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ارزیابی اثر بخشی اجراي سیستم نظام پیشنهادها در روانسازي فرآیند هاي 
 )مطالعه موردي  شهرداري تهران(اجرایی

   1مرادکردي
  2فرزادعدالتخواه

  :چکیده
سازمان و افزایش دامنه هر نظام پیشنهادها فضاي مناسبی است براي شکوفا کردن و بهره گرفتن از اندیشه و تجربه کارکنان 

با ایجاد فضایی آزاد و سالم براي طرح و نقد اندیشه، وسعت  ،وبهتر کردن و گسترده کردن خدمات ق و دلبستگی آنان بهتعل
دادن به دامنه آگاهی ها و توانایی هاي کارکنان و براي پیشنهادهایی که از سوي کارکنان براي بهتر کردن کیفیت خدمات 

  سازمان یا موسسه محل خدمت ارائه می شود
جهت .پرداخته شده است به ارزیابی اثر بخشی نظام پیشنهادها در روانسازي فرآیند هاي اجرایی شهرداري تهران   مقالهاین  در

تاثیر اثربخشی نظام پیشنهادها بر روانسازي فعالیت هاي شهرداري هفت شاخص مهم و کلیدي نظام پیشنهادها مورد بررسی 
  .روانسازي فرایندهاي اجرایی شهرداري تهران را مورد ارزیابی قرارگرفت قرار گرفته و تاثیر این شاخص ها را بر 

جهت انجام این کار ابتدا پرسشنامه اي تدوین گردیدو پس از جمع آوري اطالعات از جامعه آماري پژوهش یعنی مدیران و 
ي ناپارامتریک فریدمن و از طریق  کارشناسان شهرداري تهران، به تجزیه و تحلیل فرضیه هاي پژوهش با استفاده از آزمون آمار

پرداخته که از نتایج حاصله مشخص گردید که در حالت کلی نظام پیشنهادها شهرداري تهران در روانسازي  spssنرم افرار 
با بررسی فرضیه هاي فرعی پژوهش مشخص گردید که نظام پیشنهادها با تاثیر بر .فرآیندهاي شهرداري تهران موثر می باشد

بهبود کمی و کیفی کارکرد  ،رضایت شغلی در سازمان و تعلق سازمانی پرسنل ،حیه مشارکت و همکاري کارکنانرو بهبود
تقویت روحیه خالقیت و نوآوري  و پذیري در سازمان افزایش انعطافدر ،پرورش و تقویت استعداد هاي کارکنان ،کارکنان

  .شهرداري تهران موثر می باشد  درسازمان
  م پیشنهاد ها،روانسازي فرایند ها، شاخص هاي نظام پیشنهاد ها،شهرداري تهراننظا: لغات کلیدي 

  
  

                                                             
دکتراي مدیریت واستادیاردانشگاه- 1  
اس ارشدمدیریت شهريکارشن- 2  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


      نهمین همایش و سومین جشنواره ملی نظام پیشنهادها                          

٢ 

 

  
  :مقدمه 

 تفکر، ، خالقیت و شود می شرکتها وسازمانها قلمداد پیشرفت و توسعه , تحول محور انسانی نیروي که امروز دنیاي در

 در بتوانند باید مدیران , باشد معنا داراي دتوان می انسان وجود در تنها پیشرفت به مندي عالقه و تعهد نگري، آینده

 .نمایند تالش عوامل این رشد جهت

 بازارهاي در تحوالت همراه به ارتباطات و اطالعات آوري فن و مدیریت دانش حوزه در ویژه به محیطی روزافزون تغییرات

 ضمن ، جدید قرن در فراگیر وجم این با همراهی جهت که سازد وادارمی را صنایع صاحبان و مدیران , تولید عوامل

 .شوند سوار آن دائمی و متالطم امواج بر تحوالت با همگامی

      از آنجایی که نظام پیشنهاها به عنوان یک ابزار اجرایی در مدیریت مشارکتی شهري است، در این نظام کلیه ذینفعان 
مسایل و ارتقاي بهره وري فعاالنه اندیشه کرده و  درباره روشهاي حل) کارکنان ، ارباب رجوع ، مشتریان ، سهامداران( 

