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نقش مهم  يهاي شغل بر رضایت شغلي و تعهد سازماني، به مطالعهموضوع بررسي اثرات ساختار سازماني و ویژگي پژوهش حاضر با

هاي توزیع هاي کنترل بر رضایت شغلي و نهایتاً تعهد سازماني پرسنل فروش در شرکتمکانیزمعنوان یکي از ساختار سازماني به

هاي شغلي فروش )استقالل، تنوع و گري ویژگيپردازد. این تأثیر از طریق نقش میانجيداروي رازي، البرز و داروپخش اصفهان مي

ي ي اجرا پیمایشي با رویکرد همبستگي است. جامعهردي است و از نظر نحوهپذیرد. این تحقیق از نظر هدف، کارببازخورد( صورت مي

باشد، که به دلیل محدود بودن جامعه، کل جامعه به عنوان هاي مذکور مينفر از پرسنل فروش شرکت 58آماري پژوهش حاضر شامل 

باشد، که روایي آن با استفاده از نظر اساتید سوال مي 85 اي با تعدادنامهاند. ابزار جمع آوري اطالعات، پرسشنمونه انتخاب شده

درصد مورد تأیید  22محترم راهنما و مشاور، متخصصان و صاحب نظران مدیریت و پایایي آن از طریق شاخص آلفاي کرونباخ معادل 

ه شد. اطالعات جمع آوري شده ( بازگشت داد%21پرسش نامه کارآمد )با نرخ بازگشت  51پرسش نامه توزیع شده  58قرارگرفت. از 

اي آماري در دو سطح توصیفي و استنباطي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، در از طریق آزمونه AMOSو  SPSSبوسیله نرم افزار 

 دست آمده از دهباشد. بر اساس نتایج بهها مناسب ميبرازش مدل GFIو   DFاین پژوهش با توجه به خروجي مدل تحلیل مسیر،

هاي تأثیر رسمیت بر استقالل شغلي و تأثیر تنوع شغلي بر رضایت شغلي مورد تأیید قرار نگرفت و سایر فرضیه فرعي، فرضیه

هاي پژوهش تأیید گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که فرضیه فرعي تأثیر بازخورد شغلي بر رضایت شغلي با ضریب مسیر فرضیه

درصد، داراي کمترین اهمیت 12و فرضیه فرعي تنوع شغلي بر رضایت شغلي با ضرایب مسیر  درصد، داراي بیشترین اهمیت 29

 هاي شغلي بر رضایت شغلي و تعهد سازماني پرسنلدهد که ساختار سازماني از طریق ویژگيباشد. نتایج پژوهش حاضر نشان ميمي

 فروش تأثیر معنا داري دارد.
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 مقدمه -1

و تعهد  تیرضا ه،یروح نیو همچن يانسان هیاز سرما حیبه استفاده صح يادیهر سازمان تا حد ز شرفتیتوسعه و پ
 يهابه چالش شونديتر متر و بزرگها، گستردهها و شرکتکه سازمان زانیدارد. به هر م يبستگ يانسان يروین

 .شودياضافه م يمنابع انسان تیریمد
کار  طیحخود را در م يداریاز ساعات ب يمین باًیآنان تقر شتریاست که ب تیحائز اهم لیدل نیکارکنان به ا تیرضا
 لیوجه و تمات شتریب برند،يبه سر م يمال يفشارها ریکارکنان در ز نکهیا لی. اگرچه امروزه به دلندینمايم يسپر
 يراب يبه آن مفهوم خاص يمنداز شغل و عالقه تیرضا مان،با گذشت ز يشغل است، ول يها به مسائل اقتصادآن
 [.5]گردد يمهم ممکن است منجر به سوق کارمند، به سمت تعهد شغل نیها خواهد داشت. لذا اآن

 تیهمکارکنان ا ریبا سا سهیو پرسنل فروش در مقا رانیو تعهد مد يشغل تیطرف، رضا کیفروش از  يهااندرسازم
 يرقابت يهايو نشر اطالعات و استراتژ بیرق يهاها در شرکتعدم تعهد باعث جذب آن رایدارد ز ياقابل مالحظه

رل اثر کنت ستمیس يفروش، نظارت و طراح يشغل طیشرا هبا توجه ب گریو از طرف د شودياز سازمان م رونیبه ب
 [.22]فروش ضرورت دارد يبخش در واحدها

 يکه کمتر به آن توجه شده است .ساختار سازمان باشديم يکنترل، استفاده ازساختار سازمان يهامیاز مکانس يکی 
رفتار و  ران،یاست که مد نیآن، ا يهايژگیاز و يکیو  کنديم نییفروشندگان و سرپرستان را تع نیارتباط ب تیماه

 يهاماندر ساز يو تعهد سازمان يشغل تیرضا تی. با توجه به اهمکننديم قیمطلوب را در کارکنان تشو يهايخروج
 يگام توانديم يلشغ تیکنترل بر رضا سمیاثرات مکان ياثربخش، بررس يکنترل ستمیفروش و ضرورت استفاده از س

 [.21]ها باشد شرکت يآورسود شیکارکنان فروش و افزا بیدر جهت ترغ
 ،يامّا ساختار سازمان يفرد ریمتغ کی ت،یرضا نکهیا لیبه دل يشغل تیبر رضا يساختار سازمان میمستق ریتأث يبررس 

 پس بهتر است، جهت رفع [.25]در بر داشته باشد  يمبهم و متناقض جیممکن است نتا باشد،يم يسازمان يریمتغ
 نیب يواقعاً ارتباط معنا دار ایآن مشخص کرد که آ يواسطهبود تا بتوان به يگرید ریفوق به دنبال متغ يهاچالش

 ر؟یخ ایوجود دارد  يو تعهد سازمان يشغل تیرضا ،يساختار سازمان
 يغلش يهايژگیعامل و قیبتوان از طر دیشا کند،يشغلش با سازمان ارتباط بر قرار م قیکه فرد از طر یيآنجا از

 تیدر جهت بهبود رضا ينمود و گام يرا بررس تیبر رضا ياست، اثرات ساختار سازمان يشغل يریفروش که متغ
 و تعهد پرسنل فروش برداشت. يوفادار ،يشغل

قرار دادن نگرش و رفتار کارکنان خود  ریو تحت تأث تیرا جهت هدا يکنترل متعدد يهاسمیها مکاناغلب سازمان از
 [.21] دریسازمان قرار گ ياهداف عال ریکارکنان در مس يکار يهاو تالش هاتیتا مطمئن گردند فعال برنديبکار م
 يبرخوردار است که برخ ياژهیو تیها از اهمکنترل اثر بخش در واحد فروش سازمان ستمیس کی يو اجرا يطراح
 است: دهیگرد انیب لیدر ذ دینمايتر مرا برجسته تیاهم نیکه وجوب ا يلیاز دال

 است. ياتیسازمان ح تیّموفق يدرآمد برا نینقش فروشندگان به عنوان مولّد .1
را به  يابیمربوط به بازار يبودجه نیشتریهستند و ب يابیاز پرسنل بازار يافروش بخش عمده يروهاین .2

 .دهنديخود اختصاص م
جذاب  شانیراب يشغل تیتا موقع گردديبه کارکنان بخش فروش اعطا م ياستقالل شغل نکهیتوجه به ابا  .3
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هم  يتا رفتار و نگرش کارکنان با اهداف سازمان باشديم ازیکنترل مؤثر ن ستمیس کیبه  نیگردد، بنابرا
 راستا گردد.

