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بررسی رابطٍ الگًَای تصمیمگیری مذیران با تعُذ سازماوی کارکىان
(مطالعٍ مًردی شرکت ملی پخش فرآيردٌَای وفتی آرربایجان شرقی)
2

سیذ رسًل امت محمذی * ،1امیه ویل فريش

 1داًشجَی دکتشی سشتِ هذیشیت دٍلتی داًشگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ تثشیض
 2کاسشٌاسی اسشذ هذیشیت دٍلتی -هذیشیت هالی داًشگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ تٌاب

چکیذٌ
ّذف اص پژٍّش حاضش تؼییي ساتطِ تیي الگَّای تصوینگیشی هذیشاى تا تؼْذ ساصهاًی کاسکٌاى هیتاشذ .الگَّای تصوینگیشی
هذیشاى تا سِ تؼذ هشاسکتی ،ػاهشاًِ ٍ هشَستی هَسد سٌجش قشاس گشفت .پژٍّش حاضش اصًظش ّذف کاستشدی ٍ اصًظش شیَُ
گشدآٍسی اطالػات تَصیفی اص ًَع ّوثستگی هیتاشذ .دس ایي پژٍّش تشای جوغآٍسی اطالػات اص دٍ پشسشٌاهِ هشتَط تِ
الگَّای تصوینگیشی هذیشاى ٍ تؼْذت ساصهاًی کاسکٌاى استفادُ گشدیذ .جاهؼِ آهاسی تحقیق حاضش کاسکٌاى ششکت هلی پخش
فشآٍسدُّای ًفتی استاى آرستایجاى ششقی هیتاشذ کِ تؼذاد آىّا ً 773فش هیتاشذ .دس ایي پژٍّش تشای تؼییي اًذاصُ ًوًَِ اص جذٍل
هَسگاى استفادُ شذُ است کِ تش اساس آى تؼذاد ً 260فش تِػٌَاى ًوًَِ اًتخاب شذًذ دس تأهیي سٍایی پشسشٌاهِّای هَسد استفادُ دس
ایي پژٍّش ًظش افشاد هتخصص ٍ اساتیذ هَسد سؤال قشاس گشفت .پایایی پشسشٌاهِّا تا استفادُ اص آصهَى ضشیة آلفای کشًٍثاخ
هَسدتشسسی قشاس گشفت کِ تشای الگَّای تصوینگیشی تا  ٍ 0/867تؼْذ ساصهاًی ً 0/816شاىدٌّذُ پایایی پشسشٌاهِ تَدًذ .تشای تجضیِ
ٍ تحلیل دادُّا اص ًشمافضاس  ٍ SPSSتشای آصهَى فشضیِّا اص ضشیة ّوثستگی پیشسَى استفادُ شذ ًتایج تحقیق ًشاى داد کِ
ضشیة ّوثستگی پیشسَى تشای هتغیشّای الگَّای تصوینگیشی هذیشاى ٍ تؼْذ ساصهاًی  0/631تَدُ ٍ هقذاس ػذد هؼٌیداسی
( )sigهشاّذُ شذُ ،کَچک تش اص  )sig< 0/01( 0/01هیتاشذ کِ اص سطح هؼٌیداسی استاًذاسد ( )α=%5کوتش است .لزا تیي
ایي دٍ هتغیش ساتطِ هؼٌاداسی ٍجَد داسد .تٌاتشایي هیتَاى گفت کِ جْت تغییشات ایي دٍ هتغیش تا یکذیگش ّنجْت ٍ اص ًَع
هثثت تَدُ است.
ياژٌَای کلیذی :الگَّای تصوینگیشی ،تؼْذ ساصهاًی ،تصوینگیشی ػاهشاًِ ،تصوینگیشی هشَستی
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