مقاالت تحليلي-كاربردي

بررسی رابطهي ابهام و تعارض نقش و عملکرد شغلی؛
مطالعهي موردی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
*

مجید مسعودی مراقی

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

رحیم استوار

دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج

در این تحقیق رابطهي بین تعارض و ابهام ش��غلي با عملکرد ش��غلی در ش��رکت مناطق نفتخیز جنوب بررس��ی شده اس��ت .روش تحقیق ،روش
توصیفی -همبس��تگي اس��ت و برای این منظور با روش نمونهبرداری تصادفی ساده ،از  712نفر از کارکنان شرکت مناطق نفتخیز استفاده شده است.
ابزار اندازهگیری پرسشنامه میباشد .پس از جمعآوری دادهها ،برای پاسخگویی به سؤاالت از آزمون پیرسون استفاده شد .نتایج تحقیق نشان میدهد
که رابطهي معناداری بين ابعاد تعارض و ابهام شغلی با عملکرد شغلی كاركنان وجود دارد كه این رابطه غیرمستقیم و ناقص است.
ابهام نقش ،تعارض نقش ،استرس شغلی ،عملکرد شغلی
مقدمه

دگرگونیه��ا و تغییرات��ی مانن��د افزای��ش
رقاب��ت جهانی ،تأثی��ر ف��نآوری اطالعات،
طراحی مجدد فرآیندهای تجاری و توسعهي
بخشهای خدماتی بر دنیای کار مؤثر هستند.
پژوهشه��ای مختل��ف نش��ان داده که چنین
تغییراتی منجر به افزایش س��طوح فش��ارهای
روانی ناش��ی از شغل میگردد .از جملهي این
فشارها میتوان ابهام و تعارض نقش را نام برد.
اگر فش��ارهای روانی مدت زی��ادی ادامه یابد
بهتدریج فرد خسته شده و ادامهي این وضعیت
سبب کاهش انرژی جسمی و احساسی فرد و
تضعی��ف توانای��ی او ميگ��ردد .از آنجا که
توان فرد از عناصر اساس��ی و مؤثر در افزایش

به��رهوری بوده و بهرهوری نی��ز تابعی از توان
و شناخت ش��غل و حمایت سازمانی است اين
فشارهای روانی بر عملکرد فرد در سازمان نیز
تأثير منفي خواهد داشت.
 -1بیان مسأله

سازمانها سیس��تمهای اجتماعی هستند که
هدف آنها برآوردهك��ردن نیازهای اجتماعی
و فردی اس��ت و ب��رای بقاء و ت��داوم این امر
نیازمند اعضای کارآمد هس��تند .امروزه یکی
از مس��ؤلیتهای مهم رهبران سازمانها (بدون
توجه به نوع ،اندازه و زمینهي فعالیت سازمان)،
افزایش عملکرد ش��غلی منابع انس��انی اس��ت.
برای هر کارمند درک حدود عملکرد فردی،

*نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()maraghi.majid@yahoo.com
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یک نگرانی اساس��ی بهشمار میرود .عملکرد
شغلی بهعنوان مجموعه رفتارهای کارکنان که
بهشكل مثبت یا منفی در دستیابی به اهداف
سازمانی سهیم هستند بیان شده است .عملکرد
ش��غلی همواره بهعنوان یک��ی از عوامل مهم
در مدیریت کارکنان بهش��مار میرفته اس��ت
(.)Sethela & Rosli, 2011, 80
طی سالها محققان ،عوامل مؤثر بر عملکرد
شغلی کارکنان را بررس��ی كردهاند .عملکرد
شغلی بهمنظور دستیابی س��ازمان به اهداف
مورد نظر و تعیین شده ،توسعهي محصوالت،
ارائهي خدمات کیفی و کس��ب مزیت رقابتی
بسیار حائز اهمیت بوده و سبب افزایش و حفظ
دقت و درستی در انجام وظایف میشود.
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در مبحث استرس ش��غلی ،ابهام در نقش و
تع��ارض در نقش بهعنوان دو عنصر اساس��ی
مط��رح ش��دهاند ( .)Celik, 2013, 196ابهام
در نق��ش ب��ه وضعي��ت ش��غلي معين��ي گفته
میش��ود كه درآن پ��ارهاي از اطالعات الزم
ب��راي انجام ش��غل بهطور نامطلوب ،نارس��ا يا
گمراه كنن��ده باش��د .فق��دان ی��ا عدموضوح
انتظ��ارت و عدمپیشبین��ی نتای��ج عملک��رد
منجر به ابه��ام در نقش میش��ود .تعارض در
نق��ش نيز هنگام��ي رخ ميدهد ك��ه تندادن
به مجموع��هاي از الزامهاي ش��غلي با پذيرش
مجموعهي ديگري از الزامهاي ش��غلي ،مغاير
بوده يا بهكلي ناممكن باشد .واکنشهای افراد
به این عوامل متفاوت اس��ت .تعارض بین فرد
با نق��ش وی ،تع��ارض درون نقش و تعارض
بین نقش س��بب ایجاد تع��ارض کلی در نقش
میشود.
ب��ا این وج��ود در جامعهي م��ورد پژوهش
(ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب) در این
خصوص تحقیقات اندکی انجام شده است .با
توجه به فراگیری استرس شغلی و تأثیرات آن
بر عملکرد ش��غلی در اکثر مشاغل و از جمله
در صنعت نفت ،مح ِقق بر آن ش��د تا پژوهشی
در زمینهي ارتب��اط ابهام و تعارض در نقش و
عملکرد شغلی انجام دهد .این پژوهش بهدنبال
دریافت اين موضوع اس��ت که آیا بین ابهام و
تعارض در نقش و عملکرد شغلی در شرکت
مل��ی مناطق نفتخیز جن��وب رابطهای وجود
دارد یا خیر؟
 -2ضرورت و اهمیت تحقيق

بدون شک در تمام مشاغل تعارض و ابهام در
نقش وجود دارد .طبق یافتههای تحقیقات پیشین،
تعارض و ابهام نقش ب��ر جنبههای مختلف و از
جمله عملکرد شغلی تأثیرگذار است .از دیرباز
این عوامل تحت عنوان اس��ترس ش��غلی مورد
مطالعهي محققان رشتههای علوم اجتماعی قرار

