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کارکنان اداره کل  یمیکار تبر  رانیبازخورد عملکرد مدتاثیر  یبررس

 استان بوشهر یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم
 

 سیری  دهنه حبیبی زینب

 ایران بوشهر، اسالمی، آزاد دانشگاه بوشهر، واحد تربیتی، علوم کارشناس ارشد گروه

 

 چکیده

 یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکارکنان اداره کل م یمیبر کار ت رانیبازخورد عملکرد مد ریتأث یبررس پژوهش این هدف

 استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره کارکنان از نفر 171 پژوهش این آماری جامعه. است بوده استان بوشهر

 عنوان به نفر 111 تصادفی ساده ریگی نمونه روش از استفاده و با کوکران فرمول اساس بر آنها میان از که بود 1931بوشهر در سال 

 پیمایشی –توصیفی ها، داده آوری جمع نحوه نظر از و کاربردی هدف، لحاظ از تحقیق این نوع. شدند انتخاب پژوهش آماری نمونه

. گردید استفاده( 5001هوگل و گموئندن ) یمیکار ت و (5002) فرایبازخورد عملکرد  پرسشنامه های از ها داده گردآوری برای. است

 کارکنان یمیبر کار ت رانیبازخورد عملکرد مد که داد نشان ها یافته. شد استفاده رگرسیون تحلیل روش از ها داده تحلیل و تجزیه در

بازخورد عملکرد  چقدر هر که معنا این به دارد، معناداری بوشهر تاثیر استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره

بازخورد  ارتقای که داد نشان پژوهش کلی نتیجه شود. می بیشتر نیز کارکنان یمیکار تسطح  ارتقاء یابد، سازمان سطح در رانیمد

 بوشهر کمک استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل ادارهکارکنان  یمیکار ت به تواند می زیادی حد تا رانیعملکرد مد

 یمیکار تدر سازمان سطح حاکم و مقررات  نیقواناین سازمان با اجرای دقیق و به موقع  می شود مدیران بنابراین پیشنهاد .نماید

 . کارکنان را ارتقاء دهند

 .بوشهر استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره ی،میکار ت ،رانیبازخورد عملکرد مد :کلیدی گان  واژه

 

 مقدمه

 نیمدا، همد   یدر سدازمانها  یاز مشکالت جدد  یکیاست و  یها الزم است، لزوم آن هم جداست که در سازمان یبازخورد دادن کار مهم

 یلد یخ  د،یاست که اگر نداشته باش یاست، بازخورد گرفتن هم هنر مهم ینبود بازخورد است. البته همانطور که بازخورد دادن هنر بزرگ

رای موفقیّت فرد امری حیاتی اسدت، بدرای شدکل گیدری و بقدای      . همان طور که بازخورد دادن و بازخورد گرفتن بدیرو یم نیزود از ب

نداشدته باشدند    حیاتی بوده و مهم ترین عامل توسعه و تعالی انسانی است. سازمانی که کارکنان آن با یکدیگر ارتباط مدثثر  سازمان نیز

ناسدبی بدرای مبادلده اطالعدات، داندش و      م خود کسب کنند، زیرا بازخورد بستر ظایفنمی توانند توانمندی های الزم را برای اجرای و

تجربیات می باشد. از سوی دیگر هیچ سازمانی نمی تواند موفق شود مگر این که اعضا و کارکندان آن نسدبت بده انجدام وظدایف خدود،       

و وجدود عوامدل مختلدف شخصدی، سدازمانی       مسدتلزم تالش کنند. ایجاد بازخورد دادن  بازخورد داشته باشند و در جهت تحقق اهداف

محیطی است که بعضًا تحت کنترل مدیران قرار دارند. امروزه مزیّتی که سازمان ها برای پیشدی گدرفتن از یکددیگر دارندد تنهدا در بده       

           مدثثر، کلیدد آن    بداط فن آوری جدید نیست، بلکه در باال بردن اعتماد به نفس و میزان انگیزه کارکندان نهفتده اسدت کده ارت     کارگیری

