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 یده : چک

 

 ترین موثر از یکی.  گوید پاسخ بازار های نیازمندی به سرعت با شده احاطه تغییرات با که است سازمانی توانمند، سازمان یک

 یازده تاثیر ، باارائه مدلی  به بررسی تحقیق این  هدف . است سازمانها کارکنان آمدترکردن کار ، فعلی شرایط در رقابتی راههای

 تا شهریور بین ماهه 6 دوره یک در بلوچستان و سیستان استان در زاهدان ملی بانک کارکنان عملکرد بر سازی توانمند عامل

 عملکرد امهپرسشن برگرفته از  ساخته محقق پرسشنامه از کارکنان عملکرد سنجش برای تحقیق این در. باشد می 4931 ماه اسفند

 شده استفاده39/0ابطحی با ضریب پایایی  آقای پرسشنامه از سازی توانمند عوامل  سنجش برای و 34/0با ضریب پایایی   پاترسون

نفر ) با استفاده از فرمول  490نفرازکارکنان بانک ملی شعب شهرستان زاهدان بوده که  900جامعه آماری  پژوهش این در.  است

گردیده  استفاده متغیره چند و خطی رگرسیون پیرسون همبستگی مون قرار گرفته ودر محاسبات آماری از آزمونکوکران(  مورد آز

 بندی ، رتبه در و بودند گذار اثر عملکرد بر همزمان سازی توانمند مولفه یازده ، داد بعمل آمده نشان  تحقیق فرضیات نتایج. است

 کارکنان برعملکرد تاثیر معنادار بیشترین سازمانی تعلق و ،روحیات اهداف ودنب مشخص ، صداقت و اعتمادصمیمیت های مولفه

 تشخیص و کاری محیط های مولفه ودر نهایت کمتر دار معنا تاثیر شغلی مهارت و دانش ، اطالعات ، فرآیندها سازی بهینه و دارند

 . ندارد کارکنان عملکرد بر معناداری تاثیر دانی قدر و

    ملی بانک ،  کارکنان  عملکرد ، سازی توانمند لعوام : واژه کلید
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 قدمه  م

 مستثنی قاعده این از نیز ها و بانک روند می پیش شدن تخصصی پیچیدگی و سوی به جوامع فناوری، و علم پیشرفت با امروزه

 ماهر با انگیزه، تعهد و توانمند،م مدیریت آن در که است پر رقابت دنیایی ایجاد شدن، تخصصی و پیچیده روند این پیامد .نیستند

 سایر رشد در ها آن نقش حساسیت و هدف اهمیت لحاظ به ها بانک .دارد موفقیت سازمان در راهبردی و مهم نقش خادم، و

 تقابل توان عواملی که مهمترین از .دارند محیطی تحوالت و جهانی مسائل با همگامی به بیشتری نیاز ملی توسعه اقتصاد و نهادها

 تنگاتنگ رقابت بازار در که است بنابراین شایسته .بانکهاست مدیران توانمند می بخشد، ارتقا جدید های پدیده برابر در را ها انکب

 قانون 11 اصل کلی سیاست اساس بر دیگر سوی از و جهانی تجارت در سازمان ایران عضویت کنار در سو یک از ها بانک کنونی،

 و اختالف دولتی های بانک از زیادی تعداد شدن خصوصی به توجه با همچنین و ایران در جیخار های تأسیس بانک اساسی،

 این تحقق .کنند اندیشی چاره کارایی خود، افزایش و بقا برای تر سریع هرچه مصارف، و منابع جذب بخش در بانکی سود ناچیز

 خدمات ارائه و سرویس دهی مؤثر ، مداری مشتری انمند ،تو امروز ، مدیریت بانکداری .می گیرد صورت الیق مدیران دست به امر

 ( 4931...) دعایی ..طلبد می نو را فناوری با مشتری نظر مورد

 بیان مساله تحقیق 

سازمانها امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی ، دگرگونی های ناگهانی ،نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و 

حدودو ... زیر فشارهای زیادی قرار دارند . پس از سال ها تجربه ،دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی وجود منابع م

بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نمانند باید از نیروی انسانی متخصص ،خالق و با انگیزه 

ساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهند . بین سرمایه انسانی و بهره وری در سازمان باال برخوردار باشد . منابع انسانی ا

ها رابطه ای مستقیم وجود دارد . از دغدغه های مهم بنگاههای اقتصادی موفق جهان ، گرد آوری سرمایه انسانی فرهیخته و 

ستند باشند . یک سازمان موفق مجموعه ای است مرکب از خردورزی  است  که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلق ه

انسانهایی با فرهنگ سازمانی ، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف پذیر سازمان ، تجارب و دانش خود را با 

بت به سازمان و وظیفه ایی که عشق به پیشرفت روز افزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می دهند .   بنابر این هر فرد نس

انجام می دهد ، احساس مالکیت خواهد کرد . استفاده از توانایی های بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار 

 ( 4933می رود .)احمد عطایی،

 اهمیت موضوع 

و کسب    می بایست در جهت توانمند سازی افراد  با پیشرفت روز افزون جوامع و اطالعات موجود برای رسیدن به اهداف اصلی کار

به قدرت های ادراکی باال از بازار و ارتباطات بینابین آن اگاه ساخت که با تکیه بر آموزش و شناخت محیط پیرامون و سازگاری با 

ت که همانا توانمند سازی رفتارهای ایجاد شده بتوان به توانایی های الزم و شایسته  برای رسیدن یه اهداف سازمان ها دست یاف

  افراد به مهارتهای چند گانه می باشد .

 ازاین را و یکپارچگی رویکردها،انسجام و تعریفها تنوع این و است بیشماری تعبیرهای و خاص و عام معنای دارای توانمندسازی

 ، تعهد ,و ادراک ، درونی انگیزش  نچو عواملی، توانمندسازی تعریفها در که ای گونه به است، ساخته رو روبه مشکل با مفهوم

 ( 42002 نزیراب .)  است رفته کار به اطالعات و تسهیم منابع و اختیار یا قدرت انتقال شغل، ساختار

                                                 
Robbins  .1 
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 پیشینه تحقیق

رابطه میان توانمندسازی  "(از کارمندان بانک ملی در خصوص4934)در پژوهش بعمل آمده توسط آقای سید بهرام معصومی فر   

در بانک ملی استان مازندران به این نتیجه رسیده است که میان توانمند سازی کارکنان  و مشتری  "ن و مشتری محوریکارکنا

محوری در این بانک رابطه معنی داری وجود داردوهمچنین تمرکز مدیریت در توانمند سازی بر متغیر و شاخص آموزش از سایر 

سطح  پایین تری قرار دارد به نحوی که تهیه اطالعات ، کار گروهی و تفویض اختیار متغیرها بیشتر و فرآیند انگیزش کارکنان در 

 به ترتیب بین متغیر آ موزش با بیشترین امتیاز و انگیزش با کمترین امتیاز قرار می گیرد . 

