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بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری مشتریان؛ تبیین نقش انواع تعهد سازمانی و
اعتماد و رضایت کارکنان بهعنوان مشتریان داخلی
منصور کاظمی

گروه مدیریت مالی و حسابداری ،واحد زرقان دانشگاه آزاد اسالمی ،زرقان ،ایران
دکتر اماناله راهپیما

استادیار گروه مدیریت و اقتصاد ،واحد زرقان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زرقان ،ایران
چكیده -هدف پژوهش بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری مشتریان؛ تبیین نقش انواع تعهد سازمانی و اعتماد
و رضایت کارکنان بهعنوان مشتریان داخلی میباشد .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوۀ
گردآوری دادهها توصیفی  -پیمایشی مبتنی بر مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعه آماری پژوهش حاضر
شامل مدیران و کارکنان بانک تجارت استان بوشهر میباشد .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه
بوده است .جهت سنجش روایی پرسشنامه از آزمونهای روایی واگرا ،روایی همگرا در نرمافزار  PLSاستفاده
شده است .همچنین از آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان-
دهنده آن است که بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری مشتریان؛ تبیین نقش انواع تعهد سازمانی و اعتماد و
رضایت کارکنان بهعنوان مشتریان داخلی تاثیر مثبت و معناداری دارد .با توجه به اینکه متغیرهای یافتههای
پژوهش نشاندهنده آ ن است بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری مشتریان؛ تبیین نقش انواع تعهد سازمانی و
اعتماد و رضایت کارکنان به عنوان مشتریان داخلی تاثیر مثبت و معناداری دارند ،میتوان با استفاده از شیوههای
مخ تلف که در قسمت پیشنهادات ارائه شده است ،این تاثیرات را افزایش داد.
کلید واژهها :وفاداری مشتریان ،تعهد سازمانی و اعتماد ،رضایت کارکنان
مقدمه
صاحبان کسبوکارهای موفق میدانند که با ارزشترین سرمایه آنها ،نیروی انسانی آنهاست ،همان افرادی که
شرکت و کسبوکار آنها را شکل دادهاند .قدم گذاشتن در مسیر افزایش راحتی و انگیزه کارمندان و تبدیل آنان
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به کارمندانی وفادار ،باعث میشود خروجی و کارآمدی کسبوکارها افزایش یابد (لی .)2018 ،1سازمانها برای
دستیابی به موفقیت و رقابت با دیگر سازمانها نیازمند منابع انسانی متعهد ،وفادار و دارای انگیزه هستند .نیروهایی
که افزون بر انجام وظایف محوله ،خود را وقف سازمان نموده و برای تحقق اهداف آن از هیچ تالشی دریغ
نورزند .این افراد نقشی فراتر از کار تکلیفی در سازمان بازی میکنند و خود را وفادار به سازمان دانسته و شکست
و موفقیت سازمان را از آن خود تلقی میکنند .امروزه با توجه به شرایط رقابتی حاکم بر سازمانها یکی از
بزرگترین درگیریهای ذهنی یک سازمان ،از دست دادن کارمندان و تبعا از دست دادن مشتریان بهواسطه
ترک مجموعه ازسوی کارمندان است .برای اینکه یک سازمان بتواند کارمندان خود را وفادار کند باید اصولی
را در رفتار با آنها رعایت کند (سرفراز.)2018 ،2
صنعت بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست .و وفاداری کارمندان بانکها نقش بسیاری موثری در بهبود
عملکرد بانکها دارد .در واقع یک کارمند وفادار خود را بخشی از مجموعه میبیند و همانند مالک و سهامدار
مجموعه عمل می کند ،ویژگی توصیفی این افراد عدم توجه آنها به خودشان است (حتی وقتی که الزم است به
خود توجه کنند) (ایقبال .)2018 ،3آنها همانند چرخی هستند که هرگز صدا نمیدهند و بنابراین هرگز نیاز به
روغنکاری ندارند .اینگونه کارمندان مشارکت بیشتری در کارها داشته و ایدههای نوآورانه بیشتری ارائه
میدهند ،برای انجام کارهای مختلف داوطلب میشوند و افراد را برای استخدام در مجموعه ترغیب میکنند
(آرکمی ،)2018 ،4نسبت به مجموعه تعصب دارند و از آن در مقابل دیگران دفاع میکنند .در مقابل اینگونه
کارمندان وفادار بانک نیز باید وفاداری خود را به آنها نشان دهد و قدردان این نوع از کارمندان خود باشد.
بانکها برای اینکه بتواند کارمندان وفادار داشته باشد یا وفاداری کارمندان خود را حفظ کند باید اصولی را
رعایت کنند و شرایط خاصی را پدید آورند .سالهاست که حکایت سختی و مشکالت کار درمحیط بانکها در
دل اکثریت کارکنان بانکهاست ولی با این همه هنوز هم میتوان شاهد بود که کارمندان بانکها نسبت به شرایط
کاری خود نگران و شاکی هستند .امروزه گفته میشود که کار در بانک را باید در زمره مشاغل سخت و زیانآور
