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 کارکىان سازماوی تعُذ با مذیران گیری تصمیم الگًَای رابطٍ بررسی

  ( شرقی آرربایجان وفتی َای فرآيردٌ پخش ملی شرکت مًردی مطالعٍ) 
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 چکیذٌ

 گیشی تصوین. الگَّای تاشذ هیهذیشاى تا تؼْذ ساصهاًی کاسکٌاى  گیشی ینتصوّذف اص پژٍّش حاضش تؼییي ساتطِ تیي الگَّای 

شیَُ  اصًظشدی ٍ ّذف کاستش اصًظشهذیشاى تا سِ تؼذ هشاسکتی، ػاهشاًِ ٍ هشَستی هَسد سٌجش قشاس گشفت. پژٍّش حاضش 

اطالػات اص دٍ پشسشٌاهِ هشتَط تِ  آٍسی جوغ. دس ایي پژٍّش تشای تاشذ هیگشدآٍسی اطالػات تَصیفی اص ًَع ّوثستگی 

جاهؼِ آهاسی تحقیق حاضش کاسکٌاى ششکت هلی پخش هذیشاى ٍ تؼْذت ساصهاًی کاسکٌاى استفادُ گشدیذ.  گیشی تصوین الگَّای

ًَِ اص جذٍل تاشذ هیًفش  773 ّا آىکِ تؼذاد  تاشذ هیآرستایجاى ششقی ًفتی استاى  ّای فشآٍسدُ و ذاصًُ  . دس ایي پژٍّش تشای تؼییي ًا

َاى تًِفش  260هَسگاى استفادُ شذُ است کِ تش اساس آى تؼذاد  تخاب شذًذ دس  ػٌ ًَِ ًا هَسد استفادُ دس  ّای پشسشٌاهِسٍایی  تأهیيًو

ظش افشاد هتخصص ٍ اساتیذ   ً ًٍثاخ  ّا پشسشٌاهِقشاس گشفت. پایایی  سؤالهَسد ایي پژٍّش تا استفادُ اص آصهَى ضشیة آلفای کش

ی  867/0تا  گیشی تصوینقشاس گشفت کِ تشای الگَّای  هَسدتشسسی دًذ.  دٌّذُ ًشاى 816/0ٍ تؼْذ ساصهًا تشای تجضیِ پایایی پشسشٌاهِ َت

اص ضشیة ّوثستگی پیشسَى استفادُ شذ ًتایج تحقیق ًشاى داد کِ  ّا فشضیٍِ تشای آصهَى  SPSS افضاس ًشماص  ّا دادُ تحلیلٍ 

 داسی هؼٌیتَدُ ٍ هقذاس ػذد  631/0 تؼْذ ساصهاًیٍ هذیشاى  گیشی تصوینالگَّای  هتغیشّایضشیة ّوثستگی پیشسَى تشای 

(sig ،ُهشاّذُ شذ )01/0اص  تش کَچک (01/0sig< )داسی هؼٌیکِ اص سطح  تاشذ هی ( 5استاًذاسد%α= کوتش است. لزا تیي )

ٍ اص ًَع  جْت ّنگفت کِ جْت تغییشات ایي دٍ هتغیش تا یکذیگش  تَاى هیایي دٍ هتغیش ساتطِ هؼٌاداسی ٍجَد داسد. تٌاتشایي 

 هثثت تَدُ است. 
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