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  *،2، جواد محرابي1حسين عابدي
  ، گروه مديريت، واحد قزوين، دانشگاه آزاد اسالمي، قزوين، ايرانكارشناسي ارشد1

  دار مكاتبات)(عهده رانيا ن،يقزو ،يمدانشگاه آزاد اسال ن،يواحد قزو ت،يريگروه مد، استاديار2
  1397آذرماه  :رشي، پذ1397ابان ماه ، اصالحيه: 1397خرداد ماه : افتيدر خيتار

  

  چكيده

از  قيپرداخته شد. تحق يكار يندهايدر ارتباط با اصالح فرا يدر بانك مل يخدمات كشور تيريقانون مد 36ماده  يموانع اجرا ييبه شناسا قيتحق نيدر ا
بودند  نيقزو ناستا يبانك مل يشاغل در ادار يكاركنان ادار يتمام يبود. جامعه آمار يو همبستگ يشيمايپ ،يفيتوص ريو از نظر مس يهدف كاربردنظر 

نفر  196 صورت گرفت و حجم نمونه كل يرگي ساده نمونه يتصادف يريبا استفاده از روش نمونه گ آماري نفر بود. كه از جامعه 400كه تعداد آنها جمعا 
 تيجمع هاي يژگيو يدو بخش بود. بخش اول بررس ي. پرسشنامه دارادياز پرسشنامه استفاده گرد قيتحق هاي داده يجمع آور يبدست آمد. برا

توا مح ييپرسشنامه با استفاده از سنجش روا ييبود. روا يسوال تخصص 27كه شامل  يسوال بوده، بخش دوم سواالت تخصص 4افراد كه شامل  يشناخت
 نيشد. پرسشنامه ب ستفادها يدرون يهمسان يياياز روش سنجش پا ييايسنجش پا يقرار گرفت و برا دييتن از خبرگان بانك مورد تا 12با استفاده از نظر 

 220سپس تعداد بدست آمد.  801/0كل پرسشنامه  ييايكرونباخ محاسبه شد كه پا يآلفا بيو ضر ديگرد عينفر از كاركنان بانك توز 25از  ينمونه ا
جمع  هاي داده ليو تحل فيتوصقرار گرفت.  ليو تحل هيپرسشنامه بازگشت داده شد و مورد تجز 196كه تعداد  ديگرد عيكاركنان توز نيپرسشنامه ب

نشان داد كه موانع  قيتحق جي) انجام گرفت. نتاي(معادالت ساختار يانحراف استاندارد) و استنباط ن،يانگيم ،ي(فراوان يفيتوص يشده با روش آمار يآور
  .باشند يم رانيا يدر بانك مل يخدمات كشور تيريقانون مد 36ماده  يجزء موانع اجرا يو تكنولوژ يفرد ،يتيريمد ،يسازمان ،يطيمح
 يبانك مل ،يشورخدمات ك تيريقانون مد 36ماده  ،يموانع تكنولوژ يموانع فرد ،يتيريموانع مد ،يموانع سازمان ،يطيموانع مح: هاي اصلي واژه

  مقدمه -  1

 يو اثربخش ييتالش در جهت بهبود كارا يدرپ يقانون خدمات كشور
 و به تبع آن بهبود عملكرد بخش وري بهره شيافزا ،يكار يندهايفرا

قانون مذكور  36است. ماده  يو خصوص يمختلف، اعم از بخش دولت هاي
 يروين وري هرهب شيبا هدف افزا يسازمان يندهايفرآ رامونيپ يبه بررس

بتوان منجر به  قيطر نيدارد تا بد ديتأك ها تيفعال يآمدو كار يانسان
در  تيفيك شيو افزا نهيدقت و صحت در انجام امور، كاهش هز شيافزا

   ارائه خدمات گشت.
 تيريقانون مد 36ماده  يموانع اجرا ييپژوهش، هدف شناسا نيا در

 يم يكار يندهايالح فرادر ارتباط با اص يدر بانك مل يخدمات كشور
امروزه همه كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه به اهميت  باشد

 و اقتصادي توسعه هاي به عنوان يكي از ضرورت ييبهره وري و كارا
 در زيرا دارند، تأكيد المللي بين هاي عرصه در رقابتي برتري كسب
 و گرفته خود به ديگر ابعاد جهاني هاي صحنه در رقابت كنوني دنياي
  بهبود  يباالتر و به طور كل ييسطح بهره وري و كارا هنيل ب براي تالش

  
 مي تشكيل را ها رقابت اين اصلي هاي يكي از پايه يكار يندهايفرا

 همچون) ها بانك ريدولتي (نظ هاي عصر حاضر مديريت بخش در . دهد
 باشد مي مواجه وري بهره ارتقاي در متعددي هاي چالش با نهادها ساير
 اقتصادي اجتماعي، فرهنگي، هاي حوزه در كه است تحوالتي از ناشي كه
 شدن دانشي تكنولوژيك، العاده خارق ابداعات. است شده ايجاد سياسي و

شدن، تنوع و تعدد فرهنگي، كاهش اعتماد عمومي به  جهاني ها، سازمان
 و وري بهره عملكرد، كه است تحوالتي ترين نهادهاي دولتي و... از مهم

   ].4[را با ترديد مواجه ساخته استمديريت دولتي  كارايي
فرايند توليد و هزينه هاي توليد را تحت  تشد به  ،نيروي كار وري بهر

