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بررسی ارتباط میان دلبستگی شغلی و فرسودگی شغلی )مطالعه موردی: شرکت های دانش 

 بنیان اهواز(

 2، متینه مقدم1سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

 

 چکیده

 انیدانش بن یاکارکنان شرکت ه یشغل یو فرسودگ یشغل یدلبستگ نیرابطه ب یپژوهش به منظور بررس نیا

 کارکنان هیشامل کل یاستان خوزستان شهر اهواز انجام گرفته شده است. در پژوهش حاضر جامعه آمار

 یبررس ینفر برا 128 تعدادو نفر  181تعداد آنها  قیتحق یباشد که در زمان اجرا یم انیدانش بن یهاشرکت

اده ساده، بر اساس جدول مورگان استف یتصادف یرینمونه از روش نمونه گ نییتع یکه برا دیگرد نییتع

 یاگو و پرسش نامهکانون یشغل یکارکنان، از پرسشنامه دلبستگ یشغل یسنجش دلبستگ یاست. برا دهیگرد

( مورد استفاده قرار گرفت. 1881و جکسون  )مسلشیشغل یاز پرسشنامه فرسودگ یشغل یجهت فرسودگ

. به منظور دیکرنباخ استفاده گرد یازآلفا ییایسنجش پا یمحتوا و برا ییپرسشنامه از روا ییسنجش روا یبرا

 نفراسمی–، آزمون کولموگروف  رسونیپ یهمبستگ بیضر یآمار یداده ها از آزمونها لیو تحل هیتجز

 یهاارکنان شرکتک یشغل یو فرسودگ یشغل یدلبستگ نیدهد ب یمنشان  قیتحق جهیاستفاده شده است. نت

  وجود دارد. یرابطه معکوس و معنا دار انیدانش بن

 انیشرکت دانش بن ،یشغل یفرسودگ ،یشغل یدلبستگ واژگان کلیدی:
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 . مقدمه1

 یهاهیز سرماا یریگبهره یرقابت تیبه مز یابیدست یهااز راه یکیکه  افتندیزمان درها به مرور امروزه سازمان

بب است که س یانسان یهاهیسرما نیاز ا یریگبهره یهااز محرک یکی یشغل یاست. دلبستگ یانسان

 یادیاز عوامل ز یشغل یدلبستگ چونهم یادهیچیاز رقبا و بهبود عملکرد سازمان است. مفهوم پ گرفتنیشیپ

طرح و  یارائه به دنبال یمنابع انسان تیریو مد یشغل یدلبستگ جادیبه منظور ا نی. بنابراردیپذ یم ریتأث

رشد و  یبرا ازیمورد ن یهاییها را جذب و تواناها و مهارتآن استعداد لهیاست که بتواند به وس ییهااستیس

هم بر فرد و  یشغل یدلبستگ یکل(. به طور1581و کوشازاده ، یمرتضو ،یی)دعاردداثبات را در سازمان نگه

کارمند  زشیگگشودن ان یبرا یدیبه عنوان کل یشغل یوابستگ یسازمان دیو از د گذاردیم ریهم بر سازمان تأث

ملکرد و رشد ع زشیانگ یبرا یدیکل یفرد دیو از د شودیخدمات تصور م تیفیبهبود ک ای دیتول شیو افزا

و هم از لحاظ روان  یشود. اکنون محل کار،هم از لحاظ اقتصاد یدر محل کار محسوب م تیو رضا یفرد

ه خست یو روح یجسم ،یجانیگردد. افراد از لحاظ ه یسرد، خشن و الزام آور محسوب م یطیمح ،یشناخت

که توجه رود  یم ماربه ش یو اطیاز ح یبخش مهم یهر فرد ی(. کار در زندگ1: 1588 تریاند)مسلش و ل

 یازهایاز ن یاز پژوهشگران را به خود جلب کرده است. صرفنظر از کسب درآمد کارکردن، تعداد یاریبس

اعتماد به نفس و احساس  ،یارزشمند ،احساسیاجتماع یوندهای،پیو جسم یروان نیمانند تمر یآدم یاساس

 یم زین یروان یفشارها عمدههمه کار منبع  نیسازد،با ا یرا برآورده م تیصلاح ای تیکفا

 (.1585،یریباشد)دهش

 شتریب ینزما یشغل یرودفرسودگ یدر محل کار رو به گسترش است. احتمال م یشغل یدر دوران ما فرسودگ

 جادیا یکه در آن شغل مشغول به کار است، نا هم خوان یشخص تیشغل و ماه تیماه نیشود که ب یم داریپد

 یصاداقت یبعد از ارزشها ینانسا یکه ارزشها میکن یکار م ییها طیشود. در واقع بطور روز افزون، ما در مح

 زهیانگ جادیاست و آنچه علاوه بر انجام کار سخت، باعث ا تیآنچه نشانه انسان گریقرار دارند. به عبارت د

با  تواندیکه م ی(. از موارد12: 1588تریسپرده شود)مسلش و ل یشود، به دست فراموش یکار بهتر م یبرا

روانشناختی  یهاکرد که یکی از سازه انیب یشغل یفرسودگ توانیرابطه داشته باشد را م یشغل یتگدلبس

 قیر تحقد نیاخیر به خود جلب کرده است. بنابرا یهارا در سال یاست که توجه زیاد یمربوط به رفتار کار

استان خوزستان  انیدانش بن یکارکنان شرکت ها یشغل یدلبستگ تیوضع یشده تا به بررس نیبر ا یحاضر سع

 آنان پرداخته شود. یشغل یفرسودگشهر اهواز و 
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 . بیان مسئله2

 :یشغل یمفهوم دلبستگ. 1. 2

 یورد چگونگدر م شتریو ممکن است ب شودیم یسازمان تلق یبرا یعال یحالت شخص کی یشغل یدلبستگ

 یشغل یبستگبا دل یشان با سرپرستان. داشتن کارکنانباشد تا در مورد روابط شانیارتباط افراد با شغل جار

 شینها افزاآ زشیانگ شوندیم روکه افراد در کارشان غوطه یوقت رایبالا ممکن است به سازمان سود برساند ز

هم  یشغل یبستگدل یطور کلآنها بگذارد.  به یبر عملکرد شغل یمثبت ریخود ممکن است تأث نیکه ا ابد،ییم

 زشیگشودن انگ یبرا یدیعنوان کلبه یشغل یدلبستگ ی. از نظر سازمانگذاردیم ریبر فرد و هم بر سازمان تأث

 زش،یانگ یراب یدیبه عنوان کل یشغل یدلبستگ یو از نظر فرد شودیمحسوب م دیتول شیکارمندان و افزا

و  دیتول ،ینسازما یبخشبه اثر یشغل ی. دلبستگشودیدر محل کار محسوب م تیو رضا یعملکرد، رشد فرد

 نیاز ا نیدر کارشان و همچن قیکردن کارمندان به طور عم ریدرگ قیاز طر یبه شکل مهم یکارمند یهیروح

 (.2113،ی)کارملکندیکمک م سازدیمعنا و کامل مبا یتجربه کیرا  کارکه   قیطر

 :یشغل یعوامل مؤثر بر دلبستگ. 2. 2

کنند که دلبستگی شغلی به عنوان ( ثابت می2111و سکارن ) یمبتنی بر کار دلبستگی شغلی مک کلو یتئور