به حساب آورد.
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اکثر کارمندان از مدیریت و سیستم درون سازمانی بانکها ناراضی هستند که قطعا چنین برداشت و باوری
در بین کارکنان بر روند بهرهوری و پیشرفت سازمانی بانکها تاثیر منفی خواهد داشت که این وضعیت هزینه
گزافی برای سازمان متبوع به دنبال خواهد داشت .از سوی دیگر نقش محوری بانکها در اقتصاد کشور ،خصوصا
در شرایط حاکم جهانی چند سال گذشته در تقابل با ایران که تالش تاثیرگذار و تعیینکننده این سیستم موجب
گذر کشور و دولت از شرایط حاکم شد (احمد .)2017 ،1غیر قابل قیاس بودن ساعات کار مفید کارکنان بانکها
با بیشتر ادارات و سازمانها سختی و مشقت کارهایی از قبیل تحویلداری و تعهدهایی که در بانکها برای
مسئولین شعب پدید میآید .حضور همیشگی کارکنان بانکها در همه شرایط جوی و مناسبتی و حتی بحرانهای
اجتماعی و سیاسی موجبات فرسایش شدید جسمی و ذهنی کارکنان بانکها در دوره اشتغال و بعد ازآن را
فراهم ساخته است .شغل و حرفهای که فینفسه اضطرابآور و تنشآفرین برای هر انسان است که عالوه بر همه
این دشواریها ،کمبود فضای کاری و امکانات رفاهی موجود بانکها را نیز میتوان اشاره کرد (والسه و
همکاران .)2013 ،2از سوی دیگر خطراتی که متوجه کارکنان بانکها میباشد :از قبیل چکهای جعلی و تقلبی،
کسر صندوق ،سرقت و مواردی از این قبیل؛ در کنار عدم استفاده از مزایای شغلی از قبیل مرخصیهای ساعتی
و روزانه به دالیل مختلف .در حالیکه کار مفید انجام شده توسط کارکنان بخش اداری کشور کمتر از دوساعت
در روز ارزیابی میشود ساعت کارمفید روزانه انجام شده توسط کارکنان بانکها بیش از  6ساعت در روز است
که فشار بیش از حد مشتریان بهواسطه نیاز بانکها به مشتری ،خود موجب فشارهایی روحی مضاعفی بر کارکنان
بانکها میشود.
کارکنان بانکها همیشه از استرس ناشی از کار رنج میبرند و این دغدغه فکری و ذهنی برای به سالمت
گذشتن از یک روز بیضرر کاری را همراه خود دارند .کارکنان بانکها به سبب مواجهه با همه گروههای
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در جامعه باید از یک ظرافت و پذیرش در نوع برخورد و به تعبیری دارای یک
بینش رفتاری مبتنی بر روانشناسی افراد باشند تا بتوانند از تقابل با همه قشرها سربلند از اصل تکریم ارباب رجوع
گذر کنند .که البته این مهم در سایه وفاداری کارمندان قابل دسترسی است .با در نظر داشتن تمام مشکالت که
کارمندان بانک با آن دست به گریبان هستند ،تبدیل آنان به مشتریان وفاداری از اهم وظایف صنعت بانکداری
است .مشکالت فوقالذکر فقط مربوط به یک بانک نمیشود در واقع در همه بانکها با برندهای مختلف این
مشکالت به چشم می خورد .و متاسفانه در ادبیات موضوعی کمتر به این موضوع پرداخته شده است .با در نظر
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داشتن تمام مشکالت که کارمندان بانک با آن دست به گریبان هستند ،تبدیل آنان به مشتریان وفاداری از اهم
وظایف صنعت بانکداری است .بنابر این در پژوهش حاضر محقق سعی دارد که به این سوال پاسخ گوید که آیا
پذیرش وظایف سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان با توجه به نقش میانجی مولفههای فرهنگ
سازمانی تاثیر معنیداری دارد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
وفاداری کارمندان که از آنان بهعنوان مشتریان داخلی سازمان یاد میشود ،یکی از موضوعهایی است که امروزه
از دیدگاه بسیاری از مدیران بهویژه در بخش خدمات ،بهعلت فضای رقابتی حاکم بر آن از جایگاه ویژهای
برخوردار است .نکته بسیار درخور توجه در این صنایع ،نقش مؤثر کارکنان در خلق ارزش است به گونهای که
میتوان گفت حفظ و نگهداری مشتریان وفادار ،بدون کارکنان راضی و وفادار امکانپذیر نیست ،چرا که
کارکنان وفادار ،خدمات را با کیفیت باالتری ارائه میکنند و در جلب رضایت مشتری و وفادار نمودن آنها سهم
بسزایی دارند (قرهچه و دابوییان .)13۹8 ،کارمندان وفادار در یک مجموعه در شمار بهترین کارمندان از نظر
کارآیی و سودآوری نباشند و به اصطالح کارمند ستاره نباشند ولی این کارمندان وفادار ،عضو باارزشی برای
مجموعه محسوب میشوند که از دست دادن آنها معموال گران تمام میشود و مشکالت بسیاری را بهوجود
میآورد زیرا اینها کسانی هستند که مجموعه را جزئی از خود میدانند و نظر مشتریان را نسبت به مجموعه همواره
مثبت نگه میدارند .بنابراین حوزۀ وفاداری کارمندان در صنعت بانکداری از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدل مفهومی تحقیق

