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 -بانك صادرات هاي ضمن خدمت و انگيزش شغلی در بين كاركنان رابطه بين آموزشبررسی 

 سرپرستی شمال تهران

 

 
 ماريا دلگرم

 كارشناسي ارشد مديريت آموزشي؛ دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن  

 ia_delgarm1387@yahoo.commarآدرس پست الكترونيك نويسنده : 

 

 دکتر عالالدين اعتماد اهری
 استاد مديريت آموزشي؛ دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن

 etemd.ala@yahoo.comآدرس پست الكترونيك نويسنده : 
 

 
 چکیده 

بر روحيه پرسنل، هدف از اين پژوهش كاربردي، بررسي هاي ضمن خدمت با توجه به ضرورت ارزيابي تاثير آموزش

باشد. پژوهش سرپرستي شمال تهران مي -هاي آموزشي ضمن خدمت بر انگيزش كاركنان بانك صادرات اثربخشي دوره

هاي كاربردي و از نوع ميداني است. جامعه مورد بررسي، تمامي حاضر، يك پژوهش توصيفي و تحليلي در حيطه پژوهش

نفر به عنوان  090نفر( بود كه بر اساس جدول مورگان تعداد  0011تهران ) بانك صادرات شعبه شمال در شاغل كاركنان

، با هاتجزيه و تحليل دادهنمونه انتخاب شدند. براي جمع آوري اطالعات از ابزار پرسشنامه رجحان شغلي استفاده شد.

و از  )يومن ويتني و كراسكال واليس(استنباطي و ر، فراواني، درصد()ميانگين، انحراف معياآمار توصيفيهاي روشاستفاده از 

( بود و 01انجام شد. در اكثر افراد ميانگين نمره انگيزش بيروني و دروني نيز باالتر از نمره متوسط)  SPSSطريق نرم افزار

بيروني( بود. بنابر اين از ديدگاه ) نمره متوسط انگيزش دروني و  01ميانگين نمره انگيزش دروني و بيروني نيز باالتر از 

 هاي ضمن خدمت و انگيزش كاركنان بانك صادرات ارتباط وجود دارد.كاركنان بين آموزش

 انگيزش دروني،انگيزش بيروني، رضايت شغلي، بانك صادرات، كاركنان ها:كلیدواژه
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 مقدمه: 

كند. را تحريك مي او يا و شود مي فرد كتحر موجب كه فرايندي است؛ شده ارائه مختلفي تعاريف از انگيزش 

 براي فرد تمايل انگيزش يعني كار محيط در اما كند،مي ترقوي را او عزم و دهدمي جهت فرد به كه فيزيولوژيكي فرايند

 (.1، ص:0991،ليندنر( سازماني اهداف به رسيدن براي آن حفظ تالش و

 با آشنايي نيست، اما پذيرراحتي امكان به مديران ود، برايشمي كاركنان برانگيختن موجب كه عواملي تعيين 

 رفتار و عاليق درک شود. همچنينمي محسوب انگيزش انساني و روابط پيچيدگي درک در گام اولين انگيزشي، هاينظريه

، ارتباط دهد. از طرف ديگر انگيزش كاركنان قرار تاثير تحت را آنان عملكرد تواندمي است كه مهمي عامل كاركنان

 هرم انگيزش داشتند، شامل درک در اينقش برجسته كه هايينظريه ترينتنگاتنگ و نزديكي با رضايت شغلي دارد. مهم

 (.01-09، ص :0110عاملي هرزبرگاست)لي بي، دو نظرية و آدامز برابري نظرية ؛وروم انتظار نظرية ،مازلو نيازهاي

 بينيپيش و هادر سازمان رفتار علل شناخت منظور به ارزشي با ارابز عنوان به تواندمي انگيزش صحيح درک 

 كرد، هدايت ايگونه به هادر سازمان را رفتارها توانانگيزش مي شناخت با آيد. همچنين كار به مديريتي هاياقدام تأثيرات

 شود.  تأمين سازماني و فردي اهداف كه

 سازمان در فرد استخدام از پس عموماً كه شودمي طالق ا آموزشي عنو آن به سازماني لحاظ از خدمت ضمن هايآموزش

