
 
 
 

 

 

  ات مدیریت آموزشیپژوهشی تحقیق -فصلنامه علمی 
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 یخدمات هایکارکنان سازمان یشغل یرمس آموزش بر یریتمد یرتأث
 

 2 غیاثیبیات ساداتبهاره، 1کامران نوربخش  یدس

 :چکیده

باشند. گردآوری اطالعات از طریق پرسشنامه جامعه آماری، کارکنان سازمان مدیریت صنعتی می 
و نمونه آماری با استفاده از  شده گردآوری آموزش کارکنانمسیر شغلی و پرسشنامه محقق ساخته 

آموزش مدیریت باشد. متغیر مستقل، نفر می 111تعداد  ایطبقهگیری کوکران به روش نمونهفرمول 
که با اقتباس از مؤلفهو متغیر وابسته مسیر شغلی کارکنان باشد سازمان مدیریت صنعتی میکارکنان 

ها از آزمون هشت مؤلفه(، بررسی گردید. برای آزمون فرضیه)مسیر شغلی مدل ادگارد شاینهای 
مورد تحلیل قرار  SPSS20همبستگی پیرسون استفاده شد و خروجی آن با استفاده از نرم افزار 

 کارکنانهای مسیر شغلی مؤلفهآموزش کارکنان بر مدیریت  ،درصد 99گرفت که در سطح اطمینان 
روش  وسیله به وابستهمتغیرهای بر  متغیر مستقلهمچنین اثرگذاری  دارد. تأثیرهای خدماتی سازمان

متغیرهای استقالل/عدم آموزش بر مدیریت  تأثیرقرار گرفت،  موردبررسیمتغیره  رگرسیون چند
در سطح وابستگی، شایستگی مدیریت عمومی، خالقیت و کارآفرینی، چالش ناب، سبک زندگی 

)1(% %99اطمینان   باشند. معنادار می (11/1>Sig) 
ای، خدمت یا وفاداری متغیرهای امنیت/ثبات، شایستگی فنی وظیفهآموزش بر مدیریت  تأثیر

)1(% %99در سطح اطمینان نسبت به یک آرمان   باشند.معنادار نمی (11/1<Sig) 
 

 های خدماتیسازمان ،کارکنان مسیر شغلی، آموزشمدیریت واژگان کلیدی: 
 
 

 

                                                 
 یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم یریت،دانشکده مد یبازرگان یریتمد یار،استاد 1
2
 یکیواحد الکترون یدانشگاه آزاداسالم یریت،دانشکده مد -یبازرگان یریتارشد، مد یکارشناس 
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 :مقدمه .1

ها در این سازمان، باشد میاهمیت  زخدماتی بسیار حائ های شرکتمدیریت آموزشی در کارکنان  
 در. باشدمی کنندهتعیین و مهم بسیار سازمانی، هدف و اندازچشم به دررسیدن انسانی نیروی نقش
 .باشدمی برخوردار تریویژه اهمیت از مشتریان، با مستقیم ارتباط به دلیل نقش هاییسازمان چنین
و  ها طرحارائه  درصددو تبلور خالقیت و استعدادهای نهفته ایشان،  کارکنانبا افزایش اطالعات  چراکه

آیند و هنگامی که سازمان به کارکنان توجه ویژه ای مبنی بر ارتقاء آموزش پیشنهادات کاربردی برمی
باشد، بنابراین کارکنان نیز در جهت هم افزایی سازمان خود بوده و بهره  داشته و مسیر شغلی ایشان

سازمان های خدماتی تمرکز  بنابراین قدم اول در بهره وری؛ وری سازمان افزایش خواهد داشت
 .باشد میمدیریت آموزشی و برنامه ریزی های مستمر 

تواند به کارکنان و انگیزش بیش از پیش آنها ها میمسیر شغلی و روشن بودن آن در سازمان
ریزی، توسعه و اجرا انداز سازمانی اگرنظام مسیر شغلی درست برنامهاز منظر چشمکمک نماید، 

بنابراین در چنین ؛ و تعهد و وفاداری کارکنان را ارتقاء می دهد وری سازمانبهرهمیتواند  ،گردد
و آموزش کارکنان در درجه اهمیت قرار  شودارزش میی که برای کارکنان ایجاد سازمانی هنگام

 مورد منافع به رسیدن منظور را به به تغییرات پاسخگویی و خالقیت تواناییکارکنان شود، داده می

 دهند.سریعتر پاسخ می کار و کسب متالطم محیط در یک نظر
خدمات ارائه شده  تواند شامل خدمات باشد،شود، میمحصول یک شرکت که به بازار عرضه می

 . خدمات، ناملموس و غیر قابل ذخیره هستندتواند خیلی چشمگیر و یا اندک باشدبه مشتری می
توانند به راحتی اعتماد بنابراین خریداران به خدمت ارائه شده توسط یک عرضه کننده خدمت نمی

 کنند.
که  گرددمحسوب میدر این پژوهش سازمان مدیریت صنعتی به عنوان یک سازمان خدماتی 

های علمی، خدمات غیر قابل ملموس از جمله آموزش، مشاوره و تحقیق و برگزاری سمینار و همایش
 دهد.ارائه می

 :تعریف مفهومی کارراهه
1استخدام با حقوق "تعاریفی از کارراهه قرار دارند که از حد 

تر، دنباله و به طور کلی فراتر رفته "
جامعه شناس اهل شیکاگو( چنین ) 1، هیوزمیالدی 1931زندگی هستند. در دهه تجربیات یک فرد در 

 توضیح میدهد:

                                                 
1
.Paid Employment 
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-ها )با تعریف واضح( را شامل میهاو مقامیک کارراهه ازمنظر عینی، یک سری از موقعیت

اندازی متحرک است که فرد در آن به زندگی خود به طور ، چشم، یک کارراههشود...از منظر ذهنی
است را استنباط و و اتفاقات مختلفی که برای وی رخ داده هاها و اقدامگاه کرده و معنای ویژگیکلی ن

 .نمایدتفسیر می
های مدیریت منابع انسانی تعاریف دیگری خصوصاً مواردی که توسط پژوهشگران فعال در حوزه

تر تمایل تر و جامعوسیع ارائه شده اند، معموالً به سمت انعکاس این رویکرد 5ایو هدایت کارراهه
 (.393، صفحه 1991، 4و واتز 3)کالین "پیشرفت فرد در یادگیری و کار، در طول زندگی  ": دارند