 "به موضوع  ( در اداره امور شعب جنوب تهران بانک ملی بعمل آمده4939در پژوهش دیگری که توسط آقای ناصر یاوری)-4

پرداخته که در نتایج به دست آمده از میان پنج بعد توانمندسازی کارکنان که  "مطالعه و بررسی توانمند سازی و تعهد سازمانی

عبارتند از ) معنی دار بودن ، خود اختیاری ، خود اثر بخشی ، و توان تاثیر گذاری و اعتماد به دیگران ( همگی به طور معنی دار و 

تعهد سازمانی کارکنان رابطه داشته اند و این بیانگر وجود رابطه مثبت بین کارکنان توانمندو متعهد در بانک ملی میباشد  مثبتی با

. 

 "( از اداره امور شعب گیالن بانک ملی بعمل آمده است باعنوان 4939در پژوهش مشابه دیگر توسط آقای سید مرتضی غیاثی )-2

در شهر رشت به تاثیر عوامل توانمندسازی  "میزان پذیرش خـدمات بانکی و جذب منابع مالیتوانمند سازی منابع انسانی با 

روانشناختی افراد که بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفنه شده بر روی متغیرهای وابسته یا مالک که همانا پذیرش خدمات بانکی از 

ح حاصله نشان داده چهار عامل توانمندسازی بعنوان متغیر سوی مشتریان و جذب منابع مالی مورد بحث قرارداده است که نتای

مستقل رابطه تاثیر گذاری بر روی متغیر های وابسته این تحقیق که همانا جذب منابع مالی و پذیرش خدمات بانک از سوی 

یر گذار در مشتریان دارند و شعب موفق در جذب منابع مالی نسبت به شعب ناموفق درجذب منابع مالی به مولفه های تاث

 توانمندسازی بیشتر اهمیت داده اند. 

( بررسی عوامل موثر بر توانمند 4933)"در پژوهش تقریبا مشابه عنوان انتخاب شده  بعمل آمده توسط خانم سیما صدقی به -9 

ودن اهداف بانک ملت حوزه مراغه پرداخته است که نتایج حاصله از این تحقیق نشان داده که بین مشخص ب "سازی کارکنان 

سازمانی و محیط کار به صورت مستقیم و غنی سازی مشاغل  به طور غیر مستقیم با توانمندسازی کارکنان رابطه معنی داری 

وجود دارد . همچنین بین روحیات، تعلقات سازمانی ، مشارکت ، کار گروهی ، اطالعات داشتن مهارت شغلی نه بصورت مستقیم و 

 طه معنی داری با توانمند سازی کارکنان وجود ندارد. نه به صورت غیر مستقیم راب

شناسایی عوامل و زمینه های توانمندسازی کارشناسان  "( در تحقیقی با عنوان 2002) 4باکینگهام ورکلیفتون در سازمان گالوپ-1

یک میلیون کارمند به مدیر موفق و بیش از  30000شرکت موفق در سرار جهان و مصاحبه با بیش از  100با بررسی  "و مدیران 

 زمینه توانمندی پرداختند. 21شناسایی 

نتیجه دست یافت که اعتماد به نفس کارکنان ، دسترسی به  ( با تحقیق بر توانمند سازی کارکنان بدین4332) 2اسپریتزر-2

زی کارکنان با استفاده از مدل توانمند سا» اطالعات در مورد رسالت سازمان عملکرد کاری کارکنان و رفتارهای خالق و نوآورانه با 

سواالت باز پاسخی را در اختیار کارکنان قرار داد وی پس از بررسی پاسخ های کارکنان در نتیجه گیری خود «  استاد ، شاگردی 

بیان کرده است که همه ی مدیران اذعان داشته اند که استفاده از انواع مختلف آموزش های خدمت برای افزایش و توسعه ی 

 رت های کارکنان ضروری است .مها

                                                 
lup OrganizationBuckingham and Clifton Gal 1.  

Asprytzr 2.  
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 و انصاف :دو بعد اساس بر را ها رویکرد این و پرداخته توانمندسازی ( به بررسی رویکرد های مختلف در مورد 2009) 4براچ -6

 نموده است .   و تبیین شناسایی را توانمندسازی به نسبت نگرش نوع 1 این اساس، بر و داده قرار تحلیل مورد آن به اعتقاد

( در تحقیقی که جهت بررسی ارتباط طراحی مجدد کار ، توانمند سازی و تعهد سازمانی در محیط  2003) 2کیو و همکاران – 9

کاری با تکنولوژی پیشرفته انجام شده است ، دریافتند که طراحی مجددکار برتوانمندسازی روانشناختی کارکنان اثرات مثبت 

 زیادی دارد .

 

 : دول خالصه پیشینه تحقیقج

 

 سال تحقیق نتـیـجــــــــــــه موضــــــــــوع محقــــق ردیف

مطالعه وبررسی توانمندسازی و تعهد  ناصر یاوری 4

 سازمانی بانک ملی

پنج بعد روانشناختی توانمندسازی همگی به 

طور معنی دارو مثبت با تعهد سازمانی رابطه 

 دارد

4939 

نسانی با میزان توانمندسازی منابع ا سید مرتضی غیاثی 2

پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع 

 مالی بانک ملی

عوامل روانشناختی افراد به عنوان متغیر 

مستقل در نظر گرفته شده برروی متغیرهای 

وابسته یا مالک که همانا پذیرش خدمات 

بانکی از سوی مشتریان و جذب منابع مالی 

 رابطه تاثیر گذار دارد

4939 

وامل موثربرتوانمندسازی بررسی ع سیما صدقی 9

 کارکنان بانک ملت

بین مشخص بودن اهداف سازمانی و محیط 

کار به صورت مستقیم و غنی سازی مشاغل به 

طور مستقیم با توانمندسازی کارکنان رابطه 

 معنی داری وجود دارد

4933 

باکینگهام و  1

 رکلیفتون

شناسایی عوامل و زمینه های 

 رانتوانمندسازی کارشناسان و مدی

شرکت موفق در سراسر جهان  100با بررسی 

 زمینه توانمندی پرداختند 21به شناسایی 

2002 

تحقیق برعوامل توانمندسازی  اسپریتزر 2

 کارکنان

با متد استاد استاد شاگردی اذعان داشت که از 

انواع مختلف آموزش های خدمت برای افزایش 

 و توسعه ی مهارت های کارکنان ضروری است

4332 

بررسی رویکردهای مختلف  براچ 9

 توانمندسازی

نتیجه رویکردها را براساس دوبعد انصاف و 

اعتماد مورد تحلیل قرار داده وبر این اساس 

چهار نگرش نسبت به وانمندسازی را شناسایی 

 و تبیین نمود 

2009 

بررسی ارتباط طراحی مجدد کار ،  کیو و همکاران 3

 توانمندسازی و تعهد سازمانی در

 محیط کاری با تکنولوزی پیشرفته

نتیجه طراحی مجدد کار بر توانمندسازی 

 روانشناختی کارکنان اثرات مثبت دارد

2003 
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   مدل مفهومی  تحقیق

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 اهداف تحقیق  

 هدف اصلی 

 هدف اصلی این پژوهش تاثیر مولفه های  توانمندسازی بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملی شهرستان زاهدان می باشد. 

