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در   HSEبر اساس ابعاد  عوامل موثر بر زندگی شغلی فرد  بندی رتبه بررسی و  

 بانک شهر  کارمندان 
 

 3یرروشن ضم یحهمل ، 2آزاده نكويی اصفهانی ، 1 هستی برقعی پور

 واحد تهران مرکزی  هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 1   

 واحد تهران مرکزی  هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 2

 واحد تهران مرکزی  دانشگاه آزاد اسالمی( HSE) زیست محیطایمنی و   ،بهداشت رشد مهندسی کارشناسی ا3

 

 چكیده 

عوامل موثر بر    ،بسیاری دارند  دیتاکو محققان نیز بر اهمیت آن   با آن روبرو هستند  یامروز   یهاسازمان که    یمشکالت  نیتر  یاز جد   یکی

بازتاب مثبت آن   ،خالق کار کنندو    کار خوب  ط محی  کدر ی  هاانساناست که اگر    نفرض بر ای  .است  HSEزندگی شغلی فرد بر اساس ابعاد  

بانکداری متکی به تعهد و خدمات اختصاصی کارکنان بانک است که در   تموفقی  رواین از    .شودمیدر عملکرد مالی شرکت نیز منعکس  

ب انتظاراتشان  ازهارآورده شدن نیصورت  ارخدمات خود ر  نبهتری  توانندمی  ،و  بانک    بندی رتبهو  بررسی    ،این تحقیق  هدف  .دهند  هائا به 

همچنین   وی  کمّ  شناسیروش حاضر از    پژوهش  در  .باشدمی  شهر  بانک  کارمندان  در  HSE  ابعاد  اساس  بر  فرد  یشغل  یزندگ  بر  موثر  عوامل

و    پیمایشی  -توصیفی  روش گردید  استفاده  مطالعه  پرسشنامه    داده جهت  از  استفاده  با  شد لیکرت    ای  درجهپنج  ها  پایایی    .گردآوری 

های  فرضیهآزمون    .قرار گرفتمورد بررسی    ،تکنیک تحلیل عاملی تاییدیبا استفاده از    هاسازه روایی    پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و

نرم افزار    .ورت گرفتساختاری ص  معادالتی  ابی  مدلنیز با استفاده از تکنیک  سی ارتباط میان متغیرهای تحقیق  بررتحقیق و همچنین  

  عوامل تأثیر کلیه    ،بر طبق نتایج بدست آمده  .های بدست آمده بکار گرفته شدتجزیه و تحلیل داده    برای   SMART-PLSو    SPSSآماری  

مشخص شد که سبک رهبری  همچنین    .فرسودگی عاطفی تشخیص داده شد  ، و مهم ترین عامل  بندیرتبهزندگی شغلی فرد    بر  تأثیرگذار

این در حالی است که سبک رهبری بر استرس    .گذاردمیمثبت و مستقیم  تأثیر    ،ارتباطی کارکنان بانک  هایمهارت یت شغلی و  بر رضا

ض  ،کمردرد  ،شغلی رفتارهای  و  عاطفی  کارکنان  فرسودگی  تولید  دارد  تاثیر د  معکوس  و  بر    بعالوه  .منفی  عاطفی    های مهارت فرسودگی 

نیز   بانک  .دارد  معکوسی  تاثیرارتباطی  در  رهبری  اهمیت سبک  به  توجه  که  کارهایی  راه   ،با  شد  عملکرد    تواندمیپیشنهاد  بهبود  باعث 

اجتماعی و   هایسرمایه  ،شخصی کارکنانشان -کارکنان بانک شده و مدیران را یاری رساند تا با برقراری هر چه تمام تر تعادل زندگی شغلی

 .  اقتصادی بانک را ارتقا دهند

 

 فرسودگی عاطفی  ،سبک رهبری ، زندگی شغلی ،بانک ، HSEدی:  های کلیواژه
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 مقدمه   -1

در   بانکی  بی    رتغیی  جهنتیبخش  دوره  جهانی  اقتصادی  بحران  و  کار  سازمان  کند  ایسابقهدر  می  سپری  بانکداری   . (43) را 

هر  مؤلفه  ترینمهم در  مالی  است  بخش  بانکداری  .اقتصادی  صنعت  افتتاح  با  ،با  دولتی  های  شدی   بانک  های    درقابت  بانک 

  . (1  هستند )ی شغلی خود با فشار روانی باالیی روبرو  ازهانی   نی برای تأمینک کارمندان بخش با  شتربی  .خصوصی روبرو هستند

  هایرقابتدر    دجدی  هایورودیتعداد    شافزای  لبه دلی  هاسازمانجنجالی ترین بحث در فضای رقابتی کنونی است که    رهبری

 .  (5)ند دارمختلفی قرار 

نتیفرسودگ سازمانی    اینشدهبینیپیش  جهی شغلی  باعث مشکالت  فرسودگی شغلی در همه جا    .شودمی  شماریبیاست که 

در  تاحساس مسئولی  رادر معرض خطر فرسودگی شغلی هستند زی شترمتخصصانی که با مردم کار می کنند بی"اما ، وجود دارد 

  ناز بی  ،ه شامل فرسودگی عاطفی ی شغلی دارای ساختاری چند بعدی است کفرسودگ  .(3)  "باشد میاز اشیا    شتربرابر انسان بی

 .  (2است ) نو خودکارآمدی پایی ،ترفتن شخصی

عاطفی    لتحلی  ،  اتادبی  در فرسودگی  بعد  سه  دارای  موضوعی  موفقی  ،فرسودگی  و  سازی  )  تشخصی  است   .(4شخصی 

است  شناسایی شده    زک نیپرستاران و معلمان بلکه در کارمندان بان   ،ان  شکپز  ،فرسودگی شغلی نه تنها در افسران اجرای قانون  

 .  (7را سپری می کند ) ایسابقهدر سازمان کار و بحران اقتصادی جهانی دوره بی  رتغیی جهبخش بانکی در نتی  .(6)

این    ،کار کنند   . . .خالق و  ،از نظر اقتصادی متناسب  ،سالم  ،منای  ،کار خوب  طمحی  کدر ی  ها انساناست که اگر    نفرض بر ای

بانکداری متکی به تعهد و خدمات اختصاصی    تموفقی  ،نبنابرای  . (5در عملکرد مالی شرکت نیز منعکس می شوند )  د عوامل مفی

نی برآورده شدن  است که در صورت  بانک  انتظاراتشان  ازها کارکنان  ارائ  ن بهتری  توانندمی  ،و  بانک  به  را  خود    . دهند  هخدمات 

  رفتار ی کننده های  نبی  شی از پی ک ی  نیهمچنایی و بهره وری کارکنان و  کننده کار  ن ی تعییات ی از عوامل حیکیلی  شغ  ترضای

ها   آن  و    . (4)  باشد میکاری  رحمان  مطالعه  به  توان  می  جمله  آن  از  که  گرفته  صورت  خصوص  این  در  متعددی  مطالعات 

سال   در  رضای  17  20همکاران  که  کردند  مرت  تاشاره  را  وضعیشغلی  به  پاداش  ، سن  ،تاهل  تبط  و  محیتجر  ،نقش  و    ط به 

 ،التیتحصسطح    ،تجنسی  ،در مطالعه خود اشاره کرده اند که سن  19  20همچنین سوماسخاران ولموروگان در سال    .دانستند

فردی به    نادغام اجتماعی و روابط بی  ،تعادل زندگی کاری  ،رشد شغلی   ،کاری  طشرای  ،جنبه های اقتصادی  ،تجربه بانکی   ،درآمد

 .  گذاردمی رکارکنان بانک تأثیشغلی  تطور قابل توجهی بر رضای

  رفتار ی کننده های  نبی  شی از پی ک ی  نیهمچنکننده کارایی و بهره وری کارکنان و    ن ی تعییات ی از عوامل حیکشغلی ی  ترضای

  ، کاهش نارضایتی های کارکنان  ، سازمان شامل کاهش شکایات از بانک  کشغلی برای ی  تهای رضای  تیمز  . باشدمیکاری آنها  

غیبت غیره    ،کاهش  و  آموزش  هزینه ی  رضای  انمی  در  . شودمیکاهش  بر  که  مختلفی  تأثی  تعوامل  بانک  کارمندان    ر شغلی 

آنها    رتأثی  ته به ماهیصورت است که می توان مداخالت مناسب را بست  نتنها در ای  .شناسایی شوند   د عوامل مهم بای  ،   گذارد می

 .  ( 1 انجام داد ) ، یغلش تبر رضای

شغلی کارکنان بانک شهر شناسایی شود و همچنین تاثیر رضایت    ت ی موثر بر رضایرهاسعی بر آن است تا متغی  ، مطالعه  ندر ای

ابعاد    شغلی در  بانک  کارکنان  زندگی شغلی  بر  موثر  عوامل  از  یکی  عنوان  آن    HSEبه  اثر  و جایگاه  قرار گیرد  بررسی  مورد 