 برقراري گيري،درتصميم را خود توانايي هستند، يادگيري درحال همواره توانمند، كاركنان هايسازمان در .پذيردمي صورت

 توسعه ريگكنكاش و سازگاري انصاف، و عدل رعايت خالقيت، پذيري، مسؤوليت رقابت، فردشناسي، ارتباط،

  رسد اين عوامل بر رضايت شغلي و انگيزش كاركنان موثرند.كه به نظر مي. (00، ص:0011دهند)جعفري، مي

، آموزش به منظور افزايش سطح دانش و بينش و 0011ها مصوبه سال نامه آموزشي مشترک كاركنان بانكبر طبق آيين

ها الزم در انجام امور محوله و پرورش نيروي انساني ماهر براي ناييها و تواها وايجاد مهارتاطالعات شغلي كاركنان بانك

ها مكلفند ساالنه برنامه هاي آموزشي و كار آموزي كاركنان شود. بانكتصدي مشاغل مختلف در بانك به اجرا گذارده مي

د كه به منظور تامين نيازهاي هايي اطالق مي شوهاي آموزشي كوتاه مدت به دورهخود را تهيه، تنظيم و اجرا نمايند. دوره

هاي كمتر از يك سال تدوين و به مورد اجرا هاي شغلي كاركنان در مدتآموزشي بانك و باال بردن سطح اطالعات و مهارت

 (. 0، ص 0011ها ، شود)آيين نامه اموزشي بانكگذارده مي

كاركنان مثبت ارزيابي شده، ولي مطالعات  اگرچه در مطالعات انجام شده در كشورهاي غربي تاثيرات آموزش بر انگيزش

كمتري در ايران به خصوص در كاركنان بانك به لحاظ شرايط شغلي ويژه انجام نشده است. لذا هدف از اين مطالعه بررسي 
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باشد، تا با هاي آموزشي ضمن خدمت و انگيزش شغلي كاركنان بانك صادرات سرپرستي شمال تهران ميبين دوره زابطه

هاي ضمن خدمت در جهت اثر بخشي بيشتر اين از نتايج مطالعه حاضر بتوان راهكارهايي در جهت ارتقا آموزش استفاده

 (. 20، ص:0010ها استفاده كرد )فتحي، دوره

 بررسي پیشینه پژوهش 

  نفر از  001برروي مطالعه موردي يك  ،0019در تحقيقي توسط محمدرضا رخش، در سال

، در خصوص تاثير آموزشهاي ضمن خدمت انجام اي بنياد مستضعفان و جانبازانهكاركنان فرانت آفيس هتل

كاركنان آموزش ديده به مراتب بيشتر شغلي ارزشميزان و  شغليو انگيزش كه شكوفائي  دادنتايج نشان شد. 

هاي ميزان اثر بخشي اجراي دوره، 0011در پژوهش سعيدي رضواني در سال از كاركنان آموزش نديده است.

عمومي آموزش كاركنان بنياد شهيد انقالب اسالمي، ارتقا دانش، نگرش و مهارت كاركنان آموزش ديده را در 

شاخص »، «رضايت شغلي»، «دانش اعتقادي ، اجتماعي و اداري»چهار مقوله مورد ارزيابي قرار داده است : 

هاي ياد شده از دو گروه از براي تعيين اثرات دوره در مقوله«. نگرش نسبت به آموزش»و « هاي رفتاري

ها شركت كرده بودند و گروه گواه كه دوره هاي مربوط را كاركنان استفاده شد: گروه آزمايشي كه در دوره

ها دانش سنجي و نظر سنجي بوده است. اي و نحوه گرد آوري دادهمقايسه -نگذرانده بودند. روش تحقيق علي

هاي شاخص هاي رفتاري شامل تعهد و ش، به جز برخي از مولفهبر اساس نتايج به دست آمده از اين پژوه

. در ها تفاوتي بين كاركنان آموزش ديده و آموزش نديده مشاهده نشده استمسووليت پذيري، در ساير مقوله

هاي آموزش ضمن خدمت با عنوان رابطه دوره يپژوهش، 0011تحقيقي توسط اكبر كرامت در سال 

ت شغلي كاركنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به منظور پاسخگويي به هاي رايانه و رضايمهارت

، شودهاي رايانه موجب افزايش رضايت شغلي كاركنان ميهاي ضمن خدمت مهارتاين فرضيه كه آموزش

هاي رضايت شغلي نظير حقوق و در كنار فرضيه اصلي پنج فرضيه نيز در خصوص افزايش مولفه انجام شد.