مدل مفهومی تحقیق بر اساس مطالعات یو و همکاران
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فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی

پذیرش وظایف سازمانی بر وفاداری نگرشی کارکنان با توجه به نقش میانجی مولفههای فرهنگ سازمانی
در بانک تجارت استان بوشهر تاثیر معنیداری دارد.
پذیرش وظایف سازمانی بر وفاداری رفتاری کارکنان با توجه به نقش میانجی مولفههای فرهنگ سازمانی در
بانک تجارت استان بوشهر تاثیر معنیداری دارد.
فرضیههای فرعی

پذیرش وظایف سازمانی بر وفاداری نگرشی کارکنان با توجه به نقش میانجی مولفههای هویت سازمانی در
بانک تجارت استان بوشهر تاثیر معنیداری دارد.
پذیرش وظایف سازمانی بر وفاداری نگرشی کارکنان با توجه به نقش میانجی مولفههای انگیزش سازمانی
در بانک تجارت استان بوشهر تاثیر معنیداری دارد.
پذیرش وظایف سازمانی بر وفاداری نگرشی کارکنان با توجه به نقش میانجی مولفههای تعهد سازمانی در
بانک تجارت استان بوشهر تاثیر معنیداری دارد.
پذیرش وظایف سازمانی بر وفاداری رفتاری کارکنان با توجه به نقش میانجی مولفههای هویت سازمانی در
بانک تجارت استان بوشهر تاثیر معنیداری دارد.
پذیرش وظایف سازمانی بر وفاداری رفتاری کارکنان با توجه به نقش میانجی مولفههای انگیزش سازمانی
در بانک تجارت استان بوشهر تاثیر معنیداری دارد.
پذیرش وظایف سازمانی بر وفاداری رفتاری کارکنان با توجه به نقش میانجی مولفههای تعهد سازمانی در
بانک تجارت استان بوشهر تاثیر معنیداری دارد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه جمعآوری داده پیمایشی است .جامعۀ آماری تحقیق،
مدیران و کارکنان بانک تجارت استان بوشهر به تعداد  871نفر است .نمونهگیری به روش غیرتصادفی در دسترس
انجام خواهد شد که تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان  26۹نفر انتخاب شد .جهت تجزیه و تحلیل آماری
از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محققساخته شامل
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گویههای مدل مفهومی میباشد .در این تحقیق ،برای تجزیه و تحلیل دادههای بهدست آمده از نمونهها از
روشهای آمار استنباطی استفاده شده است.
ابزار جمعآوری دادهها
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محققساخته شامل گویههای مدل مفهومی میباشد.
سواالت

