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 سنجی استقرار نظام گردش شغلی امکان
 

 زمانیاصغر ، فاطمه مهدوی هزاوه
 23/11/1311تاریخ دریافت: 

 22/11/1317تاریخ پذیرش: 

 چکیده
های ثبات شغلی است مستمر و مداوم توسط فرد، از نشانه صورت بهامروزه تمرکز بر شغل 

شود، لذا متخصصان منابع انسانی میمنجر شدن مشاغل نیز  یکنواختی و تکراریکه این تمرکز به 
تا با  کنند یماستفاده  یسازمان درونو آشناسازی نیروهای انسانی  ییجا جابهاز گردش شغلی برای 

پروری نیز بپردازند.  ، به مدیریت استعداد و جانشینبر ایجاد انگیزه در منابع انسانی این اقدام عالوه
گران انجام پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه کار

های آوری اطالعات از روشکاربردی بود که برای جمع ،لحاظ هدف بهشد. روش این پژوهش 
سنجی استقرار نظام گردش شغلی ای برای امکانپرسشنامه ،منظور ه شد. بدینپیمایشی استفاد

شد.  تأییددست آمد،  از طریق آزمون آلفای کرونباخ به که57/1طراحی شد که با پایایی کل 
مدیران و کارکنان بانک رفاه کارگران در سطح کشور به تعداد  ۀآماری این پژوهش را کلی ۀجامع

جلوگیری از ریزش  برایالبته  .نمونه برآورد شدند عنوان بهنفر  372تشکیل دادند که   11711
 323میان  بیشتری پرسشنامه توزیع شد که ازاین تعداد ،نمونه و رسیدن به تعداد واقعی نمونه

های ، یافتهSPSS-LISREL افزار نرمها از طریق داده لیوتحل هیزتجآوری شد. پس از پرسشنامه جمع
نشان داد که امکان استقرار نظام گردش شغلی  یبار عاملو ضریب ای نمونه تک tحاصل از آزمون 

 قوانین و مقررات، در بانک رفاه کارگران فراهم است.  ۀدر زمین جز بهها مؤلفه ۀدر کلی
 
 
  منابع انسانی؛ بانک رفاه کارگران ۀآموزش و توسعگردش شغلی؛  :ها هكلیدواژ
 

 

                                                                              کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشیsaramahdavi20@yahoo.com 

 ریزی آموزش عالی ؤسسه پژوهش و برنامهاستادیار  م  
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 مقدمه
های ثبات شغلی است که این مستمر و مداوم توسط فرد از نشانه صورت بهتمرکز بر شغل 

1اسمیت شود. آداممیمنجر شدن مشاغل نیز  یکنواختی و تکراریتمرکز به 
 در 1771 سال در 

2ملل ثروت کتاب
 ۀنظری داد. طبق قرار بررسی مورد را فوق ۀپدید ،مطلق مزیت ۀنظری ۀارائ با 

 نتایج به توانمی ییکارا افزایش و مشاغل کردن طریق تخصصی ایشان، از توسط شده مطرح

 یافت: ردستیز

 .شود یمروی کار با تکرار یک کار ماهرتر نی .1

 و محصول یک تولید از نکشیدن دست و کار یک در استمرار دلیل به کارگر وقت .2

 .شود ینم تلف دیگر تولید محصول به پرداختن

یافت )برفوئی و احمدی  خواهد افزایش نیز تکرارکردن، تولید ازطریق مهارت افزایش با .3

 (.3: 1311فروشانی، 

ای یند مدیریت منابع انسانی را نباید پدیدهاپویایی و تغییرات مداوم محیط، فر به باتوجهاما 

گردش در مشاغل امروزه به یکی از  ،زیرا(. 2: 1317نظر گرفت )ابراهیمی و فتحی، ایستا در

خاص، در محیطی خاص و...  ۀها کار در یک رشتهای دنیای کار تبدیل شده است. سالضرورت

ها و استعدادهای سبب کاهش خالقیت ،درازمدتگذشته از ایجاد مالل و آزردگی خاطر، در 

کارکنان و ( 73: 1373گزارش تدبیر، دهد )گروه  ها را کاهش میشی آنشده و اثربخ افراددرونی 

ثبات شغلی و تکرار  فناوری،شوند، ولیکن امروزه با تغییرات سریع  بعضاً دچار ثبات شغلی می

فناوری موجب مستمر یک شغل توسط افراد، کارایی و اثربخشی الزم را نخواهد داشت و تغییر در 

آغاز رشد  و این سر (1311ها شده است )اخباری و زرگرانی،  تشدن بسیاری از مهار منسوخ

هویتی فردی، فرسودگی شغلی، کسالت کارکنان، خستگی زیاد،  هویتی شغلی، بی بی های بیماری

جدایی اهداف فردی و سازمانی و مقاومت در مقابل هرگونه تغییر خواهد بود. گردش شغلی 

جلوگیری کرده و ابعاد درک کارکنان را از  هایی یهایی است که از رشد چنین بیمار فن ازجمله

 

1. Adam Smith 

2. Wealth Of Nations 
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سبب افزایش اثربخشی خواهد شد )گروه  درازمدتوسعت بخشیده و در  ،عملکرد سازمان

 (.73: 1373تدبیر،  ۀگزارش ماهنام

که بیشترین  مشاغلیمهم این است که کارکنان بتوانند استعدادهای خود را در  ۀنکتاما 

بسیار  و چه پیوندد وقوع نمی متأسفانه همواره این سازگاری به ظاهر کنند. ،سازگاری را با آنها دارد

در ه با سوابق، عالقه و تحصیالت وی بهدلیل عدم استقرار فرد در مشاغل مرتبط  استعدادهایی که به

کارهایی که  راه ازجملههای شغلی که از این رهگذر بروز کرده است.  میزان نارضایتی رفته و چه

شود، گردش شغلی  و خالق مطرح می زهیباانگمنابع انسانی برای داشتن نیروهای ماهر، ۀ در حوز

خانواده  (. اگر بتوان افراد را در مشاغل هم121: 1311دار،  کارکنان است )طبیبی؛ گوهری؛ و فالح

 شود. کرد، گردش شغلی ایجاد می جا جابهو همگون که با آنها آشنایی دارند، 

های آموزش و بهسازی منابع انسانی نیز محسوب یکی از شیوهچنین گردش شغلی، هم

ترین عامل  ، مهمکارکناناعتقاد بر این است که سطح کیفی  ،های پیشرفته در سازمان .شود می

شود )اصیلی،  کار حاصل می ینآموزش ح ویژه بهو این امر نیز از طریق آموزش و  استموفقیت 

که هستند  یمهم یها سازمانیکی از ها  بانک نکهیاو  شده انعنومطالب  به باتوجه(. اما 237: 1351

، ها گردش شغلی در بانک یسنج امکانالزم است  ،باشند یمآن متکی به منابع انسانی و عملکرد 

باید از های خود  یافتن به اهداف و سیاست دست منظور بهها زیرا بانک ،مورد بررسی قرار گیرد

 :همچونرفع مواردی  رو، ازاینگردش شغلی کارکنان استفاده کنند.  ازجملههای مختلفی روش

 ،یزه، کاهش رضایت شغلی کارکنانآن کاهش انگ تبع بهثبات شغلی، فرسودگی شغلی و عدم 

کارکنان، بروز  ۀشغلی، آموزش و توسع یارتقا همچونکاهش عملکرد کارکنان و ایجاد مواردی 

بردن عملکرد کارکنان و اثربخشی و ای کارکنان؛ و باالهها و قابلیتاستعداد ۀهای نهفتجنبه