 .(1581 ،یدریسازمانی است)ح یهابین کار، شخصیت، شغل و ویژگی یاز سازگار ییک پیامد

ست. ترین آن تابعی از شخصیت و جو سازمانی امتنوع درباره دلبستگی شغلی، واقع بین یهابین دیدگاه در

قی ها اشاره دارد. بنابراین منطو شناختی در طی زمان و در میان موقعیت یپایدار رفتار یشخصیت به الگو

ر قرار یافراد را تحت تأث یهاشخصیتی، ارزش ها و نگرش یهااست که انتظار داشته باشیم که ویژگی

شخصیتی در دلبستگی شغلی عبارتند از: سن، نیاز به رشد و اعتقاد  یها(. مهم ترین ویژگی2118دهد)بون ، می

ولیت کارگران مسن معمولا به دلیل مسئ شرفت،یپ یسنتی. کانون کنترل درونی و نیاز برا یبه اخلاق کار

تر ران مسناند. کارگشغل خود وابستهرشد، بیشتر به  یانیازه یارضا یوچالش بیشتر وفرصت کافی برا

ولیه، تر نوعاً در سطح ابندتر باشند. کارگران جوان یچنین تمایل دارند که به ارزش سخت کارکردن پاهم

رشد  ی(.به دلیل اینکه نیازها1588است)مهداد،  یچالش کمتر یشان دارادارند و شغل یانگیختگی کمتربر

کنند، رابطه رشد را فراهم می ینیازها یشغلی که ارضا یهانتیجه ویژگیاهمیت دارند در  یدر دلبستگی شغل

خورد ها عبارتند از: برانگیختگی، اختیار، تنوع، هویت وظیفه، بازبا دلبستگی شغلی دارند. این ویژگی یزیاد

تر شغلی موثر تگیبر دلبس ی(. از بین این ابعاد شغل هویت وظیفه وخودمختار1588و مشارکت)مهداد، 

 .(2118ستند)کاترینلی  و همکاران، ه
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عوامل موقعیتی مانند طراحی شغل، جو روانشناختی و سازمانی و سبک مدیریت نیز تأثیرات مهمی  همچنین

 یی شغلی افرادبر دلبستگ یتریرسد تأثیر قوبر دلبستگی شغلی کارمند دارند. عامل طراحی شغل به نظر می

(. عوامل اجتماعی 2118)براون، دگذارروانشناختی دارند، می یسطح بالا ینیازها یبه ارضا یکه تمایل بیشتر

نند، دلبستگی کها کارمیتواند دلبستگی شغلی را تحت تأثیر قرار دهد، کارکنانی که در گروهشغل نیز می

 کنند.اند تا کارکنانی که به تنهایی کار میشغلی بالایی را گزارش نموده

د طراحی شغل، جو روانشناختی و سازمانی و سبک مدیریت نیز تأثیرات مهمی همچنین عوامل موقعیتی مانن

 یی شغلی افرادبر دلبستگ یتریرسد تأثیر قوبر دلبستگی شغلی کارمند دارند. عامل طراحی شغل به نظر می

ماعی (. عوامل اجت2118)براون، دگذارروانشناختی دارند، می یسطح بالا ینیازها یبه ارضا یکه تمایل بیشتر

نند، دلبستگی کها کارمیتواند دلبستگی شغلی را تحت تأثیر قرار دهد، کارکنانی که در گروهشغل نیز می

به وسعتی  ،یگیرکنند. مشارکت درتصمیماند تا کارکنانی که به تنهایی کار میشغلی بالایی را گزارش نموده

رفت ی ارتباط دارد. احساس موفقیت و پیشکنند با دلبستگی شغلمی یتکه کارکنان از اهداف سازمانی حما

 (.1588دهد)مهداد، در شغل نیز سطح دلبستگی شغلی فرد را افزایش می

 . فرسودگی شغلی:5. 2

 یمورد توجه قرار گرفته است و برا ریاست که در چند دهه اخ یاز جمله خطرات شغل یشغل یفرسودگ

 فیتعار یشغل یشود. از فرسودگ یبه شده، استفاده متجر یانسان در برابر فشار روانشتاخت یپاسخ ها فیتوص

رد در معرض مدت ف یقرار گرفتن طولان لیاختلال است که به دل ینوع یشغل یشده است. فرسودگ یمختلف

 یرخ م یانو زم روهایاحساس از دست رفتن ن یعنی یشغل یشود. فرسودگ یم جادیا یدر و یفشار روانشناخت

 (.228: 1581،یرود)ساعتچ یم لیتحل یروان یفرد در انطباق با فشارها ییدهد که توانا

. به نظر شده است لیتبد یدر سازمانها به حوزه مطالعات انبوه و متمرکز یشغل یو فرسودگ یروان یفشارها

 انیم نی. در اافتیتوسعه خواهند  ندهیرسد هر دو مفهوم هنوز در مرحله رشد خود قرار دارند و در آ یم

رف ط کیش است. گر چه از یحاصل از آنها در حال افزا جیآنها و نتا عتیدرک و شناخت ما نسبت به طب

رهنگ ملتها و ف ،یسطوح سازمان گریدر مورد مشاغل ثابت هستند، اما از طرف د یسازمان یها هیالگوها و نظر

شار از ف ریو فراگ یجهان یتئور کیاز  تیعدم حما ای تیهستند که ممکن است در حما یها از جمله عوامل

 یددر سازمانها مطالعات متعد یشغل یفرسودگ نهیزم رداشته باشد. د ینقش مهم یشغل یو فرسودگ یروان

ر به تلاشها و و مطالعات انجام گرفته د شتریدر جهت خدمت ب یمتعدد فیصورت گرفته است و از آن تعار

 ،یجسم یابا مشخصه ه یماریب کیبه عنوان  یرا بطور کل یشغل یصورت گرفته است. فرسودگ نهیزم نیا

(. به Neuman, 1885مزمن نسبت داده اند ) یدر پاسخ به فشارها ینیبدب کیو به عنوان  یو عاطف یروح
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 تیشخص مسخ ،یعاطف یاست و شامل خستگ یسازه چند بعد کی یشغل ینظر مسلش و جکسون،فرسودگ

 است. یفرد تیو عدم موفق

 

 :یشغل یمقابله با فرسودگ یراهبردها. 3

 یراهبردها و یفرد یراهبردها یعنیرا در دو دسته  یشغل یمقابله با فرسودگ یتوان راهبردها یم یبه طور کل

 یشغل یفرسودگ زانیچند نکته م تیآموزند با رعا یبه فرد م یفرد یکرد. در راهبردها یطبقه بند یسازمان

 ها عبارتند از: هیتوص نیاز ا ییخود را کاهش دهد. نمونه ها

 یبدن تیبهبود وضع یمتنوع برا یاستفاده از برنامه ها -1

 استفاده از برنامه های متنوع برای بهبود وضعیت بدنی  -2

 اثر بخش تر انجام دادن کارها یاستفاده از روش ها -5

 زمان تیریمد یآموزش یشرکت در دوره ها -7

از  یریروش ها بهره گ نیاز ا یکیوجود دارد.  زین یگرید یروش ها یشغل یکاهش فرسودگ یبرا

