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چکیده
پژوهش حاضر با موضوع بررسي اثرات ساختار سازماني و ویژگيهاي شغل بر رضایت شغلي و تعهد سازماني ،به مطالعهي نقش مهم
ساختار سازماني بهعنوان یکي از مکانیزم هاي کنترل بر رضایت شغلي و نهایتاً تعهد سازماني پرسنل فروش در شرکتهاي توزیع
داروي رازي ،البرز و داروپخش اصفهان ميپردازد .این تأثیر از طریق نقش میانجيگري ویژگيهاي شغلي فروش (استقالل ،تنوع و
بازخورد) صورت ميپذیرد .این تحقیق از نظر هدف ،کاربردي است و از نظر نحوهي اجرا پیمایشي با رویکرد همبستگي است .جامعهي
آماري پژوهش حاضر شامل  58نفر از پرسنل فروش شرکتهاي مذکور ميباشد ،که به دلیل محدود بودن جامعه ،کل جامعه به عنوان
نمونه انتخاب شدهاند .ابزار جمع آوري اطالعات ،پرسشنامهاي با تعداد  85سوال ميباشد ،که روایي آن با استفاده از نظر اساتید
محترم راهنما و مشاور ،متخصصان و صاحب نظران مدیریت و پایایي آن از طریق شاخص آلفاي کرونباخ معادل  22درصد مورد تأیید
قرارگرفت .از  58پرسش نامه توزیع شده  51پرسش نامه کارآمد (با نرخ بازگشت  )%21بازگشت داده شد .اطالعات جمع آوري شده
بوسیله نرم افزار  SPSSو  AMOSاز طریق آزمونهاي آماري در دو سطح توصیفي و استنباطي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ،در
این پژوهش با توجه به خروجي مدل تحلیل مسیر DF ،و  GFIبرازش مدلها مناسب ميباشد .بر اساس نتایج بهدست آمده از ده
فرضیه فرعي ،فرضیه هاي تأثیر رسمیت بر استقالل شغلي و تأثیر تنوع شغلي بر رضایت شغلي مورد تأیید قرار نگرفت و سایر
فرضیه هاي پژوهش تأیید گردید .نتایج این تحقیق نشان داد که فرضیه فرعي تأثیر بازخورد شغلي بر رضایت شغلي با ضریب مسیر
 29درصد ،داراي بیشترین اهمیت و فرضیه فرعي تنوع شغلي بر رضایت شغلي با ضرایب مسیر 12درصد ،داراي کمترین اهمیت
ميباشد .نتایج پژوهش حاضر نشان ميدهد که ساختار سازماني از طریق ویژگيهاي شغلي بر رضایت شغلي و تعهد سازماني پرسنل
فروش تأثیر معنا داري دارد.