در واقع نظام پیشنهادها یک نظام مدون براي  .حاصل آن را در قالب طرح ها و پیشنهادها به مدیریت شهري ارائه می کنند 
  ها می باشدبکارگیري ایده ها و نظرات ذینفعان براي بهبود فعالیتهاي سازمان است و بر اساس مشورت و تبادل نظر بین آن

بر این اساس کلیه کارکنان ، شهروندان، ارباب رجوع ، نخبگان و تشکلهاي اجتماعی از سطح آن می توانند پیشنهادها، 
نظام پیشنهادها . ایده ها ، ابتکارات و نظرات خود را براي رفع مشکالت و نارسائیهاي موجود در روند فعالیتها ارائه دهند 

و خالقیتهاي فردي و گروهی در بین کارکنان و شهروندان براي به وجود آوردن و گسترش  در واقع تجلی گاه ابتکارات
  .روحیه مشارکت در میان آنان در جهت ایجاد پویایی و بهبود فرآیند و کیفیت ارائه خدمات می باشد 

نوبه خود شیوه مدیریتی  درشهرداري تهران نیز نظام پیشنهادها بعنوان ابزاري کارا و اثر بخش در خدمات مشارکتی که به
  .باشدبرتر سازمانهاي مشتري مدار است مطرح می

  :متودولوژي  -1
  )، نظام پیشنهادها پیشنهاد ، نظام تعریف(مفاهیم  - 2-1

شوندو این  هاي معین، به هم وابسته یا مرتبط می اي ازاجزاء و روابط میان آنهاست که توسط ویژگی نظام، مجموعه
  .دهند ل را تشکیل میشان یک ک اجزاء با محیط

 پیشنهاد، هر فکر و ایده نوکه بتواند منجربه ایجاد یک تغییر مثبت، بهبود روش، افزایش کیفیت و تولید، کاهش

  .شود گردد پیشنهاد تلقی می... ها و باال بردن روحیه کارکنان و یا  هزینه
ها و نظرات آنها براي بهبود  ي ایدهو به کارگیردیک نظام مدون براي فعال کردن ذهن افرا، نظام پیشنهادها

  .باشد می هاي سازمان فعالیت

عنوان فلسفه به کارگیري آن مطرح است، افزایش  آنچه در نظام پیشنهادها به عنوان اهداف آرمانی و در حقیقت به
همسو کردن  توان سازمان در مقابل خواست هاي متغیرذینفعان از طریق ارج نهادن به فضایل و توانایی هاي انسان و

  .می باشد با اهداف سازمان اهداف کارکنان
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  :جامعه آماري - 2-2

با توجه به اینکه نمونه مورد استفاده در این پژوهش در جامعه آماري این پژوهش کارکنان شهرداري تهران می باشد و 

یري این تحقیق به می بایست انتخاب گردد در نتیجه  روش نمونه گ ودر مناطق مختلف شهرداري سطح شهر تهران

صورت خوشه اي دو مرحله اي می باشد
.  

  :افراد جامعه بر اساس مدرك تحصیلی بررسی وضعیت افراد جامعه بر اساس مدرك میزان تحصیالت.
  

  

  

  

  

  

فوق دیپلم بھ پایین

لیسانس

فوق لیسانس بھ باال

  

  نمودار دایره اي بررسی افراد نمونه بر اساس میزان تحصیالت
درصد کمترین افراد جامعه  22یافته هاي جدول باال نشان می دهد که افراد  داراي مدرك فوق  دیپلم  به پایین با 

  .درصد بیشترین افراد جامعه آماري را تشکیل می دهند 54لیسانس  درك آماري راتشکیل می دهند و افراد داراي م

 مدرك تحصیالت درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی

  فوق دیپلم به پایین 21.6 21.6 39

 لیسانس 76 54.4 98

  به باالفوق لیسانس  100 24 43

 جمع  100.0 180
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:طرح تحقیق  - 2-3

 

توصیفی است به این خاطر که . از نوع پیمایشی می باشد) غیر آزمایشی(طرح تحقیق در این پژوهش توصیفی

ز جامعه آماري از طریق تصویري از وضع موجود را ارائه می دهد و پیمایشی از این جهت که با گردآوري اطالعات ا

  .پرسشنامه می پردازد و با بهره گیري از روشهاي پیمایشی انحراف از عملکرد را نیز اندازه گیري می کند

