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گیري مدیران و رضایت شغلی در هاي تصمیمپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک - چکیده
همبستگی  – پژوهش از  نظر روش، توصیفی .کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد انجام گرفت

ن ستادي شاغل در آموزش و جامعه آماري عبارت بود از کلیه  کارکنا .کاربردي است است و از نظر هدف،
با توجه به در دسترس بودن جامعه مورد مطالعه، . شدنفر را شامل می 100پرورش شهرستان بویراحمد که تعداد 

پژوهش حاضر  در. نفر انتخاب شد 100لذا نمونه آماري . گیري استفاده گردیداز روش سرشماري براي نمونه
همچنین براي بررسی درستی و . ماري از آمار توصیفی استفاده شدهاي جامعه و نمونه آبراي شناسایی ویژگی

استفاده و اطالعات ) گامبهآزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام( استنباطی نادرستی فرضیات از روش آمار
ازآن  استنباطی حاکی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آمار. تجزیه و تحلیل شد  spssافزاربدست آمده در نرم

، بین سبک شهودي و رضایت شغلی )r= ، 287/< p/117(رضایت شغلی کارکنان  د که بین سبک عقالیی وبو
و ) 085/0r=، 440/0< p(، بین سبک وابستگی و رضایت شغلی کارکنان )143/0r=، 193/0< p(کارکنان 

/ 082( غلیو بین سبک اجتنابی و رضایت ش )070/0r=، 529/0< p(بین سبک آنی و رضایت شغلی کارکنان 
r=، 457 /p< ( ها نشان داد که هیچاین بدین معناست که تحلیل. کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود ندارد-

  .ندارد بینی رضایت شغلی کارکنان نقش معنادارگیري در پیشهاي تصمیمکدام از سبک
 ستان بویراحمدگیري؛ رضایت شغلی؛ کارکنان آموزش و پرورش شهرهاي تصمیمسبک :کلمات کلیدي
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 مقدمه. 1
ها کشورهاي دیگر هاي امروزي به راحتی کاالها و مواد اولیه مورد نیاز خود را از سایر سازمانسازمان

آل آن قابل مبادله نیست نیروي انسانی است به کنند و تنها منبعی که به سهولت در شکل ایدهتامین می
 یک کشور نیروي انسانی کارآمد و با استاندارد استتوان گفت مهمترین سرمایه رقابتی طوري که می

  ). 2015 کاسیو و آگویی نیس،(
گیري هاي تصمیمیکی از مسائل قابل توجهی که در موفقیت یا شکست کارکنان تأثیر دارد، سبک

هاي سازمان و بکارگیري نظرات گیريبنابراین دخالت و مشارکت کارکنان در تصمیم .مدیران است
مدیران . شودپذیري و افزایش رضایت شغلی کارکنان میباعث افزایش حس مسئولیت آنان در عمل

شان سهیم نموده و به نظرات باید کارکنان را در پیشبرد امور سازمانی با توجه به صالحیت و کارایی
آنها در خصوص مسائل سازمانی احترام قائل شوند و از این طریق تعهد کارکنان را به سازمان افزایش 

شوندکه انجام تمامی وظایف خود با شرایطی مواجهه می ضرورت شغلی در مدیران همواره بنابر .دهند
وظایف  گیري یکی ازوظیفه تصمیم به همین دلیل،. لزوم اتخاذ تصمیم ازجانب آنان ضروري است

از نظر سازمانی سطح باالي رضایت شغلی  باشدفرآیندهاي سازمانی می اساسی آنان در مهم و
شود و این ممکن  کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقاء کارکنان می نعکسم

نیست مگر با وجود رهبران اندیشمند و تحول آفرین که با ایجاد این جو مسیر را براي فراهم آوردن 
ري آوگیري به معنی فرایند جمعتصمیم .)1385 استوار،(سطح باالي رضایت شغلی هموار کنند 