 اهداف فرعی 

 ان زاهدان  بررسی تاثیر مشخص بودن اهداف ، مسئولیت ها و اختیارات برعملکرد کارکنان شعب بانک ملی شهرست

 شخصات فنی سازیم

 مشاغل

 روحیات و تعلق سازمانی

 بهینه سازی فرایندها

 تشخیص و قدر دانی

 مشارکت و کارگروهی

 محیط کاری

مشخص بودن اهداف 

 مسئولیتها و اختیارات

 باطاتارت

 مهارتاطالعات دانش 

 شغلی

 مسایل فرهنگ سازمانی

 
 

 اعتماد و صمیمیت

 عملکرد شغلی

 توانمند سازی
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 بررسی تاثیر  فنی سازی مشاغل و ارتقاء شغلی بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملی شهرستان زاهدان  

 بررسی تاثیر شعب بانک ملی شهرستان زاهدان  

 روحیات و تعلق سازمانی بر عملکرد کارکنان  

 تان زاهدان  بررسی  تاثیراعتماد ، صمیمت و صداقت بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملی شهرس

 بررسی تاثیر تشخیص و قدر دانی بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملی شهرستان زاهدان  

 بررسی تاثیر مشارکت و کار گروهی بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملی شهرستان زاهدان  

 بررسی تاثیرارتباطات بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملی شهرستان زاهدان  

 ری برعملکرد کارکنان شعب بانک ملی شهرستان زاهدان  بررسی تاثیر محیط کا

 بررسی تاثیر بهینه سازی فر آیندها و روش های کاری بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملی شهرستان زاهدان  

 بررسی تاثیر مسایل فرهنگی سازمان بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملی شهرستان زاهدان  

 هارت شغلی بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملی شهرستان زاهدان  بررسی  تاثیراطالعات و دانش و م

 فرضیه های تحقیق 

 فرضیه اصلی

 عوامل توانمند سازی بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملی شهرستان زاهدان. تاثیر دارد.

 فرضیه های فرعی تحقیق 

 ملی  تاثیر  دارد. مشخص بودن اهداف ، مسئولیت ها و اختیارات بر عملکرد کارکنان شعب بانک - 4

 فنی سازی مشاغل و ارتقاء شغلی کارکنان بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملی تاثیر دارد - 2

 روحیات و تعلق سازمانی بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملیتاثیر دارد - 9

 اعتماد ، صمیمیت و صداقت بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملی تاثیر دارد - 1

 انی بر عملکرد کارکنان شعب بانک ملی تاثیر دارد تشخیص و قدر د - 2

 مشارکت و کار گروهی بر عملکرد کارکنان بانک ملی تاثیر دارد - 6

 ارتباطات بر عملکرد کارکنان بانک ملی  تاثیر دارد - 9

 محیط کاری بر عملکرد کارکنان بانک ملی تاثیر دارد - 3

 د کارکنان بانک ملی تاثیر داردبهینه سازی فر آیندها و روش کاری بر عملکر - 3

 مسایل فرهنگی  سازمان بر عملکرد کارکنان بانک ملی تاثیر دارد - 40

 اطالعات و دانش و مهارت شغلی بر عملکرد کارکنان بانک ملی تاثیر دارد - 44

 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری 

نفر  900نک ملی شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان تعداد آماری مورد نظر پژوهش ،کلیه کارکنان شعب با  جامعه ی

 می باشد.  

 نمونه آماری 

در تحقیق حاضر به این منظور از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است که در آن هر یک از اعضا جامعه شانس 

نفرو به منظور تعیین حجم نمونه با استفاده   900عداد جامعه آماری برابر و مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه را دارند.با عنایت به ت

پرسشنامه به دست محقق  بر گشت  داده شده  460نفر مورد تحقیق قرار گرفته و از این تعداد  490از فرمول کوکران تعداد نمونه  

 است . 
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نفر می باشد از نمونه گیری زیر    900ودبه در تحقیق حاضر به این منظور از روش نمونه گیری و تعدا د اعضای جامعه محد

 ( 4936استفاده می شود )مومنی ،

                      a=0.05ضریب اطمینان 

                             p=q=0.5نسبت در جامعه 

           E=0.05میزان خطا 

                               n= 

                     

پرسشنامه به دست محقق رسیده است .یا به عبارتی با 462در نظر گرفته می شود که از این تعداد  490بنابراین تعداد نمونه   

 بدست امده است . 490استفاده از جدول کوکران نیز عدد 

پرسشنامه به منظور  جهت گردآوری اطالعات در بخش آزمون فرضیات از روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه استفاده می شود .از

 توصیف دیدگاه پاسخ دهندگان بهره گرفته خواهد شد

پرسشنامه مذکور شامل سه بخش می باشد . بخش اول پرسشنامه شامل توضیح مختصری از پرسشنامه و نحوه تکمیل آن جهت 

الت جمعیت شناختی ایجاد وضوح بیشتر پاسخ دهندگان می باشد . بخش دوم پرسشنامه شامل اطالعات شخصی که دارای سوا

نظیر سن ، سطح تحصیالت ، جنسیت ، وضعیت تاهل ... پاسخ دهندگان می باشد . بخش سوم شامل سواالت مرتبط با تاثیر مولفه 

های توانمند سازی )مبنی بر تاثیر  عواملی چون مشخص بودن اهداف ،مسئولیتها و اختیارات ، فنی سازی مشاغل و ارتقای شغلی ،  

ق سازمانی ، اعتماد صمیمیت و صداقت ، تشخیص و قدر دانی ، مشارکت و کار گروهی ، ارتباطات ف محیط کاری ، روحیات و تعل

بهینه سازی فرایندها ،اطالعات دانش و مهارت شغلی ، و در نهایت فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان بانک ملی شهرستان 

ررسی متغیر عملکرد از پرسشنامه  پاترسون استفاده گردیده که روایی هر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان می باشد  جهت ب

دو پرسشنامه مورد تایید اساتید و صاحبنظران قرار گرفته و پایای هر دو پرسشنامه  با استفاده از آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار 

 10ی سعید ابطحی استفاده پرسشنامه  که شامل گرفته است . جهت سنجش مولفه های توانمندسازی از پرسشنامه استاندارد آقا

گویه بر گرفته از  42گویه از عوامل مورد سنجش در خصوص عملکرد مورد تحقیق قرار گرفته است و  درپرسشنامه عملکرد شامل 

 پرسشنامه استاندارد) پاترسون ( مورد استفاده قرار گرفت .

