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چكيده:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین شایستتیی و رشتد حرفتهاي کارکنتان اداره کتم محتی
زیست خراسان شمالی در سال  1391می باشد .فرضیه اصتلی ایتن پتژوهش ایتن استت کته :بتین
شایستیی و رشد حرفهاي کارکنان اداره کم محی زیست خراسان شمالی رابطه وجود دارد .به همین
منظور شایستیی به عنوان متغیر مستقم و رشد حرفهاي به عنوان متغیر وابستته متورد بررستی رترار
گرفته است .این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش هاي کاربردي محسوب می شتود .روش تحقیت
توصیفی و از نوع همبستیی می باشد .جامعه آماري شامم کلیته کارکنتان اداره کتم محتی زیستت
خراسان شمالی در سال  1391می باشد .حجم نمونه در این تحقی  100نفر مشخص شده که بتا
استتتفاده از روش سرشتتماري انتختتاب شتتدند .جهتتت جمتتت آوري اطنعتتات از پرسشتتنامه استتتاندارد
توانمندسازي عبداللهی و نوه ابراهیم شامم  30سئوال  5گزینته اي ممقیتال لیتترتر در پتند بعتد
مشایستیی ،خودمختاري ،مؤثر بودن ،معنی دار بودن و اعتماد داشتتنر و پرسشتنامه رشتد حرفته اي
داراي  19سئوال  5گزینه اي ممقیال لیترتر استفاده شده است .جهت تجزیه و تحلیم اطنعات از
نرم افزار  ،SPSSروش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .یافتههاي پژوهش نشتان متی-
دهد که بین شایستیی ،خودمختاري ،مؤثر بودن ،معنی دار بودن و اعتماد داشتن به تفتیك بتا رشتد
حرفهاي کارکنان رابطه وجود دارد.
كليد واژهها :رشد حرفهاي ،شایستیی ،خودمختاري ،مؤثر بودن ،معنی دار بودن ،اعتماد داشتن
 1دانش آموخته دانشیاه ازاد اسنمی واحد بجنورد ودانشجوي دکتري مدیریت آموزشی دانشیاه ازاد اسنمی واحدگرگان
 2دانش آموخته دانشیاه ازاد اسنمی واحد بجنورد ودانشجوي دکتري مدیریت آموزشی دانشیاه ازاد اسنمی واحدگرگان
 3دانش آموخته دانشیاه ازاد اسنمی واحد بجنورد ودانشجوي دکتري مدیریت آموزشی دانشیاه ازاد اسنمی واحد گرگان
 4دانش آموخته دانشیاه ازاد اسنمی واحد رامسر
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مقدمه
دوره کنونی حیات بشري با تحوالت و دگرگونیهاي شیفت انییزي همراه است .سازمانهتا بته
عنوان زیر مجموعهاي از حیات انسانی باید براي بقا و بالندگی ،خود را در رویارویی با ایتن تحتوالت
عظیم آماده کنند .منظور از این آمادگی ،آمادگی فناوري و تجهیزاتی نیست ،بلته آنها بایتد کارکنتان
یعنی سرمایههاي اصلی و ارزشمند سازمان را آماده سازندمعبداللهی و نوه ابراهیم11 :2008 ،ر.
در دو دهه گذشته ،نیرش سازمانها به انسان به شدت تغییر یافته است .انسان در ستازمانهتاي
امروزي معادل با کارگر نیست و صرفا انرژي متانیتی آنان مورد نظر نیست .سازمانها براي حفت و
توسعه موفقیتهاي خود به یك باور بزرگ دست یافتهاند و آن باور به انسان است .شاید بتوان اذعان
داشت که انسان مجددا در سازمانها کشف شده است ،به طوري که کارکنان سازمانهاي حرفهاي به
گردانندگان اصلی جریان کار و شرکاي سازمان تبتدیم شتدهانتد .بنتابراین نته تنهتا متدیران بایتد از
مهارتهاي رهبري برخوردار باشند ،بلته کارکنان نیز باید روشهایی را بیاموزند که بته ستمت ختود
رهبري پیش روندمروي و شینا47 :2005 ،1ر.
سازمانهاي امروز که در جو دانشمحور ،ررابتی ،مشتريگرا ،پاستخگتو ،کتارآفرین و تحتولگترا
فعالیت میکنند ،مستلزم دستیابی سریت به نیروي انسانی توانمند به عنوان ابزار ررابتی متیباشتند و
توانمندسازي نوعی راهبرد کنن و رابم ربولی است که ازآن براي بهبود مستمر استتفاده متیشتود و
یك عنمت اختصاري جهت به کارگیري شایستتییهتاي کارکنتان در روشتهاي ختنن و نتوآور در
تمامی جنبههاي عملتردي سازمان می باشدمکینن54 :2005 ،2ر.
ساده سازي شغم ،شتلی از ناتوانمندسازي است .تحقیقات اخیر تأکید میکننتد مشتاغم ستادهاي
که منجر به خستیی و کارهاي تتراري میشود ،نارضایتی ایجاد میکنتد و بتراي پترورش کارکنتان
ضعیف مناسب هستند و رواب صنعتی ضعیف را پرورش میدهند مصنعتی18 :1386 ،ر
توجه به موضوع شایستیی کارکنان در دو دهه اخیر اهمیت به خصوصی یافته و بته یتتی از دل
مشغولیهاي مدیران تبدیم شده است .شایستیی یتی از راهکارهاي مهم براي گسترش سازمانهتا و
. Roy & Sheena
. Kinla

