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ی  در محیط های کارفرآيند های اجرايی بسیاری از 
باشند  رو به رو میروتیندر شرايط فعلی با شرايطی 

الیت و اين موضوع باعث می شود تا تمايز و اهمیت فع
که  ها برای افراد به چالش کشیده شود و اين احساس
ر  کار دارای اهمیت ذاتی می باشد به صورت مستم

.  کاهش يابد
ه را ناگزير بمديران از عوامل بسیار مهم که يکی 

می کند منسوخ شدن  چرخش شغلی استفاده از 
.  می باشدمهارت ها 

مقدمه
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ی  در مشاغل مختلف باعث مگردش صحیح پرسنل 
مستمر  شود که تناسب مشاغل با شاغلین آن ها به طور

الی و با توجه به اين که انسان در جهت تع. حفظ شود
رسنل  تکامل حرکت می کند، ثابت نگه داشتن مداوم پ
و نه در پست ها و مشاغل سازمانی نه به نفع سازمان

.به نفع کارکنان آن می باشد

مقدمه
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رخش  ارتباط بین عملکرد و چاين تحقیق به بررسی 
ان  سازمدر اين تحقیق که در . پرداخته استشغلی 

ت تا صورت گرفته است تالش شده اسهای بهداشتی 
مالی، مشتريان،عملکرد سازمانی در چهار بخش 

ل  مورد تحلیرشد و يادگیری و فرآيند های داخلی 
.  قرار گیرد
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:اهداف اين پژوهش عبارتند از

 ۹۵سال ارتباط بین گردش شغلی و عملکردتبیین
کارکنان در بخش مشتريان

۹۵سال تبیین ارتباط بین گردش شغلی و عملکرد
کارکنان در بخش مالی

۹۵سال تبیین ارتباط بین گردش شغلی و عملکرد
کارکنان در بخش فرآيند های داخلی

۹۵سال تبیین ارتباط بین گردش شغلی و عملکرد
کارکنان در بخش رشد و يادگیری
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:تحقیق عبارتند ازسواالت 

 ۹۵چه ارتباطی بین  گردش شغلی و عملکرد سال
کارکنان در بخش مشتريان وجود دارد؟

 ۹۵چه ارتباطی بین  گردش شغلی و عملکرد سال
کارکنان در بخش مالی وجود دارد؟

 ۹۵چه ارتباطی بین  گردش شغلی و عملکرد سال
کارکنان در بخش فرآيند های داخلی وجود دارد؟

 ۹۵چه ارتباطی بین  گردش شغلی و عملکرد سال
کارکنان در بخش رشد و يادگیری وجود دارد؟
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:تحقیق به شرح زير می باشندفرضیات 

۹۵ل ارتباط معنی داری بین  گردش شغلی و عملکرد سا
.کارکنان در بخش مشتريان وجود دارد

۹۵ل ارتباط معنی داری بین  گردش شغلی و عملکرد سا
.کارکنان در بخش مالی وجود دارد

۹۵ل ارتباط معنی داری بین  گردش شغلی و عملکرد سا
.کارکنان در بخش فرآيند های داخلی وجود دارد

۹۵ل ارتباط معنی داری بین  گردش شغلی و عملکرد سا
.کارکنان در بخش رشد و يادگیری وجود دارد
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دعملکروشغلیگردشبینکهاستدادهنشان

.داردوجودداریمعنیارتباط
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بینارتباطعنوانباتحقیقیدر(2016)کامکوتر
اينرسیبربهکارکنانشغلیعملکردوشغلیگردش
ايندر.اندپرداختهتجاریهایشرکتدرارتباط

.استشدهاستفادهعاملیتحلیلافزارنرماززمینه
ادهاستفپرسشنامهازهاشاخصاينسنجشبرای
کهاددنشانهابررسیايننتايجهمچنین.استشده

وجودعملکردوشغلیگردشبینداریمعنیارتباط
.دارد
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13

گردش شغلی

عملکرد

مالی

فرآيند داخلی

يادگیری و رشد

مشتريان

پژوهشمدل مفهومی 
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جامعه آماری

شتیبهدامراکزکارکنانراتحقیقاينآماریجامعه
8۵0افراداينتعداد.دهندمیتشکیلتهرانشمال

هنمونحجمکوکرانفرمولطبقکهباشدمینفر
گیرینمونهروشهمچنین.استشدهتعییننفر2۵6
جشسنمنظوربهتحقیقايندر.باشدمیایطبقه