نوع شغلي، ارتقاي شغلي، ارتباطات سازماني و تعهد سازماني مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماري مزايا، ت

شامل كليه كاركنان رسمي و پيماني شاغل در ستاد مركزي وزارت بهداشت و دفاتر تابعه مستقر در تهران و 

نفر(  511ديده )نفر( و آموزش ن 0111كه به دو گروه آموزش ديده ) ،نفر بوده است 0511بالغ بر 

درصد از هر دو گروه كاركنان و به ترتيب بالغ  01اي كه شامل گيري طبقهبندي شده و با روش نمونهتقسيم
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آوري اطالعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد رضايت . جمعگرديدندانتخاب  ،باشدنفر مي 021و  001بر 

هاي اصلي رضايت شغلي هيه شده و شامل مولفهكه در طيف ليكرت ت ،شغلي ويسوكي و كروم بوده است

 SPSSافزار هاي دريافتي به وسيله نرمباشد. پرسشنامه مذكور در بين دو گروه نمونه توزيع شده و دادهمي

هاي تنوع شغلي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج دريافتي حاكي از معنادار بودن و تاييد افزايش مولفه

 0010اي در سال . بر اساس مطالعهو تعهد سازماني در بين گروه آموزش ديده بوده است ارتباطات سازماني

 هيأت نظر اعضاي از شغلي انگيزش ايجاد بهداشتي و بيروني در عوامل توسط علي آباد و همكاران، اهميت

توصيفي، مطالعه اين در بود.  دروني بيشتر عوامل انگيزشي نقش از رفسنجان پزشكي علوم دانشگاه علمي

سوالي را كه  21نفر(، پرسشنامه  10كليه اعضاي هيات علمي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان )

توسط پژوهشگر براساس تئوري دو عاملي هرزبرگ طراحي گرديده و با روايي محتوا و پايايي آزمون مجدد 

سبي و انجام آزمون مجذور كاي ها به صورت توزيع فراواني مطلق و نتأييد شده بود، تكميل كردند. داده

درصد اعضاي هيات علمي، عوامل  10تجزيه و تحليل گرديد. نتايج نشان داد كه  SPSSافزار توسط نرم

دانستند. در بين عوامل بيروني به درصد آنها عوامل دروني را بر ايجاد انگيزش شغلي موثر مي 50بيروني و 

يت شغلي، شرايط محيط كار، نحوه ارتباط با ديگران، هاي حقوق و دستمزد، امنترتيب اهميت، عامل

سرپرستي و نظارت و خط مشي حاكم بر محيط كار، و در بين عوامل دروني به ترتيب اهميت، ماهيت كار، 

بحث  اند.شناخت و قدرداني از افراد، پيشرفت و توسعه شغلي و موفقيت شغلي، بيشترين نقش را داشته

ي( از نظر اعضاي هيات علمي در مقايسه با عوامل دروني )انگيزشي( در ايجاد اهميت عوامل بيروني )بهداشت

كه با نظريات هرزبرگ مطابقت ندارد. مهمترين عامل در ايجاد انگيزش شغلي،  ،باشدانگيزش شغلي بيشتر مي

 از فرن 50 تعداد انجام شد. 0011اي كه توسط رادافشار در سال مطالعه در حقوق و امنيت شغلي بوده است.