 یها نهیشود که سازمان ها در زم یم دییاعتقاد تأک نیراهبردها نسبت به ا نیاست. در ا یسازمان یراهبردها

از  را فراهم آورد تا یموجبات دیبا زیسازمان ها ن تیریآورند و مد یمختلف، بر کارکنان خود فشار وارد م

 روش عبارتند از: نیاز ا ییفشارزا ها در سازمان ها کاسته شود. نمونه ها زانیم

 کاهش شرایط خطر آفرین در سازمان 

 بهبود شبکه های ارتباطی و ارتباط متقابل در سازمان 

 کاهش استفاده از روش های توبیخ و تنبیه 

 ،(.251: 1581افزایش مهارت های شناختی، هیجانی و حرکتی افراد تحت نظارت)ساعتچی 

 

 . پیشینه تجربی تحقیق4

از  یه به برخانجام شده است که در ادام یگوناگون قاتیتحق یشغل یو فرسودگ یشغل یدر ارتباط با دلبستگ

 :.میکن یاشاره م نهیزم نیدر ا یو خارج یداخل قاتیتحق

 

https://science-journals.ir/


                       کارهای دانش بنیانفصلنامه مدیریت کسب و 
 journals.ir-https://science 

 

 
 

6 

معلمان  سازمانی( در پژوهش خود با عنوان رابطه انگیزش شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد 1587)یانتصارفومن

وری مدیران در سازمان آموزش و پرورش انجام گرفت، انگیزش شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد با بهره

وری مدیران در سازمان آموزش و پرورش رابطه وجود دارد. بین انگیزش شغلی معلمان سازمانی معلمان با بهره

 وجود دارد. (P<111/1با دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی آنها رابطه مثبت)

عنوان رابطه سلامت روانی و دلبستگی شغلی در معلمان تربیت بدنی ( با1585کشاورز و همکاران) یدر پژوهش

های شهر یاسوج انجام شد، نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب افکار پارانوئیدی، اضطراب، افسردگی، شکایت

لامت مهمترین ابعاد س پریشیانخاشگری، و رواجبار، پر -جسمانی، حساسیت در روابط بین فردی، وسواس

روانی معلمان تربیت بدنی شهر یاسوج بودند و بین اولویت این عوامل تفاوت معناداری وجود دارد. میزان 

سلامت روانی در بین معلمان تربیت بدنی شهر یاسوج در حد مطلوب بود. همچنین دلبستگی شغلی در بین 

ی داشت. در پایان بین سلامت روانی و ابعاد آن با دلبستگ رارر حد مطلوب قمعلمان تربیت بدنی شهر یاسوج د

 (.13/0p³داری مشاهده شد)شغلی معلمان تربیت بدنی شهر یاسوج رابطه منفی و غیر معنی

( با عنوان دلبستگی شغلی و عوامل موثر بر آن در پرستاران 1581و همکاران) زادهیتوسط سهراب یدر پژوهش

ی آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفت، میانگین دلبستگی شغلی برابر با هابیمارستان

وندی پرستاران با رفتار شهر یشغل دلبستگی بین دارمعنی و مثبت آماری ارتباط و  بوده 31/11 ± 83/38

سازمانی، رضایت شغلی، تمایل به ترک سازمان، تعهد سازمانی، شناخت و پاداش، عدالت سازمانی، حمایت 

( قویترین ارتباط بین دلبستگی شغلی با P<111/1های شغلی مشاهده گردید )سرپرست و ویژگی -سازمان 

 ( بود.r= 312/1تعهد سازمانی و رضایت شغلی)

کنان آموزش کار یشغل یو فرسودگ یبه بروکراس شیرابطه گرا یکه به بررس ی( در پژوهش1583عظم)کرد ا

 یو فرسودگ یبه بوروکراس شیگرا نیب یکه بطور کل دیرس جهینت نیانجام داد بد یوپرورش خراسان رضو

که  یکارکنان جموعآن است که در م انگریامر ب نیوجود دارد. ا یکارکنان رابطه مثبت و معنا دار یشغل

 شده اند. یشغل یدچار فرسودگ شتریاز خود نشان داده اند ب یبه بوروکراس یشتریب شیگرا

های شخصیتی با دلبستگی شغلی در بین کارمندان تایوانی را مورد مطالعه قرار ( رابطه ویژگی2118شون  )چی

نئو پرسشنامه  یتیشخص یهایژگیپرسشنامه و قیبود، ابزار تحق یاز نوع همبستگ یفیتوص قیداد، روش تحق

وجدان توافق و با ،ییگراونبر خصیتی،نشان داد که از بین پنج مؤلفه ویژگی ش جیبود. نتا یبالب یسبک دلبستگ

 ریمقدار تأث نیترشینشان داد که باوجدان بودن ب نیهمچن جیبودن رابطه مثبتی با دلبستگی شغلی دارد. نتا

 کارکنان داشت. یشغل یرا بر دلبستگ یونیرگرس
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 کایر دانشگاه آمرد یشغل یفرسودگ یکننده ها و ارتباط ها نییتع رامونیپ یقیتحق ایفرنی( در کال1881نئومان)

 ،یتیبرق، علوم ترب یمهندس ینفر از رشته ها 581دانشگاه  یعلم أتیعضو ه 821از مجموع  یانجام داد. و

 از: بودندبدست آمده عبارت  جینتا نیانتخاب کرد. مهمتر کیزیو ف یجامعه شناس

را در  ریو حداقل تأث کیزیدر حوزه ف یعاطف یخستگ ،یعمده خستگ یکننده ها نییاز تع تیشاخص حما

 داشته است. یو جامعه شناس یتیحوزه علوم ترب

را در حوزه علوم  ریتأث نیو کمتر کیزیدر ف یفرد تیکننده موفق ینیب شیپ نیتر یقو تیحما یشاخص ها

 داشته است. یتیترب

ته است. در برق داش یو مهندس کیزیدر ف یبا تعهد سازمان یرابطه منف یقو یلیبصورت خ یعاطف یخستگ

 بوده است. فیضع یو جامعه شناس یتیعلوم ترب یکه همان رابطه برا یصورت

 

 . فرضیات تحقیق5

 ت:شده اس نیتدو ریباشد. که بصورت ز یم یفرع هیو سه فرض یاصل هیفرض کی یپژوهش دارا نیا

 یاصل هیفرض. 1. 3

 زستان شهر اهواز استان خو انیدانش بن یکارکنان شرکت ها یشغل یو فرسودگ یشغل یدلبستگ نبی

 وجود دارد. یرابطه معنا دار

 . فرضیات فرعی2. 3

  بین دلبستگی شغلی و خستگی عاطفی کارکنان شرکت های دانش بنیان استان خوزستان شهر اهواز

 وجود دارد. رابطه معنا داری

  بین دلبستگی شغلی و شخصیت زدایی کارکنان شرکت های دانش بنیان استان خوزستان شهر اهواز

 رابطه معنا داری وجود دارد.