گیري به طورکلی تصمیم. انتخاب بهترین آنها براي حل مسأله است و هااطالعات براي ارزیابی گزینه
حصول به  به منظور پیشگیرانه و یک رفتار گزینه در چند یا به معناي انتخاب یک  راهکار از میان دو

   ).2005 کرین،( حداقل مخاطره و ریسک ممکن است خاص با دستاورد یک هدف یا
  
  شپژوه نهیشیو پ يتئور. 2

  گیري مفهوم تصمیم. 2.1
شود که جوهر تمامی هاي مختلف مدیریت مورد بررسی قرار گیرد به وضوح مشاهده میاگر فعالیت

هاي گیري عبارت است از انتخاب یک راه از میان راهتصمیم .گیري استهاي مدیریت تصمیمفعالیت
اند که مدیریت ن و پیچیده امروزي چنان وسیع و پیچیده شدههاي مدرسازمان). 1378 الوانی،(مختلف 
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ها و اداره امور سازمان گیريآید و مدیر مجبور است در تصمیمآنها از عهده یک فرد به تنهایی بر نمی
است، شاید همکاري و  محدودیت عقالیی که هر انسان دچار آن از دیگران کمک بگیرد و با توجه به

از . باشد گیري منطقی منظم و جامعنها راه دستیابی به یک سیستم تصمیمتشریک مساعی گروهی ت
-گیري گروهی گفته شده است که در جلسات اداري، کمتر اتفاق مهمی میانتقاد از تصمیم طرفی در

گیري افتد و تشکیل جلسه و شورا بیشتر به خاطر حفظ ظواهر است تا به خاطر رسیدگی و تصمیم
گیري انفرادي، داراي مزایا و گیري گروهی مانند تصمیمپس تصمیم. اقعیدرباره مسائل مهم و و

باشد و این وظیفه مدیر است که موقعیت مناسب براي استفاده بهینه از هریک از این معایب زیادي می
ت ـبایساذ یک تصمیم موثر و منطقی میـبراي اتخ .خیص و بکار ببنددـگیري را تشدو روش تصمیم

بندي گردد، و پس از تجزیه و تحلیل در اختیار مدیران و آوري و طبقهي به موقع جمعرورـاطالعات ض
از این  رو سیستم اطالع رسانی در سازمان از اهمیت خاصی در فرایند . گیرندگان قرار گیردتصمیم
گیري برخوردار است با وجود اطالعات صحیح از وضعیت و چگونگی عملکرد سازمان و نیز تصمیم
 ).1372 سعادت،( آوردگیري موثر در سازمان را فراهم میو تحلیل آن امکان تصمیمتجزیه 

  
  مفهوم رضایت شغلی. 2.2

از نظرهاي مهمی که بیش از همه به نیازهاي کارکنان در سازمان و تقویت روحیه افزایش رضایت 
رضایت ) 1935(پاك ها. اند، نظریه روابط انسانی و نظریه رفتار سازمانی است شغلی آنان توجه کرده

داند و معتقد است که با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی  شغلی را مفهومی پیچیده و چند بعدي می
ارتباط دارد و لذا هر فرد با تأکیدي که بر عوامل مختلف، نظیر میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل و 

. کند شغل احساس رضایت می شود به طرق گوناگون از هاي الزم که می شرایط محیط کار و تشویق
به دو نوع رضایت شغلی، تحت عناوین رضایت درونی و بیرونی ) 1951(کینتزبرگ و همکارانش 

دانند،  کند و رضایت درونی را ناشی از احساس لذت انسانی از اشتغال به کاري که دارد می اشاره می
روابط انسانی حاکم بر محیط و  ولی رضایت بیرونی را ناشی از میزان دستمزد و پاداش، نوع کار و

دهند که همه ساله، بسیاري از مطالعات نشان می). 1387صافی، (دانند  باالخره شرایط محیطی می
هاي افکارسنجی را در خصوص احساس و نگرش ، پیمایش1ها از جمله آي بی امها و سازمانشرکت