خدماتی از  های شرکتبنابراین طبق تعریف فوق، یادگیری و آموزش کارکنان بخصوص در 
 .باشد میاهمیت به سزایی برخوردار 

، با انحصار دانش پیشه یا مهارت "کند:بدین شکل تعریف میای را های حرفهکانتر، کارراهه
به عنوان منبع کلیدی  1و اعتبار به عنوان عامل کلیدی در تعیین موقعیت شغلی 2دارای ارزش اجتماعی

ای با سازمان خود، . او اینگونه استدالل می کند که رابطه یک حرفه(211تا  211)صفحات "برای فرد
ه یک بوروکرات با سازمان خود است. از نظر کانتر کارراهه کارآفرینانه عبارت است از تر از رابطپیچیده

دهد.. منبع ای که در آن رشد از طریق تولید ارزش جدید یا ظرفیت سازمانی جدید رخ میکارراهه "
تا  212، صفحات 1999) "های باارزش است، ظرفیت تولید خروجیکلیدی در یک کارراهه کارآفرینانه

 (امیرختایی جلد دوم مترجمان: میرعلی سیدنقوی،-( )ردمن و ویلکینسون211

 7نظریه مسابقات مسیر پیشرفت شغلی -
ها برای افرادی که در جستجوی احراز کند که بعضی از سازمان( خاطر نشان می1994)9روزنبام

ای مسیر مسابقهباشند. الگوی می -شان به مثابه لنگرگاه مسیر پیشرفت شغلی های مدیریتپست
ای برای بینی کننده-کنند که در آن توفیق اولیه فرد همچون پیشپیشرفت شغلی را پیاده می

شود تا شود. در واقع یک فرد)کارمند( باید در مراحل اولیه بازی برندههای بعدی محسوب میپیشرفت
ها برای شود. در این شرکتهای ژاپنی مثل نیسان اعمال میبتواند در بازی بماند. این نظام در شرکت

                                                                                                                                  
1
.Hughes 

2
. Career Guidance 

3
. Collin 

4
. watts 

5
. Monoplisation of Socially Valued Knowledge 

6
. Reputation 

7
. Tournament Notionon of acareer 

8
. Rosenbaum 
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ای حاکم است. همچنین احراز مدارک از یکی از رحمانهساالری بیورود به کادر مدیران بالقوه، نخبه
، چرخش شغلی و اجتماعی سازی عمومی های برتر ژاپن الزم است. سپس چند سال آموزشدانشگاه

این فرد)افراد( در صورت  آنگاه .رسداش میگیرد تا اینکه فرد به سی سال اول زندگیصورت می
 کند.داشتن توان بیشتر، سریعتر از سایر همکاران خود ارتقاء پیدا می

ای قوی است. در ای نداشته باشد، استعارهنظریه مسابقات، حتی اگر چنین رویکرد تعریف شده
هم رقابت سنگین و به  -شدههای کوچکمثل سازمان -هایی که فرصت ارتقاء کم استسازمان

-هایی افراد برای احراز پست به کلک و شیادی متوسل میفشرده است و در ضمن در چنین سازمان

هایی شوند. دراین نظریه فرض براین است که پیشرفت عمودی و انتصاب سلسله مراتبی، هنوز هدف
 هستند که طبق فرض نظریه سنتی مسیر پیشرفت شغلی باید تحقق یابند.

ها وجود دارند ودر نقش ریزی جانشینی که در بسیاری از سازمانطرحهای علیرغم وجود نظام
کنند، افراد مجبور هستند در قبال یادگیری خود قدری مسئولیت یک چتر حمایتی پدرمآبانه عمل می

ها از توسعه مسیر پیشرفت شغلی به های اندکی که در حال حاضر از جانب سازمانبپذیرند. حمایت 
 است وجه در الگوهای اجرایی طرح ریزی زندگی همراه شدهآید با یک تعمل می

بینند. العمررا می( ادعا کردند که مرگ قراردادهای استخدامی مادام1994واترمن و همکارانش )
زنند که در آن کارمند و کارفرما درباره حفظ وحتی بهبود آنان از یک رابطه تکوینی جدید حرف می

و بیرون از سازمان مسئولیت مشترک دارند. آنها نتیجه این رابطه را  توان استخدامی کارکنان در درون
مدیر -نامیدند. یکی از نویسندگان همکار واترمن "پذیر مسیر پیشرفت شغلی انعطاف "برای کارکنان 

1نیز به خوداتکایی-مرکز بخش مسیر پیشرفت شغلی کالیفرنیا
مسیر پیشرفت شغلی اشاره کرده است و  

پیشرفت شغلی را توانایی مدیریت فعاالنه زندگی کاری یک فرد در یک محیط به  خوداتکایی مسیر
تعریف کرده است. مفهوم  -نگرش به خوداشتغالی در درون و بیرون از سازمان -سرعت در حال تغییر

های خود را ارزیابی و به روز کنند تا مهارتاین ایده این است که شرکتها به کارکنان خود کمک می
بتوانند خود را با نیازهای در حال تغییر کسب و کار وفق دهند و یا با آمادگی خوب در جای  کنند تا

وری حاصل میدیگر کار پیدا کنند. کارفرمایان هم، در مقابل، از کارکنان خود وفاداری دوباره و بهره
ن تأمین شود، کنند. زمانی که کارکنان در وضعیتی کار کنند که نیازهای آنان و شرکت به طور همزما

 این اهداف قابل تحقق خواهند بود.