 و انتخاب ساده تصادفي شيوه به پزشكي هرمزگان علوم دانشگاه غيررسمي و رسمي علمي اعضاي هيأت

 سن، داد كه نشان آماري هايآزمون بود، در نتايج تأييد مورد آنها پايايي و روايي كه محقق ساخته پرسشنامه

 در ندارد، دار معني تأثير گاريماند بيروني و انگيزش دروني ميزان به بودن بومي تحصيلي، مدرک جنس،

 مراكز و ورزشي باشگاههاي بانكي، وجود تسهيالت از استفاده هوايي، و آب شرايط چون كه عواملي حالي

 در فعاليت امكان در شهر، مناسب محيط بهداشت وجود فراغت، اوقات گذراندن شهر جهت سطح در تفريحي

باشند. اصلي مي هاياولويت از و دارمعني تأثير سبمنا مالي توان برخورداري از امكان و خصوصي بخش
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هاي آموزش ضمن خدمت و به منظور بررسي رابطه بين دوره 0051درتحقيقي كه ويدا انديشمند درسال  

هاي آموزش ضمن خدمت و كارآيي كاركنان در اداره بهزيستي شهرستان كرمان انجام داد، دو متغير دوره

دهد كه كاركنان آموزش ديده نسبت به كاركنان ه است. نتايج تحقيق نشان ميكارآيي مورد بررسي قرار داد

آموزش نديده در حل مشكالت كاري و اخذ تصميمات موثر، تواناتر هستند. همچنين گروه آموزش ديده 

آيند. افزون بر نسبت به گروه آموزش نديده بهتر از عهده انجام و تجزيه و تحليل وظايف شغلي خود بر مي

دهد كه كاركنان آموزش ديده نسبت به كاركنان نديده به نظارت و كنترل كمتري نياز ها نشان مييافته اين

برند. به طور كلي اين فرضيه دارند و براي انجام كار خود شوق و انگيزه بيشتري دارند و از انجام آن لذت مي

درصد  1ري دارند در سطح آلفاي كه كاركنان آموزش ديده نسبت به كاركنان آموزش نديده كارائي بيشت

شود كه بين آموزش و كارائي در اداره بهزيستي شهرستان كرمان رابطه تاييد شده است و نتيجه گرفته مي

به منظور تعيين تاثير آموزش ضمن خدمت بر  0050وجود دارد. در تحقيقي كه حسيني شاملو ثريا در سال 

هاي علوم هاي بيمارستاني در بيمارستاننترل عفونتدانش، نگرش و عملكرد كمك بهياران در مورد ك

نفر كمك بهيار )قبل و بعد از آموزش( انجام داد، نتايج پژوهش  51پزشكي و خدمات امدادي ايران بر روي 

كه مقايسه طوريهاي بيمارستاني بوده است، بهگوياي تاثير مثبت آموزش ضمن خدمت در كنترل عفونت

هاي دانش، نگرش و عملكرد كمك بهياران مورد پژوهش با بعد از آموزش در حيطه ها در مراحل قبل ويافته

 درصد گواه اين مدعي است.  91اطمينان بيش از 

 ( رابطه بين آموزش ضمن خدمت و رضايت 0115در تحقيقي توسط استيون اشميت ،)

هاي شغلي، آموزششغلي سنجيده شد. ارتباط بين رضايت شغلي و آموزش ضمن خدمت به صورت كلي بود. 

از جمله مدت زمان صرف شده در آموزش، روش آموزش، و محتواتاثير بيشتري بر اين رضايت داشتند. در 

(، با هدف بررسي تاثير آموزش ضمن خدمت حل مسئله بر حل مشكالت 0115مطالعه توسط جودي اير ) 

به دو گروه مورد و شاهد تقسيم  نفر از مهمانداران انجام شد، كه به طور تصادفي 001سازماني بر رروي 

شدند. نتايج نشان دهنده تاثير آموزش ضمن خدمت بر حل مسئله، خود كارآمدي، رضايت شغلي باالتر، و 

 استراتژي ده سازي، با پياده0112در سال  1المپرزاما بر سازگاري شغلي تاثيري نداشت.  ،بود انگيزش باالتر

معلمان از طريق آموزش  اي حرفه رشد كه دريافت مدارس، متوسطه و معلمان كاركنان سازي توانمند براي

                                                           
1 Lamperz 
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 ها و انگيزشخالقيت افزايش و يكديگر با مؤثر ارتباط برقراري و هاهاي ضمن خدمت، موجب افزايش مهارت

 كه از بود آن بيانگر نتايج شد، انجام شمالي ( در ويتنام0111توسط دليمن ) كه ايمطالعه در. است شده

