپرده های منطقه  -2

 ( میزان رضایت از دادن پاداش در برابر ایتکارات2جدول 

 میزان تاثیر در جذب سپرده ها

  زیاد کم جمع

 دارند 12 9 21

 ندارند 9 21 32

 جمع 21 32 51

 

جدول بزرگتر شده ، نتیجه می گیریم که رضایتمندی کارکنان از دادن پاداش   X²=3.84محاسبه شده از   X²=6.26چون 

 در برابر ابتکارات توسط بانک ، در جذب سپرده های اشخاص موثر است .
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 . 2تاثیر رضایت کارکنان از طرح شایستگی کارکنان در جذب سپرده های سرپرستی منطقه  -3

 ( رضایت از طرح شایستگی3جدول 

 تاثیر در جذب سپرده هامیزان 

  زیاد کم جمع

 دارند 21 6 33

 ندارند 12 14 24

 جمع 31 22 51

 

در صد بزرگتر شده ، چنین به نظر می رسد که  99جدول در سطح اطمینان =X² 6.63محاسبه شده از  X²=8.15چون 

 براساس اطهارات پاسخگویان ، رضایتمندی کارکنان از طرح شایستگی کارکنان در جذب سپرده ها موثر می باشد . 

 .  2تاثیر رضایت کارکنان از ترفیع یا تغییر شغل بدرجات باالتر در جذب سپرده های سرپرستس منطقه  -4

 ( رضایت کارکنان از ترفیع4جدول 

 میزان تاثیر در جذب سپرده ها

  زیاد کم جمع

 دارند 12 15 33

 ندارند 1 11 24

 جمع 25 32 51

 

در صد کوچکتر شده براساس اظهارات پاسخگویان  95جدول در سطح  X²=3.84محاسبه شده از   X²=2.67چون 

 رضایت از ترفیع یا تغییر شغل بدرجات باالتر در جذب سپرده ها تاثیر قابل مالحظه ای ندارد . 

  2تاثیر چگونگی نظر خواهی از کارکنان ازنحوه مشارکت در کارها در جذب سپرده های سرپرستی منطقه  -5

 خواهی در نحوه مشارکت در کارهاچگونگی نظر ( 5جدول 

 میزان تاثیر در جذب سپرده ها

  زیاد کم جمع

 دارند 12 5 11

 ندارند 14 26 42

 جمع 26 31 51

 

نتیجه گرفته می در صد بزرگتر شده ،95جدول در سطح اطمینان   X²=3.84محاسبه شده از   X²=4.74چون 

 شود که نظر خواهی از کارکنان در مورد نحوه مشارکت در کارها در جذب سپرده هاموثر است . 
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 .  2تاثیر رضایت کارکنان از دادن افزایش حق جذب در افزایش سپرده ها در سرپرستی منطقه  -6

 ( رضایت از افزایش حق جذب6جدول 

 میزان تاثیر در جذب سپرده ها

  زیاد کم جمع

 دارند 22 16 24

 ندارند 3 12 13

 جمع 31 26 51

 

در صد بزرگتر شده ،نتیجه گرفته می 95جدول در سطح اطمینان   X²=3.84محاسبه شده از   X²=5.12چون 

 شود که رضایتمندی کارکنان از افزایش حق جذب ، در جذب  وافزایش سپرده ها موثر بوده است . 

 

  2تاثیر فراهم کردن امکانات ادامه تحصیل برای کارکنان در جذب سپرده ها در سرپرستی منطقه   -1

 رضایت از فراهم کردن امکانات ( 1جدول 

 میزان تاثیر در جذب سپرده ها

  زیاد کم جمع

 دارند 34 14 42

 ندارند 3 6 9

 جمع 31 22 51

پکتر می باشد ، در نتیجه رضایت کارکنان از فراهم کردن امکانات چکو  X²=3.84محاسبه شده از   X²=3.17چون 

 ادامه تحصیل تاثیر قابل مالحظه ای در جذب سپرده ها نداشته است . 