استرس شغلی و کمردرد بر عملکرد کارکنان در صنعت    ،فرسودگی عاطفی  ،نرهبری تحول آفری  ن نقشهمچنی  .مشخص شود

تعیی روابط    نکهای  نبانکداری و  بر  تا چه حدی زندگی کاری و  تأثی  های مهارتخانوادگی  بانک  به    ، گذاردمی  ر شغلی کارکنان 

  . شود می بندیرتبه گیرد تا تاثیر آن  مورد بررسی قرار می HSEعنوان سایر عوامل موثر بر زندگی شغلی کارکنان بانک در ابعاد  

 .  استبانک شهر  کارمندان در  HSEعوامل موثر بر زندگی شغلی فرد بر اساس ابعاد  بندیرتبهبررسی و این مقاله   هدف 
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 مبانی نظری 

 (HSE)  زيستمحیطايمنی و   ، بهداشت تيرمدي  ستمسی

صورت یکپارچه و با چینش   به  HSEدار هستند و سیستم مدیریت  ر اصلی توسعه پایمنابع انسانی محو  ،ی پیشروهاسازماندر  

منابع هم سایر  و  انسانی  نیروی  می   ها سازمان  ، افزای  یاری  حادثه  از  دور  به  و  سالم  محیطی  ایجاد  در  که  نحوی به  ، کند را 

 .  ( 7) دارد هاسازمانعملکرد آن تأثیر مستقیمی بر عملکرد نهایی 

ط از  هاانتظارات    ر یغ   یهاسازمان  ،یدولت  ی هاسازمان  ،ها  مهیب  ،نیتأم  یها  رهیزنج   ،جوامع  ،انی)مشتری  خارج  نفعیذ  یرف 

ا  یبرا  (یدولت با    منیمحصوالت  فرآ  زیستمحیطسازگار  داخلهمچنین  و    دیتول  یندها یو    ران یمد  ،)سهامدارانی  سهامداران 

را به    شرفتهیپ   یفناور  یهاسازمان  ، یو بهداشت  ی منیاقدامات ا  ، یقوو    داریپا   ،فاف ش  طیمح  کی   یکارگران( برا  ،رانیمد  ،ییاجرا

و   یمنیا  ،زیستمحیط   تی ریمد  یها  ستمیسکه در واقع همان    سوق داده است  یچند بخش  ت یریمد  یها  ستمیمت اتخاذ سس

به    ی ایمستقل ساختار  یطرح ها  ،موجود  ی تیریمد  یها  ستمیاکثر س  .باشدمی  بهداشت ن  تیریمدیک  هستند که    ازی واحد 

 .  (6) دارند

 

 ريسک   بندیرتبهارزيابی و  

مخاطرات با رویکرد مدیریت    ترین و علمی ترین روش های ساده سازی پتانسیل  رتبه بندی ریسک یکی از کالسیکارزیابی و  

اهمیت   بررسى عوامل و تشخیص نقاط حادثه خیز و خطرآفرین درسازمان به منظور پیگیرى از بروز حوادث از  .ریسک می باشد

به صورت  ،عیت هاى ممکن الوقوع نامعلومى هستند که در صورت وقوعرویدادها یا وض ، ریسک در پروژه .ویژه اى برخوردار است

داراى علل مشخص و نتایج و    ،هر یک ازاین رویدادها یا وضعیت ها   . پیامدهاى منفى یا مثبت بر اهداف پروژه موثر مى باشند

قابل تشخیص هستند زمان  . پیامدهاى  رویدادها مستقیماً در  این  پروژ  ،پیامدهاى  و کیفیت  باشند هزینه  موثر مى  بنابراین    .ه 

مسأله منابع و    .شناسایى ریسک و تعیین میزان پیامدهاى مثبت و منفى آن بر اهداف پروژه از اهمیت خاصى برخوردار است

به طوریکه جامعه بشری و    ،سازمانی قرار داده استایمنی و محیط زیست را در زمره مسایل مهم    ،محدود بودن آن ها بهداشت

بتوان حفظ  ،شاید در آستانه ورود به قرن بیست ودوم  .های در حال توسعه مانند کشور ما ایران با آن روبه رو استبه ویژه کشور

اصلى   انسان  پذیرى  کاهش خطر  که  چرا  نمود  قلمداد  بشر  هاى  چالش  مهمترین  جمله  از  را  انسان  از  صیانت  هدف  و  ترین 

 .  (8) باشدمیایمنى و محیط زیست  ،سیستم مدیریت بهداشت

 

 تعادل زندگی شغلی 

مناسب    ف یتعر  کی  .دارند  یمختلف  یها  تیاولوافراد زندگی و    رایمتفاوت است زشخصی    هر   یبرا  ی زندگ  -تعادل شغل  نیبهتر

زندگ تعادل  افراد    استآن    یشغل   یاز  چهار  که  هر  )زندگقسمت  در  لذت    تیموفق  ،(و شغلفرد  خود    ،ستانود  ، خانوادهی  و 

ب  . را دارند  معنادار روزانه اولو  ی مفهوم  ی شغل و زندگ  نی تعادل  ب  یبند  تیاست که شامل  ( و  هدفو    حرفه )  شغل  نیمناسب 

وجود تعادل    یبه معنا  یتعادل کار و زندگ  .باشد می  مراقبه(  /یخانواده و رشد معنو  ،اوقات فراغت  ،لذت  ،ی)سالمتی  سبک زندگ

سراسر جهان    در  . هر فرد متفاوت خواهد بود  یبرا  ی زندگ  -تعادل شغل  نیبهتر  .ستین  فرد   کی   ی زندگ  ی م جنبه هابرابر در تما

انگ  شتریب  هاسازمان برا  زهیبر  کارکنان  شناخت  ور  شیافزا  یو  دارند  یبهره  کنون  یروین  .تمرکز  بس  یکار  و   یاریاز  پدران  از 

تشک است  لیمادران شاغل  آن  . شده  آن  ی و خانوادگ  ی شغل  یها  نقش  نیب  دلتعا  افتنیها    هدف  توجه  و    است که مورد  ها 

 .  (9) باشد می ها سازمان

 

 کارمندان بانک 

می    ها شکل  توسعه و پیشرفت فراگیر آن  ،در جهت بقاء  هاسازمانعمده نگرانی و تکاپوی    ،در محیط رقابتی کسب و کار امروز

  ،ها  تحصیل آن ی هستند کههایسرمایهاسایی و بهره گیری بهینه از منابع و درپی شنمدیران  ، در راستای این هدف خطیر .گیرد
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کارا ترین و بهره    ، مذکور را به اثر بخش ترین  های سرمایهپیروز این میدان مدیرانی هستند که    . و زحمات فراوانی دارد  هزینه ها 

به کا انسانی عمده منابع هرسازمانی متوجه مناب  .ر گیرندور ترین طرق ممکن  فنی است که  ،ع  انسانی    مالی و  سرمایه  مسلماً 

 ( 10 ) کننده ی سمت و سوی دیگر سرمایه هاست تعیین

کاری خود را   از آنجایی که کارکنان بانک بیشتر زندگی   .یی که ارتباط مستقیم با افراد جامعه دارد بانک استهاسازمانیکی از  

 همدلی از   ذاری و صبر و حوصله در برخورد با افراد و روحیهگه خدمتروحی  داشتن  ، کنند  تباط مستقیم با مردم سپری میار  در

مهم    بنابر این داشتن رهبرانی خدمتگزار که نه تنها خود به خدمت به عنوان یک اصل  ، آید  این شغل به حساب می   ضروریات

 شک وجود چنین رهبرانی در  بی  .درس  بسیار ضروری به نظر می  ،بخشند  لهام میبه زیر دستان خود نیز ا  د بلکه آن ران نگر  می

 .  (1 1  یفا نماید )ها ا  مهمی در بهبود کیفیت خدمات ارایه شده از سوی بانک  نقش تواند میبخش عمومی  

 

 بانک شهر 

بانکداری ایران بوده که در تالش  های مختلف در صنعت  گذاری در بخشسرمایه  ، پولی  ،های متنوع مالی   بانک شهر با فعالیت

متمایز    ،داشتن خدمات متنوع  .المللی حضوری فعال داشته و خدماتی متمایز ارائه دهد)سطح کشور( و بین  ر داخلیدر بازا  است

با ارائه مدل  ویژگی   و نوآور از اشخاص حقیقی و حقوقی را در داخل و    ، های کسب و کار بانک  های این بانک خواهد بود که 

پذیری برای ها محقق شود و موجبات چابکی و انعطاف  واع بانکداریدر ان  مداری  پوشش خواهد داد تا مشتری  ارج از کشورخ

  دهی در هر لحظه و مکان با بهره سرآمدی در ارائه خدمات و سرعت  . ای را فراهم کندهای حرفه  فعالیت  تعالی سازمانی و انجام 

فنآوری از  و    گیری  هزینهاطالعات  کاهش  ذینفعان  همچنین  منافع  که  سازمانی  سود   بانک   های  و  تامین  را   را  پایدار  آوری 