 روایی و پایایی پرسشنامه ها 

نامه موجود از روش آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد و همچنین جهت سنجش روایی پرسشنامه جهت سنجش پایایی پرسش

موجود از روش تایید اساتید محترم راهنما و خبرگان استفاده می شود . همچنین  برای سنجش پرسشنامه از مقیاس لیکرت که از 

گزینه استفاده شده   2بدین صورت که برای هر سوال از  پر کاربردترین مقیاس درعلوم رفتاری  می باشد استفاده شده است ، 

 است .

پس از اطمینان نهایی از ابزارهای اندازه گیری و بکار گیری آن ها در مرحله اصلی جمع آوری داده ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از 

عتبر بودن آن پیدا کند . معیارهایی که طریق علمی ، اطمینان نسبی الزم را نسبت به روا بودن بکارگیری ابزارهای مورد نظر و م

 (  4933برایب آزمودن برازش ابزار پژوهش بکار می روند ، عبارتند از روایی و پایایی ) طیبی و همکاران ،
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روایی تعیین میکند که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد یک مفهوم خاص را اندازه می گیرد . در این پژوهش روایی پرسشنامه 

 ید راهنما و خبرگان مدیریت تایید می شود.توسط اسات

پایایی بدین معنی است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد و پایدار است .پس از وارد 

 ضریب پایای ) الفای کرونباخ ( محاسبه گردید .   SPSSکردن داده ها با استفاده از نرم افزار 

 

 ضریب پایاییمحاسبه 

  
 ( نتایج آزمون الفای کرونباخ  1 -3جدول شماره ) 

 نتیجه آماره آزمون الفای کرونباخ تعداد سواالت پرسشنامه

 پایایی باال / تایید 39/0 10 توانمند سازی

 پایایی باال / تایید 34/0 46 عملکرد کارکنان

 

وهش برای بررسی پایایی ابـزار پـژوهش از ضـریب آلفـای کرونبـاخ در این پژ برای تعیین پایایی روش های مختلفی وجود دارد.

های به دست آمـده پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده 90استفاده گردید. بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 

 39/0نامه توانمند سازی کارکنـان برای پرسش، میزان ضریب پایایی 49نسخه  Spssافزار آماری ها و به کمک نرماز این پرسشنامه

می  باشـد لـذا آمـاره 90/0برآوردگردید که با توجه به اینکه میزان مطلوب برای پایایی بیشتر از 34/0و پرسشنامه عملکرد کارکنان 

 محاسبه شده مبین سطح مطلوب پایایی این پرسشنامه ها می باشد.

 روش های تجزیه تحلیل داده ها : 

 آمار توصیفی 

ز جمع آوری داده ها ، با استفاده از تکنیک های آمارتوصیفی به توصیف داده پرداخته  می شود.دراین راستاازمحاسبه ی پس ا

 شاخص های مرکزی وپراکندگی ازقبیل : 

 میانگین،میانه،مد،انحراف معیار،واریانس،چولگی ،کشیدگی ،حداقل و حداکثر استفاده شود .

 آمار استنباطی

 عبارتند از : SPSSد استفاده در این تحقیق با استفاده از نرم افزار آمار استنباطی مور

آزمون کلموگروف اسمیرنف : برای بررسی کردن توزیع نرمال متغیر هاازآزمون کلموگروفاسمیرنف استفاده شده است با این -4

 توضیح که آزمون فوق یک آزمون تطابق توزیع برای داده های کمی است . 

چند گانه : جهت بررسی میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته استفاده خواهد شد . با توجه به این که در  آزمون رگرسیون -2

این پژوهش تعداد متغیرهای مستقل بیش از دوتاست ، جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده 

 مستقل را بر روی متغیر وابسته نشان می دهد . است که در واقع این روش تاثیر همزمان جند متغیر 

 می شود :  بنابر این آزمون رگرسیون چند گانه ، برای هریک از متغیرها به صورت رابطه ی زیر اجرا

                                                                                                                                   0=b                                                  
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b# 0                                                                                                                                   

شود ، فرض صفر پذیرفته می شود و نشان دهنده ی  b=0  ی که با توجه به آزمون مورد نظر برای هر یک از متغیرها ، در صورت

شود ، فرض صفر رد می شود و بدین معنا ست که   b#0این است که بین دو متغیر رابطه ی معنی دار وجود دارد ودر صورتی که 

 بین دو متغیر ، رابطه ی زیر می باشد : 

 Y1= a+b1x1+b2x2+…….+byxy                              y=y1=y2                                                      

Y2=a=b1x1+b2x2+……+byxy                                                                                    

 که در آن :

Y متغیر وابسته = 

Xi متغیر مستقل= 

Biحاسبه می شود ؛= ضریب زاویه ،که از طریق رابطه ی زیر م 

 = aعرض از مبدا ، که از طریق رابطه ی زیر محاسبه می شود ؛ 

 فــرمول

=ib 

b-  a=  

 می باشد. Nنفر =900تعداد کارمندان شهرستان زاهدان 

 =2/0ضریب اطمینان 

 q=p=2/0نسبت در جامعه 

    =2/0میزان خطا 

n 490تعداد نمونه 

N=900 

n= 

اعالم می  R2باشد ، ان گاه میزان توجیه پذیر مدل رگرسیون را با استفاده از  0002<در تمامی آزمون ها ، اگر سطح معنی داری  

 بیان می کند ، متغیر وابسته چه قدر متاثر از متغیر مستقل است . R2کنیم . در واقع 

پیمایشی با رویکرد همبستگی می باشد که به بررسی تاثیر توانمندسازی و مولفه های آن  بر  –تحقیق حاضر از نوع توصیفی 

 عملکرد شغلی کارکنان بانک ملی زاهدان می پردازد . 
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 ملکرد پاسخگویان .برای تعیین فراوانی، میانگین، واریانس ع« آمار توصیفی » الف( اطالعات مربوط به داده های آماری در سطح

 ب( اطالعات مربوط به تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش که با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام خواهد شد.

