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چکیده
امروزه تمرکز بر شغل بهصورت مستمر و مداوم توسط فرد ،از نشانههای ثبات شغلی است
که این تمرکز به یکنواختی و تکراریشدن مشاغل نیز منجر میشود ،لذا متخصصان منابع انسانی
از گردش شغلی برای جابهجایی و آشناسازی نیروهای انسانی درونسازمانی استفاده میکنند تا با
این اقدام عالوهبر ایجاد انگیزه در منابع انسانی ،به مدیریت استعداد و جانشینپروری نیز بپردازند.
پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه کارگران انجام
شد .روش این پژوهش بهلحاظ هدف ،کاربردی بود که برای جمعآوری اطالعات از روشهای
پیمایشی استفاده شد .بدینمنظور ،پرسشنامهای برای امکانسنجی استقرار نظام گردش شغلی
طراحی شد که با پایایی کل 1/57که از طریق آزمون آلفای کرونباخ بهدست آمد ،تأیید شد.
جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ مدیران و کارکنان بانک رفاه کارگران در سطح کشور به تعداد
 11711تشکیل دادند که  372نفر بهعنوان نمونه برآورد شدند .البته برای جلوگیری از ریزش
نمونه و رسیدن به تعداد واقعی نمونه ،تعداد بیشتری پرسشنامه توزیع شد که ازاینمیان 323
پرسشنامه جمعآوری شد .پس از تجزیهوتحلیل دادهها از طریق نرمافزار  ،SPSS-LISRELیافتههای
حاصل از آزمون  tتکنمونهای و ضریب بار عاملی نشان داد که امکان استقرار نظام گردش شغلی
در کلیۀ مؤلفهها بهجز در زمینۀ قوانین و مقررات ،در بانک رفاه کارگران فراهم است.

كلیدواژهها :گردش شغلی؛ آموزش و توسعۀ منابع انسانی؛ بانک رفاه کارگران
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مقدمه
تمرکز بر شغل بهصورت مستمر و مداوم توسط فرد از نشانههای ثبات شغلی است که این
تمرکز به یکنواختی و تکراریشدن مشاغل نیز منجر میشود .آدام اسمیت 1در سال  1771در
کتاب ثروت ملل 2با ارائۀ نظریۀ مزیت مطلق ،پدیدۀ فوق را مورد بررسی قرار داد .طبق نظریۀ
مطرحشده توسط ایشان ،از طریق تخصصیکردن مشاغل و افزایش کارایی میتوان به نتایج
زیردست یافت:
 .1نیروی کار با تکرار یک کار ماهرتر میشود.
 .2وقت کارگر بهدلیل استمرار در یک کار و دستنکشیدن از تولید یک محصول و
پرداختن به تولید محصول دیگر تلف نمیشود.
 .3با افزایش مهارت ازطریق تکرارکردن ،تولید نیز افزایش خواهد یافت (برفوئی و احمدی
فروشانی.)3 :1311 ،
اما باتوجهبه پویایی و تغییرات مداوم محیط ،فرایند مدیریت منابع انسانی را نباید پدیدهای
ایستا درنظر گرفت (ابراهیمی و فتحی .)2 :1317 ،زیرا ،گردش در مشاغل امروزه به یکی از
ضرورتهای دنیای کار تبدیل شده است .سالها کار در یک رشتۀ خاص ،در محیطی خاص و...
گذشته از ایجاد مالل و آزردگی خاطر ،در درازمدت ،سبب کاهش خالقیتها و استعدادهای
درونی افراد شده و اثربخشی آنها را کاهش میدهد (گروه گزارش تدبیر )73 :1373 ،و کارکنان
بعضاً دچار ثبات شغلی میشوند ،ولیکن امروزه با تغییرات سریع فناوری ،ثبات شغلی و تکرار
مستمر یک شغل توسط افراد ،کارایی و اثربخشی الزم را نخواهد داشت و تغییر در فناوری موجب
منسوخشدن بسیاری از مهارتها شده است (اخباری و زرگرانی )1311 ،و این سرآغاز رشد
بیماریهای بیهویتی شغلی ،بیهویتی فردی ،فرسودگی شغلی ،کسالت کارکنان ،خستگی زیاد،
جدایی اهداف فردی و سازمانی و مقاومت در مقابل هرگونه تغییر خواهد بود .گردش شغلی
ازجمله فنهایی است که از رشد چنین بیماریهایی جلوگیری کرده و ابعاد درک کارکنان را از
1. Adam Smith
2. Wealth Of Nations
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عملکرد سازمان ،وسعت بخشیده و در درازمدت سبب افزایش اثربخشی خواهد شد (گروه
گزارش ماهنامۀ تدبیر.)73 :1373 ،
اما نکتۀ مهم این است که کارکنان بتوانند استعدادهای خود را در مشاغلی که بیشترین
سازگاری را با آنها دارد ،ظاهر کنند .متأسفانه همواره این سازگاری بهوقوع نمیپیوندد و چهبسیار
استعدادهایی که بهدلیل عدم استقرار فرد در مشاغل مرتبط با سوابق ،عالقه و تحصیالت وی بههدر
رفته و چهمیزان نارضایتیهای شغلی که از این رهگذر بروز کرده است .ازجمله راهکارهایی که
در حوزۀ منابع انسانی برای داشتن نیروهای ماهر ،باانگیزه و خالق مطرح میشود ،گردش شغلی
کارکنان است (طبیبی؛ گوهری؛ و فالحدار .)121 :1311 ،اگر بتوان افراد را در مشاغل همخانواده
و همگون که با آنها آشنایی دارند ،جابهجا کرد ،گردش شغلی ایجاد میشود.
همچنین گردش شغلی ،یکی از شیوههای آموزش و بهسازی منابع انسانی نیز محسوب
میشود .در سازمانهای پیشرفته ،اعتقاد بر این است که سطح کیفی کارکنان ،مهمترین عامل
موفقیت است و این امر نیز از طریق آموزش و بهویژه آموزش حینکار حاصل میشود (اصیلی،
 .)237 :1351اما باتوجهبه مطالب عنوانشده و اینکه بانکها یکی از سازمانهای مهمی هستند که
متکی به منابع انسانی و عملکرد آن میباشند ،الزم است امکانسنجی گردش شغلی در بانک ها،
مورد بررسی قرار گیرد ،زیرا بانکها بهمنظور دستیافتن به اهداف و سیاستهای خود باید از
روشهای مختلفی ازجمله گردش شغلی کارکنان استفاده کنند .ازاینرو ،رفع مواردی همچون:
عدم ثبات شغلی ،فرسودگی شغلی و بهتبع آن کاهش انگیزه ،کاهش رضایت شغلی کارکنان،
کاهش عملکرد کارکنان و ایجاد مواردی همچون ارتقای شغلی ،آموزش و توسعۀ کارکنان ،بروز
جنبههای نهفتۀ استعدادها و قابلیتهای کارکنان؛ و باالبردن عملکرد کارکنان و اثربخشی و
کارایی سازمانی ،ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر را نشان میدهد و ازآنجاکه تاکنون این
پژوهش در بانکها و خصوصاً بانک رفاه کارگران انجام نشده است ،لذا نتایج آن میتواند دانش
منابع انسانی بانک رفاه را توسعه دهد و در راستای رسالتها ،اهداف بانک ،توانمندی و رضایت
شغلی کارکنان بانک کاربرد داشته باشد و این سؤال مطرح میشود که گردش شغلی در بانک
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رفاه چگونه است و آیا امکان گردش شغلی در بانک رفاه کارگران وجود دارد؟