واژگان کلیدی :رسمیت ،تمرکز ،بازخورد شغل ،استقالل شغل ،تنوع شغل ،رضایت شغل ،تعهد سازماني
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 -1مقدمه
توسعه و پیشرفت هر سازمان تا حد زیادي به استفاده صحیح از سرمایه انساني و همچنین روحیه ،رضایت و تعهد
نیروي انساني بستگي دارد .به هر میزان که سازمانها و شرکتها ،گستردهتر و بزرگتر ميشوند به چالشهاي
مدیریت منابع انساني اضافه ميشود.
رضایت کارکنان به این دلیل حائز اهمیت است که بیشتر آنان تقریباً نیمي از ساعات بیداري خود را در محیط کار
سپري مينمایند .اگرچه امروزه به دلیل اینکه کارکنان در زیر فشارهاي مالي به سر ميبرند ،بیشتر توجه و تمایل
آنها به مسائل اقتصادي شغل است ،ولي با گذشت زمان ،رضایت از شغل و عالقهمندي به آن مفهوم خاصي براي
آنها خواهد داشت .لذا این مهم ممکن است منجر به سوق کارمند ،به سمت تعهد شغلي گردد[.]5
درسازمانهاي فروش از یک طرف ،رضایت شغلي و تعهد مدیران و پرسنل فروش در مقایسه با سایر کارکنان اهمیت
قابل مالحظهاي دارد زیرا عدم تعهد باعث جذب آنها در شرکتهاي رقیب و نشر اطالعات و استراتژيهاي رقابتي
به بیرون از سازمان ميشود و از طرف دیگر با توجه به شرایط شغلي فروش ،نظارت و طراحي سیستم کنترل اثر
بخش در واحدهاي فروش ضرورت دارد[.]22
یکي از مکانسیمهاي کنترل ،استفاده ازساختار سازماني ميباشد که کمتر به آن توجه شده است .ساختار سازماني
ماهیت ارتباط بین فروشندگان و سرپرستان را تعیین ميکند و یکي از ویژگيهاي آن ،این است که مدیران ،رفتار و
خروجيهاي مطلوب را در کارکنان تشویق ميکنند .با توجه به اهمیت رضایت شغلي و تعهد سازماني در سازمانهاي
فروش و ضرورت استفاده از سیستم کنترلي اثربخش ،بررسي اثرات مکانیسم کنترل بر رضایت شغلي ميتواند گامي
در جهت ترغیب کارکنان فروش و افزایش سودآوري شرکتها باشد [.]21
بررسي تأثیر مستقیم ساختار سازماني بر رضایت شغلي به دلیل اینکه رضایت ،یک متغیر فردي امّا ساختار سازماني،
متغیري سازماني ميباشد ،ممکن است نتایج مبهم و متناقضي در بر داشته باشد [ .]25پس بهتر است ،جهت رفع
چالشهاي فوق به دنبال متغیر دیگري بود تا بتوان بهواسطهي آن مشخص کرد که آیا واقعاً ارتباط معنا داري بین
ساختار سازماني ،رضایت شغلي و تعهد سازماني وجود دارد یا خیر؟
از آنجایي که فرد از طریق شغلش با سازمان ارتباط بر قرار ميکند ،شاید بتوان از طریق عامل ویژگيهاي شغلي
فروش که متغیري شغلي است ،اثرات ساختار سازماني بر رضایت را بررسي نمود و گامي در جهت بهبود رضایت
شغلي ،وفاداري و تعهد پرسنل فروش برداشت.
از اغلب سازمانها مکانیسمهاي کنترل متعددي را جهت هدایت و تحت تأثیر قرار دادن نگرش و رفتار کارکنان خود
بکار ميبرند تا مطمئن گردند فعالیتها و تالشهاي کاري کارکنان در مسیر اهداف عالي سازمان قرار گیرد [.]21
طراحي و اجراي یک سیستم کنترل اثر بخش در واحد فروش سازمانها از اهمیت ویژهاي برخوردار است که برخي
از دالیلي که وجوب این اهمیت را برجستهتر مينماید در ذیل بیان گردیده است:
 .1نقش فروشندگان به عنوان مولّدین درآمد براي موفقیّت سازمان حیاتي است.
 .2نیروهاي فروش بخش عمدهاي از پرسنل بازاریابي هستند و بیشترین بودجهي مربوط به بازاریابي را به
خود اختصاص ميدهند.
 .3با توجه به اینکه استقالل شغلي به کارکنان بخش فروش اعطا ميگردد تا موقعیت شغلي برایشان جذاب
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گردد ،بنابراین به یک سیستم کنترل مؤثر نیاز ميباشد تا رفتار و نگرش کارکنان با اهداف سازماني هم
راستا گردد.
 .4از آنجایي که مسئولیت نظارت ،ارزیابي ،هدایت و کنترل فعالیتهاي کارکنان فروش بر عهده مدیران
فروش ميباشد ،مدیران این بخش از سازمان براي اهداف مذکور به سیستم کنترل نیاز دارند.
بنابراین با توجه به موارد ذکرشده ،کنترل یکي از مهمترین فعالیتهاي مدیریت فروش ميباشد [.]25
در حیطه سیستمهاي کنترلي در سازمان ،مطالعات بسیاري وجود دارد که توجه خود را بیشتر معطوف کنترلهایي که
مستقیماً در اختیار مدیران شاخه فروش قرار دارد ،نموده است و کمتر به بررسي کنترلهاي غیر مستقیم همچون
ساختار سازماني پرداختهاند[.]14
از طرفي چون سازمان سیستمي اجتماعي است که حیات و پایداري آن وابسته بهوجود پیوند قوي میان اجزا و عناصر
تشکیل دهندهي آن است ،نیروي انساني جزء جدایي ناپذیر هر سازمان محسوب ميگردد و از مهمترین ابزارها براي
پیشبرد اهداف در هر سازماني به شمار ميآید .بنابراین مطالعهي رضایت کارکنان در محیط کار به دلیل اهمیت زیاد
نیروي انساني درمقایسه ِبا سایر منابع درون سازماني حائز اهمیت است [.]5
رضایت شغلي یکي از سازههایي است که اغلب در ادبیات مدیریت و رفتار سازماني مورد بررسي و اندازهگیري قرار
گرفته است .اهمیت رضایت شغلي زماني روشنتر ميگردد که به رابطهي آن با دیگر پیامدهاي سازماني ،شامل:
غیبت ،تعهد سازماني ،جابجایي شغلي و عملکرد پي برده شود[ ..]12با توجه به تأثیر سریع تغییرات محیطي بر روي
سازمانها و شکل گیري تغییرات سازماني این الزام ایجاد شده است که چگونگي حفظ کارکنان ،تعهد و رضایت
شغلي آنان درک شود .لذا هدف از این پژوهش آن است که ساختار سازماني استفاده شده در سازمان فروش چه
اثراتي بر ویژگيهاي شغلي درک شده پرسنل فروش دارد و درک کارکنان از ویژگيهاي شغلیشان نیز به نوبه خود
چه اثراتي بر خروجيهاي کاري مثل رضایت شغلي و تعهد سازماني ميگذارد[.]15
مدل نظري تحقیق هم چون حلقه اتصالي است که بعد از طرح نظري مسئله تحقیق تدوین شده و محقق را با کار
بعدي وي که مشاهده و تحلیل اطالعات است ،متصل مي کند .بررسي نگرش هاي گوناگون در ارتباط با بررسي
عوامل مدیریت دانش و مدیریت کیفیت این امکان را ایجاد مي نماید تا چشم اندازهاي تحلیل را وسعت بخشیده و
وجوه گوناگون مسئله تحقیق را آشکار ساخته و در نهایت چارچوب مناسبي براي آن برگزیده شود.]13[ .در این مرحله
قصد محقق برآن است تا با استفاده از چارچوب نظري ،سواالت اساسي تحقیق ،فزضیه ها ،متغیر و روابط بین آنها را
مشخص نماید .شکل زیر روابط بین متغیرهاي تحقیق را در قالب مدل نظري تحقیق نشان مي دهد.
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شکل ( :)1چارچوب نظری پژوهش