 یهفتگ ایدرصد از کارمندان دوست دارند به صورت روزانه  10انجام شده حدود  یها یطبق نظرسنجاز طرفی  (.1931 ان،یاست )رضائ

 تدوان  یمد  نیبنابرا رسد، یدرصد م 75سال به  90 ریکارمندان ز یعدد برا نیاست که ا نیتر ا . جالبرندیخود بازخورد بگ ریاز طرف مد

که چگونده   دانند یها م از آن یاما تعداد کم رندیبه طور مرتب بازخورد بگ دهند یم حیکارمندان ترج کرد که اغلب یریگ جهیطور نت نیا

که قصدد   یافراد (.1931 ،)الوانی بهبود عملکرد خود استفاده کنند یسازنده برا یبازخوردها نیکار را انجام دهند و سپس از ا نیا دیبا
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الزم را در روندد   راتیید و سدپس ت   رندیبازخورد بگ ارک ی تر در مورد نحوه ز افراد باتجربها دیکنند با شرفتیخود پ یکار ریدارند در مس

امتحدان   یبدرا  یا هدوده یب یزمدان و اندر    شوند یو  باعث م کنند یخود اعمال کنند. بازخوردها به روشن شدن انتظارات کمک م یکار

طدرف   یهدا  از حدرف  یا نده هستند و برداشدت عاقال  رانیگرفتن از مدکه به دنبال بازخورد  یصرف نشود. کارمندان دیجد یها کردن راه

 کید  ریکده مدد   دید ایب شیکدم پد   دی. شاشوند یم لیخود تبد یکار ی نهیکارمندان از نظر عملکرد در زم نیاز بهتر یکیمقابل دارند به 

 عدادت یها بدهد. از طرف به آن یا سازنده یقرار دهد و بازخوردها گرانید اریخود را در اخت اتیشرکت به صورت داوطلبانه بخواهد تجرب

 و حیصدح  یزید ر برنامه (.1931)افجه،  رندیبازخورد بگ رانیخود از مد یها صحبت انیدر م توانند یاز کارمندان وجود دارند که م یکم

 یهدا  نظدام  وجود نیرابناب. است ممکن ریغ آنها لیتحل و کارکنان یبازخوردها افتیدر مناسب یروشها وجود بدون انسان منابع قیدق

 بدازخورد  کارکندان،  و رانیمد تنگاتنگ ارتباط به توجه با کوچک یسازمانها در .است یضرور یسازمان هر در کارکنان بازخورد افتیدر

 (.1931 ،اقتداری) شوند داده پاسخ تیریمد توجه صورت در و شده منتقل یشفاه صورت به تواند یم مواقع از یاریبس در

را از طدرف   یادیتوجه ز یمیکار ت یامروز های کارکنان دارد. در سازمان کار تیمیبا  یکیارتباط نزد رانیرد عملکرد مدبازخواز سویی 

مطدر،، عامدل    یبه عنوان سداز و کارهدا   یکار یو گروه ها یمیکرده است. کار ت افتیدر گریروانشناسان، جامعه شناسان و محققان د

 یسازمان ده یروش ها نیگزیبه سرعت جا یمیاست که کار ت نیا تیمرتبط باشند. واقع یزمانتوانند با تعهد سا یهستند که م یمهم

 صدرفاً  هدا  گذشته رشد قابل مالحظه داشته است. امروزه در سدازمان  های سال یدر ط نهیزم نای در دانش و شده ها در سازمان یسنت

          بسدازند و در   گدران یاسدت کده افدراد بتوانندد بدا د      نیکه اصل مهم است، بلین یاستخدام و کار کردن کاف یبرا یو استعداد فرد توانایی

 نید بده ا  جیبده تددر   رانیتالش کنند، لذا مد یدر جهت اهداف سازمان گران،یتوانا و سازگار با د یبه عنوان عضو یمختلف کار یها میت

        چنددنفره بدا   یهدا  میهسدتند کده در قالدب تد     یرکندان کا ازمندد یسازمان، ن ی دهیچیپ های تیفعال   یاجرا یکه برا اند دهیرس جهینت