 رانیکارکنان فروش بر عهده مد يهاتیو کنترل فعال تیهدا ،يابینظارت، ارز تیکه مسئول یياز آنجا .4
 دارند. ازیکنترل ن ستمیاهداف مذکور به س يبخش از سازمان برا نیا رانیمد باشد،يفروش م

 [.25] باشديفروش م تیریمد يهاتیفعال نیتراز مهم يکیبا توجه به موارد ذکرشده، کنترل  نیبنابرا
که  یيهامعطوف کنترل شتریوجود دارد که توجه خود را ب ياریدر سازمان، مطالعات بس يکنترل يهاستمیس طهیح در

مچون ه میمستق ریغ يهاکنترل يشاخه فروش قرار دارد، نموده است و کمتر به بررس رانیمد اریدر اخت ماًیمستق
 [.14]اندپرداخته يساختار سازمان

ا و عناصر اجز انیم يقو وندیوجود پآن وابسته به يداریو پا اتیاست که ح ياجتماع يستمیچون سازمان س يطرف از
 يراابزارها ب نیترو از مهم گردديهر سازمان محسوب م ریناپذ یيجزء جدا يانسان يرویآن است، ن يدهنده لیتشک

 ادیز تیهما لیکار به دل طیکارکنان در مح تیرضا يمطالعه نیبرا. بنادیآيبه شمار م ياهداف در هر سازمان شبردیپ
 [.5] تاس تیحائز اهم يمنابع درون سازمان ریِبا سا سهیدرمقا يانسان يروین

قرار  يریگو اندازه يمورد بررس يو رفتار سازمان تیریمد اتیاست که اغلب در ادب یيهااز سازه يکی يشغل تیرضا
شامل:  ،يسازمان يامدهایپ گریآن با د يکه به رابطه گردديتر مروشن يزمان يشغل تیرضا تیگرفته است. اهم

 يبر رو يطیمح راتییتغ عیسر ریبا توجه به تأث [..12]برده شود يو عملکرد پ يشغل یيجابجا ،يتعهد سازمان بت،یغ
 تیحفظ کارکنان، تعهد و رضا يشده است که چگونگ جادیالزام ا نیا يسازمان راتییتغ يریها و شکل گسازمان

استفاده شده در سازمان فروش چه  يپژوهش آن است که ساختار سازمان نیآنان درک شود. لذا هدف از ا يشغل
ه نوبه خود ب زین شانیشغل يهايژگیدرک شده پرسنل فروش دارد و درک کارکنان از و يشغل يهايژگیبر و ياثرات

 [.15]گذارديم يو تعهد سازمان يشغل تیمثل رضا يکار يهايبر خروج يچه اثرات
ار شده و محقق را با ک نیتدو قیمسئله تحق ياست که بعد از طرح نظر يهم چون حلقه اتصال قیتحق ينظر مدل
 يگوناگون در ارتباط با بررس ينگرش ها يکند. بررس ياطالعات است، متصل م لیکه مشاهده و تحل يو يبعد

و  دهیرا وسعت بخش لیتحل ياندازها متا چش دینما يم جادیامکان را ا نیا تیفیک تیریدانش و مد تیریعوامل مد
مرحله  نیدر ا[.13]شود.  دهیآن برگز يبرا يچارچوب مناسب تیرا آشکار ساخته و در نها قیوجوه گوناگون مسئله تحق

آنها را  نیو روابط ب ریها، متغ هیفزض ق،یتحق يسواالت اساس ،يقصد محقق برآن است تا با استفاده از چارچوب نظر
 دهد. ينشان م قیتحق يرا در قالب مدل نظر قیتحق يرهایمتغ نیروابط ب ری. شکل زدیمشخص نما
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 چارچوب نظری پژوهش(: 1) شکل
 

، ویژگي هاي شغلي ،  سازماني متغیر هاي  ساختارآمده است،  1بر مبناي الگوي مفهومي پژوهش که در شکل
اي ه این متغیرها مورد بررسي قرار گرفته است، به این صورت که متغیرو روابط بین رضایت شغلي و تعهد سازماني 

ضایت شغلي متغیر هاي رو ، ویژگي هاي شغلي  به عنوان متغیر میانجي  پیش بین   به عنوان متغیرساختار سازماني 
 مالک در نظر گرفته شده است.  هايبه عنوان متغیرو تعهد سازماني 

تحقیقي تحت عنوان، تأثیر ساختار سازماني بر رضایت شغلي پرستاران که از طریق توزیع ( در 2229، )1آنیک و مارس
هاي آمریکا انجام دادند، بیان نمودند که تخصص تأثیر منفي اما رسمیت تأثیر پرستار بیمارستان 954پرسشنامه بین 

گذارد که ي بر رضایت شغلي ميمثبت بر رضایت شغلي دارد. همچنین نشان داده شد که حقوق و مزایا تأثیر زیاد
( در پژوهشي تحت عنوان برداشت 2225، )2تروالد و همکاران[.19] دهد.رسمیت و تخصص را تحت شعاع قرار مي

 84داري و اثراتش بر تعهد و رضایت شغلي، که از طریق توزیع پرسشنامه میان از ساختار سازماني در صنعت میهمان
انجام شد، بیان کرد که درک مدیران و کارکنان از محیط کارشان متفاوت است،  مدیر و کارمند آن 934هتل و 

دهند در حالي که کارکنان ابراز کردند که محیط شغلیشان ي باالي ارگانیک بودن را نشان ميبرداشت مدیران درجه
ط کار مکانیکي اط است. محیتر است. محیط کار ارگانیک بطور مثبت با رضایت شغلي و تعهد سازماني در ارتبمکانیکي

اي که ( به بررسي، شیوه2221، )3پیترالک[.22] نیز بطور مثبت با رضایت شغلي و تعهد سازماني در ارتباط است.
برند، پرداخت و نتایجي که از این پژوهش کسب کرد به مدیران براي افزایش تعهد سازماني در کارکنان بکار مي

 [.2]شرح ذیل بود 
ن به مباتي فرهنگي سازماني توجه کنند، اثرات مطلوبي برافزایش تعهد سازماني کارکنان چنانجه مدیرا .1

 خواهد داشت.