و  ييكارا شيافزا ،وري به بهبود بهره توجه ].8[تاثير قرار ميدهد. 
 يكند، اصالحات داينمود پ يكار يندهايدر اصالح فرا تواند يم ياثربخش

ارائه  هاي اصالح دستورالعمل ،يسلسله مراتب سازمان يبازنگر ر،ينظ
  كار و... .  يروين زهيخدمات در سطوح مختلف سازمان و توجه به انگ

mehrabijavad@yahoo.com*  



 يكار يدهانيدر ارتباط با اصالح فرا يدر بانك مل يخدمات كشور تيريقانون مد 36ماده  يموانع اجرا ييشناساحسين عابدي و همكار/ 

278 
 

 يكسب و كار م نديفرا يساز نهيو به دبهبو قيچراكه سازمان ها از طر
 يرقابت يتيمز ،دهي و زمان پاسخ تيفيك ،يور بدون افت بهره توانند

  كنند. جاديخود ا يبرا
 شيجهت بهبود عملكرد، افزا ينقواني ارائه با مردان دولت ل،يدل بدين
 هاي تالش دارند در جهت رشد و توسعه بخش ييو كارا وري بهره

 ها بخش نيگام بردارند؛ چرا كه ا يدولت هاي مختلف باالخص بخش
 نيقوان نياز ا يكيد. در رشد و توسعه كشور دارن اي كننده نتعيي نقش

 8/7/1386مصوب  ياست، قانون خدمات كشور ييت باالياهم يكه دارا
مجلس  يخدمات كشور تيريمد حهيبه ال يدگيمشترك رس ونيسيكم

  .باشد يم ياسالم يشورا
 قيتحق نيموضوع مورد بحث در ا ده،يگرد ميفصل تنظ 15قانون در  نيا

. ماده باشد ي) ميمات اداراطالعات و خد ي(فصل پنجم: فناور 36ماده 
  است: ليبه شرح ذ يقانون خدمات كشور 36

انجام  هاي مورد عمل و روش يندهافرآي اند موظف ياجرائ هاي دستگاه
 تيفعال يو كارآمد يانسان يروين وري بهره شيكار خود را با هدف افزا

 نيسالمت و صحت امور و تأم ت،يفيك نه،يسرعت، دقت، هز رينظ ها
و به مورد  هيامت مردم و براساس دستور العمل سازمان تهو كر تيرضا

 ينبازبي مورد را ها روش نيبار ا كيو حداكثر هر سه سال  نداجراء گذار
  و اصالح قرار دهند. 

 تيصحت امور و رضا ها، تيفعال يو كارآمد وري بهره زانيم -  تبصره
 دستگاه شنهاديكه با پ هايي براساس شاخص يمردم از خدمات دولت

 يتوسط سازمان با همكار انهيسال رسد، يسازمان م دييبه تأ ياجرائ هاي
  مورد  ربطيذ هاي دستگاه
 يعملكرد آنها لحاظ م يابيآن در ارز جيقرار گرفته و نتا يرگي اندازه
  . شود

كاركنان انعطاف پذير ميتوانند به ارائه خدمات از طريق توسعه فرآيند 
بخش  كيبعنوان  ران،يا يملبانك  ].13[جديد نوآوري كمك كنند

و  انيو تنوع خدمات قابل ارائه، كثرت مشتر يبا توجه به گستردگ ،يدولت
خدمات  تيفيبه ك اي ژهيتوجه و ستباي يم انهمبادالت روز يحجم باال

به  ييدر انجام امور و كاهش اتالف وقت در پاسخگو عيقابل ارائه، تسر
ذب منابع، كاهش ج شيجهت افزا يمشتر تيبهبود رضا ان،يمشتر

 هاي و دستورالعمل نيتاكنون قوان يو ... داشته باشد. بانك مل نهيهز
در رابطه با  يو اثربخش ييكارا شيافزا ،وري جهت بهبود بهره يمتعدد

داشته است،  يمال التيبخش ارائه دهنده تسه يكار يندهاياصالح فرا
قانون  36ده ما يموانع اجرا يياما پژوهش حاضر بر آن است تا به شناسا

بخش  يكار يندهايدر ارتباط با اصالح فرا يدر بانك مل يخدمات كشور
سؤال پاسخ داده  نيبه ا حاضردر پژوهش  گريمذكور بپردازد. به عبارت د

در  يقانون خدمات كشور 36ماده  يموانع اجرا ييكه شناسا شود يم
 التيبخش پرداخت تسه يكار يندهايدر ارتباط با اصالح فرا يبانك مل
 كدامند؟

  پيشينه تحقيق: -  2

 موانع بررسي ")، تحت عنوان 1392و بافنده زنده( يعال در تحقيقي كه 
 آنان مقاله اصلي هدف. نمودند ارائه  "دولتي بخش در وري بهره ارتقاي

 پس راستا اين در. است دولتي بخش در وري بهره ارتقاي موانع شناخت
 بخش باسابقه مديران از چند يتن با مصاحبه و نظري مباني مطالعه از

 مورد بعنوان موانع بهبود بهره 28استان آذربايجان شرقي،  در دولتي

 چهار تحت آزمون مطالعات اساس بر كه شد شناسايي دولتي بخش وري
محيطي، سازماني و فردي طبقه بندي شد و   ،يتيرمدي موانع دسته