  کارکنان در جهت کسب جایگاه برتر در بانک   ،مدیران  ،ارتقاء و توانایی سازمان  .باشدمیاز اهداف بنیادی بانک    ،کندتضمین می

 .  باشدمیهای خصوصی هدف دیگری است که بانک برای تحقق آن در تالش 

 

 روش تحقیق

که    ینکته ا  .موضوعات مورد نظر الزم است  یبررس  یبرا  یود چه روش پژوهش مشخص ش  است که  نیمقصود ازروش پژوهش ا

با پژوهش  روش  انتخاب  ا  د یدر  داشت  نظر  پژوهش  نیمد  روش  انتخاب  که  امکانات    یبستگ  است  و  پژوهش  نوع  و  هدف  به 

پژوهش توص  .است  یشیمای پ   -  یفیروش توص  ،پژوهش  نیا  در   قی روش تحق  .آن دارد  ییاجرا   ، چرا که هدف  ،است  یفیروش 

  در  .باشد میبه عنوان مطالعه موردی    شهر  بانک  در کارمندان  HSE  ابعاد   اساس  بر  فرد  یشغل  یزندگ  بر  موثر  عواملتوصیف  

نیز جهت مطالعه استفاده   پیمایشی  -توصیفی  پژوهش روشهمچنین از   .ی استفاده شده استکمّ  شناسیروشحاضر از  پژوهش 

ساده ترین    . ی یک یا چند جنبه از امور هستنددر مطالعاتی است که در پی توصیف کمّیمایشی  تحقیق پ   کاربرد  .گردیده است

ها با   ها و مقایسه آن جهت دستیابی به واقعیت ،شروایناز همچنین  . پیمایشی با هدف واقعیت نمایی صورت می گیرد پژوهش 

د را دخالت و هیچ گونه استنتاج ذهنی وضعیت موجودر این نوع تحقیق محقق سعی دارد بدون هیچ    . استفاده می شود  یکدیگر

 . شودمی( و از روش مدل معادالت ساختاری برای بررسی رابطه بین متغیرها بهره گرفته 20گزارش کند )

پژوهش  این  و    در  است  بوده  ترکیبی  بصورت  ها  داده  آوری  جمع  دروش  کتابخانهاز  روش  گردو  جهت  میدانی  و  وری  آ  ای 

استفاده   استاطالعات  توصیفی  .شده  تحقیق  و  میدانی  روش  پرسشنامه  ،در  طریق  از  معموالً  توصیفی  یا    ،مصاحبه  ،اطالعات 

آوری می شوند آماری    .مشاهده جمع  میان جامعه  تنظیم شده در  پرسشنامه ی  توزیع  نیز شامل  پژوهش  این  میدانی  بخش 

 .  باشدمیتحقیق 

تهیه و تنظیم پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت انجام   .شده استاستفاده  ها از پرسشنامه به صورت بسته  برای جمع آوری داده 

از مجموعه   .خواهد شد است  عبارت  پرسش پرسشنامه  از  مقیاس(  ای  )دارای  بسته  یا  باز  به صورت  که  تا  طراحی شده  ها  اند 

 .  (12 ) اقعیت از طریق آن ارزشیابی شودوضعیت نگرش افراد نسبت به یک و
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 حلیل داده هاهای تجزيه و ت روش

های آماری توصیفی  های آماری استنباطی و روشتوان به دو دسته روش ی آماری مورد استفاده در این پژوهش را میهاروش

توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی و های آمار  دهندگان از روشهای عمومی پاسخبرای بررسی و توصیف ویژگی  .تقسیم کرد

است استفاده شده  متغیرهای   .میانگین  میان  رابطه ی  و  میپردازیم  سازه  روایی  بررسی  به  عاملی  تحلیل  از  استفاده  با  سپس 

 .  در ادامه این اصطالحات به اختصار شرح داده می شوند .تحقیق را با استفاده از مدل معادالت ساختاری بررسی می کنیم

در این قسمت نیز معیارهای   .رسدیا دورنی تحقیق میگیری نوبت به بررسی مدل ساختاری  های اندازهز اعتبارسنجی مدلپس ا

 .  ورده شده استآ 1 اعتبارسنجی مدل ساختاری در جدول 

 

 

 معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری  -1  جدول  

 تفسیر شاخص  شاخص نوع اعتبار 

 اعتبار مدل 
  1ضریب تعیین 

(R2) 

زا سط متغیرهای برونزا را نسبت به واریانس کل آن توواریانس توضیحی یک متغیر درون

 ./333تر از گبزر ،قوی ./670برای این شاخص مقادیر بزرگتر از  . کندگیری میاندازه

 .  شودضعیف تلقی می ./190 متوسط و کمتر از 

 2ضرایب مسیر  اعتبار مدل 
مقدار و معناداری آنها   ،باید بر اساس عالمت جبریضرایب مسیر بین متغیرهای مکنون 

 .  بررسی شوند

|t|> 1. 96 Significant at P<0. 05, |t|>2. 58 Significant at P<0. 0 1 

 
 برای بررسی رابطه میان متغیرهای تحقیق   مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرايب استاندارد -1  نمودار  

 
1 - Coefficient of Determination 

2 - Path Coefficients 
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 سبکدر این مدل    .دده نشان میمدل اصلی تحقیق    مدل معادالت ساختاری را در حالت تخمین ضرایب استاندارد  1  نمودار  

  د یتول  ضد   یرفتارها  و   ارتباطی  هایمهارت  ، یعاطف  یفرسودگ  ، کمردرد  ، یشغل  استرس  ، یشغل  تیرضا  و   مستقل  ریمتغ  یرهبر

 .  باشدمی وابسته ریمتغ

 
رابطه میان متغیرهای برای بررسی    (t-value)   معناداریمدل معادالت ساختاری در حالت قدرمطلق    -2نمودار  

 تحقیق

 

معادالت    این مدل در واقع تمامی . دهد( نشان میt-valueمدل تحقیق را در حالت قدر مطلق معناداری ضرایب ) 2ر نمودا

ضریب مسیر و بار عاملی در سطح   ،بر طبق این مدل  . کند آزمون می ،tرا با استفاده از آماره  رابطه میان متغیرها ساختاری

 .  باشد معنادار می %95اطمینان 

 می توان گفت:بر اساس مدل  

 . گذار استسبک رهبری بر رضایت شغلی تأثیر -1 

  دهد یم  نشان   که  است  شده  محاسبه  469/0  برابر  ی شغل  تیرضاسبک رهبری و    میان  رابطه  قدرت  2  و  1    ی هانمودار   اساس  بر

  ی خطا  سطح  در   t  یانبحر  مقدار  از  بزرگتر  که  است  آمده   بدست962/3  نیز  آزمون  t  آماره مقدار اندازه    .است  مطلوب  یهمبستگ

فرضیه   بنابراین  .است  معنادار  شده  مشاهده  همبستگی  دهدمی  نشان  و  بوده  1  /96  یعنی  5%   و   گرددیم  دییتا  قیتحق  این 

بر    گفت  توانیم باشد رضایت   دارد   مثبت  تاثیر  ی شغل  تیرضاسبک رهبری  تر  بیشتر    ی شغل  و هر چه سبک رهبری مناسب 

 .  شودمی
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 .  گذار استس شغلی تأثیرسبک رهبری بر استر -2

و    میان  رابطه  قدرت  2  و  1    یهانمودار   اساس  بر رهبری   نشان   که  است  شده  محاسبه  -1/0  46  برابر  یشغل  استرسسبک 

  سطح   در  t  یبحران  مقدار  از  بزرگتر  که  است  آمده  بدست603/3  نیز  آزمون  t  آمارهمقدار اندازه    .است  معکوس  یهمبستگ  دهدیم

  و  گرددیم  دییتا قیتحق این فرضیه بنابراین .است معنادار شده مشاهده   همبستگی دهد می نشان و  بوده  1 /96 ی عنی %5 یخطا

  یشغل  استرسو هر چه سبک رهبری مناسب تر باشد    دارد  منفی و معکوس  تاثیرسبک رهبری بر استرس شغلی    گفت  توانیم

 .  شودمیکمتر 

 .  گذار استسبک رهبری بر کمر درد تأثیر -3

و کمردرد  میان  رابطه  قدرت  2  و  1    یهانمودار   ساسا  بر رهبری    دهد یم  نشان  که  است  شده  محاسبه  -402/0  برابر  سبک 

 یخطا  سطح  در  t  یبحران  مقدار  از  بزرگتر  که  است  آمده  بدست15/3  0  نیز  آزمون  t  آمارهمقدار اندازه    .است  معکوس  یهمبستگ

فرضیه   بنابراین  .است  معنادار  شده  مشاهده  همبستگی  دهدمی  نشان  و  بوده  1  /96  یعنی  5%   و   گرددیم  دییتا  قیتحق  این 

کمتر    و هر چه سبک رهبری مناسب تر باشد کمردرد  دارد  منفی و معکوس  تاثیرسبک رهبری بر استرس شغلی    گفت  توانیم

