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 "این مقاله با حمایت علمی و مادی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است"

ه اقتصادی، وری نیروی انسانی در منطقه ویژبررسی رابطه تفویض اختیار به کارکنان و توانمندسازی آنان با بهره

(بندر امام خمینی )ره  

 نویسنده :پناهی،الهام 

Email:e13592000@yahoo.com 

(امام خمینی)ره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و کارشناس اداره آموزش سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر  

 چکیده

 و ها ظرفیت از بهینه استفاده و کارکنان وری بهره افزایش برای موثر ابزارهای از یکی کارکنان توانمندسازیو تفویض اختیار به

رکنان و هدف این پژوهش بررسی رابطه تفویض اختیار به کا .است سازمانی اهداف راستای در آنها گروهی و فردی های توانایی

ر هدف وری نیروی انسانی در منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی )ره( است. روش پژوهش از نظدسازی آنان با بهرهتوانمن

ینی )ره( کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آمار پستهای کلیدی و ستادی اداره کل منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خم

ی نفر محاسبه و نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردوار 222اد نمونه بود که با استفاده از فرمول کوکران، تعد

اسمیت و  گلد و هرسی انسانی نیروی وری، بهره(۶۹۹۱) صنعتی جامعه اختیار اطالعات سه پرسشنامه، پرسشنامه تفویض

است. داده ها با نرم افزار  (۶۹۹1) اسپریتزر توسط کارکنان توانمندسازی SPSS   تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان ۶۹نسخه 

ود دارد و وری نیروی انسانی رابطه مثبت و معناداری وجداد که بین تفویض اختیار به کارکنان و توانمندسازی آنان با بهره

.ستوری کارکنان ابینی کننده مناسبی برای بهرهآزمون رگرسیونی نشان داد که تفویض اختیار به کارکنان پیش  

واژه: تفویض اختیار، توانمندسازی، بهره وری. کلید  
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 "این مقاله با حمایت علمی و مادی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است"

 مقدمه

 آن از. است ونىگوناگ عوامل ترکیب تکامل و نتیجة و نیست خاصى عوامل از متأثر انسانى نیروى ورىبهره فرایند تردید بدون 

(. ۶811ه و همکاران، زادباشد )شریف داشته کاربردى جنبه باید پس لزوماً نبوده، انتزاعى اى مقوله ورىبهره که جایى

)باروت است وری افزایش بهره نیاز پیش واقع، در و وریبهره افزایش در اساسی و اصلی عوامل از یکی کارکنان توانمندسازی

 یهمه او. است فرهیخته کارکنان توانمندکردن مرهون رشد اقتصادی، ،(۶۹۹۹) دراکر نظر از .(۶8۹8کوب و همکاران، 

 بهره زایشنهایت، اف در و انسانی نیروی توانمندشدن از ناشی را یافته توسعه کشورهای در حاضر ناقتصادی قر های پیشرفت

 باید موارهه رهبری و مدیریت بنابراین نگرد،می ی داراییدیده به علمی کارکنان به مدیریت نظر صاحب این. داند می آنان وری

 سانی، ایجادان نیروی مستمر آموزش دراکر پیتر که است رو این از. اشدب دارایی این وری ارتقاء بهره و نگهداشت و حفظ فکر به

 هرهب ارتقاء در مهم عوامل و الزامات از سازمانی را ساختار تجدید و کارکنان خودگردانی و استقالل دائم، نوآوری برای زمینه

 ،انسانی نیروی توانمندسازی از گرفتن کمک سازمان با (. مدیران۶811نوه ابراهیم،  و عبدالهی) داند می فرهیخته کارکنان وری

 و کارکنان مان،ساز هم مسیر، این و شود تر کیفی و بیشتر تولید به منجر و رود ها باالتر آن یانگیزه و توان که شوند می باعث

 نیروى ورى بهره افزایش بر مؤثر (. عوامل۶۶8۹ نریموسایی،) کند می راضی و ور بهره را کشور و جامعه کل، در و هم مشتریان

 انگیزش ارتقاء کارکنان؛ و مدیران مستمر شغلى (: آموزش۶8۹2 طاهرى،)باشد زیر  مسائل ترین مهم شامل تواند مى انسانى