بر مبناي الگوي مفهومي پژوهش که در شکل 1آمده است ،متغیر هاي ساختار سازماني  ،ویژگي هاي شغلي ،
رضایت شغلي و تعهد سازماني و روابط بین این متغیرها مورد بررسي قرار گرفته است ،به این صورت که متغیر هاي
ساختار سازماني به عنوان متغیر پیش بین  ،ویژگي هاي شغلي به عنوان متغیر میانجي و متغیر هاي رضایت شغلي
و تعهد سازماني به عنوان متغیرهاي مالک در نظر گرفته شده است.
آنیک و مارس )2229( ،1در تحقیقي تحت عنوان ،تأثیر ساختار سازماني بر رضایت شغلي پرستاران که از طریق توزیع
پرسشنامه بین  954پرستار بیمارستان هاي آمریکا انجام دادند ،بیان نمودند که تخصص تأثیر منفي اما رسمیت تأثیر
مثبت بر رضایت شغلي دارد .همچنین نشان داده شد که حقوق و مزایا تأثیر زیادي بر رضایت شغلي ميگذارد که
رسمیت و تخصص را تحت شعاع قرار ميدهد.]19[ .تروالد و همکاران )2225( ،2در پژوهشي تحت عنوان برداشت
از ساختار سازماني در صنعت میهمانداري و اثراتش بر تعهد و رضایت شغلي ،که از طریق توزیع پرسشنامه میان 84
هتل و  934مدیر و کارمند آن انجام شد ،بیان کرد که درک مدیران و کارکنان از محیط کارشان متفاوت است،
برداشت مدیران درجهي باالي ارگانیک بودن را نشان ميدهند در حالي که کارکنان ابراز کردند که محیط شغلیشان
مکانیکيتر است .محیط کار ارگانیک بطور مثبت با رضایت شغلي و تعهد سازماني در ارتباط است .محیط کار مکانیکي
نیز بطور مثبت با رضایت شغلي و تعهد سازماني در ارتباط است.]22[ .پیترالک )2221( ،3به بررسي ،شیوهاي که
مدیران براي افزایش تعهد سازماني در کارکنان بکار ميبرند ،پرداخت و نتایجي که از این پژوهش کسب کرد به
شرح ذیل بود [.]2
 .1چنانجه مدیرا ن به مباتي فرهنگي سازماني توجه کنند ،اثرات مطلوبي برافزایش تعهد سازماني کارکنان
خواهد داشت.
1 . Annick & Marc
2 . Torvald et al
3 . Peter Locke
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 .2تعهد سازماني مدیران و کارکنان با هم ارتباط معنا داري ندارد.
 .3سبک دموکراتیک نسبت به سبک بوروکراتیک باعث افزایش بیشتر تعهد سازماني کارکنان ميگردد.
آشوین و رندال )2221( ،4در تحقیقي تحت عنوان اثرات غیر مستقیم کنترل سازماني از طریق شفافیت وظیفه و تعهد
سازماني بر عملکرد فروشندگان و مشتري مداري آنها ،مدل مفهومي را ترسیم کردند ،که اثرات متغیرهاي فوق را
بررسي نمود .شفافیت وظیفه و تعهد سازماني اثربخش بهعنوان متغیرهاي میانجي کلیدي بین کنترل سازماني و
خروجيهاي فروشندگان (عملکرد فروشندگان ومشتري مداري) عمل ميکند .نتایج تحقیق که مبتني بر نمونهي
181نفري از فروشندگان است ،نشان داد کنترل سازمان بر شفافیت وظیفه و تعهد سازماني فروشندگان تأثیر ميگذارد.
عالوه بر این نتایج نشان داد که شفافیت وظیفه بر عملکرد فروشندگان تأثیر گذاشته اما بر مشتري مداري اثري
ندارد.]15[ .کاتسیکیا و همکاران )2211( ،در تحقیقي ،به مطالعهي اثرات ساختار سازماني و ویژگيهاي شغلي بر
رضایت شغلي و تعهد سازماني  152مدیر فروش صادراتي در شرکتها ترکي پرداختند .نتایج نشان داد که رسمیت و
تمرکز تأثیر مثبت بربازخورد شغلي دارد .عالوه بر این تمرکز ارتباط منفي با استقالل شغلي و تنوع شغلي دارد .سطوح
باالتر استقالل ،تنوع و بازخورد ،رضایت شغلي مدیران صادراتي را ارتقاء ميبخشد .همچنین رضایت شغلي ارتباط
مثبت با تعهد سازماني دارد.]25[ .
لطفآبادي )1322( ،در تحقیقي تحت عنوان رابطه ویژگيهاي شغلي با رضایت شغلي به بررسي روابط مذکور وتأثیر
جوسازماني برآن پرداختند .نتایج این تحقیق که از طریق نمونه  225نفري کارمندان دانشگاه فردوسي مشهد انجام
شد نشان داد که بین ویژگيهاي شغلي و رضایت شغلي رابطهاي وجود نداشت و درنهایت جوسازماني نیز بر این
رابطه نتوانست تأثیر گذار باشد .همچنین این یافتهها نشان داد که رابطه ویژگيهاي شغلي و رضایت شغلي نميتواند
بدون در نظر گرفتن جو سازماني مالحظه شود .غني سازي شغلي براي باال بردن ویژگيهاي شغلي وقتي که مدیران
از جو ومحیط کارشان رضایت کافي نداشته باشند مداخلهاي مناسب است ،بهبود زندگي کاري مدیران و ایجاد
برنامههایي براي تقویت روابط همکاران با هم وسرپرستانشان و ایجاد تیم کاري از جمله پیشنهادات تحقیق مذکور
ميباشد [.]11طوالبي و منتیان )1352( ،در تحقیقي تحت عنوان اثرات ساختار سازماني بر رضایت شغلي به بررسي
عوامل تأثیر گذار بر رضایت شغلي پرداختند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که که سه دسته متغیر ماهیتي،
سازماني و فردي بر رضایت شغلي و ابعاد آن (ماهیت کار،سرپرست و )...تأثیر دارد و نتایج تحقیقي که از یک جامعهي
آماري  185نفر دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد نشان داد که ساختار سازماني شهید چمران از رسمیت و
پیچیدگي باالیي برخوردار است وسطح تمرکزآن متوسط ميباشد .همچنین نشان داد که متغیر رسمیت بر رضایت
شغلي کارکنان تأثیر دارد و تمرکز و پیچیدگي با رضایت شغلي کارکنان ارتباط معنا داري ندارد .تنها  32درصد از
رضایت شغلي با سه متغیر ساختاري (تمرکز ،رسمیت و پیچیدگي) تبیین گردید[.]9رضایي )1392 ( ،در تحقیقي که
تحت عنوان بررسي رضایت شغلي و تعهد سازماني در بین 222نفراز کارکنان ستاد سازمان بهداشت و درمان صنعت
نفت انجام داد به نتایج ذیل دست یافت[.]2
 .1کارکنان از رضایت شغلي زیادي بر خوردار نیستند.
 .2تعهد سازماني در بین کارکنان مثبت نیست.
 .3با افزایش میزان رضایت شغلي ،میزان عالقهمندي کارکنان نسبت به شغل وسازمان خود و همچنین
4 . Ashwin & Randall

35

بررسی اثرات ساختار سازمانی و ویژگیهای شغل بر رضایت...

نصوحی دهنوی و لندران

نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
جلد ،2شماره ،3پاییز  ،0011صفحه :از  30تا 04
https://science- journals.ir