 2رضایت از سیستم ارزشیابی کارکنان در جذب سپرده ها در سرپرستی منطقه تاثیر  -2

 ( رضایت از سیستم ارزشیابی در جذب سپرده ها2جدول 

 در جذب سپرده هامیزان تاثیر 

  زیاد کم جمع

 دارند 21 1 22

 ندارند 12 19 29

 جمع 31 26 51

 

در صد بزرگتر شده ،نتیجه گرفته می 99جدول در سطح اطمینان   X²=6.63محاسبه شده از   X²=7.86چون 

 موثر بوده است .  رضایت کارکنان از سیستم ارزشیابی در جذب سپرده ها شود که
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 2در سرپرستی منطقه  از نحوه دادن وام مسکن در جذب سپرده ها ( تاثیر رضایت9 

 ( رضایت از نحوه دادن وام مسکن9جدول 

 میزان تاثیر در جذب سپرده ها

  زیاد کم جمع

 دارند 21 11 32

 ندارند 1 12 19

 جمع 22 19 51

 

به  نحوه دادن وام مسکن پکتر می باشد ، در نتیجه رضایت ازچکو   X²=3.84 زمحاسبه شده ا =1.26X²  چون

 کارکنان ، تاثیری در جذب سپرده های اشخاص ندارد. 

در  ( تاثیر رضایت از امکانات رفاهی ) خرمات درمانی ، ایاب وذهاب ، تربیت بدنی و باشگاه ( در جذب سپرده ها12

 2سرپرستی منطقه 

 ( رضایت از امکانات رفاهی12جدول 

 میزان تاثیر در جذب سپرده ها

  زیاد کم جمع

 دارند 25 11 36

 ندارند 1 14 21

 جمع 32 25 51

 

جدول بزرگتر شده ، لذا براساس اظهارات پاسخگویان معلوم می شود ،   X²=3.84محاسبه شده از  X²= 5.63چون 

  ت.ب سپرده ها موثر بوده اسرضایت کارکنان از امکانات رفاهی ، در جذ

 2در سرپرستی منطقه  در جذب سپرده هاتاثیر رضایت از منزلت وخودیابی در ( 11

 ( رضایت از منزلت و خودیابی11جدول 

 میزان تاثیر در جذب سپرده ها

  زیاد کم جمع

 دارند 32 12 42

 ندارند 1 14 15

 جمع 33 24 51

 

قبول می کنیم که درصد بزرگتر است  99در سطح اطمینان   جدول  =X² 6.63محاسبه شده از  =X² 19.5چون

 رضایت از منزلت و خودیابی کارکنان ، در جذب و افزایش سپرده ها موثر بوده است .
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 با توجه به بررسی تاثیر عوا مل مختلف در جذب سپرده ها ، نتایج آنها رااولویت بندی می کنیم .

 اولویت ضریب تاثیر عوامل مختلف در جذب سپرده ها

 اول 19.5 در جذب سپرده هاازمنزلت و خودیابی  تاثیر رضایت کارکنان 

 دوم 2.15 در جذب سپرده هااز طرح شایستگی تاثیر رضایت کارکنان 

 سوم 1.26 در جذب سپرده هاازسیستم ارزشیابی تاثیر رضایت کارکنان 

 چهارم 6.26 سپرده هادر جذب از دادن پاداش در برابرابتکارات تاثیر رضایت کارکنان 

 پنجم 5.63 در جذب سپرده هاازامکانات رفاهی تاثیر رضایت کارکنان 

 ششم 5.12 در جذب سپرده هااز افزایش حق تاثیر رضایت کارکنان 

 هفتم 4.14 در جذب سپرده هاازنحوه مشارکت در کارها تاثیر رضایت کارکنان 

 

رضایت از حقوق بطوریکه نتیجه آزمون آنها معنی دار نشده است مانندبرای سایر عوامل میزان تاثیر اندک بوده 

دریافتی ، رضایت از ترفیع و تغییر شغل بدرجات باالتر ، رضایت از فراهم کردن امکانات ادامه تحصیل ورضایت 

 .ازنحوه دادن وام مسکن 

 بررسی متغییرهای مداخله گر در عوامل مادی ، رفاهی ، اجتماعی 

 گر در سطح تحصیالت  عوامل مداخله -1

 جمع لیسانس دیپلم زیر دیپلم میزان تاثیر

 35 35 22.11 6.14 خیلی زیاد

 31 31 23.31 6.49 زیاد

 14 14 46.14 12.92 تاحدودی

 42 42 32.32 2.42 کم

 34 34 21.41 5.91 خیلی کم

 222 44 144 42 جمع
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oi²j/ Eij oi²j Eij oij 

