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 چکيده
شرقی می  بانک ملی استان آذربایجان شغلی بر کاهش فالت شغلی کارکنان هدف این پژوهش بررسی تاثیر غنی سازی

از نوع  روش تحلیل داده از نظر گرد آوری داده ها پیمایشی است و به لحاظاز نظر هدف کاربردی و  .باشد این پژوهش
جامعه آماری در پژوهش حاضر عبارت است از تمامی کارکنان رسمی شعب بانک ملی  .مطالعات همبستگی می باشد

بر  ا روش نمونه گیری خوشه ای تصادفیمقدار حجم نمونه ب .نفر می باشد 7711شرقی که تعداد آنها  استان آذربایجان
هاکمن غنی سازی شغلی  گرد آوری داده ها از دو پرسشنامهشد جهت  نفر انتخاب 282 اساس جدول کرجسی و مورگان

محتوایی  ( استفاده شد روایی7۷۷2شغلی از پرسشنامه میلمن ) و برای سنجش متغیر فالت زدگی( 7۷1۱و اولدهام )
امه  . در ادازضریب آلفای کرونباخ استفاده شدپرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان و برای پایایی پرسشنامه ها نیز 

یافته های  .استفاده گردید smart PLSمعادالت ساختاری و تحلیل مسیر با نرم افزار  دلازم برای تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج تحقیق بررسی  .ت زدگی شغلی تاثیر معناداری داردازی شغلی بر کاهش فالپژوهش نشان می دهد که غنی س

 توسط مدیران بانک ملی ایران جهت جلوگیری از فالت زدگی فراهم آوردن زمینه های تغییر آن مداوم محتوای مشاغل و
 .شغلی کارکنان را پیشنهاد می دهد

 .ملی ایرانبانک  ،فالت زدگی شغلی ،غنی سازی شغل کليدی: واژگان

 

 مقدمه
 اقتصاد در بانکی نظام سنگین بسیار مسئولیت (.76۷8 ،ها نقش به سزایی در اقتصاد دارند )عباس زاده و همکارانبانک 
 اقتصادی ساختار رکود یا و رشد که کشور اقتصاد اجزای ترین مهم از یکی همواره و نیست پوشیده کسی بر بازار بر مبتنی

 و خدمات و محصوالت خرید اصلی منبع ها، بانک در موجود سرمایه چراکه. است بانکی نظام زند، می رقم خود فعالیت با را
 دولت و ها شرکت مشاغل، ها، خانواده ازجمله اقتصادی واحدهای تمام برای اعتبار ایجاد منبع ها آن تسهیالت اعطایی

 های فعالیت بر آن، تجهیز و سرمایه از برداری بهره ازجمله اهدافشان تحقق برای ها بانک بهینه فعالیت بنابراین. هست
(. بی شک یکی از مهم 277۱حسینی و همکاران،  )شاه بود خواهد مؤثر بسیار کشور اقتصاد کلی وضع و اقتصادی مختلف

 .باشند که نقش واالیی دراثربخشی و کارایی سازمان دارند( می انکی عامل نیروی انسانی )کارکنانترین عناصر سیستم ب
ادغام و اتحادیه های  ،تغییر ساختار سازمانی ،کوچک سازی ،پدیده هایی از قبیل مهندسی مجدد امروزه به وجود آمدن
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 بررسی تاثير غنی سازی شغلی بر کاهش فالت زدگی شغلی کارکنان   

 (ب بانک ملی استان آذربایجان شرقی)مورد مطالعه کارکنان شع
 

 زاده رانیا مانيدکتر سل
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از جمله مهم ترین  ،دت گرفتن رقابت در محیط های کاریاستراتژیک و از همه اساسی تر پیشرفت های تکنولوژیک و ش
 رکنان امروزی گرفته و باعث شده اند آنها به صورت طوالنی تریدالیلی هستند که فرصت های ارتقا وپیشرفت را از کا