گرفته است .با توجه به ش��کلگیری روندهای
جدید در همهي صنایع و بهویژه در شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب که همانا واگذاری اکثر
فعالیتها به بخش خصوصی و پیمانکاران است
کارکنان با فشارهای شغلی مواجه شدهاند .عدم
ثبات و امنیت ش��غلی ،حذف بسیاری از مشاغل
بهدلیل ظهور فنآوری اطالع��ات و ارتباطات،
رقابت��ی ش��دن مهارتها و قابلیته��ای نیروی
انس��انی و ...همگي دستبهدس��ت هم دادهاند
تا ش��اهد کارکنانی باش��یم كه اس��ترس و فشار
زيادي را تحمل ميكنن��د .در این میان تعارض
و ابهام نقش س��هم عمدهای دارد .تحقیق حاضر
در همین راس��تا ص��ورت گرفته و قص��د دارد
رابطهي ابهام و تعارض نقش با عملکرد ش��غلی
را مورد سنجش قرار دهد تا مدیران و کارکنان
بتوانن��د در تصمیمگیریهای آتی خود از نتایج
و پیشنهادهاي اين پژوهش استفاده کنند .ضمن
آنکه با علم ب��ه این مطلب که تحقیق حاضر در
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب انجام شده
در ادامه جهت رعایت اختصار ،نام این شرکت
تکرار نخواهد شد.
 -3اهداف تحقیق

تعیی��ن رابط��هي ابهام و تع��ارض نقش و
عملکرد شغلی
تعیین رابطهي تعارض بین شخص با نقش
وی و عملکرد شغلی
تعیی��ن رابط��هي تع��ارض درون نقش و
عملکرد شغلی
تعیین رابطهي تعارض بین نقش و عملکرد
شغلی
تعیی��ن رابط��هي فق��دان ی��ا عدموضوح
انتظارات و عملکرد شغلی
تعیین رابطهي عدمپیشبینی نتایج عملکرد
و عملکرد شغلی
بهرهگیری مدیران و کارکنان از یافتههای
اين تحقیق (هدف کاربردی)

 -4فرضیههاي تحقیق
 -1-4فرضیهي اصلی

رابطهاي بین ابهام و تعارض نقش و عملکرد
شغلی وجود دارد.
 -2-4فرضیههای ویژه

رابطهاي ميان تعارض بین شخص با نقش
وی و عملکرد شغلی وجود دارد
رابط��هاي بی��ن تع��ارض درون نق��ش و
عملکرد شغلی وجود دارد
رابطهاي ميان تعارض بین نقش و عملکرد
شغلی وجود دارد
رابط��هاي بی��ن فق��دان ی��ا عدموض��وح
انتظارات و عملکرد شغلی وجود دارد
رابطهاي بین عدمپیشبینی نتایج عملکرد
و عملکرد شغلی وجود دارد
 -5مدل مفهومی تحقیق

چارچ��وب نظ��ري تحقي��ق ي��ک الگوي
مفهومي مبني بر روابط تئوريک ميانش��ماري
از عواملي اس��ت ک��ه در خصوص مس��ألهي
پژوهش مهم تش��خيص داده شدهاند .بنابراين
چارچ��وب نظ��ري چيزي نيس��ت ج��ز تعيين
ش��بکهي روابط موجود ميان متغيرهاي مربوط
به يک مسأله (صائبی و شیرازی.)81 ،1381 ،
ب��ا توجه به عنوان تحقي��ق و يافتههاي موجود
در ادبيات موض��وع در خصوص ارتباط ابهام
و تعارض نقش و عملکرد ش��غلی ،چارچوب
نظ��ري اين تحقي��ق بهصورتي ارائه ش��ده كه
راهنم��اي محق��ق در جم��عآوري و تجزيه و
تحليل اطالعات قرار گيرد (مدل ش��کل.)1-
در این مدل فرض ش��ده ابهام و تعارض نقش
(متغیر مستقل) با عملکرد شغلی (متغیر وابسته)
ارتباط دارد.

 -6ویژگیهای نقش

ايوان��س مي��چ و ماتهس��ون ( )1980اظهار
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داش��تهاند كه بررس��ي ويژگيه��اي نقش از
پردامنهتري��ن پژوهشهايي ب��وده كه تا كنون
دربارهي ش��رايط س��ازماني مؤثر در اس��ترس
انجام شده است .بنابر نتيجهي اين پژوهشها،
چه��ار نوع ويژگ��ي براي نقش برش��مردهاند:
ابهام نق��ش ،تعارض نقش ،كمي��اري نقش و
گرانباري نقش.
 -1-6ابهام نقش

يكي از عوامل محيط كار كه ممكن اس��ت
منجر به استرس ش��غلي شود ابهام نقش است.
ابه��ام نق��ش را بهعنوان يك��ي از ويژگيهاي
نقش چنين تعريف كردهاند :وضعيت ش��غلي
معين��ي ك��ه در آن پ��ارهاي اطالع��ات الزم
ب��راي انجام ش��غل بهطور نامطلوب ،نارس��ا يا
گمراهكننده اس��ت .در نتيجه فرد نميداند در
انجام ش��غل محول ش��ده چه انتظ��اري از وي
دارن��د .در واقع زماني كه ابهام نقش فرد را از
بهرهوري و پيشرفت باز ميدارد منجر به ایجاد
استرس خواهد شد.
فرنچ وكاپ�لان نتيجهي يافتهه��اي خود را
در خصوص ابهام نقش بهش��رح زير تفكيك
كردهاند:
فشار رواني و نارضايتي پديد ميآورد
منجر به كاهش بهرهوري نيروي انس��اني
ميشود
منجر به احساس بيهودگي در سازگاري با
محيط سازمان ميگردد