 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 

 در این قسمت نتایج توصیفی متغیرهای پژوهش در قالب جداول و نمودار گزارش می شود . 

 :  جنسیت
 بر اساس متغیر جنسیتپاسخگویان ( وضعیت  1-4ره: )جدول شما

 درصد فراوانی متغیر

 

 جنسیت

 30 411 مرد

 40 46 زن

 400 460 جمع کل

توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنسیت با ذکر درصد بیان گردیده است   4-1شماره   همانطور که مالحظه می شود در جدول

درصد  40درصد فراوانی و  کمترین آن مربوط به کارکنان زن  با  30ط به کارکنان مرد  با  .طبق این آمار بیشترین فراوانی مربو

فراوانی می باشد .

 
 نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت (1-4 )شکل

 :  متغیر وضعیت تاهل

 ضعیت تاهلبر اساس متغیر وپاسخگویان ( وضعیت  2-4جدول شماره : ) 

 درصد فراوانی متغیر

 
 وضعیت تاهل

 6/2 3 مجرد

 1/31 424 متاهل

 400 460 جمع کل
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 سنوات خدمت :

 پاسخگویان بر اساس متغیر سنوات خدمتوضعیت  (  3-4شماره:) جدول

 درصد فراوانی متغیر

 

 

 سنوات خدمت

 2/4 2 سال 2زیر 

 40 46 سال 6-40

 4/43 23 سال 44-42

 3/43 90 سال 46-20

 3/24 39 سال24بیشتر از 

 400 460 جمع کل

 

 سنوات خدمتنمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب  (3-4 )شکل
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 شاخص های آماری مربوط به توانمند سازی و مولفه های آن(  4-4شماره :) جدول

 و عملکرد کارکنان 

 شاخص های گرایش پراکندگی ش مرکزیشاخص های گرای متغیر

 دامنه تغییرات واریانس انحراف معیار  نما میانه میانگین 

 412 99/991 03/29 492 20/426 39/422 توانمند سازی کارکنان 

مشخص بودن اهداف ، مسئولیت 

 ها و اختیارات 

02/40 40 3 20/2 32/1 44 

فنی سازی مشاغل و تعلق 

 سازمانی 

12/3 3 3 24/2 30/1 42 

 46 49/44 91/9 46 49 99/42 روحیات و تعلق سازمانی 

 42 44/2 26/2 42 40 11/40 اعتماد ، صمیمیت و صداقت 

 46 62/44 14/9 42 42 12/44 تشخیص و قدردانی 

 21 09/43 22/1 43 43 64/43 مشارکت و کارگروهی 

 42 10/6 29/2 42 40 91/3 ارتباطات 

 46 23/42 34/9 49 42 02/42 محیط کاری 

بهینه سازی فرایندها و روشهای 

 کاری 

43/3 3 3 11/2 36/2 42 

 42 32/6 64/2 40 40 90/3 اطالعات ، دانش و مهارت شغلی 

 46 99/44 19/9 49 49 39/42 فرهنگ سازمانی 

 13 62/63 91/3 61 63 33/66 عملکرد کارکنان 

 عملکرد کارکنان بانک ملی شهرستان زهدان تاثیر دارد .  مولفه های توانمند سازی بر فرضیه اصلی : 

روحیـات و  -9فنی سازی مشاغل  -2مشخص بودن اهداف  -4توانمند سازی کارکنان)  به منظور بررسی تاثیری که هر یک از ابعاد

 -3محیط کـاری  -3 ارتباطات -9مشارکت و کارگروهی  -6تشخیص و قدر دانی  -2اعتماد ، صمیمیت و صداقت  -1تعلق سازمانی 

 در کارکنـان عملکـرد بینـی پـیش توانـایی بـر فرهنگ سازمانی (  -44اطالعات ، دانش و مهارت شغلی  -40بهینه سازی فرایندها 

را دارد،قبل  از تحلیل رگرسیون گام به گام از  آزمـون همبسـتگی پیرسـون بـرای تاییـد رابطـه بـین  زاهدان شهر ملی شعب بانک

 ده است.متغیرها استفاده ش
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 توانمند سازی و مولفه های آن با عملکرد کارکنان  همبستگی (ماتریس 6-4 جدول)

 شعب بانک ملی شهر زاهدان 
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             1 توانمند سازی 

            1 22/0** مشخص بودن اهداف 

           1 27/0** 00/0** فنی سازی مشاغل 

روحیات و تعلق 

 سارمانی

**07/0 **62/0 **22/0 1          

         1 23/0** 70/0** 70/0** 20/0** اعتماد ، صمیمیت 

        1 70/0** 67/0** 60/0** 43/0** 27/0** تشخیص و قدر دانی 

       1 21/0** 67/0** 23/0** 60/0** 66/0** 71/0** مشارکت و کار گروهی

      1 20/0** 47/0** 72/0** 60/0** 63/0** 63/0** 20/0** ارتباطات 

     1 60/0** 23/0** 67/0** 77/0** 62/0** 63/0** 70/0** 07/0** محیط کاری 

    1 22/0** 77/0** 24/0** 66/0** 70/0** 62/0** 62/0** 71/0** 07/0** بهینه سازی فرایندها  

   1 00/0** 23/0** 62/0** 22/0** 63/0** 63/0** 21/0** 67/0** 77/0** 00/0** مهارت شغلی 

  1 27/0** 24/0** 60/0** 76/0** 22/0** 61/0** 60/0** 77/0** 72/0** 42/0** 01/0** فرهنگ سازمانی 

 1 23/0** 12/0* 10/0* 17/0 26/0** 22/0** 07/0 32/0** 31/0** 31/0** 34/0** 22/0** عملکرد کارکنان 

 درصد  32*معناداری در سطح 

 درصد  33** معناداری در سطح 

گی بین متغیر مستقل توانمند سازی و مولفه های آن با متغیر وابسته نتایج جدول فوق در خصوص بررسی ضریب همبست

عملکرد کارکنان شعب بانک ملی شهر زاهدان ، حاکی از آن است که بیشترین همبستگی بین متغیر اعتماد، صمیمیت و صداقت  

عملکرد کارکنان ضریب ( وجود دارد و بین متغیرهای تشخیص و قدردانی با 99/0و عملکرد کارکنان با ضریب همبستگی )

(محاسبه 42/0( و بین متغیرهای محیط کاری و عملکرد کارکنان ضریب همبستگی برابر با )02/0همبستگی پیرسون برابر با )