از آنجا که اغلب کارکنان ارتقاء و پیشرفت در مسیر شغلی  7(.2773)بورک و میکلسن، در یک جایگاه و پست باقی بمانند
ضرورت توجه از این رو  2(7۷۷0 )اپل باوم، را به عنوان شاخص اساسی برای سنجش موفقیت در شغل در نظر می گیرند

فراهم آوردن برنامه هایی برای توسعه مسیر شغلى  .سازمان ها اجتناب ناپذیر شده استبه مقوله فالت شغلی توسط تمام 
کارکنان در سازمان، ممکن است از نگاه کارکنان به معنای ارزش قائل شدن سازمان برای مشارکت و رفاه آنها تفسیر 

فشار روانی کارکنان را کاهش می دهد. کارکنانی که در مسیر شغلی مناسبی در  شود که باعث رضایت شغلی افراد شده و
بیشتری دارند و راضی ترند  می کنند، عملکرد نقشی و فرانقشی سازمان در حال پیشرفت هستند، با انگیزه بیشتری کار

 .6(2777)روتوندو و پرو،
تواند به مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی کمک کند تا راه بنابراین توجه به این مقوله در بین کارکنان بانک ملی می 

 .یده با منافع سازمانی اتخاذ کنندحل های مناسبی برای تعدیل و همگرایی  این پد

 

 نظری مبانی

 غنی سازی شغل 
 ،توانایی ها و مهارت های کارکنان افزایش سطح ،باز طراحی مشاغل جهت نیل به هدف یکی از شناخته ترین راه های
او معتقد بود که عواملی همچون احساس  .م اولین بار توسط هرزبرگ مطرح شداین مفهو .روش غنی سازی شغلی است

 ولیت بطور مستقیم و مجزا از سایر عوامل رضایت شغلی و در نتیجه توانمندیئمس
 ،)ماپسالبیشتر ایجاد می کند 0

2773.)۱ 
پنج خصوصیت مهم طراحی مشاغل، این چنین . به عنوان یک مدل جامع تکمیل شد 3اولدهام و هاکمناین مفهوم توسط 
 :معرفی شده است

چندین فعالیت متفاوت برای انجام موفقیت آمیز نیاز دارد به عنوان تنوع مهارت شناخته  به: اندازه ای که کار 1تنوع مهارت
 تواند ارتقاء یابد. چرخش شغلی می تواند راهی برای از بین بردن می شود. تنوع مهارت از طریق روشهای مختلفی می

باشد. توسعه شغلی نیز این  ریگریق تغییر فرد از شغلی به شـغل داز یک شغل روتین با قلمروی محدود از ط یکنواختی
 گونه است.  

ام آن شود، بطوریکه انج ارکامل و دارای هویت می: درجه ای که شغل شامل واحد ک8هویت وظیفه یا مشخص بودن کار
 در برمی گیرد.   قابل مشاهده ای را هاز آغاز تا پایان و نتیج

ه شغلی بیشتر اهمیت دارد ک .دهدرا نشان می وظیفه اهمیت  راد داردی دیگر افغل رو: اندازه تأثیری که ش۷اهمیت وظیفه
  77(.76۷7، )کریتنر و کینکی مهم باشد راداف ربه خاطر برخی دالیل برای دیگ

                                                           
1
 Burke &  Mikkelsen 

2
 Appelbaum 

3
 Rotondo & Perrewé 

4
 Empowerment 

5
 Mapesela 

6 
Hockman & Oldham 

7
 Skill variety 

8
 Task identity  

9
 Task significance 

10
 Criter-Kinki 
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اری، استقالل رانشان می دهد. استقالل بیشتر منجر به درک ک زیآزادی فرد در کار و برنامه ری: اندازه اختیار و 7استقالل
 . برای کار می شودبیشتری از مسئولیت شخصی 

از  ردی. بیانجامد مواغنی سازی شغلی می نامد 2رگهرزب کستقالل ممکن است به آنچه فردریتالش ها برای افزایش ا
ب ه که مناسکار خود را آن گون اءآزادی و اختیار بیشتر به طوری که فرد بتواندتقالل شامل اعطفعالیت ها برای افزایش اس