                                                           
1 .  Annick & Marc 
2   . Torvald et al 
3 .  Peter Locke 
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 تعهد سازماني مدیران و کارکنان با هم ارتباط معنا داري ندارد. .2
 گردد.سبک دموکراتیک نسبت به سبک بوروکراتیک باعث افزایش بیشتر تعهد سازماني کارکنان مي .3

تعهد  از طریق شفافیت وظیفه و در تحقیقي تحت عنوان اثرات غیر مستقیم کنترل سازماني (2221) ،4آشوین و رندال
 وق راهاي فرکه اثرات متغی ند،مدل مفهومي را ترسیم کرد ها،بر عملکرد فروشندگان و مشتري مداري آن سازماني

ني و میانجي کلیدي بین کنترل سازما عنوان متغیرهايتعهد سازماني اثربخش به شفافیت وظیفه و بررسي نمود.
 يونهمبتني بر نم که نتایج تحقیق .کندعمل مي )عملکرد فروشندگان ومشتري مداري( هاي فروشندگانخروجي

 گذارد.ر ميتعهد سازماني فروشندگان تأثی نشان داد کنترل سازمان بر شفافیت وظیفه و ،نفري از فروشندگان است181
داري اثري اما بر مشتري م گذاشتهج نشان داد که شفافیت وظیفه بر عملکرد فروشندگان تأثیر عالوه بر این نتای

هاي شغلي بر ي اثرات ساختار سازماني و ویژگي( در تحقیقي، به مطالعه2211[.کاتسیکیا و همکاران، )15] ندارد.
داختند. نتایج نشان داد که رسمیت و ها ترکي پرمدیر فروش صادراتي در شرکت 152رضایت شغلي و تعهد سازماني 

تمرکز تأثیر مثبت بربازخورد شغلي دارد. عالوه بر این تمرکز ارتباط منفي با استقالل شغلي و تنوع شغلي دارد. سطوح 
اط بخشد. همچنین رضایت شغلي ارتبباالتر استقالل، تنوع و بازخورد، رضایت شغلي مدیران صادراتي را ارتقاء مي

 [.25د سازماني دارد. ]مثبت با تعه
هاي شغلي با رضایت شغلي به بررسي روابط مذکور وتأثیر ( در تحقیقي تحت عنوان رابطه ویژگي1322)، آباديلطف

نفري کارمندان دانشگاه فردوسي مشهد انجام  225پرداختند. نتایج این تحقیق که از طریق نمونه  برآن جوسازماني
اي وجود نداشت و درنهایت جوسازماني نیز بر این شغلي و رضایت شغلي رابطه هايشد نشان داد که بین ویژگي

تواند نمي هاي شغلي و رضایت شغليکه رابطه ویژگي ها نشان دادهمچنین این یافته رابطه نتوانست تأثیر گذار باشد.
دیران هاي شغلي وقتي که مغني سازي شغلي براي باال بردن ویژگي بدون در نظر گرفتن جو سازماني مالحظه شود.

هبود زندگي کاري مدیران و ایجاد ب اي مناسب است،از جو ومحیط کارشان رضایت کافي نداشته باشند مداخله
روابط همکاران با هم وسرپرستانشان و ایجاد تیم کاري از جمله پیشنهادات تحقیق مذکور  هایي براي تقویتبرنامه

 ( در تحقیقي تحت عنوان اثرات ساختار سازماني بر رضایت شغلي به بررسي1352) ،طوالبي و منتیان[.11] باشدمي

 عوامل تأثیر گذار بر رضایت شغلي پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که که سه دسته متغیر ماهیتي،
ي جامعه ج تحقیقي که از یکنتای سازماني و فردي بر رضایت شغلي و ابعاد آن )ماهیت کار،سرپرست و...( تأثیر دارد و

نفر دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد نشان داد که ساختار سازماني شهید چمران از رسمیت و  185آماري 
یت نشان داد که متغیر رسمیت بر رضا همچنین باشد.يم خوردار است وسطح تمرکزآن متوسطپیچیدگي باالیي بر

درصد از  32ا تنه. پیچیدگي با رضایت شغلي کارکنان ارتباط معنا داري ندارد تمرکز و وشغلي کارکنان تأثیر دارد 
( در تحقیقي که 1392رضایي، ) [.9]پیچیدگي( تبیین گردید رسمیت و رضایت شغلي با سه متغیر ساختاري )تمرکز،

درمان صنعت  نفراز کارکنان ستاد سازمان بهداشت و 222تحت عنوان بررسي رضایت شغلي و تعهد سازماني در بین
 [.2]نفت انجام داد به نتایج ذیل دست یافت

 کارکنان از رضایت شغلي زیادي بر خوردار نیستند. .1

 تعهد سازماني در بین کارکنان مثبت نیست. .2

ن همچنی مندي کارکنان نسبت به شغل وسازمان خود وبا افزایش میزان رضایت شغلي، میزان عالقه .3
                                                           
4 .   Ashwin & Randall 
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ها و استمرار خدمت کارکنان در سازمان افزایش یافته و تعهد سازماني آنهاي آن نسبت به اهداف و ارزش
 ارتقاءخواهد یافت.

 ي کار آنان وجود ندارد.ارتباطي میان تعهد سازماني کارکنان و سابقه .4

 ي کار آنان ارتباط معنا داري وجود دارد.بین رضایت شغلي کارکنان و سابقه

 و دولتي بخش در انساني منابع شغلي رضایت سنجش( پژوهشي را تحت عنوان 1358بیگي و همکاران، )رجب 
 عوامل تا شد شده، سعي انجام هاي علميآزمون و هافرضیه اساس بر پژوهش این درانجام دادند.  آن بر موثر عوامل

 شخصم و شد کاوي مورد کشور وزارت منظور این به. آید دستبه دولتي بخش در شغلي رضایت با مرتبط و موثر
 از یک دامک و دارد را کننده بیني پیش نقش شغلي رضایت وابسته متغیر براي عوامل کدام کشور وزارت در که شد

 با معناداري ارتباط رهبري سبک و مدآدر ارزشیابي، سطح شغلي، نظام ارتقاي ينحوه همچون مستقل متغیرهاي
هاي ( تحقیقي را تحت عنوان ارزیابي تأثیر ساختار سازماني و ویژگي2212شفاعي و همکاران، )[.3]دارد شغلي رضایت

شغلي بر رضایت شغلي و تعهد سازماني کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي پارس آباد انجام دادند. این پژوهش از طریق 
ها دل معادالت ساختاري جهت تحلیل دادهنفر از کارکنان این دانشگاه انجام گرفت و از م 112توزیع پرسشنامه بین 

استفاده گردید به نتایج زیر دست یافت. رسمیت و تمرکز تأثیر مثبت بر استقالل شغلي، تنوع شغلي و بازخورد شغلي 
هاي شغلي تأثیر مثبت بر رضایت شغلي و تعهد سازماني کارکنان دارد و در آخر نتیجه گرفت هاي ویژگيدارند و متغیر