درصد وجود ندارد بنابراین با  32شد که نشانگر آن است که  همبستگی مثبت و معناداری بین متغیرهای فوق الذکر در سطح 

می توان ادعا نمود که بین متغیرهای تشخیص و قدردانی و محیط کاری با عملکرد کارکنان رابطه  درصد 32سطح اطمینان 

معناداری وجود ندارد . لذا این دو متغیر مجوز ورود به معادله رگرسیون را نخواهند داشت . و از معادله حذف می شوند . زیرا با 

 اثیر و اثر پیش بینی کننده متغیرها را خوهد داشت . فرض وجود رابطه بین متغیرهای فوق محقق اجازه بررسی ت
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شعب  در کارکنان توانمند سازی بر عملکرد بینی ابعاد(: نتایج حاصل از روش رگرسیون گام به گام برای بررسی رابطة پیش 2-4شماره )  جدول

 بانک ملی شهر زاهدان

 در شعب کارکنان عملکرد بینی پیش توانایی توانمند سازی ابعاد از در پاسخ به فرضیه اصلی پژوهش در رابطه با این که آیا هر یک

 بانک در کارکنان دارند، و همچنین تعیین سهم هریک از متغییر های پیش بین در پیش بینی عملکرد زاهدان را  شهر ملی بانک

( می توان نتیجه گرفت   9-1رگرسیون در )جدول شماره  تحلیلگام به گام استفاده شد. براساس  رگرسیوناز  زاهدان شهر ملی

مولفه  آن ) اعتماد ، مشخص بودن  9،  تنها   ملی شهر زاهدان شعب بانک در کارکنان عملکرد بر توانمند سازی  که از بین ابعاد

و اختیارات و مولفه اطالعات ، دانش و مهارت شغلی(  به عنوان متغیرهای پیش بین، معیار ورود به معادله اهداف و مسئولیت ها 

)متغیر مالک(، را دارا هستند. همانطور که  زاهدان شهر ملی بانک درشعب  کارکنان نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات عملکرد

است. بدین  41/0اعتماد  وارد معادله شده است، مقدار ضریب تعیین   برابر  در جدول فوق مشاهده می کنید در گام اول که بعد

را تبیین کند. در گام دوم که بعد  زاهدان شهر شهب بانک ملی در کارکنان از واریانس عملکرد 41/0توانسته  معنی که بعد اعتماد

است. بدین معنی که ابعاد  46/0ریب تعیین  برابر مشخص بودن اهداف ، مسئولیت ها و اختیارات  وارد معادله شده است، مقدار ض

 شهر ملی  شعب بانک در کارکنان عملکرد از واریانس 46/0اعتماد و مشخص بودن اهداف ، مسئولیت ها و اختیارات  با هم توانسته 

 43/0 برابر  تعیین ضریب مقدار است، شده معادله مهارت شغلی  وارد بعد اطالعات ، دانش و را تبیین کند. در گام سوم که زاهدان

 ، مشخص بودن اهداف ، مسئولیت ها و اختیارات و مولفه اطالعات ، دانش و مهارت شغلی  با اعتماد  ابعاد  که معنی بدین. است

عالوه براین، برای تعیین سهم کند؛  تبیین را زاهدان شهر ملی در  شعب بانک در کارکنان عملکرد واریانس از 43/0 توانسته هم

( در گام Betaبر اساس ضرایب رگرسیون) زاهدان شهر ملی بانک در کارکنان عملکرد بینی توانمند سازی در پیش یک از ابعادهر

به  شعب بانک ملی شهر زاهدان در کارکنان عملکرد بینی پیش در توانمند سازی سوم می توان عنوان کرد که سهم هر یک از ابعاد

می باشد.الزم به ذکر است که عالمت منفی حاکی از آن است که با تغییر یک انحراف معیار  -0/ 20و  22/0،  96/0ترتیب برابر با 

 کاهش عملکرد در کارکنان شعب بانک ملی ایجاد می شود .  20/0اطالعات ، دانش و مهارت شغلی ، 

 

P T Beta B 2R R گامها متغییرهای پیشبین 

 گام اول اعتماد  993/0 41/0 93/4 99/0 42/2 000/0

009/0 

010/0 

04/9 

09/2 

29/0 

43/0 

33/0 

90/0 

 اعتماد  46/0          103/0

 مشخص بودن اهداف و مسئولیت ها

 

 گام دوم

000/0 

003/0 

014/0 

61/9 

63/2 

06/2- 

96/0 

22/0 

20/0- 

92/4 

36/0 

62/0- 

 اعتماد  43/0            191/0

 مشخص بودن اهداف 

 عات ، دانش و مهارت شغلی  اطال

 گام سوم
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 نتیجه گیری بر اساس فرضیه اصلی تحقیق: 

 

و : مشخص بودن اهداف ، مسئولیت ها و اختیارات بر عملکرد شغلی کارکنان بانک ملی ) شعب زاهدان ( تاثیر دارد  فرضیه اول 

(  جانسون و دیگران )  4332( اسپریتزر ) 4930(  ، محمد محمدی ) 4933قی ) تایج این تحقیق با پژو هش خانم سیما صدن

( در خصوص اینکه مشخص بودن اهداف ، مسئولیت هاو اختیارات از مولفه های مهم در توانمند  4332( فورد و فوتلر) 2042

 سازی می باشد همخوانی و مطابقت دارد .

رتقای شغلی قابل پیش بینی باشند و اهتمام و کوشش در جهت فنی سازی و ارتقای :  اگرمولفه فنی سازی مشاغل و ا  فرضیه دوم

شغلی به منظور به روز بودن اطالعات فنی و تخصصی کارکنان و افزایش محتوی شغلی کارکنان در جهت عمودی و افقی توسعه 

 یه فرض متغیر مستقل متغیر وابسته P T Beta B نتیجه 

 اصلی  توانمند سازی و مولفه ها  کارکنان عملکرد 23/4 12/0 64/1 000/0 تایید 

 4فرعی مشخص بودن اهداف کارکنان عملکرد 90/4 91/0 60/1 000/0 تایید 

 2فرعی  فنی سازی مشاغل  کارکنان عملکرد 49/4 94/0 40/1 000/0 تایید 

 9فرعی  روحیات و تعلق سازمانی کارکنان عملکرد 93/0 94/0 46/1 000/0 تایید 

 1فرعی  اعتماد، صمیمیت و صداقت  کارکنان عملکرد 93/4 99/0 42/2 000/0 تایید 

 2فرعی  نشخیص و قدردانی کارکنان عملکرد 42/0 02/0 62/0 24/0 رد 

 6فرعی  مشارکت و کارگروهی کارکنان عملکرد 11/0 22/0 34/2 001/0 تایید 

 9فرعی  ارتباطات  کارکنان عملکرد 32/0 26/0 93/9 004/0 تایید 

 3فرعی  محیط کاری  کارکنان عملکرد 92/0 42/0 32/4 026/0 رد 

 3فرعی  بهینه سازی فرایندها  کارکنان عملکرد 69/0 43/0 92/2 020/0 تایید 

اطالهات ، دانش و مهارت  کارکنان عملکرد 22/0 49/0 24/2 023/0 تایید 

 شغلی 

 40فرعی 

 44فرعی  فرهنگ سازمانی  کارکنان عملکرد 72/0 23/0 07/3 003/0 یید تا
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ده شود در افراد انگیزه بیشتری ایجاد شده و یابد و اعطای اختیارات و کنترل مسئو لیتها ی بیشتری در حیطه کاریشان به آنها دا