تاکنون این  که ازآنجادهد و اهمیت پژوهش حاضر را نشان میضرورت و  ،کارایی سازمانی

تواند دانش  لذا نتایج آن می ،بانک رفاه کارگران انجام نشده است خصوصاًو  ها بانکپژوهش در 

مندی و رضایت  ها، اهداف بانک، توان راستای رسالت و درمنابع انسانی بانک رفاه را توسعه دهد 

شود که گردش شغلی در بانک  مطرح می سؤالاین  شغلی کارکنان بانک کاربرد داشته باشد و
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 رفاه چگونه است و آیا امکان گردش شغلی در بانک رفاه کارگران وجود دارد؟

 

 پژوهش ۀمبانی نظری و پیشین

 گردش شغلی .1
ترین سرمایه مهم عنوان بهانسانی  ۀو پیشرفت سریع فناوری، سرمای شدن جهانیدر عصر 

های عمومی ها، دانش و ویژگیای از مهارتمجموعه ،انسانی ۀها قلمداد شده است. سرمایسازمان

استعداد انجام کار امروز و ظرفیت کار فردا باشد، لذا  ۀدهند نشانتواند افراد در سازمان است و می

های بالقوه فرد برای پیشرفت سازمان دی، سازمان از مجموعه استعدادها و تواناییوری فردر بهره

جهت سازندگی، های بالقوه و استعدادهای شگرف دردرآوردن نیرو فعلیت کند و با بهاستفاده می

گاهی  (.72: 1313تبار، موجب پیشرفت فرد و همسویی با سازمان خواهد شد )سلطانی و سلیمان

لش را در کار خودش پیدا کند و یک کارمند کمک کرد تا سطح مناسبی از چا برای اینکه به

چه بیشتر کارش را معنادار کند، الزم است که محیط کار او پرورش یابد. برای پرورش محیط هر

 ۀگری، چرخش شغلی و ارائ مربی ۀتوسعه نظیر برنام ۀبرنام :همچونتوان از اقداماتی کار نیز می

باعث افزایش مهارت کارکنان شود، استفاده  که یطور  ،کافی به کارکنان های مناسب وآموزش

توان افرادی را که  آن می ۀلیوس به(. بنابراین گردش شغلی روشی است که 2113، 1کرد )باوریا

بینند و درک  تر می کرد که مسائل را در ابعاد وسیعتبدیل نگر  هستند به افرادی کل جزءنگر

این کار، افراد با مشاغل بیشتری آشنا شده و در  ۀواسط به(. 11: 1351خانی، کنند )ابیلی و عالی می

ۀ شوند و به عضو مناسبی برای سازمان تبدیل شده و انگیزکار خود از تنوع باالتری برخوردار می

که جین و همکارانش  گونه(. همان122: 1311شود )طبیبی و همکاران، ها تقویت میکار در آن

شود باعث افزایش مهارت کارکنان با مهارت پایین می ،دارند که گردش شغلی( بیان می2112)

 (. 2112و همکاران ،  2)جین

آگاهی از فشارهای شغلی و نیازهای  منظور بهراهی  عنوان بهگردش شغلی برای مدیران 

 

1. Boveria 

2. Jain 
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 (.315: 1357نژاد پاریزی، است )ایرانو ضروری همکاران و زیردستان ارزشمند 

 بلکه ،نیست شعار ،شغلی گردش که رسیم می درک این به فوق موارد بندی جمع با

 (.7: 1311)برفوئی و احمدی فروشانی، باشد می سازمان برای ناپذیر اجتناب ضرورتی

عمل آمده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره  از گردش شغلی تعاریف متعددی به

 شود: می

های مشابه که تنوع فعالیت را ارکنان در شغلک ییجا جابهگردش شغلی عبارت است از ـ 

گذارد و تنوع فعالیت برای کارکنان، نمی تأثیردر محتوای هیچ شغلی  حال درعیندارد و  همراه

 (.13: 1312شاهی،  دارد )جهان درپیرا  پیگیرخالقیت و نوآوری، عالقه، اشتیاق و تالش 

ها را با گردش شغلی تنوع فعالیت» :نویسد( در تعریف گردش شغلی می1357ـ پاریزی )

 ،دهدکردن ادواری کارکنان در مشاغلی که متضمن وظایف مختلف است، افزایش میجا جابه

کردن شاغل جا جابهها با گیرد، تنوع فعالیتتغییر مطلق در هیچ شغلی صورت نمی که درحالی

انی منظم انجام شود و زم ۀاساس برنامتواند بریابد. چرخش شغلی میمنظم، افزایش می طور به

: 1357)پاریزی،  «گیردمورد، صورت  برحسبو  گاه به گاهتواند به طریق ادواری یا همچنین می

315.) 

استفاده »کند: تعریف می گونه این( گردش شغلی را از دیدگاه ارگونومیکی 1357ـ طوری )

 عواملِ دارایِ هایفعالیت در شاغل افراد که معنا این به چرخشی صورت به کار انجام روش از

 آن فاقد هایایستگاه که در افرادی با را خود فعالیت ،ایدوره صورت به ارگونومیکی آور زیان

اسکلتی ـ  اختالالت تجمع از کنند که در این کار میتعویض  ،است آور زیانعوامل  از نوع

 معرض بیشتر در که بدن از قسمتی یا عضو در ارگونومیکی( آور زیانعوامل  مورد عضالنی )در

 .(375: 1357)طوری،  «آید می عمل به جلوگیری ،است آسیب

شمرند که برخی از های متعددی را برای گردش شغلی برمیهدف ،نظرانصاحب طورکلی به

 آنها عبارتند از:

 ؛های سازمانیها و رویهآشنایی با سیاست منظور بهگردش شغلی ـ 
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 ؛اصالح روابط انسانی منظور بهگردش شغلی ـ 

 ؛های ویژهاصالح مهارت منظور بهگردش شغلی ـ 

 ؛حل مسئله منظور بهگردش شغلی ـ 

 ؛های مدیریتی و نظارتیاصالح روش منظور بهگردش شغلی ـ 

 ،کارآموزی منظور بهگردش شغلی ـ 

 ؛های تولیدی و کیفیتبهبود شاخص منظور بهگردش شغلی ـ 

 ؛ی کارکنانتوسعه منظور بهگردش شغلی ـ 

 ؛خانواده هماصلی مشاغل  یها تیفعالکسب اطالعات کلی درمورد  منظور بهگردش شغلی ـ 

 کارکنان لهیوس به خانواده همهای اجرایی مشاغل درک شیوه منظور بهگردش شغلی ـ 

 (.1357نیا و همکاران،  و علی 1311)اخباری و زرگرانی، 

 گردش شغلیرگذار بر استقرار نظام عوامل اث .3
شود. نمودار دار سازمانی نمایان میساختار سازمانی در نمو الف( ساختار سازمانی:

ها و فریندهای سازمان است. سه رکن اصلی در ، از کل فعالیتتیرؤ قابلیک نماد  ،سازمانی

 تعریف ساختار سازمانی به شرح زیر است:

 ۀدهندسازمان است و نشانروابط رسمی گزارشگری در  ۀکنند نییتع ،ساختار سازمانی

مدیران یا سرپرستان را  نظارت ۀاداری وجود دارد و نیز حیط مراتب سلسلهسطوحی است که در 

