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وقص ارزیابی عملکرد کارکىان صىعت گردضگری بر بُسازی ویريی اوساوی
بازاریابان بیمٍ عمر استان مازودران
2

راضیٍ غفًری زیدی ،1علی فرَادی
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واضضٙاسی اضضس ٔسیطیت تاظضٌا٘ی زا٘طٍا ٜاظاز اسالٔی تاتُ
 2زوتطای ٔسیطیت ٔسضس زا٘طٍاٜ

چکیدٌ
پژٞٚص حاضط تا ٞسف ضٙاذت ٔی عاٖ ٘مص اضظیاتی فّٕىطز واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی تط تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تاظاضیاتاٖ
تیٕ ٝفٕط استاٖ ٔاظ٘سضاٖ ،ا٘داْ ضس .ایٗ پژٞٚص تٛصیفی اظ ٘ٛؿ ٕٞثستٍی است .خأق ٝآٔاضی ضأُ وّی ٝواضوٙاٖ صٙقت
ٌطزضٍطی زض ساَ  1394ت ٝتقساز ٘ 500فط تٛز .عثك خس َٚوطخسی ٛٔ ٚضٌاٖ ،تقساز ٘ 217فط تا ضٚش ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی تصازفی
عثم ٝای ا٘تراب ضس .اتعاض ا٘ساظٌ ٜیطی زازٞ ٜا ضأُ پطسطٙأٞ ٝای اضظیاتی فّٕىطز  ٚتٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی ،تٛز .ضٚایی
پطسطٙأٞ ٝا تٛسظ ٔترصصاٖ اظ خّٕ ٝاستاز ضإٙٞا تاییس ضس  ٚتا ٔحاسث ٝآِفای وط٘ٚثاخ ،پایایی پطسطٙأٞ ٝای اضظیاتی
فّٕىطز تطاتط  ٚ 0/79تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تطاتط ٔ 0/80حاسث ٝضس و٘ ٝطاٖ زاز پطسطٙأٞ ٝا اظ پایایی ٔٙاسة ٔ ٚغّٛتی
تطذٛضزاض ٞستٙس .ضٚش تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜا استفاز ٜاظ ضٚش ٞای آٔاض تٛصیفی (ٔحاسث ٝفطاٚا٘ی  ٚزضصس ٞأ ،یاٍ٘یٗ ٚ
ا٘حطاف استا٘ساضز)  ٚآٔاض استٙثاعی (آظٔٞ ٖٛای  ٚ tضطیة ٕٞثستٍی پیطس ٚ ٖٛتحّیُ ضٌطسی٘ٛی چٙسٔتغیط )ٜاظ عطیك
تط٘أ٘ ٝطْ افعاضی  SPSS22تٛز .یافتٞ ٝا ٘طاٖ زاز و ٝاضظیاتی فّٕىطز واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی تط تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی
تاظاضیاتاٖ تیٕ ٝفٕط ٘مص زاضز ،ت ٝعٛضی ؤ ٝمساض ایٗ ٕٞثستٍی ٔ 0/143ی تاضسٔ .حاسث ٝضطیة تقییٗ (;0/0205
٘طاٖ ٔی زٞس و 2/05 ٝزضصس اظ تغییطات ٘یطٚی ا٘سا٘ی تٛسظ فّٕىطز واضوٙاٖ لاتُ پیص تیٙی است.
کلیدياژٌ :اضظیاتی فّٕىطز ،صٙقت ٌطزضٍطی ،تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی ،تاظاضیاتاٖ تیٕ ٝفٕط
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 .1مقدمٍ
اظ آ٘دایی وٙٔ ٝاتـ ا٘سا٘ی اضظش ٔٙستطیٗ ٔٙاتـ ساظٔاٖ ٞا ٔحسٛب ٔی ض٘ٛس و ٝتا تىاضٌیطی صحیح اظ آ٘اٖ  ٚزیٍط اخعای
ساظٔاٖ ٔی تٛاٖ اٞساف ساظٔا٘ی ضا تحمك ترطیس چطا و ٝا٘ساٖ ت ٝفٛٙاٖ فٙصط اصّی ٔسیطیت ٔی تٛا٘س تٛسق ٝضا ت ٝاضٔغاٖ
تیاٚضز  ٚیا ت ٝفٛٙاٖ ٔا٘ـ تعضي تٛسق ٝفُٕ وٙس؛ تٙاتطایٗ اضظیاتی فّٕىطز ٔٙاتـ ا٘سا٘ی اظ إٞیت تاالیی زضتحمك ضایستٝ