                                                 
1
. Career Self-Reliance 
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 های خدماتیسازمان

فعالیت هایی از قبیل امور دهند. هایی هستند که خدمت ارائه می ، سازمانهای خدماتیسازمان
 نیز فیزیکی نظر از و نیستند ملموس خدمات این …و  ، آموزشی، خدمات پزشکیمالی، مشاوره

 .ندارند گیری اندازه قابلیت

دهند؛ ولی به  میرند یا به زندگی ادامه می ها معموال با توجه به کیفیت نیروی کاریشان می سازمان
ای که در  کنند از هر سرمایه گذاری های خدماتی بیشتر به نیروی کاریشان تکیه می دلیل اینکه سازمان

تخدام و انتخاب کارکنان، های اس گیرند. مدیران ارشد باید فرآیند این زمینه بکنند، به زودی جواب می
های وابسته دیگر را به خوبی طراحی کنند. عالوه بر  آموزش، طراحی شغل، مدیریت عملکرد و سیستم

خواهد در  شود، باید آینه خصایصی باشد که سازمان می اینها تصمیماتی که در این زمینه گرفته می
 .کند با آنها شناخته شود خدماتی که ارائه می

 مسیر پیمودن برای شوند،می کار دنیای وارد افراد که هنگامی ( 1996) شاین یعقیده به

 در را کافی اشتیاق و انگیزه بتوانند که دارند نیاز دستاویزهایی و محرکها به خود ای و حرفه شغلی

 در ترقی نحوه از فرد خودباوری و خودتصویری را شغلی مسیر ارکان و دهد توسعه و کندایجاد آنها

 گرفته شغلی مسیر درباره که تصمیماتی به تواندمی هم شغلی مسیر ارکان .است کرده شغلش تعریف

 گوناگون انواع شناخت بنابراین سازد، محدود را تصمیمات این تواندمی هم و دهد شود، جهتمی

 دارد. شغلی مسیر به مربوط انتخابهای بر عمیقی تأثیر زیرا است، اهمیت دارای مسیرشغلی ارکان

 را مسیر شغلی رکن هشت ( به عنوان یکی از نظریه پردازان حوزه مسیر شغلی،1992شاین )

 کرد: مشخص اینگونه
 .باشندمی آزادی عمل حداکثر با کاری هایموقعیت جستجوی در افراد این:وابستگی عدم / استقالل

 .یابندمی انگیزش سازمان یک به بلندمدت تعلق و شغلی امنیت طریق از اساساً :ثبات / امنیت

 را تغییر و انتقال هستند و سازمان ارزشهای و هنجارها با کامل پذیری جامعه و مطابقت خواهان

 .ندارند دوست
 زمینه در تنها را پیشرفت شوند،می برانگیخته کار محتوای بواسطه :ای وظیفه فنی شایستگی

-می خود نأش را دون سیاسی مدیریت و عمومی مدیریت عموماً .دهندمی ترجیح ای وظیفه /فنی

 .هراسندمی آن از و پندارند

 و ناکافی اطالعات شرایط در مسائل حل و تحلیل فرصت طریق از :عمومی مدیریت شایستگی
 .اهداف مشترک کسب جهت در افراد هدایت مانند یابندمی انگیزش اطمینان عدم
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 برانگیخته است، خودشان پروژه کامالً که چیزی ایجاد یا ساختن به نیاز طریق کارآفرینی: از و خالقیت 

 را شده ایجاد هایاینکه مؤسس تا هستند جدید هایمؤسس ایجاد به عالقمند بیشتر ،شوندمی

 .کنند مدیریت

 شوند،می برانگیخته روش چند در دنیا بهبود برای اساساً :آرمان یک به نسبت وفاداری یا خدمت

 بدنبال و هستند جامعه کمک به با رابطه در فردی ارزشهای با کاری فعالیتهای راستاییهم خواستار

 .کند برآورده را هایشانارزش که اندهاییشغل

 درپیکارهای شدن برنده یا نشده حل تقریباً مسائل حل عمده، موانع بر غلبه با اساساً ناب: چالش

 چیز همه شدن که برنده رقابتی یا روزانه مبارزه بصورت را شانکارراهه یابند،می انگیزش سخت

 .کنندمی تعریف است،

 بر موضوعاتی شوند،می برانگیخته زندگی سبک با کارراهه تناسب طریق اساساً از زندگی: سبک

-ارزش و هابرنامه که هاییسازمان بدنبال تأکید دارند، بسیار ازکودک مراقبت والدینی، وظایف مثل

 .(99:5119دنزیگر،) هستند. خانواده است، از حمایت بر مبتنی بسیار هایشان
های شخصی ها و انگیزهیک کارراهه شغلی، یک ترتیب مسیر زندگی کاری است که با نگرش

کنند، درک این مفاهیم مهم است که های کاریشان انتخاب میشود که کارکنان در نقشتلفیق می
اش در یک شخص در طی مسیر زندگیای از مشاغل است که کارراهه شغلی شامل یک مجموعه

شود. سازمان مسیر پیشرفت شغلی موجب پیشرفت فرد در طی سنوات خدمتش می گیرد.پیش می
های الزم را جهت پیشرفت شغلی کارکنان خود انجام دهد و آنها را در و آموزش  ریزیبایستی برنامه

تواند موجب رضایت شغلی می این مسیر هدایت نماید. یک مسیر صحیح و عادالنه پیشرفت شغلی
آموزش های الزم و ها با افراد، تعهد آنها نسبت به سازمان و مسائلی از این قبیل شود. بنابراین سازمان

موجب بهره وری سازمان خواهند شد. الزم به ذکر مسیر پیشرفت شغلی مناسب برای مرتبط در 
تر بودن رفتار کارکنان با مشتری، از این مهم، در سازمان های خدماتی، به سبب ملموس  باشد می

 اهمیت ویژه تری برخوردار خواهد بود.

 اهداف پژوهش

 هدف اصلی 

 .خدماتی هایسازمانکارکنان  بر مسیر شغلی آموزشمدیریت  تأثیر تعیین
 اهداف فرعی 

 .خدماتی هایسازمان کارکنان وابستگی عدم /استقاللآموزش بر  مدیریت تأثیر تعیین

 .خدماتی هایسازمان کارکنان ثبات /امنیتآموزش بر مدیریت  تأثیر تعیین
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 .خدماتی هایسازمان کارکنان ایوظیفه فنی شایستگیآموزش بر مدیریت  تأثیر تعیین
 های خدماتی.شایستگی مدیریت عمومی کارکنان سازمانآموزش بر مدیریت  تأثیرتعیین 
 های خدماتی.سازمان کارکنانخالقیت و کارآفرینی آموزش بر مدیریت  تأثیرتعیین 
های سازمان کارکنانخدمت یا وفاداری نسبت به یک آرمان در میان آموزش بر مدیریت  تأثیرتعیین 

 خدماتی.
 های خدماتی.سازمان کارکنانچالش ناب آموزش بر مدیریت  تأثیرتعیین 

 های خدماتی.سازمان کارکنانسبک زندگی آموزش بر مدیریت  تأثیرتعیین 

 :پیشینه پژوهشمبانی نظری و  .2
 :آموزشمدیریت تعریف مفهومی 

دهی، هدایت، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی  ریزی، سازمان مدیریت آموزشی به معنی عام، برنامه