 .  شودمی

 .  گذار استسبک رهبری بر فرسودگی عاطفی تأثیر -4

  نشان   که  است  شده  محاسبه  -498/0  برابرسبک رهبری و فرسودگی عاطفی    انیم  رابطه  قدرت  2  و  1    یهانمودار  اساس  بر

اندازه    .است  معکوس  یهمبستگ  دهدیم  در   t  یبحران  مقدار  از  بزرگتر  که  است  آمده  بدست  370/4  نیز  آزمون  t  آمارهمقدار 

  دییتا  قی تحق  این فرضیه  بنابراین  .است  معنادار  شده  مشاهده  همبستگی  دهدمی  نشان  و  بوده  1  /96  یعنی  %5  یخطا  سطح

منفی و معکوس دارد و هر چه سبک رهبری مناسب تر باشد    تاثیرسبک رهبری بر فرسودگی عاطفی    گفت  توانیم   و  گرددیم

 .  شودمیفرسودگی عاطفی کمتر 

 . گذار استسبک رهبری بر رفتار ضد تولید تأثیر -5

تولید  و  سبک رهبری    میان  رابطه  قدرت  2  و  1    یهانمودار   اساس  بر   نشان   که  است  شده  محاسبه  -1/0  45  برابررفتار ضد 

 سطح   در  t  یبحران  مقدار  از   بزرگتر  که  است  آمده  بدست350/3  نیز  آزمون  t  آمارهمقدار اندازه    .است  معکوس  یهمبستگ  دهدیم

  و  گرددیم  دییتا قیقتح این فرضیه بنابراین .است معنادار شده مشاهده   همبستگی دهد می نشان و  بوده  1 /96 ی عنی %5 یخطا

رفتار ضد  منفی و معکوس دارد و هر چه سبک رهبری مناسب تر باشد    تاثیرسبک رهبری بر رفتار ضد تولید    گفت  توانیم

 .  شودمیکمتر  تولید

 .  گذار استارتباطی تأثیر هایمهارتسبک رهبری بر  -6

ارتمهارتهسبک رهبری و    میان  رابطه  قدرت  2  و   1    یهانمودار  اساس  بر   نشان   که  است  شده   محاسبه  487/0  برابرباطی  ای 

اندازه    . است  مطلوب  یهمبستگ  دهدیم   در  t  یبحران  مقدار  از  بزرگتر  که  است  آمده  بدست  1/4  57  نیز  آزمون  t  آمارهمقدار 

  دییتا  قی تحق  این فرضیه  بنابراین  .است  معنادار  شده  مشاهده  همبستگی  دهدمی  نشان  و  بوده  1  /96  یعنی  %5  یخطا  سطح

بر    گفت  توانیم  و  گردد یم رهبری  باشد    دارد  مثبت  تاثیرارتباطی    هایمهارتسبک  تر  مناسب  رهبری  سبک  چه  هر  و 

 .  شودمیبیشتر   ارتباطی هایمهارت

 

 فرد  یشغل  یزندگ بر  تأثیرگذار  عواملمهم ترين  

 .  می گیرد زندگی شغلی فرد مورد بررسی قرار بر تأثیرگذار  عواملدر مرحله بعدی تأثیر کلیه 
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 یزندگ  بر   رگذاریتأث  عوامل  بندیرتبهبرای    معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرايب استانداردمدل    -3نمودار  

 فرد   یشغل
 

  ، یرهبر  سبکدر این مدل    . دهدنشان میمدل تحقیق    مدل معادالت ساختاری را در حالت تخمین ضرایب استاندارد3نمودار  

زندگی    و  مستقل  ریمتغ  دیتول  ضد  یرفتارها  و ارتباطی    هایمهارت  ، یعاطف  یفرسودگ  ،دردکمر  ، یشغل  استرس  ،یشغل  تیرضا

 .  باشدمی وابسته ریمتغ  شغلی فرد
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 رگذاری تأث  عوامل  بندیرتبه  یبرا برای    (t-value)   معناداریمدل معادالت ساختاری در حالت قدرمطلق    -4نمودار  

 فرد  یشغل  یزندگ  بر

 فرد  یشغل  یزندگ  بر  رگذاریتأث   عوامل  بندیرتبه   -2جدول  

 رتبه  Tآماره   بار عاملی  متغیر وابسته  متغیر مستقل 

 1  16 /068 -531/0 فرد  یشغل  یزندگ فرسودگی عاطفی 

 2 15 /455 -496/0 فرد  یشغل  یزندگ استرس شغلی 

 3 1 1 /19 2 -483/0 فرد  یشغل  یزندگ رفتار ضد تولید 

 4 1 1 /002 466/0 فرد  یشغل  یزندگ ارتباطی  هایمهارت

 5 10 /430 1/0 46 فرد  یشغل  یزندگ رهبری سبک 

 6 10 /385 429/0 فرد  یشغل  یزندگ رضایت شغلی 

 7 992/5 -408/0 فرد  یشغل  یزندگ کمردرد

 ارتباطی در بانک  هایمهارتارتباط فرسودگی عاطفی بر  

 .  قرار می گیردی مورد بررسی ارتباط هایمهارت  بر یعاطف یفرسودگدر مرحله بعدی تأثیر 



 مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید 

 9-29، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

18 

 

 
 هایمهارت بر  یعاطف   یفرسودگ  برای   مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرايب استاندارد  -5نمودار  

 یارتباط

 
 

استاندارد  5نمودار   تخمین ضرایب  حالت  در  را  ساختاری  معادالت  تحقیق    مدل  مدل    . دهد نشان میمدل  این    ی فرسودگدر 

 . باشدمی وابسته ریمتغ یباطارت هایمهارت و مستقل ریمتغ  یعاطف

 

 
 هایمهارت  بر   یعاطف یفرسودگبرای    (t-value)   یمعنادارمدل معادالت ساختاری در حالت قدرمطلق    -6نمودار  

 یارتباط

 

و    میان  رابطه  قدرت  29-4  و  28-4  یهانمودار  اساس  بر عاطفی    شده   محاسبه  -487/0  برابر  ارتباطی  های مهارتفرسودگی 

  مقدار از بزرگتر  که است آمده  بدست 10 /1 94 نیز آزمون t آمارهمقدار اندازه  .است معکوس  ی همبستگ دهد یم  نشان که است

  این فرضیه   بنابراین  .است  معنادار  شده  مشاهده  همبستگی  دهدمی  نشان  و  بوده  1  /96  یعنی  %5  یخطا  سطح  در  t  یبحران

و هر چه فرسودگی عاطفی    دارد  معکوس  تاثیرارتباطی    های رتمهافرسودگی عاطفی بر    گفت  توانیم  و   گردد یم  د ییتا  قیتحق

 . شودمیکمتر  ارتباطی هایمهارتبیشتر باشد 

 

 ارتباطی   هایمهارتهای دموگرافیک بر ارتباط ويژگی

ده  مستقل و تحلیل واریانس استفا t از آزمون ، ارتباطی کارکنان بانک هایمهارتهای دموگرافیک بر برای بررسی تاثیر ویژگی

 .  شده است
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 تاثیر جنسیت

مستقل   tاز آزمون  ، ارتباطی های مهارتداری تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخگویان بر اساس جنسیت در جهت سنجش معنی

 .  بررسی شده است SPSSخروجی این آزمون توسط نرم افزار  .استفاده شده است

آزمون فرض   این  این صورت تنظیم می  0Hدر  تفاوت  به  پاسخگویان زنشود که  مرد معنی دار    بین میانگین نمره نظرات  و 

 ها به صورت زیر است:  نمایش آماری این فرضیه  .فرض مخالف آن است H 1نیست و 
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 مستقل بر اساس جنسیت tداده های   -3جدول

 مقدار معناداری انحراف معیار میانگین  جنسیت   

  هایمهارت

 ارتباطی

 777. 0 15 5. 3 مرد
0 .000 

 824. 0 255. 3 ن ز

 

اطمینان   در سطح  نیز  آزمون  است    %95این  گرفته  همان    .صورت  یا  از سطح خطا  آزمون  معناداری  مقدار  چنانچه  بنابراین 

α=0. 05    یافته  .شودمیکوچکتر باشد فرض صفر رد اساس  آزمون  بر   5در سطح خطای  3مستقل مندرج در جدول    tهای 

 درصد:

ارتباطی مردان بیشتر از زنان   های مهارتدار است و با توجه به مقدار میانگین  و مردان معنای زنان  ارتباط  هایمهارتاختالف    -

 .  باشدمی

 

 دهندگانتاثیر سن پاسخ

ارتباطی    هایمهارتبنابراین برای مقایسه اختالف    .اند دسته تقسیم شده  4دهندگان در مطالعه حاضر از نظر بازه سنی به  پاسخ

سن   براساس  استفاده  افراد  واریانس  تحلیل  استاز  می  .شده  مشخص  واریانس  تحلیل  از  استفاده  در  با  افراد  سن  تأثیر  شود 

بیان آماری این آزمون   .بررسی شده است  %95تحلیل واریانس نیز در سطح اطمینان    .اشد بمیارتباطی آنها چگونه    هایمهارت

 به صورت زیر است:

 

4µ= 3µ=  2µ=  1 µ:  0H 

jµ ≠ iµ:  1 H 

 

 نتايج آزمون تحلیل واريانس برای سن   -4جدول  

 مقدار معناداری Mean Square F درجه ازادی  جمع مربعات سن

 864. 0 3 593. 2 ها گروهمیان 
 1  .