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
 .1گردش شغلی
در عصر جهانیشدن و پیشرفت سریع فناوری ،سرمایۀ انسانی بهعنوان مهمترین سرمایه
سازمانها قلمداد شده است .سرمایۀ انسانی ،مجموعهای از مهارتها ،دانش و ویژگیهای عمومی
افراد در سازمان است و میتواند نشاندهندۀ استعداد انجام کار امروز و ظرفیت کار فردا باشد ،لذا
در بهرهوری فردی ،سازمان از مجموعه استعدادها و تواناییهای بالقوه فرد برای پیشرفت سازمان
استفاده میکند و با بهفعلیت درآوردن نیروهای بالقوه و استعدادهای شگرف درجهت سازندگی،
موجب پیشرفت فرد و همسویی با سازمان خواهد شد (سلطانی و سلیمانتبار .)72 :1313 ،گاهی
برای اینکه به یک کارمند کمک کرد تا سطح مناسبی از چالش را در کار خودش پیدا کند و
هرچه بیشتر کارش را معنادار کند ،الزم است که محیط کار او پرورش یابد .برای پرورش محیط
کار نیز میتوان از اقداماتی همچون :برنامۀ توسعه نظیر برنامۀ مربیگری ،چرخش شغلی و ارائۀ
آموزشهای مناسب و کافی به کارکنان ،طوریکه باعث افزایش مهارت کارکنان شود ،استفاده
کرد (باوریا .)2113 ،1بنابراین گردش شغلی روشی است که بهوسیلۀ آن میتوان افرادی را که
جزءنگر هستند به افرادی کلنگر تبدیل کرد که مسائل را در ابعاد وسیعتر میبینند و درک
میکنند (ابیلی و عالیخانی .)11 :1351 ،بهواسطۀ این کار ،افراد با مشاغل بیشتری آشنا شده و در
کار خود از تنوع باالتری برخوردار میشوند و به عضو مناسبی برای سازمان تبدیل شده و انگیزۀ
کار در آنها تقویت میشود (طبیبی و همکاران .)122 :1311 ،همانگونهکه جین و همکارانش
( )2112بیان میدارند که گردش شغلی ،باعث افزایش مهارت کارکنان با مهارت پایین میشود
(جین 2و همکاران .)2112 ،
گردش شغلی برای مدیران بهعنوان راهی بهمنظور آگاهی از فشارهای شغلی و نیازهای
1. Boveria
2. Jain
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همکاران و زیردستان ارزشمند و ضروری است (ایراننژاد پاریزی.)315 :1357 ،
با جمعبندی موارد فوق به این درک میرسیم که گردش شغلی ،شعار نیست ،بلکه
ضرورتی اجتنابناپذیر برای سازمان میباشد (برفوئی و احمدی فروشانی.)7 :1311 ،
از گردش شغلی تعاریف متعددی بهعمل آمده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره
میشود:
ـ گردش شغلی عبارت است از جابهجایی کارکنان در شغلهای مشابه که تنوع فعالیت را
همراه دارد و درعینحال در محتوای هیچ شغلی تأثیر نمیگذارد و تنوع فعالیت برای کارکنان،
خالقیت و نوآوری ،عالقه ،اشتیاق و تالش پیگیر را درپی دارد (جهانشاهی.)13 :1312 ،
ـ پاریزی ( )1357در تعریف گردش شغلی مینویسد« :گردش شغلی تنوع فعالیتها را با
جابهجاکردن ادواری کارکنان در مشاغلی که متضمن وظایف مختلف است ،افزایش میدهد،
درحالیکه تغییر مطلق در هیچ شغلی صورت نمیگیرد ،تنوع فعالیتها با جابهجاکردن شاغل
بهطور منظم ،افزایش مییابد .چرخش شغلی میتواند براساس برنامۀ زمانی منظم انجام شود و
همچنین میتواند به طریق ادواری یا گاهبهگاه و برحسب مورد ،صورت گیرد» (پاریزی:1357 ،
.)315
ـ طوری ( )1357گردش شغلی را از دیدگاه ارگونومیکی اینگونه تعریف میکند« :استفاده
از روش انجام کار بهصورت چرخشی به این معنا که افراد شاغل در فعالیتهای دارایِ عواملِ
زیانآور ارگونومیکی بهصورت دورهای ،فعالیت خود را با افرادی که در ایستگاههای فاقد آن
نوع از عوامل زیانآور است ،تعویض میکنند که در این کار از تجمع اختالالت اسکلتی ـ
عضالنی (در مورد عوامل زیانآور ارگونومیکی) در عضو یا قسمتی از بدن که بیشتر در معرض
آسیب است ،جلوگیری بهعمل میآید» (طوری.)375 :1357 ،
بهطورکلی صاحبنظران ،هدفهای متعددی را برای گردش شغلی برمیشمرند که برخی از
آنها عبارتند از:
ـ گردش شغلی بهمنظور آشنایی با سیاستها و رویههای سازمانی؛
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ـ گردش شغلی بهمنظور اصالح روابط انسانی؛
ـ گردش شغلی بهمنظور اصالح مهارتهای ویژه؛
ـ گردش شغلی بهمنظور حل مسئله؛
ـ گردش شغلی بهمنظور اصالح روشهای مدیریتی و نظارتی؛
ـ گردش شغلی بهمنظور کارآموزی،
ـ گردش شغلی بهمنظور بهبود شاخصهای تولیدی و کیفیت؛
ـ گردش شغلی بهمنظور توسعهی کارکنان؛
ـ گردش شغلی بهمنظور کسب اطالعات کلی درمورد فعالیتهای اصلی مشاغل همخانواده؛
ـ گردش شغلی بهمنظور درک شیوههای اجرایی مشاغل همخانواده بهوسیله کارکنان
(اخباری و زرگرانی 1311 ،و علینیا و همکاران.)1357 ،