 .تعریف شده استفرایند آموزش 

با هر فرد در پستی که  سازمان می تواند، با نیاز سنجی آموزشی مناسب، دوره های آموزشی مرتبط
احراز دارد، دوره های آموزشی میان مدت و بلند مدت برگزار نماید. تا در جهت اعتالی سطح اندیشه و 

 دانش ایشان برآید.
 :شغلی مسیر مفهومی تعریف
 برای مؤثری راه و است کارکنان فرد فرد شغلی پیشرفت برای هاییطرح کارراهه یا شغلی مسیر

 توسط که مواردی خصوصاً جدیدتر، تعاریف. است کارمندان هایپتانسیل از سازمان آگاهی
 به معموالً اند،شده ارائه ایکارراهه هدایت و انسانی منابع مدیریت هایحوزه در فعال پژوهشگران

 طول در کار، و یادگیری در فرد پیشرفت ": دارند تمایل ترجامع و تروسیع رویکرد این انعکاس سمت
 (.393 صفحه ،1991 واتز، و کالین) " زندگی
 بست مسیر پیشرفت شغلیبن

( برای اشاره به وضعیتی که در آن زندگی افراد در اثر عدم استفاده از توان 1992(لیدر و بوکهلز
 برند.را به کار می "بست بن "احساس می کنند که به فالت رسیده اند، اصطالح  آنها پسرفت کرده و

تکرار "کنند و وضعیت اخیر را مقایسه می "فرسودگی  "بست را با وضعیت بناین پژوهشگران 
است. در سناریوی  تر از سطح عادی، قرار گرفتن در سطحی کم اهمیتبستکنند. بنتعریف می ”کار

افتد که افراد احساس کنند از استعدادها و توان آنها در جهت چیزی که بست زمانی اتفاق میآنها، بن
آید. زندگی هدف ندارد، تعهدی در روابط وجود ندارد، کار آنها اعتقاد دارند، استفاده به عمل نمیبه آن 

ها، با یک اثر مضاعف است. از بست، بیماری بومی سازمانآتیه ندارد. آنها ادعا کردند که بیماری بن
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 رو است.های پیشالشوری کمتر و توان پایین برای پاسخ به چبست به معنی بهرهها، بننگاه سازمان
 میلی کارکنان برای تغییر و رشد است. بست به معنی احساس انفعال و بینگاه اشخاص، بن از

و تحقیقات و مقاالت مرتبط  های مربوط به مسیر شغلی، پیشینههای مرتبط به این پژوهشپیشینه
 اشاره می گردد:که به برخی از آنها  تحقیقات متنوعی انجام شده است باشد،میبا آن 

بررسی روابط بین لنگرهای مسیر شغلی با عملکرد  ،بهای ( در مقاله1392غالمی و یارمحمدی )
بوده است.  91-95و تحلیل مسیر این روابط در بین مدیران مدارس شهر سنندج در سال تحصیلی 

این پژوهش به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه آماری عبارت بود از کلیه مدیران مدارس 
مونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد و ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر سنندج. حجم ن

ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه 133تعداد 
ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد لنگرهای مسیر شغلی شاین و پرسشنامه محقق ساخته 

 91/1و  95/1نباخ به ترتیب وبا استفاده از روش آلفای کرها عملکرد مدیران بود. پایایی این پرسشنامه

 و SPSS افزارهایآوری شده با استفاده از نرمهای جمعتحلیل دادهوبه دست آمد. به منظور تجزیه

Amos از روش همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین لنگرهای مسیر شغلی و عملکرد ،
بر روی عملکرد مدیران  همستقیم لنگرهاثرات مستقیم و غیرمدیران و از تحلیل مسیر برای تعیین ا

کارکردی،  -ای فنیهدار ضعیف و متوسطی میان لنگرهاستفاده شد. نتایج نشان داد که روابط معنی
های محض با و چالش ینیکارآفر ،خودمختاری، خالقیت -ثبات، استقالل -شایستگی مدیریتی، امنیت

، خالقیت ( =99/1βمختاری) خود -ین لنگرهای استقاللعملکرد مدیران وجود دارد. همچن

مستقیمی بر روی عملکرد مدیران مدارس  تأثیر(   =41/1βثبات ) -و امنیت(=β 19/1کارآفرینی)

 .دارند

رسالت شغلی رویکردی کنند که ای بیان می( در مقاله1392پردالن، علیزاده، خلیجیان و یزدانی )
-بخش اصلی و مرکزی زندگی او است و با استفاده از آن برای انجام نسبت به کار که در آن شغل فرد

کند. هدف پژوهش حاضر مطالعۀ ساختار دادن کارهای جامعه پسند و کمک به دیگران تالش می
بعدی مسیر شغلی، در میان دانشجویان دانشگاه عاملی و اعتباریابی فرم کوتاه مقیاس رسالت چند

 پژوهش جامعۀ. بود کاربردی هدف، لحاظ از و پیمایشی –یفی اصفهان بود. مطالعۀ حاضر توص
گیری در ها با استفاده از نمونهآن از نفر 312 تعداد که بودند اصفهان دانشگاه دانشجویان

ها توزیع شد. ماده ای رسالت مسیر شغلی، بین آن 9دسترس)آسان( انتخاب و فرم ترجمه شدۀ مقیاس 
ه و سپس به انگلیسی برگردانده شد و سپس جمعی از متخصصان، این مقیاس ابتدا به فارسی ترجم

پرسشنامه را برای تعیین حساسیت های فرهنگی، وضوح سؤاالت، موارد اختالف و خطاهای موجود در 
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خرده مقیاس مقبول  3ها نشان داد که تحلیل عاملی اکتشافی بیان کنندۀ معنایابی بررسی کردند. یافته
تا  11/1ها از و برای خرده مقیاس25/1لفای کرونباخ برای کل پرسشنامه بود که در ادامه ضریب آ

بازآزمون نشان  -کلی مقبولی داشتند و نتایج آزمون -متغیر بود. همۀ موارد همبستگی مورد22/1
های آن بود. همچنین نتایج نشان داد دهندۀ ثبات برای مقیاس رسالت مسیر شغلی و خرده مقیاس