 ی شود.  م امق کاهش کنترل انجبرای کار از طری دهد انجام دهد و افزایش پاسخگویی فـردیخیص می تش

یافت می کنند بازخورد رد خوب یا ضعیف( دردر مورد چگونگی انجام شغل )عملک میزان اطالعاتی که کارکنان 6بازخورد:
ی آن ش کلشی عملکردشان کمک کرده و داناثربخ درککارکنان برای  ین است کـه بـهاشود مزیت بازخورد نامیده می 

0.(7688 )متیس و جکسون، شغلشان افزایش می دهد هـا را در مـورد
 

 

 فالت شغلی 
شناسی به معنای مسیر مرتفع در یک زمین مسطح است. پژوهشگران از این واژه در مقوله  مباحث زمینواژه فالت در 

 نموده علم مدیریت استفاده نموده و از آن برای بیان یکسری حاالتی که در منابع انسانی سازمانها پدیدار میشوند، استفاده
ر رکود، عدم پیشرفت و کاهش یادگیری فردی بوده و ای و شغلی بیانگ اند. آنان معتقدند که فالت در مسیر حرفه

ذکر است که فالت شغلی دارای ساختاری کلی است که با برخی  القاکننده نوعی احساس افسردگی و شکست است. قابل
کاری ارتباط پیدا میکند. به وجود آمدن فالت شغلی معضلی است که کارکنان، مدیران و سازمانها باید سعی در  از نتایج

 ۱(.2777ایکسا ، )طرف کردن آن کنند بر
فالت شغلی نقطه ای در زندگی حرفه ای و سازمانی فرد هست که در آن امکان ارتقا و انتصاب عمودی و امکان افزایش 

واژه فالت به احساس ناکامی و  .3(277۱سد )دراکچر و گودارد ،رمسئولیت های شغلی بسیار ضعیف یا بعید به نظر می 
فالت شغلی  (76۷3 ،اشاره دارد )زردشتیان و همکاران فرد درباره توقف پیشرفت او در مسیر شغلی ضعف روانشناختی

و همکاران،  گوردونهنگامی انتخاب می افتد که فرد دیگر نتواند مسئولیت های بیشتری در کار خود بپذیرد )
ده اند. بر همین اساس، تصدی برخی از تحقیقات فالت شغلی را بر مبنای مدت زمان تصدی شغل تعریف کر1.(2776

شغل به مدت پنج سال و عدم ارتقا پس از آن، معرف فالت زدگی است؛ درحالیکه بنا به نظر اکثر محققان، تصدی شغل 
 (2776. )مایلز و همکاران ،سال، فالت شغلی محسوب می شود ۱تا  6به مدت 

 

 انواع فالت زدگی شغلی 
پستهای باالی سازمانی  طحبه شانس اندک شاغل در حرکت عمودی بـه س (سلسله مراتبی) 8فالت زدگی ساختاری -7

  .اشاره دارد
 77(.7۷83 ،)باردویک وداز محتوای شغل خود مربوط میش اغلبه دلزدگی ش ۷فالت زدگی محتوایی -2

                                                           
1
 Autonomy 

2 
Frederick Herzberg 

3 
Feedback  

4 
Metis and Jackson   

5  
 Xia  

6 
 Drucker &Godard 

7
 Gordon &etl 

8  
 Structural plateau      

9  
 Content plateau       

10
 Bardwick 
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وده دی بشده و وابستگی وی به شغل بـه جهت تعه زمانی اتفاق میافتد که فرد دچار روزمرگیفالت زدگی شخصی  -6
 7(.2773 )بورک و میکلسن،د ایلی به انجام آن شغل نشان نمیدهاست که قبالً داده است ولی اکنون تم

 

 پيشينه پژوهش 
بر این باورند که  ،بررسی فالت شغلی در بین افسران پلیس ،(، در پژوهش خود تحت عنوان2773بورک و میکلسون )