 (.333: 1312کند )دفت، مشخص می

کنند و گروهی در دوایر کار می صورت بهافرادی است که  ۀکنند نییتع ،ساختار سازمانی

 (.333: 1312کل سازمان وجود دارد )دفت،  بندی دوایری است که دربندی یا تقسیمگروه

ساختار سازمانی  به باتوجهدر این پژوهش، پژوهشگر در پی بررسی این موضوع بود که آیا 

 بانک رفاه کارگران، امکان استقرار نظام گردش شغلی در این بانک وجود دارد یا خیر؟ 

الگوهایی از باورها،  ،که در هر سازمانتوان گفت صه میخالطور به :یسازمان فرهنگب( 

. این الگوها اندوجود آمده به مرورزمان بهوجود دارد که  ورسوم آدابها و نمادها، شعائر، داستان
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راز کنند، درک اینکه سازمان چیست و چگونه اعضا باید رفتار خود را اب شود که درباعث می

در پی بررسی این موضوع بود لذا پژوهشگر  (.315: 1311وجود آید )رابینز،  مشترک و یکسانی به

موجود در بانک رفاه کارگران، امکان استقرار نظام گردش شغلی  سازمانی فرهنگ به باتوجهکه آیا 

 در این بانک وجود دارد یا خیر؟ 

طبق نظر وبر، قوانین و مقررات،  »کنند: بیان می 1چنس و چنس قوانین و مقررات: ج(

ر رابطه با ای از حقوق و وظایف دبرای کارکنان شایستگی فنی معینی فراهم آورده و مجموعه

وجود خواهد آمد و  به ومرج هرجدارد. بدون قوانین و مقررات، ها عرضه میسمتی که دارند، به آن

سازمانی، یکنواختی و همسانی نخواهند داشت. لذا اهداف  یسازمان تیهواهداف و  ،کارکنان

: 1311نخواهند داشت و پیوستگی و استمرار سازمانی نیز وجود نخواهد داشت )چنس و چنس، 

پژوهشگر در پی بررسی این موضوع بود که آیا قوانین و مقررات  ،نظر به توضیحات فوقبا  .(11

 دهد یا خیر؟ را می موجود در بانک رفاه کارگران، اجازه و امکان استقرار نظام گردش شغلی

عبارت است از  ،مهارت و آمادگی منابع انسانی مهارت و آمادگی منابع انسانی: د(

ها ها، شایستگیظرفیت ۀعبارتی مجموع و نیروهای بدنی و ذهنی و یا به هاها، شایستگیتمام توانایی

دست آورد  از نیروی انسانی خود بهتواند هایی که یک سازمان یا جامعه میو توانمندی

( که پژوهشگر در پی بررسی این موضوع بود که آیا کارکنان بانک رفاه 132: 1357)میرکمالی، 

 کارگران، آمادگی و مهارت الزم برای استقرار نظام گردش شغلی را دارند یا خیر؟

 محاسن و مزایای گردش شغلی .4
صنعتی را شامل ( مزایای گردش شغلی در یک سازمان 1311برفوئی و احمدی فروشانی )

 دانند:موارد زیر می

 ؛یکاهش خستگ .1

 ؛یکاهش استرس شغل .2

 ؛نوآوری شیافزا .3

 

1. Chance & Chance 
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 ؛دیتول شیافزا .3

 ؛بتیکاهش غ .7

 ؛های سازمان زدن  کاهش درجا .1

 .(3: 1311ی )برفوئی و احمدی فروشانی، و عضالن یاسکلت های بیکاهش آس .7

 ها و معایب گردش شغلیمحدودیت .5
 :دارد لیبه شرح ذاجرای خود موانع و مشکالتی نیز  در راهگردش شغلی 

 ؛اموزندیب دیخواهند شغل جد ینم باتجربهکارکنان  .1

 ؛بدهند گرانیرا به د شانیکار آالت نیماشخواهند  ینم دیکارکنان تول .2

 ؛وجود دارد دیکردن در شغل جد نیاز تمر یناش یکیزیمشکالت ف .3

 ؛دستمزدی وجود دارد های ینابرابر .3

 ؛دیآموزش کارگران جهت شغل جد .7

 ؛شغل درخور مناسب جهت گردش آن افتنیمشکالت  .1

: 1311)برفوئی و احمدی فروشانی،  رانیتوسط مد یهای نامناسب از گردش شغل استفاده .7

3). 

 به بینش و ریزیبرنامه فقدان دلیل به شغلی گردش هاینظام از بسیاری است ذکر به الزم

شوند )برفوئی و احمدی فروشانی، می منتهی شکست به شغلی گردش از نوع تصور و مسئله

1311 :3.) 

 نتایج گردش شغلی در سازمان .7
بر داشته باشد که تواند نتایج خوبی را درشغلی می جای گردش هو ب موقع به ،اجرای درست

شدن  شدن کارکنان )چندمهارته ندمهارتهکارکنان، چ کاری مهارت به افزایش توانمی ازجمله

 انگیزش ایجاد (،دهد منعطف باشنددهد کارگران موقعی که تغییری در سازمان روی میاجازه می

 کارکنان، ایجاد وانتقال نقل در سالیق فردی اعمال از مند روش تولید، جلوگیری کارکنان بین

 به آموزش جهت تربیت استادکاریی، جا جابه در الزم امتیازهای کسب درجهت پویا محیطی
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 کمی کارکنان، ایجاد و کیفی عملکرد و آموزشی و کاری سوابق نظرگرفتن همکاران، تحت

کار کنند،  است قرار هاسال که کارکنانی فرسودگی از کارکنان، جلوگیری اطالعاتی بانک

 شرایط تغییر شغلی، رضایت و فردی شغلی، توسعه گردش توسط کاری نامساعد تغییر شرایط

(. 11: 1311د )برفوئی و احمدی فروشانی، کر اشاره شغلیی ارتقا و کارکنان برای کار فیزیکی

شود )مارتین، یک فرهنگ مشترک بین کارکنان نیز می ۀباعث توسع ینوع بهگردش شغلی 

2113.) 

 در تغییر ایجاد با را تکراری شغلی از وظایف ناشی خستگی ،گردش شغلی ،عالوه به

 ازد، شو می فرد و تجربیات دانش افزایش باعث مشاغل در کند. چرخشمی برطرف ،وظایف

 و نوآوری خالقیت فکری، تحوالت موجب امر اینکه  کاهدنیز می روحی ماللت و خستگی

 (.1: 1351شود )دلپسند؛ رئیسی؛ بگدلی؛ و شهابی، می

اشاره کرد. توان به حفظ و انتقال دانش همچنین از دیگر نتایج گردش شغلی می

، برای حفظ دانش و ( در تحقیق خود نشان دادند2111و همکارانش ) 1که اسمیتطور همان

گردش  ازجملهمنابع انسانی  ۀهای توسعتوان از برخی از روشدادن آن می جلوگیری از، ازدست

( نیز به 2113) 3(. پاندی2111استفاده کرد )اسمیت و همکاران،  2شدن کارکنان شغلی و متحرک

ث تشویق و ترغیب کارکنان برای حدی باعنتیجه رسیده است که گردش شغلی تااین 

باعث درک بهتر کارکنان از دانش و  ،گذاریاشتراک شود و این بهمی دانشگذاشتن  اشتراک به

فرصت را برای اعضای  ،مدیریت منابع انسانی نظام (. یک171: 2113شود )پاندی، ها میمهارت

ر کنند و باعث کند که با دیگر اعضا در داخل و خارج از سازمان ارتباط برقرایک گروه فراهم می

انتقال دانش در موجب چرخش شغلی که  .شوندگذاری دانش اشتراک تسهیل انتقال و به

حدی به این هدف تواند یک سازمان را تاشود، میهای مختلف عملکردی می حوزه

، دانش ضمنی کارکنان را نیز گذارین اشتراک(. ای2113، 3گذاری( برساند )چانگ )اشتراک

 

1. Schmitt 

2. Personnel Mobility 

3. Pandey 

4. Chuang 
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رای انتقال دانش شود و همچنین بشدن می شود؛ چراکه گردش شغلی باعث اجتماعیشامل می

 (.2113و همکاران،  1شدن احتیاج است )فلر ضمنی به اجتماعی

نحو صحیحی اجرا شود و کارکنان نیز توانایی انجام آن را  ، گردش شغلی اگر بهعالوه به

آمدن با ، توانایی کنارنفس اعتمادبهآن را اجرا کرده باشند، باعث افزایش  یخوب بهاشته باشند و د

، 2شود )سلزمیهای کاری عدم اطمینان، آگاهی و بینش نسبت به نقاط قوت و ضعف گروه

2113.) 