س��ازگار نب��وده و حت��ي احتماالً ب��ا يكديگر
تعارض نيز داشته باشند .در واقع تعارض وقتي
بهوجود ميآيد كه شخص به اين نتيجه برسد
كه قبول ش��رط يك نقش ،كار را براي قبول
نقش ديگر دشوار ميكند و در حالت افراطي
آن ،ش��امل موقعيتهايي ميشود كه در آنها - 2-2-6تعارض نقش-فرستنده
اين تعارض زمان��ي پيشميآيد كه از فرد
دو يا چند انتظار نقش بهصورت متقابل ،تباين
 -5ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
پي��دا ميکنند .در بررس��يهايي ك��ه تاكنون ش��اغل خواسته شود فعاليتهاي گوناگوني را
ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ د
ﺷﻤﺎري
كه باﺗﺌﻮرﻳﻚ
رواﺑﻂ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﺒﻨﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻚ
ش��دهﻧﻈﺮي
ﭼﺎرﭼﻮب
نبودهازيا با هم
ﻣﻴﺎنجور
يكديگ��ر
انجامﺑﺮدهد
اﻟﮕﻮيش��ناخته
تعارض نقش
چهارگونه
انجام
ناسازگارند.ﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﭼﻴﺰي ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺒﻜ
است.ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻬﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼ
ﻣﺴﺄﻟﻪي
شده
خواس��تهها و فش��ارهايي كه از سوي ديگر بر
او وارد ميشود ناسازگاري دارد .بهبيان ديگر
ش��خص در مع��رض انتظارات ،خواس��تهها و
فشارهاي متضاد قرار ميگيرد.

ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﺄﻟﻪ )ﺻﺎﺋﺒﻲ و ﺷﻴﺮازي .(81 ،1381 ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

-3-2-6تعارض فرد -نقش
 -1-2-6تعارض نقش ميان-فرستنده
ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ ،ﭼﺎرﭼﻮب
ﻣﻮﺿﻮع در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط اﺑﻬﺎم و ﺗﻌﺎرض
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ادﺑﻴﺎت
اي��ن ناس��ازگاري نتيج��هي آن اس��ت كه
اين ناسازگاري در وضعيتي رخ ميدهد كه
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪﺻﻮرﺗﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺤﻘﻖ در ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﺪ
انتظارات ،خواس��تهها و فشارهايي كه شخص نقشه��اي محول به فرد ش��اغل ب��ا باورها و
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ )ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ( ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﻞ(
ﻣﺘﻐﻴﺮ
انتظارات ،ﻧﻘﺶ )
اﺑﻬﺎمبا و ﺗﻌﺎرض
ﻓﺮضروﺷﺪه
اﻳﻦ باﻣﺪل
از .(1در
متضادﺑﺎ است.
هاي او
ارزش
اس��ت
آنها روبه
يكس��و
H1

اﺑﻬﺎم و ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ

H2

H3

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ
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ﺗﻌﺎرض درون ﻧﻘﺶ

H4

ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺶ
H5

 -2-6تعارض نقش

اگ��ر وظاي��ف و مس��ئوليتهاي ش��غلي با
قوانين و مقررات ،مناب��ع ،امكانات ،انتظارات
و توقعات از فرد در شغلش تطابق نداشته باشد
نوعي تعارض ايجاد شده و موجب ناخشنودي
ف��رد ميگ��ردد (الوان��ي .)1379 ،رفتاره��اي
نامناس��ب براي ايفاي يك نقش ممكن است
با رفتارهاي مناس��ب براي ايفاي نقش��ي ديگر

ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ وي

ﻓﻘﺪان ﻳﺎ ﻋﺪم وﺿﻮح اﻧﺘﻈﺎرات
H6

ﻋﺪمﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻜﺮد

 1مدل چارچوب نظري تحقيق

ﺷﻜﻞ  :1ﻣﺪل ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ
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 -4-2-6تعارض ميان-نقش

اي��ن تع��ارض هنگام��ي رخ ميده��د كه
فرد ش��اغل با دو دسته خواس��تهها و انتظارات
ناس��ازگار روب��هرو اس��ت؛ از ي��ك طرف،
انتظارات و خواستههاي افراد در محيط كار و
از طرف ديگر انتظارات و خواستههاي افرادی
در خارج از محيط كار.
 -7تعریف عملکرد شغلی

ب��رای س��الها محقق��ان ،عوام��ل مؤثر بر
عملکرد ش��غلی کارکنان را بررسی كردهاند.
بهمنظور دس��تیابی س��ازمان به اه��داف مورد
نظ��ر و تعیی��ن ش��ده ،توس��عهي محصوالت،
ارائهي خدمات کیفی و کسب مزیت رقابتی،
عملکرد شغلی بسیار حائز اهمیت بوده و سبب
افزای��ش و حف��ظ دق��ت و درس��تی در انجام
وظای��ف میش��ود .تحقیقات پیش��ین عوامل
گوناگون��ی از جمل��ه مه��ارت و قابلیتهای
ش��خصی ،سختکوش��ی ،محی��ط مناس��ب،
سهولت نسبی کار محول شده ،کیفیت کاری،
عملک��رد ضمنی کار ،عملکرد انطباقی ،دانش
و انگیزش را بر عملکرد ش��غلی مؤثر ارزيابي
کردهاند.
عملكرد عبارت است از مجموعه رفتارهای
مرتبط با ش��غل که افراد از خود نشان میدهند
(مورهد  .)1384منظور از عملکرد شغلی نحوه
و میزان انجام وظایف و مس��ئولیتهای محوله
توسط کارکنان است (.)Morhed، 1995
تعاري��ف فراوان��ي از واژهي عملكرد ارائه
ش��ده ام��ا در تعريف��ي جامع ميت��وان گفت
عملكرد هم بهمعناي س��اختارها و هم بهمعناي
نتايج اس��ت .رفتارها از ف��رد اجراكننده صادر
ش��ده و عملكرد را از يك مفه��وم انتزاعي به
مفهوم��ي عملي تبديل ميكن��د .رفتارها فقط
ابزاري براي نتايج نيس��ت بلكه خو ِد رفتارها،
نتيجه بهحس��اب ميآيد و ميت��وان جداي از
نتاي��ج ،در مورد آنها قض��اوت كرد (بیکزاد

و همکاران .)1389 ،در واقع عملکرد نتیجهي
نهایی فعالیت است .بهمنظور سنجش عملکرد،
ای��ن فعالیت بر اس��اس اهداف قبل��ی ارزیابی
میش��ود .همچنین عملک��رد نتیجهي واقعی و
قابلاندازهگیری تالش است.
 -1-7تعارض و عملکرد شغلی