1
2

بررسی رابطه بین شایستیی و رشد حرفهاي در کارکنان اداره کم محی زیست خراسان شمالی
87

انطبان با تغییرات خارجی است .محی کار امروزي به کارکنانی نیاز دارد که بتواننتد تصتمیم بییرنتد،
راه حم ارائه دهند ،خنریت داشته باشند ،در مقابتم کتار ختود پاستخیو باشتند .ایتن امتر از طریت
توانمندسازي کارکنان محق میشود و در صورت بهرهگیري از آن نه تنها تعهد کارکنان به ستازمان
بیشتر شده ،بلته در آنان حس اعتماد ،اهمیت ،ظرفیت و توانایی ایجاد متیشتود کته پیامتد آن یتك
محی کاري مثبت خواهد بودمگامینیان113 :2004 ،1ر .تحقیقات زیادي در خصتو

توانمندستازي در

داخم و خارج از کشور انجام گرفته است که در ذیم به صورت اجمال به برخی از آن اشاره خواهد شد.

پیشینه تحقی در داخم و خارج از کشور :
ابراهیمزاده و همتاران م1389ر دریافتند که عوامم موثر بر افزایش عملتترد نیتروي انستانی در
کارکنان دانشیاه پیام نور استان گلستان به ترتیب زیر میباشند :انییزههاي فردي با میتانیین 69.4
بیشترین تأثیر را در افزایش عملترد دارد .در رتبههاي بعدي ،غنیستازي شتغلی بتا میتانیین ،69.1
تفویض اختیار با میانیین  ،68.9آموزش شغلی بتا میتانیین  ،64.4ستبك متدیریت مشتارکتی بتا
میانیین  54.5و نیرش شغلی با میانیین  48.3کمترین اثر را بر افزایش عملترد دارد.
بیانی م1387ر با هدف ارزیابی میزان تاثیر توانمندسازي بتر بهبتود عملتترد کارکنتان شترکت
مخابرات استان گلستان نشان میدهد که تفویض اختیار به زیردستان در بهبود کتار و عملتترد آنتان
تاثیر زیاد دارد.
رنبري م1385ر تحقیقی با عنوان بررسی عوامم مؤثر بتر شایستتیی منتابت انستانی در شترکت
بهرهبرداري و توزیت آب استان گلستان انجام داده است .یافتههاي بدست آمده حاکی از آن است کته
بین عوامم سطح آموزشهاي ضمن خدمت کارکنان ،تفویض اختیار به کارکنان ،غنیستازي شتغلی،
انییزه درونی و فردي ،میزان اعمال سبك مدیریت مشارکتی کارکنان و میزان توانمندي رابطه وجود
دارد.
حسینی کاشانی م1385ر پژوهشی با عنوان بررستی ستطح شایستتیی کارکنتان زن وشناستایی
موانت بازدارنده شایستیی در ادارات کم شرکت مخابرات ایران ،چهتار دستته عوامتم تحتت عنتوان:
نیرش مدیر و کارکنان ،ضعف ارتباطات درون پرسنم ،ضعف دسترسی به اطنعات ،کیفیتتگرایتی و
. Gaminian
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ضعف در مدیریت عملترد براسال نتاید آزمون آماري تحلیلتی عتاملی بته عنتوان موانتت بازدارنتده
توانمندسازي معرفی نموده است.
حرآبادي فراهانی م1384ر با بررسی رابطه بین ساختارسازمانی و توانمندسازي کارکنان در تهران
اظهار میدارد که ساختار سازمانی شامم :ابعاد رسمیت ،تمرکز و پیچیدگی با توانمندسازي رابطه دارد.