ISSN 2717-2570
https://pnmktk.science-journals.ir

نسبت به اهداف و ارزشهاي آن افزایش یافته و تعهد سازماني آنها و استمرار خدمت کارکنان در سازمان
ارتقاءخواهد یافت.
 .4ارتباطي میان تعهد سازماني کارکنان و سابقهي کار آنان وجود ندارد.
بین رضایت شغلي کارکنان و سابقهي کار آنان ارتباط معنا داري وجود دارد.
رجب بیگي و همکاران )1358( ،پژوهشي را تحت عنوان سنجش رضایت شغلي منابع انساني در بخش دولتي و
عوامل موثر بر آن انجام دادند .در این پژوهش بر اساس فرضیهها و آزمونهاي علمي انجام شده ،سعي شد تا عوامل
موثر و مرتبط با رضایت شغلي در بخش دولتي بهدست آید .به این منظور وزارت کشور مورد کاوي شد و مشخص
شد که در وزارت کشور کدام عوامل براي متغیر وابسته رضایت شغلي نقش پیش بیني کننده را دارد و کدام یک از
متغیرهاي مستقل همچون نحوهي ارتقاي شغلي ،نظام ارزشیابي ،سطح درآمد و سبک رهبري ارتباط معناداري با
رضایت شغلي دارد[.]3شفاعي و همکاران )2212( ،تحقیقي را تحت عنوان ارزیابي تأثیر ساختار سازماني و ویژگيهاي
شغلي بر رضایت شغلي و تعهد سازماني کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي پارس آباد انجام دادند .این پژوهش از طریق
توزیع پرسشنامه بین  112نفر از کارکنان این دانشگاه انجام گرفت و از مدل معادالت ساختاري جهت تحلیل دادهها
استفاده گردید به نتایج زیر دست یافت .رسمیت و تمرکز تأثیر مثبت بر استقالل شغلي ،تنوع شغلي و بازخورد شغلي
دارند و متغیرهاي ویژگيهاي شغلي تأثیر مثبت بر رضایت شغلي و تعهد سازماني کارکنان دارد و در آخر نتیجه گرفت
که رضایت شغلي بر تعهد سازماني تأثیر مثبت ميگذارد[.]29فرجي و همکاران )1359( ،در پژوهشي با عنوان نقش
و تأثیر مدل ویژگيهاي شغلي بر رضایت شغلي که با هدف تعیین ارتباط ویژگيهاي شغلي با رضایت شغلي در میان
کارکنان بیمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه عوم پزشکي تهران در سال  55انجام شد .تعداد نمونه  422نفر بود
که از طریق نمونهگیري طبقهاي انجام گرفت.ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه دو بخشي بود که بخش اول
مربوط به شناخت شغل و بخش دوم آن ناظر بر رضایت شغلي ميباشد .نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معنا داري
میان توان بالقوه انگیزشي و اجزاي آن (بجز بازخورد) با رضایت شغلي مشاهده شد و ماهیت شغل بیشترین تأثیر را
بر رضایت شغلي داشت .و نیز یافتهها نشان داد که اگرچه محیط نیاز به بازسازي دارد ،اما مهم این است که به این
نکته توجه کرد که ویژگيهاي شغلي تأثیر زیادي بر رضایت شغلي دارد[.]2جمشیدي در سال  59به بررسي رابطهي
ابعاد ساختار سازماني (تمرکز ،رسمیت ،پیچیدگي) بر تعهد سازماني در سطح مدارس کوهدشت لرستان پرداخت .در
این پژوهش جهت گردآوري داده از دو پرسشنامه یکي جهت سنجش ساختار سازماني و دیگري براي سنجش تعهد
سازماني استفاده گردید .و نتایج زیر کسب گردید[.]1
 .1بین رسمیت وتعهد رابطه مستقیم و معنا دار وجود دارد.
 .2بین پیچیدگي و تعهد رابطه معنا داري یافت نشد.
 .3بین تمرکز و تعهد رابطه معنا داري و جود ندارد.
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 -2فرضیه های پژوهش
 -2-1فرضیه اصلي
فرضیه اصلي :ساختار سازماني و ویژگيهاي شغلي بر رضایت شغلي و تعهد سازماني پرسنل فروش شرکتهاي توزیع
داروي رازي ،البرز و داروپخش اصفهان تأثیر معناداري دارد.
 -2-2فرضیه هاي فرعي
فرض :1رسمیت بر استقالل شغلي پرسنل فروش شرکتهاي توزیع داروي رازي ،البرز و داروپخش اصفهان تأثیر
معناداري دارد.
فرض :2رسمیت بر تنوع شغلي پرسنل فروش شرکتهاي توزیع داروي رازي ،البرز و داروپخش اصفهان تأثیر
معناداري دارد.
فرض :3رسمیت بر بازخورد شغلي پرسنل فروش شرکتهاي توزیع داروي رازي ،البرز و داروپخش اصفهان تأثیر
معناداري دارد.
فرض :4تمرکز بر استقالل شغلي پرسنل فروش شرکتهاي توزیع داروي رازي ،البرز و داروپخش اصفهان تأثیر
معناداري دارد.
فرض :8تمرکز بر تنوع شغلي پرسنل فروش شرکتهاي توزیع داروي رازي ،البرز و داروپخش اصفهان تأثیر معناداري
دارد.
فرض :5تمرکز بر بازخورد شغلي پرسنل فروش شرکتهاي توزیع داروي رازي ،البرز و داروپخش اصفهان تأثیر
معناداري دارد.
فرض :9استقالل شغلي بر رضایت شغلي پرسنل فروش شرکتهاي توزیع داروي رازي ،البرز و داروپخش اصفهان
تأثیر معناداري دارد.
فرض :5تنوع شغلي بر رضایت شغلي پرسنل فروش شرکتهاي توزیع داروي رازي ،البرز و داروپخش اصفهان تأثیر
معناداري دارد.
فرض :2باز خور شغلي بر رضایت شغلي پرسنل فروش شرکتهاي توزیع داروي رازي ،البرز و داروپخش اصفهان
تأثیر معناداري دارد.
فرض :12رضایت شغلي بر تعهد سازماني پرسنل فروش شرکتهاي توزیع داروي رازي ،البرز و داروپخش اصفهان
تأثیر معناداري دارد.
 -3روش پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش از نظر نوع؛ کاربردي است و از نظر روش ،توصیفي از نوع همبستگي است؛ زیرا محقق
هم به توصیف وضعیت موجود و هم تحلیل رابطة بین متغیرهاي پیشبین و مالک پرداخته است .جامعهي آماري
پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران و پرسنل فروش بخش دارویي ،مکمل غذایي و تجهیزات پزشکي شرکتهاي
توزیع رازي ،البرز و داروپخش اصفهان است که با توجه به محدود بودن جامعه آماري نیازي به نمونه گیري نميباشد،
لذا کل جامعه آماري مورد بررسي قرار ميگیرد.
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بهدلیل محدود بودن جامعه آماري ( 58نفر) ،کل جامعهي آماري مورد بررسي قرارگرفته و نیازي به نمونهي آماري
نميباشد .از آن جایي که رایج ترین وسیله گردآوري اطالعات در تحقیقات پیمایشي پرسشنامه است در تحقیق حاضر
نیز از چهار پرسشنامه استفاده شد که به شرح زیر است:
5
 )1این پرسشنامه با بهره گیري از پرسشنامه استاندارد ساختار سازماني آنتوني رابینز با 11گویه براي ارزشیابي
ساختار سازماني طراحي شده است ..پاسخ ها هم در طیف پنج گزینه اي(کامال موافقم ،موافقم ،تا حدودي،
مخالفم ،کامال مخالفم) مي باشد که به ترتیب نمره  1-2-3-4-8به آنها تعلق مي گیرد .این پرسشنامه
داراي مولفه هاي رسمیت و تمرکز مي باشد و ضریب پایایي آن  2/98با بهره گیري از ضریب آلفاي
کرونباخ محاسبه شد.
6
 )2پرسشنامه ویژگي هاي شغلي :این پرسشنامه با بهره گیري از پرسشنامه هاکمن و اولدهام [ ]12طراحي
و تایید شده است و شامل  15سوال با طیف پنج گزینه اي(کامال موافقم ،موافقم ،تا حدودي ،مخالفم،
کامال مخالفم) مي باشد که به ترتیب نمره  -1-2-3-4-8به آنها تعلق مي گیرد .این پرسشنامه داراي
مولفه هاي استقالل شغلي  ،تنوع شغلي و بازخورد شغلي مي باشد و ضریب پایایي آن  2/94با بهره گیري
از ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد.
7
 )3این پرسشنامه با استفاده از پرسشنامه ویسوکي و کروم ( )1221طراحي و تایید شده است و شامل 15
سوال با طیف پنج گزینه اي(کامال موافقم ،موافقم ،تا حدودي ،مخالفم ،کامال مخالفم) مي باشد که به
ترتیب نمره  -1-2-3-4-8به آنها تعلق مي گیرد .این پرسشنامه داراي مولفه هاي رضایت در اتباط با
شغل  ،رضایت در ارتباط با همکاران  ،رضایت در ارتباط با سرپرستان و رضایت در ارتباط با سیاستهاي
شرکت مي باشد و ضریب پایایي آن  2/52با بهره گیري از ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد[.]28
 )4این پرسشنامه با بهره گیري از پرسشنامه آلن و مایر .]18[ )1222(8طراحي و تایید شده است و شامل 2
سوال با طیف پنج گزینه اي(کامال موافقم ،موافقم ،تا حدودي ،مخالفم ،کامال مخالفم) مي باشد که به
ترتیب نمره  -1-2-3-4-8به آنها تعلق مي گیرد .و ضریب پایایي آن  2/55با بهره گیري از ضریب
آلفاي کرونباخ محاسبه شد.
با استفاده از پرسشنامه هاي ذکر شده و مساعدت استادان محترم راهنما و مشاور ،این پرسشنامه ها بومي سازي
شد .جهت محاسبه پایایي پرسشنامه ها از ضریب  αکرونباخ و براي محاسبه روایي ،از روایي محتوایي استفاده
شد .روایي هر چهار پرسشنامه به صورت محتوایي توسط چند نفر از اساتید و متخصصان رشته مدیریت بازرگاني
در دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت.در نهایت پرسشنامه ها بین نمونه کارکنان توزیع گردید که از این تعداد 51
پاسخ داده شد و از آن در تحلیل استفاده گردید.