  :پرسشنامه ) قابلیت اعتماد(پایایی  - 2-4
ضریب آلفاي کرونباخ به نفر از افراد جامعه آماري توزیع گردید و  30براي این منظور پرسشنامه فوق در بین 

 ):  1369:234ثرندایک،(طریق زیر محاسبه میشود 

)1()
1

( 2

2

t

i

s

s

n
n 





 

  :که در آن

n  =تعداد سوالهاي تست  

Si
  iواریانس سوال =  2

St
  واریانس کل تست=  2

بدست آمد و  0.824مقدار  پرسشنامه 30براي αاستفاده شدکه میزان spssازنرم افزار  αجهت محاسبه ضریب  

زیرا مقدار ضریب آلفا باالتر از حد قابل قبول براي  .مه از اعتبار الزم برخوردار استمشخص گردید که پرسشنا

لذا می توان ادعا کرد که پرسشنامه مورد نظر داراي پایایی قابل . است بیشتر می باشد 70%مقاصد کاربردي که 

  .قبول است

س صفت مورد عالقه ابتدا با استفاده از براي نعیین حجم نمونه در این پژوهش با توجه به عدم دسترسی به واریان

پرسشنامه مقدماتی واریانس برآورد شد و سپس با توجه به بزرگ بودن حجم جامعه آماري با استفاده از  30نتایج 

  :درصد حجم نمونه تعیین و محاسبه شده است که در آن  95فرمول کوکران با سطح اطمینان 

n     : حجم نمونه  

t       1.96% :  95ان  در سطح اطمین  

)   p  5) :   وجود صفت/  

)   q 5) :   عدم  وجود صفت/  

  /25:   واریانس جامعه       
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d   ) 073) :   دقت مطلوب براي تعمیم نتایج نمونه به جامعه/  

α = %5 

  

هرگاه هیچ : نکته 

  .نظر گرفتدر / p 2تا / p 1در اختیار نباشد،می توان  آن را بین     dپیش فرضی براي مقدار 

  .نفر محاسبه گردید 180بر این اساس حجم نمونه براي 

فرآیند هاي اجرایی شهرداري  تا میزان زیادي بر روانسازي نظام پیشنهادهادر شهرداري تهران تحقق   :فرضیه اصلی  

  .تهران موثر می باشد

H0 : هاي اجرایی شهرداري تهران موثر دروانسازي فرآینتا میزان زیادي بر نظام پیشنهادهادر شهرداري تهران تحقق 

  .نمی باشد

H1 : هاي اجرایی شهرداري تهران موثر  روانسازي فرآیندتا میزان زیادي بر نظام پیشنهادهادر شهرداري تهران تحقق

  .می باشد

 :براي آزمون این فرضیه از آزمون ناپارامتریک رتبه استفاده نمودیم و نتایج زیر بدست آمد

  ماکزیمم مینیمم انحراف استاندارد گینمیان اندازه نمونه

 فرضیه اصلی 117 41 13.011 91.48 180
  

  نتایج آزمون رتبه براي فرضیه اصلی پژوهش
  

 1فرضیه اصلی  مقادیر

 مقدار میانگین 91.48

 حالت هاي کوچکتر از میانگین 88

 حالت هاي بزرگتر از میانگین 92

 کلیه حالت ها 180

 رتبه 114

3.447 Z)ماره آزمونآ( 

 سطح معنی داري آزمون 001.
   

180
)073/0(

50/050/0)96/1()1(2/
2

2

2

2








d
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از مقدار   001.با توجه به مقادیر جدول باال مشخص گردید که چون سطح معنی داري آزمون یعنی مقدار 

نظام رد می گرددوبنابراین تحقق  H0کوچکتر می باشد در نتیجه فرض  0.05الفاي آزمون یعنی مقدار 

می فرآیند هاي اجرایی شهرداري تهران موثر  ن زیادي بر روانسازي تا میزاپیشنهادهادر شهرداري تهران 

  .باشد 

  :یافته ها -3
  : اهمیت نظام پیشنهادها - 3-1

بهبود  پیشنهادها، ارتقاء جریان ارتباطات از پایین ترین تا باالترین سطح، در سازمان است عملکرد عمده طرح
 :اهمیت باعث ارتباطات نشانگر اهمیت نظام پیشنهادها است که این