( در پژوهشي با عنوان نقش 1359فرجي و همکاران، )[.29]گذاردیت شغلي بر تعهد سازماني تأثیر مثبت ميکه رضا
لي در میان هاي شغلي با رضایت شغهاي شغلي بر رضایت شغلي که با هدف تعیین ارتباط ویژگيو تأثیر مدل ویژگي
نفر بود  422انجام شد. تعداد نمونه  55سال  هاي تحت پوشش دانشگاه عوم پزشکي تهران درکارکنان بیمارستان
اي انجام گرفت.ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه دو بخشي بود که بخش اول گیري طبقهکه از طریق نمونه

باشد. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معنا داري مربوط به شناخت شغل و بخش دوم آن ناظر بر رضایت شغلي مي
وه انگیزشي و اجزاي آن )بجز بازخورد( با رضایت شغلي مشاهده شد و ماهیت شغل بیشترین تأثیر را میان توان بالق

این  اما مهم این است که به ،ها نشان داد که اگرچه محیط نیاز به بازسازي داردبر رضایت شغلي داشت. و نیز یافته
ي به بررسي رابطه 59جمشیدي در سال [.2]اردهاي شغلي تأثیر زیادي بر رضایت شغلي دنکته توجه کرد که ویژگي

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 

 [.1]و نتایج زیر کسب گردید سازماني استفاده گردید.
 بین رسمیت وتعهد رابطه مستقیم و معنا دار وجود دارد. .1
 بین پیچیدگي و تعهد رابطه معنا داري یافت نشد. .2
 بین تمرکز و تعهد رابطه معنا داري و جود ندارد. .3

 

 

 

https://pnmktk.science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                    04تا  30 ، صفحه: از0011، پاییز  3، شماره2جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                        https://science- journals.ir    

       

 37  نصوحی دهنوی و لندران                           ...تیشغل بر رضا هاییژگیو و یاثرات ساختار سازمان یررسب

 

 فرضیه های پژوهش -2

 ياصل هیفرض -1-2
 عیتوز يهاپرسنل فروش شرکت يو تعهد سازمان يشغل تیبر رضا يشغل يهايژگیو و ي: ساختار سازمانياصل هیفرض
 دارد. يدارمعنا ریالبرز و داروپخش اصفهان تأث ،يراز يدارو

 يفرع يها هیفرض -2-2
 ریالبرز و داروپخش اصفهان تأث ،يراز يدارو عیتوز يهاپرسنل فروش شرکت يبر استقالل شغل تی: رسم1فرض
 دارد. يمعنادار
 ریالبرز و داروپخش اصفهان تأث ،يراز يدارو عیتوز يهاپرسنل فروش شرکت يبر تنوع شغل تی: رسم2فرض
 دارد. يمعنادار
 ریالبرز و داروپخش اصفهان تأث ،يراز يدارو عیتوز يهاپرسنل فروش شرکت يبر بازخورد شغل تی: رسم3فرض
 دارد. يمعنادار
 ریالبرز و داروپخش اصفهان تأث ،يراز يدارو عیتوز يهاپرسنل فروش شرکت ي: تمرکز بر استقالل شغل4فرض
 دارد. يمعنادار
 يمعنادار ریالبرز و داروپخش اصفهان تأث ،يراز يدارو عیتوز يهاپرسنل فروش شرکت ي: تمرکز بر تنوع شغل8فرض
 دارد.

 ریالبرز و داروپخش اصفهان تأث ،يراز يدارو عیتوز يهاپرسنل فروش شرکت ي: تمرکز بر بازخورد شغل5فرض
 دارد. يمعنادار
ان البرز و داروپخش اصفه ،يراز يدارو عیتوز يهاپرسنل فروش شرکت يشغل تیبر رضا ي: استقالل شغل9فرض

 دارد. يمعنادار ریتأث
 ریالبرز و داروپخش اصفهان تأث ،يراز يدارو عیتوز يهاپرسنل فروش شرکت يشغل تیبر رضا ي: تنوع شغل5فرض
 دارد. يمعنادار
البرز و داروپخش اصفهان  ،يراز يدارو عیتوز يهاپرسنل فروش شرکت يشغل تیبر رضا ي: باز خور شغل2فرض

 دارد. يمعنادار ریتأث
البرز و داروپخش اصفهان  ،يراز يدارو عیتوز يهاپرسنل فروش شرکت يبر تعهد سازمان يشغل تی: رضا12فرض

 دارد. يمعنادار ریتأث

 

 پژوهشروش  -3

از نوع همبستگي است؛ زیرا محقق  فيیاست و از نظر روش، توص يدر این پژوهش از نظر نوع؛ کاربرد قیتحق روش
 يآمار يو مالک پرداخته است. جامعه نیشبیپ يرهایمتغ نیرابطة ب لیموجود و هم تحل تیوضع فیهم به توص

 يهاشرکت يپزشک زاتیو تجه یيمکمل غذا ،یيمدیران و پرسنل فروش بخش دارو هیپژوهش حاضر شامل کل
 باشد،يمن يریبه نمونه گ يازین يالبرز و داروپخش اصفهان است که با توجه به محدود بودن جامعه آمار ،يراز عیتوز

 .ردیگيقرار م يمورد بررس يلذا کل جامعه آمار
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 يآمار يبه نمونه يازیقرارگرفته و ن يررسمورد ب يآمار ينفر(، کل جامعه 58) يمحدود بودن جامعه آمار لیدلبه
حاضر  قیپرسشنامه است در تحق مایشيیپ قاتیاطالعات در تحق يگردآور لهی. از آن جایي که رایج ترین وسباشدينم
 :استاز چهار پرسشنامه استفاده شد که به شرح زیر  زین

 يابیارزش يبرا هیگو 11با5 سازماني آنتوني رابینزاین پرسشنامه با بهره گیري از پرسشنامه استاندارد ساختار  (1
 ،ي)کامال موافقم، موافقم، تا حدوديا نهیپنج گز فیشده است.. پاسخ ها هم در ط يطراح يساختار سازمان

 مهپرسشنا نی. اردیگ يبه آنها تعلق م 1-2-3-4-8نمره  بیباشد که به ترت يمخالفم، کامال مخالفم( م
 ياز ضریب آلفا يریبا بهره گ 98/2آن  یيایپا بیباشد و ضر يو تمرکز م تیرسم يمولفه ها يدارا

 کرونباخ محاسبه شد. 
 يطراح [12]6با بهره گیري از پرسشنامه هاکمن و اولدهامپرسشنامه  نی: ايشغل يها يژگیپرسشنامه و (2

مخالفم،  ،ي)کامال موافقم، موافقم، تا حدوديا نهیپنج گز فیسوال با ط 15شده است و شامل  دییو تا
 يپرسشنامه دارا نی. اردیگ يبه آنها تعلق م -1-2-3-4-8نمره  بیباشد که به ترت يکامال مخالفم( م