ساالضی تطذٛضزاض است .اضظیاتی فّٕىطز ضأُ تطضسی ٘ؾاْ ٔٙس ٘ماط لٛت  ٚضقف فّٕىطز فطز ٔسیط یا ساظٔاٖ ،زض حسٚز
ٚؽایف ٚاٞساف آٟ٘ا ٔی تاضس .اضظیاتی فّٕىطز فطآیٙسی است و ٝفّٕىطز افطاز  ٚساظٔاٖ ٞا ضا ا٘ساظٌٜیطی ٔی وٙس  ٚاٌط ایٗ
فطآیٙس ت ٝزضستی ا٘داْ ضٛز واضوٙاٖ ،سطپطستاٖ ٔ ٚسیطاٖ اظ آٖ تٟطٜٙٔس ذٛاٙٞس ضس (وٕاِی.)1393 ،
چطاو ٝاضظیاتی فّٕىطز زض تسٟیُ اثطترطی ساظٔا٘ی یه ٚؽیفٔ ٟٓٔ ٝسیطیت ٔٙاتـ ا٘سا٘ی تّمی ٔیضٛزِ .صا زض ساَ ٞای
اذیط ت٘ ٝمص اضظش یاتی فّٕىطز تٛخ ٝظیازی ٔقغٛف ضس ٜاست .تغٛضیى ٝزض ٔغاِقات تٛخٟات ظیازی تساٖ ضس ٘ؾیطیساِٟی
ٕٞٚىاضاٖ (٘ )1392طاٖ زاز٘س ؤ ٝیعاٖ سٛزآٚضی فطصت ٞای ضٙاسایی ضسٔ ،ٜحصٙٔ ٚ َٛاتـ ا٘سا٘ی  ٚتٛإ٘ٙسی ٞای
اخطایی ٔٛخٛز ٛٔ ٚضز ٘یاظٕٟٔ ،تطیٗ فٛأُ زض اضظیاتی فطصت ٞای واضآفطیٙی زض تیٕٞ ٝای فٕط ٞستٙس .فغاضز ٕٞٚىاضاٖ
(٘ )1390طاٖ زاز و ٝتیٗ ٘ؾاْ اضظیاتی فّٕىطز  ٚتٟطٚ ٜضی ٔٙاتـ ا٘سا٘ی زض ضٟطزاضی ضاتغٔ ٝقٙی زاضی ٚخٛز زاضز .تسیٗ
ٔقٙی و٘ ٝؾاْ اضظیاتی فّٕىطز واضوٙاٖ تط تٟطٚ ٜضی واض ٘یطٚی ا٘سا٘ی اثطٌصاض استٔ .س٘ی (٘ )1388طاٖ زاز و ٝاظ تٟطٚ ٜضی
ٔٙاتـ ا٘سا٘ی زض ز ٚساظٔاٖ٘ ،طاٖ ٔی زٞس و ٝتیٗ سغٛح ٔرتّف اضظش یاتی فّٕىطز  ٚتٟطٚ ٜضی ٔٙاتـ ا٘سا٘ی زض ساظٔاٖ
تفاٚت ٔقٙی زاضی ٚخٛز زاضز ٓٞ ،چٙیٗ ٔیاٍ٘یٗ تٟطٚ ٜضی زض أٛض ٔاِیاتی تیطتط اظ ضطوت سٟأی ٔراتطات است ِٚی ٔقٙی
زاض ٘یست .ت ٝفمیس ٜصاحة ٘ؾطاٖ یه سیستٓ اثطترص اضظش یاتی فّٕىطز ٔیتٛا٘س ا٘ثٞٛی اظٔعیتٞا ضا تطای ساظٔاٖٞا ٚ
واضوٙاٖ آٟ٘ا اضظا٘ی زاضز .الیٗ ٕٞٚىاضاٖ ( ،)2006تیاٖ وطزٜا٘س و ٝسیستٓ اضظش یاتی فّٕىطز؛ اِف) تاظذٛضز فّٕىطزی
ٔطرصی ضا تطای تٟثٛز فّٕىطز واضوٙاٖ فطأ ٓٞیآٚضز ،ب) اِعأات واضآٔٛظی واضٔٙس ضا ٔقیٗ ٔیوٙس ج) ظٔی ٝٙتٛسقٝ
واضوٙاٖ ضا فطا ٚ ٓٞتسٟیُ ٔیوٙس ،ز) تیٗ ٘تیدٌٝیطی پطسّٙی  ٚفّٕىطز اضتثاط ٘عزیىی تطلطاض ٔیٕ٘ایس ٞ ٚـ) اٍ٘یعش ٚ
تٟطٜٚضی واضوٙاٖ ضا افعایص ٔیزٞس (ویصٚضی.)1388 ،
ٚیژٌیٞای فصط التصاز ٔثتٙی تطزا٘ص  ٚاعالفات ،واضآٔسی ضٚش ٞای سٙتی اضظیاتی فّٕىطز ضا ت ٝضست ظیط سٛاَ تطز ٜاست.
زض چٙیٗ ضطایغی ،ضٚش واضت أتیاظی ٔتٛاظٖ ت ٝفٛٙاٖ یه ضٚش واضآٔس اضظیاتی فّٕىطز ،تٛسظ ضاتطت واپالٖ  ٚزیٛیس
٘ٛضتٔ ٖٛغطح ٌطزیس ٜاست (ظ٘س ٜزَ .)1386 ،زض سیستٓٞای سٙتی اضظیاتی فّٕىطز تاویس ٔسیطاٖ تط ٔقیاضٞای ٔاِی است ،أا
زض فصط حاضط ایٗ ٔٛضٛؿ ٔٛضز ا٘تماز لطاض ٌطفت ٝاست؛ ظیطا تاویس صطف تط فّٕىطز ٔاِی ،زض اضظیاتی فّٕىطز٘ ،تایح ضقیفی ضا
اضائٔ ٝی زٞس (آِٗ .)2003 ،ضیٜٞٛای اضظیاتی فّٕىطز و ٝزض ضطوتٞای تیٕٝای زض سغح وطٛض ٕٞ ٚچٙیٗ ٘اؽطاٖ ضطوتٞای