رگذاري هر يك ديدگاه مديران بخش دولتي استان نسبت به ميزان تاثي
طريق پرسشنامه طراحي شده، مورد پرسش واقع  زا وري از آنها در بهره

شد. نتايج تحقيق نشان داد كه بخش دولتي كشور با موانع متعددي در 
ارتقاي بهره وري مواجه است كه بخش عمده آن به ويژگي هاي 
شخصيتي، نگرش و مهارت هاي رهبري مديران دولتي مربوط مي شود و 

از قبيل فقدان  يطييگر آن به مشكالت درون سازماني و محبخش د
سيستم مناسب ارزيابي عملكرد، محافظه كاري مفرط و گرايش به حفظ 
وضع موجود، نبود نظام مناسب پاسخگويي، عدم وجود سيستم مناسب 
حسابرسي هزينه، وجود فشارهاي سياسي تاثيرگذار بر تصميم گيري، كم 

 ناني در مقابل عاليق سياسي، كمبود كاركاهميت بودن موضوع بهره ور
د پيچيده بوروكراسي تحليلگر، عدم وجود فشارهاي رقابتي بازار و فراين

  ].4[مربوط مي شود
بهبود عملكرد  هاي راه يبررس"تحت عنوان  يي)، تحق1392(يزيعز

نشان  جيارائه نمودند. نتا "يدر علوم انسان يعلم ئتيه ياعضا يپژوهش
 ازمندين ياز طرف يدر علوم انسان دياسات يلكرد پژوهشداد كه بهبود عم

 يگذار استيو س تيريو مد يسازمان يكردهايانجام اصالحات در رو
 يبرنامه ها يمشروط به اجرا گريو از طرف د تاس يپژوهش

پژوهش و  نهيدر زم دياسات اي حرفه هاي هيبن تيو تقو يتوانمندساز
انجام  يبرا يو علم يماد ،يو منابع مناسب مال طيفراهم كردن شرا

  ].5[است ديتوسط اسات يپژوهش هاي تيفعال
 ارتقا بهره يسازوكارها "تحت عنوان يقيتحق )،1384امامي ميبدي(

خود  قيتحق جينتا نييانجام دادند. آنان در تب "رانيا يبخش عموم وري
راهبردها و  ييبه شناسا يكردند كه: تا كنون پژوهش جامع انيب نيچن

 نپرداخته است و تالش يبخش دولت وري بهره يارتقا يها يخط مش

 يبخش دولت وري بر بهره يعامل ريتأث يگرفته تنها به بررس صورت هاي
 يور بهره يارتقا يو ساز و كارها شوند يآن محدود م يرگي اندازه اي

ساز و  ييپژوهش، شناسا نيغافل مانده است. هدف ا يبخش دولت
 نيشكاف ب يو بررس يبخش دولت يور بهره يارتقا يبرا ييكارها
پژوهش با روش  ني. اباشد يساز و كارها م نيموجود و مطلوب ا تيوضع
انجام شد. در مرحله اول با استفاده از  ياكتشاف كرديو رو يبيترك

ساز و  يبه واكاو يكارشناسان و خبرگان بخش دولت ران،يمصاحبه با مد
 جيداخته شده است و نتاپر يبخش دولت وري بهره يارتقا يبرا ييكارها
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قرار  يمورد بررس اديداده بن ليو تحل هيتجز وهشي با ها حاصل از مصاحبه
 يفناور ،يدر چهار دسته فرهنگ وري بهره يارتقا يگرفت و ساز و كارها

شد، سپس در مرحله دوم پژوهش با  ميتقس قانوني ياسيو س ياقتصاد
 پرسشنامه ها، احبهپژوهش و مص اتيحاصل از ادب يساز و كارها بيترك

 فيشد و در دو ط يمذكور طراح تهساز و كار در چهار دس 25شامل  اي
مورد  يور بهره يارتقا يوضع موجود و وضع مطلوب، ساز و كارها

 بهره نيب دهد يحاصل از پژوهش نشان م جيسنجش قرار گرفت. نتا

در وضع موجود و  يبخش دولت وري بهره يارتقا ياز ساز و كارها يرگي
وجود  رشهر تهران فاصله معنادا يسازمان خدمات عموم 23طلوب م

  ].1[دارد
بررسي عوامل مؤثر بر بهره "تحت عنوان  يقي، تحق)1389جفره منوچهر(

: پژوهشگاه يانساني در مراكز پژوهشي(مطالعه مورد يها هيسرما يور
اظهار  نيخود چن قيتحق جينتا نييدر تب يانجام داد. و "صنعت نفت)

 شرفتهيجوامع پ هاي يژگياز و يكي ها سازمان وري بهبود بهره كرد كه،
در  يانسان هاي هيسرما يراهبرد تياست. با توجه به اهم يامروز
عوامل مؤثر  يبا هدف بررس قيتحق نيا ،يپژوهش هاي سازمان تيموفق

در پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته  يانسان هاي هيسرما وري بر بهره
شاغل در  يشامل كاركنان رسم قيتحق نيا ياست. جامعه آمار

 هاي اطالعات از روش يجمع آور ي. براباشد يپژوهشگاه صنعت نفت م
 جيمصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. نتا  ،يا- مطالعات كتابخانه
آموزش، نظام پرداخت،  ،يبرره هاي وهيش دهد يپژوهش نشان م