وسیرمتحلیلروشازتحقیقهایمتغیربینروابط
به.دشاستفادهساختاریمعادالتمدلیابیقالبدر

,GFIهایشاخصازمدلبرازشبررسیمنظور

CFI, NFI, RMSEAشد.
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مراحل تحقیق



شغلیگردش 
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ف خود  که در آن کارکنان بین وظايف مختلفرآيندی 
.شوندبرای توسعه تجارب و تنوع جابه جا می 

انواع گردش شغلی
انیجابجائی درون سازمانی  و جابجائی بین سازم
گردش درون حرفه ای و گردش بین حرفه ای



مديريت گردش شغلی

17

کالت  که برنامه ريزی صحیح فرايند گردش و رفع مش
اثیر  توانند تشغلی می بر تعهد سازمانی و رضايت 

.باشندمثبت داشته 

 کردن زمان و فاصله تغییرات شغلیبهتر
بهتر کردن آموزش و راهنمايی



عملکرد سازمانی
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دهشانجامکارکیفیتوکمیتمعنایبهعملکرد
عملکرد.استسازمانياگروهفرد،يکتوسط

هبسازماندستیابیمیزاندهندۀنشانسازمانی
.باشدمیمالیوبازاریاهداف



ارزيابی عملکرد 
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ددگرمیاطالقهايیفعالیتواقداماتمجموعۀبه
ومکاناتاازبهینهاستفادۀسطحافزايشمنظوربهکه

هایشیوهوهاهدفبهدستیابیجهتدرمنابع
.گیردمیصورتاثربخشیوکارايیباتوأماقتصادی

دافاهکسبجهتدرپیشرفتمیزانترتیباينبه
شودمیارزيابیشدهتعیین



تغییرات در سنجش عملکرد

20

زمینۀ تغییر
سنجش عملکرد

سنتی
سنجش عملکرد  

متوازن
سنجش عملکرد يکپارچه

مرکز 
(تمرکز)توجه

تمرکز داخلی
تمرکز داخلی و 

خارجی
تمرکز بر روی نیازهای مربوط به ذی نفعان

چند بعدییک بعدیابعاد
ا و کاهش تمرکز روی ابعاد و تاکید زیاد روی فرض ه

ارتباط بین ابعاد

یرینبهبود امکانات فرآیند از طریق توسعۀ منابع زنوآوری و یادگیریهزینهمحرک ها

خارجی و مخالف رقابت–مقایسه ایمالی و غیر مالیمالیاهداف

کنترل هزینهسود مطلوب
ارتباط با هدایت  

راهبردی
ود  تحمل بهبود عملکرد از طریق تمرکز بر روی بهب

فرایند کسب و کار



هدف های گردش شغلی و رابطه آن با عملکرد
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ومديرتیهایروشاصالحمنظوربهشغلیگردش

نظارتی
کارآموزیمنظوربهشغلیگردش
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انسازمکليابخشتوسعهياگسترشمانندسازمان
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انگیزش،افزايشباانسانینیرویساختنکاراواثربخشی
کارکنانوریبهرهوشغلیرضايت

قلیلتوضايعاتازپرهیزامکانات،ازمناسبگیریبهره
کارکنانخدمتترکوغیبتمیزان
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سازمانخاصمشکالتحل



و اطالعاتداده ها روش و ابزار گردآوری 

25

.باشدمیپرسشنامهحاضرپژوهشابزار
از،ایکتابخانهروشبرعالوهتحقیقايندر

آوریجمعوآوردندستبهبرایپرسشنامه
تفادهاستحقیقهایفرضیهدربارهنیازمورداطالعات

.استشده



و اطالعاتداده ها روش و ابزار گردآوری 

26

شاملشغلیچرخشاثربخشیاستانداردپرسشنامه
شچرخبخشیاثرمیزانبررسیآنهدفوگويه11

.باشدمیسازماندرشغلی



روايی پرسشنامه

27

وکارشناساننظربراساسروايیتحقیقايندر
.استدهشتأيیدوبررسیدانشگاهاساتیدوخبرگان

ه،پرسشنامنهايیطراحیازبعدکهصورتبدين
آنهاودشفرستادهکارشناساناينبرایاصلینسخه

.دادندراخودنظر



روايی پرسشنامه
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وکارشناساننظربراساسروايیتحقیقايندر
.استدهشتأيیدوبررسیدانشگاهاساتیدوخبرگان