تیٕ ٝاظ خّٕ ٝتیٕٔ ٝطوعی ٔٛضز استفاز ٜلطاض ٔیٌیطز و ٝشیالً ٔٛضز تطضسی لطاض ذٛاٞس ٌطفت .تا تطضسی ضیٜٞٛای ٔٛضز
استفاز ٜزض ضطوت ٞای تیٕ ٝچ ٝزض تقس زاذُ ساظٔاٖ  ٚچ ٝضیٜٞٛایی و ٝاظ عطف فٛأُ تیط ٖٚساظٔاٖ و ٝاظ عطف ٘اؽطاٖ
زِٚتی  ٚشیٙفـٞا  ٚسٟاْزاضاٖ ٔٛضز استفاز ٜلطاض ٔیٌیطز تایس اشفاٖ ٕ٘ٛز و٘ ٝاضساییٞایی ٚخٛز زاضز .أىاٖ اضظیاتی فّٕىطز
واضوٙاٖ ٔ ٚسیطاٖ  ٚاعالؿ اظ چٍٍ٘ٛی زض ضسیسٖ ت ٝاٞساف فاِی ٝضطوت ت ٝزضستی ٔقّٕ٘ ْٛیٌطزز ٚتا اضىاالتی ٔٛاخٞ ٝست
و ٝت ٝضطح ظیط ٔٛضز تطضسی لطاض ٔیٌیطز (عیف حٙیف ٝظاز.)1387 ،ٜ
ٕٞچٙیٗ أطٚظ ٜتٟطٚ ٜضی فطاتط اظ یه ٔقیاض تّى ٝت ٝفٛٙاٖ یه فطٍ٘ ٚ ًٙٞطش زض واض  ٚظ٘سٌی ٔغطح ضس ٚ ٜتٟثٛز آٖ ٔٙطأ
اصّی تٛسق ٝالتصازی است .تطذی اظ وطٛضٞای تٛسق ٝیافت ٝاظ ٔست ٞا لثُ ٟٔٓتطیٗ  ٚتٟٙاتطیٗ ٔٙثـ ضضس التصازی ذٛز ضا
٘یطٚی ا٘سا٘ی لّٕساز ٕ٘ٛز ٜا٘س و ٝاظ عطیك ترصصٟٔ ،اضت ،تدطت ٚ ٝذاللیت ذٛز ساظٔاٖ ضا ت ٝسٕت ضسیسٖ ت ٝاٞسافص
پیص ٔیتطز  ٚزست یاتی ساظٔاٖ تٔ ٝعایایی ضلاتتی ضا تسٟیُ ٔی ٕ٘ایسِ .صا تسیاضی اظ وطٛضٞا  ٚساظٔاٖٞا تط ایٗ فأُ تا
اضظش سطٔایٌ ٝصاضی ٕ٘ٛز ٚ ٜسقی زض تاضٚض ٕ٘ٛزٖ آٖ زاض٘س .زض ٘تید ٝخٛأقی ت ٝپیططفت  ٚتطلی  ٚتقاِی ساظٔا٘ی ضسیسٜا٘س
و ٝتٛا٘ست ٝا٘س ایٗ ٘یطٞٚا  ٚاستقسازٞای ٟ٘فت ٝضا اظ تاِم ٜٛت ٝتاِفقُ تثسیُ ٕ٘ایٙس .یىی اظ ٘ؾاْ ٞای پطضً٘ زض ایداز تٟطٜٚضی
زض ترص ٘یطٚی ا٘سا٘ی ٘ؾاْ اضظیاتی فّٕىطز واضوٙاٖ زض ساظٔاٖ است .ایٗ ٘ؾاْ ت ٝفٛٙاٖ یىی اظ اتعاضٞای وٙتطَ ،تافث تٟثٛز
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فّٕىطز ٘یطٚی ا٘سا٘ی ٔی ٌطزز٘ .مص ٘ؾاْ ٞای اضظیاتی زض تقاِی  ٚتٟثٛز ساظٔا٘ی ظٔا٘ی تیطتط آضىاض ٔی ضٛز و ٝفعْ ٚ
اضاز ٜی ٘یطٞٚای ساظٔا٘ی تط ا٘داْ تح َٛتط٘أ ٝضیعی ضس ٜاستٛاض ٌطزز  ٚأطٚظ ٜاضظیاتی فّٕىطز تٙٔ ٝؾٛض ضٙاسایی ٘ماط ضقف
 ٚضفـ آٟ٘ا ا٘داْ ٔی ضٛز .یقٙی ٞسف اضظیاتی فّٕىطز پطٚضش ٘یطٚی ا٘سا٘ی زض  ٕٝٞاتقاز است (فغاضز ٕٞ ٚىاضاٖ.)1393 ،
تیٕ ٝفٕط ،زض خٟاٖ و٘ٛٙی یىی اظ اتعاضٞای ٔ ٟٓالتصازی است  ٚاستفازٜٞای ٔتقسزی اظ آٖ ت ٝفُٕ ٔی آیسٓٞ .چٙیٗ
صٙسٚقٞای تیٕ ٝفٕطٙٔ ،ثـ سطٔایٌٝصاضی فؾیٕی ٞستٙس؛ ت ٝعٛضی و ٝضطوت ٞای تیٕ ٝفٕط ت ٝفٛٙاٖ لغةٞای
سطٔایٌٝصاضی زض خٟاٖ ٔحسٛب ٔی ض٘ٛس .تا ٌصضت ساَ ٞا اظ آﻏاظ فقاِیت ایٗ صٙقت زض ایطاٖٛٙٞ ،ظ پیططفت ضایا٘ی حاصُ
٘طس ٜاست .تیٕ ٝفٕط زض ایطاٖ ٓٞ ،اظ ِحاػ تطاوٓ (٘سثت حك تیٕٞٝای زضیافتی ت ٝوُ حك تیٕٞٝای زضیافتی زض وطٛض) ٓٞ ٚ
اظ حیث ٘فٛش (س ٟٓایٗ تیٕٞٝا زض تِٛیس ٘اذاِص زاذّی وطٛض) زض ٔمایس ٝتا وطٛضٞای پیططفت ٚ ٝحتی وطٛضٞای  ٓٞعطاظ زض
سغح ٘اظِی لطاض زاضز (یساِٟی ٕٞ ٚىاضاٖ.)1392 ،