 اطالعات مدیریت در انجام امور از طریق مشارکت با کارکنان باالبردن سطح  
 مطالعه برنامه ها و رفع مشکالت آنها را می دهد به مدیریت امکان  
 توانایی و قابلیت هاي کارکنان به منظور شناسایی نیازهاي آموزشی آنان شناسایی سطح 
 می  کارکنان مجبورخواهند شد قبل از ارائه پیشنهادها در مورد آن بیندیشند و این امر امکان رشد آنان رافراهم

 کند
 کیفیت کاري آنها و ایجاد تفاهم و ارتباط بین مدیریت وکارکنان  کارکنان و باال بردن ارتقاء روحیه. 
 دهاي سودمند و عملیبهبود عملیات وافزایش سود آوري از طریق به کار بستن پیشنها.  
  استقرار و توسعه محیط خالق در تمامی سطوح سازمان 
  تقویت فرهنگ و حس تعلق سازمانی  
  گسترش حوزه تفکر، تعمیق و نهادینه نمودن بهبود مبتنی بر تغییر  
  گسترش سطوح یادگیري سازمانی  
 بهبود هاي  گیري از پیشنهادهاي سازنده و مؤثر سازمانی در راستاي فعالیت بهره  
  شناسایی و تقویت منابع خوشفکر و خالق  
 همراستا سازي اهداف فردي و سازمانی  
  استفاده از راهکارهاي حل مسئله با کمترین هزینه  
 ها  ریزي ها و برنامه سازي مشارکت کارکنان در تصمیم  
 هاي بالفعل و بالقوه کارکنان  آگاهی مدیریت از میزان توانایی  
 ها از طریق ایجاد فضاي مناسب  دي و شأن و منزلت انسانارج نهادن به شخصیت وجو  
 وري و کیفیت، کاهش هزینه ها و ضایعات  بهبود کار سازمان، افزایش بهره  
  تقویت و بهبود ارتباط میان کارکنان و سازمان و ایجاد حس اعتماد متقابل  
 کنان ایجاد شرایط مناسب براي کار و فعالیت و حذف موانع در مشارکت فراگیر کار  
  افزایش انگیزش در کارکنان، تشویق روحیه کاري و افزایش قابلیت حل مسأله  
  اشاعه فرهنگ مشارکتی و همکاري دسته جمعی در حل مشکالت و بهبود روابط کاري و رفتار سازمانی  
 هاي کاري، ساختار سازمانی، گردش کار و نظام  ها و دستورالعمل نامه اصالح و بهبود مقررات، آئین

  گیري یمتصم
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 : ویژگی هاي نظام پیشنهاد موفق - 3-2
را در ارایه  سازمان زمانی یک نظام پیشنهادها موفق است که بتواند زمینه حضور ومشارکت فعال تمامی پرسنل

شود که وضعیت سواد کارکنان و یا رده شغلی آنها مانعی براي  پیشنهادها فراهم سازد و به شکلی طرح ریزي
  :طور کلی ویژگی هاي یک نظام پیشنهادهاي موفق را می توان به شرح زیر بیان کرد به .مشارکت افراد نباشد

 شرکت فعال کلیه کارکنان سازمان در ارایه پیشنهاد 

 فرم هاي مخصوص به حداقل رساندن بروکراسی و سهولت ارائه پیشنهادها از طریق 

 سهولت روش هاي ارزیابی و تعیین پاداش ها 

 جوایز ین نامه ها و دستور العمل هاي پرداختسهولت و ساده بودن آی 

 شمولیت پیشنهادهاي ارایه شده توسط کارکنان در تمامی زمینه ها 

 سمت گیري پیشنهادهاي ارایه شده به سمت پیشنهادهاي گروهی 

 کم بودن زمان ارزیابی و دادن جواب به پیشنهاددهنده 

 مشارکت پیشنهاددهندگان در اجراي پیشنهادها 

 با اهداف، وظایف و اختیارات سازمان وامورکاري پیشنهاددهنده و یا واحدهاي مرتبط هادن پیشنهادهم راستا بو 