ادغام و اتحادهای استراتژیک و از همه اساسی تر، پیشرفت های مهندسی مجدد، کوچکسازی، تغییر ساختار سازمانی، 
تکنولوژیک و شدت گرفتن رقابت در محیط های کاری، از جمله مهمترین دالیلی هستند که فرصتهای ارتقاء و پیشرفت 

 .قی بمانندرا از کارکنان سازمانهای امروزی گرفته و باعث شده اند آنها به صورت طوالنی تری در یک جایگاه و پست با
 ،طراحی شغل طراحی شغل که در دنیای رقابتی کاربرد دارد: آینده مطالعات ،در پژوهشی با عنوان 2(2773) پارکر و ژانگ

نشان داد طراحی شغل باید محیط کاری را در نظر بگیرد و برای آن رویکرد استراتژیک مدنظر قرار گیرد و به ویژگی های 
 و تاثیرات فرهنگ بر طراحی شغل بایستی مد نظر قرار داده شود.افراد درطراحی شغل توجه شده 

که در سازمانهای  ،شده بر نگرش های کاریک شغلی ادرا فالتتاثیر  ،عنوان ادر پژوهش خود ب 6(2778هساین )
 سازمانی، استراتژی های گشغلی توسط ساختار، فرهن فالتانجام داد، به این نتایج دست یافت که  بنگالدشخصوصی 

 کسازمانی و عوامل روانشناختی خود کارکنان ایجاد شده و منجر به کاهش رضایت و تعهد و افزایش نرخ تمایل به تر
 .خدمت و استرس میشود

خدمت ک ی بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترزدگی شغلالت تاثیر ف ،در پژوهشی تحت عنوان (76۷2)فیاضی و همکاران 
مورد تجزیه و تحلیل  را های شغلی مختلف نفر از کتابداران دانشگاهی کشور در رده ۱61ای تعداد  در نمونه ،بداراناکت

زدگی شغلی در کتابداران دانشگاهی، بیشتر از حد متوسط است  التان فق نشان می دهد که میزقرار داد. نتایج این تحقی
ه کار را تعدیل کرده است. به عبارت دگی شغلی با تعهد عاطفی و دلبستگی بزفالت و عامل انگیزه درونی رابطه بین 

، تعهد عاطفی و داشتندای که انگیزه درونی بیشتری داشتند به نسبت افرادی که انگیزه کمتری  دهفالت زدیگر کتابداران 
 .اند دلبستگی به کار بیشتری گزارش کرده

زدگی شغلی کارکنان معاونت امور  تاثیر طراحی شغل بر فالت ،( در پژوهش خود با عنوان76۷8آزاده اشرفی و همکاران )
داری بر نشان دادند که رویکرد طراحی شغل به صورت معنا های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران استان

 .فالت زدگی شغلی موثر است

 

 مدل مفهومی پژوهش 
 نشان داده شده است.                               7مدل مفهومی پژوهش که حاصل بررسی ادبیات نظری پژوهش است در شکل شماره 

                                                           
1
 . Burke & Mikkelsen 

2 
. Parker& Zhang 

3
 . Hossain 
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 (: مدل مفهومی پژوهش0شکل )

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسی پژوهش  چارچوب روش
. جامعه مورد بررسی کلیه همبستگی می باشد –پیمایشی ،یاین پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیف

ه انسانی بر اساس اطالعات دریافتی از دایره سرمای .شرقی می باشد کارکنان رسمی شعب بانک ملی استان آذربایجان
. حجم نمونه به تعداد نفر می باشد7711به تعداد  7077ل شرقی کارکنان شاغل رسمی در سا بانک ملی استان آذربایجان

تصادفی بر اساس جدول کرجسی و مورگان به این صورت که استان  -نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای  282
بین آنها توزیع و تقسیم و پرسشنامه  (قی و مرکزی )شهر تبریز، غربی، شرجنوبی ،ذربایجان شرقی به پنج خوشه شمالیآ

طالعات جمعیت شناختی از جمله داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه ای با سواالت عمومی شامل ا .جمع آوری گردید
غنی سازی شغلی سوال مربوط به پرسشنامه  7۱شامل سابقه خدمتی و سواالت اختصاصی  ،تحصیالت ،سن ،جنس