متغیرها

برای انجام دادن وظایف کاریم ،صرفنظر از مشکالت موجود ،تمام
انگیزش

تالشم را بهکار میگیرم.

سازمانی

وقتی سر کار هستم ،زمان به کندی میگذرد.

کارکنان

احتماالً به اندازه افراد دیگری که کار مشابهی با کار من انجام میدهند،
کار نمیکنم.
همکاران من تا چه حد زیادی در انجام امور محوله به آنها احساس

تعهد سازمانی مسئولیت میکنند.
کارکنان

من از میزان احترام و نوع برخوردی که مافوق (سرپرست)برای من
قایل است ،رضایت زیادی دارم.

زمانیکه فردی از سازمان من انتقاد میکند حس میکنم به من توهین
میکند.
من بسیار مایلم آنچه را که دیگران راجب سازمانم گمان میکنند
هویت

بدانم.

سازمانی

موفقیت سازمانم موفقیت خودم است.

کارکنان

زمانیکه دیگران از سازمانم تعریف میکنند حس میکنم از من
تعریف میکنند.
اگر گزارشی در رسانهها سازمانم را نکوهش کند احساس شرمساری
میکنم.

وفاداری

من از اینکه بگویم در این سازمان کار میکنم افتخار میکنم.
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من تمایل زیادی به انجام تالشهای قابل مالحظه برای سازمان دارم.
رئیس من  ،همه پستها را به دوستان خود میدهد.

پذیرش

من با اهداف سازمانم کامال آشنا هستم.

وظایف

تقسیم کار در این سازمان منصفانه است.

سازمانی

هنجارهای رهبری این سازمان به ترقی کمک میکند.

محاسبه پایایی ابزار تحقیق با روش پیالاس
پایایی این تحقیق مطابق با روش پیالاس از سه طریق ضرایب بارهای عاملی ،ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی
ترکیبی بررسی شده است.
ضرایب بارهای عاملی
شکل ذیل مدل تحقیق را به همراه ضرایب بارهای عاملی نشان میدهد .با توجه به اینکه کلیه بارهای عاملی باالتر
از  0.4میباشند ،لذا مدل از پایایی مناسب برخوردار است.
آلفای کرونباخ
نتایج آزمون آلفای کرونباخ که با استفاده از نرمافزار اسمارت پیالاس 1انجام شد در جدول ذیل به اختصار ارائه
گردیده است .چون مقادیر آلفا باالتر از  0.7میباشد حاکی از پایایی مناسب مدل دارد.
ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی پرسشنامه
آلفای کرونباخ

متغیرها

انگیزش سازمانی کارکنان

0.76

تعهد سازمانی کارکنان

0.71

هویت سازمانی کارکنان

0.82

وفاداری کارکنان

0.83

پذیرش وظایف سازمانی

0.86

Smart PLS
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پایایی ترکیبی (سیآر)1
نتایج آزمون پایایی ترکیبی که با استفاده از نرمافزار اسمارتپیالاس 2انجام شد به اختصار در جدول ذیل ارائه
گردیده است .چون مقادیر پایایی ترکیبی باالتر از  0.7میباشد لذا مدل پایایی مناسبی دارد.
نتایج مربوط به پایایی ترکیبی)(CR