 هاي هيسرما وري هبر بهر حيصح يابيو كار نشيو گز يساختار سازمان
به منظور  زين انيدارند. در پا ريدر پژوهشگاه صنعت نفت تأث يانسان
 دهيارائه گرد يشنهاداتيپ يمركز پژوهش نيدر ا يبهره ور يارتقا
  ].2[است

 بهره شيعوامل مؤثر بر افزا "تحت عنوان يقي، تحق)1381حسن پور(

از نظر  قيتحق نيانجام دادند. ا "اهواز يدر شهردار يانسان يروين وري
و به روش  اكتشافي ها داده يو از نظر نحوه گردآور يهدف، كاربرد

 يآن كاركنان شهردار يبوده است. جامعه آمار ياصل هاي مولفه ليتحل
نفر  100تعداد  اي طبقه يتصادف يرگي اهواز بود كه با استفاده از نمونه
 ليرد تحلپرسشنامه محقق ساخته، مو لياز آنان انتخاب و پس از تكم

چهار عامل؛  ،وري بهره شيعوامل مؤثر بر افزا نيقرار گرفتند. از ب
كاركنان،  ييآموزش و توانا ،يتيحما تيريمد ،يدرون سازمان تيريمد

 يآگاه ،يهيتوج هاي توجه به آموزش ،يشدند. تجربه كار يياشناس
از  تيو تبع يآگاه ،يشغل تيامن ،يكاركنان به دانش و مهارت شغل

با  ييآشنا زانيبر نقاط ضعف و انحراف كاركنان، م ريتمركز مد ن،يقوان
كار، وجود جو  طياز عملكرد افراد، عالقه به مح تيو حما يشغل، قدردان

جلسات مشرك و مشاركت  ليعملكرد، تشك بازخوردارائه  ،يعاطف
  ].3[شدند ييشناسا وري بهره شيكاركنان به عنوان عامل افزا

 وري بهره بر مؤثر عوامل تحليل "عنوان تحت ي، پژوهش)1381كاظمي(
كردند  انيب نيانجام دادند. آنان چن "كل عوامل توليد در اقتصاد ايران

 يك درك كلي از علم اقتصاد، استفاده بهينه از منابع كمياب است و بهره

استفاده از الگوي  اب مقاله، اين در. دارد تأكيد مفهوم همين بر نيز وري
 شاخص ها، ستانده و پيوندهاي بين بخشي فعاليتتعادل عمومي داده ـ 

 يها-كل عوامل توليد محاسبه شده و سپس رابطه بين فعاليت وري بهره
كل عوامل  وري تحقيق و توسعه، سرمايه انساني و فيزيكي با رشد بهره

 1384- 1363 ياه تابلويي در سال هاي توليد با استفاده از روش داده
مورد نظر بر  يبه دست آمده، اثر متغيرها . براساس نتايجشود يآزمون م

كل عوامل توليد، مثبت و معنادار است. البته اثر متغير  وري رشد بهره
كل عوامل توليد بيش از ساير  وري سرمايه سرانه فيزيكي بر رشد بهره

افزايش  گفت توان ياين مطالعه، م هاي متغيرها است. براساس يافته
تحقيق و توسعه و همچنين تعميق  ايه تخصيص منابع مالي به فعاليت

اقتصادي، به رشد  هاي سرمايه و بهبود سرمايه انساني در هريك از بخش
  ].6شو[ يكل عوامل توليد و در نتيجه رشد اقتصادي منجر م وري بهره

عوامل مؤثر بر  يبررس"تحت عنوان يقي)، تحق1390و همكاران( مجيدي
 اين در. دادند انجام ،"ان)بانك سام ي(مطالعه مورد وري بهره شيافزا

 وري، بهره افزايش بر مؤثر عوامل شناسايي با تا است آن بر سعي پژوهش
 مشاركت كاركنان، اساسي نيازهاي تأمين چون عواملي خصوص به

 راهكارهايي مدير، مشاركتي رهبري سبك و گيري تصميم در كاركنان
ليل طريق تح از پژوهش اين. شود ارايه وري بهره افزايش جهت

 ي جامعه. پردازد مي وري همبستگي به بررسي سه عامل مؤثر بر بهره
 سامان بانك مركزي ساختمان در شاغل ستادي كاركنان شامل آماري
با استفاده از پرسشنامه نسبت به  و انتخاب تصادفي طور به كه هستند

اخذ ديدگاه آنان اقدام شده است. نتايج پژوهش تأييد نموده كه توجه به 
 سبك و ها هاي اساسي كاركنان، مشاركت كاركنان در تصميم گيرينياز

 كار محيط در كاركنان وري بهره افزايش موجب مدير مشاركتي رهبري
  ].7[شود مي

 لستدالا دخو هشوپژ نتايج سساا بر) 2015(  هافمنو  ديگيفتر 
 دــقاز ا رــتافر يـحركت دـمنزنيا انيـنسا ابعـمن ناـمتخصص دـكننمي

 ابعــمن تماادــقدر ا غليــش يرــگيدر  دنرــكوارد و هرــمزرو تماا
 كه هستند توسعهو  زشموآ د،عملكر مديريت ،بذــج لــمث انيــنسا
 جيوخر دبهبو يت نهاو در بيشتر غليـش يرـگيدر هـب رـمنج امدـقا نـيا

  ].9[ دوـش  يـم ابتيـقر مزيت به ستيابيو د مثبت يها
جبران  ،يبهره ور هاي نهيهز نيب سهيه مقاب يقيدر تحق ) 2004گياو(