اسدتخدام و   یبرا یو استعداد فرد توانایی صرفاً ها کنند. امروزه در سازمان عمل اهداف سازمان شبردیمکمل، در جهت پ یتخصص ها

تواندا و   یبه عنوان عضو یکار تلفمخ یها میبسازند و در ت گرانیاست که افراد بتوانند با د نیبلکه اصل مهم ا ست،ین یکار کردن کاف

 هدای  تید فعال یاجدرا  یکده بدرا   اند دهیرس جهینت نیبه ا جیبه تدر رانیتالش کنند، لذا مد یدر جهت اهداف سازمان گران،یسازگار با د

 زماناهدداف سدا   شدبرد یمکمل، در جهت پ های چندنفره با تخصص های میهستند که در قالب ت یکارکنان ازمندیسازمان، ن ی دهیچیپ

 دانشدگاه  کارکندان  یمد یت کدار  با رانیمد یمعنو یرهبر سبک رابطه یبررس به یپژوهش در( 1931) یقنبر (.1931کنند )افجه،  عمل

 و متوسدط  ازحدد  بداالتر  نایسد  یبدوعل  دانشگاه کارکنان یمعنو یرهبر سبک تیوضع که داد نشان پژوهش جینتا. پرداخت نایس یبوعل

 جینتدا . شدد  مشداهده  معندادار  و مثبدت  رابطده  کارکنان یمیکارت و یمعنو یرهبر سبک نیب. بود توسطم حد در آنان یمیت کار زانیم

 یمعندو  یرهبر سبک نیب. دارند را یمیت کار ینیب شیپ قدرت تعهد و بازخورد ،یدوست نوع یها مولفه که داد نشان ونیرگرس لیتحل

 مددل  ارایده  یبررسد  به یپژوهش در( 1931) یپناه فیس .ندارد جودو یمعنادار تفاوت تیجنس حسب بر کارکنان یمیت کار و رانیمد

 کدار  ،یمعندو  یرهبدر  نیب که داد نشان ها افتهی. پرداخت پرستاران در یسازمان اعتماد و یمیکارت ،یمعنو یرهبر نیب یارتباط ساختار

 کنندده  یند یب شیپد  ،یمعندو  یرهبر از تیضوع و عملکرد بازخورد ابعاد. داشت وجود یمعنادار و مثبت روابط ،یسازمان اعتماد و یمیت

 بدازخورد  ارتبداط  جداد یا در را یانجید م نقدش  ،یمیت کار ابعاد از ارتباطات و یهمبستگ بعد دو نیهمچن. بودند یسازمان اعتماد میمستق

 یرفتارهدا  جیتدرو  بدا  توانندد  یمد  یپرسدتار  رانیمدد  پدژوهش،  یهدا  افتده ی یبرمبنا. کردند یم فایا یسازمان اعتماد با تیعضو و عملکرد

. بخشدند  بهبدود  را یسدازمان  اعتمداد  کارکندان،  در یارزشدمند  حس و تعلق حس تیتقو عملکرد، از مناسب بازخورد ارائه دوستانه، نوع

 اعتمداد  و یمیکدارت  ،یمعندو  یرهبدر  نیبد . ندد ینما کمک ارتباط نیا جادیا به توانند یم ارتباطات بهبود و یهمبستگ شیافزا نیهمچن

 یهدا سدبک ( بررسی نقدش  5011) 1آلدوشان .ندارد وجود یمعنادار تفاوت التیتحص زانیم و تیجنس حسب بر پرستاران در یسازمان

 یبرا یگروهدارد. کار  تاکید یگروه کار تیاهمبر  یرهبر یهاسبک که دهدیم نشان مطالعه نیا. پرداخت یمیت کار ی در ترویجرهبر

 5یاندگ  .کندد یم جیترو را یگروه کارتا حد زیادی  بخش الهام یرهبر. است موثر یور هرهب و تیخالق یبرا ممکن جینتا نیبهتر جادیا