ضٙاسایی  ٚاضظیاتی فطصت ٞای واضآفطیٙی زض تیٕ ٝفٕط زض وٙاض تقس التصازی  ٚسٛزآٚضی تاِمٔ ،ٜٛم ِٝٛای اختٕافی  ٚوطٛضی
است .زض حمیمت ،زض صٛضت فسْ ضٙاسایی  ٚاضظیاتی ایٗ فطصت ٞا زض لاِة پژٞٚص حاضط وٍ٘ ٝاٞی ٚیژ ٜتٚ ٝضقیت وٟٙساِی
وطٛض زاضز ،فال ٜٚتط ایٙى ٝفقاالٖ ،سطٔایٌٝصاضاٖ  ٚواضآفطیٙاٖ صٙقت تیٕ ٝسٛزٞای تاِم ٜٛوال٘ی ضا اظ زست ذٛاٙٞس زاز،
ٔسﺌٛالٖ ٔ ٚسیطاٖ اخطایی شیطتظ ٘یع اظ واضتطزٞای تیٕ ٝفٕط ت ٝفٛٙاٖ اتعاضی و ٝواضایی آٖ زض تط٘أ ٝضیعیٞای خٕقیتی ز٘یا
اثثات ضس ٜاست ،تا حسٚزی ﻏافُ ذٛاٙٞس ٔا٘س (یساِٟی ٕٞ ٚىاضاٖ .)1392 ،تٛخ ٝتٛٔ ٝاضز فٛق پژٞٚص حاضط زض پی پاسد-
ٌٛیی ت ٝایٗ سٛاَ است آیا فّٕىطز واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی تط تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تاظاضیاتاٖ تیٕ ٝفٕط استاٖ ٔاظ٘سضاٖ
٘مص زاضز؟
 .2مًاد يريش َا
ایٗ پژٞٚص اظ ٘ؾط ٞسف واضتطزی ،اظ ٘ؾط ٔاٞیت تٛصیفی  ٚاظ ٘ؾط ضٚش پیٕایطی است .خأق ٝآٔاضی واضوٙاٖ صٙقت
ٌطزضٍطی استاٖ ٔاظ٘سضاٖ زض ظٔاٖ ٔغاِق ٝتطىیُ ٔیزاز٘س و ٝتط اساس آٔاض اذص ضس ٜزض ساَ  1394-95تقساز وُ واضوٙاٖ
٘ 500فط تٛز .تطای تطآٚضز حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاتتسا یه ٔغاِقٔ ٝمسٔاتی ضٚی ٘ 30فط اظ واضوٙاٖ ت ٝصٛضت خساٌا٘ ٝا٘داْ ٌطزیس تا
ٚاضیا٘س صفت ٔٛضز ٔغاِقٔ( ٝیعاٖ فّٕىطز اضظیاتی) ٔطرص ٌطزز  ٚسپس تا استفاز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ تا سغح اعٕیٙاٖ 95
زضصس  ٚزلت احتٕاِی  5زضصس ،حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛتطای واضوٙاٖ ضٟطزاض ٘ 217فط ٔ ٚطرص ٌطزیس ٓٞ .چٙیٗ ،خٟت ٔطاخق ٝتٝ
ٚاحسٞای ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ضٚش ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی تصازفی عثم ٝای استفاز ٜضس .عثمٞ ٝا تا تٛخ ٝت ٝخٙس ،ضضت ٝتحصیّی ،تقییٗ
ٌطزیسٜا٘س .تطای خٕـ آٚضی اعالفات اظ ز ٚپطسطٙأ ٝاستفاز ٜضس؛
 )1پرسطىامٍ ارزیابی عملکرد  :زض ایٗ پژٞٚص ،خٟت ا٘ساظٌ ٜیطی اضظیاتی فّٕىطز اظ پطسطٙأ ٝاستفاز ٜضس .ایٗ پطسطٙأٝ
ضأُ  29سٛاَ  ٚزاضای پٙح ضطیة إٞیت تصٛضت ت ٝضست وأال ٔراِف (اضظش ٔ ،)1راِف (اضظش ٘ ،)2ؾطی ٘ساضْ (اضظش
ٛٔ ،)3افك (اضظش  ٚ )4وأال ٔٛافك (اضظش  )5است.
 )2پرسطىامٍ بُسازی ویريی اوساوی :زض ایٗ پژٞٚص ،خٟت ا٘ساظٌٜیطی تٝساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی اظ استفاز ٜضس .ایٗ
پطسطٙأ ٝضأُ  20سٛاَ  ٚزاضای پٙح ضطیة إٞیت تصٛضت وأال ٔراِف (اضظش ٔ ،)1راِف (اضظش ٘ ،)2ؾطی ٘ساضْ (اضظش
ٛٔ ،)3افك (اضظش  ٚ )4وأال ٔٛافك (اضظش  ،)5است.
ريایی