محاسبه روایی با روش

متغیرها

پایایی ترکیبی

انگیزش سازمانی کارکنان

0.86

تعهد سازمانی کارکنان

0.83

هویت سازمانی کارکنان

0.8۹

وفاداری کارکنان

0.۹0

پذیرش وظایف سازمانی

0.۹2

پیالاس3

در این تحقیق با کمک نرمافزار اسمارت پیالاس روایی پرسشنامه ،به وسیلۀ روایی واگرا محاسبه گردید.
روایی همگرا
با توجه به اینکه در این پژوهش مقدار اوه (متوسط واریانس استخراج شده) برای هر یک از متغیرها بیشتر از 0.5
است  ،این اعداد حکایت از روایی همگرای مناسب مدل دارند .با در نظر گرفتن مقدار مناسب برای آلفای
کرونباخ ( 0.7کرونباخ ،)1۹51 ،4برای پایایی ترکیبی ( 0.7نونالی )1۹78 ،5و برای اوه ( 0.5فرنل و الکر)1۹81 ،6
میباشد و مطابق با یافتههای حاصل تمامی این معیارها در مورد متغیرها مقدار مناسبی اتخاذ نمودهاند ،میتوان
مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر را تائید ساخت.

1

CR: Composite Reliability
Smart PLS
3
PLS
4 Cronbach
5 Nunnally
6 Fornel & Larker
2
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نتایج حاصل از روایی همگرا تحقیق
متغیرها

AVE

انگیزش سازمانی کارکنان

0.64

تعهد سازمانی کارکنان

0.71

هویت سازمانی کارکنان

0.75

وفاداری کارکنان

0.74

پذیرش وظایف سازمانی

0.66

منبع :یافتههای تحقیق

روایی واگرا
برای محاسبه میزان روایی واگرای از روش فورنل و الرکر استفاده میشود .نتایج روایی واگرا در جدول ذیل
بیان شده است.
نتایج حاصل از اندازهگیری روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
متغیر
انگیزش سازمانی
کارکنان
تعهد سازمانی
کارکنان
هویت سازمانی
کارکنان
وفاداری کارکنان
پذیرش وظایف
سازمانی

انگیزش سازمانی تعهد سازمانی هویت سازمانی
کارکنان

کارکنان

کارکنان

وفاداری

پذیرش وظایف

کارکنان

سازمانی

0.7۹
0.75

0.77

0.74

0.71

0.82

0.76

0.68

0.68

0.86

0.63

0.60

0.52

0.63

0.74

منبع :یافتههای تحقیق

برازش مدل ساختاری
در این تحقیق برازش مدل ساختاری بدون حضور متغیر تعدیلگر و با در نظر داشتن متغیر تعدیلگر اندازهگیری
میشود.
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مقادیر تی نشان میدهد که کلیه فرضیهها با توجه به اینکه از عدد  1.۹6بیشتر میباشند ،مورد پذیرش قرار
میگیرند.
با در نظرگرفتن ضریب مسیر متغیر تعاملی روابط که عدد  0.347میباشد ،می توان نتیجه گرفت که متغیر
تعدیلگر روابط دولتی به میزان  %35از تغییرات متغیر کارآفرینی بر عملکرد صادرات را تعدیل میکند.
پیشنهادات تحقیق
با تایید شدن تمام فرضیههای تحقیق ،پیشنهادهای ذیل ارائه میشود؛
پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیات
با توجه به تأیید شدن فرضیات تحقیق ،پیشنهادات زیرجهت بهرهبرداری توسط مدیران بانک تجارت ارائه
میگردد:
پذیرش وظایف سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان با توجه به نقش میانجی مولفههای
هویت سازمانی در بانک تجارت تاثیر معنیداری دارد.