 سال يدر بخش صادرات را در ط ريتأخ نهيو هز يخسارات ساعت

 نهيهز نيكه كمتر دي) انجام دادند و مشخص گرد2009- 1947(هاي
 يمربوط به جبران خسارات ساعت نهيهز نيشتريو ب وري مربوط به بهره

  ].11[باشد يم
 زانيم ر،يو تاخ وري وان بهرهتحت عن يقيدر تحق) 1997فردريكسون(

 ديگرد يابارزي ها آن يشغل تيكاركنان نسبت به شغل و امن يتمنديرضا
در  ها تيو صالح ها يستگيكاركنان، شا يتمنديرضا نيب يو رابطه قو
  ].10[دارد وجود ها آن يشغل كار
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 ياجرا ) در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه:2017گوپا و ساهو (
شود تا افراد بتوانند متناسب با  يسبب م يانسان يرويه نآموزش و توسع

را ادامه داده و  شانيها تيبطور مؤثر فعال ط،يو مح يسازمان راتييتغ
كه به سرعت در حال  ي.در جامعه انديفزايخود ب يو اثربخش ييبركارا

است  يتياست آموزش كاركنان نه تنها مطلوب است بلكه فعال يدگرگون
همواره منابع  تا رديرا در نظر بگ يآن منابع يبرا ديبا يكه هر سازمان

  ].12[داشته باشد  اريدر اخت يكارآمد يانسان

  مدل مفهومي تحقيق -  3

  

  
  :مدل مفهومي تحقيق )1(شكل 

  تحقيق: سوال هاي -  4
در ارتباط با  يدر بانك مل يقانون خدمات كشور 36ماده  يموانع اجرا- 

  كدامند؟ يكار يندهاياصالح فرا
 يدر بانك مل يقانون خدمات كشور 36ماده  يموانع اجرا بندي تياولو- 

  كدامند؟ يكار يندهايدر ارتباط با اصالح فرا
  روش تحقيق -  5

لذا  م،پردازي يو مطالعه آنچه كه هست م فيپژوهش به توص نيدر ا
. در باشد يم يفيپژوهش از نوع توص نيبكار رفته در ا قيروش تحق

 شيمايپ قيجامعه مورد مطالعه را از طر توان يم يفيتوص قاتيتحق
عبارت است از جمع آوري  شيمايو آزمون قرار داد. پ يتحت بررس

 شيپ اي فيتوص يو به عنوان راهنماي عمل نقشهاطالعات كه با طرح و 
 يصورت م رهايمتغ يروابط برخ ليو تحل هيبه منظور تجز ايو  ينبي
 نيمع يطيخاص در مح هاي دهيپد فيبه توص ،يفيتوص شيماي. پردگي
كه در آن به كار  يشيمايپژوهش از لحاظ نوع روش پ نيا پردازد يم

. روش باشد يم يمقطع وعاز ن يشيمايپ قيتحق كيگرفته شده است، 
 كيچند صفت در  اي كي درباره ها به منظور گردآوري داده يمقطع

توجه به . با شود ياز جامعه انجام م ريگي نمونه قيمقطع از زمان از طر
 ي) منياستان قزو يخاص (بانك مل يپژوهش، در سازمان نيهدف ا نكهيا

به شمار آورد.  برديپژوهش را از نظر هدف از نوع كار نيا توان يم باشد،
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 يموانع اجرا ييپژوهش، كه به شناسا يبا توجه به هدف اصل ن،يهمچن
اصالح در ارتباط با  يدر بانك مل يخدمات كشور تيريقانون مد 36ماده 
اوال  پردازد، ي) مالتي: پرداخت تسهي(مورد مطالعات يكار يندهايفرا
موانع  داري يمعن يجهت بررس اياست و ثان ياز نوع اكتشاف قيتحق

به  ياز نوع همبستگ ندهايشده و سنجش اثر آن بر اصالح فرآ ييشناسا
  .دآي يشمار م

  هادادهابزار تجزيه و تحليل  -  6

 يو استنباط يفيدر جامعه از آمار توص قيسواالت تحق يبررس يبرا
 قيتحق نيمورد استفاده در ا يآمار هاي استفاده شده است. روش

  عبارتند از:
در بانك  يقانون خدمات كشور 36ماده  يموانع اجرا يياز شناسا پس
 لي، موانع با استفاده از تحل يكار يندهايدر ارتباط با اصالح فرا يمل

 هاي عامل يي. پس از شناساردي گيقرار ممورد سنجش  يدييتا يعامل
 دمنيشده از آزمون فر ييموانع شناسا بندي رتبه يدار، براي معن

 SPSS افزار منظور، از نرم نيا ي. الزم به ذكر است؛ براي شوداستفاده م
  .دي شواستفاده م

  تحليل داده ها -  7

 آماره توصيفي متغيرها  

 يك هر براي معيار انحراف و ميانگين شامل توصيفي در ادامه آماره هاي
  شوند. داده مي متغيرهاي تحقيق نشان از

  تحقيق متغيرهاي معيار انحراف و ميانگين ):1( جدول

 ميانگين بيشينه كمينه تعداد  متغير
 انحراف
 استاندارد

 41637/0 8367/3 00/5 63/2 196 موانع محيطي

 54817/0 6949/3 00/5 80/1 196 موانع فردي

 45331/0 7687/3 00/5 67/2 196 ريتيموانع مدي

موانع 
 تكنولوژيكي

196 67/2 00/5 7177/3 53344/0 

 56984/0 5990/3 00/5 20/2 196موانع سازماني 

  
  نيانگيم سهيمقاآزمون  

  
  