1

زض ایٗ پژٞٚص تٙٔ ٝؾٛض تقییٗ ضٚایی صٛضی ٔ ٚحتٛایی پطسطٙأ ،ٝچٙس ٘سر ٝاظ آٖ زض اذتیاض چٙس تٗ اظ واضضٙاساٖ ٚ
ٔترصصاٖ اظ خّٕ ٝاستاز ضإٙٞا لطاض ٌطفت و ٝپس اظ زضیافت ٘ؾطات  ٚا٘داْ اصالحات الظْ ،ضٚایی صٛضی ٔ ٚحتٛایی آٖ تا
٘ؾط ٔترصصاٖ تاییس ضس.

- Validity
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پایایی

1

زض ایٗ پژٞٚص خٟت تقییٗ پایایی ،تقساز  217پطسطٙأ ٝزض اذتیاض خٕقی اظ واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی لطاض ٌطفت و ٝپس
اظ تىٕیُ پطسطٙأٞ ٝا ،ت ٝضٚش ٕٞسا٘ی زض٘ٚی  ٚتا استفاز ٜاظ ضطیة آِفای وط٘ٚثاخ ،پایایی پطسطٙأٞ ٝای اضظیاتی فّٕىطز
تطاتط  ،0/79تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تطاتط ٔ ،0/80حاسث ٝضس و٘ ٝطاٖ زاز پطسطٙأٞ ٝا اظ پایایی ٔٙاسة ٔ ٚغّٛتی تطذٛضزاض
ٞستٙس.
 .3یافتٍ َا
ٔغاتك تا یافتٞ ٝای پژٞٚص حاضط  67زضصس آظٔٛز٘ی ٞا ٔطز  33 ٚزضصس زیٍط آٟ٘ا ظٖ تٛز٘س؛ تٙاتطایٗ ،خٙسیت اوثطیت
آظٔٛز٘ی ٞای ٔٛضز ٔغاِق ٝزض ایٗ پژٞٚص ٔطز (٘ 146فط ٔقازَ  67زضصس) تٛز٘س 15 .زضصس وٕتط اظ  30ساَ 55 ،زضصس 30
تا  45ساَ  30 ٚزضصس تیطتط اظ  45ساَ سٗ زاضتٙس؛ تٙاتطایٗ ،سٗ اوثطیت آظٔٛز٘ی ٞای ٔٛضز ٔغاِق ٝزض ایٗ پژٞٚص وٕتط
اظ  30ساَ (٘ 119فط ٔقازَ  55زضصس) تٛز .اظ٘ؾط تحصیالت 12 ،زضصس واضزا٘ی 65 ،زضصس واضضٙاسی  23 ٚزضصس واضضٙاسی
اضضس  ٚتاالتط زاض٘س؛ تٙاتطایٗ ،سغح تحصیالت اوثطیت آظٔٛز٘ی ٞای ٔٛضز ٔغاِق ٝزض ایٗ پژٞٚص واضضٙاسی (٘ 141فط ٔقازَ
 65زضصس) تٛز٘س.
جديل  :1بررسی َمبستگی ارزیابی عملکرد کارکىان بر بُسازی ویريی اوساوی
عملکرد کارکىان
متغیرَا

ضاذص ٞای آٔاضی

ٔمازیط ٔحاسثاتی

n

217

r

0/143

Sig.

0/035

ویريی اوساوی

٘تایح تطضسی زازٞ ٜا زض خس٘ ،1 َٚطاٖ زاز زض سغح اعٕیٙاٖ  95زضصس ( ،)=α0/05زازٞ ٜا فطضی ٝصفط (

) ضا ضز ٚ

فطضی ٝپژٞٚص ( ) ضا تاییس ٔی ٕ٘ایٙس ،چطا و)Sig.;0/035 >=α 0/05( ٝ؛ تٙاتطایٗٔ ،ی تٛاٖ ازفا ٕ٘ٛز اضظیاتی فّٕىطز
واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی تط تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تاظاضیاتاٖ تیٕ ٝفٕط ٘مص زاضز ،ت ٝعٛضی ؤ ٝمساض ایٗ ٕٞثستٍی 0/143
ٔی تاضسٔ .حاسث ٝضطیة تقییٗ (;0/0205
واضوٙاٖ لاتُ پیص تیٙی است.