 نظام رارىبرق کارکنان؛ و مدیران خالقیت ابتکار منظور به مناسب هاى زمینه ایجاد بیشتر؛ و بهتر کار براى کارکنان میان

 است؛ نترلىخودک عامل که اجتماعى انضباط و کارى وجدان تشویق؛ و تنبیه نظام برقرارى و عملکرد رب مبتنى پرداخت مناسب

 .ورام بر سازمان هاى سیاست تسلط و حاکمیت تقویت دارند؛ کلیدى و حساس نقش که هایى روش و سیستم در تحول

سازمانی  اثربخشی و کارکنان وانمندسازی( نشان دادند که بین ت۶8۹2(؛ احمدی و همکاران )۶811مالحسینی و همکاران)

 تفویض بین که دهد می نشان (۶8۹۶آمده از پژوهش حاتمی و همکاران ) بدست رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد. نتایج

 و قیممست رابطه سازمان تصمیمات و قوانین اعتبار و سازمان حمایت, توانایی: شامل وریبهره های ازمولفه برخی با اختیار

 بهره کاهش و افزایش به منجر اختیار تفویض مقدار کاهش و افزایش که گردید مشخص اساس این بر و دارد، وجود داری نیمع

وری نیروی انسانی می گردد . آگری۶ و همکاران )22۶2( به بررسی سرمایه انسانی و بهرهوری نیروی کار در شرکت های 

بتی وجود وری آنان رابطه مثیق نشان داد که بین آموزش کارکنان و بهروهپرداخته است. نتایج تحق قایدر شرق آفر یدیتول

دارد. به بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در پروژه های ساختمانی در زیمباوه پرداختهاند. نتایج تحقیق چیگارا2 و 

 زات،یو تجه تیدستمزد، مناسب / کفا دهد که در دسترس نبودن مواد، پرداخت اواخر از حقوق و ینشان م (22۶2همکاران )

تند. برنامه هس مباوهیکار در ز یروین یبهره ور عوامل بر نیپنج عامل مهم تر ،یانسان یروینظارت، و فقدان مهارت ن یتیکفا یب

 یتژترااس انیدر م ن،کارگرا یبرا یپرداخت حقوق و توسعه مداوم حرفه ا ،یتدارکات ستمیمناسب کار، منابع کارآمد س یزیر

                                                           
1 Aggrey 

2 Chigara 
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 "این مقاله با حمایت علمی و مادی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است"

های مداخله به منظور بهبود در محل بهره وری نیروی کار توصیه می شود. شریف8 و همکاران )22۶2( عومامل موثر بر روی 

( 1کار؛ ) یروی( عدم نظارت ن2کار با تجربه. ) یروی( کمبود ن8. )کار  ( مهارت2در پرداخت؛ ) ری( تاخ۶کار: ) یروین یبهره ور

دمای ( ب۶2) ،ی( وضوح مشخصات فن۹( رطوبت باال، )1) ،یساخت و ساز فقدان رهبر رانی( مد7( اضافه کار، )۱کار؛ ) زهیانگ

مناسب محیط کار، میباشد. پولیتس2 )2221( به این نتیجه رسید که بعد گسترده رهبری ، خود مدیریتی و اندازه محیط کار 

شود .  ییت مقوری و خالمنجر به بهره  

 رایب زیردستان به الزم اختیارات واگذاری به که مدیران است نیاز مورد های مهارت ترین مطرح از اختیار از سویی تفویض

 اساسی عوامل از اختیار تفویض  گردد. می وظایف اطالق انجام قبال در ایشان در مسؤولیت احساس ایجاد و انجام وظایف

 و مشارکت ارتقای تعهد، توانمندی، دانش، افزایش موجب و شده محسوب کارکنان و  توانمندسازی سازمان کارایی ارتقای

 و ارکنانک رشد برای ایجاد فرصتی و تصمیمات و ها فعالیت بر کنترل ایجاد احترام، و ایجاد اعتماد کارکنان، نفس به اعتماد

 خدمات و هشد سازمان و عملی فکری نیروی افزایش موجب نیز روانی بعد نظر از. گردد پیشرفت می برای کارکنان سازی آماده