( کیور و  4930( محمد محمدی ) 4933عملکرد کاری بهتری خواهند داشت . نتایج این تحقیق با پژوهش خانم سیما صدقی )

، د در خصوص فنی سازی مشاغل و ارتقای شغلی کارکنان از مولفه های مهم در  (4333( کبریج و دیگران ) 2003همکاران )

 .ارد  د وانمند سازی می باشند همخوانی و مطابقتت

: باشناخت روحیات و اخالقیهای متنوع افراد در سازمان و ایجاد احساس تعلق خاطر به آرمانهای سازمان از طریق  فرضیه سوم

ه افراد کمک خواهد بدست آوردن نوع تفکر کارکنان و ارزش گذاری به هویت آنها وایجاد ارتباط محبت و تعلق داشتن به  سازمان ب

کرد در ازای جبران خدمات سازمان به آنها عملکرد شغلی بهتر ی ارائه نمایند . نتایج این تحقیق با پژوهش خانم سیما صدقی 

(در خصوص اینکه شناخت روحیات و تعلق  4339( اسپریتزر و کویین ) 4939( سعید عابیسی و دکتر باقر کرد )    4933)

 مهم در توانمند سازی کارکنان می باشد همخوانی و مطابفت دارد. سازمانی از مولفه های

: در سازمان باید فضای مثبت و روابط کاری دوستانه را بین کارکنان ایجاد و اعتماد بین مدیران و کارکنان را  فرضیه چهارم

 4930با پژوهش اقای محمد محمدی )افزایش داره و  بنیان کار بر صمیمیت و صداقت و درستی استوار  گردد . نتایج این تحقیق 

( در خصوص اینکه اعتماد ،صمیمیت و صداقت از مولفه های مهم در توانمند سازی می باشد همخوانی و مطابقت  2009( و براچ )

 دارد  . 

ارد  : بدلیل آنکه تناسب حقوق و دستمزد و پاداش دریافتی و توزیع مناسب امکانات رفاهی در سازمان وجود د فرضیه پنجم

همچنین  قدر دانی با معیارهای اداری تعریف و تبیین گردیده و شرایط را برای همه یکسان بیان نموده است مولفه فوق  بر 

یعنی متغیر مستقل تشخیص و قدر دانی توان پیش بینی عملکرد کارکنان بانک ملی شعبه زاهدان  تاثیر مستقیم عملکرد کارکنان

( در خصوص اینکه  4930(و محمد محمدی ) 4939ا پژوهش اقای سعید عابیسی و دکتر باقر کرد )را ندارد . نتایج این تحقیق ب

 تشخیص و قدر دانی مولفه مهمی در توانمند سازی  نمی باشد همخوانی و مطابقت دارد . 

یشبرد امور سازمان به به کار گیری نظرات و ایده های کارکنان در تصمیم گیری ها و همکاری آن ها در بهبود و پ فرضیه ششم : 

عنوان عامل مشارکت و کارگروهی در افزایش توان توانمند سازی کارکنان در سازمان ها تاثیر مثبتی دارد . نتایج تحقیق فوق با 

(،  4939(،عابیسی)4933( ،صدقی )4930(،  محمد محمدی ) 4934(،سید بهرام معصومی ) 4934پژوهش اورعی یزدانی )

(، در خصوص اینکه مشارکت و کار گروهی مولفه مهمی در توانمند سازی است همخوانی 4333و دیگران ) ( ،کبریج2000ویکچیو)

 و مطابقت دارد.

قراری ارتباط دسترسی آسان کارکنان و مدیران و سرپرستان ، شفافیت و روشن بودن ارتباطات کاری کارکنان با رب : فرضیه هفتم

ن از امور جاری سازمان  در ارتباط با حوزه کاری خودباعث بهبود بر عملکرد در رسیدن به مدیران و باال دستی ها  و اطالع کارکنا

( در خصوص اینکه  4939اهداف اصلی بوده ورابطه مثبتی دارد . نتایج تحقیق فوق با پژوهش سعید عابیسی و دکترباقر  کرد)

 ارتباطات مولفه مهمی در توانمند سازی است همخوانی و مطابقت دارد.

محیط کاری یعنی اهمیت به ایمنی و سالمت کارکنان در محیط کاری ، ایجاد موقعیت های مناسب جهت ارتقای  رضیه هشتم :ف

شغل کارکنان و کاهش فشار و تنش های موجود در محیط کاری می تواند درپیش بینی عملکرد کارکنان بانک  تاثیر قابل پیش 

در هر شرایطی برای کارکنان از اهمیت باالیی بر خوردار بوده و تغییرات شرایط محیطی بینی  نداشته است زیرا انجام امورات کاری 

( در خصوص اینکه محیط کاری  4933تاثیر مستقیمی بر عملکرد آنها ندارد . نتایج این تحقیق فوق با پژوهش خانم سیما صدقی  )

 مولفه مهمی در توانمند سازی است همخوانی و مطابقت ندارد .
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: از عوامل موثربر آورده شدن بهینه سازی فرآیندها و روش های کاری است که می تواند تاثیر بسیار زیادی بررشد  همفرضیه ن

( ، درخصوص اینکه بهینه سازی فرایند ها و یا طراحی  2003عملکردکارکنان داشته باشد نتایج تحقیق با پژوهش کیو و همکاران )

 همخوانی و مطابقت ارد  . مجدد مولفه مهمی در توانمند سازی است

افراد دارای اطالعات بیشتر تمایل پیدا میکنند که احساس خود سامانی ، کنترل شخصی و اعتماد بیشتر را تجربه :  فرضیه دهم

کنندو جهت تامین دانش وجود امکانات برای توسعه  مهارت های شغلی در سازمان ، وجود زمینه های آموزش موثر و کارا و داشتن 