  بین دلبستگی شغلی و عدم موفقیت فردی کارکنان شرکت های دانش بنیان استان خوزستان شهر

 اهواز رابطه معنا داری وجود دارد.
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 . روش تحقیق6

است. جامعه  یو از لحاظ هدف کاربرد یشیمایپ-یفیداده ها، توص یپژوهش از لحاظ نحوه جمع آور نیا

. باشدیم زدیاستان خوزستان شهر اهواز استان  انیدانش بن یکارکنان شرکت ها هیشامل کل قیتحق نیا یآمار

نفر بصورت  128تعداد  گاننفر بوده اند که بر اساس جدول مور 181تعداد آنها  قیکه در زمان انجام تحق

 ینجش فرسودگس یاز پرسشنامه کانونگو و برا یشغل یسنجش دلبستگ یساده انتخاب شده اند. برا یتصادف

 یاز طراح منظور پس نیاست. بد دهی)مسلش و جکسون( استفاده گردیشغل یاز پرسشنامه فرسودگ یشغل

رونباخ استفاده ک یاز آلفا ییایسنجش پا یراب ومحتوا  ییپرسشنامه از روا ییبخش روا یپرسشنامه مذکور برا

کرونباخ بدست آمده  یو آلفا عیتوز ینمونه آمار انیپرسشنامه در م 51تعداد  ییشده است.که در مرحله ابتدا

 .دیمحاسبه گرد 85/1

 

 . یافته ها7

 رنفیاسم-آزمون کلموگروف جینتا -الف

 متغیرهای تحقیقاسمیرنف در مورد -. بررسی نتایج آزمون کلموگروف1جدول

  

آزمون  نیا اتیاستفاده شده است. فرض رنفیاسم -نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف یبه منظور بررس

 عبارتند از:   

 H0 :معنا دار  نرمال تفاوت عیو توز یمورد بررس ریمتغ عیتوز نینرمال است. )ب یمورد بررس ریمتغ عیتوز

 .وجود ندارد(

H1 :اوت معنا دار نرمال تف عیو توز یمورد بررس ریتغم عیتوز نی. )بستینرمال ن یمورد بررس ریمتغ عیتوز

   .وجود دارد(

 نتیجه آزمون سطح معناداری میزان خطا عنوان متغیر

13/1 دلبستگی شغلی  35/1  تایید فرضیه 

13/1 خستگی عاطفی  78/1  تایید فرضیه 

13/1 مسخ شخصیت  18/1  تایید فرضیه 

13/1 عدم موفقیت فردی  18/1  تایید فرضیه 
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ت گف توانیم نیبزرگتر است. بنابرا 13/1خطا  زانیاز م رهایمتغ یسطح معنادار شودیهمان طور که مشاهده م

همه  و باشدیمجاز م کیپارامتر یآمار ینرمال بوده و استفاده از روش ها عیتوز یدارا قیتحق یکه داده ها

 قرار گرفته است.     دییمورد تأ اتیفرض

 رسونیپ یآزمون همبستگ جینتا -ب

آن اشاره  یمؤلفه ها و یشغل یرا با فرسودگ یشغل یدلبستگ یکه به همبستگ قیتحق یها هیآزمون فرض یبرا

 استفاده شده است. رسونیپ یدارد از آزمون همبستگ

 هیدر مورد چهار فرض رسونیپ یآزمون همبستگ جینتا. 2جدول 

قرار گرفته است.  دییآزمون مورد تأ نیمربوطه در ا اتیفرضهمان طور که در جدول مشخص شده است، 

 13/1 یح معناداربا سط یشغل یبا فرسودگ یشغل یدلبستگ نیب جیباشد که بر اساس نتا یم 1/11خطا  زانیم

با سطح  یبعد یها هیفرض یباشد. برا یم -81/1آنها  نیب یهمبستگ بیوجود دارد که ضر یرابطه معنا دار

با  یشغل یدلبستگ نی، ب -88/1 یعاطف یبا خستگ یشغل یدلبستگ نیب یهمبستگ بی، ضر 13/1 یمعنا دار

قرار گرفته اند  یبعد یدر رده ها بی، به ترت -53/1 تیو عدم موفق یشغل ی، دلبستگ -88/1 تیمسخ شخص

رد و رابطه آن وجود دا یو مؤلفه ها یشغل یگو فرسود یشغل یدلبستگ نیب یدهد رابطه معنا دار یکه نشان م

 قرار گرفتند. دییمورد تأ اتیها معکوس بوده و فرض ریمتغ نیا

استان  انیدانش بن یکارکنان شرکت ها یشغل یو فرسودگ یشغل یدلبستگ نیرابطه ب یبه بررس قیتحق نیا

هد د ینشان م یآمار یها لیپژوهش بر اساس تحل نیا یها افتهیخوزستان شهر اهواز پرداخت. همچنانکه 

سطح معنا  عنوان فرضیه  

 داری

میزان 

 خطا

میزان 

 همبستگی

نتیجه 

 آزمون

بین دلبستگی شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان 

 رابطه معنا داری وجود دارد

تأیید  -81/1 11/1 13/1

 فرضیه

ه بین دلبستگی شغلی و خستگی عاطفی کارکنان رابط

 معنا داری وجود دارد

تأیید  -1788 11/1 13/1

 فرضیه

بین دلبستگی شغلی و مسخ شخصیت کارکنان اداری 

 رابطه معنا داری وجود دارد

تأیید  -1788 11/1 13/1

 فرضیه

بین دلبستگی شغلی و عدم موفقیت فردی کارکنان 

 اداری رابطه معنا داری وجود دارد

تأیید  -1753 11/1 13/1

 فرضیه
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با هر کدام  یشغل یتگدهد دلبس یدارد که نشان م ریآن تأث یو مؤلفه ها یشغل یبر فرسودگ یشغل یدلبستگ

 ینان شرکت هاکارک نیدر ب یشغل یدلبستگ شیرابطه معکوس دارد و با افزا یشغل یفرسودگ یاز مؤلفه ها

 یدلبستگ یبابند. به عبارت یهش مآن کا یو مؤلفه ها یشغل یاستان خوزستان شهر اهواز فرسودگ انیدانش بن

ورت گرفته در ص یبا پژوهش ها قیتحق نیاز ا حاصله جیباشد که نتا یدر ارتباط م یشغل یبا فرسودگ یشغل

 راستا قرار دارند. کی

 

 منابع و مآخذ

 شهر متوسطه مدارس سازمانی جو با بدنی تربیت دبیران شغلی دلبستگی (رابطة1581حیدری نژاد،صدیقه و مرادی پور،مهدی)

 21-8،3ورزشی،شماره  اهواز،مدیریت

، "اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان "(. 1581اله؛ مرتضوی، سعید؛ کوشازاده، سید علی )دعایی، حبیب

 .121-178، ص 7و 5های مدیریت منابع انسانی، ش پژوهش

ترس شغلی معلمان مقطع متوسطه،مجله تازه های پزوهش و (.بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با اس1588دهشیری،غ)

 35-55،صفحات5مشاور،شماره

آسیب شناسی و مدیریت راهبردی عوامل و موانع انسانی بهره وری شغلی -(.روانشناسی بهره وری راهبردی1581ساعتچی،محمود)

 کارکنان و سازمان، تهران: نشر ویرایش،چاپ هفتم

ابطه گرایش به بوروکراسی و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان (.بررسی ر1583کرد اعظم،داوود)

 رضوی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه فردوسی مشهد

 کاربرد نظریه فرسودگی شغلی. تهران:انتشارات گپ،چاپ اول-(.آرامش در کار1588مسلش،کریستین؛لیتر،میشل)

شغلی پرستاران شاغل در بخش درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک،مجله  (.مقایسه فرسودگی1588مؤمنی و همکاران)

 115-125، صفحات 7علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک،شماره

 جنگل : تهران . مهداد علی وترجمه تالیف / سازمانی و صنعتی روانشناسی (1588علی ) مهداد،

Boon , O. K. , Arumugam, V. , Safa, M.S. , & Bakar, N.A. (7002). HRM AND TQM : 

association with job involvement. Personnel Review , 63 , 969-937 . 