1.46 9 6.14 3 
32.92 129 22.12 21 
3.12 25 6.16 5 
12.64 121 6.49 11 
11.11 422 23.31 22 
5.24 36 1.14 6 
11.29 144 12.92 12 
41.26 2229 46.14 41 
15.51 225 14.22 15 
2.91 25 2.42 5 
35.91 1229 32.32 33 
12.22 122 9.26 12 
13.56 21 5.91 9 
13.46 229 21.41 11 
9.15 64 6.56 2 

239.42 - 222 222 
 

 .سطح تحصیالت بعنوان یک متغییر مداخله گر روی عوامل مادی در جذب سپرده ها موثر نیست 

درصد کوچکتر است در نتیجه  95جدول در سطح اطمینان  X²= 15.5محاسبه شده از    K = 11.48چون 

چنین به نظر می رسد که سطح تحصیالت کارکنان از اظهارات نسبت به عوامل مادی نقش چندان موثری 

 نداشته است . 

در مورد پاسخهای دریافتی مورد بررسی قرار گرفته است  بعنوان یکی دیگر از عوامل مداخله گرسابقه خدمت  -2

 . 

سال  5 تاثیرمیزان 

 کمتر

 12تا 6

 سال

 15تا  11

 سال

تا  16

 سال22

 25تا 21

 سال

26 
 سال32تا

 جمع

 35 6 1 2 5 12 13 خیلی زیاد

 31 9 4 2 12 12 4 زیاد

 14 23 6 2 12 13 13 تاحدودی

 42 15 6 2 9 9 6 کم

 34 6 3 2 2 12 13 خیلی کم

 222 59 22 4 44 52 49 جمع
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 15تا  11 سال 12تا 6 کمترسال  5 میزان تاثیر

 سال

 26 سال22تا  16
 سال32تا

 جمع

 35 9.26 3.69 6.15 1.92 1.52 خیلی زیاد

 31 9.51 3.29 1.15 2.44 1.95 زیاد

 14 19.15 1.19 14.22 16.22 15.92 تاحدودی

 42 12.42 5.25 9.26 12.95 12.32 کم

 34 2.22 3.52 6.56 1.15 1.31 خیلی کم

 59 22 4 44 52 49 جمع

 

oi²j/ Eij oi²j Eij oij 

22.41 169 1.52 13 
12.53 1222 1.92 12 
3.12 25 6.15 5 
2.21 1 3.69 1 
3.91 36 3.26 6 
2.21 16 1.95 4 
11.25 122 2.44 12 
13.92 122 1.15 12 
4.11 16 3.29 4 
2.46 21 9.51 9 
12.63 169 15.92 13 
12.21 169 16.22 13 
22.69 324 14.22 12 
6.29 49 1.19 1 
21.62 529 19.15 23 
3.49 36 12.32 6 
1.42 21 12.95 9 
2.15 21 9.26 9 
16.24 21 5.25 9 
12.11 225 12.42 15 
23.12 169 1.31 13 
12.92 1222 1.15 12 
2.61 4 6.56 2 
2.51 9 3.52 3 
4.29 36 2.22 6 

251.61 - 222 222 

 

می توان درصد بزرگتر است لذا  95جدول در سطح اطمینان  x²= 26.30محاسبه شده از k = 29.61lچون 

قبول کرد که سابقه کار خدمت بعنوان یک متغییر مداخله گر روی عوامل مادی در جذب سپرده ها  موثر است 

. 

 در خصوص عوامل رفاهی مورد بررسی قرار می گیرد .  سطح تحصیالت به عنوان یک مداخله گر -3
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 جمع لیسانس دیپلم زیر دیپلم ان تاثیرمیز

 41 2 35 4 خیلی زیاد

 52 9 32 13 زیاد

 16 13 52 13 تا حدودی

 26 5 15 6 کم

 21 9 14 4 خیلی کم

 222 44 144 42 جمع

 