 

 پژوهش ۀپیشین
 شود. اشاره می 1پژوهش حاضر در جدول شماره  ۀپیشینمصادیق راستا به برخی از  همین در

 
 پژوهش ۀپیشین .1جدول 

 پژوهشگر
سال انجام 

 پژوهش
 نتیجه موضوع پژوهش

 (1312) نظریسید

نقش چرخش شغلی و 

عملکرد کارکنان مراکز 

بهداشتی، آموزشی و درمانی 

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اما تعهد شغلی،  ،رودچرخش شغلی باالتر می به باتوجهعملکرد کارکنان 

های کار و مشارکت ای، وابستگی سازمانی، پایبندی به ارزشوابستگی حرفه

 گردش شغلی آنها تغییری نداشته است. به باتوجهشغلی کارکنان 

 (1312) زنگنه

گردش شغلی بر  تأثیر

عملکرد کارکنان بانک ملی 

 مالیر ۀ حوز

داری مشاهده نشده است و  یمعن ۀبین عملکرد کارکنان و گردش شغلی رابط

مستقل از وضعیت گردش شغلی  موردمطالعهظاهراً عملکرد کارکنان در شعب 

 ،موجودۀ شغلی به شیو گردش رود یمانتظار  که چنانبانک، و در شعب  آنهاست

 ده است.شموجب بهبود عملکرد کارکنان ن

طبیبی و 

 همکاران
(1311) 

رابطه گردش شغلی با 

عملکرد کارکنان واحد 

مراکز  بهداشت محیط

بهداشت تابعه دانشگاه علوم 

 پزشکی شهید بهشتی

و بین گردش  استگردش شغلی مستقل از عملکرد کارکنان بهداشت محیط 

 داری وجود ندارد. یمعن ۀشغلی و عملکرد کارکنان رابط

 

 

1. Feller 

2. Salas 
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 پژوهش ۀپیشین .1جدول ادامه 

 پژوهشگر
سال انجام 

 پژوهش
 نتیجه موضوع پژوهش

دلپسند و 

 همکاران
(1351) 

چرخش شغلی بر  تأثیر

فرسودگی شغلی پرستاران 

 بیمارستان کاشانی تهران

 که است متوسط حد در شخصی عملکرد ازنظر پرستاران شغلی فرسودگی میزان

 باشد. ضروری بیمارستان این در تدابیر پیشگیرانه و مداخالت انجام رسدمی بهنظر

 بر چندانی تأثیر فعلی روش با شغلی چرخش انجام همچنین نتایج نشان داد که

 بهبود برای :نمایند می توصیه پژوهشگران این لذا ندارد. پرستاران شغلی فرسودگی

 جایگزین هایروش آنان شغلی فرسودگی کاهش و پرستاران شخصی عملکرد

 .گیرد قرار مورد استفاده دیگری

 (1351) حیدری

بین خشنودی شغلی و  ۀرابط

تعهد سازمانی با چرخش 

 گمرکشغلی در کارکنان 

 بوشهر

مثبت دارد. بین ابعاد خشنودی  ۀگردش شغلی با تعهد سازمانی و تمامی ابعاد آن رابط

داری وجود دارد. خشنودی شغلی و  یمثبت و معن ۀشغلی و تعهد سازمانی نیز رابط

کند که البته سهم بینی می ی را پیشدرصد از واریانس چرخش شغل 27تعهد سازمانی 

 .خشنودی شغلی بیشتر است

چانگ و 

 همکاران
(2113) 

مدیریت منابع انسانی  نظام

گرا، ظرفیت جذب، انعطاف

بازار و نوآوری  یده پاسخ

 شرکت

با  چراکهمدیریت منابع انسانی الزم است.  نظاماستفاده از گردش شغلی جهت داشتن 

کردن کارکنان، آنها را قادر به شناسایی، جذب و  چندمهارتهافزایش وسعت دانش و 

هایی که دنبال کند. لذا این موضوع برای شرکتهای جدید میاستفاده از دانش

ها دنبال افزایش الزامی است. این شرکت ،پذیر هستندمدیریت منابع انسانی انعطاف

باشند و این نیز از طریق گردش شغلی  ریپذ انعطافیادگیری و دانش هستند تا 

 شود.پذیر میامکان

 1پالسینگ

 و همکاران
(2113) 

دادن شنوایی ناشی از  ازدست

شغل در  یسروصدا

کارگران صنعت فلز هند: 

 اکتشافی ۀیک مطالع

-کردن، میناسب برای گوش کارگران هنگام کاربر استفاده از لوازم پوششی م عالوه

های ناشی از کارهای جهت جلوگیری از آسیب توان از روش گردش شغلی

 فیزیکی، استفاده کرد.

 

 2کولینانس

 و همکاران
(2112) 

طراحی شغل برای تولید ناب 

های آن بر خروجی تأثیرو 

 کارکنان

 ۀاند که تعدادی از پیامدهای عملی از تجربپژوهشگران در این مقاله سعی داشته

کاری کارکنان را برای پیکربندی شغل برای تولید ناب ارائه کنند. یکی از این 

آموزش و  ۀتولید ناب مستلزم توسع چراکه؛ تواند باشدعوامل گردش شغلی می

یادگیری از طریق روابط بین مدیران، سرپرستان و کارکنان با هدف ایجاد بروکراسی 

گردش  ،سازد پذیر میمهم را امکانهایی که این و یکی از راه است   3یادگیری

 است.شغلی کارکنان 

 
1. Palsing 
2. Cullinanc 
3. Learning bureaucracy 
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 پژوهش ۀپیشین .1جدول ادامه 

 پژوهشگر
سال انجام 

 پژوهش
 نتیجه موضوع پژوهش

مفید احمد 
 1و اکبرمیر

(2112) 

 ۀهای توسعنیاز به روش
منابع انسانی در 

های هند: کلیدی  دانشگاه
 برای تعالی آموزشی

ها باید بازسازی شوند و طراحی این است که دانشگاهرسد، نظر می آنچه ضروری به
منابع انسانی در آنها صورت گیرد. یکی از این  ۀیندهای توسعاها و فرمجدد فعالیت

گردش شغلی ،ها شودمنابع انسانی در دانشگاه ۀتواند باعث توسعها که میسیاست
های هند اهاست. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که گردش شغلی در دانشگ

های مربوط به چرخش شغلی راضی برای کارکنان مفید است و کارکنان از سیاست
 اند.بوده

هاکانسون و 
 2ایزیدرسون

(2112) 

های سازمان کار خروجی
خصوص استفاده از در

کارگران موقت در 
 ها آژانس

چرخش شغلی میان کارگران موقت بیشتر از کارگران دائمی بوده است و یادگیری 
های جدید بین کارگران موقت بیش از بیش از کارگران دائمی بوده است. مهارت

پژوهشگران این پژوهش معتقدند که مدیران به مشکالت حفظ گردش شغلی میان 
ی( آگاهند، اما کارگران دائمی )عادت به کارشان و مقاومت در برابر گردش شغل