با توجه به تاثیر پذیرش وظایف سازمانی بر هویت سازمانی کارکنان ،به مدیران بانک تجارت پیشنهاد میشود
که با برگزاری کالسهای آموزشی و یا دورهمیهای غیر رسمی ولی کنترل شده در هر ماه رسالت کارکنان در
قالب سخنرانی و یا توزیع بوروشورهای دوستانه القا نمایند.
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با توجه به تایید تاثیر هویت سازمانی کارکنان بر وفاداری کارکنان بانک تجارت به مدیران پیشنهاد میگردد
تا با استفاده از تحقیقات میدانی (که در این مورد بخصوص تحقیقات میدانی مشاهدهای پیشنهاد میگردد) درصد
هویت کارکنان در راستای رسالت بانک را سنجیده و در صورتیکه براساس شواهد این تعهدات قوی نباشد،
تالش نمایند تا با شیوههای افزایش رضایت مانند دریافتهای بیشتر برای کارکنان سختکوشتر ،وفاداری آنان
به بانکشان را افزایش دهند.
پذیرش وظایف سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان با توجه به نقش میانجی مولفههای
انگیزش سازمانی در بانک تجارت تاثیر معنیداری دارد.

با توجه به تایید شدن تاثیر پذیرش وظایف سازمانی بر انگیزش سازمانی کارکنان ،به بانک تجارت پیشنهاد
میگردد تا با ترغیب کارکنان به کسب آگاهی در مورد بانک و مقایسه بانک خود با دیگر بانکها انگیزش آنان
را برای فعالیت بیشتر افزایش دهند به صورتیکه ،با شنیدن نام بانک خود در هرجا احساسات آنها برانگیخته شود
و از لحاظ عاطفی مجذوب بانک خود و شرایط کاری خود شوند.
با توجه به تایید شدن این فرضیه به مدیران بانک پیشنهاد میشود با برگزاری مسابقات دوستانه در سطح بانک
و حتی در شعبات مختلف و طراحی سواالتی که رسالت بانک را به تصویر میکشد ،موجبات ارتقا هویت در
کارکنان شوند و از این طریق به کارکنان القا نمایند در رفتارهای خود وفاداری به بانک خود را نشان دهند .از
سوی دیگر موجب شوند حس وفاداری کارکنان به بانک در آنان نهادینه شود .توصیه میشود بدین منظور اقدام
به ایجاد سیستم مناسب تشویق و تنبیه در سطح بانک نمایند .تالش کنند تبعیضها و روابط نامناسب افراد در
محیط کار را حذف کنند .ضمن آنکه استقالل نسبی برای انجام وظایف در اختیار کارکنان قرار دهند.
با توجه به آنکه انگیزش یکی از مسائل کلیدی بوده که بیشک نقش تعیین کنندهای در ابعاد مختلف سازمانی
دارد و سازمانها برای نیل به اهداف بلندمدت و دوام در دنیای رقابتی تجارت امروزی موظف به ایجاد انگیزش
در افراد سازمان هستند و با توجه به آنکه انگیزش بهطور کلی به سه عامل نیازها ،برانگیختنها و مشوقها دسته-
بندی میگردد که براساس این دستهبندیها میتوان با توجه به هریک از عوامل تعیینکننده آن روشهایی برای
ایجاد آن بهوجود آورد.
طرح مزا یای انعطافپذیر :این روش به گونهای است که کارمند بتواند از بین مزایای موجود آنهایی را که
میخواهد انتخاب کند .هدف این است که به هر کارگر یا کارمند فرصت داده شود با توجه به نوع نیاز و شرایط
یا وضعیتی که در آن قرار گرفته است ،مجموعهای خاص از مزایایی را که میخواهد از آنها بهرهمند شود،
انتخاب کند .اگر به همه کارکنان مزایای مشابهی داده شود ،در آنصورت چنین فرض میشود که همگی نیازهای
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همانندی دارند و تردیدی نیست که این فرض نمیتواند درست باشد ،بنابر این با استفاده از مزایای انعطافپذیر
میتوان مزایای حاشیهای و هزینههای مربوط را به نوعی انگیزش برای کارکنان تبدیل کرد .نکته مهم در این
روش اینست که باید در نظر داشت که مزایای انعطافپذیر به گونهای تعیین شوند که هر فرد یا عضو بانک
مجموعهای را انتخاب کند که نیازهای کنونیاش را به بهترین نحو تامین سازد.
تفویض اختیار :با توجه به محدودیتهای زمان ،مهارت ،مغز ،جغرافیای ارتباطات و اطالعات؛ تفویض اختیار
یکی از کلیدهای موفقیت هر مدیر در سازمان متبوع میباشد .با تفویض اختیار سرعت در کار بهوجود میآید و
موجب میگردد تا مدیران فرصت کافی برای نوآوری و خالقیت و دگرگونسازی در سازمان بهدست آورند
عالوه بر این افرادی که در آنها برآورده کردن نیازهای رده باال ایجاد انگیزه میکنند با اختیار تصمیمگیری در
امور احساس غرور و با اهمیت بودن میکنند لذا امور محوله را با دقت هرچه تمامتر انجام میدهند.
پذیرش وظایف سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان با توجه به نقش میانجی مولفههای تعهد
سازمانی در بانک تجارت تاثیر معنیداری دارد.