 است.  انگيزش عوامل اصلي از يكي خدمت ضمن روستايي آموزش بهداشتي كاركنان ينبيشتر نظر

 اين به و داده قرار مورد بررسي را بهداشتي كاركنان انگيزه بر موثر (، عوامل0111و)فرانك 

 ترين عواملمهم از شغلي امنيت و مديريت در صداقت بودن، مباهات، موثر احساس كه رسيده نتيجه

داده  تشخيص عوامل مهمترين از نيز غيرمالي و هاي ماليتشويق چون عواملي و اندشده ادقلمد انگيزشي

ر سال د كند. موريسوي بر آموزش به عنوان يك پيشنهاد در جهت ارتقاي انگيزش تاكيد مي .اندشده

 در هك كساني از كمتر اندشركت نكرده خدمت ضمن هايآموزش در كه كاركناني دارد، كهمي بيان 0991

 گرفت ، نتيجه0992اند و از انگيزه كمتري برخور دارند. پولي در سال شده توانمند اندكرده شركت دوره اين

 روند كه شرطي بخشد، بهمي را بهبود بدني تربيت معلمان عملكرد خدمت ضمن آموزشي هايبرنامه كه

دارند،  مثبت تأثير آموزش بر كه ايفهحر ارائة نظرهاي براي بايد آنها معلمان، به اختيار دادن و انعكاسي

 ضمن و خدمت از قبل هايبرنامه در بنابراين كنند. بازسازي را نظرهاي خود هم ديگر افراد و شوند تشويق

براي  هاييفرصت بايد كنند، همچنين ادغام آموزش در را خود هايديدگاه بايد بر اينكه عالوه معلمان خدمت

 آموزشي هايبرنامه كه گرفت نتيجه ۴۹۹۱شود. انيس در سال  فراهم ايشان انعكاس نظرهاي و اصالح بهبود،

دانش  دارد، اما تاكيد گفتار معلمان و دانش فرايندي اصالح و بهبود پيشرفت، بر ضمن خدمت معلمان

 به بايد وزشيآم هايطراحان دوره كه كند مي تاكيد او گيرد.مي ناديده را آنها عمل هايتئوري يا عملكردي

 كنند. توجه عملكرد آنها و معلمان آموز شبه مورد هايتئوري بين ارتباط برقراري

 روش تحقیق 

هاي كاربردي و از نوع ميداني است. زيرا نتايج آن فقط در جامعه مورد مطالعه قابل تعميم پژوهش حاضر، در حيطه پژوهش

ه شده است. روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي )زمينه يابي( ها از روش ميداني استفاداست و براي گرد آوري داده

آوري هاي جمعپردازد و هيچگونه دخل و تصرفي در دادهآوري اطالعات ميمحقق صرفأ به جمع پژوهشدر اين است، زيرا 

 .كندشده نمي
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هران بود كه تعدادشان سرپرستي شمال ت -بانك صادرات در شاغلكاركنان جامعه مورد بررسي، در اين پژوهش، تمامي 

شعبه در واحد صف شاغلند. براساس جدول  001نفر در  0111نفر در واحد ستاد و  011كه  نفر است، 0011"حدودا

نفر به عنوان حجم نمونه  010اند، كه با توجه به احتمال ريزش حدود نفر به عنوان نمونه انتخاب شده 090مورگان تعداد 

شعبه و از  21شعبه،  001اي تصادفي بود به اين ترتيب كه ابتدا از گيري پژوهش، مرحله وارد مطالعه شدند. روش نمونه

به صورت تصادفي ساده  "نفر مجددا 10هر شعبه  نفر به صورت تصادفي ساد ه انتخاب گرديدند و در مرحله ديگر هم 

 نفر وارد مطالعه شدند.  010انتخاب شدند و در مجموع 

 ابزار پژوهش

 (WPI (حان شغليپرسشنامه رج

توسط  0992هاي فردي در جهت گيري انگيزشي دروني و بيروني در سال آزمون رجحان شغلي به منظور تشخيص تفاوت