ه،پرسشنامنهايیطراحیازبعدکهصورتبدين
آنهاودشفرستادهکارشناساناينبرایاصلینسخه

.دادندراخودنظر



پايايی پرسشنامه
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روشازابزارپايايیتعیینبرایپژوهشايندر
ایآلفضريب.استشدهاستفادهکرونباخآلفای

گرشنبودنبعدیتکمیزانسنجشبرایکرونباخ
یریگاندازهکهمقوالتیسايروعقايدها،قضاوتها،
ايندرواقعدررود،میکاربهنیستآسانهاآن
ازانگويپاسخبرداشتحدچهتاشودمیبررسیجا

.استبودهيکسانسؤاالت



اعتبارفرمول ضريب آلفای کرونباخ برای تعیین
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پاسخ هایواریانس،J=پرسشنامهسئواالتتعدادآندرکه
هرنمراتجمعواریانس،J=2Sjسئوالبهآزمودنی هاهمه

S2=سئواالتهمهدرآزمودنی
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تحلیل آماریتکنیک های و روش ها 

31

اینمونهتکtآزمون
اينردشدهگرفتههاینمونهحجمکهاينبهتوجهبا

ازنتوامیلذا،باشدمیبزرگکافیحدبهتحقیق
.نموداستفادهحاضرتحقیقدرtآزمون



تحلیل آماریتکنیک های و روش ها 
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ایمتغیرهبودننرمالسنجشجهتپژوهش،ايندر

میادهاستفاسمیرنف-کولموگروفآزمونازتحقیق
.ستامتغیربودننرمالآزموناينصفرفرضوشود



مدل يابی معادالت ساختاری
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.است



مدل يابی معادالت ساختاری
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مدل يابی معادالت ساختاری
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.است



بررسی وضعیت تحصیالت در نمونه آماری
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درصد معتبر درصد فراوانیتحصیالت

فراوانی

درصد تجمعی 

فراوانی

434343لیسانس

فوق لیسانس و 

دکتری
5715100

100100کل

درصد افرراد  43می توان بیان نمود که 1با توجه به جدول 
درصرد دارای مردرک فروق    ۵7دارای مدرک لیسانس و 
.لیسانس و باالتر می باشند



بررسی وضعیت تحصیالت در نمونه آماری
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بررسی وضعیت سابقه کاری
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تجمعی درصد فراوانییمعتبر درصد فراواندرصد فراوانیسابقه کاری

333سال۵زير 

151519سال        10تا ۵

252544سال          1۵تا 10

333377سال        20تا 1۵

2323100سال به باال      2۵

100100کل

۵درصد افراد دارای زير 3.4توان بیان نمود که می با توجه به جدول 
سال سابقه کاری، 10الی ۵درصد افراد بین 1۵.47سال سابقه کاری،  

درصرد  33.21سال سابقه کراری،  1۵الی 10درصد افراد بین24.۹1
درصد افراد براالتر از  23.01سال سابقه کاری و 20الی 1۵افراد بین 

.سال سابقه کاری داشته اند20



بررسی وضعیت سابقه کاری
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توصیف متغیر های تحقیق

40

همچنرین  .بیشترين میانگین مربوط به شاخص عملکرد است
. اسرت کمترين میانگین در بخش گردش شغلی مشاهده شده
. اسرت انحراف از استاندارد در متغیر گردش شغلی باال بوده

همین مطلب را می توان در مورد واريانس مربوط بره ايرن   
ی توان از نظر چولگی و کشیدگی نیز م. متغیر مشاهده نمود

رمال بیان نمود که کلیه شاخص های مورد بررسی در سطح ن
.ارزيابی شده اند

چولگیکشیدگیانحراف استانداردمیانگیننام متغیر

4.1561.2810.1610.319گردش شغلی

4.2341.0870.1610.319عملکرد



بررسی نرمال بودن داده های تحقیق

41

یرار  سطح معنی داری شاخص های مورد مطالعه بیشتر از مع
. می باشند، توزيع اين شاخص ها نرمال می باشد0.05

سطح معنی داریتعدادمقدار آماره آزمونمتغیرها

0.4292560.178گردش شغلی

0.5222560.307عملکرد



بررسی نرمال بودن داده های تحقیق
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محاسربه  0.42۹در زمینه گردش شغلی مقدار آماره آزمون 
0.178شده است و همچنین سطح معنی داری اين آزمرون  

می باشد که ايرن  0.0۵محاسبه شده است که بیشتر از معیار 
.امر نشان بر نرمال بودن توزيع اين شاخص دارد

محاسبه شرده  0.۵22در زمینه عملکرد مقدار آماره آزمون 
0.307است و همچنین سرطح معنری داری ايرن آزمرون     