)٘ ،طاٖ ٔی زٞس و 2/05 ٝزضصس اظ تغییطات ٘یطٚی ا٘سا٘ی تٛسظ فّٕىطز

- Reliability
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جديل  :2آزمًن  tجُت بررسی ارزیابی عملکرد کارکىان صىعت گردضگری
تعداد

میاوگیه

اوحراف

میاوگیه

تفاضل

ومًوٍ

ومًوٍ

معیار

وظری

میاوگیه َا

212

33/313

4/922

30

3/313

محاسباتیt

9/917

درجٍ

سطح

آزادی

معىاداری

216

0/000

٘تایح تطضسی زازٞ ٜا زض خس٘ ،2 َٚطاٖ زاز زض سغح اعٕیٙاٖ  95زضصس ( ،)=α0/05زازٞ ٜا فطضی ٝصفط (

) ضا ضز ٚ

فطضی ٝپژٞٚص ( ) ضا تاییس ٔی ٕ٘ایٙس ،چطا وSig.);0/000 >=α 0/05( ٝ؛ یقٙی ٔی تٛاٖ ازفا ٕ٘ٛز اظ ِحاػ آٔاضی تیٗ
ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘ ٝ٘ٛتا ٔیاٍ٘یٗ ٘ؾطی اذتالف ٔقٙازاضی ٚخٛز زاضز  ٚاظ آ٘دا ؤ ٝیاٍ٘یٗ ٕ٘ )33/313( ٝ٘ٛاظ ٔیاٍ٘یٗ ٘ؾطی (٘مغٝ
تطش )30 :تعضٌتط است ،تٙاتطایٗ تا اعٕیٙاٖ  95زضصس ٔی تٛاٖ ازفا وطز اضظیاتی فّٕىطز واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی تیطتط اظ
ٔتٛسظ  ٚزض حس ٔغّٛتی است.
جديل  :3آزمًن  tجُت بررسی ارزیابی بُسازی ویريی اوساوی بازاریابان بیمٍ عمر
تعداد

میاوگیه

اوحراف

میاوگیه

تفاضل

ومًوٍ

ومًوٍ

معیار

وظری

میاوگیه َا

212

31/032

7/936

29

2/032

محاسباتیt

3/772

درجٍ

سطح

آزادی

معىاداری

216

0/000

٘تایح تطضسی زازٞ ٜا زض خس٘ ،3 َٚطاٖ زاز زض سغح اعٕیٙاٖ  95زضصس ( ،)=α0/05زازٞ ٜا فطضی ٝصفط ( )H0ضا ضز  ٚفطضیٝ
پژٞٚص ( )H1ضا تاییس ٔی ٕ٘ایٙس ،چطا وSig.);0/000 >=α 0/05( ٝ؛ یقٙی ٔی تٛاٖ ازفا ٕ٘ٛز اظ ِحاػ آٔاضی تیٗ ٔیاٍ٘یٗ
ٕ٘ ٝ٘ٛتا ٔیاٍ٘یٗ ٘ؾطی اذتالف ٔقٙازاضی ٚخٛز زاضز  ٚاظ آ٘دا ؤ ٝیاٍ٘یٗ ٕ٘ )31/032( ٝ٘ٛاظ ٔیاٍ٘یٗ ٘ؾطی (٘مغ ٝتطش)29 :
تعضٌتط است ،تٙاتطایٗ تا اعٕیٙاٖ  95زضصس ٔی تٛاٖ ازفا وطز اضظیاتی تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تاظاضیاتاٖ تیٕ ٝفٕط تیطتط اظ
ٔتٛسظ  ٚزض حس ٔغّٛتی است.
خٟت تقییٗ ٘مص فّٕىطز واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی تط تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تاظاضیاتاٖ تیٕ ٝفٕط ٘مص اظ تحّیُ ضٌطسی٘ٛی
ته ٔتغیط ٜاستفاز ٜضس.
زض ایٗ ٔطحّٔ ٝتغیطی وٚ ٝاضز ٔقازٌِ ٝطزیس  x1یقٙی تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تٛز و ٝایٗ تساٖ ٔف ْٟٛاست و ٝزض ٔتغیط ٔعتٛض
تیطتطیٗ تأثیط ضا زاضت ٝاست ،و ٝزض ایٗ ٔطحّ ٝضطیة ٕٞثستٍی ٔ R;0/143حاسثٌ ٝطزیس ٜاست.
جديل :4ضرایب متغیرَای يارد ضدٌ بر معادلٍ رگرسیًن
متغیر