آمابايل و همكارانش ساخته شد. اين آزمون تمام عناصر مربوط به انگيزش دروني)خود تعييني، شايستگي، انجام 

رقابت، ارزيابي، بازشناسي، پول وديگر مشوق هاي ملموس و مجبور ) تكليف،كنجكاوي، لذت و عالقه( و انگيزش بيروني

عبارت است. آزمودني بايد در يك  01گيرد. اين آزمون يك ابزار خود گزارشي و داراي شدن به وسيله ديگران( را در بر مي

گيرد. ميزان مخالفت يا ميدر بر امتياز( را 2امتياز( تا هميشه يا تقريبا هميشه ) 0درجه اي كه از هرگز )  2مقياس ليكرت 

موافقت خود با هريك از عبارات را مشخص سازد. نمره آزمودني در دو مقياس انگيزش دروني و انگيزش بيروني محاسبه 

 0000اي متشكل از باشد. ضريب آلفاي كرونباخ در پژوهش اوليه كه بر روي نمونهمي 01شده و نمره برش در هر شاخص 

گزارش شده   α= 51/1و زير مقياس انگيزش بيروني  α= 59/1ده بود، در زير مقياس انگيزش دروني بزرگسال انجام ش

است. همبستگي معني دار اين مقياس با بسياري از ابزار هاي سنجش انگيزش حاكي از اعتبار مطلوب اين آزمون است. 

 اشته است.( همبستگي د0911براي مثال اين مقياس با مقياس جهت گيري دمني و ريان )

هاي ضمن خدمت بر انگيزش كاركنان ها با استفاده از ديدگاه كاركنان، به بررسي رابطه بين آموزشاين پرسشنامه

استنباطي استفاده شد. درتوصيف داده ها از محاسبات  ها از روش آمار توصيفي وجهت تجزيه و تحليل دادهپردازد. مي

كراسكال  ،من ويتنيناپارامتري يوهاي ها از آزمونو درتحليل داده ستفاده شدفراواني، درصد، ميانگين وانحراف معيار ا

 .استفاده شدسوالي
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 ها : يافته

 اطالعات جمعيت شناختي  -الف

سال و بيشترين فراواني  21-00درصد افراد بين  20بودند. ،  زن درصد از افراد نمونه0/21مرد و  درصد از افراد نمونه 9/19

سال داشتند كه كمترين طبقه افراد شركت كننده در  11تا  10درصد افراد بين  2كننده در پژوهش بودند و افراد شركت 

درصد افراد  25سال داشتند.  01تا  01درصد افراد بين  1/00سال و  11تا  20درصد افراد بين  1/00مطالعه بودند. 

 9/1دهند و د شركت كننده در مطالعه را تشكيل ميشركت كننده در پژوهش داراي مدرک ليسانس و بيشترين درصد افرا

درصد افراد شركت كننده در پژوهش داراي مدرک فوق ليسانس و باالتر و كمترين افراد شركت كننده در مطالعه را تشكيل 

رک درصد افراد در اين مطالعه داراي مد 1/00درصد افراد شركت كننده در مطالعه داراي مدرک ديپلم و  1/00دهند. مي

درصد افراد شركت كننده در  0/20و  01درصد افراد شركت كننده در مطالعه ، همكار شاغل ماده  9/11فوق ديپلم بودند. 

 01تا  1درصد افراد سابقه اي بين  1/01، در بانك صادرات سرپرستي شمال تهران بودند. 05مطالعه همكار شاغل ماده 

سال،  1تا  0درصد افراد سابقه اي بين  1/09مطالعه را داشتند و به ترتيب  سال و بيشترين فراواني افراد شركت كننده در

سال سابقه  01تا  00درصد افراد بين  9/00سال ،  01تا  01درصد افراد بين  9/05سال ،  01-00درصد افراد بين  0/01

 سال داشتند.  01درصد افراد سابقه اي باالي  0و تنها 

 آزمون فرضیات مطالعات 

هاي ضمن خدمت و انگيزش) دروني و بيروني( شغلي كاركنان بانك صلي مطالعه: از ديدگاه كاركنان بين آموزشفرضيه ا

 صادرات ارتباط وجود دارد.