 جمع لیسانس دیپلم زیر دیپلم میزان تاثیر

 41 9.21 29.62 2.25 خیلی زیاد

 52 12.23 32.25 9.12 زیاد

 16 14.61 42 13.33 تا حدودی

 26 5.22 16.42 4.56 کم

 21 5.21 11.25 4.14 خیلی کم

 222 44 144 42 جمع

 

oi²j/ Eij oi²j Eij oij 

1.94 16 2.25 4 
41.21 1225 29.62 35 
1.25 64 9.21 2 

12.53 169 9.12 13 
21.39 922 32.25 32 
2.21 21 12.23 9 
12.62 169 13.33 13 
52.22 2522 42 52 
11.52 169 14.61 13 
1.29 36 4.56 6 
13.12 225 16.42 15 
4.92 25 5.22 5 
3.31 16 4.14 4 
11.49 196 11.25 14 
12.54 21 5.21 9 
231.5 - 222 222 

 

درصد کوچکتر شده در نتیجه سطح تحصیالت  95جدول در سطح  x²= 15.5محاسبه شده از  k= 9.5چون  

 مداخله گر روی عوامل رفاهی در جذب سپرده ها تاثیری ندارد .بعنوان یک متغییر 
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 مورد بررسی قرار می گیرد .  سابقه کار به عنوان یک متغیر مداخله گر برروی عوامل رفاهی -4

 15-11 سال12-6 سال کمتر 5 میزان تاثیر

 سال

16-25 

 سال

 جمع سال26-32

 41 9 2 1 14 15 خیلی زیاد

 52 13 1 13 9 12 زیاد

 16 24 1 11 12 16 تاحدودی

 26 5 5 5 12 4 کم

 21 2 3 2 1 1 خیلی کم

 222 59 24 44 52 49 جمع

 

 25-16 سال 15-11 سال12-6 سال کمتر 5 میزان تاثیر

 سال

 جمع سال26-32

 41 12.16 4.95 9.21 12.12 12.12 خیلی زیاد

 52 13.46 5.41 12.24 11.26 11.11 زیاد

 16 19.61 2 14.61 11.33 166.33 تاحدودی

 26 6.13 2.14 5.21 5.93 5.62 کم

 21 6.99 2.24 5.21 6.16 5.22 خیلی کم

 222 59 24 44 52 49 جمع
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oi²j/ Eij oi²j Eij oij 

22.22 225 12.12 15 
12.22 196 12.12 14 
5.42 49 9.11 1 
2.21 4 4.95 2 
6.66 21 12.16 9 
2.95 122 11.11 12 
6.23 21 11.26 9 
16.23 169 12.24 13 
2.96 49 5.41 1 
12.55 169 13.46 13 
16.61 256 16.33 16 
2.31 144 11.33 12 
19.12 229 14.61 11 
6.12 49 2 1 
29.22 513 19.61 24 
2.12 1 5.62 1 
16.26 122 5.93 12 
4.99 25 5.21 5 
9.12 25 2.14 5 
3.12 25 6.12 5 
2.45 49 5.22 1 
1.95 49 6.16 1 
2.16 4 5.21 2 
3.11 9 2.24 3 
9.15 64 6.99 2 

252.92 - 222 222 

 

درصد کوچکتر است  لذا نتیجه می  95جدول در سطح اطمینان  x²= 26.3محاسبه شده از  k= 22.98چون 

گیریم که سایقه خدمت بعنوان یک عامل مداخله گر روی عوامل رفاهی در جذب سپرده ها تاثیر چندانی ندارد 

رامورد بررسی ها سطح تحصیالت بعنوان یک عامل مداخله گر روی عوامل اجتکاعی در جذب سپرده  -5. 

 قرار می دهیم . 

 جمع لیسانس دیپلم زیر دیپلم میزان تاثیر

 66 12 44 12 خیلی زیاد

 65 12 46 9 زیاد

 61 11 42 14 تا حدودی

 44 9 32 5 کم

 43 13 12 12 خیلی کم

 225 55 122 52 جمع
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 جمع لیسانس دیپلم زیر دیپلم میزان تاثیر

 66 12.14 41.62 11.52 خیلی زیاد

 65 12.55 41.25 11.42 زیاد

 61 12.93 42.32 11.15 تا حدودی

 44 2.49 21.19 1.12 کم

 43 2.29 21.16 1.55 خیلی کم

 225 55 122 52 جمع

 

oi²j/ Eij oi²j Eij oij 

2.63 122 11.52 12 
46.45 1936 41.62 44 
11.32 144 12.14 12 

1.12 21 11.42 9 
51.54 2116 41.25 46 
1.91 1222 12.55 12 
16.62 196 11.15 14 
41.62 1164 42.32 42 
9.35 121 12.93 11 
3.24 25 1.12 5 
32.32 922 21.19 32 
9.54 21 2.49 9 
19.21 144 1.55 12 
11.93 324 21.16 12 
22.32 169 2.29 13 
291.24 - 225 225 