چنین نتایج نشان ناگزیرند. همحجم زیاد کار  ازجملهدالیل مختلف  استفاده از آن به
 شود.شدن شرایط کار میمیان کارگران موقت باعث بدترداد که عدم گردش شغلی 

 

، چهار عامل اساس مطالعه ادبیات موجود در حوزه گردش شغلیبر مدل مفهومی پژوهشی:

شناسایی شد که پس از اخذ   استقرار نظام گردش شغلی ساززمینهعوامل  یرهایمتغ  عنوان بهکلی 

مدل مفهومی  این چهار عامل،  تأییدنظرات  پنج  نفر از اساتید و متخصصان حوزه منابع انسانی و 

 پژوهش نیز بر همین مبنا طراحی شد. سؤاالتو تدوین  1پژوهش به شرح شکل 
 

 
 

 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

1. Mofeed Ahmad & Akbarmir 

5. Hakansson & Isidorsson 

امکان 

استقرار نظام 

گردش 

 شغلی

 ساختار سازمانی

 قوانین و مقررات

 مهارت و آمادگی منابع انسانی

 فرهنگ سازمانی
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 كلی پژوهشی سؤال
 آیا امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه کارگران وجود دارد؟

 جزئی پژوهشی سؤاالت
موجود، امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه  1ساختار سازمانی به باتوجهآیا 

 کارگران وجود دارد؟

موجود، امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه  2سازمانی فرهنگ به باتوجهآیا 

 کارگران وجود دارد؟

موجود، امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه  3قوانین و مقررات به باتوجهآیا 

 ود دارد؟کارگران وج

، امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک 3مهارت و آمادگی منابع انسانی به باتوجهآیا 

 رفاه کارگران وجود دارد؟

 شناسی پژوهشروش
 ،گردآوری اطالعات ۀلحاظ نحو ، کاربردی و بهلحاظ هدف روش پژوهش حاضر به

سؤال و طیف لیکرت که  21با ساخته  ۀ محققمنظور از پرسشنام که بدین پیمایشی استـ توصیفی 

برداری  بر پایه مطالعه ادبیات پژوهش و دریافت نظرات متخصصین مربوطه طراحی شده بود، بهره

تن از استادان و  7تعیین روایی ابزار پژوهش از روایی محتوا و نظر  برای ،شد. در پژوهش حاضر

تعیین پایایی پرسشنامه، بعد  د و جهتشاستفاده  ربط یذمتخصصین حوزه منابع انسانی و موضوع 

 آوردن ضریب دست از روش بههمبستگی درونی  ۀآوری آن به محاسب از اجرای آزمایشی و جمع

مذکور  ۀآنکه پرسشنام ذکر انیشابود.  1857که ضریب مذکور معادل با  آلفای کرونباخ اقدام شد

 ساختار سازمانی بود. ، منابع انسانی، قوانین و مقررات وسازمانی فرهنگ ۀدارای چهار مؤلف

مدیران و کارکنان بانک رفاه کارگران در سطح کشور  ۀآماری این پژوهش را نیز کلی ۀجامع

 

1. Organizational Structure 
2. Organizational culture 
3. Rules 
4. Skill and Readiness of Human Resources 



 1317بهار (، 31پیاپی  ۀ)شمار 1 ۀ، شماردهمهای مدیریت منابع انسانی، سال  فصلنامۀ پژوهش

 

422 

نفر با استفاده از جدول مورگان و به  372تعداد آنها، که از میان  نددادتشکیل می 11711به تعداد 

پژوهش انتخاب شدند که البته جهت  ۀنمون عنوان به یا چندمرحلهای گیری خوشهروش نمونه

تعداد بیشتری پرسشنامه توزیع شد. برای تحلیل اطالعات  ،واقعی ۀجلوگیری از ریزش نمون

 SPSS    افزارنرمای و نمونه تک tآمار توصیفی و استنباطی،  یها روشنیز از  آمده دست به

LISREL-  استفاده شد. و اهداف پژوهش سؤاالت اساسبر 
 

 پژوهش هاییافته
استفاده شد که به این واسطه  -SPSS LISRELافزار ها از نرمداده لیوتحل هیتجز برای

 سؤال پژوهشی حاصل شد:و  ها هفرضیهای زیر به تفکیک  یافته

 آیا امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه کارگران وجود دارد؟  -

استفاده شده  یبار عاملضریب  های هو فرضی  گروهی تک tاز آزمون  سؤالبرای بررسی این 

 است. 
 های آمار توصیفی برای امکان استقرار نظام گردش شغلیشاخص .2جدول 

 خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 .12213 .37711 1311/3 323 امکان استقرار نظام گردش شغلی

 

میانگین نمونه و جامعه برای امکان استقرار نظام ی ای برای مقایسهنمونه تک tآزمون  .3جدول 

 گردش شغلی

 متغیر

 3میانگین نظری = 

t 
ی درجه

 آزادی

سطح 

داری  یمعن

 دامنه()دو

تفاوت از 

 میانگین

 % از میانگین15فاصله اعتماد 

 بیشینه كمینه

 .1127 .1177 .13511 .127 322 212/2 امکان استقرار نظام گردش شغلی

 

 17/1دامنه در سطح دو یها آزمونبرای  322آزادی  ۀ( با درج212/2) شده محاسبه tچون 

فرض صفر در این آزمون مبنی بر عدم  ،باشد، بنابراین ( می11/1) tاز مقدار بحرانی  تر بزرگ

گفت که  توان یم% 17شود و با اطمینان تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین جامعه )نظری( رد می
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 تر بزرگ ،و چون میانگین نمونه داری دارد ی( تفاوت معن3( با میانگین جامعه )13/3ونه )میانگین نم

امکان استقرار  ،افراد نمونه ازنظرتوان چنین استنباط کرد که می ،از میانگین جامعه است، بنابراین

 نظام گردش شغلی در بانک رفاه کارگران وجود دارد.

ود، امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه ساختار سازمانی موج به باتوجهآیا  -

 کارگران وجود دارد؟ 
 

میانگین نمونه و نظری امکان استقرار نظام گردش  ۀای برای مقایسنمونه تک tآزمون  .5جدول 

 ساختار سازمانی به باتوجهشغلی 

 متغیر

 3میانگین نظری = 

t 
 ۀدرج

 آزادی

سطح 

داری  یمعن

 دامنه()دو

تفاوت از 

 میانگین

فاصله اعتماد 

 % از میانگین15

 بیشینه كمینه

بندی وظایف در مشاغل امکان انجام وظایفِ سایر اندازه تقسیم تاچه

 دهد؟خانواده را به منابع انسانی میمشاغل هم
771/1 322 121. 11571. 1171.- 1771. 

پذیر و اندازه برای داشتن مدیران و کارکنان انعطاف تا چه

های مشخصی تعیین راهبر ،های مختلف بانکچندمهارته در حوزه

 است؟ شده

125/7 322 111. 27715. 1711. 3753. 

اندازه در بانک شما امکان حفظ تناسب مشاغل با شاغلین  تاچه

 مستمر وجود دارد؟ طور به
113/3- 322 112. 13135.- 2275.- 1711.- 

بانک شما، امکان استقرار چه اندازه سطوح سازمانی موجود در تا

 دهد؟نظام گردش شغلی را می
113/3- 322 111. 15213.- 2113.- 1131.- 

اندازه در طراحی و تعریف مشاغل، امکان داشتن گردش  تاچه

 شود؟شغلی به مدیران و کارکنان داده می
771/1- 322 151. 17717.- 1111.- 1113. 