با توجه به تایید شدن تاثیر پذیرش وظایف سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان ،به مدیران بانک تجارت
پیشنهاد میگردد تا با ترغیب مشتریان به ارائه پیشنهادات و برگزاری جلسات بررسی آن پیشنهادات ،از کارکنان
بخواهند پیشنهاداتی که در راستای رسالت بانک است را با دقت انتخاب و بر اساس آنان رفتارهای خود را تغییر
دهند و بدین سان تعهد سازمانی کارکنان را افزایش دهند.
با توجه به آنکه تعهد سازمانی به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزشهای یک سازمان به
خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای ابزاری (وسیلهای برای دستیابی به اهداف دیگران) است و در واقع یک
نگرش درباره وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر است که بواسطه مشارکت افراد در تصمیمات
سازمانی ،توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را بوجود میآورد ،به مدیران بانک آینده پیشنهاد
میشود باال بردن پیوستگی عاطفی در کارکنان و درگیر کردن هر چه بیشتر آنها با اهداف سازمان را در اولویت
خود قرار داده و موجبات بهبود شبکههای ارتباط اجتماعی در کار را فراهم آورند.
پیامبر اکرم به معاذ بن جبل که به ماموریت یمن اعزام میشد فرمود:
«بَشِّر وَ التُنفِّر ،یسِّرْ وَ التُعَسِّر».
بشارت بده و نفرت ایجاد نکن .آسان بگیر و سخت نگیر.

58

شماره پنجاه و نه ،آذر ماه 1399

ماهنامه پژوهشهای مدیریت و حسابداری

با توجه به این حدیث مشخص میشود مدیر کاردان نه سختگیر است و نه تندرو .او به جای سختگیری
برای انجام کار بیشتر ،به انجام صحیح و درست کارها میاندیشد و به زیردستانش فرصت میدهد تا با تمرکز و
اتقان کارها را پیش ببرند ،بنابراین به مدیران بانک پیشنهاد میشود به طرق ذیل عمل نمایند.
ایجاد امنیت شغلی :کارکنانی که از شغل خود راضیاند و احساس امنیت شغلی دارند ،با انگیزش درونی
انجام وظیفه میکنند .لذا نباید کاری کرد که احساس نگرانی و ناامیدی و ناامنی شغلی در آنان پدید آید.
جلب اعتماد :مدیران باید به گونهای سخن بگویند و عمل کنند که کارکنان به آنان اعتماد نمایند .اگر روابط
مدیران و کارکنان بر اساس دوستی و رفاقت و صمیمت و نه دستوردهی باشد ،محیط کار لذتبخشتر و اعتماد
بیشتر خواهد شد .افراد مستقیم و غیرمستقیم باید در جریان مسائلی که به آنان مربوط میشود قرار گیرند تا شبهات
و ابهامات آنان ـ که دشمن انگیزه است ـ از میان برود .لذا مدیران باید زمان مناسبی را برای پاسخگویی در نظر
گیرند و قبل از بروز شایعات ،افراد را در جریان امور قرار داده و شفافسازی کنند.
مهیا کردن زمینۀ موفقیت و پیشرفت :دستیابی به اهداف شغلی و پیشرفت در مهارت شغلی از انگیزشهای
مهّم بهشمار میآید .مدیران باید با ایجاد آموزشهای مهارتی ،زمینههای موفقیت را تقویت کنند و بیتفاوت از
کنار آن عبور نکنند.
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