 صرفه جویی در هزینه ها، بهبود کیفیت خدمات و یا بهبود سیستمها در اثر اجراي پیشنهاد 

 ارائه مستندات کافی به صورت منطقی، شفاف و منظم همراه پیشنهاد 

 
  :ادها چالشهاي فرآروي نظام پیشنه - 3-3

تشخیص و تعیین چالشها و موانع فرا راه نظام مشارکت و موارد آسیب زننده به اجراي صحیح و فراگیر این نظام ، 
در منابع دانشی و تجربی موجود در این حوزه ، آسیبها و . براي افزایش استفاده از مزایاي آن الزم به نظر می رسد

  :ده شده که می توان آنها را چنین ، طبقه بندي و احصاء نمود چالشهاي متعددي براي نظام پیشنهادها بر شمر
عدم /  احساس عدم تعلق کارکنان به سازمان/ عدم باور و اعتقاد کارکنان به نظام مشارکت : چالشهاي فرهنگی ) الف 

  .عدم اعتقاد و انگیزش مدیریت / توجیه کافی دالیل رد پیشنهادها
تمرکز / عدم توجه به اهمیت آموزش/ یران به سهم کارکنان از منابع حاصل عدم توجه مد: چالشهاي فرآیندي ) ب 

عدم / کمبود پاداشهاي پرداختی / ضعف بررسی هاي کارشناسی پیشنهادهاي واصله / پیشنهادها بر مسائل رفاهی 
اجراي  /کندي سرعت مراحل اجرایی / توانمندي ، عالقه مندي و چند شغله بودن دبیر اجرایی نظام پیشنهادها 

عدم اجراي پیشنهادها / عدم تناسب پاداش با نتایج اجراي پیشنهادها / پیشنهادها توسط افراد کم تجربه یا بی تجربه 
متناسب /  نبود زمان و فرصت کافی/ عدم حضور پیشنهاد دهندگان در جلسات   شور ا/ عدم حضور پیشنهادها / 

نبود مشارکت واقعی واحدهاي مختلف سازمان در طراحی / ن نبودن طراحی نظام پیشنهادها با ویژگی هاي سازما
  نظام پیشنهادها و آئین نامه اجرایی آن 

ضعف مدیریت،  نا کارآمدي روابط مدیران و / عدم ثبات مدیران ارشد الیق : سازمانی  –چالشهاي محیطی ) ج 
  زمانی کافی نبودن اختیارات سا/ کمبود حقوق و مزایاي اکثر کارمندان / کارمندان 

ساختارهاي دیوان ساالري و / سبک مدیریت استبدادي و خود محور/ سطح پایین اطالعات علمی و فنی کارکنان 
  نظام برنامه ریزي متمرکز / مغایر بودن اهداف فرد و سازمان / توزیع نابرابر اقتدار و اختیار سازمانی/ هرمی بلند
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  لکرد باالمدل نظام پیشنهادها با عم –1شماره  شکل

  
  
 : نتیجه گیري -4

  :ازیافته هاي پژوهش مشخص گردید 
شهرداري تهران موثر  در شهرداري تهران تا میزان زیادي بر روانسازي  فرآیندهاي اجرایی  تحقق نظام پیشنهادها -1

    می باشد
جهت  شهرداري بر بهبود روحیه مشارکت و همکاري کارکنان نظام پیشنهادها در شهرداري تهران تا حد زیادي -1

  دموثر می باش کمک به روانسازي فعالیت هاي شهر
جهت  نظام پیشنهادها در شهرداري تهران تا حد زیادي بر رضایت شغلی در سازمان و تعلق سازمانی پرسنل  -2

   .کمک به روانسازي فرآیند هاي اجرایی موثر می باشد

 به د کمی و کیفی کارکرد کارکنان جهت کمک نظام پیشنهادها در شهرداري تهران به مقدار زیادي بر بهبو  -3
   .روانسازي فعالیت هاي شهرداري موثر می باشد

کمک به   جهت  ،نظام پیشنهادها در شهرداري تهران به میزان زیادي بر پرورش و تقویت استعداد هاي کارکنان  -4
  .روانسازي فعالیت هاي شهرداري موثر می باشد

 روانسازي فعالیت به میزان زیادي در استفاده از تجربه کارکنان جهت کمک به  نظام پیشنهادها درشهرداري تهران -5
  .هاي شهرداري موثر نمی باشد

تغییرات  تحقق نظام پیشنهادها در شهرداري تهران به مقدار زیادي درافزایش انعطاف پذیري در سازمان در مقابل  -6
 . باشدروانسازي فعالیت هاي شهرداري موثر می  سازنده جهت کمک به