5. Anthony Robbins
6. Hackman & Oldham
7. Visoki & Chrome
8
8. Allen & Meyer
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 -4یافته های پژوهش
تحلیل دادههاي توصیفي جمعیت شناختي تحقیق نشان ميدهد که نمونه  95نفري شامل  %51/8پاسخ دهنده مرد
و هم چنین  %35/8پاسخ دهنده زن هستند .بیشترین افراد نمونه یعني  %45/9در گروه سني کمتر از  32سال قرار
داشته و کمترین افراد نمونه یعني  %8/1در گروه سني باالتر از  82سال و حدود  48/12درصد بین دو گروه سني
قبلي قرار دارند .بیشترین افراد نمونه یعني تقریباً  %34/5داراي تحصیالت فوق دیپلم و کمترین افراد نمونه یعني%3/5
داراي تحصیالت کمتر ازدیپلم هستند .سابقه کار  43/5درصد پاسخ دهندگان سابقهي کاري کمتر از  8سال و 2/5
درصد بیشتر از  22سال سابقه کار دارند.
 -5فرضیه ی اصلی
ساختار سازماني و ویژگيهاي شغلي بر رضایت شغلي و تعهد سازماني پرسنل فروش شرکتهاي توزیع داروي رازي،
البرز و داروپخش اصفهان تأثیر معناداري دارد.

شکل ( :)2ضرایب مسیر مدل پژوهش
جدول ( :)1ضرایب مسیر مدل پژوهش
نسبت
خطاي
ضریب
فرضیه
بحراني
استاندارد
استاندارد
فرعي
C.R.
S.E.
استقالل شغلي<---
رسمیت
تنوع شغلي<---
رسمیت
بازخورد شغلي <---
رسمیت
استقالل شغلي<---
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معناداري
P

H1

/155

/228

1/922

/252

H2

-/248

/122

2/425

/218

H3

/252

/254

3/222

/221

H4

-/522

/121

8/595

***
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نتیجه
تأیید
نميشود
تأیید
ميشود
تأیید
ميشود
تأیید
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تمرکز
تنوع شغلي<---
-/525
H5
تمرکز
بازخورد شغلي <---
/512
H6
تمرکز
رضایت شغلي<---
/123
H7
استقالل شغلي
رضایت شغلي<---
-/112
H8
تنوع شغلي
رضایت شغلي<---
/252
H9
بازخورد شغلي
تعهد سازماني <--
/893
H10
رضایت شغلي*** بیانگر اینست که مقدار  Pاز  2/221کمتر است

/125

5/221

***

/221

9/151

***

/258

2/241

/228

/123

1/259

/299

/121

9/949

***

/254

5/159

***

ميشود
تأیید
ميشود
تأیید
ميشود
تأیید
ميشود
تأیید
نميشود
تأیید
ميشود
تأیید
ميشود

نتایج جدول فوق نشان ميدهد که تمامي مسیرها بجزء دو مسیر در مدل پژوهش معنادار هستند .جدول ()2
شاخصهاي برازش مدل را نشان ميدهد.
جدول ( :)2شاخص های برازش مدل
شاخص
نوع شاخص برازش
NPAR
DF
( Pبزرگتر از )2/28
مطلق

تطبیقي یا نسبي

مقتصد

)CMIN (Chi Square
( AGFIبزرگتر از )2/2
(GFIبزرگتر از )2/2
(بزرگتر از TLI)2/2
(بزرگتر از NFI)2/2
( CFIبزرگتر از )2/2
(PNFIبزرگتر از )2/8
( PCFIبزرگتر از )2/8
( RMSEAکوچکتر از
)2/25

( CMIN/DFکوچکتر
از )8
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9
2/145
12/542
2/581
2/253
2/295
2/292
2/222
2/325
2/331
2/254

1/842
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اکثر شاخصهاي گزارش شده در جدول فوق بیانگر برازش خوب و مناسب مدل فرعي است.
-6آزمون فرضیات فرعی پژوهش
بهمنظور آزمون فرضیههاي فرعي پژوهش از مدل تحلیل مسیر استفاده ميگردد .نتایج آزمون فرضیههاي پژوهش
بصورت زیر است.
 :H1رسمیت بر استقالل شغلی پرسنل فروش شرکتهای توزیع داروی رازی ،البرز و داروپخش
اصفهان تأثیر معناداری دارد.
جدول ( :)3آزمون فرضیه اول

فرضیه
فرعی

ضریب
استاندارد

خطای
استاندارد
S.E.