 يریبا بهره گ 94/2آن  یيایپا بیباشد و ضر يم يو بازخورد شغل ي، تنوع شغل ياستقالل شغل يها همولف
 کرونباخ محاسبه شد. ياز ضریب آلفا

 15شده است و شامل  دییو تا يطراح (1221)7پرسشنامه ویسوکي و کرومبا استفاده از پرسشنامه  نیا (3
به  باشد که يمخالفم، کامال مخالفم( م ،ي)کامال موافقم، موافقم، تا حدوديا نهیپنج گز فیسوال با ط

در اتباط با  تیرضا يامولفه ه يپرسشنامه دارا نی. اردیگ يبه آنها تعلق م -1-2-3-4-8نمره  بیترت
 يهااستیدر ارتباط با س تیدر ارتباط با سرپرستان و رضا تیدر ارتباط با همکاران ، رضا تیشغل ، رضا

 [.28]کرونباخ محاسبه شد ياز ضریب آلفا يریبا بهره گ 52/2آن  یيایپا بیباشد و ضر يشرکت م
 2شده است و شامل  دییو تا يطراح [.18] (1222)8با بهره گیري از پرسشنامه آلن و مایرپرسشنامه  نیا (4

به  باشد که يمخالفم، کامال مخالفم( م ،ي)کامال موافقم، موافقم، تا حدوديا نهیپنج گز فیسوال با ط
از ضریب  يریگ هرهبا ب 55/2آن  یيایپا بی. و ضرردیگ يبه آنها تعلق م -1-2-3-4-8نمره  بیترت
 کرونباخ محاسبه شد. يآلفا

 يه و مساعدت استادان محترم راهنما و مشاور، این پرسشنامه ها بومي سازذکر شد ياستفاده از پرسشنامه ها با
محاسبه روایي، از روایي محتوایي استفاده  يکرونباخ و برا αشد. جهت محاسبه پایایي پرسشنامه ها از ضریب 

 يرگانباز تیریو متخصصان رشته مد دیشد. روایي هر چهار پرسشنامه به صورت محتوایي توسط چند نفر از اسات
  51نمونه کارکنان توزیع گردید که از این تعداد  نیپرسشنامه ها ب تیقرار گرفت.در نها دیدر دانشگاه مورد تأی

 استفاده گردید. لیپاسخ داده شد و از آن در تحل

 

                                                           
5.  Anthony Robbins 
6.   Hackman & Oldham 
 
7. Visoki & Chrome 
8 8. Allen & Meyer 
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 پژوهش یافته های -4

پاسخ دهنده مرد  %8/51شامل  ينفر 95که نمونه  دهدينشان م قیتحق يشناخت تیجمع يفیتوص يهاداده لیتحل
سال قرار  32کمتر از  يدر گروه سن %9/45 يعنیافراد نمونه  نیشتریپاسخ دهنده زن هستند. ب %8/35 نیو هم چن

 يدو گروه سن نیدرصد ب 12/48سال و حدود  82باالتر از  يدر گروه سن %1/8 يعنیافراد نمونه  نیداشته و کمتر
 %5/3يعنیافراد نمونه  نیو کمتر پلمیفوق د التیتحص يدارا %5/34 باًیتقر يعنیافراد نمونه  نیشتریقرار دارند. ب يقبل
 5/2سال و  8کمتر از  يکار يدرصد پاسخ دهندگان سابقه 5/43هستند. سابقه کار  پلمیکمتر ازد التیتحص يدارا

 سال سابقه کار دارند. 22از  شتریب ددرص

 فرضیه ی اصلی  -5

 ،يراز يدارو عیتوز يهاپرسنل فروش شرکت يو تعهد سازمان يشغل تیبر رضا يشغل يهايژگیو و يسازمان ساختار
 دارد. يدارمعنا ریالبرز و داروپخش اصفهان تأث

 

  مدل پژوهش ریمس بیضرا :(2شکل )

 مدل پژوهش ریمس بیضرا (:1جدول )

 
فرضیه 

 فرعي

ضریب 
 استاندارد

خطاي 
استاندارد 

S.E. 

نسبت 
بحراني 
C.R. 

معناداري 
P 

 نتیجه

--->استقالل شغلي

 رسمیت
H1 155/ 228/ 922/1 252/ 

تأیید 
 شودنمي

--->تنوع شغلي

 رسمیت
H2 248/- 122/ 425/2 218/ 

تأیید 
 شودمي

---> بازخورد شغلي 

 رسمیت
H3 252/ 254/ 222/3 221/ 

تأیید 
 شودمي

تأیید  *** H4 522/- 121/ 595/8--->استقالل شغلي

https://pnmktk.science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                    04تا  30 ، صفحه: از0011، پاییز  3، شماره2جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                        https://science- journals.ir    

       

 40  نصوحی دهنوی و لندران                           ...تیشغل بر رضا هاییژگیو و یاثرات ساختار سازمان یررسب

 

 شودمي تمرکز

--->تنوع شغلي

 تمرکز
H5 525/- 125/ 221/5 *** 

تأیید 
 شودمي

---> بازخورد شغلي 

 تمرکز
H6 512/ 221/ 151/9 *** 

تأیید 
 شودمي

---> رضایت شغلي

 استقالل شغلي
H7 123/ 258/ 241/2 228/ 

تأیید 
 شودمي

---> رضایت شغلي

 تنوع شغلي
H8 112/- 123/ 

-
259/1 

299/ 
تأیید 

 شودنمي

---> رضایت شغلي

 بازخورد شغلي
H9 252/ 121/ 949/9 *** 

تأیید 
 شودمي

--> تعهد سازماني  

 رضایت شغلي-
H10 893/ 254/ 159/5 *** 

تأیید 
 شودمي

 کمتر است 221/2از  P*** بیانگر اینست که مقدار 

 

( 2در مدل پژوهش معنادار هستند. جدول )دهد که تمامي مسیرها بجزء دو مسیر نتایج جدول فوق نشان مي
 دهد.هاي برازش مدل را نشان ميشاخص

 

 (: شاخص های برازش مدل2جدول )

 مدل اصلي شاخص نوع شاخص برازش

 

NPAR 21 

DF 9 

P  145/2 (28/2)بزرگتر از 

 مطلق

CMIN (Chi Square) 542/12 

AGFI  581/2 (2/2)بزرگتر از 

GFI 253/2 (2/2)بزرگتر از 

 تطبیقي یا نسبي

 TLI 295/2(2/2)بزرگتر از 

 NFI 292/2(2/2)بزرگتر از 

CFI  222/2 (2/2)بزرگتر از 

 مقتصد

PNFI  325/2 (8/2)بزرگتر از 

PCFI  331/2 (8/2)بزرگتر از 

RMSEA  کوچکتر از(
25/2) 

254/2 

CMIN/DF  کوچکتر(
 (8از 

842/1 
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 هاي گزارش شده در جدول فوق بیانگر برازش خوب و مناسب مدل فرعي است. اکثر شاخص
 

 آزمون فرضیات فرعی پژوهش-6

ژوهش هاي پگردد. نتایج آزمون فرضیههاي فرعي پژوهش از مدل تحلیل مسیر استفاده ميمنظور آزمون فرضیهبه
 بصورت زیر است. 