                                                             
1. Information basic managment 
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ر این شرکت میزان ترك خدمت را افزایش رضایت شغلی د. دهندکارکنان درباره شغلشان انجام می
رضایت شغلی . در این شرکت به حداقل رسانده، موجب کسب وجهه و موقعیت رقابتی گردیده است

- ترین متغیرهاي تحقیق در رفتار سازمانی و همچنین متغیر محوري در تحقیقات و تئوريیکی از مهم

  .هاي سازمانی است
  
  پیشینه پژوهش. 3

شود که جوهر تمامی یریت مورد بررسی قرار گیرد به وضوح مشاهده میهاي مختلف مداگر فعالیت
هاي گیري عبارت است از انتخاب یک راه از میان راهتصمیم .گیري استهاي مدیریت تصمیمفعالیت

گیري هر فرد رویکرد شخصیتی او در درك و به عبارت دیگر سبک تصمیم .)1378 الوانی،(مختلف 
وري  شود بهره رضایت شغلی باعث می ).2004 تانلهم،( یري خود اوستگواکنش به وظیفه تصمیم

شود سالمتی فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود،  افراد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد می
. هاي جدید شغلی را به سرعت فرا گیردمهارت. روحیه فرد افزایش یابد از زندگی راضی باشد

کنند، میزان غیبت یا تأخیر در کار و حتی  اعضاء از کار رضایت پیدا میدهد وقتی  تحقیقات نشان می
  ).1386محمدي، (یابد  ترك خدمت کاهش می
گیري مدیران هاي تصمیمسبک با عنوان رابطه بین رضایت شغلی و) 1394( نتایج پژوهش رفیعی

- هاي تصمیمسبک حاکی از آن بود که بین رضایت شغلی کارکنان و وپرورش مرودشت،در آموزش

 گیري درهاي تصمیماین پژوهش نشان داد که سبک. گیري مدیران رابطه معناداري وجود دارد
  .افزایش رضایت کارکنان تأثیر دارد

گیري مربیان با هاي تصمیم، در پژوهش خود با عنوان ارتباط بین سبک)1393(بوستانی  نوذري و
نفر از  201ال ایران که شامل نمونه آماري هاي برتر بسکتبمندي بازیکنان لیگمیزان رضایت

مندي گیري مربیان و رضایتهاي تصمیمکه بین سبک ورزشکاران بود به این نتایج دست یافتند
) 1388(و همکارانشان  ينصرآباد ياریپژوهش بخت .داري وجود داردورزشکاران رابطه مثبت و معنی

 هايفرصت استقالل، ارزش کار، نبی که داد نشان گرفته، انجام اصفهان آهنکارکنان ذوب نیکه در ب
معنادار و مثبت  يمورد مطالعه رابطه هايگروه یشغل تیبا رضا یو چالش شغل یشغل امکانات ،یشغل

  .وجود داشته است
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 یو تعهد سازمان یشغل تیرضا ران،یمد یشغل يزهیانگ انیم يرابطه یبررس« وانبا عن یقیدر تحق
 افتهیو همکارانش انجام  یکه توسط محمود ساعتچ» شهرستان مرودشت يهمقطع متوسط) رانیدب(

معنادار وجود  اي رابطه یبا تعهد سازمان یشغل تیو رضا رانیمد يزهیانگ نیکه ب دیاست مشخص گرد
هاي پژوهشی به این نتیجه دست یافت که بین سبک در) 2012( تامپسون )1387 ،یساعتچ( دارد

در این زمینه همچنین  .ساس جنسیت و سن آنها تفاوت معناداري وجودنداردگیري مدیران براتصمیم
گیري بر رضایت هاي تصمیمهاي دیگر نیز صورت گرفت که حاکی از تأثیر معنادار سبکپژوهش

، در پژوهش خود )2008(هولپیا و دواس  همچنین سروسل و 2007 :همکاران آلترمن و( .شغلی بود
تعهد سازمانی به این نتیجه  رضایت شغلی و گیري،هاي تصمیمن سبکتحت عنوان بررسی رابطه بی