مهمتری��ن ش��اخص در کاره��ای گروهی
عملک��رد گروه اس��ت .از آنجا که فلس��فهي
وج��ودی گ��روه دس��تیابی ب��ه ه��دف
ی��ا هدفهای��ی اس��ت ک��ه بهط��ور ف��ردی
قابلدستیابی نيس��تند تأثیر تعارض بر گروه،
تعیینکنندهي س��ودمندی آن است؛ نه تأثیری
که میتواند بر هر یک از اعضای گروه داشته
باش��د یا نگرش��ی که افراد نس��بت به تعارض
دارند [.]6
تأثیر متقابل رفتار تعارضآمیز علنی و رفتار
مقابله ب��ا تعارض پیامدهای��ی درپي دارد .این
پیامدها ممکن اس��ت مثبت و س��ازنده بوده و
منجر به بهبود عملکرد گروه و س��ازمان شوند
ی��ا برعکس مانع عملکرد گروه بوده و منفی و
زیانآور باشند [7و.]5
بس��یاری از مردم فكر میكنند که تعارض
موجب تضعی��ف عملکرد گروه در س��ازمان
میش��ود .ولی چنین برداش��تی درست نيست.
تعارض برای یک گروه یا واحد ،یا س��ازنده
است یا مخرب .س��طوح تعارض ممكن است
بسیار باال یا بسیار پایین باشد.
اگ��ر تعارض در هر یک از دو انتهای طیف
ق��رار گیرد عملک��رد کاهش مییابد .س��طح
مطلوب آن است که تعارض بهحدی باشدکه
مانع از رک��ود و خمودگی و موجب خالقیت
و نوآوری شده ،فشار روانی و تنش را کاهش
داده و س��بب تغییر و تحول گ��ردد .همچنين
از س��وی دیگ��ر نبايد تعارض تا حدي باش��د
که باعث تش��نج و ناهماهنگی گ��ردد .تضاد
و تعارض بس��یار باال س��بب کاهش اثربخشی

س��ازمان و در نتیج��ه کاهش رضایت ش��غلی
اعض��ا ،بازدهی و تولی��د س��ازمان و افزایش
جابهجایی کارکنان میش��ود .از س��وی دیگر
در س��طح مطلوب تعارض ،باید تنآس��ایی و
بیعالقگی را به كمترین حد رساند و از طریق
ایجاد محیطی چالشگر ،انگیزه ایجاد کرده و
چنان روحی به محیط بخشید که فضای کاری
جالب توجه باشد .در نهایت نيز بايد سعی كرد
س��ازمان را از وجود تنپ��روران و وصلههای
ناجور پاک نمود.
 -1-8تحقیقات در داخل کشور

کی��وان نیازی ( )1390با انجام پژوهش��ی به
بررس��ی رابطهي عوام��ل اجتماعی-اقتصادی
و تع��ارض س��ازمانی با عملکرد ش��غلی روی
کارکنان کمیتهي امداد ام��ام خمینی (ره) در
ش��یراز پرداخته اس��ت .جامعهی آم��اری این
پژوهش تمامی پرس��نل کمیتهي امداد ش��یراز
بودهاند.
ارشدی و شکرکن ( )1386تحقیقی با عنوان
"بررسی رابطهي فشار روانی ناشی از تعارض
و ابهام نقش با عملکرد و خش��نودی ش��غلی با
توجه به اثرهای تعدیلکنندهي استقالل کاری
و پیوستگی گروهی در کارکنان شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب" انج��ام دادهاند .نتایج
حاصل با تأیید فرضیههای پژوهش نش��ان داد
ک��ه ابهام نق��ش و تعارض نقش ،ب��ا عملکرد
شغلی و خش��نودی ش��غلی کارکنان رابطهاي
منف��ی دارد و ای��ن رواب��ط در گروههای فاقد
اس��تقالل کاری و پیوستگی گروهی ،بيشتر از
گروههای واجد آن است.
طالبزاد و مهرابی ( )1380با انجام پژوهشی
به بررس��ی رابط��هي ابهام و تع��ارض نقش با
خشنودی و دلبستگی شغلی در کارمندان مرد
ش��رکت ملی نفت ،مناطق نفتخیز و منطقهي
خ��ارک پرداختن��د .جامع��هي آم��اري ای��ن
پژوهش  292نفز از کارمندان مرد این شرکت
11

مقاالت تحليلي-كاربردي

با مدرک دیپلم و باالتر بودهاند.
 -2-8تحقیقات در خارج از کشور

"اث��ر تع��ارض و ابه��ام نقش ب��ر عملکرد
معاون��ان" عنوان تحقیقی اس��ت ک��ه کلیک
( )2013انجام داده است" .تأثیر هوش معنوی
بر عملکرد ش��غلی در بیمارس��تانهای دولتی
مالزی" نيز عنوان پژوهش��ي اس��ت که رانی و
همکاران ( )2013در س��ه ایالت کشور مالزی
انجام دادهاند.
س��یتال و راس��لی ( )2011تحقیقی با عنوان
"رابطهي بین تعارض و ابهام نقش ،شایستگی
و تناس��ب ش��غل و ش��اغل با عملکرد ش��غلی
کارکن��ان ش��رکتهای کوچک و متوس��ط
در بخ��ش خدمات در مال��زی" انجام دادهاند.
تحقیق��ات قبلی نش��اندهندهي رابط��هي بين
متغیره��ا بوده ک��ه این پژوهش ني��ز در همین
راستا انجام شده است.
 -9روش تحقيق

اي��ن پژوه��ش از نظر ه��دف ،کاربردي و
از منظ��ر گردآوري داده ،توصیفی محس��وب
ميشود .روش گردآوری اطالعات نيز ميداني
است.
 -1-9جامعة آماري

جامع��هي آماري عبارت اس��ت از گروهي
افراد يا اش��ياء كه در خاصيت يا خاصيتهاي
مورد تحقيق مشترك بوده و با هدف و موضوع
ارتباط داشته باش��ند [ .]4جامعهي آماری اين
تحقیق  1120نفر از کارکنان س��تادی شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب هستند.
 -2-9نمونهي آماری و روش نمونهگیری