 .3عوامل اثرگذار بر استقرار نظام گردش شغلی
الف) ساختار سازمانی :ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان میشود .نمودار
سازمانی ،یک نماد قابلرؤیت ،از کل فعالیتها و فریندهای سازمان است .سه رکن اصلی در
تعریف ساختار سازمانی به شرح زیر است:
ساختار سازمانی ،تعیینکنندۀ روابط رسمی گزارشگری در سازمان است و نشاندهندۀ
سطوحی است که در سلسلهمراتب اداری وجود دارد و نیز حیطۀ نظارت مدیران یا سرپرستان را
مشخص میکند (دفت.)333 :1312 ،
ساختار سازمانی ،تعیینکنندۀ افرادی است که بهصورت گروهی در دوایر کار میکنند و
گروهبندی یا تقسیمبندی دوایری است که در کل سازمان وجود دارد (دفت.)333 :1312 ،
در این پژوهش ،پژوهشگر در پی بررسی این موضوع بود که آیا باتوجهبه ساختار سازمانی
بانک رفاه کارگران ،امکان استقرار نظام گردش شغلی در این بانک وجود دارد یا خیر؟
ب) فرهنگسازمانی :بهطورخالصه میتوان گفت که در هر سازمان ،الگوهایی از باورها،
نمادها ،شعائر ،داستانها و آدابورسوم وجود دارد که بهمرورزمان بهوجود آمدهاند .این الگوها
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باعث میشود که در اینکه سازمان چیست و چگونه اعضا باید رفتار خود را ابراز کنند ،درک
مشترک و یکسانی بهوجود آید (رابینز .)315 :1311 ،لذا پژوهشگر در پی بررسی این موضوع بود
که آیا باتوجهبه فرهنگسازمانی موجود در بانک رفاه کارگران ،امکان استقرار نظام گردش شغلی
در این بانک وجود دارد یا خیر؟
ج) قوانین و مقررات :چنس و چنس 1بیان میکنند « :طبق نظر وبر ،قوانین و مقررات،
برای کارکنان شایستگی فنی معینی فراهم آورده و مجموعهای از حقوق و وظایف در رابطه با
سمتی که دارند ،به آنها عرضه میدارد .بدون قوانین و مقررات ،هرجومرج بهوجود خواهد آمد و
کارکنان ،اهداف و هویتسازمانی نخواهند داشت .لذا اهداف سازمانی ،یکنواختی و همسانی
نخواهند داشت و پیوستگی و استمرار سازمانی نیز وجود نخواهد داشت (چنس و چنس:1311 ،
 .)11با نظر به توضیحات فوق ،پژوهشگر در پی بررسی این موضوع بود که آیا قوانین و مقررات
موجود در بانک رفاه کارگران ،اجازه و امکان استقرار نظام گردش شغلی را میدهد یا خیر؟
د) مهارت و آمادگی منابع انسانی :مهارت و آمادگی منابع انسانی ،عبارت است از
تمام تواناییها ،شایستگیها و نیروهای بدنی و ذهنی و یا بهعبارتی مجموعۀ ظرفیتها ،شایستگیها
و توانمندیهایی که یک سازمان یا جامعه میتواند از نیروی انسانی خود بهدست آورد
(میرکمالی )132 :1357 ،که پژوهشگر در پی بررسی این موضوع بود که آیا کارکنان بانک رفاه
کارگران ،آمادگی و مهارت الزم برای استقرار نظام گردش شغلی را دارند یا خیر؟

 .4محاسن و مزایای گردش شغلی
برفوئی و احمدی فروشانی ( )1311مزایای گردش شغلی در یک سازمان صنعتی را شامل
موارد زیر میدانند:
 .1کاهش خستگی؛
 .2کاهش استرس شغلی؛
 .3افزایش نوآوری؛
1. Chance & Chance
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 .3افزایش تولید؛
 .7کاهش غیبت؛
 .1کاهش درجا زدنهای سازمان؛
 .7کاهش آسیبهای اسکلتی و عضالنی (برفوئی و احمدی فروشانی.)3 :1311 ،

 .5محدودیتها و معایب گردش شغلی
گردش شغلی در راه اجرای خود موانع و مشکالتی نیز به شرح ذیل دارد:
 .1کارکنان باتجربه نمیخواهند شغل جدید بیاموزند؛
 .2کارکنان تولید نمیخواهند ماشینآالت کاریشان را به دیگران بدهند؛
 .3مشکالت فیزیکی ناشی از تمرینکردن در شغل جدید وجود دارد؛
 .3نابرابریهای دستمزدی وجود دارد؛
 .7آموزش کارگران جهت شغل جدید؛
 .1مشکالت یافتن شغل درخور مناسب جهت گردش آن؛
 .7استفادههای نامناسب از گردش شغلی توسط مدیران (برفوئی و احمدی فروشانی:1311 ،
.)3
الزم به ذکر است بسیاری از نظامهای گردش شغلی بهدلیل فقدان برنامهریزی و بینش به
مسئله و نوع تصور از گردش شغلی به شکست منتهی میشوند (برفوئی و احمدی فروشانی،
.)3 :1311