Brown ,Steven P. (7002) .Job involvement. Steven G Rogelberg (Eitor). Encyclopedia of 

Industrial and Organizational Psychology ,Volume 1. Thusand Oaks : Sage Publications 

.pp692-699 

Carmeli. A. (7002). “Exploring determinates of job involvement: and empirical test among 

semor executives”. International Jounial of Manpower. Vol. 73, No. 2. PP: 722-727. 
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درجه روی عملکرد فروشندگان محصولات غذایی  063بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد 

 ارگانیک

 2، متینه مقدم1سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

 

 چکیده

ربوط و همینطور بازخورد مفروش  عملکرد ارزیابي زاطلاعات بدست آمده ا بنگاه هاي اقتصاديدر بسیاري از 

د از طرف اگر این بازخوردر صورتي كه ، مي شود  ارائه داده سیستماتیك  به صورت  بنگاهبه یك بخش از 

 كنندگانارزیابي ادراك با شان،يكار محیط مورد در را خود ادراك كاركنان  باعث مي شود افراد دیگر باشد

. هدف اصلي این پژوهش بررسي تاثیر ارزیابي عملکرد فروشندگان محصولات آرایش مقایسه كنند دیگر

فروشگاه زنجیره اي شهروند بیهقي شهر تهران است و این تحقیق نوع  063بهداشتي با تکیه بر بازخورد 

ن محصولات  غذایي ارگانیك فروشگاه شهروند شعبه پیمایشي مي باشد و جامعه آماري مشتریا -توصیفي

بیهقي شهر تهران مي باشد،ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه )لیکرت( و داده ها با كمك نرم 

 تجزیه وتحلیل گشته اند.  ExcelوSPSSافزار

رسشنامه از پدرتحلیل آماري ،اطلاعات در دو بخش توصیفي واستنباطي مورد بررسي قرار گرفتند . اعتبار 

 063مورد تایید قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داد كه ارزیابي عملکرد   %59طریق آلفا كرونباخ با مقدار 

درجه از دیدگاه مشتریان داخلي و خارجي روي عملکرد فروش فروشندگان محصولات  غذایي ارگانیك 

  تاثیر دارد.

، مشتریان  كیارگان یيدگان محصولات  غذا. عملکرد فروش ، فروشن 063بازخورد  واژگان کلیدی:

 يو خارج يداخل

 

 

 

 

                                                           
 taherzadeh.res@gmail.com رئیس مركز پژوهش هاي صنعتي و معدني تجهیز صنعت نگین پاسارگاد  1 

 ، تهران، ایران1989870751دكتري مدیریت بازرگاني، دانشگاه پیام نور تهران تحصیلات تکمیلي، دانشجوي  2 
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 . مقدمه1

در جهان رقابتي  میباشند. مردمكه پدیدآورندگان آن، آحاد  ستهاآفریني ارزشونوآوریها عصر ، 21قرن

کي ازمنابع ی كه كه به بهترین نحو از منابع به حیات خود ادامه دهد مي توانند  بنگاه هاي اقتصادیيامروز تنها 

 نگاه اقتصاديهر بي انساني به عنوان مزیت رقابتي اهمیت نقش سرمایه. استفاده كنند مهم نیروي انساني است

آنجا  زا.میکند بازي اقتصاديدر ارزش بازار  نقش مهميداراییهاي نامشهود  بعنوانكه  مهم استاي به اندازه

شف ، همچنین كخود هاي گذشته و ارتقاء بهره وري و اثربخشيكاركنان جهت رفع و جبران كاستي كه

در مورد خود و میزان عملکرد خود نیاز دارند،  بنگاه اقتصادي انتظارات از  اطلاع به  خود، بالقوه توانایي هاي

ني است وم ارزیابي عملکرد كاركنان بدین معارزیابي عملکرد نیروي انساني فرایندي بسیار مهم مي باشد . مفه

 ها فعالیت رد،بازخو جریان با بتواند كه گیرد شکل فرآیندي كاركنان و مدیریت كاري عملکرد ۀكه در دایر

نیروهاي بالقوه را شناسایي كند. و  دهد سوق بهبود جهت در و كنترل را شده گرفته انجام اقدامات و

كه خلاصه بازخوري از همه افراد )سرپرستان، زیردستان و همکاران( در درجه سیکل كاملي است 063بازخور

 .هاي مختلف سبك رهبري و مدیریت و عملکردشان ارائه میکندمورد جنبه

درجه، جستجوي بازخورد از منابع متنوع همچون رؤسا، همقطاران،  063هدف ارزیابي هاي با بازخورد  

كنندگان، اطلاعات دقیق تر و متنوع تري درمورد عملکرد كاركنان زیردستان، اعضاي گروه، مشتریان و تامین 

زنجیره  فروشگاه هاياین مقاله سعي شده است پس از بیان نقش اساسي نیروي انساني در در به آنها داده شود.

 .پرداخته شود این حوزهدر  فروشندگانهاي ارزشمندي براي ارزیابي ، به تبیین شاخص اي 

 

 

 وهش. مبانی نظری پژ2

در عصر كنوني سه چالش بزرگ پیش روي جوامع اقتصادي و صنعتي وجود دارد كه شامل سود درآمد، 

ارتباط با مشتریان و رقابت شدید مي باشد . افزایش رقابت و پیچیده تر شدن انتظارات و بالارفتن سطح توقعات 

صادي ایجاد نموده است . مشتریان و ظهور نوآوري هاي جدید ،تحولات بسیاري را در عرصه رقابت اقت

متعاقب  آن اهمیت مشتري و ایجاد رضایت در مشتریان و وفادار نمودن ایشان  به كالا یا خدمات  به دغدغه 

اي بزرگ براي سازمانها و شركت ها و تولید كنندگان تبدیل شده است . لذا حفظ و توسعه و تقویت رضایت 

مشتریان تبدیل به یکي از مهمترین سازه ها بري بنگاه هاي مشتریان به دلیل اثر نهایي آن بر خرید مجدد 

اقتصادي شده است در این راستا بسیاري از سازمان ها برنامه هاي ارزیابي عملکرد كاركنان خود را  را به 
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عنوان بخشي از فعالیت هاي اصلي براي توسعه روابط خود با مشتریان تعریف كرده اند كه یکي از مهمترین 

 درجه از عملکرد فروشندگان محصولات بنگاه ها مي باشد . 063زیابي بازخورد روش هاي ار

 تعریف ارزیابي عملکرد:. 1. 2

ارزیابي عبارت است از: سنجش نسبي عملکرد فرد در رابطه با نحوه انجام كار مشخص در یك دوره زماني 

نامه ریزي ظرفیتهاي بالقوه فرد به منظور برمعین، در مقایسه با استاندارد انجام كار و همچنین تعیین استعداد و 

ارزیابي عملکرد عبارت است  1067در جهت به فعلیت درآوردن آنها..طبق قانون استخدام كشوري در سال 

 از: سنجش و قضاوت در رفتارها، شایستگي و لیاقت فردي در انتصابات شغلي.