تعیی��ن حجم نمون��ه یکی از اساس��یترین
گامها در هر تحقیق میدانی بوده و دقت در آن
متضم��ن صحت قابليت تعمی��م و نتیجهگیری
12

اس��ت .در این پژوه��ش از روش نمونهگیری
تصادفی ساده استفاده خواهد شد .برای توزیع
پرسشنامه با استفاده از فرمول نمونهگیری1-
از جامعهي محدود 217 ،نفر انتخاب ش��دند.
این فرمول بهقرار زیر است:
�� � ���� ���1
�

�� � � 1� � � ��� ���1
�

�� � �

��

11�0 � 1.9�� � .50 � .50
� �17
� �����
. 075� � �1119� � 1.9�� � .50 � .50

 :Nحجم جامعه
 :nحجم نمونه
 :Zα/2می��زان ب��رآورد که ب��ا در نظر گرفتن
ضری��ب اطمین��ان  95درصدي ،براب��ر 1/96
میباشد.
 :eدق��ت برآورد ی��ا تفاضل نس��بت واقعی
صفت در جامع��ه با مقدار تخمین محقق برای
وج��ود آن صف��ت در جامعه که ب��ا توجه به
تحقیقات پیشین ،در تحقیق حاضر  /06در نظر
گرفته شده است.
 :qنس��بت عدم موفقی��ت در بین افراد نمونه
که  50درصد در نظر گرفته شده است.
 :pنسبت موفقيت که برابر  50درصد است.
()q=1-p
 -3-9ابزار سنجش تحقیق
 -1-3-9پرسشنامهي عملکرد شغلی

جهت س��نجش عملکرد ش��غلی از مقیاس
س��اخته شده توس��ط پاترس��ون ( )1992با 15
سؤال استفاده شد.

 -2-3-9پرسشنامهي تعارض و ابهام نقش

جهت س��نجش تع��ارض و ابه��ام نقش از
پرس��شنامهي تع��ارض و ابهام نق��ش ريزو،
ه��وس و ليرتزمن ( )1970اس��تفاده ش��د .اين
پرسشنامه ش��امل  14سؤال است كه  6سؤال
آن مربوط به ابهام نقش و  8سؤال ديگرمربوط
به تعارض نقش میباش��د .در این پرسشنامه

پاس��خها روی یک مقیاس چه��ار درجهای از
يك (بس��يار صحیح است) تا ( 4اص ً
ال صحیح
نیست) مشخص میشوند.
 -10روش تجزيه و تحليل دادهها
 -1-10تجزیه و تحلیل توصیفی
 -1-1-10توزیع فراوانی بر حسب جنسیت

بر اساس جدول فراوانی 1-طبق پرسشنامه
از بی��ن  217نفر پاس��خگو 158 ،نف��ر (72/8
درصد) را م��ردان و  59نفر ( 27/2درصد) را
زنان تشکیل دادهاند.

 -2-1-10توزیع فراوانی بر حسب سن

بر اس��اس جدول فراوانی 2-از بین  217نفر
پاس��خگو ،اکثرا ً یعن��ی  76/5درصد باالی 30
سال سن دارند.

 -3-1-10توزی�ع فراوان�ی ب�ر حس�ب می�زان
تحصیالت

بر اس��اس جدول فراوان��ی 3-از بین  217نفر
 1فراوانی بر حسب جنسیت

جنسیت فراوانی درصد درصدفراوانیتجمعی
مرد

158

72/8

72/8

زن

59

27/2

100

جمع کل

217

100

100

 2فراوانی بر حسب سن
سن

فراوانی درصد درصدفراوانیتجمعی

20-30

51

23/5

23/5

30-40

103

47/5

71

40-50

36

16/6

87/6

باالتر از 50

27

12/4

100

کل

217

100

100
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پاسخگو 17/5 ،درصد مدرک دیپلم و فوقدیپلم
دارند 41 ،درصد لیسانس و  41/5درصد دارای
مدرک فوقلیسانس و دکتری هستند.
 -4-1-10توزیع فراوانی بر حسب سابقه

بر اساس جدول فراوانی 4-مالحظه میشود
که پاسخدهندگان در کار خود با سابقه هستند.
 -2-10یافتههای استنباطی
 -1-2-10فرضی�هي نخس�ت :رابط�هاي مي�ان
تعارض بین شخص با نقش وی و عملکرد شغلی
وجود دارد

با توج��ه به اینکه پ��س از کدبندی دادهها،
تعارض بین ش��خص با نق��ش وی و عملکرد
ش��غلی ،متغیري کمی اس��ت برای آزمون اين
فرضیه از ضریب همبس��تگی پیرس��ن استفاده
میکنیم.
با توجه به خروجی ج��دول 5-از  spssکه
مقدار  sigب��رای ضریب همبس��تگی کمتر یا
مساوی  0/05اس��ت ِ
فرض صفر رد شده و در
تعارض بین ش��خص با نق��ش وی و عملکرد
ش��غلی رابطهی معناداری وج��ود دارد .مقدار
ضری��ب همبس��تگی  -0/351اس��ت .از منفی
بودن این ضریب نتیجه میشود که همبستگی
غیرمس��تقیم ب��وده و ب��ا افزایش تع��ارض بین
ش��خص ب��ا نق��ش ،می��زان عملکرد ش��غلی
پاس��خدهندگان کاهش مییاب��د .پس بهازای
ی��ک واحد افزای��ش تعارض بین ش��خص با
نق��ش ،مقدار  0/351واح��د از میزان عملکرد
شغلی کاسته خواهد شد.
برای اینکه ضریب همبستگی پیرسن اعتبار
بیشتری داشته باش��د باید متغیرها نرمال باشند
که در ادامه به بررس��ی آن خواهیم پرداخت.
یکی از مهمترین توزیعها در نظریهی احتمال
اس��ت كه کاربردهای بسیاری در علم فیزیک
و مهندس��ی دارد .فرمول این توزیع كه توسط
کارل فریدری��ش گاوس جهت کاربرد روش