 .7نتایج گردش شغلی در سازمان
اجرای درست ،بهموقع و بهجای گردش شغلی میتواند نتایج خوبی را دربر داشته باشد که
ازجمله میتوان به افزایش مهارت کاری کارکنان ،چندمهارتهشدن کارکنان (چندمهارتهشدن
اجازه میدهد کارگران موقعی که تغییری در سازمان روی میدهد منعطف باشند) ،ایجاد انگیزش
بین کارکنان تولید ،جلوگیری روشمند از اعمال سالیق فردی در نقلوانتقال کارکنان ،ایجاد
محیطی پویا درجهت کسب امتیازهای الزم در جابهجایی ،تربیت استادکار جهت آموزش به
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همکاران ،تحتنظرگرفتن سوابق کاری و آموزشی و عملکرد کیفی و کمی کارکنان ،ایجاد
بانک اطالعاتی کارکنان ،جلوگیری از فرسودگی کارکنانی که سالها قرار است کار کنند،
تغییر شرایط نامساعد کاری توسط گردش شغلی ،توسعه فردی و رضایت شغلی ،تغییر شرایط
فیزیکی کار برای کارکنان و ارتقای شغلی اشاره کرد (برفوئی و احمدی فروشانی.)11 :1311 ،
گردش شغلی بهنوعی باعث توسعۀ یک فرهنگ مشترک بین کارکنان نیز میشود (مارتین،
.)2113
بهعالوه ،گردش شغلی ،خستگی ناشی از وظایف شغلی تکراری را با ایجاد تغییر در
وظایف ،برطرف میکند .چرخش در مشاغل باعث افزایش دانش و تجربیات فرد میشود ،از
خستگی و ماللت روحی نیز میکاهد که این امر موجب تحوالت فکری ،خالقیت و نوآوری
میشود (دلپسند؛ رئیسی؛ بگدلی؛ و شهابی.)1 :1351 ،
همچنین از دیگر نتایج گردش شغلی میتوان به حفظ و انتقال دانش اشاره کرد.
همانطورکه اسمیت 1و همکارانش ( )2111در تحقیق خود نشان دادند ،برای حفظ دانش و
جلوگیری از ،ازدستدادن آن میتوان از برخی از روشهای توسعۀ منابع انسانی ازجمله گردش
شغلی و متحرکشدن کارکنان 2استفاده کرد (اسمیت و همکاران .)2111 ،پاندی )2113( 3نیز به
این نتیجه رسیده است که گردش شغلی تاحدی باعث تشویق و ترغیب کارکنان برای
بهاشتراکگذاشتن دانش میشود و این بهاشتراکگذاری ،باعث درک بهتر کارکنان از دانش و
مهارتها میشود (پاندی .)171 :2113 ،یک نظام مدیریت منابع انسانی ،فرصت را برای اعضای
یک گروه فراهم میکند که با دیگر اعضا در داخل و خارج از سازمان ارتباط برقرار کنند و باعث
تسهیل انتقال و بهاشتراکگذاری دانش شوند .چرخش شغلی که موجب انتقال دانش در
حوزههای مختلف عملکردی میشود ،میتواند یک سازمان را تاحدی به این هدف
(اشتراکگذاری) برساند (چانگ .)2113 ،3این اشتراکگذاری ،دانش ضمنی کارکنان را نیز
1. Schmitt
2. Personnel Mobility
3. Pandey
4. Chuang
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شامل میشود؛ چراکه گردش شغلی باعث اجتماعیشدن میشود و همچنین برای انتقال دانش
ضمنی به اجتماعیشدن احتیاج است (فلر 1و همکاران.)2113 ،
بهعالوه ،گردش شغلی اگر بهنحو صحیحی اجرا شود و کارکنان نیز توانایی انجام آن را
داشته باشند و بهخوبی آن را اجرا کرده باشند ،باعث افزایش اعتمادبهنفس ،توانایی کنارآمدن با
عدم اطمینان ،آگاهی و بینش نسبت به نقاط قوت و ضعف گروههای کاری میشود (سلز،2
.)2113

پیشینۀ پژوهش
در همینراستا به برخی از مصادیق پیشینۀ پژوهش حاضر در جدول شماره  1اشاره میشود.
جدول  .1پیشینۀ پژوهش
پژوهشگر

سال انجام
پژوهش

سیدنظری

()1312

زنگنه

()1312

نتیجه

موضوع پژوهش
نقش چرخش شغلی و

عملکرد کارکنان باتوجهبه چرخش شغلی باالتر میرود ،اما تعهد شغلی،

عملکرد کارکنان مراکز

وابستگی حرفهای ،وابستگی سازمانی ،پایبندی به ارزشهای کار و مشارکت

بهداشتی ،آموزشی و درمانی شغلی کارکنان باتوجهبه گردش شغلی آنها تغییری نداشته است.
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تأثیر گردش شغلی بر

بین عملکرد کارکنان و گردش شغلی رابطۀ معنیداری مشاهده نشده است و

عملکرد کارکنان بانک ملی ظاهراً عملکرد کارکنان در شعب موردمطالعه مستقل از وضعیت گردش شغلی
حوزۀ مالیر

آنهاست و در شعب بانک ،چنانکه انتظار میرود گردش شغلی به شیوۀ موجود،
موجب بهبود عملکرد کارکنان نشده است.

طبیبی و
همکاران

()1311

رابطه گردش شغلی با

گردش شغلی مستقل از عملکرد کارکنان بهداشت محیط است و بین گردش

عملکرد کارکنان واحد

شغلی و عملکرد کارکنان رابطۀ معنیداری وجود ندارد.

بهداشت محیط مراکز
بهداشت تابعه دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی
1. Feller
2. Salas
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ادامه جدول  .1پیشینۀ پژوهش
پژوهشگر

دلپسند و
همکاران

سال انجام
پژوهش

()1351

نتیجه

موضوع پژوهش
تأثیر چرخش شغلی بر

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

فرسودگی شغلی پرستاران

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

بیمارستان کاشانی تهران

همچنین نتایج نشان داد که انجام چرخش شغلی با روش فعلی تأثیر چندانی بر
فرسودگی شغلی پرستاران ندارد .لذا این پژوهشگران توصیه مینمایند :برای بهبود
عملکرد شخصی پرستاران و کاهش فرسودگی شغلی آنان روشهای جایگزین
دیگری مورد استفاده قرار گیرد.

رابطۀ بین خشنودی شغلی و گردش شغلی با تعهد سازمانی و تمامی ابعاد آن رابطۀ مثبت دارد .بین ابعاد خشنودی
()1351

حیدری

تعهد سازمانی با چرخش

شغلی و تعهد سازمانی نیز رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد .خشنودی شغلی و

شغلی در کارکنان گمرک

تعهد سازمانی  27درصد از واریانس چرخش شغلی را پیشبینی میکند که البته سهم

بوشهر

خشنودی شغلی بیشتر است.

نظام مدیریت منابع انسانی

استفاده از گردش شغلی جهت داشتن نظام مدیریت منابع انسانی الزم است .چراکه با

انعطافگرا ،ظرفیت جذب ،افزایش وسعت دانش و چندمهارتهکردن کارکنان ،آنها را قادر به شناسایی ،جذب و
چانگ و
همکاران

()2113

پاسخدهی بازار و نوآوری

استفاده از دانشهای جدید میکند .لذا این موضوع برای شرکتهایی که دنبال

شرکت

مدیریت منابع انسانی انعطافپذیر هستند ،الزامی است .این شرکتها دنبال افزایش
یادگیری و دانش هستند تا انعطافپذیر باشند و این نیز از طریق گردش شغلی
امکانپذیر میشود.

ازدستدادن شنوایی ناشی از عالوهبر استفاده از لوازم پوششی مناسب برای گوش کارگران هنگام کارکردن ،می-
پالسینگ

1

و همکاران

()2113

سروصدای شغل در

توان از روش گردش شغلی جهت جلوگیری از آسیبهای ناشی از کارهای

کارگران صنعت فلز هند:

فیزیکی ،استفاده کرد.