محمدي م2005ر در تحقیقی تحت عنوان «ارزیتابی راههتاي توانمندستازي کارکنتان دانشتیاه
بیرجند» به توصیف و تحلیم توانمندسازي که به عنوان شیوه مناسب انییزش در عصر حاضر شناخته
شده است ،پرداخته شده است .این تحقی ضمن تشتریح رویتردهتا ،ابعتاد و عوامتم متؤثر ،راههتاي
مختلف توانمندسازي را بررسی مینماید .این پژوهش غنیسازي شغلی ،تفویض اختیار ،پاداش مبتنی
بر عملترد ،مدیریت مشارکتی ،سیستم پیشنهادها ،تشتیم تیمهاي کاري و مشارکت در هدفگتذاري
را بعنوان راههاي اصلی توانمندسازي مورد ارزیابی ررار میدهد .که نتاید از تأیید موارد فون بجز تیم-
سازي حتایت دارد.
ویو و شرت1م1996ر در تحقی خود به وجود رابطه بین توانمندي روانشناختی معلمتان و تعهتد
شغم پی بردند و بیان نمودهاند که بین مولفههاي توانمندسازي روانشناختی و رشتد حرفتهاي رابطته
وجود دارد.
اسپریتزر 2م1995ر با تحقی برتوانمندسازي کارکنان بدین نتیجه دست یافت که اعتماد به نفس
کارکنان ،دسترسی به اطنعات در مورد رسالت سازمان ،عملترد کاري کارکنان و رفتارهاي ختنن و
نوآورانه با توانمندسازي روان شناختی ارتباط مثبت و معناداري دارد و بیان نمود که بتین مولفتههتاي
توانمندسازي روانشناختی و رشد حرفهاي رابطه وجود دارد.
خسروي ،محمد علیم1391ر در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی رابطه رشد حرفتهاي،
فرسودگی و رضایت شغلی در معلمان مقطت ابتدایی مدارل عادي واستتثنایی شهرستتانهتاي شترن
استان گلستان پرداخت .یافتههاي پژوهش نشتان داد -1 :بتین رشتد حرفتهاي و فرستودگی شتغلی
معلمان مقطت ابتدایی مدارل عادي و استثنایی در سطح  0/01رابطه معتتول و معنتا داري وجتود
دارد -2 .بین رشد حرفهاي و رضایت شغلی معلمان مقطت ابتدایی مدارل عادي و استثنایی در سطح
. Wu, V. & Short, P.M
. Spreitzer

1
2

بررسی رابطه بین شایستیی و رشد حرفهاي در کارکنان اداره کم محی زیست خراسان شمالی
89

 0/05رابطه مثبت و معنادار وجود دارد -3 .بین رضایت شغلی و فرستودگی شتغلی معلمتان مقطتت
ابتدایی مدارل عادي و استثنایی در سطح  0/01رابطه معتتول و معنتادار وجتود دارد -4 .از نظتر
میزان رشد حرفهاي بین معلمان مقطت ابتدایی مدارل عادي و استثنایی تفاوت معنادار می باشتد-5 .
از نظر میزان فرسودگی شغلی بین معلمان مقطت ابتدایی مدارل عادي و استثنایی تفتاوت معنتاداري
وجود ندارد -6 .از نظر میزان رضایت شغلی بین معلمان مقطتت ابتتدایی متدارل عتادي و استتثنایی
تفاوت معناداري وجود ندارد.
این مقاله که نیاهی مختصر به رشد حرفهاي دارد درباره مراحتم رشتد حرفتهاي صتحبت کترده
است .سئوال پژوهش حاضر این است که آیا بین شایستیی و رشتد حرفتهاي کارکنتان اداره کتم محتی
زیست خراسان شمالی رابطه معنیدار وجود دارد؟ بر اسال این سئوال فرضیه هاي زیر تدوین شده است:

 .1بین خودمختاري و رشد حرفهاي کارکنان اداره کم محی زیست خراسان شمالی رابطه معنی-
دار وجود دارد.
 .2بین موثر بودن و رشد حرفهاي کارکنان اداره کم محی زیست خراسان شمالی رابطه معنیدار
وجود دارد.
 .3بین معنیدار بودن و رشد حرفهاي کارکنان اداره کم محتی زیستت خراستان شتمالی رابطته
معنیدار وجود دارد.
 .4بین اعتماد داشتن و رشد حرفهاي کارکنان اداره کم محتی زیستت خراستان شتمالی رابطته
معنیدار وجود دارد.
مدل مفهومی پژوهش :شتم  1-2نمایش مدل مفهومی پژوهش
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شايستگي

رشد حرفه اي

داشتن برنامه
خودمختاري
اكتشاف

موثر بودن

جمع آوري
اطالعات

معني دار بودن

تصميم گيري
جهت گيري واقع

اعتماد داشتن

گرايانه

روش
تحقی حاضر توصیفی و از نوع همبستیی میباشد .در این پژوهش با استفاده از  5سوال تحقی
و تعداد  2پرسشنامه سعی شده است که رابطه بین شایستیی و رشد حرفهاي کارکنان محی زیست
خراسان شمالی را مورد بررسی ررار داده و میزان تاثیر هریك از مولفههاي شایستیی و رشد حرفهاي
را با هم به دست آید .جامعه آماري در این تحقی کلیه کارکنتان اداره کتم محتی زیستت خراستان
شمالی هستند .در این پژوهش به جاي روش نمونهگیري از سرشماري استفاده شده و جامعته آمتاري
شامم کلیه افراد کارکنان اداره کم محی زیست خراسان شمالی متیباشتد .ضتریب آلفتاي کرونبتا
براي پرسشنامه توانمندسازي  96درصد و براي پرسشنامه رشد حرفهاي  90درصد محاستبه شتده
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است .دادههاي گرد آوري شده با استفاده از نرم افزار  SPSSو شاخصهاي میانیین ،میانه ،انحتراف
استاندارد ،آزمون کولموگروف  -اسمیرنف و ضریب همبستیی پیرسون تحلیم شدهاند.
یافتهها
نتاید یافتههاي تحقی در ارتباط با سئوال اصلی تحقی در جدول  1آمده است:
نتاید فرضیه اول در جدول  1نشان داده شده است:
جدول  -1ضریب همبستیی مشایستیی با رشد حرفهاير

شایستیی

رشد حرفهاي

شایستیی :ضریب همبستیی
سطح معناداري
تعداد

1
-100

رشد حرفهاي :ضریب همبستیی
سطح معناداري
تعداد

**0/540
0/001
100

**0/540
0/001
100
1
-100

** همبستیی در سطح معناداري  99درصد معنیدار میباشد.
نتاید آزمون همبستیی پیرسون مطاب جدول  1نشتان متیدهتد کته ضتریب همبستتیی بتین
شایستیی و رشد حرفهاي کارکنان برابر  0/540است و سطح معناداري آن برابربا  0/001بوده کته
از  0/01کوچكتر است .بنابراین با اطمینان  99درصد وجود ارتباط معناداري بین شایستیی با رشد
حرفهاي کارکنان مورد تأیید ررار میگیرد و چون  r=0/540بدست آمده است و  0<r>1میباشتد
نتیجه میگیریم که همبستیی از نوع مستقیم و نارص میباشد.
نتاید فرضیه دوم در جدول  2نشان داده شده است:
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جدول  -2ضریب همبستیی مخودمختاري با رشد حرفهاير

خودمختاري :ضریب همبستیی
سطح معناداري
تعداد
رشد حرفهاي :ضریب همبستیی
سطح معناداري
تعداد

خودمختاري
1
-100

رشد حرفهاي
**0/617
0
100

**0/617
0
100

1
-100

** همبستیی در سطح معنیداري  99درصد معنادار میباشد.
نتاید آزمون همبستیی پیرسون مطاب جدول  2نشتان متیدهتد کته ضتریب همبستتیی بتین
خودمختاري و رشد حرفهاي برابر  0/617است و سطح معناداري آن برابر با  0میباشد که از 0/01
کوچكتر است .بنابراین با اطمینان  99درصد وجود ارتباط معناداري بین خودمختاري با رشد حرفته-
اي مورد تأیید ررار میگیرد .چون  r= 0/617بدست آمده است و  0<r>1میباشتد ،همبستتیی از
نوع مستقیم و نارص میباشد.
نتاید فرضیه سوم در جدول  3نشان داده شده است:
جدول  -3ضریب همبستیی ممؤثر بودن با رشد حرفهاير