-ضعیفی ) باشد می سازمان مربوطه و فرهنگی های ویژگی به مشروط اثرات این که گردند اجرا می کارآمدتری گونه به وظایف

 افزایش در آن نقش و تمرکززدایی زمینه در (2222تریسمن) سوی از که تحقیقی (. در271: ۶8۹۶محمدی و همکاران، 

 یدگرد است، مشخص گرفته صورت اختیار تفویض و تمرکززدایی زمینه در کشور ۶۱2 تجربه بررسی با کارایی دولت و کیفیت

 و آن یتکیف افزایش و سازمانها امور اداره دولت،تسریع هایهزینه کاهش اختیار، تفویض صحیح اجرای پیامدهای مهمترین که

 نشان (۶8۹2تحقیق پرموزه ) نتایج .(۶81۹باشد)عباس زاده و همکاران، اجرا می هایشیوه در نوآوری افزایش مهمتر همه از

 و گیری متصمی,  فردی ابعاد بین همچنین دارد وجود داری معنی رابطه کارکنان وری بهره میزان و اختیار تفویض بین که داد

 هبهر بر را رتاثی بیشترین گیری تصمیم بعد که دارد وجود معناداری رابطه کارکنان وری بهره میزان و اختیار تقویض نوآوری

 وری بهره های ازمولفه برخی با اختیار تفویض بین که دهد می ( نشان۶8۹۶از تحقیق حاتمی ) آمده بدست نتایج .وری دارد

 اساس این بر و دارد، وجود داری معنی و مستقیم رابطه سازمان تصمیمات و قوانین اعتبار و سازمان حمایت, توانایی: شامل

مشخص گردید که افزایش و کاهش مقدار تفویض اختیار منجر به افزایش و کاهش بهره وری نیروی انسانی میگردد. نتایج 

تحقیق توتار1 و همکاران )22۶۶( نشان داده است که تفویض اختیار کارمند، تاثیر مثبتی برایجاد انگیزه و پیشرفت در عملکرد 

 ایجاد برای مهمی کننده بینی پیش متغیر ،کارمند اختیار تفویض که کردند مشخص تحقیق های داده همچنین. دارد کارمندان

۱)22۶2( نشان داد که تفاوت معنی داری  انگیزه و پیشرفت در عملکرد کارمندان است. یافته های پژوهش گادریو و بالنچارد

یار، اخت بین میزان عملکرد کارمند قبل و بعد از اجرای توانمندسازی، از طریق تاکید بر اجرای عوامل توانمندسازی، تفویض

 .وجود دارد مدیریت مشارکتی و تشویق و پاداش دادن به کارمند

                                                           
3 Sherif 

4 Politis 

5 Tutar 

6 Gaudreau &  Blanchard   
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 "این مقاله با حمایت علمی و مادی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است"

 و نانکارک وری بهره منظور افزایش به مؤثر های روش از کارکنان و تفویض اختیار توانمندسازی که گفت باید نهایت در

 ضرحا پژوهش در که باشد یم سازمانی اهداف راستای در ها آن و گروهی فردی هایتوانمندی و ها ظرفیت از بهینه یاستفاده

.شود می پرداخته کارکنان فردی وریبهره بر ابزارها را نقش این بررسی به  

 روش تحقیق

حقیق و پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحقیق از نوع همبستگی است. در این تحقیق باتوجه به موضوع ت

و ستادی  پستهای کلیدی "گان مدرک  دیپلم و باالتر )روزکار( که اساساسطح علمی پرسشنامه ها حجم نمونه را ازبین دارند

امعه آماری دهند، انتخاب شدند برای این کار ازکلیه افراد جاداره کل منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی )ره( را تشکیل می

ار گرفت شد. مدنظر قرح مختلف راشامل مینفر از نیروهای روزکار با سطح تحصیل دیپلم به باال از سطو 122مدنظر که شامل 

ادفی گیری به صورت تصشدند. روش نمونه انتخاب پژوهش نمونه عنوان به کارکنان از نفر 222 فرمول کوکران با از استفاده و با

که  (۶۹۹۱) صنعتی جامعه اختیار پرسشنامه تفویض -۶ساده می باشد. برای گرداوری اطالعات از سه پرسشنامه استاندارد 