یک مطالعۀ اکتشافی
طراحی شغل برای تولید ناب پژوهشگران در این مقاله سعی داشتهاند که تعدادی از پیامدهای عملی از تجربۀ
کولینانس

2

و همکاران

()2112

و تأثیر آن بر خروجیهای

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

کارکنان

عوامل گردش شغلی میتواند باشد؛ چراکه تولید ناب مستلزم توسعۀ آموزش و
یادگیری از طریق روابط بین مدیران ،سرپرستان و کارکنان با هدف ایجاد بروکراسی
یادگیری 3است و یکی از راههایی که این مهم را امکانپذیر میسازد ،گردش
شغلی کارکنان است.
1. Palsing
2. Cullinanc
3. Learning bureaucracy
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ادامه جدول  .1پیشینۀ پژوهش
سال انجام
پژوهشگر
پژوهش

مفید احمد
1
و اکبرمیر

هاکانسون و
ایزیدرسون

2

()2112

()2112

نتیجه

موضوع پژوهش
نیاز به روشهای توسعۀ
منابع انسانی در
دانشگاههای هند :کلیدی
برای تعالی آموزشی

آنچه ضروری بهنظر میرسد ،این است که دانشگاهها باید بازسازی شوند و طراحی
مجدد فعالیتها و فرایندهای توسعۀ منابع انسانی در آنها صورت گیرد .یکی از این
سیاستها که میتواند باعث توسعۀ منابع انسانی در دانشگاهها شود،گردش شغلی
است .همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که گردش شغلی در دانشگاههای هند
برای کارکنان مفید است و کارکنان از سیاستهای مربوط به چرخش شغلی راضی
بودهاند.

خروجیهای سازمان کار
درخصوص استفاده از
کارگران موقت در
آژانسها

چرخش شغلی میان کارگران موقت بیشتر از کارگران دائمی بوده است و یادگیری
مهارتهای جدید بین کارگران موقت بیش از بیش از کارگران دائمی بوده است.
پژوهشگران این پژوهش معتقدند که مدیران به مشکالت حفظ گردش شغلی میان
کارگران دائمی (عادت به کارشان و مقاومت در برابر گردش شغلی) آگاهند ،اما
استفاده از آن بهدالیل مختلف ازجمله حجم زیاد کار ناگزیرند .همچنین نتایج نشان
داد که عدم گردش شغلی میان کارگران موقت باعث بدترشدن شرایط کار میشود.

مدل مفهومی پژوهشی :براساس مطالعه ادبیات موجود در حوزه گردش شغلی ،چهار عامل
کلی بهعنوان متغیرهای عوامل زمینهساز استقرار نظام گردش شغلی شناسایی شد که پس از اخذ
نظرات پنج نفر از اساتید و متخصصان حوزه منابع انسانی و تأیید این چهار عامل ،مدل مفهومی
پژوهش به شرح شکل  1تدوین و سؤاالت پژوهش نیز بر همین مبنا طراحی شد.
فرهنگ سازمانی
ساختار سازمانی

امکان
استقرار نظام

قوانین و مقررات

گردش
شغلی

مهارت و آمادگی منابع انسانی

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
1. Mofeed Ahmad & Akbarmir
5. Hakansson & Isidorsson
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سؤال كلی پژوهشی
آیا امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه کارگران وجود دارد؟

سؤاالت جزئی پژوهشی
آیا باتوجهبه ساختار سازمانی 1موجود ،امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه
کارگران وجود دارد؟
آیا باتوجهبه فرهنگسازمانی 2موجود ،امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه
کارگران وجود دارد؟
آیا باتوجهبه قوانین و مقررات 3موجود ،امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه
کارگران وجود دارد؟
آیا باتوجهبه مهارت و آمادگی منابع انسانی ،3امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک
رفاه کارگران وجود دارد؟

روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر بهلحاظ هدف ،کاربردی و بهلحاظ نحوۀ گردآوری اطالعات،
توصیفی ـ پیمایشی است که بدینمنظور از پرسشنامۀ محققساخته با  21سؤال و طیف لیکرت که
بر پایه مطالعه ادبیات پژوهش و دریافت نظرات متخصصین مربوطه طراحی شده بود ،بهرهبرداری
شد .در پژوهش حاضر ،برای تعیین روایی ابزار پژوهش از روایی محتوا و نظر  7تن از استادان و
متخصصین حوزه منابع انسانی و موضوع ذیربط استفاده شد و جهت تعیین پایایی پرسشنامه ،بعد
از اجرای آزمایشی و جمعآوری آن به محاسبۀ همبستگی درونی از روش بهدستآوردن ضریب
آلفای کرونباخ اقدام شد که ضریب مذکور معادل با  1857بود .شایانذکر آنکه پرسشنامۀ مذکور
دارای چهار مؤلفۀ فرهنگسازمانی ،منابع انسانی ،قوانین و مقررات و ساختار سازمانی بود.
جامعۀ آماری این پژوهش را نیز کلیۀ مدیران و کارکنان بانک رفاه کارگران در سطح کشور
1. Organizational Structure
2. Organizational culture
3. Rules
4. Skill and Readiness of Human Resources
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به تعداد  11711تشکیل میدادند که از میان آنها ،تعداد  372نفر با استفاده از جدول مورگان و به
روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای بهعنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند که البته جهت
جلوگیری از ریزش نمونۀ واقعی ،تعداد بیشتری پرسشنامه توزیع شد .برای تحلیل اطالعات
بهدستآمده نیز از روشهای آمار توصیفی و استنباطی t ،تکنمونهای و نرمافزار

SPSS

 LISREL-براساس سؤاالت و اهداف پژوهش استفاده شد.

یافتههای پژوهش
برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  LISREL- SPSSاستفاده شد که به این واسطه
یافتههای زیر به تفکیک فرضیهها و سؤال پژوهشی حاصل شد:
 آیا امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه کارگران وجود دارد؟برای بررسی این سؤال از آزمون  tتکگروهی و فرضیههای ضریب بار عاملی استفاده شده
است.
جدول  .2شاخصهای آمار توصیفی برای امکان استقرار نظام گردش شغلی
تعداد

متغیر

323

امکان استقرار نظام گردش شغلی

انحراف استاندارد

میانگین

.37711

3/1311

خطای استاندارد
.12213

جدول  .3آزمون  tتکنمونهای برای مقایسهی میانگین نمونه و جامعه برای امکان استقرار نظام
گردش شغلی
میانگین نظری = 3
متغیر