 .الت مسیر شغلی، روایی و پایایی خوبی را نشان داده استنسخۀ فارسی مقیاس رس
پذیری مسیر ( با هدف بررسی رابطه چندگانه بین انطباق1393، کالنتری و یوسفی )الوندی

رضایت شغلی در کارکنان شرکت نماگستر سپاهان و شرکت طلوع ایرانیان  شغلی و انگیزش شغلی با
گیری تمام شمارش انتخاب شد ابزارهای جامعه از طریق نمونهبود، پژوهش از نوع همبستگی بوده و 

پذیری مسیر شغلی ( و پرسشنامه انطباق1912) پژوهش شامل پرسشنامه رضایت شغلی سینه سوتا
( بود که برای تعیین روایی 1921( و پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام )1391یوسفی )

، ده شد. ضریب پایایی بازه آزمایی پرسشنامه رضایت شغلیپرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفا
های بدست آمد. داده 29/1و  22/1، 91/1پذیری مسیر شغلی و انگیزش شغلی به ترتیب انطباق

گردآوری شده از طریق آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام 
پذیری مسیر شغلی تگی پیرسون نشان داد که بین انطباققرار گرفت و نتایج تحلیل همبس موردبررسی

های آن با رضایت شغلی رابطه معناداری های آن )به جز بازخورد ( و انگیزش شغلی و مؤلفهو مؤلفه
بینی وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام، سهم انطباق پذیری مسیر شغلی را در پیش

 (P<111/1) رضایت شغلی را نشان می دهد.
( نیز در مقاله خود به قراردادهای کاری ثابت و بدون 5111گارسیا پرز، وال کاستلو و مارینسکا )

-آنها را بر مهارت تأثیراند و پویایی و یا به عبارت بهتر کارهای بدون مسیر شغلی خاص اشاره کرده

 اند.آموزی جوانان بررسی کرده
گیری و ایجاد کنند که مسیر شغلی در واقع بر تصمیممیبیان  ای( در مقاله5112نگپال و پاندا )

 تعهد سازمانی کارکنان موثر است و بنابراین تقویت بیش از پیش سازمانها را دربرخواهد داشت

 

 توسعه فرضیه ها و الگوی مفهومی .3

 :پژوهش فرضیات
 :اصلی فرضیه

 .دارد تأثیر خدماتی هایسازمان بر مسیر شغلی کارکنان کارکنان آموزش مدیریت-
 :فرعی هایفرضیه
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 تأثیر خدماتی هایسازمان کارکنان وابستگی عدم/ استقاللآموزش کارکنان بر  مدیریت-
 دارد
 .دارد تأثیر خدماتی هایسازمان کارکنان ثبات /امنیتآموزش کارکنان بر  مدیریت- 
 تأثیر خدماتی هایسازمان کارکنان ای وظیفه فنی شایستگیآموزش کارکنان بر  مدیریت-
 .دارد

 تأثیر خدماتی هایسازمان کارکنان عمومی مدیریت شایستگیآموزش کارکنان بر  مدیریت-
 .دارد

 .دارد تأثیر خدماتی هایسازمان کارکنان کارآفرینی و خالقیتآموزش کارکنان بر مدیریت -
 هایسازمان کارکنان آرمان یک به نسبت وفاداری یا خدمتآموزش کارکنان بر مدیریت  -

 .دارد تأثیر خدماتی
 .دارد تأثیر خدماتی هایسازمان کارکنان ناب چالشآموزش کارکنان بر  مدیریت-
 .دارد تأثیر خدماتی هایسازمان کارکنان زندگی سبکآموزش کارکنان بر  مدیریت-

 مدل مفهومی تحقیق

            

                              

                                            

                    

                    

                 

        

 
 اقتباس از مدل جهت گیری های کارراهه شغلی ادگارد شاین: منبع -مدل مفهومی تحقیق
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 :روش شناسی .4

و از نظر ماهیت و روش گردآوری  ، از نظر رویکرد کمیپژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی
صنعتی  پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کارکنان سازمان مدیریت-ها، یک پژوهش توصیفیداده

از نوع مشاوره، آموزش و تحقیق و اجاره فضا  حوزه 3در  گردد، خدمات) سازمان خدماتی محسوب می
نفر می باشند، نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران  131( که تعداد  باشد میو برگزاری سمینارها، 

گیری به روش گردآوری  باشد روش نمونهمی نفر 111تعداد  گیری تصادفی طبقه ایبه روش نمونه
که روایی آن با استفاده از فرمول و  داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته توسعه مسیر شغلی که

CVR  وCVI بوده است و روایی ثابت شده  29/1و  24/1، به ترتیب بیشتر از گیری شدهاندازه
 SPSSافزار فای کرونباخ در نرماالت نیز با استفاده ازروش آلؤ، پایایی س1-3است. براساس جدول 

بنابراین پایایی سؤاالت نیز ثابت گردیده  ؛بدست آمده است  2/1محاسبه گردیده است که بیشتر از 
ندارم، ندرت، نظریهای هرگز، بهامتیازدهی به سؤاالت بر اساس مقیاس لیکرت و شامل گزینه و ؛است

 .باشد می 2تا  1، از اغلب، همیشه
سؤال بسته  59حاوی آموزش از پرسشنامه آموزش  ل مدیریتمستقهمچنین جهت سنجش متغیر 

 .است
 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق )پایایی( - 1جدول

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سئواالت متغیر

 942/1 59 مدیریت آموزش

 931/1 31 مسیر شغلی

 941/1 4 استقالل/عدم وابستگی

 931/1 2 امنیت/ثبات

 211/1 4 ایشایستگی فنی وظیفه

 211/1 3 شایستگی مدیریت عمومی

 211/1 3 خالقیت و کارآفرینی

 211/1 4 خدمت یا وفاداری نسبت به یک آرمان

 942/1 4 چالش ناب

 919/1 3 سبک زندگی
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در بین نمونه آماری که  ،مدیریت آموزشاز هر دو پرسشنامه مسیر شغلی و عدد  111تعداد 
باشند، توسط محقق پخش گردیده و پس از پاسخ کارکنان پس کارکنان سازمان مدیریت صنعتی می