یا بهبود عملکرد و راندمان کاری کارکنان بسیار حایز اهمیت است وعات فنی و تخصصی در ارتباط باپست ها بسیار مفید است اطال

( در  4933(،سعید عابیسی و دکتر باقر کرد ) 4933(، خسرو وطنی) 4934نتایج این تحقیق با پژوهش ، سیدبهرام معصومی )

 ی مولفه مهمی در توانمند سازی است همخوانی و مطابقت دارد .خصوص اینکه اطالعات ، دانش و مهارت شغل

 منبع سازمان، منابع هر ترین مهم از یکی اینکه به توجه با و است سازمان یک زندگی ی شیوه ،فرهنگ سازمانی  فرضیه یازدهم :

 وتعهد، فداکاری میزان امور، در نانکارک مشارکت میزان سازمان آن فرهنگ از متأثر سازمان در افراد عملکرد باشد، می آن انسانی

 4934و در نهایت عملکرد کارکنان بسیار موثر می باشد نتایج این تحقیق با پژوهش خانم فرشته کاظمیان ) کوشی، سخت انضباط،

 ( در خصوص اینکه فرهنگ سازمانی مولفه مهمی در توانمند سازی می باشد  همخوانی و مطابقت دارد . 

 فرضیات پژوهش :پیشنهادهای براساس 

با توجه به نتایج فرضیه فرعی اول توصیه می شود برنامه ریزی و تعیین اهداف در فواصل زمانی مشخص و کوتاه مدت تبیین و 

فرضیه فرعی دوم توصیه می شود به منظور به روز بودن اطالعات فنی و تخصصی کارکنان وافزایش محتوی  برای .تعریف گردد 

زش های عملی و علمی به صورت کارگاهی و تئوری همزمان وبه صورت دوره ایی انجام پذیرد و به منظور شغلی انها از طریق آمو

فرضیه سوم باالزام به رعایت احترام بیشتر  .برایارتقاء شغلی کارکنان هم آموزش ها در زمان تغییر شغل هر کارمند باز آموزی شود 

هر رده سازمان و رفع مشکالت شخصی ،ایجاد امکانات رفاهی ، تفریحی و بین کارکنان  وارزش گذاری به شخصیت کارکنان در 

ورزشی مناسب وهمچنین ایجاد انگیزه تعلق به سازمان از راه تشکر و قدردانی متقابل کارکنان از سازمان، جو وابستگی به ارمانهای 

و مناسب و توانا برای شغل و وظایف محوله به فرضیه چهارم توصیه می شود با گزینش افراد صالح  برایسازمان را زیاد نمایند. 

اشخاص ، با تقویت فرهنگ اجتماعی مثبت افراد در سازمان از راه شایسته ساالری و انتساب پست های سازمانی متناسب با توانایی 

پنجم  برای فرضیه. افراد باعث باال بردن  اعتماد و صمیمیت شده که به دنبال خود صداقت را هم بین کارکنان بوجود خواهد آورد

فرضیه  برای توصیه می شود از اهرم های پاداش و تشویق  و تنیبیه کارکنان بر اساس رسیدن به اهداف تعیین شده استفاده شود.

های کاری  برای انجام دقیق و به هتوصیه می شود به  کارکنان آموزش داده شود تاگرو مبنی بر تاثیر مشارکت و کار گروهی ششم

جام کارهای روزمره در شعب به صورت روزانه ، هفتگی و، ماهانه  تشکیل داده و با انجام جلسات  تحلیل بخشنامه ها و موقع و انس

دستور العمل ها و   برنامه کاری موقت  وپرسش و پاسخ هفتگی در گروه های کوچک اقدام به ارائه پیشنهادات و انتقادات کاری و 

همه نظر مورد  نقد قرار گیرند و تابا استفاده از این گزینه روحیه همکاری و مشارکت و نقد یا حتی رفتاری نموده و همکاران از 

فرضیه هفتم توصیه می شود از طریق  برایپذیری را در افراد تقویت کنند. و عالوه بر ایجاد  انگیزه  اعتماد و صمیمیت می شود .

رهای اجتماعی عام المنفعه تا حدود اختیارات مربوطه ، عیادت از آموزش تکنولوژی های جدید بانکی به مشتریان ،مشارکت در کا

از نظر افرادی که  فرضیه هشتم نتایجاقدام شود.برای  .و ...مشتریان خوشنام و پی گیری ارتباطات مالی محکم با مشتریان وفادار

به آن ننموده اند شرایط محیطی چه از نظر  پرسشنامه هارا تکمیل نموده اند این فاکتور بسیار بد و غیر قابل تحمل بوده که توجهی

فیزیکی و روانی یکسان و مطلوب بوده است به طوری که با تغییرات آن تاثیری بر عملکرد کاری افراد بوجود نمی آورده است 

ر و مرفه .پیشنهاد می گردد به منظور رفاه حال جسمی کارکنان شرایط محیط کاری هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روانی ساده ت

تر گردد یعنی دوره های چکاب جسمی اجباری و درمانهای بموقع  ، فرستادن کارمندان به مرخصی برای استراحت های عصبی و 

فکری ، و اردوهای جمعی،تهیه ابزار و وسایل کار استاندارد ازجمله میز و صندلی های،رایانه ،نور و ... تادر درازمدت منجر به پایین 
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نتایج فرضیه نهم توصیه می شود باعنایت به اینکه در  برایرکنان نشود و همواره محیط کاری پویا و سالم باشد.آوردن عملکرد کا

چند سال گذشته فرایند کار ی بازنگری شده که موجب تسریع در انجام امور کاری می شود اما به دلیل  عدم آموزش به موقع  این 

نتایج فرضیه دهم توصیه می  برای .مورد توجه بیشتر قرارگیرد فته می بایستاصالحات کاری و روان سازی روش ها صورت نگر

شود به منظور ارتقا  علمی و مهارتهای شغلی اقدام به برگزاری  دوره های کارگاهی و عملی و تئوری های مفید برای کارکنان  

ارکنان  در مقاطع زمانی کوتاه مدت بر گزار واجد شرایط احراز پستهای کلیدی و آزمونهای متعارف با عملکرد هر شغل و سایر ک

نتایج  براینموده و انتسابات کاری بر اساس اموزش های فوق و توانایی های اجتماعی  و لیاقت های تخصصی افراد صورت گیرد .

رکت داده و به فرضیه یازدهم فرهنگ سازمانی در هنگام استخدام افراد در سازمان دوره های آموزشی در بدو ورود به حوزه کاری ش

 . ند سال یکبار صورت پذیردچصورت مستمر هر بهتشریح فرهنگ سازمان برای کارکنان 
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