 ميانگين نمره انگيزش در بين افراد نمونه -0جدول شماره 

 ماكزيمم مينيمم  انحراف معيار  ميانگين  متغير

 15 01 00/1 90/20 انگيزش دروني 

 11 00 10/2 00/02 يزش بيرونيانگ
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در مطالعه باالتر از نمره متوسط انگيزش ميانگين نمره انگيزش دروني و بيروني در شركت كندگان  0بر اساس جدول شماره 

 باشد. مي 01يعني 

 

 

 

 

 توزيع فراواني برحسب نمره انگيزش شغلي افراد نمونه - 0نمودار

درصد افراد نمره باالتر از  11/51راد نمره باالتر از متوسط انگيزش دروني و درصد اف 21/91بر اساس جدول و نمودار ،

هاي متوسط انگيزش بيروني داشتند. لذا بر اساس نتايج فرضيه اول مطالعه مورد تاييد است و از ديدگاه كاركنان بين آموزش

 ضمن خدمت و انگيزش شغلي كاركنان بانك صادرات ارتباط وجود دارد.

(. بر p=0.34 شود )يومن ويتني، تفاوت معني داري بين نمره انگيزش دروني بر حسب جنسيت مشاهده نمي بر اساس تست

(. بر p=0.555شود)اساس تست يومن ويتني، تفاوت معني داري بين نمره انگيزش بيروني بر حسب جنسيت مشاهده نمي

( و افراد با p=0.041شود)تحصيالت مشاهده ميتست كراس واليس ، تفاوت معني داري بين نمره انگيزش دروني بر حسب 

تحصيالت ديپلم و زير ديپلم و ليسانس نمره انگيزش دروني بهتري نسبت به افراد با مدرک فوق ديپلم و فوق ليسانس و 

باالتر دارند.  بر اساس تست كراس واليس، تفاوت معني داري بين نمره انگيزش بيروني بر حسب تحصيالت مشاهده 

(. بر اساس تست كراس واليس، تفاوت معني داري بين نمره انگيزش دروني بر حسب سن مشاهده P=0.243شود)نمي

(. بر اساس تست كراس واليس، تفاوت معني داري بين نمره انگيزش بيروني بر حسب سن مشاهده P=0.091شود)نمي

گيزش دروني بر حسب سمت مشاهده داري بين نمره ان(. بر اساس تست يومن ويتني، تفاوت معنيP=0.341شود)نمي

(. بر اساس تست يومن ويتني، تفاوت معني داري بين نمره انگيزش بيروني بر حسب سمت مشاهده P=0.702شود )نمي

(. بر اساس تست كراس واليس، تفاوت معني داري بين نمره انگيزش دروني بر حسب سابقه مشاهده P=0.206شود)نمي

سال انگيزش دروني بيشتري نسبت به بقيه گروهها دارند. بر اساس  01تا  00سابقه بين ( و افراد با P=0.013شود)مي

 (. P=0.802شود )داري بين نمره انگيزش بيروني برحسب سابقه مشاهده نميتست كراس واليس، تفاوت معني

0

50

100

150

200

250

300

باالي 30 زير 30

انگيزش دروني 

انگيزش بيروني 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 بحث: 

ه باالتر از نمره متوسط انگيزش نتايج نشان داد كه ميانگين نمره انگيزش بيروني و دروني در شركت كنندگان در مطالع

باشد و اكثر درصد افراد نمره باالتر از متوسط انگيزش بيروني و دروني داشتند.. نتايج اين مطالعه با بيروني و دروني مي

( مطابقت داشت.  با توجه به 0011(، كرامت )0115(،جودي اير)0112(، المپرز)0991(، موريس )0055مطالعه دهشيري)

 مطالعه حاضر، آموزش ضمن خدمت توانسته است در باال بردن انگيزش در ميان كاركنان بانك صادرات موثر باشد.  يافته هاي

شود؛ و بر اساس مطالعات شناخت شغل و هاي ضمن خدمت سبب بهبود انگيزش مينتايج اين مطالعه، نشان داد كه آموزش

هاي توجيهي شود مربيان و مشاوران مدارس، دورهلذا پيشنهاد ميسازمان از طريق اين دوره ها موجب اين ارتقا شده است. 