کمترین مربعات در آمارگیری کش��ف شد بر
حس��ب دو متغیر امید ریاضی و واریانس بیان
میش��ود .همچنین تابع توزیع نرمال یا گاوس
از مهمترین توابعی اس��ت که در مباحث آمار
و احتماالت بررسی میشود .چراکه به تجربه
ثابت شده توزیع بس��یاری از متغیرهای طبیعی
در دنیا از این تابع پیروی میکنند .این منحنی
خواص بس��یار جالب��ی دارد؛ از جمل��ه اینکه
نس��بت به محور عمودی متقارن اس��ت .نیمی
ِ
مس��احت زیر منحنی ،باالی مقدار متوسط
از
و نیم��ی دیگر پایین مقدار متوس��ط قرار دارد
و اینک��ه هرچه از طرفین ب��ه مرکز مختصات
نزدیک میشویم احتمال وقوع بیشتر میشود.
با توج��ه به جامع��هی آم��اری  217نفري،
آزمون مناس��ب ب��رای نرمال ب��ودن ،آزمون
کلموگروف-اسمیرونوف است .فرضیات این
آزمون بدین ترتیب است:
 :Hمتغیر مورد نظر نرمال است
 :H1متغیر مورد نظر نرمال نیست
خروجی  spssنیز در جدول 6-آمده است.
با توجه به این جدول مالحظه میش��ود که
س��طح معنا ِ
داری همهی عوامل (یعنی س��تون
سوم) ،بزرگتر از  0/05است؛ بنابراین ِ
فرض
صفر آزمون کلموگروف مبنی بر نرمال بودن
عوامل رد نشده و این عوامل نرمال هستند.

مقدار  sigب��رای ضریب همبس��تگی کمتر یا
مس��اوی  0/05اس��ت ِ
فرض صفر رد میشود
و در تع��ارض درون نقش و عملکرد ش��غلی
رابطهی معن��اداری وجود دارد .مقدار ضریب
همبس��تگی  -0/315اس��ت .از منفی بودن آن
نتیج��ه میگیریم که همبس��تگی غیرمس��تقیم
ب��وده و با افزایش تع��ارض درون نقش مقدار
عملکرد شغلی پاسخدهندگان کاهش مییابد.
پس بهازای یک واحد افزایش در تعارض بین
ش��خص با نقش ،مقدار  0/315واحد از میزان
عملکرد شغلی کاسته خواهد شد.
 -3-2-10فرضی�هي س�وم :رابط�هاي مي�ان
تعارض بین نقش و عملکرد شغلی وجود دارد

فرضی��ات و خروج��ی آزم��ون ضری��ب
 3فراوانی بر حسب تحصیالت
مدرک فراوانی درصد درصدفراوانیتجمعی
دیپلم

22

10/1

10/1

فوقدیپلم

16

7/4

17/5

لیسانس

89

41

58/5

فوق
لیسانس

72

33/2

91/7

دکتری

18

8/3

100

100 217

100

جمع کل

 -2-2-10فرضیهي دوم :رابطهاي بین تعارض

 4فراوانی بر حسب سابقه

درون نقش و عملکرد شغلی وجود دارد

مانن��د فرضی��هی قب��ل ،از آزم��ون ضریب
همبس��تگی پیرس��ون اس��تفاده میکنی��م که
فرضیات آن بدین ترتیب است:
 :Hبین تعارض درون نقش و عملکرد ش��غلی
رابطهای وجود ندارد
 :H1بین تعارض درون نقش و عملکرد ش��غلی
رابطهای وجود دارد
خروجی  spssبهشکل جدول 7-است.
با توج��ه به خروجی این جدول از  spssکه

سابقه فراوانی درصد درصدفراوانیتجمعی
1-5

83

38/2

38/2

6-10

43

19/8

58/1

11-15

36

16/6

47/7

16-20

11

5/1

79/7

باالتر از 21

44

20/3

100

جمع کل

217

100

100
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همبستگی برای این فرضیه بدین ترتیب است:
 :Hمی��ان تعارض بین نقش و عملکرد ش��غلی
رابطهای وجود ندارد
 :H1میان تعارض بین نقش و عملکرد ش��غلی
رابطهای وجود دارد
با توج��ه به خروجی این جدول از  spssکه
مقدار  sigب��رای ضریب همبس��تگی کمتر یا
مس��اوی  0/05اس��ت ِ
فرض صفر رد میشود
و مي��ان تع��ارض بین نقش و عملکرد ش��غلی
رابطهی معن��اداری وج��ود دارد .اتفاقاً مقدار
ضریب همبس��تگی مس��اوی فرضیهی نخست
يعني  -0/351اس��ت .از منفی بودن آن نتیجه
میگیریم که همبس��تگی غیرمس��تقیم بوده و
با افزایش تعارض بین نق��ش ،مقدار عملکرد
ش��غلی پاس��خدهندگان کاهش مییابد .پس
ب��هازای یک واح��د افزای��ش در تعارض بین
ش��خص با نقش ،مقدار  0/351واحد از میزان
عملکرد شغلی کاسته خواهد شد.

متغیرها

تعداد

ضریب همبستگی

sig

 -4-2-10فرضی�هي چه�ارم :رابط�هاي بی�ن

تعارض بین شخص با نقش وی و عملکرد شغلی

217

-0/351

000

فقدان یا عدموضوح انتظارات و عملکرد شغلی
وجود دارد

فرضی��ات و خروج��ی آزم��ون ضری��ب
همبستگی برای این فرضیه بدین ترتیب است:
 :Hبین نبود یا عدموضوح انتظارات و عملکرد
شغلی رابطهای وجود ندارد
 :H1بی��ن نب��ود ی��ا عدموض��وح انتظ��ارات و
عملکرد شغلی رابطهای وجود دارد
با توج��ه به خروجی این جدول از  spssکه
مقدار  sigب��رای ضریب همبس��تگی کمتر یا
مساوی  0/05اس��ت ِ
فرض صفر رد میشود و
بی��ن عدم وضوح انتظارات و عملکرد ش��غلی
رابطهی معن��اداری وجود دارد .مقدار ضریب
همبس��تگی  -0/548اس��ت .از منفی بودن آن
نتیج��ه میگیریم که همبس��تگی غیرمس��تقیم
بوده و با افزایش عدموضوح انتظارات ،مقدار
عملکرد شغلی پاسخدهندگان کاهش مییابد.
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پس بهازای یک واحد افزایش در عدموضوح
انتظ��ارات ،مق��دار  0/548واح��د از می��زان
عملکرد شغلی کاسته خواهد شد.