                                                 
1  - Aldoshan 

2  - Yang 
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پرداخت و نشان داد  پرو ه تیموفق و یگروه کار پرو ه، ریمد یرهبر سبک انیم ارتباط یهاسبک تاثیر یبه بررس یدر پژوهش( 5011)

 یآمدار  ریتأث یگروه کار که دهدیم نشان نیهمچن جینتا. دهد شیافزا را میت یاعضا نیب روابط تواندیم یرهبر سطو، در شیافزاکه 

 تید موفق و یمد یت کدار  ابعاد نیب رابطه بر یمنف ریتأث پرو ه نوع که دهدیم نشان ها افتهی تینها در. دارد پرو ه عملکرد بر یتوجه قابل

 .دارد پرو ه کل

 نتایج و آثار هم و دارد فراسازمانی بسترهای هم رانیمد بازخورد عملکردباید بیان نمود که  پژوهش ضرورت و تیاهمدر بحث 

          وری بهره افزایش برای مساعد و نشاط با محیط تنها نه سازمان در رانیبازخورد عملکرد مد. آورد می ارم ان به را فراسازمانی

 اینکه به توجه با که گفت بایست می تحقیق این انجام چرایی مورد در. دارد جامعه در مثثری نقش سازمان از فراتر بلکه آفریند می

 های شرط  پیش از سازمانها در را آن نقش مدیریتی حوزه متخصصان و دارد کارکنان کار تیمی بر موثری نقش رانیبازخورد عملکرد مد

 فرهنگی، میراث کل دارها کارکنان یمیبر کار ت رانیبازخورد عملکرد مد بررسی موضوع دارد نظر در محقق اند دانسته کارکنان ارتقاء

 ارتقاء پیشبرد جهت در آن نتایج از مدیران تا درآورد اجرا به تر عملیاتی و کاربردی طور به را بوشهر استان گردشگری و دستی صنایع

 هچ به رانیبازخورد عملکرد مد که است مطر، صورت این به پژوهش این در اصلی گردند، از این رو، سثال مند بهره خود کارکنان

 دارد؟ معناداری تاثیر بوشهر استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره کارکنان یمیکار ت بر میزان

 روش تحقیق

 پژوهش این آماری جامعه. است بوده پیمایشی –توصیفی ها، داده آوری جمع نحوه نظر از و کاربردی هدف، لحاظ از تحقیق این نوع

 رسمی آمار اساس بر. باشد می 1931 سال بوشهر در استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره کارکنان کل شامل

( 97 ، زن191 مرد) 171 با برابر کارکنان کل تعداد بوشهر، استان گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل واحد کارگزینی اداره

 32 اطمینان سطح در نفر 171 آماری جامعه حجم با کوکران نمونه حجم برآورد فرمول از استفاده با تحقیق این در .باشد می نفر

 در که دارد، وجود مختلفی های روش نمونه، انتخاب برای. شد محاسبه نفر 111 برابر نمونه حجم درصد، 2 خطای احتمال با درصد

 . شد استفاده ادهس تصادفی گیری نمونه روش از آماری جامعه پراکندگی و وسعت عدم به توجه با تحقیق این

 نیاگویه می باشد.  2مشتمل بر  و همکاران فرای رانیبازخورد عملکرد مدپرسشنامه  :(5002)بازخورد عملکرد فرای پرسشنامه 

 نیا ییایپا .باشد یم( 2؛ کامال موافقم؛1؛موافقم،9؛ نه موافقم نه مخالف،5؛ مخالفم،1)کامال مخالفم، کرتیل اسیپرسشنامه بر اساس مق

 سنج پایایی آزمون از استفاده با هم قیتحق نیا در. است آمده بدست/ 10 کرونباخ یآلفا آزمون با (5002) فرای توسط نامهپرسش

 بدست آمد. 11/0 پرسشنامه کل برای آن نتایج که نمودیم محاسبه را پرسشنامه ییایپا کرونباخ یآلفا

ساخته شده است که از  ( 5001توسط هوگل و گموئندن ) یمیتپرسشنامه کار (: 500۲هوگل و گموئندن ) یمیپرسشنامه کار ت