ريزي كنند، تادانش آموزان قبل از ورود به بيشتر و مفيدتري براي آشنايي نوجوانان با مشاغل، مزايا و معايب هر حرفه برنامه

ت صحيح شغلي جزو مهمي هاي كاري اطالعاتي دربارۀ آن داشته باشند. تحقيقات نشان داده است كه كسب اطالعامحيط

( معتقدند راهنمايي و اطالعات شغلي دانش آموزان را راجع به كار، آگاه مي سازد 0112اي است. ميلروشولين )ازبلوغ حرفه

شود، كه (.همچنين پيشنهاد مي0011و به باالبردن كارآيي آنها درآموزش وپرورش كمك مي نمايد. )باغبان سيچاني ، 

هاي ضمن خدمت برنامه ريزي گرددو يا دوره هاي ، در آموزش01جهت ارتقاي كاركنان ماده هاي مناسب تري آموزش

مداخله روانشناسي براي اين افراد در جهت ارتقاي رضايت شغلي و انگيزش در نظر گرفته شود. و نيز ارزيابي دقيق تري 

آيد. دوره هايي نيز جهت ارتقاي  به عمل 01نسبت به كيفيت و مدت آموزش هاي ضمن خدمت در خصوص كاركنان ماده 

وري بيشتر شان موجبات بهرهرضايت شغلي و انگيزشي افراد جديد االستخدام تدوين و ضمن آشنايي بيشتر آنها با شغل

فراهم گردد. همچنين پيشنهاد مي گردد طراحان دوره هاي آموزشي با يك نيازسنجي جامع با توجه به تحصيالت كاركنان و 

، دوره هاي مناسب تري را در جهت بهبود روحيه كاركنان تحصيل كرده به ويژه افراد با مدارک باالتر از هاي آنانتخصص

 ليسانس فراهم كنند. 

 فهرست منابع 

 ( ،فصل اول0011آيين نامه آموزشي مشترک كاركنان بانكها .)-.كليات. وزارت امور اقتصادي و دارايي 

 سازمان سمت، ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنانبرنامه(. ۴۱۳۱، )اجارگاه، كورش فتحي و. 
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 ،و جانبازان بخش مركزي ستاد در مشاغل كاركنان شغلي رضايت ميزان تعيين و بررسي(. 0052) " اكبر، اسكوئي 

 .نشده منتشر،  ارشد كارشناسي نامهايانپ بازرگاني، مديريت اداري علوم دانشكده "مستضعفان

  ،پرژه تحقيقاتي : بررسي تأثير دوره هاي كوتاه مدت آموزشي بر كارآئي كاركنان صنعت  "(. 0010)باني راد , نادر

 ، وزارت صنايع و معادن. "برق از ديدگاه مديران شركت توزيع نيروي برق آذربايجانغربي

 ،هاي هاي آموزش ضمن خدمت در بهبود عملكرد كاركنان در شركتتاثير دوره (0019، )سولماز بشرويه

 .اي در شركت بيمه دانا(، دانشگاه پيام نور مركز تهرانبيمه)مطالعه

 ( .بر عملكرد مديران مديران 0051جعفري محمود ،)(.بررسي تاثير دوره آموزش ضمن خدمت )طرح جامعه مديريت

 ان و دانش آموزان. پايان نامه كارشناسي ارشد.تربيت معلم.مدارس ابتدائي شهر بندرعباس ار ديدگاه معلم

  ( .0010خشويي، پيمانه.)" طرح پژوهشي سازمان."رضايت شغلي كاركنان وزارت دارايي . 

 شغلى دانشجويان دانشگاه پيام نور اروميهبررسى عوامل مؤثر در رضايت و عدم رضايت"زاده، نوراهلل. خليل" ،

 ، 0051 - 0051تربيتى دانشگاه تهران، شناسى و علومد، دانشگاه رواننامه كارشناسى ارشپايان

 ارشد، كارشناسي نامةپايان ،"كاركنان شغلي رضايت در مؤثر عوامل بررسي"(، 0059اكبر، ) علي زاده، حسيني 

 .مدرس تربيت دانشگاه: تهران
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