مؤثر بودن :ضریب همبستیی
سطح معناداري
تعداد
رشد حرفهاي :ضریب همبستیی
سطح معناداري
تعداد

مؤثر بودن
1
-100

رشد حرفهاي
**0/619
0
100

**0/619
0
100

1
-100

** همبستیی در سطح معناداري  99درصد معنیدار میباشد.
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نتاید آزمون همبستیی پیرسون مطاب جدول  3نشان میدهد که ضریب همبستیی بتین متؤثر
بودن و رشد حرفهاي کارکنان برابر  0/619است و سطح معناداري آن برابر با  0بوده کته از 0/01
کوچكتر است .بنابراین با اطمینان  99درصد وجود ارتباط معناداري بین مؤثر بودن و رشد حرفتهاي
کارکنان مورد تأیید رترار متیگیترد و چتون  r= 0/619بدستت آمتده استت و  0<r>1متیباشتد،
همبستیی از نوع مستقیم و نارص میباشد.
نتاید فرضیه چهارم در جدول  4نشان داده شده است:
جدول  -4ضریب همبستیی ممعنیدار بودن با رشد حرفهاير

معنیدار بودن

رشد حرفهاي

معنی دار بودن :ضریب همبستیی

1

**0/473

سطح معناداري

--

0/004

تعداد

100

100

رشد حرفهاي :ضریب همبستیی

**0/473

1

سطح معناداري

0/004

--

تعداد

100

100

** همبستیی در سطح معناداري  99درصد معنیدار میباشد.
نتاید آزمون همبستیی پیرسون مطاب جدول 4نشان میدهد که ضریب همبستیی بین معنیدار
بودن و رشد حرفهاي کارکنان برابر  0/473است و سطح معناداري آن برابربتا  0/004بتوده کته از
 0/01کوچكتر است .بنابراین با اطمینان  99درصد وجود ارتباط معناداري بتین معنتیدار بتودن بتا
رشد حرفهاي کارکنان مورد تأیید ررار میگیرد و چون  r=0/473بدست آمده است و  0<r>1می-
باشد ،همبستیی از نوع مستقیم و نارص میباشد.
نتاید فرضیه پنجم در جدول  5نشان داده شده است:
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جدول  -5ضریب همبستیی ماعتماد داشتن با رشد حرفهاير
اعتماد داشتن

رشد حرفهاي

اعتماد داشتن :ضریب همبستیی

1

**0/505

سطح معناداري

--

0/002

100

100

رشد حرفهاي :ضریب همبستیی

**0/505

1

سطح معناداري

0/002

--

تعداد

100

100

تعداد

** همبستیی در سطح معناداري  99درصد معنیدار میباشد.
نتاید آزمون همبستیی پیرسون مطاب جدول  5نشان میدهد که ضریب همبستیی بین اعتمتاد
داشتن و رشد حرفهاي برابر  0/505است و سطح معناداري آن برابر با  0/002بتوده کته از 0/01
کوچكتر است .بنابراین با اطمینان  99درصد وجود ارتباط معناداري بین اعتماد داشتن با رشد حرفه-
اي مورد تأیید ررار میگیرد .چون  r= 0/505بدست آمده است و  0<r>1میباشتد ،همبستتیی از
نوع مستقیم و نارص میباشد.
بحث و نتيجه گيري:

نتیجه این پژوهش نشان داد که بین شایستیی و رشد حرفهاي کارکنان اداره کم محی زیستت
خراسان شمالی مدر سطح  99درصدر رابطه وجود دارد .به نظر میرسد شایستیی از طریت افتزایش
خودمختاري ،تقویت حس مؤثر بودن و حس معنیداري و نیز اعتماد داشتن در کارکنان به آنها انییزه
و جسارت بیشتري در جهت داشتن برنامه ،اکتشاف ،جمت آوري اطنعتات ،تصتمیم گیتري و جهتت
گیري تصمیمات افزایش داده و در کم بهرهوري کارکنان را بسیار باالتر می برد .این نتاید ،بتا نتتاید
به دست آمده در تحقیقات رنبري م1385ر ،ویو و شرتم1996ر و اسپرتیزر م1995ر منطب است.
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یافتههاي این تحقی همچنین نشان داد که با اطمینان  %99میتتوان گفتت بتین شایستتیی و
رشد حرفهاي کارکنان اداره کم محی زیست خراسان شمالی رابطته وجتود دارد .بته نظتر متیرستد
احسال شایستیی در کارمندان باعث باال رفتن انییزه شده و توانایی کارمنتدان را در جهتت داشتتن
برنامه ،اکتشاف ،جمتآوري اطنعات ،تصمیمگیري و جهتگیري تصتمیمات افتزایش داده و در کتم
بهرهوري کارکنان را باالتر میبرد .این نتاید ،با نتاید به دست آمتده در تحقیقتات رنبتري م1385ر،
ابراهیم زاده و همتاران م1389ر ،ویو و شرتم1996ر و اسپرتیزر م1995ر منطب است.
یافتههاي دییر پژوهش مشخص ساخت که مدر سطح  99درصتدر بتین ختود مختتاري و رشتد
حرفه اي کارکنان اداره کم محی زیست خراسان شمالی رابطه وجود دارد .به نظر متیرستد احستال
خودمختاري در کارمندان باعث باال رفتن انییتزه شتده و توانتایی و جستارت کارمنتدان را در جهتت
برنامهریزي ،اکتشاف ،جمت آوري اطنعات ،تصمیمگیري و جهتگیري تصمیمات افتزایش داده و در
کم بهرهوري باالتر می برد .این نتاید ،یافتههاي تحقیقات پیشین از جمله رنبري م1385ر ،ابتراهیم
زاده و همتاران م1389ر ،ویو و شرتم1996ر و اسپرتیزر م1995ر را تایید میکند.
همچنین یافتههاي این پژوهش نشان داد که بین خود مختاري و رشد حرفهاي کارکنان اداره کم
محی زیست خراسان شمالی مدر سطح  99درصدر رابطه وجود دارد .به نظر میرسد احستال متؤثر
بودن در کارمندان نیز باعث باال رفتن انییزه شده و توانتایی کارمنتدان را در جهتت داشتتن برنامته،
اکتشاف ،جمت آوري اطنعات ،به خصو

در تصمیمگیري و جهتگیري تصتمیمات افتزایش داده و

بهرهوري کارکنان را باالتر میبرد .این نتاید ،با نتاید به دست آمتده در تحقیقتات رنبتري م1385ر،
ابراهیم زاده و همتاران م1389ر ،ویو و شرتم1996ر و اسپرتیزر م1995ر منطب است.
یافتههاي این پژوهش نشان داد که بین معنی دار بودن و رشد حرفهاي کارکنان اداره کم محی
زیست خراسان شمالی رابطه مدر سطح  99درصدر وجود دارد .به نظر میرسد احسال معنیدار بودن
در کارمندان باعث باال رفتن انییزه شده و توانایی کارمنتدان را در جهتت داشتتن برنامته ،اکتشتاف،
جمتآوري اطنعات ،تصمیمگیري و جهتتگیتري تصتمیمات را گستترش داده و در کتم بهترهوري
کارکنان را باالتر میبرد .این نتاید ،با نتاید به دست آمده در تحقیقات رنبري م1385ر ،ابتراهیم زاده
و همتاران م1389ر ،ویو و شرتم1996ر و اسپرتیزر م1995ر منطب است.
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یافتههاي دییر پژوهش مشخص ساخت که بین خود مختاري و رشد حرفهاي کارکنان اداره کتم
محی زیست خراسان شمالی مدر سطح  99درصدر رابطه وجود دارد .به نظر میرسد احسال اعتمتاد
داشتن در کارمندان باعث باال رفتن انییتزه شتده و توانتایی کارمنتدان را در جهتت داشتتن برنامته،
اکتشاف ،جمتآوري اطنعات ،تصمیمگیري و جهتگیري تصمیمات گسترش داده و در کم بهرهوري
کارکنان را باالتر میبرد .این نتاید ،با نتاید به دست آمده در تحقیقات رنبري م1385ر ،ابتراهیم زاده
و همتاران م1389ر ،ویو و شرتم1996ر و اسپرتیزر م1995ر منطب است.
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