 آوری و تحلیل گردید.پرسشنامه جمع 112از دو روز کاری، 

 :تحلیل داده ها و یافته ها .5

 مورد آزمون نوع کردن مشخص بمنظور افزارنرم طریق از هاپرسشنامه روی از آماری هایداده
 فرضیات به مربوط هایداده بودن غیرنرمال یا نرمال بررسی به ابتدا تحقیق هایفرضیه برای استفاده

 از آزمون این نتایج از استفاده با سپس و شده پرداخته( K-S) اسمیرنوف-کولموگراف آزمون طریق از
 بودن نرمال فرض. است شده استفاده آزمون برای مناسب ناپارامتری یا پارامتری آماری روشهای

 به توجه با. جست بهره پارامتریک آماری هایآزمون از توانمی و ؛شودمی تأیید مشاهدات توزیع
 بررسی جهت. باشندمی نرمال متغیرها کلیه اینکه برای و ؛باشدمی یارابطه نوع از هافرضیه اینکه
 فرضیه برای شود،می استفاده پیرسون همبستگی آزمون روش از متغیر دو بین رابطه شدت و میزان
 استفاده پیرسون همبستگی ضریب آزمون از(  فرعی های فرضیه) آن های مؤلفه تک تک و اصلی
 وابسته متغیر بر مؤلفه آن چقدر اطمینان سطح در اینکه و فرضیه آن شدن رد یا تأیید و ؛است شده

 .گردید تحلیل و بررسی است تأثیرگذار

 فرضیه فرعی در آزمون نتایج همبستگی پیرسون می توان نتیجه 9اصلی تحقیق و  از فرضیه

)1%و این مقدار کمتر از )=Sig 111/1داری  که با توجه به سطح معنی گرفت  یعنی

)( sig توان دریافت که فرض میH0 رد شده و فرض H1یعنی  ؛مورد تائید قرار گرفته است
های درصد مؤلفه های مسیر شغلی بر چابکی سازمان 99 توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینانمی

دارد. در  تأثیرهای خدماتی شغلی کارکنان سازمانبر مسیر  مدیریت آموزشیعنی  ؛دارد تأثیرخدماتی 
 9باشد و شامل مسیر شغلی میبر متغیر وابسته که  باشد میمدیریت مسیر شغلی واقع متغیر اصلی که 

مولفه آن بر  تأثیرها نیز بررسی شده و تک تک مؤلفه باشد،مؤلفه با اقتباس از مدل ادگارد شاین می
 تأیید شده است. های مسیر شغلی بررسی و

های رایج مسیر شغلی مدنظر قرار گرفته است، بنابراین، شاید بتوان در این تحقیق یکی از مدل
برای موفقیت و بقای خود به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، به منابع انسانی ها باید، گفت که سازمان

و همواره به دنبال نگهداشت و  و دانش سازمانی خود به عنوان یک گنجینه قابل احترام نگاه کرده
تا در شرایط بحرانی کارکنان حاضر به از خودگذشتگی در  های انسانی خود باشندارتقای سرمایه

کنندگان منفعل دستورات سازمانی خارج به داف سازمان باشند و کارکنان از حالت اعمالراستای اه
 عناصری خالق و فعال تبدیل شوند.
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روش رگرسیون چند متغیره  وسیله بههمچنین اثرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته 
اده از رگرسیون خطی قبل از تهیه مدل رگرسیونی فرضیاتی را بعنوان استفگیرد. قرار می موردبررسی

چند متغیره باید ارائه دهیم درغیراین صوت مدل از اعتبار الزم برخوردار نخواهد بود که این موارد به 
 شرح زیر است:

 فرضیات مدل رگرسیون -

(: برای بررسی نرمال بودن یک متغیر از آزمونمدیریت آموزش)مستقلنرمال بودن متغیر 
( نشان از نرمال بودن 1-4نتایج در جدول ) که ؛استفاده گردیده است( K-Sاسمیرنوف )-کولموگراف

 ها بوده است.داده

: این امر را میتوان از طریق تحلیل فیشر( F رابطه خطی بین متغیر وابسته و مستقل)آزمون -

های  فرضیه ( رگرسیون بمنظور بررسی رابطه خطی بین دو متغیر استفاده کرد.ANOVAواریانس)
 باشد:رگرسیون بصورت زیر می آماری کل مدل

 =H0رابطه خطی بین دو متغیر وجود ندارد.

 =H1رابطه خطی بین دو متغیر وجود دارد.

 
 (ANOVAتحلیل واریانس ) -5جدول

میانگین  درجه آزادی جمع مربعات مدل
 مربعات

سطح معنی  Fآماره 
 داری

 111/1b 114/12 349/4 9 299/34 رگرسیون

باقی 
 مانده)خطا(

411/1 91 112/1   

    114 199/41 جمع

: متغیر پیش بین: استقالل/عدم وابستگی، امنیت/ثبات، شایستگی فنی 5توضیحات جدول  
ای، شایستگی مدیریت عمومی، خالقیت و کارآفرینی، خدمت یا وفاداری نسبت به یک آرمان، وظیفه

 چالش ناب، سبک زندگی
 کارکنانمسیر شغلی متغیر وابسته:  

شده  =Sig 111/1داری با توجه به سطح معنی 5مطابق جدول شماره تحلیل جدول فوق:

)1(% است و چون این مقدار کمتر از  یعنی)( sig توان دریافت که فرض میH0  رد و
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-متغیر وابسته تایید میبنابراین فرض خطی بودن رابطه متغیرهای مستقل با  ؛شودتایید میH1 فرض

 شود.

 ضریب همبستگی و ضریب تعیین چندمتغیره: -
های تحقیق مسأله ضریب همبستگی چندگانه و ضریب تعیین این تحقیق طبق بر اساس داده

دهد که شدت رابطه نشان می 919/1 باشد:ضریب همبستگی چندگانه با مقداربصورت زیر می ،جدول
نشان  944/1ضریب تعیین با مقدار  و ؛متغیر وابسته یعنی به چه میزان استمتغیر مستقل بطور کلی با 

معادله رگرسیون آنرا توضیح  وسیله بهتوان می که ؛دهنده تغییرپذیری )انحراف( در متغیر وابسته است
 داد.