`
استقالل
/228
/155
H1
شغلي<--
رسمیت*** بیانگر اینست که مقدار  Pاز  2/221کمتر است

نسبت
بحرانی
C.R.
1/922

معناداری
P

/252

نتیجه

تأیید
نميشود

 :رسمیت بر تنوع شغلی پرسنل فروش شرکتهای توزیع داروی رازی ،البرز و داروپخش
اصفهان تأثیر معناداری دارد.
نتایج جدول  4نشان ميدهد که رسمیت تأثیر منفي و معنادار با ضریب استاندارد  2/248بر تنوع شغلي دارد.
بنابراین فرضیه دوم مورد تأیید قرار ميگیرد
جدول ( :)4آزمون فرضیه دوم

فرضیه
فرعی

ضریب
استاندارد

خطای
استاندارد
S.E.

تنوع
/122
-/248
شغلي<--
H2
رسمیت*** بیانگر اینست که مقدار  Pاز  2/221کمتر است.

41

نسبت
بحرانی
C.R.
-2/425
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معناداری
P
/218

نتیجه
تأیید
ميشود
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 :H3رسمیت بر بازخورد شغلی پرسنل فروش شرکتهای توزیع داروی رازی ،البرز و
داروپخش اصفهان تأثیر معناداری دارد.
نتایج جدول  8نشان ميدهد که رسمیت تأثیر مثبت و معنادار با ضریب استاندارد  2/252بر بازخورد شغلي دارد.
بنابراین فرضیه سوم مورد تأیید قرار ميگیرد.
جدول( :)5آزمون فرضیه سوم

فرضیه
فرعی

ضریب
استاندارد

خطای
استاندارد
S.E.

بازخورد
/254
/252
شغلي <--
H3
رسمیت*** بیانگر اینست که مقدار  Pاز  2/221کمتر است

نسبت
بحرانی
C.R.
3/222

معناداری
P
/221

نتیجه
تأیید
ميشود

 :H4تمرکز بر استقالل شغلی پرسنل فروش شرکتهای توزیع داروی رازی ،البرز و داروپخش
تأثیر معناداری دارد.
نتایج جدول ( )5نشان ميدهد که تمرکز تأثیر منفي و معنادار با ضریب استاندارد  2/522بر استقالل شغلي دارد.
بنابراین فرضیه چهارم مورد تأیید قرار ميگیرد.
جدول ( :)5آزمون فرضیه چهارم

فرضیه
فرعی

ضریب
استاندارد

خطای
استاندارد
S.E.

استقالل
/121
-/522
شغلي<---
H4
تمرکز
*** بیانگر اینست که مقدار  Pاز  2/221کمتر است

نسبت
بحرانی
C.R.
-8/595

معناداری
P

***

نتیجه
تأیید
ميشود

 :H5تمرکز بر تنوع شغلی پرسنل فروش شرکتهای توزیع داروی رازی ،البرز و داروپخش
اصفهان تأثیر معناداری دارد.
نتایج جدول  5نشان ميدهد که تمرکز تأثیر منفي و معنادار با ضریب استاندارد  2/525بر تنوع شغلي دارد .بنابراین
فرضیه پنجم مورد تأیید قرار ميگیرد.
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جدول ( :)6آزمون فرضیه پنجم

فرضیه
فرعی

ضریب
استاندارد

خطای
استاندارد
S.E.

تنوع
/125
-/525
شغلي<--
H5
تمرکز*** بیانگر اینست که مقدار  Pاز  2/221کمتر است

نسبت
بحرانی
C.R.
-5/221

معناداری
P

***

نتیجه
تأیید
ميشود

: H6تمرکز بر بازخورد شغلی پرسنل فروش شرکتهای توزیع داروی رازی ،البرز و
داروپخش اصفهان تأثیر معناداری دارد.
نتایج جدول  9نشان ميدهد که تمرکز تأثیر مثبت و معنادار با ضریب استاندارد  2/512بر بازخورد شغلي دارد.
بنابراین فرضیه پنجم مورد تأیید قرار ميگیرد.
جدول ( :)7آزمون فرضیه ششم

فرضیه
فرعی

ضریب
استاندارد

خطای
استاندارد
S.E.

بازخورد
/221
/512
شغلي <--
H6
تمرکز*** بیانگر اینست که مقدار  Pاز  2/221کمتر است

نسبت
بحرانی
C.R.
9/151

معناداری
P

***

نتیجه
تأیید
ميشود

: H7استقالل شغلی بر رضایت شغلی پرسنل فروش شرکتهای توزیع داروی رازی ،البرز و
داروپخش اصفهان تأثیر معناداری دارد.
نتایج جدول  5نشان ميدهد که استقالل شغلي تأثیر مثبت و معنادار با ضریب استاندارد  2/123بر رضایت شغلي
دارد .بنابراین فرضیه هفتم مورد تأیید قرار ميگیرد.
جدول ( :)8آزمون فرضیه هفتم

فرضیه
فرعی
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ضریب
استاندارد

خطای
استاندارد
S.E.

نسبت
بحرانی
C.R.
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P
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رضایت
شغلي<---
/258
/123
H7
استقالل
شغلي
*** بیانگر اینست که مقدار  Pاز  2/221کمتر است

2/241

/228

تأیید
ميشود

 :H8تنوع شغلی بر رضایت شغلی پرسنل فروش شرکتهای توزیع داروی رازی ،البرز و
داروپخش اصفهان تأثیر معناداری دارد.
نتایج جدول  2نشان ميدهد که تنوع شغلي تأثیري بر رضایت شغلي ندارد .بنابراین فرضیه هشتم مورد تأیید قرار
نميگیرد
جدول( :)9آزمون فرضیه هشتم

فرضیه
فرعی

ضریب
استاندارد

خطای
استاندارد
S.E.