کرد را كار دشوار و ناخوشایندي تلقي مي كنند كند كه بسیاري از مدیران ارزیابي عملادعا مي( 1551، مایر)

كنند كه ارزیابي عملکرد چالش اشاره مي( 1559، همکارانش و تیلور) كه انجام آن در سازمان ضروري است.

عملي براي همه كساني است كه در فرایند درگیرنـــد.  لاولر خاطرنشان مي سازد كه مدیران فرایند ارزیابي 

 د.عملکرد را دوست ندارن

 هاي ارزیابي:انواع روش. 2. 2

ارزیابي عملکرد كاركنان به صورت روش هاي متفاوتي مي باشد كه هر كدام ان ها مزایاي خاص خود را 

داشته و بسته به شرایط سازمان، مورد استفاده قرار مي گیرند. در اینجا به چند روش اشاره نموده و در ضمن، 

 :به شرح مختصري از آن مي پردازیم

 عملکرد کارکنان یارزیاب ی. انواع روش ها1جدول 

روش 

 امتیازبندی

: شاملدسته امتیازبندی می شوند که  5و به  تعیین شدهویژگی های مورد نظر سازمان 

سطوح عالی، خوب، مورد انتظار، نیاز به مراقبت و آموزش، نامطلوب. سپس امتیازات 

 .ک ارزیابی کلی صورت می گیردیمربوط به معیار جمع شده و بر طبق این امتیازات 

روش 

انتخاب 

 اجباری

ویژگیهای مورد نظر سازمان، نوشته شده که ارزیاب ،چند جمله از قبل طراحی شده در

 باید الزاماً یکی از آنها را انتخاب نماید.

روش ثبت 

وقایع 

 حساس

ادداشت یموثر بوده را بهره وری سازمان که در عملکرد فردمهم ناشی از سرپرست وقایع 

 در ارزیابی پایانی فرد مورد ملاحظه قرار میدهد.و می کند  میکند
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روش 

مبتنی بر 

مدیریت 

بر مبنای 

 هدف

سرپرست و زیردست با آگاهی از شرح شغل هدفهای مورد انتظار را تدوین میکنند و 

 گیرد.یبراساس تحقق اهداف، عملکرد زیردست مورد ارزیابی قرار م

روش 

درجه 

 بندی

س یک معیار کلی مثلا عملکرد، افراد در یک جدول از بهترین تا ضعیفترین درجه بر اسا

 بندی می شوند. 

روش 

مقایسه فرد 

 به فرد

 عملکرد هر یک از افراد با عملکرد یکایک سایر افراد مقایسه می گردد.

روش 

بازخورد 

 درجه063

مورد جنبه های  در(خلاصه بازخوری از همه افراد )سرپرستان، ز یردستان و همکاران

 مختلف سبک رهبری و مدیریت و عملکردشان ارائه می کند

 

 

   (:Degree Feedback 063درجه )063روش بازخورد  نهیشیپ. 0

لاولر، عنوان نمود كه ارزیابي بر مبناي اطلاعات بدست آمده از یك  ، شخصي بنام1568اولین بار در سال 

ارزشیابي عملکرد یك فرد فراهم نمي سازد و مشکلات عملکرد تنها در منبع، تمامي اطلاعات كافي را براي 

درجه روش مناسبي در زمینه توسعه كیفیت  063سایه استفاده از اطلاعات چند گانه مقدور خواهد بود.بازخور 

رهبر ي و مدیریت است. بازخور به افراد كمك مي كند تا ادراك خود را در مورد محیط كاریشان، با ادراك 

زیابي كنندگان مهم مقایسه كنند. این ارزیابي كنندگان مي تواند شامل همکاران، زیردستان، مدیران و حتي ار

درجه ارائه شده  063. واژه هاي متداولي براي بازخور  .مشتریان، عرضه كنندگان و اعضاي اتحادیه باشند

همکار  ل، ارزیابي چند منبعي، ارزیابيارزیابي ذي نفعان، بازخور چند معیاره، ارزیابي سیکل كام"است، نظیر 

درجه به دلیل رواج  063. سیستم هاي بازخور "زیردست، ارزیابي عملکرد گروه و ارزیابي چند دیدگاهي

ساختارهاي تیمي و سازماني مسطح تر و همچنین در واكنش به مشکلاتي كه با سیستم هاي مدیریت عملکرد 

 063زمینه اتخاذ فرایندهاي بازخور در ،(1557، همکاران و دمنوال.)سنتي وجود داشته، توسعه یافته است

 زیردستان، همکاران، تلقي طریق از تا كند مي كمك مدیران به بازخور ارائهادعا مي كنند كه درجه 

درجه نوعي  063یابي .ارز كنند ایجاد مثبتي تغییرات عملکرد و رفتار در تا یابند، آگاهي مشتریان و سرپرستان
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گروهي است كه در این روش فهرستي از شایستگیهاي مورد نظر تهیه میشود و از تمامي افراد روش ارزیابي

مرتبط مستقیم و غیرمستقیم فرد در سازمان خواسته میشود تا او را بر اساس شایستگیهاي تعیین شده ارزیابي 

یابیها كت میکند. نتایج حاصل از كل ارزكنند. فرد ارزیابي شونده نیز به عنوان خود ارزیابي، در فرایند مشار

 (.1079بندي و به صورت گزارشي به فرد بازخور داده میشود.)مركز آموزش ایران خودرو، جمع

 

 

 درجه 063. مزایای روش 4

 خودشان به نسبت دیگران ارزیابي از سازمان در پرسنل صحیح درك -

 فردي هاي شایستگي با ارتباط در ها افزایش آگاهي -

در سازمان خود  فردي توسعه نیازمند حد چه تا اینکه از بالادست مدیران هاي آگاهي افزایش -

 میباشند

 مدیران بالادست توسط سازماني كارایي و كارآمدي از تر دقیق مراتب به بازخوردهایي اخذ -

  دیبصیرت جد كیباز و بدون غرض و رسیدن به  يدلگرم شدن كاركنان از فیدبك ها -

  يسازمان يستگیآگاهانه در جهت رسیدن به شا تیتقو -

  رایپرسنل تحت اخت ياز ارزش واقع يسازمان رانیمد يشفاف و واضح برا ریتصو كی ارائه -

 پرسنل  يموجود برا یيعدم كارا ایو  یيكارا يكردن جنبه ها روشن -

  يابیپرسنل قبل از ارز یيبهتر از كارا دگاهید كیمناسب و ارائه  يفیدبك ها جادیا -

 كاركنان سازمان  يمورد نیاز برا يكلید يكردن توسعه و آموزشها مشخص -

 يها و ضعف ها یيتوانا نکهیو ا يو سازمان يواحد ،يفرد یياز كارا يجمع دگاهید كی جادیا -