 .2351 .1113 .17311 .111 322 771/3 دارای پیچیدگی هستند؟اندازه وظایف در واحدهای شغلی  تاچه

 .1327 -.1211 .11113 .313 322 .151 نمره کل

 

 اندازه تاچه» های کل متغیر ساختار سازمانی و گویه ۀ( در نمر151/1) شده محاسبه tچون 

منابع انسانی خانواده را به بندی وظایف در مشاغل امکان انجام وظایفِ سایر مشاغل همتقسیم

اندازه در طراحی و تعریف مشاغل، امکان داشتن گردش شغلی به مدیران و  دهد؟ و تاچه می

از  تر بزرگ 17/1دامنه در سطح های دوبرای آزمون 322با درجه آزادی « شود؟کارکنان داده می
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اوت بین فرض صفر در این آزمون مبنی بر عدم تف ،باشد، بنابراین ( می11/1) tمقدار بحرانی 

توان چنین استنباط کرد که می ،بنابراین .شودمی تأییدمیانگین نمونه و میانگین جامعه )نظری( 

امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک  ،ساختار سازمانی موجود به باتوجهافراد نمونه  ازنظر

 رفاه کارگران در حد متوسط وجود دارد.

موجود، امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه  سازمانی فرهنگ به باتوجهآیا  -

 کارگران وجود دارد؟
 

استقرار نظام  یسنج امکانمیانگین نمونه و جامعه  ۀای برای مقایسنمونه تک tآزمون  .7جدول 

 موجود سازمانی فرهنگ به باتوجهگردش شغلی 

 متغیر

 3میانگین نظری = 

t 
 ۀدرج

 آزادی

سطح 

داری  یمعن

 دامنه()دو

تفاوت از 

 میانگین

فاصله اعتماد 

 % از میانگین15

 بیشینه كمینه

اندازه مدیران و کارکنان امکان آشنایی بیشتر با مشاغل  تاچه

 خانواده را دارند؟ هم
732/3 322 111. 13513. 1113. 2311. 

در بانک شما برای مدیران و کارکنان امکان داشتن اندازه  تاچه

کنند، وجود ای که در آن خدمت میاز حرفه درک و دید کلی

 دارد؟

111/5 322 111. 33271. 2171. 3217. 

حمایت منابع انسانی در  ۀرا در زمین سازمانی فرهنگ اندازه تاچه

های جدید در رابطه با واحد شغلی خود از دسترسی به آموزش

 دانید؟طریق گردش شغلی مناسب می

237/7 322 111. 33771. 2337. 3211. 

از اجرای گردش شغلی  حاکم، سازمانی فرهنگتا چه اندازه 

بردن سطح اطالعات و آگاهی کارکنان و مدیران درجهت باال

 کند؟حمایت می

117/1 322 117. 17321. 1175.- 1123. 

مدیران ارشد از استقرار نظام گردش شغلی در بانک اندازه  تاچه

 کنند؟حمایت می
377/1- 322 171. 11137.- 1717.- 1271. 

های مدیران و مهارت داشتن نگه روز بهدر بانک شما اندازه  تاچه

 گیرد؟کارکنان مورد استقبال قرار می
151/7 322 111. 21117. 1731. 3377. 

 .2377 .1137 .17112 .111 322 122/7 نمره کل
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 شده مطرحهای  و کلیه گویه سازمانی فرهنگکل متغیر  ۀ( در نمر122/7) شده محاسبه tچون 

ها که امکان استقرار گردش شغلی در آن در حد متوسط ارزیابی یکی از گویه جز بهدر این زمینه )

 tاز مقدار بحرانی  تر بزرگ 17/1دامنه در سطح های دوبرای آزمون 322آزادی  ۀ(  با درجدشو یم

عدم تفاوت بین میانگین نمونه  فرض صفر در این آزمون مبنی بر ،باشد، بنابراین ( می11/1)

افراد  ازنظرچنین استنباط کرد که  توان یم ،بنابراین .شود)تجربی( و میانگین جامعه )نظری( رد می

امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه کارگران  ،موجود سازمانی فرهنگ به باتوجهنمونه 

 در حد باال وجود دارد.

قررات موجود، امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه قوانین و م به باتوجهآیا  -

 کارگران وجود دارد؟

 
میانگین تجربی و نظری امکان استقرار نظام گردش  ۀای برای مقایسنمونه تک tآزمون . 1جدول 

 قوانین و مقررات موجود به باتوجهشغلی 

 متغیر

 3میانگین نظری = 

t 
 ۀدرج

 آزادی

سطح 

دار یمعن

 ی

 (دودامنه)

تفاوت از 

 میانگین

فاصله اعتماد 

 % از میانگین15

 بیشینه كمینه

قوانین و مقررات موجود در بانک شما، امکان آموزش  ،اندازه تاچه

 دهد؟شدن از کار را می حین خدمت و بدون منفکمدیران و کارکنان 
777/3 322 111. 21731. 1251. 3171. 

لحاظ قوانین و مقررات، این امکان وجود  در بانک شما به اندازه تاچه

دارد که مدیران و کارکنان یک روز در هفته یا طی یک دوره زمانی 

کار خود را به دیگران واگذار کنند و خود از شغلی  تناوب بهمشخص 

 های مختلف بیشتری را تجربه کنند؟به شغل دیگر بروند و مسئولیت

311/11- 322 111. 71173.- 1771.- 3137.- 

های مربوط به مهارت ۀفرصت توسع ،قوانین و مقررات ،اندازه تاچه

 دهد؟کاری خود را می ۀسایر مشاغل حوز
113/3- 322 111. 11735.- 2733.- 1717.- 

قوانین و مقررات حاکم در بانک امکان انجام وظایفِ سایر  ،اندازه تاچه

 دهد؟خانواده را به منابع انسانی میمشاغل هم
177/2- 322 115. 11521.- 2171.- 1313.- 

 -.1117 -.2351 -.11721 .111 322 -137/3 نمره کل
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ها( با  یکی از گویه جز بهکل متغیر قوانین و مقررات ) ۀ( در نمر-137/3) شده محاسبه tچون 

t (11/1 )از مقدار بحرانی  تر بزرگ 17/1دامنه در سطح های دوبرای آزمون 322درجه آزادی 

فرض صفر در این آزمون مبنی بر عدم تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین  ،باشد، بنابراین می

 به باتوجهافراد نمونه  ازنظرتوان چنین استنباط کرد که می ،بنابراین .شودجامعه )نظری( رد می

 ن وجود ندارد.قوانین و مقررات موجود،  امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه کارگرا

مهارت و آمادگی منابع انسانی، امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک  به باتوجهآیا  -

 رفاه کارگران وجود دارد؟
 

میانگین نمونه و جامعه امکان استقرار نظام گردش  ۀای برای مقایسنمونه تک tآزمون . 11جدول 

 منابع انسانی به باتوجهشغلی 

 متغیر

 3 میانگین نظری =

t 
 ۀدرج

 آزادی

سطح 

دار یمعن

 ی

 دامنه()دو

تفاوت از 

 میانگین

فاصله اعتماد 

 % از میانگین15

 بیشینه كمینه

اعضای بانک خود را با کل بانک یکی دانسته و از آن  اندازه تاچه

 کنند؟احساس منافع مشترک می
553/7 322 111. 27111. 1532. 3111. 

مدیران و کارکنان از داشتن گردش در در بانک شما  اندازه تاچه

 کنند؟مشاغل استقبال می
711/1 322 173. 15711. 1153.- 1757. 

شدن در جا جابهمنابع انسانی مهارت آن را دارند که با  اندازه تاچه

 های مختلف بیشتری را تجربه کنند؟مشاغل مشابه، مسئولیت
121/3 322 111. 11122. 1121. 2717. 