286 
 672. 0 346 504. 232 ها درون گروه 003. 0

   349 097. 235 کل

 

  4میانگین نمره نظرات پاسخگویان بر اساس سن در    ،ر معناداری محاسبه شدههای مندرج در جدول و مقدابا توجه به یافته

 95بنابراین با اطمینان    .دارای تفاوت معنی داری است  %5ارتباطی در سطح خطای    هایمهارتدر خصوص    ،گروه سنی مختلف
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بازه  هایمهارتدرصد   در  پاسخدهندگان  استارتباطی  متفاوت  مختلف  سنی  نتای  .های  اساس  توکیبر  آزمون    های مهارت  ،ج 

 : باشد میارتباطی سنین مختلف به صورت زیر 

 سال 29تا  18 <سال 39تا  30 <سال  49تا  40 <سال 50بیشتر از 

 تاثیر وضعیت تأهل 

از    ، ارتباطی  های مهارتان بر اساس وضعیت تأهل در خصوص  داری تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخگویجهت سنجش معنی

 . بررسی شده است SPSSخروجی این آزمون توسط نرم افزار  .شده است استفادهمستقل  tآزمون 

شود که تفاوت بین میانگین نمره نظرات پاسخگویان مجرد و متأهل معنی دار به این صورت تنظیم می  0Hدر این آزمون فرض  

 ها به صورت زیر است: نمایش آماری این فرضیه  .مخالف آن است فرض H 1نیست و 
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 مستقل بر اساس وضعیت تأهل  tداده های    -5جدول

 مقدار معناداری انحراف معیار میانگین  تأهل   

  هایمهارت

 ارتباطی

 762. 0 353. 3 مجرد
0 .000 

 844. 0 274. 3 متأهل 

 

 .α=0بنابراین چنانچه مقدار معناداری آزمون از سطح خطا یا همان  .صورت گرفته است %95این آزمون نیز در سطح اطمینان  

 درصد:  5در سطح خطای  4مستقل مندرج در جدول  tهای آزمون  بر اساس یافته .شودمیکوچکتر باشد فرض صفر رد  05

ارتباطی مجردان بیشتر    هایمهارتمعنادار است و با توجه به مقدار میانگین    نیمتأهل  و  مجردانارتباطی    هایمهارتاختالف    -

 .  باشد میاز متأهلین 

 دهندگانتاثیر سابقه خدمت پاسخ

  هایمهارتبنابراین برای مقایسه اختالف    .اند دسته تقسیم شده  4دهندگان در مطالعه حاضر از نظر بازه سابقه خدمت به  پاسخ

شود تأثیر  ستفاده از تحلیل واریانس مشخص میبا ا  .براساس سابقه خدمت از تحلیل واریانس استفاده شده استارتباطی افراد  

 . بررسی شده است  %95تحلیل واریانس نیز در سطح اطمینان    .باشدمیارتباطی آنها چگونه    های مهارتسابقه خدمت افراد در  

 بیان آماری این آزمون به صورت زیر است:

 

4µ= 3µ=  2µ=  1 µ:  0H 

jµ ≠ iµ:  1 H 

 

 

 

 آزمون تحلیل واريانس برای سابقه خدمت  نتايج  -6جدول  

 مقدار معناداری Mean Square F درجه ازادی  جمع مربعات سابقه خدمت

 583. 0 3 749. 1  ها میان گروه

 674. 0 346 348. 233 ها درون گروه 005. 0 864. 0

   349 097. 235 کل
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میانگین نمره نظرات پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت    ،حاسبه شدههای مندرج در جدول و مقدار معناداری مبا توجه به یافته

مختلف  4در   سنی  خصوص    ،گروه  خطای    های مهارتدر  سطح  در  است  % 5ارتباطی  داری  معنی  تفاوت  با    . دارای  بنابراین 

پاسخدهندگ   هایمهارتدرصد    95اطمینان   بازهارتباطی    ، مون توکیبر اساس نتایج آز  .های سنی مختلف متفاوت استان در 

 : باشدمیارتباطی سنین مختلف به صورت زیر  هایمهارت

 سال  1 کمتر از  <سال 2تا  1   <سال 5تا  2 <سال 5بیشتر از 

 تاثیر ساعت کاری 

به  پاسخ کاری  ساعت  نظر  از  حاضر  مطالعه  در  شده3دهندگان  تقسیم  افراد  بنا   . انددسته  دیدگاه  اختالف  مقایسه  برای  براین 

شود؛ تأثیر ساعت کاری با استفاده از تحلیل واریانس مشخص می  .ری از تحلیل واریانس استفاده شده استبراساس ساعت کا

ه  بیان آماری این آزمون ب  .بررسی شده است  %95تحلیل واریانس نیز در سطح اطمینان    .باشدمیافراد در مهارت آن ها چگونه  

 صورت زیر است:

3µ=  2µ=  1 µ:  0H 

jµ ≠ iµ:  1 H 

 

 

 نتايج آزمون تحلیل واريانس برای ساعت کاری   -7جدول  

 مقدار معناداری Mean Square F درجه ازادی  جمع مربعات ساعت کاری

 158 . 0 2 317. 0 ها میان گروه

 677. 0 347 780. 234 ها درون گروه 1 79. 0 234. 0

   349 097. 235 کل

 

میانگین نمره نظرات پاسخگویان بر اساس ساعت کاری    ، ول و مقدار معناداری محاسبه شدههای مندرج در جدبا توجه به یافته

بنابراین با اطمینان    .دارای تفاوت معنی داری نیست  %5ارتباطی در سطح خطای    هایمهارتدر خصوص    ،گروه مختلف3در  

 .  ارتباطی پاسخ دهندگان با میزان ساعت کاری مشابه است های مهارتدرصد  95

 ( BMIثیر توده ی بدنی )تا

بنابراین برای مقایسه اختالف دیدگاه افراد براساس    .انددسته تقسیم شده  4به    BMIدهندگان در مطالعه حاضر از نظر  پاسخ

BMI  شود؛ تأثیر  خص میبا استفاده از تحلیل واریانس مش  . استفاده شده است  نساز تحلیل واریاBMI    افراد در مهارت آن ها

 بیان آماری این آزمون به صورت زیر است: .بررسی شده است %95تحلیل واریانس نیز در سطح اطمینان  .د باشمیچگونه 

4µ= 3µ=  2µ=  1 µ:  0H 

jµ ≠ iµ:  1 H 

 

 

 BMIنتايج آزمون تحلیل واريانس برای    -8جدول  

 مقدار معناداری Mean Square F درجه ازادی  جمع مربعات BMIشاخص 

 694. 1  2 388. 3 ها همیان گرو

 668. 0 347 709. 231 ها درون گروه 1 08. 0 537. 2

   349 097. 235 کل
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  4در    BMIمیانگین نمره نظرات پاسخگویان بر اساس    ،های مندرج در جدول و مقدار معناداری محاسبه شدهبا توجه به یافته

تفاوت معنی داری نیست  %5ارتباطی در سطح خطای    هایمهارتدر خصوص    ،گروه مختلف اطمینان    .دارای  با   95بنابراین 

 . ان توده بدنی مشابه استارتباطی پاسخ دهندگان با میز هایمهارتدرصد 

 تاثیر سیگار کشیدن

از    ، ارتباطی  های مهارتداری تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخگویان بر اساس سیگار کشیدن در خصوص  جهت سنجش معنی

 . بررسی شده است SPSSخروجی این آزمون توسط نرم افزار  .استفاده شده است مستقل tآزمون 

شود که تفاوت بین میانگین نمره نظرات پاسخگویان در زمینه سیگار کشیدن  ورت تنظیم میبه این ص   0Hدر این آزمون فرض  

 : ها به صورت زیر استنمایش آماری این فرضیه  .فرض مخالف آن است H 1معنی دار نیست و  
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 مستقل بر اساس سیگار کشیدن tداده های    -9جدول

 مقدار معناداری انحراف معیار میانگین  سیگار  

  هایمهارت

 ارتباطی

 742. 0 357. 3 بله
0 .024 

 828. 0 292. 3 خیر 

 

 .α=0یا همان بنابراین چنانچه مقدار معناداری آزمون از سطح خطا  .صورت گرفته است %95این آزمون نیز در سطح اطمینان  

 درصد:  5مستقل مندرج در جدول در سطح خطای  tهای آزمون  بر اساس یافته .شودمیکوچکتر باشد فرض صفر رد  05

به مقدار   ارتباطی کسانی که سیگار می کشند و کسانی که سیگار نمی کشند  هایمهارتاختالف    - با توجه  معنادار است و 