 ضریب همبستگی چندگانه و ضریب تعیین - 3جدول

ضریب همبستگی  مدل
 چند گانه

ضریب 
 تعیین

ضریب تعیین 
 تعدیل شده

آزمون دوربین 
 واتسون

1 919/1a 944/1 931/1 221/1 

توضیحات جدول: متغیر پیش بین: استقالل/عدم وابستگی، امنیت/ثبات، شایستگی فنی  
ای، شایستگی مدیریت عمومی، خالقیت و کارآفرینی، خدمت یا وفاداری نسبت به یک آرمان، وظیفه

 چالش ناب، سبک زندگی
 مسیر شغلی کارکنانمتغیر وابسته:  

 

 ها(:واتسون:آزمون استقالل خطاها)باقیمانده-آزمون دوربین-

گیرد، استقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر هایی که در رگرسیون مدنظر قرار مییکی از مفروضه
استقالل بینی توسط مدل رگرسیون( از یکدیگر است. درصورتی که فرضیه واقعی و مقادیر پیش

استفاده از رگرسیون وجود ندارد.  امکان خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند،
شود که چنانچه مقدار آن در واتسون استفاده می-بمنظور استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین

 شود و در غیر اینصورتآزمون )عدم همبستگی بین خطاها( پذیرفته می H0قرار گیرد  2/1تا  2/5بازه 

H0شود )همبستگی بین خطاها وجود دارد(. برای رسیدن به این مهم از آزمون دوربینرد می- 
از آنجا که این  توان استفاده کرد. مقدار این آزمون در جدول زیر محاسبه گردیده استواتسون می

رد که خطاها از یکدیگر مستقل بوده گیری کتوان نتیجهگیرند، میقرار می 2/5تا  2/1ها در بازه آماره
 ها استفاده کرد.توان از مدل رگرسیونی جهت آزمون فرضیهو می
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 واتسون-آزمون دوربین - 4ولدج

 وضعیت مقدار بدست آمده مقدار مطلوب آزمون

Durbin-

watson d 
5.25.1  d 221/1  عدم همبستگی

 بین خطاها

باشد بنابراین عدم همبستگی بین می 2/5و  2/1نظر در بازه  با توجه به این که آماره مورد
 شود.خطاها پذیرفته می

 

 :نتیجه گیری و پیشنهادها .6

 نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره -2جدول 

ضریب غیر  مدل
 استاندارد

ضریب 
 استاندارد

 سطح Tآماره 
 داریمعنی

 آماره هم خطی

ضریب 
β 

انحراف 
 خطا

 VIF تلورانس βضریب 

   931/1 -512/1  552/1 -149/1 )مقدار ثابت(

استقالل/عدم 
 وابستگی

193/1 144/1 519/1 142/4 111/1 291/1 251/1 

 392/5 419/1 111/1 -131/1 -111/1 124/1 -192/1 امنیت/ثبات

شایستگی فنی 
 ایوظیفه

139/1- 122/1 111/1- 949/1- 119/1 245/1 942/1 

شایستگی مدیریت 
 عمومی

399/1 119/1 394/1 911/2 111/1 329/1 295/5 

خالقیت و 
 کارآفرینی

553/1 122/1 514/1 159/4 111/1 321/1 129/5 

خدمت یا وفاداری 
 نسبت به یک آرمان

131/1 129/1 131/1 421/1 139/1 595/1 241/3 

 934/5 323/1 114/1 919/5 511/1 125/1 122/1 چالش ناب
 293/5 391/1 111/1 549/4 522/1 142/1 195/1 سبک زندگی
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 در شده محاسبه =Sig 111/1 داریمعنی سطح به توجه با، جدول رگرسیون تحلیل نتایج مطابق
 :است آمده بدست زیر نتایج %99 اطمینان سطح
 عمومی، مدیریت شایستگی وابستگی، عدم/استقالل متغیرهایبرای پیش بینی  مدیرت آموزش-

)1(% %99 اطمینان سطح در زندگی سبک ناب، چالش کارآفرینی، و خالقیت  باشند می معنادار. 
(11/1 >sig ) 

 یا خدمت ای،وظیفه فنی شایستگی ثبات،/امنیت متغیرهایبرای پیش بینی  مدیرت آموزش -
)1(% %99 اطمینان سطح در آرمان یک به نسبت وفاداری  باشندنمی معنادار. (11/1 < Sig ) 

مدیریت  متغیر تغییرات از% 51 که ؛دهدمی نشان رگرسیون، معادله ضرایب از حاصل نتایج 
% 51 و عمومی مدیریت شایستگی متغیر% 39 و ؛کندمی توجیه وابستگی عدم/استقالل را آموزش

 توجیه را تغییرات این زندگی سبک متغیر% 52 ناب، چالش متغیر% 51 و کارآفرینی و خالقیت متغیر
 متغیرها دیگر به نسبت عمومی مدیریت شایستگی متغیر که گفت توانمی ضرایب به توجه با. کندمی

 .دارد در آموزش کارکنان را تأثیر بیشترین

 :پیشنهادات کاربردی

ها را که منابع اصلی آن های خدماتیگردد در سازمانبراساس تحقیق انجام شده، پیشنهاد می
نیروهای انسانی تشکیل می دهند، مؤلفه های مسیر پیشرفت شغلی مشخص و روشنی تدوین گردد تا 
کارکنان براساس مشخص بودن راه پیشرفت و ارتقاء، انگیزه کافی جهت هرچه بهتر انجام دادن 

بهره  موزش و مسیر شغلیآدر راستای وظایف خود را داشته باشند چه بسا با برآورده شدن این مهم، 
ها بر رقبا چیره ها نیز رقم خواهد خورد و در دنیای پرتالطم و رقابتی این سازماناین سازمان وری

در آنها دیده  بهره وریها رو به افول رفته و بنابراین این سازمان ؛گشته و گوی سبقت را خواهند ربود
 نخواهد شد.