H1های توزیع داروی رازی، البرز و داروپخش : رسمیت بر استقالل شغلی پرسنل فروش شرکت

 اصفهان تأثیر معناداری دارد.
 (: آزمون فرضیه اول3جدول )

 
فرضیه 

 فرعی

ضریب 

 استاندارد

خطای 

استاندارد 
S.E. 

نسبت 

بحرانی 
C.R. 

معناداری 
P 

 نتیجه

` 
استقالل 

-->شغلي

 رسمیت-

H1 155/ 228/ 922/1 252/ 
تأیید 

 شودنمي

 کمتر است 221/2از  P*** بیانگر اینست که مقدار 

 

های توزیع داروی رازی، البرز و داروپخش : رسمیت بر تنوع شغلی پرسنل فروش شرکت

 اصفهان تأثیر معناداری دارد.

 
بر تنوع شغلي دارد.  248/2دهد که رسمیت تأثیر منفي و معنادار با ضریب استاندارد نشان مي  4نتایج جدول 

 گیردبنابراین فرضیه دوم مورد تأیید قرار مي
 (: آزمون فرضیه دوم4جدول )

 
فرضیه 

 فرعی

ضریب 

 استاندارد

خطای 

استاندارد 
S.E. 

نسبت 

بحرانی 
C.R. 

معناداری 
P 

 نتیجه

تنوع 
-->شغلي

 رسمیت-

H2 248/- 122/ 425/2- 218/ 
تأیید 

 شودمي

 کمتر است. 221/2از  P*** بیانگر اینست که مقدار 
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H3 :و البرز رازی، داروی توزیع هایشرکت فروش پرسنل شغلی بازخورد بر رسمیت 

 .دارد معناداری تأثیر اصفهان داروپخش

 
. دارد شغلي بازخورد بر 252/2 استاندارد ضریب با معنادار و مثبت تأثیر رسمیت که دهدمي نشان 8 جدول نتایج

 .گیردمي قرار تأیید مورد سوم فرضیه بنابراین
 (: آزمون فرضیه سوم5جدول)

 
فرضیه 

 فرعی

ضریب 

 استاندارد

خطای 

استاندارد 
S.E. 

نسبت 

بحرانی 
C.R. 

معناداری 
P 

 نتیجه

بازخورد 
--> شغلي 

 رسمیت-

H3 252/ 254/ 222/3 221/ 
تأیید 

 شودمي

 کمتر است 221/2از  P*** بیانگر اینست که مقدار 

H4های توزیع داروی رازی، البرز و داروپخش : تمرکز بر استقالل شغلی پرسنل فروش شرکت

 تأثیر معناداری دارد.

 
بر استقالل شغلي دارد.  522/2دهد که تمرکز تأثیر منفي و معنادار با ضریب استاندارد ( نشان مي5نتایج جدول )

 گیرد. بنابراین فرضیه چهارم مورد تأیید قرار مي
 (: آزمون فرضیه چهارم5جدول )

 
فرضیه 

 فرعی

ضریب 

 استاندارد

خطای 

استاندارد 
S.E. 

نسبت 

بحرانی 
C.R. 

معناداری 
P 

 نتیجه

استقالل 
--->شغلي

 تمرکز

H4 522/- 121/ 595/8- *** 
تأیید 

 شودمي

 کمتر است 221/2از  P*** بیانگر اینست که مقدار 

H5 :داروپخش و البرز رازی، داروی توزیع هایشرکت فروش پرسنل شغلی تنوع بر تمرکز 

 .دارد معناداری تأثیر اصفهان

 
 بنابراین. دارد شغلي تنوع بر 525/2 استاندارد ضریب با معنادار و منفي تأثیر تمرکز که دهدمي نشان 5 جدول نتایج

 .گیردمي قرار تأیید مورد پنجم فرضیه
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 (: آزمون فرضیه پنجم6جدول )

 
فرضیه 

 فرعی

ضریب 

 استاندارد

خطای 

استاندارد 
S.E. 

نسبت 

بحرانی 
C.R. 

معناداری 
P 

 نتیجه

تنوع 
-->شغلي

 تمرکز-

H5 525/- 125/ 221/5- *** 
تأیید 

 شودمي

 کمتر است 221/2از  P*** بیانگر اینست که مقدار 

 

: H6 و البرز رازی، داروی توزیع هایشرکت فروش پرسنل شغلی بازخورد بر تمرکز 

 .دارد معناداری تأثیر اصفهان داروپخش
 

. دارد شغلي بازخورد بر 512/2 استاندارد ضریب با معنادار و مثبت تأثیر تمرکز که دهدمي نشان 9 جدول نتایج
 .گیردمي قرار تأیید مورد پنجم فرضیه بنابراین

 (: آزمون فرضیه ششم7جدول )

 
فرضیه 

 فرعی

ضریب 

 استاندارد

خطای 

استاندارد 
S.E. 

نسبت 

بحرانی 
C.R. 

معناداری 
P 

 نتیجه

بازخورد 
--> شغلي 

 تمرکز-

H6 512/ 221/ 151/9 *** 
تأیید 

 شودمي

 کمتر است 221/2از  P*** بیانگر اینست که مقدار 

: H7و رزالب رازی، داروی توزیع هایشرکت فروش پرسنل شغلی رضایت بر شغلی استقالل 

 .دارد معناداری تأثیر اصفهان داروپخش
 

 شغلي رضایت بر 123/2 استاندارد ضریب با معنادار و مثبت تأثیر شغلي استقالل که دهدمي نشان 5 جدول نتایج
 .گیردمي قرار تأیید مورد هفتم فرضیه بنابراین. دارد

 
 (: آزمون فرضیه هفتم8جدول )

 
فرضیه 

 فرعی

ضریب 

 استاندارد

خطای 

استاندارد 
S.E. 

نسبت 

بحرانی 
C.R. 

معناداری 
P 

 نتیجه
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رضایت 
---> شغلي

استقالل 
 شغلي

H7 123/ 258/ 241/2 228/ 
تأیید 

 شودمي

 کمتر است 221/2از  P*** بیانگر اینست که مقدار 

 

H8  :و البرز رازی، داروی توزیع هایشرکت فروش پرسنل شغلی رضایت بر شغلی تنوع 

 .دارد معناداری تأثیر اصفهان داروپخش
 قرار تأیید مورد هشتم فرضیه بنابراین. ندارد شغلي رضایت بر تأثیري شغلي تنوع که دهدمي نشان 2 جدول نتایج
 گیردنمي

 (: آزمون فرضیه هشتم9جدول)

 
فرضیه 

 فرعی

ضریب 

 استاندارد

خطای 

استاندارد 
S.E. 