می باشد که ايرن  0.0۵محاسبه شده است که بیشتر از معیار 
.امر نشان بر نرمال بودن توزيع اين شاخص دارد



ی نیکويی برازش مدل تحلیل عاملهای شاخص
تائیدی چرخش شغلی

43

کلیه شاخص های مورد بررسی بره منظرور   
چررخش ارزيابی برازش مدل عاملی تايیدی 

.گرفتندپذيرش قرار ، مورد شغلی

وضعیتمقدار کسب شدهشاخص

CMIN/df2.348قبول

RMSEA0.075قبول



ی نیکويی برازش مدل تحلیل عاملهای شاخص
عملکردتائیدی 

44

وضعیتمقدار کسب شدهشاخص

CMIN/df2.58قبول

RMSEA0.065قبول

ه کلیه شاخص های مورد بررسی بر 
منظور ارزيابی برازش مدل عاملی

رار پذيرش ق، مورد عملکردتايیدی 
.گرفتند



اندازه گیرینیکويی برازش مدل شاخص های 
متغیرهای تحقیق

45

کلیه شاخص های مورد بررسی به منظور ارزيرابی بررازش  
. مدل عاملی تايیدی مورد پذيرش قرار گرفته اند

وضعیتمقدار کسب شدهشاخص

CMIN/df2.348قبول

RMSEA0.075قبول



اندازه گیرینیکويی برازش مدل شاخص های 
متغیرهای تحقیق
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دو کلیه شاخص های مورروابط همبستگی به صرورت 
يرا  0.۹بررسی شده و چنانچه دارای همبستگی به دو 

ا اينکره  بیشتر باشند، بايد با يکديگر ادغام شرده ير  
ل متغیری که دارای واريانس بیشتری اسرت در مرد  

يا بیشتر 0.۹متغیرهايی که همبستگی . می ماندباقی 
بسریار  داشته باشند به اين معنی است که يک موضوع

.می سنجندنزديک به هم را 



اندازه گیرینیکويی برازش مدل شاخص های 
متغیرهای تحقیق
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اندازه گیرینیکويی برازش مدل شاخص های 
متغیرهای تحقیق
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وضعیتمقدار قابل قبولمقدار کسب شدهشاخص

CMIN/df2.987 قبول3مقدار کمتر از

RMSEA0.0754RMSEA<0.08قبول



برازش مدل معادله ساختاریشاخص های 

49



برازش مدل معادله ساختاریشاخص های 

50

وضعیتمقدار کسب شدهشاخص

CMIN/df2.567قبول

RMSEA0.0745قبول

ون آزم)تحقیق مولفه های ضرائب رگرسیونی 
(فرضیات

بر مولفهتاثیر مولفههفرضی
ضريب 

رگرسیونی
عدد 

نتیجهمعناداری

تائید0.485.85عملکردچرخش شغلی1



ارتباط بین ابعاد عملکرد و چرخش شغلی

51



52

ارتباط بین ابعاد عملکرد و چرخش شغلی

EstimateS.E.C.R.Pوابستهمستقل
رد  /تايید

ارتباط

تایید***0.250.222.87عملکرد مالی--->چرخش شغلی

-->چرخش شغلی
فرآیند های 

داخلی
رد***0.080.121.11

تایید***0.480.326.85رشد و یادگیری--->چرخش شغلی

تایید***0.530.387.12مشتریانچرخش شغلی



نتايج تحلیل عاملی تأيیدی چرخش شغلی

53

محاسبه شرده  2.34مقدار کای دو بر درجه آزادی 
. و کمتر از آن می باشد3استاندارد اين مقدار . است

ا اين به آن معنی است که مدل مورد نظر هماهنگ بر 
. تالگوی همپراشی بین متغیرهای مشاهده شده اسر 
ان در نهايت ريشۀ میانگین مجذورات تقريب يرا همر  

RMSEA  کره  . محاسبه شده اسرت 0.07۵مقدار
یان می باشد و بنابراين می توان ب0.08کمتر از معیار 

ی نمود که برازش مدل به طور کلی در سطح مناسرب 
.ارزيابی می شود



عملکردنتايج تحلیل عاملی تأيیدی 

54

محاسبه شرده  2.۵8مقدار کای دو بر درجه آزادی 
. و کمتر از آن می باشد3استاندارد اين مقدار . است

ا اين به آن معنی است که مدل مورد نظر هماهنگ بر 
. تالگوی همپراشی بین متغیرهای مشاهده شده اسر 
ان در نهايت ريشۀ میانگین مجذورات تقريب يرا همر  