 ستیچ يسازمان

 

 

 . روش ارزشیابی5

درجه بر مبناي استفاده از منابع چندگانه مي باشد  و امتیاز ارزشیابي حاصل جمع  063فرایند ارزشیابي بازخور 

درجه هیچ محدودیتي در تعداد ارزیابان وجود ندارد، بلکه هرچه  063بندي نظرات این منابع است. در ارزیابي 

رد، اصل خواهد شد. البته در هر ارزشیابي عملکتعداد ارزیابان بیشتر باشد اطلاعات دقیق تر و مطمئن تري ح
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فرهنگ سازماني و مأموریت آن سازمان باید مدنظر باشد و بازخورد حاصل از هر یك از منابع از دیگري 

ان ،همکاران، زیردست يمتفاوت خواهد بود.این اركان عبارتند از خود فرد، همکاران، مدیر مافوق،خود ارزیاب

 به توضیح بیشتر در خصوص نقش مشتریان  در ارزشیابي خواهیم پرداخت. ادامهباشدكه در  يو مشتریان م

 مشتریان داخلي و خارجي. 1. 9

تهیه و تنظیم استانداردهاي ارائه خدمات به مشتریان، مستلزم وجود نمایندگي هایي براي بررسي مشتریان 

عملکرد نمایندگي ها با توجه به  داخلي و خارجي و ارائه استانداردهاي مناسب براي ارائه خدمات و سنجش

استانداردهاي تعریف شده است. مشتریان داخلي به عنوان مصرف كنندگان محصولات یا خدمات ارائه شده 

توسط كاركنان یاگروه موجود در نمایندگي ها تعریف شده است. در حال كه مستریان خارجي، خارج از 

صورتي كه در فرایند ارزشیابي ،نظرات مشتریان درباره سازمان هستند و عموم افراد را شامل مي شوند.در 

عملکرد كاركنان نادیده گرفته شود، ارائه خدمات به مشتري در سطح گسترده تر با مشکل موجه خواهد 

شد.در این روش از مشتریان خواسته مي شود كه عملکرد هر یك از كاركنان را به طور جداگانه ارزشیابي 

عملکرد، زماني بازخورد خوبي را ارائه خواهد كرد كه ارزشیابي خروجي یا نتایج  كنند. این منبع ارزشیابي

كار سازماني یا تیمي را ارزیابي كند و چنین بازخوردي براي ارزشیابي عملکرد هر یك از اعضاي تیم نیز 

ایندهاي فر بکار مي رود. مشتریان معمولاً در ارزشیابي خروجي ها ) محصولات و خدمات ارائه شده ( نسبت به

كار و محیط كار بهتر هستند. چرا كه معمولاً مشتریان در فرایند كار دخیل نبوده و نظارتي بر آن ندارند و غالباً 

احي و در نظر داشت كه  طر يدانش كافي از عملکرد و وظایف محوله هر یك از كاركنان ندارند.البته بایست

 ابي، معمولاً پرهزینه و وقت گیر است.اعتباردهي به بررسیهاي حاصل از این منبع ارزشی

 

 . مرور پیشینه تحقیق6

( و 1572محققان، براي ارزیابي شایستگي ها و عملکرد شیوه هاي متفاوتي را به كار برده اند، بویاتزیس )

( 1575( و كوكریل )1575( از مصاحبه رویدادهاي رفتاري استفاده كرده اند. شرودر)1550اسپنسرو اسپنسر )

درجه  063( بر پایه ارزیابي 1557اهده رفتاري را در پیش گرفته و چهارچوب شایستگي دولویکز )شیوه مش

درجه در مراكز صنعتي سابقه بیش از چند سال ندارد ولي  063استوار است . در ایران استفاده از متد ارزیابي 

وش در یك محیط این موضوع در مراكز خدماتي و آموزشي بحث جدید مي باشد و پیاده كردن این ر

آموزشي كم سابقه و شاید بیسابقه باشد. در بین مراكز صنعتي ، شركت ایران خودرو پیشتاز در استفاده از این 
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 063سیستم جامع ارزیابي "این روش در ایرانخودرو كاملا نهادینه گردید و 1072تکنیك میباشد. در سال 

 (23:1076پور،به عنوان سیستم ارزیابي شركت انتخاب شد )اصغر"درجه 

درجه، جمع ادراكات مرتبط با رفتار یك فرد  063( بیان مي كنند كه فرایند بازخور 1558،لپسینگر و لوسیا )

درجه، درصدد است تا توجه افراد را به رفتار خود در محیط كاري و  063است. بنابراین، برنامه بازخور 

 .كار مي كند( تاثیر مي گذارند اي جلب كند كه بر سایر اعضاي سازمان )كه با آنهانحوه

 

 . فرضیه های پژوهش7

درچه از دیدگاه مشتریان داخلي روي عملکرد فروش فروشندگان محصولات   063ارزیابي عملکرد   -1

 غذایي ارگانیك تاثیر دارد .

درچه از دیدگاه مشتریان خارجي روي عملکرد فروش فروشندگان  063ارزیابي عملکرد   -2

  .یك تاثیر داردمحصولات  غذایي ارگان

 

 . مدل مفهومی تحقیق8

 

 

 . روش شناسی تحقیق9

ها با مطالعه مباني نظري مرتبط با موضوع و ها و شاخصبراي بررسي روایي پژوهش، علاوه بر این كه سؤال 

ول ي حصصورت كه براهاي پژوهش انتخاب شدند،از روایي صوري نیز استفاده شده است. بدینفرضیه

نظران و برخي از صاحب 2مشاورها، ویرایش اولیه آن بین استادان راهنما و پرسشنامه 1ياعتبار محتوایاطمینان از 

هاي پژوهش هاي مورد نظر و آزمون فرضیهتوزیع شد تا راجع به محتواي آن و توان سنجش شاخص
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سشنامه تأیید نمودند. پر را  هاپیشنهادهاي لازم را ارائه دهند كه به اتفاق با برخي اصلاحات جزئي پرسشنامه

ها از نفر ازجامعه آماري براي محاسبه ضریب پایایي توزیع گردید. براي سنجش پایایي پرسشنامه 077میان 

هایي یكهاي جمعیت شناختي از تکنروش آلفاي كرونباخ استفاده شد.در بخش آمار توصیفي و بررسي سؤال

 نهایتا از آزمون تعیین ضریب رگرسیون و تحلیل معنادارينظیر محاسبه فراواني و درصد استفاده شده است. 