( استفاده 7۷۷2از پرسشنامه میلمن ) ئوالس 72شغلی شامل  و برای سنجش متغیر فالت زدگی( 7۷1۱و اولدهام ) هاکمن
شد. برای روایی پرسشنامه از نظرات اعضای هیات علمی و کارشناسان و خبرگان بانک ملی استفاده شد و به اصالح 
    نگارشی و محتوایی سواالت اقدام گردید و برای پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید به این ترتیب که 

ضریب آلفای  ،22نسخه  spss سپس با نرم افزار .رفتنامه در بین نمونه اول توزیع و پیش آزمون انجام پذیپرسش 7۱
بنابر این  را تشان می دهد 1/7یر بزرگ تر از که مقاد 7با نتایج به دست آمده در جدول شماره  .کرونباخ به دست آمد

     .از پایایی الزم برخوردار می باشدپرسشنامه 
 مقدار ضریب آلفای کرونباخ متغيرهای پژوهش :(0)جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ  تعداد سواالت  متغیر 

 13/7 6 تنوع مهارت

 18/7 6 هویت وظیفه

 86/7 6 اهمیت وظیفه

 81/7 6 استقالل

 8۱/7 6 بازخورد

 /.88 3 فالت ردگی  ساختاری

 /.80 3 فالت زدگی محتوایی

 
 
 
 
 
 
 

 اهميت

 استقالل

 

 اهميت

 

 بازخورد

 

 هویت

 

غنی 

سازی 

 شغلی

 

فالت 

 شغلی
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 ی پژوهش یافته ها
ارائه  2جدول شماره  در سنوات خدمتی و مدرک تحصیلی ،سن ،شناختی در این پژوهش شامل جنسیت داده های جمعیت

 :گردیده است
 توزیع فراوانی داده های جمعيت شناختی پژوهش(: 2)جدول 

 درصد فراوانی نسبی فراوانی نوع داده

 %8۷ 20۱ مرد جنسیت

 %77 61 زن

 
 بازه سنی

 %۷ 23 سال27-67

 %66 ۷6 سال07-67

 %02 778 سال07-۱7

 %73 0۱ سال۱7باالی 

 
 مدرک تحصیلی

 77% 21 دیپلم

 6% ۷ فوق دیپلم

 31% 7۷7 لیسانس

 27% ۱3 فوق لیسانس و باالتر

 
 سنوات خدمتی

 - - سال77زیر 

 67% 8۱ سال27تا 77بین 

 00% 72۱ سال2۱تا 27بین 

 23% 12 سال 2۱بیش از 

                                   

 فرضيه اصلی پژوهش 
 .کارکنان همبستگی معناداری وجود دارد فالت شغلی بین ابعاد غنی سازی شغلی و

 

 فرضيه های فرعی 
 .   شغلی همبستگی معناداری وجود داردو فالت  بین میزان تنوع مهارتهای شغلی

 .ی همبستگی معناداری وجود داردو فالت شغل بین هویت داشتن شغل
 .شغلی همبستگی معناداری وجود داردو فالت  بین میزان اهمیت داشتن شغل
 .شغلی همبستگی معناداری وجود داردبین استقالل در کار و فالت 

 .بستگی معناداری وجود داردو فالت شغلی هم بین میزان بازخورد کار
ها از توزیع نرمال پیروی کنند. در حقیقت برای  های آماری معروف، الزم است داده برای استفاده از بسیاری از روش

ها دارای توزیع نرمال باشند. به همین علت، الزم است پیش از استفاده از این  های پارامتری باید داده بسیاری از آزمون
کاربرد آزمون  .های مورد بررسی اطمینان حاصل کنیم های آماری، درباره نرمال بودن داده گیری از روش هرهها، با ب آزمون