مس��اوی  0/05اس��ت ِ
فرض صفر رد میشود
و بی��ن عدمپیشبینی نتایج عملکرد و عملکرد
ش��غلی رابطهی معناداری وج��ود دارد .مقدار
ضریب همبستگی  -0/434است .از منفی بودن
آن نتیجه میگیریم که همبس��تگی غیرمستقیم
بوده و با افزایش عدمپیشبینی نتایج عملکرد،
مقدار عملکرد ش��غلی پاسخدهندگان کاهش
مییابد .پ��س بهازای یک واح��د افزایش در
عدمپیشبین��ی نتایج عملک��رد ،مقدار 0/434
واحد از میزان عملکرد ش��غلی کاسته خواهد
شد.

 -5-2-10فرضی�هي پنج�م :رابط�هاي بی�ن
عدمپیشبین�ی نتایج عملکرد و عملکرد ش�غلی
وجود دارد

فرضی��ات و خروج��ی آزم��ون ضری��ب
همبستگی برای این فرضیه بدین ترتیب است:
 :Hبین عدمپیشبینی نتایج عملکرد و عملکرد
شغلی رابطهای وجود ندارد
 :H1بی��ن عدمپیشبین��ی نتای��ج عملک��رد و
عملکرد شغلی رابطهای وجود دارد
با توج��ه به خروجی این جدول از  spssکه
مقدار  sigب��رای ضریب همبس��تگی کمتر یا

 -11خالصهي نتایج تحقیق
 -1-11خالصهي یافتههای توصیفی

بر اساس جدول فراوانی 1-طبق پرسشنامه

 5ضریب همبستگی تعارض بین شخص با نقش وی و عملکرد شغلی

 6خروجی  spssبرای آزمون کلموگروف-اسمیرونوف
عوامل

کلموگروف-اسمیرونوف
statistic

df

sig

عملکرد شغلی

3/28

217

0/22

تعارض درون نقش

3/28

217

0/15

تعارض بین شخص با نقش وی

3/26

217

0/221

تعارض بین نقش

2/08

217

0/14

عدم وضوح انتظارات

1/72

217

0/117

عدمپیشبینی نتایج عملکرد

2/49

217

0/169

 7ضریب همبستگی بین تعارض درون نقش و عملکرد شغلی
متغیرها

تعداد

ضریب همبستگی

sig

تعارض درون نقش و عملکرد شغلی

217

-0/351

000
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از  217نفر پاس��خگو 158 ،نفر ( 72/8درصد)
را م��ردان و  59نف��ر ( 27/2درص��د) را زنان
تش��کیل دادهاند .بر اس��اس جدول فراوانی2-
اکثرا ً (یعنی  76/5درصد) باالی  30س��ال سن
دارند .همچنین بر اس��اس ج��دول فراوانی3-
از  217نف��ر  17/5درص��د م��درک دیپل��م و
فوقدیپلم دارند 41 ،درصد لیس��انس و 41/5
درصد مدرک فوقلیس��انس و دکتری دارند.
بر اس��اس جدول فراوانی 4-مالحظه میشود
که پاسخدهندگان در کار خود با سابقه هستند.
 -1-1-11چ�ه رابط�های مي�ان تع�ارض بی�ن
ش�خص ب�ا نق�ش وی و عملکرد ش�غلی وجود
دارد؟

برای انجام آزمون س��ؤال نخست از آزمون
ضریب همبس��تگی پیرسن استفاده شده است.
خروجی این آزمون در جدول 5-آمده؛ طبق
این جدول سطح معناداری صفر میباشد .این
مقدار بیانگر پذیرفته شدن فرض نخست این
آزمون اس��ت که بیان میکند بین تعارض در
ش��خص با نقش وی و عملکرد شغلی رابطهی
منفی وج��ود دارد .مقدار ضریب همبس��تگی
 -0/351اس��ت ک��ه از منفی ب��ودن آن نتیجه
میگیریم همبس��تگی غیرمس��تقیم ب��وده و با
افزایش تعارض بین ش��خص ب��ا نقش ،مقدار
عملکرد شغلی پاسخدهندگان کاهش مییابد.
پس بهازای یک واحد افزایش در تعارض بین
ش��خص با نقش ،مقدار  0/351واحد از میزان
عملکرد شغلی کاسته خواهد شد.
 -2-1-11چ�ه رابط�های بی�ن تع�ارض درون
نقش و عملکرد شغلی وجود دارد؟

خروج��ی آزمون ف��رض برای این س��ؤال
در ج��دول 7-آمده؛ مقدار س��طح معنیداری
صف��ر و کمت��ر از  0/05اس��ت .ای��ن موضوع
نش��ان میدهد که ِ
فرض صفر رد شده و فرض
نخست مبنی بر همبستگی تعارض درون نقش

و عملکرد شغلی معنادار است.
 -3-1-11چه رابطهای ميان تعارض بین نقش
و عملکرد شغلی وجود دارد؟

نتای��ج آزمون ضریب همبس��تگی برای این
س��ؤال در ج��دول 8-آم��ده؛ مق��دار ضریب
همبس��تگی برابر  -0/351است .از منفی بودن
آن نتیجه میگیریم که همبس��تگی غیرمستقیم
ب��وده و ب��ا افزایش تعارض بی��ن نقش ،مقدار
عملکرد شغلی پاسخدهندگان کاهش مییابد.
پس بهازای یک واحد افزایش در تعارض بین
ش��خص با نقش ،مقدار  0/351واحد از مقدار
عملکرد شغلی کاسته خواهد شد.
 -4-1-11چ�ه رابط�های بی�ن فق�دان ی�ا
عدموض�وح انتظارات و عملکرد ش�غلی وجود
دارد؟

