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بررسی رابطه سبک تصمیمگیری مدیران با رفتارهای سازمانی مثبت
کارکنان در یگان ویژه استان کرمان
حمیدرضا رستمی خانمکانی

تاریخ پذیرش1395/07/29 :

چکید ه
تحقیقحاضربهمنظوربررسیرابطهسبکهایتصمیمگیریمدیرانبارفتارهایسازمانیمثبتکارکنان
در یگان ویژه انتظامی استان کرمان صورت گرفته است .به همین منظور  2نمونه تهیه گردید .یکی شامل
نمونه  88نفری از مدیران یگان ویژه (که شامل فرمانده هان ،جانشینان و معاونین) و دیگری شامل نمونه
 169نفری از کارکنان انتخاب گردید .ابزار سنجش پرسشنامه سبکتصمیمگیری 20سوال و پرسشنامه
رفتار سازمانی مثبت لوتانز مشتمل بر 24سوال گردیده که پایایی هر دو پرسشنامه باروش الفای کرونباخ
محاسبه گردید .پایایی پرسشنامه سبکتصمیمگیری برابر  %83و پایایی پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت
 %89بدست آمد که در سطح باالیی بوده و روایی هر دو پرسشنامه برابر  % 93میباشد .تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرم افزار SPSSاز آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است.
نتایجتحلیلرگرسیوننیزنشاندادکهبینسبکهایتصمیمگیری(تحلیلی،هدایتی،رفتاریوادراکی)
مدیران با رفتارهای سازمانی مثبت کارکنان رابطه خطی معنی داری وجود دارد .سبکتصمیمگیری غالب
مدیران (فرماندهان ،جانشینان و معاونین) تحلیلی است .بررسی رفتارهای سازمانی کارمندان یگان ویژه
که از طریق محاسبه جمع نمرههای  24سوال پرسشنامه رفتارهای سازمانی مثبت حاصل شده است و
برای توصیف این متغییر نمرات آن به سه رده پایین ،متوسط و باال تقسیم گردید .از بین 169کارمند مورد
بررسی نمره رفتارهای سازمانی مثت  44نفر ( )%26پایین 62 ،نفر ( )%36/7متوسط و  63نفر ()%37/3
باال میباشد .و بین رفتارهای سازمانی مثبت کارمندان با سابقه کار آنان رابطه مستقیمی وجود دارد .در پایان

بررسی رابطه سبکتصمیمگیری مدیران با رفتارهای سازمانی مثبت کارکنان ...

تاریخ دریافت1395/06/30 :
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مقدمه

برای مدیران وظایف ،مسئولیتها و نقشهایی مطرح میباشد که بعضی از آنها خواست

مدیران و بعضی دیگر با شدت بیشتری نسبت به سایر کارکنان به عهده مدیران میباشد.

وظایفی نظیر برنامهریزی ،سازمان دهی ،رهبری ،کنترل ،مدیریت منابع از جمله وظایفی
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است که مسئول نهایی آنها مدیر میباشد .در تمامی وظایف مدیریتی یک نقش اساسی،

مستمر و جدایی ناپذیر ،فارغ از سطوح ،نوع ،حیطه ،عمل مدیریت ،مدیر را همراهی میکند
که همانا نقشتصمیمگیری مدیران میباشد .از جمله مدیر راهبردی تا مدیر عملیاتی ،از

هیئت رئیسه سازمان تا سرپرستان و مدیران اجرایی ،از مدیران صفی و مأموریتی تا مدیران

پشتیبانی و ستادی و غیره همگی در فرایندهایتصمیمگیری ،به طور مداوم جهت رفع

مسائل و مشکالت یا دستیابی به فرصتها و توسعه درگیری جهت گیری و انتخاب مسیر

صحیح میباشد و به دلیل اهمیت این نقش و حضور جدایی ناپذیر و چالشی آن در زندگی
سازمانی تمام مدیران ،اصل زیر مطرح شده است( .قاسمی.)1388 ،

امروزه مدیریت یکی از ارکان اساسی اداره جوامع است زیرا ترکیب و تلفیق مناسب

عوامل موجود و ایجاد هماهنگی میان آنها در نتیجهتصمیمگیری صحیح برای رسیدن
به هدف مورد نظر حاصل میشود .انسان در مسیر زندگی خود با انواع مسائل و مراحلی

مواجه میشود که ناگزیر ازتصمیمگیری است.تصمیمگیری نقش گستردهای در زندگی
آدمی دارد .ازتصمیمگیریهای جزئی در امور کوچک گرفته تاتصمیمگیریهای بسیار

بزرگ و پر اهمیت .برخی ازتصمیمگیریها چنان به راحتی صورت میگیرند که شاید
چندان توجهی به آنها نمیشود اما در مقابل مسائلی نیز در زندگی وجود دارند که اقدام

بهتصمیمگیری در مورد آنها شاید مدت زمان طوالنی وقت الزم داشته باشد .در هر حال

اهمیت اینتصمیمگیریها به لحاظ اهمیتی که اکثر آنها در سرنوشت فرد دارند بسیار زیاد

است و چه بسا تعلل در شناخت راههایتصمیمگیری بهتر ،عواقب جبران ناپذیری را برای
فرد به بار میآورد.تصمیمگیری فرایندی را تشریح میکند که از طریق آن فرد راه حل
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مسالهای را مشخص میکند.تصمیمگیری به زبان ساده عبارت است از فرایند و انتخاب یک
سلسله عملیات برای حل یک مشکل معین (رضایان )1383 ،در اخذ یک تصمیم میتوان

زمینهای را که برای یک کارمند مهم است (تا حدودی) فراهم کرد .تا بتواند نسبت به مدیر
اعتماد پیدا کند و بداند که اجرای یک مساله درباره آن بحث شده به نفعش است .عمل

تصمیمگیری در اداره امور سازمانها به قدری مهم است ،که برخی نویسندگان سازمان را
«شبکه تصمیم» و مدیریت عمل «تصمیمگیری» را تعریف کردهاند (رضایان .)1383 ،بررسی

رابطهسبکهایتصمیمگیری مدیران با رفتارهای سازمانی مثبت کارکنان در یگان ویژه
انتظامی استان کرمان صورت گرفته است.