می 7۱/7سطح معناداری در اکثر متغیرها بیشتر از  .به کار می رود ها در تعیین نرمال بودن داده 7کولموگروف اسمیرنوف 
نرمال است و میتوان از آزمون های پارامتریک برای تجزیه و تحلیل های آماری  ها در این نمونه یعنی توزیع دادهباشد 
 6نتیجه این آزمون در جدول شماره  .آزمون ها فرض صفر پذیرفته می شودپس در تمام  های تحقیق استفاده نمود داده

                                                           
1
 Kolmogorov–Smirnov test 
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بیشتر باشند تا  ۷3/7دار ها باید ضرایب معناداری بین سازه ها از مق معنادار بودن روابط بین سازه برای .ارائه گردیده است
 .درصد معنادار بودن آنها را تأیید نمود ۷۱بتوان در سطح اطمینان 

 آزمون کولموگروف اسميرنوف نتایج (: 5)جدول 
 نتیجه سطح معناداری متغیر ردیف

 نرمال 627/7 تنوع مهارتهای شعلی 7

 نرمال 2۱۱/7 هویت داشتن شغل 2

 نرمال 2۷8/7 اهمیت داشتن شغل 6

 نرمال 7۷8/7 استقالل در کار 0

 نرمال 2۷۷/7 میزان بازخورد کار ۱

 نرمال 622/7 فالت شغلی 3

 ها  ت ساختاری در حالت بررسی فرضیه اصلی مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج آزمون فرضیهالدر ادامه، روابط معاد
 :ه شده استبه تفکیک آورد 0شماره در جدول 

 

 

 

 تخمين ضرائب معناداری فرضيه اصلی (:2شکل )

 

0.695                                             

                                                               0.874                                              

                                                                                258.0                                                               

       25400                      253.0                                                25..0                                      

                                                                                25784 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

I 

J 

IJ 

F 
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 فرضيه اصلیتخمين ضرائب مسير (:5شکل )

 

                             5.682                                                           2.695      

         4.699                                              4.598                                                  

         4500.                                                               .5308                                                         

                           .50.8                          75.00                         75.02     

              4500.                                                           .54.2      

                                                                           

 
 فرضيات پژوهشآزمون  نتایج (: 4) جدول

استفاده از میانگین . این شاخص با استفاده می شود GOF از یک معیار به نام pls  برای برازش کلی مدل در تحلیل
( سه مقدار برای 277۷)7وتزلس و همکاران .های اشتراکی قابل محاسبه است و میانگین شاخص R2 هندسی شاخص
 :اند در نظر گرفته GOF ارزیابی شاخص

 .باشد 2۱/7تا  7/7ضعیف: اگر بین 

 .باشد63/7تا  2۱/7متوسط اگر بین 

 .بیشتر باشد 63/7قوی: اگر از

برای مدل نشان از برازش کلی بسیار مناسب  ۱3/7ر حصول مقدا ،دست آمدهبه GOF(0/56)  در این پژوهش مقدار
 .مدل دارد

                                                           
1
 . Wetzels &etl  

بارهای  فرضیات پژوهش فرضیه ها
 عاملی

ضرایب 
 معناداری

 نتیجه

فرضیه 
 اصلی

   .دارد کارکنان همبستگی معناداری وجود فالت شغلی ازی شغلی وبین ابعاد غنی س

 
 پذیرش ۱۷2/1 62۱/7

 پذیرش 32۱/2 ۱7۷/7 غلی همبستگی معناداری وجود دارد. فالت شبین استقالل در کار و  7فرعی 

 پذیرش 32۱/6 210/7 غلی همبستگی معناداری وجود دارد. و فالت ش بین میزان تنوع مهارتهای شعلی 2فرعی 

 پذیرش 771/۱ 6۱2/7 غلی همبستگی معناداری وجود دارد. و فالت ش بین میزان اهمیت داشتن شغل 6فرعی 

 پذیرش 23۷/8 6۱0/7 غلی همبستگی معناداری وجود دارد. و فالت ش بین هویت داشتن شغل 0فرعی 

 پذیرش ۱27/1 0۱3/7 د دارد. و فالت شغلی همبستگی معناداری وجو بین میزان بازخورد کار ۱فرعی 