ب��رای انجام آزمون مربوط به این س��ؤال از
آزم��ون ضریب همبس��تگی ک��ه نتایج آن در
جدول 9-آمده اس��تفاده ش��ده اس��ت .مقدار
ضریب همبستگی این دو عمل  -0/548است.
این مقدار نشاندهندهی همبستگی غیرمستقیم
بوده و با افزایش عدموضوح انتظارات ،مقدار

عملکرد شغلی پاسخدهندگان کاهش مییابد.
پس بهازای یک واحد افزایش در عدموضوح
انتظ��ارات ،مق��دار  0/548واح��د از می��زان
عملکرد شغلی کاسته خواهد شد.
 -5-1-11چ�ه رابط�های بی�ن عدمپیشبین�ی
نتایج عملکرد و عملکرد شغلی وجود دارد؟

نتای��ج این آزمون در ج��دول 10-آمده؛ بر
اساس این جدول که مقدار ضریب همبستگی
 -0/434اس��ت .از منف��ی ب��ودن آن نتیج��ه
میگیریم ک��ه همبس��تگی غیرمس��تقیم بوده
و ب��ا افزای��ش عدمپیشبینی نتای��ج عملکرد،
مقدار عملکرد ش��غلی پاسخدهندگان کاهش
مییابد .پ��س بهازای یک واح��د افزایش در
عدمپیشبینی نتای��ج عملکرد ،مقدار عملکرد
ش��غلی  0/434واحد کاس��ته خواهد ش��د .از
طرفی با کاهش عدمپیشبینی نتایج عملکرد،
مقدار عملکرد ش��غلی پاسخدهندگان افزایش
مییابد.
 -12پیشنهادها

س��ازمانهای دولتي میتوانند با استفاده از
نتای��ج این پژوه��ش ،عوامل مؤثر ب��ر عملکرد

 8ضریب همبستگی تعارض بین نقش و عملکرد شغلی
متغیرها

تعداد

ضریب همبستگی

sig

تعارض بین نقش و عملکرد شغلی

217

-0/351

000

 9ضریب همبستگی بین عدموضوح انتظارات و عملکرد شغلی
متغیرها

تعداد

ضریب همبستگی

sig

عدموضوح انتظارات و عملکرد شغلی

217

-0/548

000

 10ضریب همبستگی بین عدمپیشبینی نتایج عملکرد و عملکرد شغلی
متغیرها

تعداد

ضریب همبستگی

sig

عدمپیشبینی نتایج عملکرد و عملکرد شغلی

217

-0/434

000
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شغلی را سنجیده و جهت ارتقاء و بهبود آن در
بین كاركنان خود شرایط و زمینههایی از جمله
موارد زیر فراهم کنند:
 -1-12عوام�ل و ش�رايطي ك�ه س�بب بهب�ود
عملکرد شغلی کارکنان می شود

استقالل شغلی شخص
وجود اه��داف واضح ،روش��ن و از پیش
طرحریزیشده برای شغل کارکنان
آگاهي کارکنان از مسئولیت خود و اينكه
بدانند باید چه انتظاراتی را برآورده کنند
عدم انج��ام کارهای��ی که بای��د بهنحوی
متفاوت انجام شود
عدم مغايرت وظیفهی محوله با مقررات یا
خطمشیها
کار كردن با دو یا چند گروه که کارها را
بهنح��وی متف��اوت انجام نمیدهن��د .بهعبارت
دیگر دو ی��ا چند نفر ،درخواس��تهای ضد و
نقیض و ناسازگاری از شخص بهعمل نیاورند
عدم انج��ام کارهایی که ب��راي بعضی از
افراد مقب��ول بوده و برای عدهای دیگر نامقبول
است
محول نشدن وظایف غیرالزم و بدون منابع
و مواد کافی

 -2-12نتايج بهبود عملکرد شغلی

رعايت انضباط و مقررات اداري توسط
کارکنان
احس��اس مس��ئوليت و پذي��رش عواقب
وظايف محوله توسط کارکنان
انجام وظيف��هي صادقانه ب��دون نظارت
مافوق
دلس��وزي كاركنان نسبت به کار و سعي
در ارائه ی كار با کيفيت مطلوب
دلگرم��ي و پيگي��ري وظيفه ت��ا حصول
نتيجه
جديت در کار ،حفظ ارزش آن و تالش
جهت رفع مشکالت کاري
احترام به مراجع��ان و متقاضيان و تالش
جهت رفع مشکالت آنان
ف��داکاري و ايث��ار كاركن��ان در هنگام
ض��رورت ،فوريت يا بروز مس��ائل مربوط به
وجدان انسان
تالش جهت افزايش معلومات ش��غلي و
حفظ اسرار شغل
رعاي��ت ح��ال هم��کاران ،احت��رام ب��ه
حقوقشان و حس همکاري نسبت به آنها
مراقبت از وس��ايل و تجهيزات مربوط به
کار و صرفهجويي در مصرف آنها

 -3-12م�واردی در خصوص ض�رورت اجراي
ارزشيابي عملکرد کارکنان جهت بهبود عملکرد
شغلی

ش��ناخت کمبوده��او ب��رآورده ك��ردن
احتياجات آموزشي و پرورشي
بهوج��ود آوردن مباني منطق��ي و عادالنه
براي تشخيص ميزان شايستگي کارکنان
س��پردن کار ب��ه کاردان و ايجاد تناس��ب
شخصيتي و شغلي
کاه��ش نارضايتي و ش��کايات ناش��ي از
تبعيض و اعمال نظرهاي مغرضانه
ايجاد ميل و رغبت به کار و ايجاد احساس
امنيت در کارکنان
اعم��ال کنترل صحيح و ايج��اد معيارهاي
اصولي براي انجام کار
ايجاد زمينه براي تعالي و پيشرفت کارکنان
مستعد
دس��تيابي بهنح��وهی پراکندگي کمي و
کيفي بازده��ي ،کارآی��ي و کارآمدي نيروي
انساني
شناخت هنجارها و ناهنجاريهاي رفتاري
در سازمان
ش��ناخت موانع موجود بر سر راه عملكرد
مناسب و حذف آنها
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