حین خدمت دیدن  بع انسانی بانک شما آمادگی آموزشمنا اندازه تاچه

 ؟شدن از کار را دارند و بدون منفک
555/3 322 111. 32123. 1113. 3112. 

 .2752 .1375 .11711 .111 322 313/1 نمره کل

 

یک  جز بهکل متغیر مهارت و آمادگی منابع انسانی ) ۀ( در نمر313/1) شده محاسبه tچون 

 tاز مقدار بحرانی  تر بزرگ 17/1دامنه در سطح های دوبرای آزمون 322گویه( با درجه آزادی 

فرض صفر در این آزمون مبنی بر عدم تفاوت بین میانگین نمونه و  ،باشد، بنابراین ( می11/1)
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نمونه افراد  ازنظرتوان چنین استنباط کرد که می ،بنابراین .شودمیانگین جامعه )نظری( رد می

امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه  مهارت و آمادگی منابع انسانی،  به باتوجه

 کارگران در حد باالتر از میانگین مورد انتظار  وجود دارد.

امکان استقرار بر پژوهش  یها مؤلفهکه تمامی  دهد یمهمچنین نتایج آمار استنباطی نشان 

ترتیب اولین عامل مربوط به  پژوهش به سؤاالت. بیشترین ضریب مسیر بین ندمؤثر گردش شغلی

مهارت و آمادگی منابع انسانی، بر ( است و دومین عامل 1877)امکان استقرار نظام گردش شغلی 

 امکان رب سازمانی فرهنگ( و سومین عامل 1813) بیبا ضرامکان استقرار نظام گردش شغلی 

( و 1872( و چهارمین عامل ساختار سازمانی با ضریب )1852ضریب ) استقرار نظام گردش شغلی با

را  تأثیرگذاریترین  امکان استقرار نظام گردش شغلی که کم پنجمین عامل قوانین و مقررات بر

که   دهد میآن نشان  ۀزیرمجموععوامل  به باتوجه. امکان استقرار باشد می( 1837دارد، با ضریب )

انعطاف بیشتری  تواند یمصویب قوانین و مقررات الزم در این خصوص، بانک رفاه کارگران با ت

 .نظام گردش شغلی بانک داشته باشد در استقرار
 

 
 1امکان استقرار بر گردش شغلی تأثیرضریب بار عاملی و میزان . 2 شکل

 

 ,قوانین و مقررات  :GHNI,فرهنگ سازمانی  :FARHANG ,ساختار سازمانی  :SAKHT ,امکان استقرار ESTـ  1

MAHART: مهارت و امادگی منابع انسانی, GARDSH:  گردش شغلی 
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 گیریبحث و نتیجه
شرایط موجود در بانک رفاه  ۀهای پژوهش و مشاهدیافته لیوتحل هیتجزپس از  تیدرنها

در تبیین  مشخص شد که امکان استقرار نظام گردش شغلی در این بانک فراهم است. ،کارگران

 که یزمان :خالصه گفت طور بهتوان پژوهش مبنی بر امکان استقرار نظام گردش شغلی می سؤال

که  امعن شود. بدینمی امکان استقرار نظام گردش شغلی نیز فراهم ،الزم فراهم شود یها رساختیز

حاکم از اجرای گردش شغلی در آن  سازمانی فرهنگبرای استقرار نظام گردش شغلی باید 

های گردش و منابع انسانی نیز مهارت و آمادگی الزم جهت شرکت در برنامه سازمان حمایت کند

در مشاغل را به قوانین و مقررات سازمان نیز باید اجازه گردش  ،عالوه به .شغلی را دارا باشند

 کارکنان بدهد. 

شود، وجود نیاز محسوب میآنچه برای استقرار نظام گردش شغلی پیش ،این تفاسیر ۀبا هم

تمامی  چراکهشود، . این مهم نیز در ساختار سازمانی مشخص میخانواده استمشاغل مشابه و هم

 به باتوجههای کار و ارتباطات میان آنها در ساختار سازمانی و بندیکارکردها و وظایف، گروه

ساختار سازمانی  به باتوجهآیا  دیگر پژوهش که سؤالشود. در مورد نمایان می 1نمودار سازمان

موجود، امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه کارگران وجود دارد؟ باید اشاره نمود 

لحاظ ساختار سازمانی موجود در بانک رفاه کارگران در  شغلی بهامکان استقرار نظام گردش که 

های بسیار ضروری برای توان گفت که یکی از زیرساختحد متوسط است. در تبیین این سؤال می

باشد. آنچه در ایجاد نظام گردش شغلی نقش استقرار نظام گردش شغلی ساختار سازمانی می

در طراحی مشاغل الزم است  عالوه بهاختار سازمانی است. پذیری در سکند، انعطافمهمی ایفا می

چنین برای فراهم شدن امکان داشتن گردش در مشاغل برای مدیران و کارکنان تعریف شود. و هم

های کار )تعیین مشاغل بندیالزم است که کارکردها و وظایف، گروه ،استقرار نظام گردش شغلی

د. همچنین در مورد شوها و... در نمودار سازمانی معین هخانواده(، تعیین ارتباطات بین گروهم

موجود، امکان استقرار نظام  سازمانی فرهنگ به باتوجهآیا  دیگر پژوهش مبنی بر اینکه سؤال

 

1. Organization Chart 
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امکان  ،نتایج پژوهش به باتوجهگردش شغلی در بانک رفاه کارگران وجود دارد؟ باید اذعان نمود 

موجود در بانک رفاه کارگران در سطح باال  سازمانی فرهنگلحاظ  استقرار نظام گردش شغلی به

های الزم برای ایجاد گردش شغلی است. در یکی از زیرساخت ،سازمانی فرهنگفراهم است. 

بردن سطح آگاهی و ق باالطریهای مدیران و کارکنان ازمهارت داشتن نگه روز بهسازمان باید 

 ۀمایت قرار گیرد. این مهم از طریق آموزش و توسعدانش مدیران و کارکنان مورد ح یروزرسان به

لذا در یک سازمان الزم است که مدیران ارشد از استقرار و اجرای  .شودپذیر میکارکنان امکان

نظام گردش شغلی حمایت کنند تا گردش شغلی بین تمامی مدیران و کارکنان سازمان نهادینه 

 شود.

قوانین و مقررات  به باتوجهآیا وهش که پژ سؤالخصوص این همچنین نتیجه بررسی در

گرفتن با درنظر موجود، امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه کارگران وجود دارد؟

لحاظ قوانین  ش شغلی بهبستر برای استقرار نظام گردکه گیری کرد توان نتیجههای پژوهش مییافته

اهمیت در  اشد. یکی از نکات اصلی و حائزبو مقررات موجود در بانک رفاه کارگران فراهم نمی

. لذا الزم استشدن از کار  حین خدمت و بدون منفکدیدن کارکنان  گردش شغلی، آموزش

سازمان این امکان وجود داشته باشد که کارکنان  ۀشد فیتعراست که در قوانین و مقررات 

شدن از  شوند تا بتوانند بدون منفک جا جابهخانواده گردش داشته و سازمان بتوانند در مشاغل هم

زمانی مشخص  ۀکارکنان در طی یک دور ،مثال عنوان بهالزم است  چراکه ؛آموزش ببینند ،کار

کار خود را به دیگران واگذار کنند و خود از شغلی به شغل دیگر  تناوب به (یک روز در هفته)

 سؤالدر مورد  تینهادرو  ن استتعریف آن در قوانین و مقررات سازما ،این مهم ۀبروند. الزم

مهارت و آمادگی منابع انسانی، امکان استقرار نظام  به باتوجهآیا آخر پژوهش مبنی بر اینکه 