 های دام ثر،مو اختیار تفویض اجرای موثر، اختیار تفویض ریزی برنامه موثر، اختیار تفویض مزایای)گویه و چهار بعد  28دادرای 

 نیروی وری بهره استاندارد پرسشنامه-2در این پژوهش از سه بعد آن استفاده شد و  (موثر اختیار تفویض مسیر در موجود

 از سازمان در انسانی نیروی وری بهره میزان ارزیابی آن هدف و بوده سوال 2۱ دارای که باشد می اسمیت گلد و هرسی انسانی

 توانمندسازی پرسشنامه -8و ( سازگاری اعتبار، بازخورد، انگیزش، سازمانی، حمایت شناخت، و درک تونایی،)  مختلف ابعاد

 داری معنی ،(گویه8) بودن موثر بعد چهار السو ۶2 در پرسشنامه. است شده طراحی( ۶۹۹1) اسپریتزر توسط کارکنان

پایایی پرسشنامه با کمک آلفای  .سنجد می را( گویه8( )تعیینی خود) انتخاب حق و( گویه8) شایستگی احساس ،(گویه8)

./. محاسبه شد18/. و 12/.، 17کرونباخ به ترتیب   

 یافته های تحقیق

دارد ی آنان رابطه وجودتفویض اختیار به کارکنان و بهره ور فرضیه اول: بین . 

 تفویض اختیار به کارکنان و بهره وری آنان(: نتایج آزمون همبستگی بین 2جدول) -1

وریبهره متغیر  

 میزان همبستگی درجه آزادی سطح معناداری

 تفویض اختیار

222./  22۶ 

1۶./  

/.2۹  موثر اختیار تفویض  
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 "این مقاله با حمایت علمی و مادی سازمان بنادر و دریانوردی به انجام رسیده است"

موثر اختیار تفویض ریزی برنامه  22./  

موثر اختیار تفویض اجرای  12./  

 

توجه به نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول باال، و سطح معناداری محاسبه شده، بین متغیرهای با 

 با موثر( اختیار تفویض موثر و اجرای اختیار تفویض ریزی موثر، برنامه اختیار تفویض اختیار به کارکنان و ابعاد آن )تفویض

توان اذعان کرد (. می05/0p/. رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد )12/.، و 22/.، 2۹/، 1۶به  ترتیب میزان  ،آنانبهره وری 

 یابد.وری آنان نیز افزایش میکه با بهبود تفویض اختیار به کارکنان و ابعاد آن، بهره

دارد رابطه وجودتوانمندسازی کارکنان و بهره وری آنان  فرضیه دوم: بین  . 

 توانمندسازی کارکنان و بهره وری آنان(: نتایج آزمون همبستگی بین 2جدول) -2

وریبهره متغیر  

 میزان همبستگی درجه آزادی سطح معناداری

 توانمندسازی

222./  22۶ 

12./  

بودن موثر  21./  

داری معنی  18./  

 احساس

 شایستگی
8۹./  

انتخاب حق  1۶./  

 

ه نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول باال، و سطح معناداری محاسبه شدده، بدین متغیرهدای    با توجه ب

بده  ترتیدب    ،بهدره وری آندان   بدا  انتخاب( حق و  شایستگی احساس داری، معنی بودن، توانمند سازی کارکنان و ابعاد آن )موثر

تدوان اذعدان کدرد کده بدا بهبدود       (. مدی 05/0pو مثبتدی وجدود دارد )  /. رابطده معندادار   1۶/. و 8۹/.، 18/.، 21/، 12میزان 

 یابد.  وری آنان نیز افزایش میتوانمندسازی کارکنان و ابعاد آن،بهره
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کنان باشدوری کاربینی کننده بهرهپیش تواندفرضیه سوم: تفویض اختیار و توانمندسازی می . 