 کمک به نظام پیشنهادها در شهرداري تهران تا حد زیادي بر تقویت روحیه خالقیت و نوآوري درسازمان جهت  -7
  .باشد  فعالیت هاي شهرداري موثر می روانسازي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


      نهمین همایش و سومین جشنواره ملی نظام پیشنهادها                          

٩ 

 

  
 :منابع   -5
 سازمان مدیریت ، نشر دیبا ، تهران .1373اقتداري ، علی محمد؛  -1
 مشارکت ،جزوه آموزشی  علم اداره.  1380؛  امیر ي ، حسین - 2
 سازمان ومدیریت از تئوري تا عمل ؛ موسسه بانکداري ایران . 1380ایران نژاد پاریزي ، مهدي و ساسان ،گهر  پرویز ؛  - 3
 اخالق کارگزاران در حکومت اسالمی ؛ مرکز نشر فرهنگی رجا. 1371جوادي عاملی ؛  - 4
ر تصمیم گیري ؛ فصل نامه مدیریت دولتی، انتشارات مرکز آموزش مدیریت ابعاد مشارکت د.1372رهنورد آهن، فرج اهللا ؛   - 5

 دولتی ، تهران پاییز و زمستان 
مشارکت از طریق ارائه پیشنهاد ؛ فصل نامه مدیریت دولتی ، انتشارات مرکزآموزش .  1378زراعی ،حسین ؛ پاییز و زمستان  -6

 مدیریت دولتی ، تهران 
 توسعه تکنولوژي در کشورهاي در حال رشد ؛ انتشارات وزارت صنایع ، تهران .1380ساپ چوي ، هیونگ ؛   - 7
 شریف ، نواز ؛ مدیریت انتقال تکنولوژي و توسعه ؛ترجمه رشید اصالنی   - 8
 مشارکت در مدیریت و مالکیت ،گرد آورنده سازمان امور اداري و استخدامی کشور . 1377محمدعلی دکتر طوسی،  - 9

  1383کرامات مردم در نظام اداري ،سازمان مدیریت و برنامه ریزي، ارتقاء و حفظ -10
  مدیریت مشارکتی، مرکز آموزش و تحقیقات. 1382صادقی فر،ناصر، -11
نظام پیشنهادهادر سازمانهاي دولتی از تئوري تا عمل، انجمن خدمات فرهنگی ایرانیان خارج . 1385دکتر مقیمی،محمود، -12

  از کشور
  ، مدیریت مشارکتی راهبرد موثر در اداره امور سازمان1384حمید،واالیی شریف، -13
  سیاست هاي توسعه و تکامل جمهوري اسالمی 1376دفتر نخست وزیري ؛ تهران  -14
  ؛ انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ، تهران) در مدیریت و مالکیت (مشارکت . 1381طوسی ، محمدعلی ؛  -15
  ارخانه نیسان ژاپن ؛ کنترل کیفیت علمی ک. 1369داوود ،پور حمید  - 16
  سیستم اطالعاتی مدیریت ؛ نشر پیشبرد ، تهران1381کاظمی ، بابک ؛  -17
  نه براي لقمه اي نان؛ ترجمه محمد علی طوسی ، نشر شباویز ، تهران.1378ماتسوشیتا ، کونوسوکی ؛  -18
  رضاپور،چاپ شادي،تهران ؛ ترجمه محمد رضا تکنولوژي ژاپن با کمترین هزینه. 1372موریتانی ، سانوري ؛ -19
  و چگونگی معرفی و گسترش روش هاي کنترل کیفیت بررسی تحلیلی.1369مؤسسه استانداردوتحقیقات اجتماعی ژاپن؛ -20
  انتشارات انجمن مدیران صنایع ، تهران. 1374؛ ترجمه شهیندخت خوارزمی و علی اسدي ،1وگل ، راو ؛ ژاپن کشور شماره  -21

مدیریت تولید ؛ ترجمه گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف ، جهاد دانشگاهی دانشگاه .1372هري ، میشل ؛  -22 
  صنعتی شریف

  تئوري هاي سازمان مدیریت ؛ ترجمه گوئل کهن ، انتشارات اطالعات. 1379هیکس ، هربرت چی و گولت ، سی پرت ؛ -23

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