 .  باشد مییگار نمی کشند بیشتر ارتباطی کسانی که س هایمهارتمیانگین 

 تاثیر ورزش کردن

بر اساس ورزش کردن در خصوص  جهت سنجش معنی از   ، ارتباطی  هایمهارتداری تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخگویان 

 . بررسی شده است SPSSخروجی این آزمون توسط نرم افزار  .مستقل استفاده شده است tآزمون 

شود که تفاوت بین میانگین نمره نظرات پاسخگویان در زمینه ورزش کردن ن صورت تنظیم میبه ای  0Hدر این آزمون فرض  

 ها به صورت زیر است: نمایش آماری این فرضیه  .فرض مخالف آن است H 1معنی دار نیست و  
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 مستقل بر اساس ورزش کردن  tداده های    -10  جدول

 مقدار معناداری انحراف معیار میانگین  ورزش   

  هایمهارت

 ارتباطی

 793. 0 283. 3 بله
0 .427 

 860. 0 317. 3 خیر 
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 .α=0بنابراین چنانچه مقدار معناداری آزمون از سطح خطا یا همان  .صورت گرفته است %95این آزمون نیز در سطح اطمینان  

مندرج در جدول در سطح خطای    مستقل  tهای آزمون  بر اساس یافته  .بزرگتر باشد دلیلی برای رد فرض صفر وجود ندارد  05

 درصد:  5

کنند   های مهارتاختالف    - نمی  ورزش  که  و کسانی  کنند  می  ورزش  که  نیست  ، ارتباطی کسانی    که  یکسان   یعنی   .معنادار 

  05.  0  یباال  معناداری  مقدار  .ندارند  ها  شاخص  نیا  به  نسبت  متفاوتی  مهارت  ،کنند   ینم  ورزش  که  ی کسان  و  کنند  یم  ورزش

  که   یکسان   مهارت  بودن  یکسان  بر  مبتنی  صفر  فرض  رد  برای  دلیلی  بنابراین  .است  بزرگتر  خطا  سطح  از  که   است  آمده  بدست

 .  باشدمی ،کنند  ینم ورزش که  یکسان و  کنند یم ورزش

 تاثیر بیمار بودن 

معنی در خصوص  جهت سنجش  بودن  بیمار  اساس  بر  پاسخگویان  نظرات  نمره  میانگین  تفاوت  از    ، باطیارت  هایمهارتداری 

 . بررسی شده است SPSSخروجی این آزمون توسط نرم افزار  .مستقل استفاده شده است tآزمون 

نظرات پاسخگویان در زمینه بیمار بودن  شود که تفاوت بین میانگین نمره  به این صورت تنظیم می  0Hدر این آزمون فرض  

 ها به صورت زیر است: یه نمایش آماری این فرض .فرض مخالف آن است H 1معنی دار نیست و  
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 مستقل بر اساس بیمار بودن   tداده های    -1 1  جدول

 مقدار معناداری انحراف معیار میانگین  بیمار بودن  

 بیمار بودن
 653. 0 955. 2 بله

0 .006 
 825. 0 312. 3 خیر 

 

 .α=0داری آزمون از سطح خطا یا همان بنابراین چنانچه مقدار معنا .صورت گرفته است %95این آزمون نیز در سطح اطمینان  

 درصد:  5مستقل مندرج در جدول در سطح خطای  tهای آزمون  بر اساس یافته .شودمیکوچکتر باشد فرض صفر رد  05

معنادار است و با توجه به    ارتباطی کسانی که بیماری مزمن داشتند و کسانی که بیماری مزمن نداشتند؛  های مهارتاختالف    -

 .  باشدمیبیشتر  ،ارتباطی کسانی که بیماری مزمن ندارند  هایمهارتنگین  مقدار میا
 

 گیری تجزيه و تحلیل و نتیجه  

برای انجام این پژوهش ضمن مطالعات کتابخانه ای و مروری بر تحقیق های گذشته نوع پژوهش مشخص شده    ،در گام اول 

از    باشد میع کاربردی  از نواز  این پژوهش    .است و در راستای انجام آن حرکت شده است ی استفاده شده  کمّ  شناسیروشو 

از    .است است  پیمایشی  -توصیفی  پژوهش  روشهمچنین  گردیده  استفاده  مطالعه  تحقیق   .نیز جهت  متغیرهای  دوم  گام  در 

در    .شودمیدر گام سوم پس از مشخص کردن متغیرهای تحقیق تعداد جامعه و نمونه پرسشنامه مشخص    .مشخص شده است

غذی و گوگل فرم  مه در گام چهارم برای تبیین پرسشنامه به گردآوری داده ها پرداخته شده است و از پرسشنامه های کا ادا

در گام ششم به    .در گام پنجم روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار می گیرد . جهت گرداوری اطالعات استفاده شده است

ی آماری مورد استفاده در ها روش   .شودمیی رابطه میان متغیرهای تحقیق پرداخته  بررسی روایی سازه و در گام هفتم به بررس

برای بررسی روایی سازه   .های آماری توصیفی تقسیم کردهای آماری استنباطی و روشوان به دو دسته روشتاین پژوهش را می

از روایی سازه بهره گرفته   از  در ادامه در گام هفتم به بررس  شودمیدر گام ششم  ی رابطه میان متغیرهای تحقیق با استفاده 

 .  شودمیمدل معادالت ساختاری پرداخته 
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 نتیجه گیری مدل معادالت ساختاری يک بحث و  

  ضد   یرفتارها  و  ارتباطی  هایمهارت  ،ی عاطف  یفرسودگ  ،کمردرد  ،یشغل  استرس  ،یشغل  تیرضا  و  مستقل  ریمتغ  یرهبر   سبک

 .  باشد می وابسته ریمتغ دیتول

مثبت و  ارتباطی کارکنان بانک تأثیر    هایمهارتمشخص شد که سبک رهبری بر رضایت شغلی و    ،اس نتیج بدست آمده بر اس

باشد  گذاردمیمستقیم   تر  مناسب  رهبری  هر چه سبک  و    ،و  بانک شهر  هایمهارترضایت شغلی  بین کارکنان  در   ارتباطی 

 .  بیشتر می شوند

  منفی و معکوس  تاثیرفرسودگی عاطفی و رفتار ضد تولید    ،کمردرد  ،س شغلیاسترهمچنین مشخص شد که سبک رهبری بر  

 .  این متغیر ها کمتر می شوند ،و هر چه سبک رهبری مناسب تر باشد  دارد

 

 نتیجه گیری مدل معادالت ساختاری دو بحث و  

ارتباطی  مهارت  ، یعاطف  ی فرسودگ  ، کمردرد  ،یشغل  استرس  ، یشغل  تیرضا  ،یرهبر  سبک   ریمتغ  ، دیتول  ضد   یارفتاره  و های 

 .  باشد می وابسته ریمتغ  زندگی شغلی فرد و مستقل

 .  شده است بندیرتبهزندگی شغلی فرد  بر تأثیرگذار عواملتأثیر کلیه  ،بر طبق نتایج بدست آمده در این مرحله

به ترتیب    . باشدمیفرسودگی عاطفی    ،مهم ترین عامل تاثیرگذار بر زندگی شغلی فرد   ، رفتار ضد تولید  ، استرس شغلیسپس 

رهبری  ،ارتباطی  هایمهارت شغلی  ،سبک  کمردرد    رضایت  به  مربوط  فرد  شغلی  زندگی  بر  گذار  تاثیر  عامل  رتبه  آخرین  و 

 .  باشدمی

ارتباطی    هایمهارترتبه ی تاثیرگذاری    ،ت آمده از دومین مدل ساختاری این تحقیقالزم به ذکر است که بر اساس نتایج بدس

و در واقع می توان گفت که هر   باشد میرهبری مدیران در بانک بر زندگی شغلی کارکنان بسیار نزدیک به هم   کارکنان و سبک 

 .  دو فاکتور از اهمیت یکسانی برخوردار می باشند 

 

 معادالت ساختاری سه نتیجه گیری مدل  بحث و  

آمده  بر    .باشدمی  وابسته  ریمتغ  یارتباط  هایمهارت  و  مستقل  ریمتغ  یعاطف  یفرسودگ بدست  نتایج    گفت  توانیماساس 

کمتر    ارتباطی  هایمهارتو هر چه فرسودگی عاطفی بیشتر باشد    دارد  معکوس  تاثیرارتباطی    هایمهارتفرسودگی عاطفی بر  

 .  شودمی

ویژگی ارتباط  بررسی  یرای  بر  همچنین  دموگرافیک  بانک  هایمهارتهای  کارکنان  آزمون  ، ارتباطی  تحلیل    t  از  و  مستقل 

 .  اریانس استفاده شده استو

 پاسخ به سواالت تحقیق
 بیشترین تاثیر را دارد؟ HSEکدامیک از عوامل موثر بر زندگی شغلی کارکنان بانک در ابعاد    -1 