سیون خطی تک متغیره )روش اینتر( نتایج ذیل بدست آمد:در این فرضیه با استفاده از رگر  

 بر بهره وری کارکنان تفویض اختیار و توانمندسازیرگرسیون تاثیر همزمان  خالصه نتایج آزمون(: 3) جدول -3

 

کند که آیا رابطه خطی بین متغیرها وجود داد یا نه، یا به عبارتی اگر )این آمداره مشخدص می F( ۱1/۶۹۱میزان آماره )

باشد، و پیش فرض دیگر آزمون کمتر باشد، مدل رگرسیونی معنادار می 1/2ری بدست آمده از میزان میزان سطح معنادا

تفویض اختیار دهد که بین متغیرهای )سطح معناداری مشاهده شده، نشان می 8(. درجدول 05/0pباشد()رگرسیون می

(. ضریب تعیین مشاهد شده 05/0p) دارد خطی رابطه 1۹/2 معناداری سطح در با بهره وری کارکنان( و توانمندسازی

کنند و براساس میزان را تبیین می وری کارکناناز تغییرات در بهره 72/2 تفویض اختیار و توانمندسازیدهد که نشان می

 (.05/0p)(=12۱/2Betaت)وری کارکنان اسبینی کننده مناسبتری برای بهرهبتا در جدول فوق تفویض اختیار، پیش

 نتیجه گیری

موثر  اختیار تفویض ریزی موثر، برنامه اختیار های تحقیق نشان داد که بین تفویض اختیار به کارکنان و ابعاد آن )تفویضیافته

عان کرد که با بهبود تفویض توان اذرابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.  می  بهره وری آنان با موثر( اختیار تفویض و اجرای

 بزرگ سازمانهای ویژه به ادارات و سازمانها در اختیار یابد. تفویضوری آنان نیز افزایش میاختیار به کارکنان و ابعاد آن، بهره

 دادهایاستع و توانایی به را الزم توجه اختیار تفویض اصول گری بکار در که ترند موفق مدیرانی اما. است ناپذیر اجتناب امری

 سوی به را سازمان مسئولیت حیطه وظایف بهتر چه هر انجام در آنان مشارکت و پرورش ضمن و باشند ، داشته دستان زیر

 پویایی و حیات مدیریت و سازمان به مدیریتی، افزارهای نرم مهمترین از یکی عنوان به اختیار، تفویض دهند سوق عالی اهداف

 میزان آن، بودن متمرکز غیر و متمرکز آن، ماموریت و اهداف سازمانی، تشکیالت و ساختار بر باید اختیار تفویض. بخشد می

 و کرده مرتفع را امور واگذاری در ابهام گونه هر باید مدیران اختیار تفویض در .باشد استوار...  و آن بودن ای حرفه و تخصصی

 ارزشیابی و کنترل سیستم اجرای و تدوین مستلزم اختیار یضتفو اینکه باالخره و نماید تقویت را دستان زیر در انگیزش عمل
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 تفویض اختیار

18./  72/2  ۱1/۶۹۱  222/  

278/2  12۱/2  77/۹  228/2  

812/2 توانمندسازی  8۹8/2  28/7  22۶/2  
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نتیجه  .نماید ارائه شونده تفویض به را الزم خوردهای باز و یافته آگاهی شده تفویض فعل عملیات فرایند از همواره مدیر تا است

 ( همخوانی دارد.2222( و تریسمن)۶8۹2این فرضیه با نتایج پرموزه )

 حق و  گیشایست احساس داری، معنی بودن، اد که بین توانمند سازی کارکنان و ابعاد آن )موثرهای تحقیق نشان دیافته

بعاد توان اذعان کرد که با بهبود توانمندسازی کارکنان و ابهره وری آنان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. می با انتخاب(

 آن از که انسانی های توانایی از برداری بهره برای را ای بالقوه های ظرفیت یابد. توانمندسازیوری آنان نیز افزایش میآن،بهره

 د،دهن حیات ادامه امروزی پویای و پیچیده دنیای در بخواهند ها سازمان هرگاه. گذارد می اختیار در شود، نمی کامل استفاده

 و زندگی. رسانند می نفع سازماشان و خود به دتوانمن کارکنان. دهند قرار استفاده مورد و کرده مهار را بالقوه نیروهای این باید

 خود ارافک و ابداعات بهترین افتخار، و مالکیت هیجان، احساس با کارکنان توانمند، سازمان در. دانند می هدفمند را خود شغل

 امروز یکار طمحی. دهند می ترجیح خود منافع بر را سازمان منافع و کنند می کار مسئولیت احساس با گیرند، می کار به را