)سوال  ی(، همکار15و  11، 10، 3 ی)سوال ها ی(، هماهنگ1و  7، 1، 2، 1، 9، 5، 1 یارتباطات )سوال ها اسیخرده مق 1سوال و  15

 یریگ می(، تصم51، 59، 55، 51 های )سوال گذاری (، هدف50و  13، 11، 17 های (، توازن مشارکت )سوال11و  12، 11، 19 یها

 11، 10، 93، 91، 97، 91 ی)سوال ها ی(، همبستگ92، 91، 99، 95، 91 های (، تعارض )سوال90، 53، 51، 57، 51، 52 های )سوال

، «بندرت»، «هرگز» یها نهیگز یکه برا ی باشدم ینقطه ا 2 کرتیل فیپرسشنامه بصورت ط یشده است. نمره گذار لی( تشک15و 

 توسط یمیت کار پرسشنامه ییروا شود. یدر نظر گرفته م 2و  1، 9، 5، 1 ازاتیامت بیبه ترت «شهیهم»و « اغلب»، «قعموا یبعض»

 از( 5001) گموئندن و هوگل توسط یمیت کار پرسشنامه ییایپا. شد گزارش 10/0 مالکی اعتبار قیطر از( 5001) گموئندن و هوگل

 .شد گزارش 15/0 کرونباخ یآلفا بیضر قیطر
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 یافته ها

 بر کار تیمی  رانیبازخورد عملکرد مدخالصه مدل تاثیر  ۲جدول 

R R
2

 

 
R

2 

تنظیم شده
 

 خطای برآورد

285/0 333/0 333/0 52/2 

 

 بر کار تیمی  رانیبازخورد عملکرد مدنتایج تحلیل واریانس تاثیر  5جدول 

 مدل
مجموع 

 مربعات
df 

میانگین 

 مربعات
F سطح معنی داری 

33/532۲ رگرسیون  ۲ 33/532۲  

02/20  000۲/0 32/3233 باقیمانده   ۲۲1 3۲/33  

13/2320 کل  ۲۲8 - 

 

 یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکار تیمی کارکنان اداره کل م و رانیبازخورد عملکرد مدنتایج رگرسیون دو مت یری بین 

 عیصنا ،یفرهنگ راثیبر کار تیمی کارکنان اداره کل م رانیدبازخورد عملکرد ممندرج در جداول فوق نشان می دهد که استان بوشهر 

R= 993/0( تاثیر معناداری دارد. با توجه به مقدار  >0001/0Pدر سطح ) =F 01/10استان بوشهر یو گردشگر یدست
2

نیز می توان  

 یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکار تیمی کارکنان اداره کل م درصد از واریانس 3/99 رانیبازخورد عملکرد مدگفت که 

 را توضیح می دهد.استان بوشهر 

 

 ضرایب رگرسیون استاندارد شده و استاندارد نشده    3جدول 

 مدل

ضریب  ضریب استاندارد نشده

استاندارد 

 Betaشده 

t سطح معنی داری 
B 

خطای 

 استاندارد

35/۲5۲ مقدار ثابت  1۲/1  - 13/۲2  000۲/0  

11/5  رانیبازخورد عملکرد مد  321/0  285/0  12/1  000۲/0  

 

بر کار تیمی کارکنان اداره کل  رانیبازخورد عملکرد مدنشان می دهد که  جداولنتایج ضریب رگرسیون استاندارد شده مندرج در 

 ( دارد به این معنا که هر >0001/0Pمعنی داری در سطح ) اثر مثبت واستان بوشهر  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم

 شود، کار تیمی کارکنان نیز تقویت می شود. بیشتر رانیبازخورد عملکرد مدچقدر 

 

 

 

 



 

 

2 

 بحث و نتیجه گیری

بر کار تیمی کارکنان  رانیبازخورد عملکرد مد که  داده نشان جینتا که شد استفاده ونیرگرس لیتحل از هیفرض نیا به ییپاسخگو جهت

( تاثیر معناداری دارد. با توجه  >0001/0Pدر سطح ) =F 01/10 استان بوشهر یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م