خالقیت و کارآفرینی، چالش متغیرهای استقالل/عدم وابستگی، شایستگی مدیریت عمومی، 
های استراتژیک ریزیتقویت گردد و در برنامهتوسط آموزش بایست ناب، سبک زندگی در کارکنان می

ها بر اساس نتایج تحقیق این مؤلفه چراکهقرارگرفته و اجرایی گردند  موردبررسیها سازمانی این مؤلفه
یابیم کمی توجه به مفاهیم مسیر شغلی در میبا  باشد.ها دارای رابطه معنادار میسازمان وریبهرهبر 

-باشد که متأسفانه در سازمانها میناپذیر در سازمانریزی این مهم، امری بدیهی و اجتنابکه برنامه

های شود و یک کارمند سالهای دولتی به این امر اهمیت داده نمیهای امروزی بخصوص سازمان
زدگی در فضای ماند که ماحصل آن سکونکننده باقی میمعمولی و کسلطوالنی در یک پست بسیار 

 باشد.سازمان می
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گیری در این تحقیق، پیشنهاد آوری اطالعات و نتیجههای جمعنمودن راهپس از بررسی و طی
نمایند، عالوه بر گردآوری اطالعات گردد، آیندگانی که موضوع مرتبط با این تحقیق را انتخاب میمی
گردد تحقیق میدانی و مصاحبه نیز انجام دهند، چه بسا مکالمه رو در رو باعث می ،طریق پرسشنامهاز 

ها شخص پاسخ دهنده بر اساس احساسات واقعی و درونی خود، سؤاالت ایشان را پاسخ دهد و جواب
پیشنهاد بندی مشاغل های طبقههمچنین به مقامات ارشد و کمیته و ؛تر خواهد بودبه واقعیت نزدیک

ریزی مسیر پیشرفت شغلی برنامهآموزش در راستای ، از بدو ورود کارکنان به یک سازمان گرددمی
چه بسا  ،در اختیار کارکنان قرار دهند ،شده و روشنی را تبیین نمایند و به صورت شفاف در پورتال

مان خود، امری بدیهی ، پیشرفت و حتی مزایای قابل استفاده ایشان از سازمشخص بودن قوانین ارتقاء
ریزی و اعمال قوانین نیز از طریق توجیه های برنامهن نمودن مسیر، زمینهباشد. عالوه بر روشمی

 مدیران میانی و اجرایی نمودن قوانین نیز وجود داشته باشد.

 

 منابع و مأخذ:
شغغلی بغا   رابطه چندگانه بین انطباق پذیریا مسیر شغلی و انگیزش  یبررس (،1393)الهه الوندی، -

 روان رضایت شغلی در کارکنان شرکت نماگستر سپاهان و شرکت طلوع ایرانیان استان اصفهان.
 آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(. دانشگاه شناسی عمومی،

آموزشی انطباق پذیری مسیر شغلی بر افزایش رضایت شغغلی   تأثیر یبررس (،1393)ایرو امیری، -
 آزاد اسالمی واحد رودهن دانشگاه علم تربیتی، دانشکده .کارکنان شهرداری منطقه هشت تهران

مدیریت مسیر پیشرفت شغغلی و رضغایت رجغوع از کیفیغت      رابطه (،1394)حانهیر امین الرعایا، -
 خدمات ارائه شده با میانجیگری رضایت شغلی کارکنان در ادارات ثبت احوال اسغتان اصغفهان.  

 آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(. دانشگاه

بین سکون زدگی درمسیر پیشرفت شغلی با فرسودگی شغلی  ارتباط (،1392)نیرام پناهی مقدم، -
 آزاد اسالمی واحد تبریز دانشگاه و تمایل به ترک خدمت دبیران تربیت بدنی شهرستان خوی.

رابطه اشتیاق شغلی و خودکارآمدی مسیرشغغلی بغا یغادگیری     یبررس (،1393)غالمرضا جعفری، -
 آزاد اسالمی واحد اراک دانشگاه مدیریت، دانشکده اری اهواز.سازمانی در شرکت حف

 منابع انسانی پیشرفته. تیریمد .ریام ،ییرضا ،یرعلیم ،یدنقویس .انیآدر ،لکنسونیو .تام ردمن، -
 .42ص  5جلد
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ی لنگرگاه های مسیر شغلی و رضغایت شغغلی در میغان دبیغران      رابطه (،1393محبوبه صفوی، -
آزاد اسغغالمی واحغغد علغغوم و تحقیقغغات خراسغغان   دانشغغگاه دبیرسغغتانهای شهرسغغتان سغغبزوار.

 رضوی)نیشابور(.

 مسغتقیم مغدیریت مسغیر شغغلی بغر رضغایتمندی شغغلی،        تغأثیر (، بررسی 1395)محمد عرفان، -
رشد و مسائل روانشناختی سازمان های بزرگ با اسغتفاده از مغدل تکیغه گغاه مسغیر       یفرصتها
 .بین المللی امام خمینی دانشگاه اجتماعی،علوم  دانشکده علوم اجتماعی، تیریمد شغلی.

رابطه بغین مؤلفغه هغای لنگرگغاه هغای مسغیر شغغلی بغا رفتغار           یبررس (،1391)مهینع علیزاده، -
شهروندی سازمانی بر اساس مدل لنگرگاه هغای مسغیر شغغلی ادگغارد شغاین در بغین دبیغران        

 آزاد اسالمی واحد مرند. دانشگاه شهرستان هادیشهر.

بازارگرایی نیروی فغروش بغر روی عملکغرد نیغروی      تأثیر یبررس (،1392الدین) حسام فیروزی، -
 فروش با میانجی گری خالقیت و اجرای نغوآوری نیغروی فغروش در بانغک توسغعه صغادرات.      

 ... دانشگاه

موفقیت ذهنی مسیر شغلی بر اشتیاق شغغلی کارکنغان اداره    تأثیر یبررس (،1393)نیمه قلیزاده، -
 آزاد اسالمی واحد آستارا دانشگاه امور مالیاتی اردبیل.

نقش کارکنان فروش در درگیری مشتریان)مطالعه موردی:دیدگاه  یبررس (،1394)قاسم مرادی، -
 ... دانشگاه مشتریان شعب بانک پارسیان تهران(.

 رابطه بین مهارت های کارکنان فروش و تعهد سازمانی، یبررس (،1391)زهرا مقدسی قاچکانلو، -
 دانشگاه خدمکت آن در صنعت مواد غذایی.گرایی و قصد ترک  یمشتر

 (:غالم زاده،1394)ناصر ،یرسپاسیم .تهران راهبردی منابع انسانی. پرورش (.1394)جان والتون، -
 .وشیدار

الگوی عوامل مؤثر برجهت گیری هغای کارراهغه    ارائه ،92)سنا ؛حزباوی،سامان اسماعیلی،شیخ -
 .11(:1)9های مدیریت منابع انسانی.پژوهش فصلنامه شغلی.
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