 دمنيآزمون فر جينتا ):2( جدول

 متغير
ميانگين 

 رتبه
  مقدار مقاديرآزمون

  33/3 موانع محيطي

ون كاي آزم  44/3 موانع فردي
 دو

439/41 

موانع
 مديريتي

 4 درجه آزادي 51/4

موانع
 تكنولوژيكي

 000,0 داريمعني  21/3

موانع
 سازماني

59/3   

 
كه  ييگفت از آن جا توان يحاصل از آزمون م جيبا توجه به نتا

 نيانگيم ياست فرض صفر برابر 05/0كوچكتر از  داري يمقدار معن
 هاي شاخص نيگفت ب توان يم جهي. در نتشود يرد م رهاياثر متغ

وجود دارد.  داري يتفاوت معن  ت،ياهم زانياز جنبه م يمورد بررس
موانع باالتر  هينسبت به بق يتيريموانع مد نيانگياز آنجا كه مقدار م

مانع در برابر اصالح  نيمهمتر يتيريگفت بعد مد انتو ياست، م
  است. يكار يندهايفرا

  تحليل عاملي تأييدي  - 8 

- تحليل عاملي تاييدي متغيرهاي تحقيق را نشان مي 4تا  1شكال ا

دهد. بارهاي عاملي مدل در حالت تخمين استاندارد ميزان تاثير هر 
ها را در توضيح و تبيين واريانس نمرات كدام از متغيرها و يا گويه

دهد. به عبارت ديگر بار عاملي نشان متغير يا عامل اصلي نشان مي
بستگي هر متغير مشاهده شده (سوال پرسشنامه) با دهنده ميزان هم

باشد. در صورتي كه مقدار آماره آزمون  ها) ميمتغير مكنون (عامل
باالتر باشد، نشان دهنده اين است  1,96داري متغير از سنجش معني

دار است و در غير اينصورت گويه كه گويه در نظر گرفته شده معني
  شود. حذف مي
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  )t(آماره  يدييتأ يعامل ليتحل: )3(شكل   )ي(بار عامل يدييتأ يعامل ليتحل ):2(شكل 
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باالتر  1,96از  رهايمتغ داري يسنجش معن يبرا tمقدار آماره آزمون 
در نظر گرفته شده  هاي دارد كه همه مؤلفه نيامر داللت بر ا نياست و ا

 نكهيهستند. با توجه به ا دار يعملكرد معن يبه عنوان شاخصها
RMSEA  دو به درجه  يبوده و نسبت كا 0,08و كمتر از 0,000برابر با

  .باشد يبرازش مناسب م ياست، مدل مورد نظر دارا 3ز كمتر از ين يآزاد

   RMRبرازش نشان داده شده است. ييكوين هاي ادامه  شاخص در
 نيباشند. همچن 07/0كمتر از  ديبرازش مدل است كه با يمالك بد

AGFI  ،GFI    وCFIآن  زانيبرازش مدل هستند و م يخوب هاي مالك
 تر كينزد كيباشد و در كل هر چقدر به مقدار  90/0از  شتريبهتر است ب

  باشند بهتر است.

  يريبرازش مدل اندازه گ هاي شاخص): 3(جدول 

RMR GFI AGFI CFI RMSEA 

0,000 894/0 890/0 902/0 000/0 

 سهيشده، از آزمون مقا ييشناسا هاي مؤلفه تياهم بندي رتبه يبرا
  آزمون در ادامه نشان داده شده است. جي. نتاشود ياستفاده م نيانگيم

  دمنيآزمون فر جينتا ):4(جدول

  مقدار مقادير آزمون ميانگين رتبه متغير

  33/3 موانع محيطي

 439/41 آزمون كاي دو  44/3 موانع فردي

 4 درجه آزادي 51/4 موانع مديريتي

 000/0 داريمعني  21/3 يكيموانع تكنولوژ

   59/3 موانع سازماني

   نتيجه گيري – 9

در ارتباط با  يدر بانك مل يقانون خدمات كشور 36ماده  يموانع اجرا
  كدامند؟ يكار يندهاياصالح فرا

مانع جهت  5 قيتحق نهيشيو پ ينظر اتيادب يحاضر با بررس قيتحق در
ستخراج شد. موانع ا يخدمات كشور تيريقانون مد 36ماده  ياجرا

 ،يموانع فرد ،يموانع سازمان ،يطيشده عبارتند از: موانع مح ييشناسا
 يي. به منظور سنجش اعتبار ابعاد شناسايكيو تكنولوژ يتيريموانع مد

 يشعب بانك مل التيتسه رهيآنان جهت استفاده در دا يدار يشده و معن
بهره  يعامل ليتحلو  يو  آزمون ت ينفر از خبرگان بانك مل 15از  رانيا

 1,96ابعاد از  داري يسنجش معن يبرا tبرده شد. مقدار آماره آزمون 
 يشده م ييدارد كه همه ابعاد شناسا نيامر داللت بر ا نيباالتر بوده و ا

در  يخدمات كشور تيريقانون مد 36ماده  يعنوان موانع اجرا هتواند ب
  بهره برد.  يكار يندهايارتباط با اصالح فرآ