ن فرضیه با نتایج ای .دهند ارائه هایی حل راه موجود، مشکالت برای و بگیرند مناسب های تصمیم تا دارد نیاز کارکنانی به نیز

.( همخوانی دارد۶8۹2( و احمدی و همکاران )۶811(، مالحسینی و همکاران)۶8۹۶نتایج تحقیقات حاتمی و همکاران )  
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 منابع

 کارکنان: موردی مطالعه)وری  بهره افزایش در کارکنان توانمندسازی (، نقش۶8۹8) آبادی، علی شریف و مروتی  مهناز کوب، باروت

 .88 شماره پشتیبانی، و انسانی منابع مدیریت توسعه ، مجله(یزد دانشگاه

 نفرانسبلوچستان، ک و سیستان گاز شرکت در کارکنان وری بهره میزان و اختیار تفویض بین رابطه بررسی (،۶8۹2) پرموزه، عبدالعلیم

حسابداری. و اقتصاد ، مدیریت علوم در نوین رویکردهای ملی  

 دیریتم در نو آزاداسالمی، مجله رهیافتی دانشگاه یک منطقه انسانی منابع وریبهره بر اختیار تفویض (، تاثیر۶8۹۶حاتمی، حسین )

.۱2- 2۹:صفحه - ۶2:  شماره - 8: دوره آموزشی،  

 دیریتم در نو اسالمی، مجله رهیافتی آزاد دانشگاه یک منطقه انسانی منابع وری بهره بر اختیار تفویض ( تاثیر۶8۹۶حسین) حاتمی،

. ۱2 صفحه تا 2۹ صفحه از ;( ۶2 پیاپی) 2  شماره,  8  دوره, آموزشی  

 ىانتظام فرماندهى کارکنان انسانى نیروى ورى بهره با کارکنان توانمندسازى (،ارتباط۶811) یوسف مقدم، محمدى و فتاح زاده، شریف

اول. شمارة چهارم، سال. انتظامى مدیریت مطالعات فصلنامه لرستان، استان  

 در اختیار تفویض به پرستاری مدیران (، نگرش۶8۹۶) آستانه، علی گر حقیقی، سولماز و نوحه اصغرزاده محمدی، شراره؛ ضیغمی

 یپزشک علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده پژوهشی-علمی ، فصلنامه کرج اجتماعی أمینت های درمانگاه ها و بیمارستان

.8 شماره ،۹ دوره.بیرجند  

.تازه هواى نشر: تهران ها، سازمان در آن تحلیل و تجزیه و ورى بهره(.  ۶817)  شهنام طاهرى،  

 انکارکن بین در توانمندسازی و سازمانی اثربخشی با سازمانی ختارسا (، رابطه۶8۹2) محمدامین، ایزدی برزگر و ,مجید احمدی؛ ,عباداله

 8  شماره,  1  دوره تربیتی(، علوم در تازه های اندیشه) آموزشی مدیریت های شیراز، مجله نوآوری شهرستان نواحی پرورش و آموزش

. ۶1 صفحه تا 7 صفحه از ;(8۶ مسلسل)  

 دهم،هف سال بصیرت، استانها، فصلنامه بازرگانی سازمان اختیار به تفویض عملکرد ی(، ارزیاب۶81۹و رضائی، عباس) عباس زاده، حسن

.21 شماره  

.ویرایش: تهران اول، چاپ. انسانی منابع مدیریت طالیی کلید کارکنان؛ توانمندسازی(. ۶811) عبدالرحیم ابراهیم، نوه بیژن؛ عبدالهی،  

رفسنجان،  سازمانهای و ادارات در سازمانی اثربخشی و کارکنان توانمندسازی هرابط (، بررسی۶811مالحسینی، علی و ارسالن، احسان)

.2 شماره سرمایه، سال دوم، و مجله توسعه  

 بیجنو زاگرس نفت شرکت کارکنان وریبهره بر توانمندسازی نقش و گریمیانجی با قدرت منابع رابطه(. ۶8۹۶) شاهرخ نریموسایی،

مرودشت واحد اسالمی ازاد دانشگاه تربیتی علوم دانشکده سازمانی، -صنعتی روانشناسی ارشد کارشناسی نامه پایان شیراز،  
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