RMSEA  ر که کمت. محاسبه شده است0.06۵مقدار
مود می باشد و بنابراين می توان بیان ن0.08از معیار 

که برازش مدل به طرور کلری در سرطح مناسربی     
.ارزيابی می شود



یق با نتايج بررسی روابط بین متغیر های تحق
استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری
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رد ارتباط/تايید.EstimateC.Rوابستهمستقل

تایید0.485.85عملکردچرخش شغلی

تایید0.252.87عملکرد مالیچرخش شغلی

چرخش شغلی
فرآیند های 

داخلی
رد0.081.11

تایید0.486.85یرشد و یادگیرچرخش شغلی

تایید0.537.12مشتریانچرخش شغلی



نتیجه گیری
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لکررد و  در اين تحقیق تمرکز بر بررسی رابطه بین عم
در در اين تحقیق عملکررد . چرخش شغلی بوده است

ای قالب چهار بعد مالی، رشد و يادگیری، فرايند هر 
ايرن ابعراد در  . داخلی و مشتريان مطرح شده است

. قالب مدل کارت امتیازی متوازن مطرح شده اسرت 
ق از به منظور بررسی رابطه برین متغیرهرای تحقیر   

.  روابط رگرسیونی استفاده شده است



ال چه ارتباطی بین  گردش شغلی و عملکرد س
کارکنان در بخش مشتريان وجود دارد؟۹۵

57

رگرسریونی  شرود و ضرريب   اين رابطه تايیرد مری   
محاسبه شده است که نشان0.0.۵3استاندارد مقدار 

م می دهنده رابطه ای با شدت متوسط و از نوع مستقی
.باشد



ال چه ارتباطی بین  گردش شغلی و عملکرد س
کارکنان در بخش مالی وجود دارد؟۹۵

58

رگرسریونی  شرود و ضرريب   اين رابطه تايیرد مری   
محاسبه شده است کره نشران   0.2۵استاندارد مقدار 

م می دهنده رابطه ای با شدت متوسط و از نوع مستقی
.باشد



ال چه ارتباطی بین  گردش شغلی و عملکرد س
د کارکنان در بخش فرآيند های داخلی وجو۹۵

دارد؟

59

اندارد و ضريب رگرسیونی استشود اين رابطه رد می 
د محاسبه شده است که نشان از عدم وجو0.08مقدار 

.ارتباط بین دو متغیر می باشد



ال چه ارتباطی بین  گردش شغلی و عملکرد س
کارکنان در بخش رشد و يادگیری وجود ۹۵

دارد؟

60

رگرسریونی  شرود و ضرريب   اين رابطه تايیرد مری   
محاسبه شده است که نشران  0.48استاندارد مقدار 

م می دهنده رابطه ای با شدت متوسط و از نوع مستقی
.باشد



ملکردنتايج بررسی رابطه بین چرخش شغلی و ع

61

رگرسریونی  شرود و ضرريب   اين رابطه تايیرد مری   
محاسبه شده است که نشران  0.48استاندارد مقدار 

م می دهنده رابطه ای با شدت متوسط و از نوع مستقی
ود بنابراين می توان بیان نمرود کره برا بهبر    .  باشد

.چرخش شغلی می توان عملکرد را نیز بهبود داد



جمع بندی نتايج
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عملکررد و چررخش شرغلی   بین رابطه معنی داری 
د و رش، عملکرد مالیهمچنین رابطه بین . وجود دارد

ده با چرخش شرغلی تايیرد شر   مشتريانو يادگیری
متغیر فرآينرد هرای داخلری و    در اين رابطه . است

. استعملکرد مورد تايید قرار نگرفته



جمع بندی نتايج

معنیارتباطمالیعملکردوشغلیچرخشبین
ردعملکبهبودمنظوربهبنابراين.داردوجودداری
همماينبهشغلیچرخشافزايشباتوانمیمالی
.يافتدست

63



جمع بندی نتايج

تباطاريادگیریورشدعملکردوشغلیچرخشبین
دبهبومنظوربهبنابراين.داردوجودداریمعنی

بهشغلیچرخشافزايشباتوانمیمالیعملکرد
.يافتدستمهماين

64



جمع بندی نتايج

معنیارتباطمشتريانعملکردوشغلیچرخشبین
ردعملکبهبودمنظوربهبنابراين.داردوجودداری
همماينبهشغلیچرخشافزايشباتوانمیمالی
.يافتدست

65
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