S 

I 

J 

IJ 

F 

 

JR PLT 

Q16 

Q17 

Q19 

Q21 

Q23 
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 نتيجه گيری و ارایه داللت های نظری و عملی پژوهش
این ابزارها مدیران در سازمانها همواره نیازمند روشهایی هستند تا عملکرد کارمندان را بهبود بخشند. یکی از مهمترین 

 .برای بهبود و ارتقا عملکرد نیروی انسانی، غنی سازی شغلی است

غنی سازی شغلی رویکردی است که در آن شغل کارمند در جهت افزایش چالش و اجتناب از تکرار، بهبود یابد. هدف 
غنی  .خروج است، ایجاد ارزش افزوده برای سازمان و کاهش نرخ زی شغلی ایجاد رضایت در کارمنداناصلی غنی سا

سازی شغل شامل طراحی مجدد مشاغل فنی و ضروری است و همچنین نیازمند است به توسعه حس احترام از طرف 
 .دارند عهده به را کارکنان سرپرستی و مدیریت کهآنانی 

ی دارد. به عبارت یزدگی شغلی، تاثیر معنادارفالت در بررسی فرضیه اصلی پژوهش، مشخص شد که طراحی شغل بر 
دگی شغلی فالت زسازی برای  میتواند زمینه یساختار بمشاغل و نحوه مدیریت مشاغل سازمانی در چارچو غنی سازی
 .از بین ببردکارکنان را 

شغلی به عنوان عاملی مدیران بانکی به صورت عام و مدیران منابع انسانی بانک به صورت خاص باید به فالت زدگی 
 .و سازمان باید در جهت کاهش این پدیده و تعدیل آن در میان کارکنان بکوشد کننداثرگذار توجه 

و کمک  باالدر حوزه توسعه مسیر شغلی، اقداماتی چون گسترش فرصت رشد شغلی، حذف موانع حرکت افقی و به سمت 
 .به کارکنان در جهت آمادگی برای چالش های جدید از جمله راه حل های مناسب در این جهت است

تجدید ن شغلی میتواند منجر به کاهش تعهد ورضایت شغلی کارکنان و حتی خروج از خدمت شود. بنابرایالت زدگی ف
ساختار و مهندسی مجدد شغل یا طراحی مجدد فرایند کارها و همچنین غنی سازی و توسعه شغلی و گردش شغلی از 

گیزاننده هستند ولی کارکنان نزه های مادی مهم و برااگر چه انگی .راهکارهای اساسی برای خروج از این بحران می باشد
ست عالقه مند به انجام کارهای با مفهوم و خواهان استقالل بیشتری هستند تا بدین طریق احساس ارزشمنذی به آنها د

فراهم آوردن  ،عمل برای کارکنان فراهم آید اللطراحی ساختار شغلی به نحوی که امکان اخذ تصمیم و استق .دهد
و دادن مجوز  کالنرویه ها به صورت  ، ابالغانیسم های گزارشگیری در جهت نتایج عملکردی توسط خود فردمک

نکاتی اساسی  شارکت و دخالت دادن کارکنان در انجام تصمیمات اساسی سازمانم ،پذیرش مسئولیت نحوه انجام امور
ابزارهای اشاره شده، آموزش نقشی محوری داردکه  در تمامی .همت گمارند یران بانک باید نسبت به انجام آناست که مد

های  کند. آموزش می تواند از طریق مطالعه کتاب دوره به انگیزش بیشتر کمک می کارکنانعالوه بر بهینه کردن عملکرد 
تر ها منجر به اجرای به های حضوری استفاده از مشاوران سازمانی باشد. در طول زمان این آموزش آنالین آموزشی، دوره
 .شود می فرایندهای غنی سازی

نابالغ بودن کارکنان، ساختار سازمانی و  یابه پژوهشگران آتی توصیه میشود اثرات متغیرهای میانجی مانند میزان بالغ 
 .ورد بحث و بررسی قرار دهندرا م فالت شغلی غنی سازی شغلی با  فرهنگ سازمانی و ... را در ارتباط بین
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