رضایت
/123
-/112
شغلي<---
H8
تنوع شغلي
*** بیانگر اینست که مقدار  Pاز  2/221کمتر است

نسبت
بحرانی
C.R.
-1/259

معناداری
P
/299

نتیجه
تأیید
نميشود

 :H9بازخورد شغلی بر رضایت شغلی پرسنل فروش شرکتهای توزیع داروی رازی ،البرز و
داروپخش اصفهان تأثیر معناداری دارد.
نتایج جدول  12نشان ميدهد که بازخورد شغلي تأثیر مثبت و معنادار با ضریب استاندارد  2/252بر رضایت شغلي
دارد .بنابراین فرضیه نهم مورد تأیید قرار ميگیرد.
جدول ( :)11آزمون فرضیه نهم

فرضیه
فرعی

ضریب
استاندارد

خطای
استاندارد
S.E.

رضایت
شغلي<---
/121
/252
H9
بازخورد
شغلي
*** بیانگر اینست که مقدار  Pاز  2/221کمتر است
44
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P

***

نتیجه

تأیید
ميشود
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 :H10رضایت شغلی بر تعهد سازمانی پرسنل فروش شرکتهای توزیع داروی رازی ،البرز و
داروپخش اصفهان تأثیر معناداری دارد.
نتایج جدول  11نشان ميدهد که رضایت شغلي تأثیر مثبت و معنادار با ضریب استاندارد  2/893بر تعهد سازماني
دارد .بنابراین فرضیه دهم مورد تأیید قرار ميگیرد.
جدول ( :)11آزمون فرضیه دهم

فرضیه
فرعی

ضریب
استاندارد

خطای
استاندارد
S.E.

تعهد
سازماني
/254
/893
H10
<--رضایت
شغلي
*** بیانگر اینست که مقدار  Pاز  2/221کمتر است

نسبت
بحرانی
C.R.

5/159

معناداری
P

***

نتیجه

تأیید
ميشود

 -7بحث و نتیجهگیری
ساختار سازمانی و ویژگیهای شغلی پرسنل فروش

نتایج نشان ميدهد که در این شرکتها رسمیت با استقالل شغلي در ارتباط نیست .پرسنل فروش در بازار هاي
مختلف با فرهنگها و عادات خرید متفاوت کار ميکنند در نتیجه الزم است که آنها منعطف بوده و رویکرد فروش
خود را با هر بازار سازگار نمایند.
بنابراین اعمال استانداردها یا رویههاي خاص در این گونه سازمانها احتماالً بي اثر خواهد بود .نتایج از یک رابطه ي
مثبت بین رسمیت و بازخورد حمایت ميکند ،در سازمانهاي فروش تبادل اطالعات میان مدیران سیستم فروش و
پرسنل فروش بهدلیل پیچیدگي ذاتي بازار و مشتریان بسیار حائز اهمیت است .رسمیت با تنظیم قوانین و دستورالعمل
هاي خاص بین مدیران و پرسنل فروش و نیز با دردسترس قراردادن میزان ونوع اطالعات در دسترس هر یک از
طرفین ،این فرایند را تسهیل ميکند.
در ارتباط با درجهي تمرکز در سازمان نتایج نشان ميدهد که میزان باالي تمرکز ،درک کارکنان از استقالل و آزادي
عمل در انجام شغل و تنوع شغلي را کاهش ميدهد .بر اساس یک ساختار متمرکز ،قدرت تصمیم گیري شخصي
فروشندگان و وطیف وسیعي از وظایفي که آنها ميتوانند انجام دهند کاهش یافته و مرتباً جهت کسب اجازه به مدیر
مافوق رجوع مينمایند .از سوي دیگر تمرکز با بازخورد شغلي ارتباط مثبت دارد .زماني که اختیار تصمیم گیري در
دستان مدیران رده باالتر متمرکز است .این اشخاص براي رسیدن به اهداف سازماني احساس فشار ميکنند .از
آنجایي که مدیران ميدانند موفقیت سازمانهاي فروش به پیامدهاي شغلي پرسنل فروش وابسته است ،بیشتر ترغیب
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ميشوند که فعالیتهاي آنان را از نزدیک تحت نظر قرار داده و عملکرد آنان را بهبود بخشند.
ویژگیهای شغلی و رضایت شغلی پرسنل فروش

در سازگاري با تحقیقات گذشته ،نتایج ما نشان ميدهد که استقالل و بازخورد شغلي تاثیر قوي بر رضایت شغلي دارد
اما در ارتباط با تنوع این رابطه تأیید نگردید.
یافتهها نشان ميدهد که مدل ویژگيهاي شغلي هاکمن واولدهام در زمینه فروش ميتواند کارامد و سازنده باشد.
فرضیات اساسي مدل نشان ميدهد که طراحي مناسب شغل ميتواند انگیزش کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد ،زیرا
کارمند بطور مثبت به محیط کارش پاسخ ميدهد .عالوه بر این ویژگيهاي شغلي اجازه توسعهي استراتژي و
تاکتیکهاي فروش را بر اساس قضاوتهاي پرسنل فروش ميدهد .و همچنین
بازخورد شغلي پتانسیلهاي انگیزشي دارد که اطالعات شفاف و واضحي را در ارتباط با نحوهي عملکرد پرسنل در بازار را فراهم
مينماید .عالوه بر این بازخورد شغلي انگیزش کارکنان را ،با فراهم آوردن رهنمودها و حمایتهایي جهت بهبود عملکرد و
توسعهي حرفهاي ،ارتقاء ميبخشد .بنابراین طراحي شغل ،نقش حیاتي در تعیین رضایت شغلي پرسنل فروش دارد.
رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرسنل فروش

نتایج نشان ميدهد که رضایت شغلي ارتباط مثبت قابل مالحظهاي با تعهد سازماني دارد.
اگرچه رابطهي علت و معلولي این دو متغیر بحث بر انگیز است ،نتایج نشان ميدهد که پرسنل فروشي که از شغلشان
راضيترند به سازمان نیز متعهد ترميباشند .رضایت شغلي پاسخ موثر مستخدم به خروجي هايشغلش است ،در حالي که
تعهد سازماني پاسخ اثر بخش فرد به کل سازمان است .در این پژوهش رضایت شغلي با جنبههاي چندگانه شغل ،اعم از
جنبه کلي شغل ،همکاران ،سرپرستان ،سیاستها و حمایتهاي شرکت و مشتریان اندازه گیري شده است .پرسنل فروشي
که نسبت به این ابعاد راضي است ،حالت روانشناختي را تجربه ميکند که به سازمان کمک خواهد کرد .رضایت شغلي
همچنین منعکس کنندهي تحقق اهداف شغلي و نیاز هاي شخصي ميباشد.