نسبت 

بحرانی 
C.R. 

معناداری 
P 

 نتیجه

رضایت 
---> شغلي

 تنوع شغلي

H8 112/- 123/ 259/1- 299/ 
تأیید 

 شودنمي

 کمتر است 221/2از  P*** بیانگر اینست که مقدار 

 :H9و البرز رازی، داروی توزیع هایشرکت فروش پرسنل شغلی رضایت بر شغلی بازخورد 

 .دارد معناداری تأثیر اصفهان داروپخش

 
 شغلي رضایت بر 252/2 استاندارد ضریب با معنادار و مثبت تأثیر شغلي بازخورد که دهدمي نشان 12 جدول نتایج
 .گیردمي قرار تأیید مورد نهم فرضیه بنابراین. دارد

 (: آزمون فرضیه نهم11جدول )

 
فرضیه 

 فرعی

ضریب 

 استاندارد

خطای 

استاندارد 
S.E. 

نسبت 

بحرانی 
C.R. 

معناداری 
P 

 نتیجه

رضایت 
---> شغلي

بازخورد 
 شغلي

H9 252/ 121/ 949/9 *** 
تأیید 

 شودمي

 کمتر است 221/2از  P*** بیانگر اینست که مقدار 
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H10 و البرز رازی، داروی توزیع هایشرکت فروش پرسنل سازمانی تعهد بر شغلی : رضایت 

 .دارد معناداری تأثیر اصفهان داروپخش
 

 سازماني تعهد بر 893/2 استاندارد ضریب با معنادار و مثبت تأثیر شغلي رضایت که دهدمي نشان 11 جدول نتایج
 .گیردمي قرار تأیید مورد دهم فرضیه بنابراین. دارد

 فرضیه دهم(: آزمون 11جدول )

 
فرضیه 

 فرعی

ضریب 

 استاندارد

خطای 

استاندارد 
S.E. 

نسبت 

بحرانی 
C.R. 

معناداری 
P 

 نتیجه

تعهد 
 سازماني  

<---

رضایت 
 شغلي

H10 893/ 254/ 159/5 *** 
تأیید 

 شودمي

 کمتر است 221/2از  P*** بیانگر اینست که مقدار 

   گیرینتیجه بحث و -7

  های شغلی پرسنل فروشویژگیساختار سازمانی و 
ها رسمیت با استقالل شغلي در ارتباط نیست. پرسنل فروش در بازار هاي دهد که در این شرکتنتایج نشان مي

کنند در نتیجه الزم است که آنها منعطف بوده و رویکرد فروش ها و عادات خرید متفاوت کار ميمختلف با فرهنگ
 نمایند.خود را با هر بازار سازگار 

ها احتماالً بي اثر خواهد بود. نتایج از یک رابطه ي هاي خاص در این گونه سازمانبنابراین اعمال استانداردها یا رویه
هاي فروش تبادل اطالعات میان مدیران سیستم فروش و کند، در سازمانمثبت بین رسمیت و بازخورد حمایت مي

مل زار و مشتریان بسیار حائز اهمیت است. رسمیت با تنظیم قوانین و دستورالعدلیل پیچیدگي ذاتي باپرسنل فروش به
هاي خاص بین مدیران و پرسنل فروش و نیز با دردسترس قراردادن میزان ونوع اطالعات در دسترس هر یک از 

 کند.طرفین، این فرایند را تسهیل مي
د که میزان باالي تمرکز، درک کارکنان از استقالل و آزادي دهي تمرکز در سازمان نتایج نشان ميدر ارتباط با درجه

دهد. بر اساس یک ساختار متمرکز، قدرت تصمیم گیري شخصي عمل در انجام شغل و تنوع شغلي را کاهش مي
توانند انجام دهند کاهش یافته و مرتباً جهت کسب اجازه به مدیر فروشندگان و وطیف وسیعي از وظایفي که آنها مي

نمایند. از سوي دیگر تمرکز با بازخورد شغلي ارتباط مثبت دارد. زماني که اختیار تصمیم گیري در وق رجوع ميماف
ز کنند. ادستان مدیران رده باالتر متمرکز است. این اشخاص براي رسیدن به اهداف سازماني احساس فشار مي

ب امدهاي شغلي پرسنل فروش وابسته است، بیشتر ترغیهاي فروش به پیدانند موفقیت سازمانآنجایي که مدیران مي
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 هاي آنان را از نزدیک تحت نظر قرار داده و عملکرد آنان را بهبود بخشند.شوند که فعالیتمي

 های شغلی و رضایت شغلی پرسنل فروشویژگی 
ت شغلي دارد یر قوي بر رضایدهد که استقالل و بازخورد شغلي تاثدر سازگاري با تحقیقات گذشته، نتایج ما نشان مي

 اما در ارتباط با تنوع این رابطه تأیید نگردید.
تواند کارامد و سازنده باشد. هاي شغلي هاکمن واولدهام در زمینه فروش ميدهد که مدل ویژگيها نشان ميیافته

یرا تحت تأثیر قرار دهد، زتواند انگیزش کارکنان را دهد که طراحي مناسب شغل ميفرضیات اساسي مدل نشان مي
ي استراتژي و هاي شغلي اجازه توسعهدهد. عالوه بر این ویژگيکارمند بطور مثبت به محیط کارش پاسخ مي

 دهد. و همچنینهاي پرسنل فروش ميهاي فروش را بر اساس قضاوتتاکتیک
را فراهم  ي عملکرد پرسنل در بازاررا در ارتباط با نحوه هاي انگیزشي دارد که اطالعات شفاف و واضحيخورد شغلي پتانسیلباز

هایي جهت بهبود عملکرد و ها و حمایتنماید. عالوه بر این بازخورد شغلي انگیزش کارکنان را، با فراهم آوردن رهنمودمي
 ارد.پرسنل فروش د بخشد. بنابراین طراحي شغل، نقش حیاتي در تعیین رضایت شغلياي، ارتقاء ميي حرفهتوسعه

 رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرسنل فروش 
 اي با تعهد سازماني دارد.دهد که رضایت شغلي ارتباط مثبت قابل مالحظهنتایج نشان مي

ان دهد که پرسنل فروشي که از شغلشي علت و معلولي این دو متغیر بحث بر انگیز است، نتایج نشان مياگرچه رابطه
الي که شغلش است، در حباشند. رضایت شغلي پاسخ موثر مستخدم به خروجي هايبه سازمان نیز متعهد ترميترند راضي