امکان استقرار نظام گردش شغلی

t

2/212

درجهی
آزادی
322

سطح
معنیداری
(دودامنه)
.127

تفاوت از
میانگین
.13511

فاصله اعتماد  %15از میانگین
كمینه
.1177

بیشینه
.1127

چون  tمحاسبهشده ( )2/212با درجۀ آزادی  322برای آزمونهای دودامنه در سطح 1/17
بزرگتر از مقدار بحرانی  )1/11( tمیباشد ،بنابراین ،فرض صفر در این آزمون مبنی بر عدم
تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین جامعه (نظری) رد میشود و با اطمینان  %17میتوان گفت که
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میانگین نمونه ( )3/13با میانگین جامعه ( )3تفاوت معنیداری دارد و چون میانگین نمونه ،بزرگتر
از میانگین جامعه است ،بنابراین ،میتوان چنین استنباط کرد که ازنظر افراد نمونه ،امکان استقرار
نظام گردش شغلی در بانک رفاه کارگران وجود دارد.
 آیا باتوجهبه ساختار سازمانی موجود ،امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاهکارگران وجود دارد؟
جدول  .5آزمون  tتکنمونهای برای مقایسۀ میانگین نمونه و نظری امکان استقرار نظام گردش
شغلی باتوجهبه ساختار سازمانی
میانگین نظری = 3
متغیر

تاچهاندازه تقسیمبندی وظایف در مشاغل امکان انجام وظایفِ سایر
مشاغل همخانواده را به منابع انسانی میدهد؟

t

درجۀ
آزادی

سطح
معنیداری
(دودامنه)

تفاوت از
میانگین

فاصله اعتماد
 %15از میانگین
كمینه بیشینه

1/771

322

.121

.11571

-.1171

.1771

7/125

322

.111

.27715

.1711

.3753

تا چهاندازه برای داشتن مدیران و کارکنان انعطافپذیر و
چندمهارته در حوزههای مختلف بانک ،راهبرهای مشخصی تعیین
شده است؟
تاچهاندازه در بانک شما امکان حفظ تناسب مشاغل با شاغلین
بهطور مستمر وجود دارد؟
تاچه اندازه سطوح سازمانی موجود در بانک شما ،امکان استقرار
نظام گردش شغلی را میدهد؟
تاچهاندازه در طراحی و تعریف مشاغل ،امکان داشتن گردش

-3/113

322

.112

-.13135

-.2275

-.1711

-3/113

322

.111

-.15213

-.2113

-.1131

-1/771

322

.151

-.17717

-.1111

.1113

تاچهاندازه وظایف در واحدهای شغلی دارای پیچیدگی هستند؟

3/771

322

.111

.17311

.1113

.2351

نمره کل

.151

322

.313

.11113

-.1211

.1327

شغلی به مدیران و کارکنان داده میشود؟

چون  tمحاسبهشده ( )1/151در نمرۀ کل متغیر ساختار سازمانی و گویههای « تاچهاندازه
تقسیمبندی وظایف در مشاغل امکان انجام وظایفِ سایر مشاغل همخانواده را به منابع انسانی
میدهد؟ و تاچهاندازه در طراحی و تعریف مشاغل ،امکان داشتن گردش شغلی به مدیران و
کارکنان داده میشود؟» با درجه آزادی  322برای آزمونهای دودامنه در سطح  1/17بزرگتر از
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مقدار بحرانی  )1/11( tمیباشد ،بنابراین ،فرض صفر در این آزمون مبنی بر عدم تفاوت بین
میانگین نمونه و میانگین جامعه (نظری) تأیید میشود .بنابراین ،میتوان چنین استنباط کرد که
ازنظر افراد نمونه باتوجهبه ساختار سازمانی موجود ،امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک
رفاه کارگران در حد متوسط وجود دارد.
 آیا باتوجهبه فرهنگسازمانی موجود ،امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاهکارگران وجود دارد؟
جدول  .7آزمون  tتکنمونهای برای مقایسۀ میانگین نمونه و جامعه امکانسنجی استقرار نظام
گردش شغلی باتوجهبه فرهنگسازمانی موجود
میانگین نظری = 3
متغیر

تاچهاندازه مدیران و کارکنان امکان آشنایی بیشتر با مشاغل
همخانواده را دارند؟

t

3/732

درجۀ
آزادی
322

سطح
معنیداری
(دودامنه)
.111

تفاوت از
میانگین
.13513

فاصله اعتماد
 %15از میانگین
كمینه بیشینه
.1113

.2311

تاچهاندازه در بانک شما برای مدیران و کارکنان امکان داشتن
درک و دید کلی از حرفهای که در آن خدمت میکنند ،وجود

5/111

322

.111

.33271

.2171

.3217

دارد؟
تاچهاندازه فرهنگسازمانی را در زمینۀ حمایت منابع انسانی در
دسترسی به آموزشهای جدید در رابطه با واحد شغلی خود از

7/237

322

.111

.33771

.2337

.3211

طریق گردش شغلی مناسب میدانید؟
تا چه اندازه فرهنگسازمانی حاکم ،از اجرای گردش شغلی
درجهت باالبردن سطح اطالعات و آگاهی کارکنان و مدیران

1/117

322

.117

.17321

-.1175

.1123

حمایت میکند؟
تاچهاندازه مدیران ارشد از استقرار نظام گردش شغلی در بانک
حمایت میکنند؟
تاچهاندازه در بانک شما بهروز نگهداشتن مهارتهای مدیران و
کارکنان مورد استقبال قرار میگیرد؟
نمره کل

-1/377

322

.171

-.1717 -.11137

.1271

7/151

322

.111

.21117

.1731

.3377

7/122

322

.111

.17112

.1137

.2377
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چون  tمحاسبهشده ( )7/122در نمرۀ کل متغیر فرهنگسازمانی و کلیه گویههای مطرحشده
در این زمینه (بهجز یکی از گویهها که امکان استقرار گردش شغلی در آن در حد متوسط ارزیابی
میشود) با درجۀ آزادی  322برای آزمونهای دودامنه در سطح  1/17بزرگتر از مقدار بحرانی t
( )1/11میباشد ،بنابراین ،فرض صفر در این آزمون مبنی بر عدم تفاوت بین میانگین نمونه
(تجربی) و میانگین جامعه (نظری) رد میشود .بنابراین ،میتوان چنین استنباط کرد که ازنظر افراد
نمونه باتوجهبه فرهنگسازمانی موجود ،امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه کارگران
در حد باال وجود دارد.
 آیا باتوجهبه قوانین و مقررات موجود ،امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاهکارگران وجود دارد؟
جدول  .1آزمون  tتکنمونهای برای مقایسۀ میانگین تجربی و نظری امکان استقرار نظام گردش
شغلی باتوجهبه قوانین و مقررات موجود
میانگین نظری = 3
سطح
متغیر

t

درجۀ
آزادی

فاصله اعتماد

معنیدار تفاوت از  %15از میانگین
ی

میانگین

(دودامنه)
تاچهاندازه ،قوانین و مقررات موجود در بانک شما ،امکان آموزش
مدیران و کارکنان حین خدمت و بدون منفکشدن از کار را میدهد؟