B

اضتباٌ استاودارد

Beta

t

Sig

B
خالقیت

0/089

0/042

0/143

2/125

0/035

عدد ثابت

30/553

1/341

-

-

-
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تا تٛخ ٝت ٝضطایة خس َٚتاال ٔقازِ ٝذظ ضٌطسی Y= a + b1x1 ٖٛت ٝصٛضت ٔ Y; 0/089x1 +30/553ی تاضس ٔ ٚقازِٝ
استا٘ساضز ضس ٜآٖ تطاتط است تا٘ .Y ;0/143 x1 :تایح تطضسی زازٞ ٜا زض خس٘ ،4 َٚطاٖ زاز زض سغح اعٕیٙاٖ  95زضصس
( ،)=α0/05زازٞ ٜا فطضی ٝصفط ( ) ضا ضز  ٚفطضی ٝپژٞٚص ( ) ضا تاییس ٔی ٕ٘ایٙس ،چطا و)Sig.;0/035 >=α 0/05( ٝ؛
تٙاتطایٗٔ ،ی تٛاٖ ٕ٘ٛز فّٕىطز واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی تط تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تاظاضیاتاٖ تیٕ ٝفٕط ٘مص زاضز.
 .4بحث يوتیجٍ گیری
ٔغاتك تا یافتٞ ٝای پژٞ ٚص حاضط اضظیاتی فّٕىطز واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی تط تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تاظاضیاتاٖ تیٕ ٝفٕط
٘مص زاضزٔٚ ،ی تٛاٖ ٌفت تغییطات ٘یطٚی ا٘سا٘ی تٛسظ فّٕىطز واضوٙاٖ لاتُ پیص تیٙی است٘ .تید ٝت ٝزست آٔس ٜتا ٘تایح
پژٞٚص ٞای فغاضز ٕٞ ٚىاضاٖ (ٔ ،)1390س٘ی ( ،)1388تاج اِسیٗ ٕٞ ٚىاضاٖ ( ٚ )1388اضتٍاضتع  ٚساِط ( ٓٞ )2008سٛ
استٕٞ .چٙیٗ یافتٞ ٝا ٘طاٖ زاز اضظیاتی فّٕىطز واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی تیطتط اظ ٔتٛسظ  ٚزض حس ٔغّٛتی است٘ .تیدٝ
ت ٝزست آٔس ٜتا ٘تایح پژٞٚص ٞای یساِٟی ٕٞ ٚىاضاٖ (ٟٔ ،)1392سٚی ( ،)1388سدازی  ٚﻏالٔی(٘ ٚ )1387قٕتی ()1384
 ٓٞس ٛاست .یافتٞ ٝا ٘طاٖ زاز و ٝاضظیاتی تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تاظاضیاتاٖ تیٕ ٝفٕط تیطتط اظ ٔتٛسظ  ٚزض حس ٔغّٛتی است.
٘تایح پژٞٚص ٞای فغاضز ٕٞ ٚىاضاٖ (ٔ ،)1390س٘ی ( ،)1388تاج اِسیٗ ٕٞ ٚىاضاٖ ( ،)1388اضتٍاضتع  ٚساِط ( ٚ )2008ضیاء
( ٓٞ )2004س ٛاست .یافتٞ ٝا ٘طاٖ زاز و ٝاظ و ٝفّٕىطز واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی تط تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تاظاضیاتاٖ تیٕٝ
فٕط ٘مص زاضز٘ .تید ٝت ٝزست آٔس ٜتا ٘تایح پژٞٚص ٔس٘ی ( ،)1388تاج اِسیٗ ٕٞ ٚىاضاٖ ( ،)1388عٛاضی ( ،)1380اضتٍاضتع
 ٚساِط ( ٚ )2008ضیاء ( ٓٞ )2004س ٛاست .زضتثیٗ ٘تیدٔ ٝی تٛاٖ ٌفت اضظیاتی اظ اتتسای ذّمت تطط  ٚزض شات  ٚوطزاض
اﻏّة ٔٛخٛزات ظ٘س ،ٜتٛ٘ ٝفی حضٛض زاضت ٚ ٝاساساً ٔثٙای ضفتاضٞای فغطی  ٚاوتساتی تطط تٛز .اضظیاتی فّٕىطز واضوٙاٖ،
فطایٙسی تسیاض ٔ ٚ ٟٓاظ حساس تطیٗ ٔسائّی است ؤ ٝسﺌٛالٖ ساظٔاٖ تا آٖ ضٚتٝضٞ ٚستٙس .تاٚخٛز سقی زائٓ زض عطاحی
سیستٓ ٞای تٟتط ٛٔ ٚثطتط تطای اضظیاتی واضوٙاٖ ،ضٛاٞس ٔ ٚساضن ٘طاٖ ٔی زٙٞس و ٝواضوٙاٖ اظ ایٗ سیستٓٞا ضاضی ٘یستٙس.
٘ ٚاتٛا٘ی زض عطاحی یه سیستٓ خأـ ،فسْ پطتیثا٘ی ٔسیطیت ،فسْ تٙاسة  ٚا٘غثاق سیستٓٞای اضظیاتی تا ٚالقیات ،اظ خّٕٝ
ٔطىالتی ٞستٙس ؤ ٝقٕٛالً اثطترطی اوثط سیستٓٞای اضظیاتی ضا زچاض اضىاَ ٔی ساظ٘س .چطاو ٝاضظیاتی فّٕىطز یىی اظ
ٔثاحث ٚیژٔ ٜسیطیت ٔٙاتـ ا٘سا٘ی استطاتژیه است  ٚاتعاض ٔٙاسثی تطای اضتمای فّٕىطز واضوٙاٖ  ٚساظٔاٖ ت ٝحساب ٔی آیس.
زض صٛضتی و ٝاضظیاتی فّٕىطز تا ّٔعٔٚات  ٚپیص ٘یاظ آٖ زض ساظٔاٖ عطاحی  ٚاخطا ضٛزٔ ،ی تٛا٘س ترطی اظ ٔسائُ ٔ ٚطىالت