 الذكر شده فوق ييمانع شناسا 5: گردد ياستنباط م نيحاضر چن جينتا از
 و انساني نيروي وري بهره شيبا هدف افزا يكار يندهافرآي اصالح بر

سالمت،  ت،يفيك نه،ينظير ارتقاء سرعت، دقت، هز ها تفعالي كارآمدي
گذار است. لذا ارائه  ريتاث انيو كرامت مشتر تيصحت امور و تامين رضا

 يو اثربخش ييكارا شيافزا تواند يمناسب جهت رفع موانع م يرهاهكارا
  سازمان را به همراه آورد.  هاي تيفعال
 يدر بانك مل يقانون خدمات كشور 36ماده  يموانع اجرا بندي تياولو

  كدامند؟ يكار يندهايدر ارتباط با اصالح فرا
ون شده، از آزم ييشناسا هاي موانع و شاخص تياهم بندي رتبه يبرا
 ي)  استفاده شده است. از آنجاكه مقدار معندمني(فر نيانگيم سهيمقا

اثر موانع و  نيانگيم ياست، لذا فرض صفر برابر 05/0كوچكتر از  داري
: موانع گردد ياستنباط م نيحاضر چن جي. از نتاشود مي رد ها شاخص
 يتفاوت معنادار ت،ياهم زانيحاضر از جنبه م قيدر تحق شده ييشناسا

 ليرتبه به شرح ذ نيانگيابعاد بر اساس م بندي دارند. رتبه گريكديبا 
  است:
)، 3,44( ي)، موانع فرد3,59( ي)، موانع سازمان4,51( يتيريمد موانع

  ).3,21( يكي) و موانع تكنولوژ3,33( يطيموانع مح
 تيكم اهم يكيمانع و موانع تكنولوژ نيمهمتر يتيريموانع مد جهينت در
در واحد  يخدمات كشور تيريقانون مد 36ماده  يمانع اجرا نتري
ي م يرگي جهينت نيحاضر چن جي. لذا از نتاباشد يم يبانك مل التيتسه

كنترل نامناسب و  ران،يهمچون نگرش كوتاه مدت مد يگردد كه موارد
 يبه ارتقا يتوجه يب ،يبودن مهارت رهبر نييكار، پا وزمان  يناكاف
و پرورش آنان و ... از جمله موانع  يازتوانمندس قيپرسنل از طر اي حرفه

  است. يخدمات ارائه شده به مشتر تيفيك تيو تقو وري ارتقا بهره

 وري بهره بر مؤثر عوامل بررسي"تحت عنوان  يقي)، تحق1392(يقابض
: پژوهشگاه صنعت يانساني در مراكز پژوهشي(مطالعه مورد هاي هيسرما
 يرهبر هاي وياد كه شنشان د يپژوهش و جيانجام داد. نتا "نفت)
مانع  زيحاضر ن قياست. در تحق يعامل موثر بر بهره ور نيمهمتر

معنا كه  نيشد، بد ييشناسا يور ن مانع بهبود بهرهيمهمتر يتيريمد
از پرسنل  يسلب آزاد اي: اهدا و رينظ يتيريمد هاي وهيعامل و ش

مله عوامل و پرورش آنان، ارتباطات متقابل با پرسنل و ... از ج يتوانمند
  است.  وري اثرگذار بر بهره

 ارتقاي موانع بررسي "تحت عنوان  يقي)، تحق1392و بافنده زنده( يعال
 موانع بعنوان را مورد 28 آنان. نمودند ارائه  "دولتي بخش در وري بهره

 مطالعات اساس بر كه نمودند شناسايي دولتي بخش در وري بهره بهبود
 قهمحيطي، سازماني و فردي طب  ،يتيرديم موانع دسته چهار تحت آزمون

و بافنده زنده  يانجام شده توسط عال قيحاضر و تحق قيبندي شد. تحق
 قيشده در هر دو تحق كيبعد تفك 4دارد كه  يجهت همخوان نيبد

در  وري بهره زانيابعاد بر م نيا قيمنطبق برهم بوده و از نظر هر دو تحق
  موثر است. يبخش دولت
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بهبود عملكرد  هاي راه يبررس"تحت عنوان  ييحق)، ت1392(يزيعز
نشان  جيارائه نمودند. نتا "يدر علوم انسان يعلم ئتيه ياعضا يپژوهش

 يبرنامه ها يدر علوم به اجرا دياسات يداد كه بهبود عملكرد پژوهش
پژوهش  نهيدر زم دياسات اي حرفه هاي هيبن تيو تقو يتوانمندساز

دارد  يهمخوان ثيح نياز ا يزيعز قيحاضر و تحق قيوابسته است. تحق
از  يكيپرسنل كه  اي حرفه يبه ارتقا توجهي يب زيحاضر ن قيكه در تحق

موثر بوده و به عنوان  وري است، بر بهره يتيريمانع مد يها- رمولفهيز
  شده است.    ييشناسا وري مانع ارتقاء بهره

   پيشنهادات-  1- 9

  :گردد يارائه م ليذ داتاشنهيشده پ ييبا توجه به موانع شناسا
 شنهاداتيباشد، پ يمانع م ني) مهمتر4,51( نيانگيبا م يتيريمد موانع

  است: دهيمانع ارائه گرد نيرفع ا يبرا ليذ
نگرش كوتاه  رانيمد يو كارآمد يسنجش اثربخش يارهاياصالح مع با