R= 993/0به مقدار 
2

 راثیکار تیمی کارکنان اداره کل م درصد از واریانس 3/99 رانیبازخورد عملکرد مدنیز می توان گفت که  

بازخورد ون استاندارد شده نشان می دهد که را توضیح می دهد. نتایج ضریب رگرسیاستان بوشهر  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ

اثر مثبت و معنی داری در استان بوشهر  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیبر کار تیمی کارکنان اداره کل م رانیعملکرد مد

 ت می شود.شود، کار تیمی کارکنان نیز تقوی بیشتر رانیبازخورد عملکرد مد( دارد به این معنا که هر چقدر  >0001/0Pسطح )

به ( 5011) انگی و  (5011آلدوشان ) (1939) یمحمد ،(1931) یپناه فیس ،(1931) یقنبر مشابه با این یافته ها در تحقیقات

 تعداد اما رندیبگ بازخورد مرتب طور به دهند یم حیترج کنانکار اغلب که فوق نشان می دهد فرضیهبررسی و تبیین  دست آمده است.

. کنند استفاده خود عملکرد بهبود یبرا سازنده یبازخوردها نیا از سپس و دهند انجام را کار نیا دیبا چگونه که ننددا یم ها آن از یکم

 راتییت  سپس و رندیبگ بازخورد کار ی نحوه مورد در تر باتجربه افراد از دیبا کنند شرفتیپ خود یکار ریمس در دارند قصد که یافراد

 یا هودهیب یانر  و زمان شوند یم باعث و کنند یم کمک انتظارات شدن روشن به بازخوردها. کنند مالاع خود یکار روند در را الزم

 از یا عاقالنه برداشت و هستند رانیمد از گرفتن بازخورد دنبال به که کنانیکار .نشود صرف دیجد یها راه کردن امتحان یبرا

 و حیصح یزیر برنامه. شوند یم لیتبد خود یکار ی نهیزم در عملکرد نظر از کارکنان نیبهتر از یکی به دارند مقابل طرف یها حرف

 یها نظام وجود نیبنابرا ،است ممکن ریغ آنها لیتحل و کارکنان یبازخوردها افتیدر مناسب یروشها وجود بدون انسان منابع قیدق

 بازخورد کارکنان، و رانیمد تنگاتنگ ارتباط به توجه با کوچک یسازمانها در. است یضرور یسازمان هر در کارکنان بازخورد افتیدر

 عملکرد بازخورد نیبنابرا شوند، داده پاسخ تیریمد توجه صورت در و شده منتقل یشفاه صورت به تواند یم مواقع از یاریبس در

 .دهد ارتقاء را کارکنان یمیت کار یادیز حد تا تواند یم رانیمد در مناسب
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Abstract 

The purpose of this study was to The effect of Managers' Performance Feedback on Teamwork of 

the Bureau of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Bushehr Province. The statistical 

population of this study was 171 employees of the General Directorate of Cultural Heritage, 

Handicrafts and Tourism of Bushehr Province in 1396, among which based on Cochran's formula 

and using simple random sampling, 118 subjects were selected as the statistical sample. The type of 

this research is in terms of purpose, applied and in terms of data collection, descriptive-survey. For 

collecting data, Faye's performance feedback questionnaire (2005) and teamwork by Hugel and 

Gemünden (2001) were used. Regression analysis was used to analyze the data. The findings 

showed that the feedback of managers' performance on the teamwork of the staff of the Bureau of 

Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of Bushehr province has a significant effect, meaning 

that as much as the feedback of the performance of managers at the level of the organization is 

improved, the level of teamwork of employees also increases . The overall result of the research 

showed that improving the feedback of managers' performance can greatly contribute to the 

teamwork of the staff of the Directorate General of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of 

Bushehr Province. Therefore, it is recommended that the managers of the organization promote the 

team members through the strict and timely implementation of the rules and regulations in the 

organization. 
Keywords: Leadership Performance Feedback, Teamwork, Cultural Heritage, Handicrafts and 

Tourism of Bushehr Province. 