ذکر شده بر اساس بار عاملی   بندیرتبهدر این تحقیق با توجه به نتایج بدست آمده از از معادالت ساختاری شماره دو و 

از مهم ترین عواملی می باشند که   ،استرس شغلی و رفتارهای ضد تولید ، فرسودگی عاطفی ،ل در جدول  متغیرهای مستق

 .  ار می دهندزندگی شغلی کارکنان بانک شهر را تحت تاثییر قر

 رفتار های ضد تولید کارمندان را کاهش دهد؟  تواندمی نآیا رهبری تحول آفری -2

و    میان  رابطه بانک  رهبری مدیران  را  سبک  بانک  تولید کارکنان  آن هاهمبستگکه    دهدیم  نشانرفتار ضد  بین    معکوس  ی 

  د ییتا  قیتحق  فرضیه  بنابراین  .است  معنادار  شده   مشاهده  همبستگیکه    دهد می  نشان  نیز  آزمون  t  آمارهمقدار اندازه    . باشدمی

رهبری    گفت  توانیم  و   گرددیم بانکسبک  با  مدیران  تولید کارکنان  رفتار ضد  و هر چه   تاثیرنک  بر  دارد  و معکوس  منفی 

رفتارهای ضد    ، اشدسبک رهبری متناسب تر و مطابق با شاخص های تحول آفرینی و به دور از رفتارهای مدیریتی خودکامه ب 

 . شودمیکمتر   تولید کارکنان بانک
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 ؟ شودمیارتباطی کارکنان در بانک  هایمهارتآیا فرسودگی عاطفی باعث کاهش  -3

و    میان  طهراب  قدرت عاطفی  بانک    ارتباطی  هایمهارتفرسودگی  عامل  یهمبستگ  که  دهدیم  نشانکارکنان  دو  این    ، میان 

 این فرضیه  بنابراین  .است  معنادار  شده   مشاهده   همبستگی  که  دهد می  نشان  نیز  آزمون  t  آمارهمقدار اندازه    . باشدمی  معکوس

و هر    دارد   معکوس  تاثیرارتباطی آن ها    هایمهارتکارکنان بانک بر  فرسودگی عاطفی    گفت  توانیم   و   گردد یم  دییتا  قیتحق

 .  شودمیآن ها کمتر  ارتباطی هایمهارت  ،چه فرسودگی عاطفی کارکنان بانک بیشتر باشد

از آزمون  ،ارتباطی کارکنان بانک  های مهارتهمچنین در این تحقیق برای بررسی دقیق تر تاثیر عوامل موثر بر    t  با استفاده 

 .ارتباطی کارکنان بانک مورد بررسی قرار گرفته است    هایمهارتهای دموگرافیک بر  تاثیر ویژگی  ، ستقل و تحلیل واریانسم

 : باشدمینتایج حاصل شده در این مرحله به قرار زیر 

طی مردان بیشتر از اارتب  هایمهارت  ، ارتباطی زنان و مردان معنادار است و با توجه به مقدار میانگین  هایمهارتاختالف    -1 

 .  باشدمیزنان 

های سنی مختلف متفاوت و به صورت زیر  ارتباطی پاسخ دهندگان در بازه  هایمهارتدرصد می توان گفت    95با اطمینان    -2

 : باشدمی

 سال 29تا  18 <سال 39تا  30 <سال  49تا  40 <سال 50بیشتر از 

میانگینمعن  نیمتأهل  و  مجردانارتباطی    هایمهارتاختالف    -3 مقدار  به  توجه  با  و  است  مجردان   هایمهارت  ،ادار  ارتباطی 

 .  باشدمیبیشتر از متأهلین 

های سنی مختلف متفاوت به صورت زیر  ارتباطی پاسخ دهندگان در بازه  هایمهارتدرصد می توان گفت    95با اطمینان    -4

 : باشدمی

 سال  1 کمتر از  <سال 2تا  1   <سال 5تا  2 <سال 5بیشتر از 

معنادار است و با توجه به مقدار   ،ارتباطی کسانی که سیگار می کشند و کسانی که سیگار نمی کشند  هایمهارتاختالف    -5

 .  باشد میارتباطی کسانی که سیگار نمی کشند بیشتر  هایمهارت  ،میانگین

معنادار است و با توجه به   ،من نداشتندارتباطی کسانی که بیماری مزمن داشتند و کسانی که بیماری مز های مهارتاختالف  -6

 .  باشدمیبیشتر  ،ارتباطی کسانی که بیماری مزمن ندارند  هایمهارت ، مقدار میانگین

  در کارمندان   HSEابعاد    عوامل موثر بر زندگی شغلی فرد بر اساس  بندیرتبه پرسشنامه طراحی شده برای بررسی و  آیا    -4

 بانک شهر دارای روایی است؟

از جمله استاد راهنما  نظر متخصصان و اساتید  با توجه به    .از روش اعتبار یا روایی مفهومی استفاده شده است  ،ق حاضردر تحقی

ی تحقیق اطمینان  در سنجش متغیر ها  ، از روایی ابزار اندازه گیری خودو مشاور و همچنین مطالعه ی مقاالت علمی متعدد  

 .  شده استحاصل 

ابعاد    بندیرتبه برای بررسی و    آیا پرسشنامه طراحی شده  -5   در کارمندان   HSEعوامل موثر بر زندگی شغلی فرد بر اساس 

 بانک شهر دارای پایایی است؟

افزار   نرم  از  استفاده  با  آلفای کرونباخ محاسبه شده  پژوهش ضریب  این  ب  ،spssدر  محاسبه    727.  0رابر  برای کل پرسشنامه 

 .  ر مطلوب ارزیابی گردیده استبنابراین پایائی پرسشنامه بسیا . گردید

عادت ها و    ،مفاهیم   ،مدیریت بر منابع انسانی موضوع جالبی است و در تمامی موارد بدون توجه به حجم و وسعت کار؛ اصول

هیچ    .به اصالح روش های مدیریتی خود احتیاج دارند  ،حتی موفق ترین مدیران  .مدیریتی مشابهی باید رعایت شود  هایمهارت

باز انتظار نتایج بهتری را   ،حتی اگر بهترین نتایج را بدست آورد  .کن قرار نداردمه ی جهات در بهترین موقعیت ممکسی از ه

 .  (12 داشت )می توان 
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در کارکنان    HSEدر زیر مواردی از اقدامات اجرایی و پژوهشی در خصوص عوامل موثر بر زندگی شغلی فرد بر اساس ابعاد  

ذکر   ا  .شودمیبانک  بهبود  امید  باعث  کارها  راه  این  که  با  ست  تا  رساند  یاری  را  بانک  مدیران  و  بانک شود  کارکنان  عملکرد 

 .  اجتماعی و اقتصادی بانک را ارتقا دهند هایسرمایه  ،شخصی کارکنانشان -برقراری هر چه تمام تر تعادل زندگی شغلی

 

 راه کارهای اجرايی 

 .  کاریزماتیک بپذیرندبه عنوان افراد  ها راآن  ،مدیران بانک تالش کنند تا کارکنان -1 

 و  الگو های عادی روزمره و چه به عنوان یکچه در تعامل  ،در ارتباط با دیگران  ،ویژگی کاریزماتیک بودن را دارند  که کسانی

 .  گذارند بر روی دیگران تاثیر می های عمیق احساسیالیه رد ،بخش الهام  فرد

  ی واکنش ها  ،کنند   یاستفاده م  یفکر  برانگیختگیو    یتوجه فرد  ،لهامکنند و از ا  یم  کسبرا  یی  زمایکار  ویژگی  رانیمد   یوقت

سطح باالتر    یازهای نی تحول آفرینی باعث برانگیختگی  های  ژگیو  نیچن  انجام دادن  .زندیانگ  ی برم  نانکارک  یاز سو  ی رامثبت

 .  (14 -13 ) شودمی یبانیپشت ،یرهبر در حوضه ی ن محققا  ریتوسط سا افتهی  نیا .شودمی تیو منجر به احساس رضا کارکنان

 .  (15 ) مدیران بانک در کارکنان خود احساس امنیت خاطر را بهبود بخشند -2

سبک رهبری در بانک به گونه ای باشد که مدیران با روی خوش اشتباه های کارکنان را ببخشایند و کارکنان را طوری آموزش 

 .  (16 ران را بیاموزند )دیگبدهند تا راه کنار آمدن با 

 .  (17 ی بانک انجام دهند )آموزش بر بهره ور ریبا در نظر گرفتن تأثخود را  مدیران بانک می بایستی نیاز ستجی کارکنان -3

بهره   شیافزامنجر به    ،زمانی که مدیران بانک سبک رهبری تحول آفرین را در خصوص نیازسنجی کارکنان خود اتخاذ کنند

 .  ودشمیبانک  یور

 .  مدیران بانک با کارکنان و مشتریان خود ارتباط موثر را افزایش دهند -4

به صحبت های کارکنان و مشتریان    ،مدیران بانک ضمن برگزاری جلسات رفع مشکالت کاری برای نایل شدن به اهداف بانک