3/777

322

.111

.21731

كمینه
.1251

بیشینه
.3171

تاچهاندازه در بانک شما بهلحاظ قوانین و مقررات ،این امکان وجود
دارد که مدیران و کارکنان یک روز در هفته یا طی یک دوره زمانی
مشخص بهتناوب کار خود را به دیگران واگذار کنند و خود از شغلی

322 -11/311

.111

-.3137 -.1771 -.71173

به شغل دیگر بروند و مسئولیتهای مختلف بیشتری را تجربه کنند؟
تاچهاندازه ،قوانین و مقررات ،فرصت توسعۀ مهارتهای مربوط به
سایر مشاغل حوزۀ کاری خود را میدهد؟
تاچهاندازه ،قوانین و مقررات حاکم در بانک امکان انجام وظایفِ سایر
مشاغل همخانواده را به منابع انسانی میدهد؟
نمره کل

322 -3/113

.111

-.1717 -.2733 -.11735

322 -2/177

.115

-.1313 -.2171 -.11521

322 -3/137

.111

-.1117 -.2351 -.11721
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چون  tمحاسبهشده ( )-3/137در نمرۀ کل متغیر قوانین و مقررات (بهجز یکی از گویهها) با
درجه آزادی  322برای آزمونهای دودامنه در سطح  1/17بزرگتر از مقدار بحرانی )1/11( t
میباشد ،بنابراین ،فرض صفر در این آزمون مبنی بر عدم تفاوت بین میانگین نمونه و میانگین
جامعه (نظری) رد میشود .بنابراین ،میتوان چنین استنباط کرد که ازنظر افراد نمونه باتوجهبه
قوانین و مقررات موجود ،امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه کارگران وجود ندارد.
 آیا باتوجهبه مهارت و آمادگی منابع انسانی ،امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانکرفاه کارگران وجود دارد؟
جدول  .11آزمون  tتکنمونهای برای مقایسۀ میانگین نمونه و جامعه امکان استقرار نظام گردش
شغلی باتوجهبه منابع انسانی
میانگین نظری = 3
سطح
متغیر

t

درجۀ
آزادی

فاصله اعتماد

معنیدار تفاوت از  %15از میانگین
ی

میانگین

كمینه

بیشینه

7/553

322

.111

.27111

.1532

.3111

1/711

322

.173

.15711

-.1153

.1757

3/121

322

.111

.11122

.1121

.2717

3/555

322

.111

.32123

.1113

.3112

1/313

322

.111

.11711

.1375

.2752

(دودامنه)
تاچهاندازه اعضای بانک خود را با کل بانک یکی دانسته و از آن
احساس منافع مشترک میکنند؟
تاچهاندازه در بانک شما مدیران و کارکنان از داشتن گردش در
مشاغل استقبال میکنند؟
تاچهاندازه منابع انسانی مهارت آن را دارند که با جابهجاشدن در
مشاغل مشابه ،مسئولیتهای مختلف بیشتری را تجربه کنند؟
تاچهاندازه منابع انسانی بانک شما آمادگی آموزشدیدن حین خدمت
و بدون منفکشدن از کار را دارند؟
نمره کل

چون  tمحاسبهشده ( )1/313در نمرۀ کل متغیر مهارت و آمادگی منابع انسانی (بهجز یک
گویه) با درجه آزادی  322برای آزمونهای دودامنه در سطح  1/17بزرگتر از مقدار بحرانی t
( )1/11میباشد ،بنابراین ،فرض صفر در این آزمون مبنی بر عدم تفاوت بین میانگین نمونه و
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میانگین جامعه (نظری) رد میشود .بنابراین ،میتوان چنین استنباط کرد که ازنظر افراد نمونه
باتوجهبه مهارت و آمادگی منابع انسانی ،امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه
کارگران در حد باالتر از میانگین مورد انتظار وجود دارد.
همچنین نتایج آمار استنباطی نشان میدهد که تمامی مؤلفههای پژوهش بر امکان استقرار
گردش شغلی مؤثرند .بیشترین ضریب مسیر بین سؤاالت پژوهش بهترتیب اولین عامل مربوط به
امکان استقرار نظام گردش شغلی ( )1877است و دومین عامل مهارت و آمادگی منابع انسانی ،بر
امکان استقرار نظام گردش شغلی با ضریب ( )1813و سومین عامل فرهنگسازمانی بر امکان
استقرار نظام گردش شغلی با ضریب ( )1852و چهارمین عامل ساختار سازمانی با ضریب ( )1872و
پنجمین عامل قوانین و مقررات بر امکان استقرار نظام گردش شغلی که کمترین تأثیرگذاری را
دارد ،با ضریب ( )1837میباشد .امکان استقرار باتوجهبه عوامل زیرمجموعۀ آن نشان میدهد که
بانک رفاه کارگران با تصویب قوانین و مقررات الزم در این خصوص ،میتواند انعطاف بیشتری
در استقرار نظام گردش شغلی بانک داشته باشد.