 لیوتحل هیتجزهای حاصل از به یافته باعنایت گردش شغلی در بانک رفاه کارگران وجود دارد؟

قرار نظام گردش شغلی بستر برای استکه شود گیری مینتیجه، سؤال چهارم جزئی پژوهش

بر  ران در حد باال فراهم است. عالوهدر بانک رفاه کارگ مهارت و آمادگی منابع انسانی به باتوجه

و قوانین و  سازمانی فرهنگساختار سازمانی،  ازجمله ،در سؤاالت قبلی شده مطرحتمامی موارد 
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 کسبو مهارت کافی را نیز برای اجرای آن نداشته مقررات، اگر کارکنان تمایل به گردش شغلی 

اول  ۀ. بنابراین الزم است که کارکنان در وهلیستپذیر ن، استقرار نظام گردش شغلی امکاننکنند

بردن و با باال خود را با سازمان یکی دانسته و از اجرای گردش شغلی در سازمان استقبال کنند

تا  ،رای گردش شغلی در سازمان باال ببرندسطح دانش و مهارت خود، آمادگی الزم را برای اج

درپایان  وری سازمان شوند.باعث اثربخشی و بهرههم بتوانند هم عملکرد خود را افزایش دهند و 

دارای سنخیت و مشابهت بیشتری  ،مشاغل ،طورکلی بهرفاه کارگران در بانک د که کرباید اشاره 

د استخدام و گزینش، دارای سطح تحصیالت هستند. کارکنان بانک نیز از طریق جریاناتی مانن

های تحصیلی نیز احتماالً در رشته ،نسبتاً مشابهی هستند و به علت الزاماتی که در بانک وجود دارد

 ۀواسط بهها هم هایی نیز وجود دارد که این تفاوتحدی اشتراک دارند. البته تفاوتتا باهم

تسهیم و  ازجملهکردن دانش  مدیریت و یا های ضمن خدمتهای بدو خدمت، آموزشآموزش

پی میان کارکنان، دررا  سنخ همتواند تعدیل شود و دانش و تجربیات مشابه و می ،انتقال دانش

 ۀآمادگی و مهارت الزم برای تجرب ،داشته باشد. این نکات بیانگر این است که کارکنان بانک

 ،آنچه در بانک رفاه مشاهده شد عالوه به. کنند میو از آن استقبال  شتهدا را گردش شغلی در بانک

اجرای  در. اما مانعی نیز استحاکم بر بانک از اجرای گردش شغلی  سازمانی فرهنگحمایت 

کامل و صحیح گردش شغلی در بانک رفاه کارگران وجود دارد و آن قوانین و مقررات حاکم بر 

رود که ندارد و بعضاً احتمال میانعطاف الزم را  ،گردش شغلی ۀنیزم در احتماالًبانک است که 

 این زمینه شود.  درمانع خالقیت، پویایی و رشد کارکنان و سازمان 
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 منابع
 ،های منابع انسانیارائه چهارچوبی برای تدوین استراتژی ،(1317فتحی، محمدرضا ) و هیمی، الهاماابر

 .25ـ  1 :3 ،سال هشتم، شمار )ع(،های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین فصلنامه پژوهش

های علوم  منابع انسانی در دانشکده ۀبررسی عملکرد سیستم توسع ،(1351خانی، فرح ) عالی و ابیلی، خدایار

سال سی و  )دانشگاه تهران(، یتیعلوم تربشناسی و  روان ۀدوفصلنام ،رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران

 .71ـ  77 :17 ۀدوم، شمار

با  خودرو پارسكاهش فرسودگی شغلی در سالن رنگ  ،(1311زرگرانی، شهرام ) و مهدیاخباری، 

 سومین همایش تخصصی مهندسی صنایع و سیستم. ،گیری از گردش شغلی بهره

 ۀفصلنام ،های تحقیقاتی از طریق گردش شغلی بهسازی منابع انسانی در سازمان ،(1351رضا ) اصیلی، غالم

 .235ـ  233 :32و  31های  شماره حول،مطالعات مدیریت بهبود و ت

 .نشر مدیران تهران: ،(شدن جهانی)در عصر  مدیریت رفتار سازمانی ،(1357) نژاد پاریزی، مهدی ایران

چرخش شغلی با دیدگاه ارگونومیکی و  ،(1311فروشانی، رسول )اردیبهشت   احمدی و رضا برفوئی، علی

 .11ـ  1 :هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار ،های رنگ كیفی در سالن

 كل ۀادار كاركنان شناختی روان توانمندسازی بر شغلی گردش تأثیر بررسی ،(1312) رضا علی شاهی، جهان

 .مرکز تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه. ارشد کارشناسی ۀنام پایان ،شمیرانات مالیاتی امور

ۀ محمد حسنی، ترجم ،ای بر رهبری آموزشی و رفتار سازمانیمقدمه ،(1311چنس، ادوارد ) و چنس، پتی

 ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه. ،زاده و مریم سامری میرمحمد سید عباس

 گمرگ كاركنان در شغلی چرخش با سازمانی تعهد و شغلی خشنودی بین ۀرابط ،(1351) علی حیدری،

 .دشت مرو واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،ارشد کارشناسی ۀنام پایان ،بوشهر

جلد اول و  ،محمد اعرابیۀ علی پارساییان و سیدترجم ،تئوری و طراحی سازمان ،(1312دفت، ریچارد )

 های فرهنگی.دوم. تهران: دفتر پژوهش

چرخش شغلی بر فرسودگی  تأثیر ،(1351دلپسند، منصور؛ رئیسی، پوران؛ بگدلی، فریبا و شهابی، مسعود )

 .17ـ  7: 3 ۀهفتم، شمار ۀدور سالمت كار ایران، ۀفصلنام ،کاشانی تهران شغلی پرستاران بیمارستان

 ،فرد ۀ سیدمهدی الوانی و حسن داناییترجم ،تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی ،(1311رابینز، استیفن )

 تهران: انتشارات صفّار.
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 ،مالیر شهرستانۀ حوز ایران، ملی بانک كاركنان عملکرد بر شغلی گردش تأثیر ،(1312) حمید زنگنه،

 .مالیر واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،ارشد کارشناسی ۀنام پایان

منابع انسانی با رویکرد  ۀبررسی عوامل موثر بر توسع ،(1313تبار، مصطفی )سلیمان و سلطانی، محمدرضا

 : 3 ۀسال هفتم، شمار منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین )ع(،های مدیریت فصلنامه پژوهش، نهادی

 .75ـ  71

 دانشگاه درمانی و آموزشی بهداشتی، مراكز كاركنان عملکرد و شغلی چرخش نقش ،(1312) نیر سیدنظری،

 .تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،ارشد کارشناسی ۀنام پایان ،تبریز پزشکی علوم

گردش شغلی با عملکرد  ۀرابط ،(1311دار، هدی ) الدین؛ گوهری، محمودرضا و فالح جمالطبیبی، سید

 ۀدوماهنام ،بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید ۀکارکنان واحد بهداشت محیط مراکز بهداشت تابع

 .121ـ  121 :3 ۀسال هفدهم، شمار پژوهنده،

 ،خودرو رگونومیکی در شركت پارسمداخالت اچرخش شغلی مسکنی تا انجام ، (1357طوری، قاسم )

 .311ـ  377 :المللی ارگونومی ایران نخستین کنفرانس بین

 ۀشمار تدبیر، ۀماهنام ،شده در مشاغل سازمان ، یکجاماندن یا تحرک حساب(1373گروه گزارش تدبیر )

 .77ـ  73 :32

 تهران: نشر یسطرون. ،فرهنگ مدیریت آموزشی ،(1357محمد )میرکمالی، سید
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