 .  توجه داشته باشند نیزدر خصوص مشکالت بانکی و مسایل موجود در بین همکاران و مشتریان به صورت انفرادی 

مشتریان و از همه مهم    ،مدیر خوب کسی است که به سخنان کارکنان  . (18  ند )کن  یی ارتباط راهنما  یبرقرار  یکارکنان را برا

 .  (19 باشد ) تر به سخنان خودش توجه داشته  

به آنها اشاره کنند  ب سبک رهبری در بانک به گونه ای باشد که مدیران متوجه کار درست و خوب کارکنان خود    -5 اشند و 

(20) 

 .  مدیران بانک تعهد کارکنان خود نسبت به وظایف شغلی را ارتقا دهند  -6

رئیس خوب کسی    . تا حد امکان به کارکنان خود اجازه ی تصمیم گیری بدهند  ، مدیران برای ایجاد احساس تعهد در کارکنان

بدین    .ه تدریج به سراغ تصمیم گیری های بزرگ تر می رود است که با تفویض تصمیم گیری های کوچک شروع می کند و ب

 .  (1 2گونه قدرت تصمیم گیری در اشخاص افزایش می یابد )

 .  مدیران بانک بر مشکالت روانشناختی کارکنان خود نظارت مستقیم داشته باشند -7

توانبخشی و    شیافزافرسودگی عاطفی و    از  یر یجلوگ  یاقدامات الزم براجهت    ،این کار به منظور پشتیبانی مداوم و نظارت پویا 

منجر    تواندمیکه    یعلل اجتماع   یبررس  .(22صورت می گیرد )  تالش ها و پاداش ها  نیو بهبود تعادل ب  کارکنان  شغلی  زهیانگ

را    شودمی  ی که منجر به عالئم افسردگ  شغلی ایو    یاجتماع   ی ها  طیاگر بتوان مح  . باشدمیمهم    اریشود بس  ی به عالئم افسردگ

 .  کند  ی کمک م یاز افسردگ یریامر به جلوگ نیا ،دیبهبود بخش

بروز کمردرد  -8 از  از قبیل    یستیباکارکنان می    ،برای جلوگیری  ارگونومی  اصول  پیچ    نشستن  ی ها  تیموقع ضمن رعایت  و 

ن بانک در فرهنگ و مدیرا  .ببرند   یپ  یو روح  یجسم  یبازگرداندن انرژ  یبرا  ،استراحت منظم  یبه ضرورت دوره ها  ،خوردگی

 .  سازی و اجرای این ضرورت همراهی کنند
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 راه کارهای پژوهشی 

مجددا توزیع و توسط کارکنان   ،پرسشنامه ی تحقیق حاضر  ،درصورت اتخاذ سبک رهبری تحول آفرین در شعب بانک شهر  -1 

می توان کیفیت سبک    ،یتی در بانکتغییر سبک رهبری و شیوه های مدیراز مقایسه نتایج قبل و بعد از    .بانک پاسخ داده شود

 . رهبری را مشخص نمود

کارکنانی که از لحاظ روحی و روانی در مرحله حساسیت باالتری    فردی  -بانک برای بهبود تعادل زندگی شغلی    ت یریمد  -2

دارو های آرام    ای افسرگی و دارای سابقه ی مصرفهستند؛ برای مثال افراد با خشونت باالتر در محیط کار یا دارای زمینه ه

 .  دارائه دهبرنامه هایی را   ،بخش 
 

 

 

 

 

 

 

 



 مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید 

 9-29، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

28 

 

 

 منابع 

انگیزش کارکنان در   .( 6931  )  .معین  سید  ،کامران و امامی   ،فاطمه و رسولی  ،آبدری .1 بررسی رابطه سبک رهبری با 

 . تهران  ،روانشناسی و علوم اجتماعیهشتمین کنفرانس بین المللی  ،بانک های خصوصی شهر تهران

مبادله ای و عدم مداخله با چابکی سازمانی    ،بررسی رابطه سبک های رهبری تحول آفرین  ،(8931  )  .محبوبه  ،بهتاش .2

المللی حسابداری  ،در کلیه شعب بانک های دولتی شهر سیرجان   ، مدیریت و نوآوری در کسب و کار  ،پنجمین کنفرانس بین 

 . تهران

 .  پایگاه اینترنتی پارس مدیر نشر ،ردی لیزرلآموزش کارب ،(1396 )  .مهدی ،جواهری ،. آرش ،حبیبی .3

آبادی .4 فیروز  سجادی  ،خاتمی  و  علی  محمد  اهلل  ، سید  خلیل  اطمینان   .(3931  )  .سید  قابلیت  ارزیابی  برای  روشی 

 .  مطالعه موردی: بانک شهر ، کاربران شعب بانک

سی میزان رضایت کارکنان از وضعیت طراحی و اعتباریابی پرسشنامه برر  .(9931  )  .همکاراناله و   روح  ،فالح مدواری .5

 .  04-1 2 ، 7(1 ) .ای حرفه مهندسی بهداشت .(MS-HSE) زیستمحیطایمنی و   ،ای بهداشت حرفه سیستم مدیریت

تهران:   ،مربعات جزیی( معادالت ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل  1397  اسفیدانی محمد رحیم )  ،محسنین شهریار .6

 .  مؤسسه کتاب مهربان نشر

زرنمحمد .7 رحیمیان  ،دیپور  و  و    ،حسین  مزدآبادیحمید  محسن  ،طباطبایی  فرهنگ    .(3931  )   .سید  نقش  تبیین 

 .  51-82  ،3(9) .اقتصاد و مدیریت شهری .سازمانی در مدیریت تغییر کارکنان بانک شهر

HSE ستمارایه مدلی برای سنجش عملکرد سی .(7831 ) .خسروجردی, امیرحسین  و شکاری, امیر و ایرج ، محمدفام .8

 .  - 101  ،01 (4) .زیستمحیط علوم و تکنولوژی  . EFQM ی مبتنی بر مدل تعال 

9. Awamleh, R. , Evans, J. , & Mahate, A. (2005). A test of transformational and 

transactional leadership styles on employees' satisfaction and performance in the UAE 

banking sector. Journal of comparative international management, 8( 1), 3- 19.  

10. Bakker, A. B. , & Oerlemans, W. (20 1 1). Subjective well-being in organizations. The 

Oxford handbook of positive organizational scholarship, 49,  178- 189.  

11. Goyal, K. A. , & Babel, A. A. (20 15). Issues and challenges of work life balance in 

banking industry of India. Pacific business review international, 8(5),  1 13- 1 18.  

12. Hossain, M. (20 14). Job satisfaction of bank employees in Bangladesh. Job 

Satisfaction of Bank Employees in Bangladesh (January 3, 20 14).  

13. Mbanefo, P. C. , Chigo, D. N. , & Micheal, O. M. (20 19). Effect of job stress on 

employee performance in selected banks in Nigeria. Scholars Journal of Economics, Business 

and Management, 6( 1), 55-62.  

14. Morgado, L. , Silva, F. J. G. , & Fonseca, L. M. (20 19). Mapping occupational health 

and safety management systems in Portugal: outlook for ISO 4500 1: 20 18 adoption. 

Procedia manufacturing, 38, 755-764.  

15. Obirih OF. (20 14). Occupational stress and burnout inselected banking institution in 

Kumasi. International Journal of Accounting Research (IJAR), 2( 1 1).  

16. Osifo, S. J. , & Lawal, B. A. (20 18). Leadership styles and employee performance: 

Empirical evidence from selected banks in Edo State. LEADERSHIP, SECURITY AND 

NATIONAL DEVELOPMENT,  136. Hossain, M. (20 14). Job satisfaction of bank 

employees in Bangladesh. Job Satisfaction of Bank Employees in Bangladesh (January 3, 20 

14).  



 مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید 

 9-29، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

29 

 

17. Özler, D. E. , & Atalay, C. G. (20 1 1). A research to determine the relationship 

between organizational cynicism and burnout levels of employees in health sector. Business 

and management review,  1(4), 26-38.  

18. Suliman, A. , & Al Obaidli, H. (20 13). Leadership and organizational citizenship 

behavior (OCB) in the financial service sector. Asia-Pacific Journal of Business 

Administration.  

19. Tareque, M. A. (202 1). The role of leadership style for increasing productivity in 

Bangladesh RMG. International Journal of Management (IJM),  12(5).  

20. Waters JA, Ussery W. (2007). Police stress: History, contributing factors, symptoms, 

and interventions. International journal of police strategies & management. 30(2), 169-88.  

21. Wong, C. A. , & Laschinger, H. K. S. (20 15). The influence of frontline manager job 

strain on burnout, commitment and turnover intention: A cross-sectional study. International 

journal of nursing studies, 52( 12),  1824- 1833.  

22. Yozgat, U. , Yurtkoru, S. , & Bilginoğlu, E. (20 13). Job stress and job performance 

among employees in public sector in Istanbul: examining the moderating role of emotional 

intelligence. Procedia-Social and behavioral sciences, 75, 5 18-524.  

 

 

 