ساظٔاٖ ضا ضٙاسایی وطز ،ٜزض خٟت حُ آٟ٘ا ضاٞىاضٞای فّٕی اضائ ٝوٙس .اضظیاتی فّٕىطزٍ٘ ،طش خأقی ت ٝفّٕىطز افطاز ٚ
ساظٔاٖ زاضز  ٚتا ساظٚواضٞایی ٔطرص تیٗ فّٕىطز فطزی  ٚساظٔا٘ی ٓٞافعایی ایداز ٔی وٙسٚ .تاتٛخ ٝت ٝایٙىٙٔ ٝاتـ ا٘سا٘ی،
اظ اضظ٘سٜتطیٗ ٔٙاتـ استطاتژیه ساظٔاٖٞا است  ٚعطحضیعی استطاتژیه آٖ زض ساظٔاٖٞا إٞیت ذاصی زاضزٔ .سیطیت ٔٙاتـ
ا٘سا٘ی ٘یع ترطی اظ ٔسیطیت است و ٝتا تأویس تط ٍ٘طش سیستٕی التضایی ،تا زیسی استطاتژیه ت ٝأٛض خصب  ٚتأٔیٗ ٔٙاتـ
ا٘سا٘ی ،پطٚضش  ٚت ٝساظی آٖ ،حفؼ ٍٟ٘ ٚساضی  ٚزض ٟ٘ایت ،تٝواضٌیطی ٔؤثط ٔٙاتـ ا٘سا٘ی زض ضاستای اٞساف استطاتژیه  ٚزض
تقأُ تا ضطایظ ٚ ٚیژٌیٞای تط ٖٚساظٔا٘ی  ٚزض ٖٚساظٔا٘ی ٔیپطزاظز .عطحضیعی استطاتژیه ٔٙاتـ ا٘سا٘ی ،فال ٜٚتط زضیافت ٚ
تدعی ٚ ٝتحّیُ اٞساف استطاتژیه ساظٔاٖ  ٚتطضسی زلیك ٔحیظ تیط٘ٚی  ٚزض٘ٚی آٖ ،تا تٛخ ٝتٔ ٝحسٚزیتٞا  ٚأىا٘ات ،اٞساف
استطاتژیهٙٔ ،اتـ ا٘سا٘ی  ٚزض ضاستای اٞساف ٔٛضز ٘ؾط تثییٗ  ٚاضائٔ ٝیضٛز؛ أا پژٞٚص حاضط زض وٙتطَ ٔ ٕٝٞتغیطٞای ٔٛثط
زض ٔٛلقیت پژٞٚص ٘ؾیط ٛٞش  ٚاستقساز تا ٔحسٚزیت ٔٛاخ ٟٝتٛز ِصا پیطٟٙاز ٔی ٌطزز؛ زض فطآیٙس اضظیاتی فّٕىطز صطفاً واض
 ٚفّٕىطز افطاز تا تٛخ ٝتٚ ٝیژٌی ٞایی  ٓٞچ ٖٛساتم ،ٝتحصیالت ،سٗ  ٚﻏیط ٜزض ٘ؾط ٌطفت ٝضٛز  ٚاظ ٔمایس ٝافطاز تا ٚیژٌی
ٞایی ٔتفاٚت ذٛززاضی ضٛز.
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Abstract
This study was conducted with the aim of understanding the role of evaluating employees' performance of
tourism industry on the improvement of human resources of Life Insurance Marketers of Mazandaran province.
This research is descriptive and correlational. The study population included all employees of the tourism
industry in 2015 with a number of 500 people. According to Morgan table, 217 persons were selected using
stratified random sampling. Measuring tool of data included questionnaires of performance evaluation and
improvement of human resources. The validity of questionnaire was confirmed by experts, including supervisor
and by calculating Cronbach's alpha, the reliability of the questionnaires of performance evaluation was
calculated 0.79 and improvement of human resources equal to 0.79 that showed that questionnaires are reliable
and desirable. Data analysis method was using descriptive statistics (frequencies and percentages, mean and
standard deviation) and inferential statistics (t test, Pearson correlation coefficient and multivariate regression
analysis) through SPSS22 software. The results showed that employees' performance evaluation of the tourism
industry has impact on the improvement of human resources of Life Insurance Marketers, so that the value of
this correlation is 0.143. Calculate the coefficient of determination ( =0.0205), indicating that 2.05 percent of
the changes of human resources is predictable by employees' performance.

Keywords: Performance evaluation, tourism industry, improvement of human resource, life insurance
marketers
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