کند اما بینی میهم تعهد سازمانی را پیش گیري هم رضایت شغلی وتصمیمهاي رسیدند که سبک
  .بینی تعهد سازمانی از رضایت شغلی بیشتر استدرجه پیش

  
  روش تحقیق -3

 حاضر نظر به اینکه پژوهش. ده روش تحقیق استماهیت موضوع تعیین کنن اساساً در کارهاي تحقیقی
سازمانی و رضایت شغلی در  گیري، تعهدهاي تصمیمسبک زمینه در کاربردي دانش توسعه به

کند و با توجه به اینکه هدف از آن کمک می) یاسوج(وپرورش شهرستان بویراحمد کارکنان آموزش
گیري در امر مدیریت بهتر رایند تصمیمشناخت هر چه بیشتر وضعیت موجود و یاري رساندن به ف

رود و از آنجایی که به توصیف، ضبط و تجزیه کارکنان است در زمره تحقیقات توصیفی به شمار می
و تحلیل شرایط موجود و همچنین توصیف منظم و مدون موقعیتی ویژه در مقطع زمانی خاص به 

 – 1ژوهش حاضر از نظر روش توصیفیبنابراین پ. پردازد، پیمایشی استصورت واقعی و عینی می
  . است 3است و از نظر هدف، کاربردي 2پیمایشی

  
  پژوهش هايیافته .3

   .دارد وجود رابطه رضایت شغلی کارکنان و گیريهاي تصمیمسبک بین :فرضیه سوم
                                                             
1. Descirptive 
2. survey 
3. Applide research 
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 گیري با رضایت شغلی کارکنانهاي تصمیمضرایب همبستگی بین متغیرهاي سبک): 1( جدول

  سطح معناداري رضایت شغلی  وهشمتغیرهاي پژ

  287/0 117/0  سبک عقالیی
  193/0 143/0  سبک شهودي

  440/0  085/0  سبک وابستگی
  529/0 070/0  سبک انی

  457/0 082/0  سبک اجتنابی
*p<0/05  و** p<0/01 

گیري با رضایت شغلی هاي تصمیمکدام از سبکدهد بین هیچمی نشان) 1( جدول که همانگونه
  .گرددلذا، طبق این یافته فرضیه سوم پژوهش نیز تأیید نمی. رابطه معنادار وجود نداردکارکنان 

  .نقش دارند بینی رضایت شغلی کارکنانگیري در پیشهاي تصمیمسبک :فرضیه پنجم  
هاي متغیرهاي سبکبا حضور  فرضیه از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش وروداین براي آزمون 

 2 و 1 همچنان که جداول شماره .استفاده شدبینی نمره رضایت شغلی کارکنان یشگیري براي پتصمیم
بینی رضایت شغلی کارکنان نقش معنادار گیري در پیشهاي تصمیمکدام از سبکهیچ ،دهندنشان می

  .گرددلذا، طبق این یافته فرضیه پنجم پژوهش تأیید نمی. ندارند
  رضایت شغلی کارکنان بینی جهت پیش تایج تحلیل رگرسیون چندگانهن) 2( جدول

 گیريهاي تصمیمبراساس سبک

  

  بینبراي متغیرهاي پیش tضرایب بتا و آزمون معناداري  :3 جدول

 سطح معناداري F ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل

1 173/0  03/0 608/0 658/0 

 سطح معناداري T ضرایب بتا  B متغیر
 /628 /486 /062  /212  سبک عقالیی

  /456 /749 /098 /412  سبک شهودي
  /612  /509 /059  /188  سبک وابستگی
  /668  /431 /049  /133  سبک اجتنابی
 /648 //422 /052 /202  سبک  آنی
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رضایت  آن بود که بین سبک عقالیی و از استنباطی حاکی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آمار
 ،=143/0r(و رضایت شغلی کارکنان  ، بین سبک شهودي)r=، 287/< p/117(شغلی کارکنان 