مقایسه نتایج با سایر تحقیقات
همکاران،2

( )2211ميباشد
فرضیاتي که در این پژوهش تأیید شد ،نشان دهندهي همخواني با تحقیقات کاتسیکا و
که نشان دادند ،یک رابطه معنادارمنفي میان متغیرهاي ( رسمیت و تنوع)( ،تمرکز واستقالل)( ،تمرکز و تنوع) و
رابطهي معنادار مثبت میان متغیرهاي (رسمیت و باز خورد)( ،تمرکز و بازخورد)( ،استقالل و رضایت ) ( ،بازخورد بر
رضایت) و (رضایت بر تعهد) وجود دارد.
فرضیاتي که در این پژوهش تأیید نشد ،نشان دهنده مغایرت با تحقیقات کاتسیکا و همکاران ]25[ )2211( ،دارد. .کاتسیکا
وهمکاران نشان دادند که یک رابطه منفي معنا دار میان رسمیت و استقالل شغلي وجود دارد یعني وجود دستورالعمل و
رویههاي اداري زیاد ،ستقالل و آزادي عمل کارکنان را در شغلشان کاهش ميدهد ،اما در این پزوهش رابطه معنا دار یافت
نشد .همچنین آنها دریافتند که یک رابطه مثبت قوي میان تنوع شغلي و رضایت وجود دارد که باز هم در این پژوهش
هیچ گونه رابطهاي یافت نگردید.
تأیید فرضیه تأثیر معنادار رضایت بر تعهد سازماني با تحقیقات شجاعي فر و کوهستاني ]12[)1355( ،همخواني دارد،
آنها نشان داند که توجه به مولفههاي رضایت شغلي منجر به افزایش تعهد سازماني ميگردد.
9. Katsikea et al
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همچنین در این پژوهش نشان داده شد که رسمیت بر باخورد ،تمرکز بر استقالل و نیز تمرکز بر تنوع شغلي تأثیر
معنا داري دارند که با تحقیقات موسویان وشهامت .]24[ )2211( ،همخواني ندارد زیرا آنها رابطهي بین متغیرهاي
فوق را تأیید نکردند.
پیشنهادها
همانگونه که نتایج تحقیقات آماري نشان ميدهد و طبق فرضیههاي تأیید شده  9و 2مشاهده گردید در این شرکتها
بین ویژگي هاي شغلي و رضایت شغلي کارکنان رابطه معنا دار وجود دارد .بدین معنا که با ارتقاي ابعاد ویژگي هاي شغلي
مي توان رضایت شغلي کارکنان را افزایش داد .چرا که بهبود ابعاد ویژگي هاي شغلي به دلیل اینکه سبب استقالل و آزادي
عمل در انجام کار و آگاهي از نتایج عملکرد براي فرد مي گردد در او ایجاد انگیزش کرده ،رضایت شغلي کارکنان افزایش
یافته و مطابق با فرضیه  12تعهد سازماني را افزایش ميدهد .همچنین طبق فرضیههاي تأیید شده  2و 3مشاهده گردید
رسمیت بر تنوع شغلي و بازخورد شغلي و مطابق با فرضیههاي  4،8و 5تمرکز بر استقالل ،تنوع و بازخورد شغلي تأثیر گذار
ميباشد در همین راستا به مدیران شرکتهاي مورد مطالعه یشنهادات زیر ارائه ميگردد.
 مدیران باید تالش کنند تعهد سازماني پرسنل را از طریق افزایش رضایت شغلي ،ارتقاي ابعاد ویژگيهاي
شغلي ،کاهش سطوح فرسودگي شغلي و خلق جو سازماني مناسب افزایش دهند.
 در جهت ارتقاي ابعاد ویژگيهاي شغل پیشنهاد ميشود که مدیران ارشد سیستم فروش باید فعاالنه
استراتژي هایي همچون غني سازي شغل را پیاده سازي کنند که درک کارکنان از این ابعاد افزایش یابد.
 اعطاي سطحي منطقي از استقالل شغلي منطقي ميباشد چرا که فروشندگان درتعامالتشان با مشتري
نیازمند استفاده از اختیارات شخصي ميباشند و ميتوانند از رویکردها و تاکتیکهاي نوآورنه در پاسخ به
تغبییرات محیطي و تغییر سلیقه مشتریان استفاده نمایند.
 جهت افزایش استقالل شغلي به شرکتهاي مورد مطالعه پیشنهاد ميگردد ازساختار سازماني غیر متمرکز
استفاده نمایند تا کارکنان در انجام شغلشان در بازار احساس استقالل بیشتري کنند و رویکرد فروششان
را با نیاز و سالیق مشتریان منعطف نمایند
 مدیران با برنامه ریزي زماني منعطف براي کار و ایجاد اعتماد در کار و احترام به کارکنان ميتوانند
استقالل کارکنان را افزایش داده و شاهد بروز خالقیت و نوآوري از جانب کارکنان باشند.
 درجهت افزایش بازخورد شغلي به مدیران ارشد سیستم فروش پیشنهادات زیر ارائه ميگردد
 جهت ارائه بازخورد به کارکنان پیشنهاد ميشود هر یک از کارکنان بصورت هفتهاي گزارشي از عملکرد
خود را به سرپرست مربوطه ارائه کرده و بازخوردي از فعالیتهاي خود دریافت کنند تا از این طریق
کارکنان درجریان حاصل اقداماتشان قرار گیرند .این بازخورد از این جهت که به صورت مستقیم و سریع
به خود کارمند داده ميشود ميتواند اثرات مثبت زیادي در پي داشته باشد و کمک ميکند تا کارمند
کارهاي خود را ارزیابي و اشتباهات را اصالح کند.
 با توجه به تأثیر رسمیت بر بازخورد پیشنهاد ميگردد مدیران ارشد شرح وظایف پرسنل را تشریح نمایند
زیرا این کار باعث ميشود که پرسنل بدانند چهکاري ميخواهند انجام دهند و کمتر دچارتعارض شوند و
از طرفي بهتر از شغلشان بازخورد بگیرند.
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همچنین پیشنهاد ميشود ،فرایند مبادله اطالعات و جلسات بین کارکنان فروش و سرپرستانشان مجدداً
بررسي گردد و کیفیت جلسات بر گذار شده افزایش یابد.
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