 زانيبر اساس م ريمدت آنان اصالح گردد. چرا كه هم اكنون هر مد
است  يدر حال نيا رد،گي يمورد سنجش قرار م يتيريمد در دوره ييكارا

 ،يكار يندهايدر فرآ يو اصالحات لزم و ضرور راتييتغ يكه شروع برخ
 يپرسنل، ب ييهمچون عدم آشنا يليامر بنا به دال يبتداممكن است در ا

آن  يينداشته باشد اما با مرور زمان كارا يآنان و ... بازده مناسب يتجربگ
 رانيكوتاه مدت مد ديكه متاسفانه به علت د گردد، يممشخص  رييتغ
اقدامات  ليو تحل هي. لذا چنانچه باتجزگردد يانگاشته م دهيمسئله ناد نيا

 ياقدامات مشخص و با بررس نيهر فرد ا تيريدر زمان مد رفتهصورت گ
 اريمع كيآن را به عنوان  توان يآن ضرورت آن محرز گردد، م هاتيتوج

 ديد نيامر ا نينموده و با ا نييتع ريآن مد ييا كارامناسب جهت ارتق
  داد.  رييكوتاه مدت را تغ

 يارتباطات مناسب با پرسنل خود م تيو تقو جاديسازمان با ا رانيمد
و اصالح  رييهر گونه تغ يو نظرات آنان در راستا ها دهياز ا ستباي
داند  يم يچرا كه هر فرد شاغل به خوب رند،يبهره گ يكار يندهايفرآ

  نقاط ضعف و قوت پست خود كدام است.
عملكرد مناسب در سازمان  يابيارز ستميبا استقرار س ستباي يم رانيمد

آنان را  يپرورش و توانمند نهيپرسنل كوشا پرداخته و زم ييبه شناسا
عمل داده و  يبه پرسنل آزاد توانند يراستا آنان م ني. در انديفراهم نما

 دفر ييبه آنان منجر به شكوفا شتريب يكار هاي تيمسئول يبا اهدا اي
  .ندينما تيرا تقو يو هاي يستگيشده و شا

 ليذ شنهاداتيباشد، پ يم ي) مانع مهم3,59( نيانگيبا م يسازمان موانع
  است: دهيمانع ارائه گرد نيرفع ا يبرا
و  دهيتوان از ا يمناسب در سازمان م شنهاديانتقاد و پ ستمياستقرار س با

به اصالح  ازيآنان ن ديكه از د ييها- بهره برد و بخش زين انيرنظرات مشت
انتقاد  نيشتريب التينمود، به عنوان مثال در بخش تسه ييدارد را شناسا

 نيقوان رييباشد، لذا با تغ يمسئله ضامن م التيكنندگان تسه افتيدر

 توان يم التيكننده تسه افتيمربوط به ضامن و اخذ ضمانت از خود در
  كاست. زيزائد ن يادار ياز روندها يمشتر تيرضا شير افزاعالوه ب
 ليذ شنهاداتيپ باشد، يم ي) مانع مهم44/3( نيانگيبا م يفرد موانع

  است: دهيمانع ارائه گرد نيرفع ا يبرا
پرسنل عالقه آنان  يبرا يزشيانگ يبرنامه ها يگردد با اجرا يم شنهاديپ

داده و همزمان با اعمال  شيافزا تيفيرا به انجام امور و ارائه خدمات با ك
نموده   يآموزش يكالس ها ياقدام به برگزار يكار يندهايدر فرآ رييتغ

بر  نظارتپرسنل با امور از شدت  ييبتوان عالوه بر آشنا لهينوسيتا بد
مقاومت در برابر  ياز موانع فرد يكيصحت انجام كار كاست، چرا كه 

  .باشد ينظارت م
شده است،  يي) به عنوان مانع شناسا33/3( نيانگيبا م يطيمح موانع

  است: دهيمانع ارائه گرد نيرفع ا يبرا ليذ شنهاداتيپ
بانك ها  يبهره ور نييبر تع يمبن نيقوان نييبا تع يبانك مركز تيريمد

 د،ينما يبه ارتقاء بهره ور بيو انتشار آن به دست مردم بانك ها را ترغ
همچون بانك  يدولت هاي بانك يبرا يچرا كه عدم وجود فشار بازار رقابت

 هاي بانك سياست. هر چند كه تاس وري از موانع توجه به بهره يكي يمل
  امر را كمرنگ نموده است. نيا يمقدار يخصوص
 ييمانع شناسا نتري تي) به كم اهم3,21( نيانگيبا م يتكنولوژ موانع

 ليذ داتشنهايرفع گردد، لذاپ ستيبا يمانع م نيشده است، به هر حال ا
  است: دهيمانع ارائه گرد نيرفع ا يبرا

و  يامروز منوط به فناور يايدر دن يكار يندهاياصالح فرآ هرگونه
 يابيو دست يمجاز يايو دن نترنتيا عياست، چرا كه رشد سر يتكنولوژ

امر نموده است.  نياقشار مختلف به آن سازمان ها را ناچار به توجه به ا
 يانسان يرويو ن يمنابع مال صيبا تخص ستيبا يسازمان م تيريلذا مد

منابع  زي. تا بتواند با تجهدينما يبخش غن نيمتخصص سازمان را در ا
موجود را رفع  يرساختيمشكالت ز ازيمورد ن يو نرم افزار يسخت افزار

  .دينما
  و ماخذمنابع 
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