نمونه چون واریانس  حجم تعیین براي استفاده شد. ANOVAآن با كمك آزمون تحلیل واریانس یك طرفه 

جامعه آماري مصرف كنندگان محصولات آرایشي و  .شد از جدول مورگان استفاده جامعه در دسترس نبود

 . آمد بدست نفر077 نمونه حجم تعداد جدول مورگان نتایج از.است تهرانبهداشتي شهروند شعبه بیهقي 

 

 ها. تحلیل داده13

 . بررسي اطلاعات عمومي:1. 13

 جنسیت پاسخ دهندگان. 2جدول 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid female 201 3223 3223 3223 

man 183 4424 4424 10020 

Total 384 10020 10020  

 

( نشان داده شده است،بیشترین پاسخ دهندگان به پرسشنامه از نظر جنسیت زنها با 2طور كه در جدول )همان

بوده  % 0527اند. بیشترین پاسخ دهندگان به پرسشنامه از نظر نوع مدرك تحصیلي، لیسانس درصد بوده9220

 اند .

  هاي پژوهش: . آزمون فرضیه2. 13

عملکرد فروش فروشندگان محصولات   يرو يدرچه از دیدگاه مشتریان داخل 063عملکرد   ي: ارزیاب1فرضیه

 تاثیر دارد . كیارگان یيغذا

 درجه مشتریان داخلی 063ضریب رگرسیون متغیر ارزیابی . 0جدول 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .999a .933 .932 .22388 
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درجه مشتریان داخلي و عملکرد فروش  063( ضریب رگرسیون براي ارزیابي عملکرد 0در جدول)

باشد؛ مي 2R=.500و ضریب تعیین برابر با  a566. =Rدهد ضریب شدت همبستگي برابر بافروشندگان نشان مي

درصد از واریانس مربوط به عملکرد فروش فروشندگان محصولات  غذایي ارگانیك  .a566یعني حدود 

 .درجه  از دیدگاه مشتریان داخلي تبیین مي شود  063توسط متغیر ارزیابي عیملکرد 

 ضریب رگرسیون. 4جدول 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .938 .034  .999 .000 

Assessment of internal 

customers 

 

.391 .014 .999 22993 .000 

 

تواند واریانس مي  درجه  از دیدگاه مشتریان داخلي 063دهد كه مولفه ارزیابي عملکرد ( نشان مي7جدول )

تا نشان صورت معنادار تبیین كند. مقدار بمتغیر عملکرد فروش فروشندگان محصولات  غذایي ارگانیك را به 

در عملکرد فروش فروشندگان   درجه  از دیدگاه مشتریان داخلي 063دهد كه متغیر ارزیابي عملکرد مي

درصد معني دار است؛ كه نشان دهنده  59نقش دارند و این مقدار در سطح  566.محصولات  غذایي ارگانیك

با عملکرد فروش فروشندگان   درجه  از دیدگاه مشتریان داخلي 063نقش مؤثر مولفه ارزیابي عیملکرد 

 محصولات  غذایي ارگانیك است.

  aANOVA.5جدول 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2942844 1 942844 2842204 .000b 

Residual 192149 382 .030   

Total 2832993 383    

 

 

شود، نتایج آزمون استفاده مي (ANOVA)براي تأیید ضریب رگرسیوني از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه 

ANOVA   نشان دادF ( 2772237مشاهده شده=F) ( 3250در سطحp=) باشد؛ به عبارتي نتایج معنادار مي

و عملکرد فروش فروشندگان   درجه  از دیدگاه مشتریان داخلي 063حاصل از رابطه مولفه ارزیابي عیملکرد 

 محصولات  غذایي ارگانیك تأیید مي شود.
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درچه از دیدگاه مشتریان خارجي روي عملکرد فروش فروشندگان  063ارزیابي عملکرد   :2فرضیه

 محصولات  غذایي ارگانیك تاثیر دارد .

 درجه مشتریان خارجی 063ضریب رگرسیون متغیر ارزیابی  . 6جدول 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .812a .939 .938 .99884 

 

درجه مشتریان خارجي و عملکرد فروش  063( ضریب رگرسیون براي ارزیابي عملکرد 6در جدول)

 2R=.695و ضریب تعیین برابر با  a712. =Rدهد ضریب شدت همبستگي برابر بافروشندگان نشان مي

درصد از واریانس مربوط به عملکرد فروش فروشندگان محصولات  غذایي  .a712باشد؛ یعني حدود مي

  .درجه  از دیدگاه مشتریان خارجي تبیین مي شود 063ارگانیك توسط متغیر ارزیابي عیملکرد 

 : ضریب رگرسیون 7جدول 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .989 .192  42294 .000 

Assessment of external 

customers 

 

.104 .041 .812 42184 .000 

 

تواند واریانس مي  درجه  از دیدگاه مشتریان خارجي 063دهد كه مولفه ارزیابي عیملکرد ( نشان مي8جدول )

محصولات  غذایي ارگانیك را به صورت معنادار تبیین كند. مقدار بتا نشان متغیر عملکرد فروش فروشندگان 

در عملکرد فروش فروشندگان   درجه  از دیدگاه مشتریان خارجي 063دهد كه متغیر ارزیابي عیملکرد مي

درصد معني دار است؛ كه نشان دهنده  59نقش دارند و این مقدار در سطح  712.محصولات  غذایي ارگانیك

با عملکرد فروش فروشندگان   درجه  از دیدگاه مشتریان خارجي 063مؤثر مولفه ارزیابي عیملکرد نقش 

 محصولات  غذایي ارگانیك است.

 aANOVA : 8جدول

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3302913 1 3302913 1382982 .000b 

Residual 1402903 382 .444   

Total 3012319 383    
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شود، نتایج آزمون استفاده مي (ANOVA)براي تأیید ضریب رگرسیوني از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه 

ANOVA   نشان دادF ( 1072572مشاهده شده=F) ( 3250در سطحp=) باشد؛ به عبارتي نتایج معنادار مي

و عملکرد فروش فروشندگان   دیدگاه مشتریان خارجيدرجه  از  063حاصل از رابطه مولفه ارزیابي عیملکرد 

 محصولات  غذایي ارگانیك تأیید مي شود.

 

 . نتیجه گیری11

یات و طبق فرض سرعت در حال رشد استعنوان یك سیستم توسعه، بهدرجه به 063فرایند بازخور از آنجا كه 

 رد فروشندگان تایید مي شود ،تحقیق این روش ارزیابي از دیدگاه مشتریان داخلي و خارجي روي عملک

عمده .باید از بینش دیگران درباره كارها و رفتارشان مطلع باشند  كاركنانكه  اعتقاد دارندبسیاري از سازمانها 

اي موارد كاركنان زیردست كارگیري كاركنان، مدیران و در پارهدرجه در سازمانها، به 063توانایي بازخورد 

كار توانند سیستم جامع ارزیابي عملکرد موثري را بهدر نتیجه آن، سازمانها مي در فرایند ارزیابي است، كه

بنابراین، .نندریزي كگیرند و ضمن ارزیابي صحیح از عملکرد كاركنان، مسیر ترقي مناسب براي افراد برنامه

در  توسعه سازمانتواند با كار گرفته شود، ميدرستي بهدرجه به 063در صورتي كه سیستم بازخور و ارزیابي 

 (1085یك راستا قرار گیرد. )جونز و برلي، 

 

 هاپی نوشت

1. Content Validity Ratio – CVR 

2. Subject matter experts 
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