م از هاي چندگانه شغل، اعتعهد سازماني پاسخ اثر بخش فرد به کل سازمان است. در این پژوهش رضایت شغلي با جنبه
شرکت و مشتریان اندازه گیري شده است. پرسنل فروشي  هايها و حمایتجنبه کلي شغل، همکاران، سرپرستان، سیاست

کند که به سازمان کمک خواهد کرد. رضایت شغلي که نسبت به این ابعاد راضي است، حالت روانشناختي را تجربه مي
 باشد.ي تحقق اهداف شغلي و نیاز هاي شخصي ميهمچنین منعکس کننده

 مقایسه نتایج با سایر تحقیقات
باشد ( مي2211، )2ي همخواني با تحقیقات کاتسیکا و همکاراندر این پژوهش تأیید شد، نشان دهندهفرضیاتي که 

دارمنفي میان متغیرهاي ) رسمیت و تنوع(، )تمرکز واستقالل(، )تمرکز و تنوع( و یک رابطه معنا که نشان دادند،
مرکز و بازخورد(، )استقالل و رضایت (، ) بازخورد بر دار مثبت میان متغیرهاي )رسمیت و باز خورد(، )تي معنارابطه

 رضایت( و )رضایت بر تعهد( وجود دارد.
دارد. .کاتسیکا [ 25] (2211فرضیاتي که در این پژوهش تأیید نشد،  نشان دهنده مغایرت با تحقیقات کاتسیکا و همکاران، )

استقالل شغلي وجود دارد یعني وجود دستورالعمل و وهمکاران نشان دادند که یک رابطه منفي معنا دار میان رسمیت و 
دهد، اما در این پزوهش رابطه معنا دار یافت هاي اداري زیاد،  ستقالل و آزادي عمل کارکنان را در شغلشان کاهش ميرویه

ژوهش ین پها دریافتند که یک رابطه مثبت قوي میان تنوع شغلي و رضایت وجود دارد که باز هم در انشد. همچنین آن
 اي یافت نگردید.هیچ گونه رابطه

خواني دارد، هم[ 12](1355دار رضایت بر تعهد سازماني با تحقیقات شجاعي فر و کوهستاني، )تأیید فرضیه تأثیر معنا
 گردد.هاي رضایت شغلي منجر به افزایش تعهد سازماني ميها نشان داند که توجه به مولفهآن

                                                           
9  .  Katsikea et al 
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پژوهش نشان داده شد که رسمیت بر باخورد، تمرکز بر استقالل و نیز تمرکز بر تنوع شغلي تأثیر همچنین در این 
هاي ي بین متغیرها رابطههمخواني ندارد زیرا آن [.24] (2211معنا داري دارند که با تحقیقات موسویان وشهامت، )

 فوق را تأیید نکردند.

 پیشنهادها 
ها مشاهده گردید در این شرکت 2و 9هاي  تأیید شده دهد و طبق فرضیهآماري نشان ميگونه که نتایج تحقیقات همان

بین ویژگي هاي شغلي و رضایت شغلي کارکنان رابطه معنا دار وجود دارد. بدین معنا که با ارتقاي ابعاد ویژگي هاي شغلي 
آزادي  ي هاي شغلي به دلیل اینکه سبب استقالل ومي توان رضایت شغلي کارکنان را افزایش داد. چرا که بهبود ابعاد ویژگ

عمل در انجام کار و آگاهي از نتایج عملکرد براي فرد مي گردد در او ایجاد انگیزش کرده، رضایت شغلي کارکنان افزایش 
گردید مشاهده  3و 2هاي تأیید شده دهد. همچنین طبق فرضیهتعهد سازماني را افزایش مي 12یافته و مطابق با فرضیه 

تمرکز بر استقالل، تنوع و بازخورد شغلي تأثیر گذار  5و 4،8هاي رسمیت بر تنوع شغلي و بازخورد شغلي و مطابق با فرضیه
 گردد.هاي مورد مطالعه  یشنهادات زیر ارائه ميباشد در همین راستا به مدیران شرکتمي

  هاي افزایش رضایت شغلي، ارتقاي ابعاد ویژگيمدیران باید تالش کنند تعهد سازماني پرسنل را از طریق
 شغلي، کاهش سطوح فرسودگي شغلي و خلق جو سازماني مناسب افزایش دهند.

 شود که مدیران ارشد سیستم فروش باید فعاالنه هاي شغل پیشنهاد ميدر جهت ارتقاي ابعاد ویژگي
 کارکنان از این ابعاد افزایش یابد. استراتژي هایي همچون غني سازي شغل را پیاده سازي کنند که درک

 باشد چرا که فروشندگان درتعامالتشان با مشتري اعطاي سطحي منطقي از استقالل شغلي منطقي مي
اسخ به هاي  نوآورنه در پتوانند از رویکردها و تاکتیکباشند و مينیازمند استفاده از اختیارات شخصي مي

 ریان استفاده نمایند. تغبییرات محیطي و تغییر سلیقه مشت

 ز گردد ازساختار سازماني غیر متمرکهاي مورد مطالعه پیشنهاد ميجهت افزایش استقالل شغلي به شرکت
استفاده نمایند تا کارکنان در انجام شغلشان در بازار احساس استقالل بیشتري کنند و رویکرد فروششان 

 را با نیاز و سالیق مشتریان منعطف نمایند

 توانندبا برنامه ریزي زماني منعطف براي کار  و ایجاد اعتماد در کار و احترام به کارکنان مي مدیران 
 استقالل کارکنان را افزایش داده و شاهد بروز خالقیت و نوآوري از جانب کارکنان باشند.

 گردددرجهت افزایش بازخورد شغلي به مدیران ارشد سیستم فروش پیشنهادات زیر ارائه مي 

 د اي گزارشي از عملکرشود هر یک از کارکنان بصورت هفتهت ارائه بازخورد به کارکنان پیشنهاد ميجه
هاي خود دریافت کنند تا از این طریق خود را به سرپرست مربوطه ارائه کرده و بازخوردي از فعالیت

ع صورت مستقیم و سریکارکنان درجریان حاصل اقداماتشان قرار گیرند. این بازخورد از این جهت که به 
 کند تا کارمندتواند اثرات مثبت زیادي در پي داشته باشد و کمک ميشود ميبه خود کارمند داده مي

 کارهاي خود را ارزیابي و اشتباهات را اصالح کند.

 گردد مدیران ارشد شرح وظایف پرسنل را تشریح نمایند با توجه به تأثیر رسمیت بر بازخورد پیشنهاد مي
خواهند انجام دهند و کمتر دچارتعارض شوند و کاري ميشود که پرسنل بدانند چهزیرا این کار باعث مي

 از طرفي بهتر از شغلشان بازخورد بگیرند. 
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 فرایند مبادله اطالعات و جلسات بین کارکنان فروش و سرپرستانشان مجدداً شود، همچنین پیشنهاد مي
 بررسي گردد و کیفیت جلسات بر گذار شده افزایش یابد. 
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