 

درصد کوچکتر شده در نتیجه سطح  95جدول در سطح  x²= 15.5محاسبه شده از  k= 12.24چون  

 .ندارد قابل توجهی در جذب سپرده ها تاثیراجتماعی تحصیالت بعنوان یک متغییر مداخله گر روی عوامل 

 مورد بررسی قرار می گیرد .   سابقه کار به عنوان یک متغیر مداخله گر برروی عوامل اجتماعی -6 -5

 15-11 سال12-6 سال کمتر 5 میزان تاثیر

 سال

16-25 

 سال

 جمع سال26-32

 66 13 2 12 12 15 خیلی زیاد

 65 11 12 11 15 12 زیاد

 61 22 6 15 11 13 تاحدودی

 44 12 1 2 12 1 کم

 43 11 3 3 11 15 خیلی کم

 225 15 32 55 65 62 جمع

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 25-16 سال 15-11 سال12-6 سال کمتر 5 میزان تاثیر

 سال

 جمع سال26-32

 66 11.31 6.95 12.14 15.25 13.29 خیلی زیاد

 65 11.11 6.24 12.54 14.23 13.62 زیاد

 61 11.63 1.25 12.93 14.22 14.11 تاحدودی

 44 11.52 4.63 2.49 12.24 9.26 کم

 43 11.31 4.53 2.32 9.21 9.25 خیلی کم

 225 15 32 55 65 62 جمع

 

درصد کوچکتر است  لذا نتیجه می گیریم که  95جدول در سطح اطمینان  x²= 26.3محاسبه شده از  k= 25.11چون 

 .سایقه خدمت بعنوان یک عامل مداخله گر روی عوامل اجتماعی در جذب سپرده ها تاثیر چندانی ندارد

 نتایج :

به ترتیب زیر با در این تحقیق متغییر مستقل طر حهای انگیزشی که با سه عامل مادی ، رفاعی و اجتماعی و شاخص های آن  

 سواالت و پاسخ هایی که کارکندان به آنها داده اند از طریق پرسشنامه اندازه گیری شده است .

 ( 1و9-13-11عوامل مادی ) حقوق ، حق جذب ، پاداش ، ترفیع ( به ترتیب با سواالت ) 

 (23 -25 -22 -29عوامل رفاهی ) مسکن ، امور باشگاه ، وام (  به ترتیب باسواالت ) 

 -19 -21 -21عوامل اجتماعی ) ادامه تحصیل ، منزلت و خودیابی ، مشارکت ، ارزشیابی ، شایستگی ( به ترتیب با سواالت ) 

15- 11. ) 

 باتوجه به بررسی تاثیر عوامل مختلف در جذب سپرده ها، نتایج آنها بصورت اولویت بندی قرار گرفت .

 ولویتا ضریب تاثیر عوامل مختلف در جذب سپرده ها

 اول 19.5 تاثیر رضایت کارکنان  ازمنزلت و خودیابی در جذب سپرده ها

 دوم 2.15 تاثیر رضایت کارکنان از طرح شایستگی در جذب سپرده ها

 سوم 1.26 تاثیر رضایت کارکنان ازسیستم ارزشیابی در جذب سپرده ها

 چهارم 6.26 سپرده هاتاثیر رضایت کارکنان از دادن پاداش در برابرابتکارات در جذب 

 پنجم 5.63 تاثیر رضایت کارکنان ازامکانات رفاهی در جذب سپرده ها

 ششم 5.12 تاثیر رضایت کارکنان از افزایش حق در جذب سپرده ها

 هفتم 4.14 تاثیر رضایت کارکنان ازنحوه مشارکت در کارها در جذب سپرده ها

 

نتیجه کلی می گیریم که از نطر تاثیر سه عامل کم وبیش تاثیر گذار هستد ولی عامل اجتماعی در اولویت و بعد عامل رفاهی 

 . ودر مرحله آخر عامل مادی قرار گرفته اند 
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