193/0< p( بین سبک وابستگی و رضایت شغلی کارکنان ،)085/0r=، 440/0< p ( و بین سبک آنی و
/ r=، 457/ 082( و بین سبک اجتنابی و رضایت شغلی )070/0r=، 529/0< p(رضایت شغلی کارکنان 

p< ( ها نشان داد که هیچمعناست که تحلیلاین بدین . کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود ندارد-

  .ندارد  بینی رضایت شغلی کارکنان نقش معنادارگیري در پیشهاي تصمیمکدام از سبک
  
 يریگجهینت .4

گیري با رضایت  شغلی کارکنان هاي تصمیماین است که بین سبکاز این پژوهش بیانگر  نتایج حاصل
شود، در همین راستا باید عنوان کرد که نتایج ژوهش رد میپ رابطه معناداري وجود ندارد و لذا فرضیه

 با عنوان رابطه بین رضایت شغلی و) 1394( حاصل از این بعد پژوهش  خالف با نتایج پژوهش رفیعی
که حاکی از آن بود که بین رضایت  گیري مدیران در آموزش وپرورش مرودشت،هاي تصمیمسبک

همچنین خالف با  .مدیران رابطه معناداري وجود دارد گیريهاي تصمیمسبک شغلی کارکنان و
گیري مربیان با میزان هاي تصمیم، با عنوان ارتباط بین سبک)1393(بوستانی  پژوهش نوذري و

نفر از ورزشکاران بود  201هاي برتر بسکتبال ایران که شامل نمونه آماري رضایتمندي بازیکنان لیگ
مندي ورزشکاران رابطه گیري مربیان و رضایتهاي تصمیمین سبککه ب که به این نتایج دست یافتند

مبنی بر ) 2012( پژوهش تامپسون هاي پژوهش خالف باهمچنین  یافته. داري وجود داردمثبت و معنی
 .ندارد گیري مدیران براساس جنسیت و سن آنها تفاوت معناداري وجودهاي تصمیماین که بین سبک

هاي هاي دیگر نیز صورت گرفت که حاکی از تأثیر معنادار سبکوهشدر این زمینه همچنین پژ
 دادضرایب بتا نشان  جهتهاي این بعد از پژوهش، در تحلیل یافته .گیري بر رضایت شغلی بودتصمیم

  .دندارننقش بینی رضایت شغلی کارکنان به صورت مستقیم گیري در پیشهاي تصمیمکه تمامی سبک
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  عمراج  .5
سازمانی و رضایت شغلی  تعهد گیري،هاي تصمیمبررسی رابطه بین سبک). 1395( .کاوس ري،جعف. 1

موسسه آموزش : نامه کارشناسی ارشد یزدنپایا .در کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد
 .عالی امام جواد

 نشر ویرایش. تهرانچاپ دوم، وري، شناسی بهرهروان .)1382( .ساعتچی، محمود -2

گیري مدیران هاي تصمیمسبک بررسی رابطه بین رضایت شغلی و. )1394( .رفیعی، محمدمهدي -3
  .نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشتپایان وپرورش مرودشت،آموزش

 ،10 و 9دانش مدیریت، شماره  گیري،نقدي بر مدل کالسیک تصمیم). 1391( .سعادت، اسفندیار -4
  .پائیز تابستان و

هاي رهبري و خشنودي شغلی در کارکنان شرکت فوالد بررسی سبک. )1384( .زهرانعامی، عبدال -5
  . زشناسی شهید چمران اهوانامه جهت اخذ مدرك دکترا روانپایان خوزستان،

گیري مربیان با میزان هاي تصمیمارتباط بین سبک .)1393( .ولی و بوستانی، محمدحسن نوذري، -6
  1 شماره مطالعات مبانی مدیریت در ورزش سال اول، مندي بازیکنان لیگ برتر بسکتبال،رضایت
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