شکل  .2ضریب بار عاملی و میزان تأثیر امکان استقرار بر گردش شغلی

1

 1ـ  ESTامکان استقرار , SAKHT:ساختار سازمانی  , FARHANG:فرهنگ سازمانی ,GHNI:قوانین و مقررات ,
MAHART:مهارت و امادگی منابع انسانی , GARDSH:گردش شغلی
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بحث و نتیجهگیری
درنهایت پس از تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش و مشاهدۀ شرایط موجود در بانک رفاه
کارگران ،مشخص شد که امکان استقرار نظام گردش شغلی در این بانک فراهم است .در تبیین
سؤال پژوهش مبنی بر امکان استقرار نظام گردش شغلی میتوان بهطور خالصه گفت :زمانیکه
زیرساختهای الزم فراهم شود ،امکان استقرار نظام گردش شغلی نیز فراهم میشود .بدینمعنا که
برای استقرار نظام گردش شغلی باید فرهنگسازمانی حاکم از اجرای گردش شغلی در آن
سازمان حمایت کند و منابع انسانی نیز مهارت و آمادگی الزم جهت شرکت در برنامههای گردش
شغلی را دارا باشند .بهعالوه ،قوانین و مقررات سازمان نیز باید اجازه گردش در مشاغل را به
کارکنان بدهد.
با همۀ این تفاسیر ،آنچه برای استقرار نظام گردش شغلی پیشنیاز محسوب میشود ،وجود
مشاغل مشابه و همخانواده است .این مهم نیز در ساختار سازمانی مشخص میشود ،چراکه تمامی
کارکردها و وظایف ،گروهبندیهای کار و ارتباطات میان آنها در ساختار سازمانی و باتوجهبه
نمودار سازمان 1نمایان میشود .در مورد سؤال دیگر پژوهش که آیا باتوجهبه ساختار سازمانی
موجود ،امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه کارگران وجود دارد؟ باید اشاره نمود
که امکان استقرار نظام گردش شغلی بهلحاظ ساختار سازمانی موجود در بانک رفاه کارگران در
حد متوسط است .در تبیین این سؤال میتوان گفت که یکی از زیرساختهای بسیار ضروری برای
استقرار نظام گردش شغلی ساختار سازمانی میباشد .آنچه در ایجاد نظام گردش شغلی نقش
مهمی ایفا میکند ،انعطافپذیری در ساختار سازمانی است .بهعالوه در طراحی مشاغل الزم است
داشتن گردش در مشاغل برای مدیران و کارکنان تعریف شود .و همچنین برای فراهم شدن امکان
استقرار نظام گردش شغلی ،الزم است که کارکردها و وظایف ،گروهبندیهای کار (تعیین مشاغل
همخانواده) ،تعیین ارتباطات بین گروهها و ...در نمودار سازمانی معین شود .همچنین در مورد
سؤال دیگر پژوهش مبنی بر اینکه آیا باتوجهبه فرهنگسازمانی موجود ،امکان استقرار نظام
1. Organization Chart
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گردش شغلی در بانک رفاه کارگران وجود دارد؟ باید اذعان نمود باتوجهبه نتایج پژوهش ،امکان
استقرار نظام گردش شغلی بهلحاظ فرهنگسازمانی موجود در بانک رفاه کارگران در سطح باال
فراهم است .فرهنگسازمانی ،یکی از زیرساختهای الزم برای ایجاد گردش شغلی است .در
سازمان باید بهروز نگهداشتن مهارتهای مدیران و کارکنان ازطریق باالبردن سطح آگاهی و
بهروزرسانی دانش مدیران و کارکنان مورد حمایت قرار گیرد .این مهم از طریق آموزش و توسعۀ
کارکنان امکانپذیر میشود .لذا در یک سازمان الزم است که مدیران ارشد از استقرار و اجرای
نظام گردش شغلی حمایت کنند تا گردش شغلی بین تمامی مدیران و کارکنان سازمان نهادینه
شود.
همچنین نتیجه بررسی درخصوص این سؤال پژوهش که آیا باتوجهبه قوانین و مقررات
موجود ،امکان استقرار نظام گردش شغلی در بانک رفاه کارگران وجود دارد؟ با درنظرگرفتن
یافتههای پژوهش میتوان نتیجهگیری کرد که بستر برای استقرار نظام گردش شغلی بهلحاظ قوانین
و مقررات موجود در بانک رفاه کارگران فراهم نمیباشد .یکی از نکات اصلی و حائزاهمیت در
گردش شغلی ،آموزشدیدن کارکنان حین خدمت و بدون منفکشدن از کار است .لذا الزم
است که در قوانین و مقررات تعریفشدۀ سازمان این امکان وجود داشته باشد که کارکنان
سازمان بتوانند در مشاغل همخانواده گردش داشته و جابهجا شوند تا بتوانند بدون منفکشدن از
کار ،آموزش ببینند؛ چراکه الزم است بهعنوانمثال ،کارکنان در طی یک دورۀ زمانی مشخص
(یک روز در هفته) بهتناوب کار خود را به دیگران واگذار کنند و خود از شغلی به شغل دیگر
بروند .الزمۀ این مهم ،تعریف آن در قوانین و مقررات سازمان است و درنهایت در مورد سؤال
آخر پژوهش مبنی بر اینکه آیا باتوجهبه مهارت و آمادگی منابع انسانی ،امکان استقرار نظام
گردش شغلی در بانک رفاه کارگران وجود دارد؟ باعنایتبه یافتههای حاصل از تجزیهوتحلیل
سؤال چهارم جزئی پژوهش ،نتیجهگیری میشود که بستر برای استقرار نظام گردش شغلی
باتوجهبه مهارت و آمادگی منابع انسانی در بانک رفاه کارگران در حد باال فراهم است .عالوهبر
تمامی موارد مطرحشده در سؤاالت قبلی ،ازجمله ساختار سازمانی ،فرهنگسازمانی و قوانین و
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مقررات ،اگر کارکنان تمایل به گردش شغلی نداشته و مهارت کافی را نیز برای اجرای آن کسب
نکنند ،استقرار نظام گردش شغلی امکانپذیر نیست .بنابراین الزم است که کارکنان در وهلۀ اول
خود را با سازمان یکی دانسته و از اجرای گردش شغلی در سازمان استقبال کنند و با باالبردن
سطح دانش و مهارت خود ،آمادگی الزم را برای اجرای گردش شغلی در سازمان باال ببرند ،تا
بتوانند هم عملکرد خود را افزایش دهند و هم باعث اثربخشی و بهرهوری سازمان شوند .درپایان
باید اشاره کرد که در بانک رفاه کارگران بهطورکلی ،مشاغل ،دارای سنخیت و مشابهت بیشتری
هستند .کارکنان بانک نیز از طریق جریاناتی مانند استخدام و گزینش ،دارای سطح تحصیالت
نسبتاً مشابهی هستند و به علت الزاماتی که در بانک وجود دارد ،احتماالً در رشتههای تحصیلی نیز
باهم تاحدی اشتراک دارند .البته تفاوتهایی نیز وجود دارد که این تفاوتها هم بهواسطۀ
آموزشهای بدو خدمت ،آموزشهای ضمن خدمت و یا مدیریتکردن دانش ازجمله تسهیم و
انتقال دانش ،میتواند تعدیل شود و دانش و تجربیات مشابه و همسنخ را میان کارکنان ،درپی
داشته باشد .این نکات بیانگر این است که کارکنان بانک ،آمادگی و مهارت الزم برای تجربۀ
گردش شغلی در بانک را داشته و از آن استقبال میکنند .بهعالوه آنچه در بانک رفاه مشاهده شد،
حمایت فرهنگسازمانی حاکم بر بانک از اجرای گردش شغلی است .اما مانعی نیز در اجرای
کامل و صحیح گردش شغلی در بانک رفاه کارگران وجود دارد و آن قوانین و مقررات حاکم بر
بانک است که احتماالً در زمینۀ گردش شغلی ،انعطاف الزم را ندارد و بعضاً احتمال میرود که
مانع خالقیت ،پویایی و رشد کارکنان و سازمان در این زمینه شود.
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