بیانمساله

تجربه تاریخی بیانگر آن است که سهم و نقش منابع انسانی کارامد در رشد و توسعه

جوامع انسانی بیشتر از سایر منابع بوده است .بسیاری از جوامع توسعه یافته امروزی فاقد

توانستهاند گامهای موثری در زمینه توسعه بردارند .در مقابل چه بسیار کشورهایی که واجد
مواهب و منابع طبیعی و خدادادی بوده اما هنوز در شمار کشورهای توسعه نیافته و یا درحال
توسعه قرار دارند از این رو امروزه تاکید بر آن است که مدیران در کنار انجام سایر نقشها

وظایف سازمانی موضوع جذب و استخدام منابع انسانی اهمیت بسیار قائل شده و زمان
بیشتری را به آن اختصاص دهند (وفایی مهر )14 :1384 ،مدیران بنا به ضرورت حرفهای،

تصمیمگیرنده هستند و کیفیت این تصمیمات میتواند تعین کننده موفقیت سازمان در جهت
رسیدن به اهداف سازمانی باشد .هر مدیر سبک یاسبکهای خاصی را مبنای اتخاذ تصمیم

خود قرار میدهد .انتخاب سبک مناسبتصمیمگیری از سوی مدیر ،عامل بسیار مهمی برای

موفقیت مدیر و اثربخشی سازمان میباشد (دفت ،ترجمه پارساییان و اعرابی.)1384 ،

تصمیمگیری یکی از محوریترین فرایندها در سازمان محسوب شده و به عنوان وظیفه

اصلی مدیران تمامی سطوح مطرح میباشد به نحوی که برخی از صاحبنظران معتقدند
تمام مدیریت،تصمیمگیری است .کوانتز در این رابطه معتقد است وجود طرح ،برنامه،
سیاست ،خطی مشی ،منبط به وجودتصمیمگیری است .او همچنین عقیده دارد که مدیر

معموال وظیفه اصلی خود راتصمیمگیری میداند،تصمیمگیری یکی از وظایف مهم مدیران
است( .رضایان .)1383 ،اهمیتتصمیمگیری در کارایی و عملکرد سازمانها بر همگان
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منابع مادی و ثروتهای طبیعی بودهاند اما به سبب بهره گیری از نیروی انسانی متخصص

روشن است و موسسات مالی چون بانکهامهمترین عوامل موثر در موفقیت سازمان

عاملتصمیمگیری و اخذ تصمیمات مناسب در راستای اهداف سازمان میباشد .از آنجایی

که افراد مختلف دارای تفاوتهای فردی میباشند لذا از مدلها وسبکهای مختلفی

نیز در زمینهتصمیمگیری بهره میجوید .از طرفی دیگر منابع انسانی به عنوان بزرگترین
سرمایه سازمان است اگرتصمیمگیری به درستی انجام نشود ارزشمندترین سرمایه هستی
از دست میرود.تصمیمگیری باید به گونهای اعمال شود که ضمن تحقق اهداف سازمان
ارزشمندهای انسانی را در سازمان خدشه دار نسازد (الوانی و معمارزاده .)1375 ،امروزه
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پس از سرمایه انسانی و اجتماعی ،سرمایه روانشناختی را میتوان به عنوان مبنای مزیت

رقابتی در سازمانها در نظر گرفت .با توجه به اینکهتصمیمگیری در سازمانها امری حیاتی

است و باتصمیمگیری صحیح استفاده بهینه تری از منابع میشود .و از طرفی رفتارهای
سازمانی مثبت کارکنان شامل اعتماد به نفس ،امیدواری ،خوش بینی و تاب آری از متغیرهای

روانشناختی کارکنان میباشد ،نقش مدیریت بسیار مهم است ،زیرا مدیریت میتواند با

فصلنامه دانش انتظامی کرمان /سال هفتم/شماره هفدهم /پاییز 1395

انتخاب نوع سبکتصمیمگیری رفتارهای سازمانی مثبت کارمنان را ایجاد و تشویق نماید .با

توجه به رابطه سبکتصمیمگیری مدیران با رفتارهای سازمانی مثبت کارکنان ،تحقیق مورد
نظر در پاسخ مناسب به سوال اصلی زیر است:

 -آیا بین سبکتصمیمگیری مدیران و رفتارهای سازمانی مثبت کارکنان در یگان ویژه

انتظامی استان کرمان رابطه وجود دارد یا خیر؟

که در راستای سواالت فوق سواالت فرعی زیر مطرح میشود:

 -آیا بین سبکتصمیمگیری تحلیلی با رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه وجود دارد؟

 -آیا بین سبکتصمیمگیری هدایتی با رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه وجود دارد؟

 آیا بین سبکتصمیمگیری رفتاری با رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه وجود دارد؟ -آیا بین سبکتصمیمگیری ادراکی با رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه وجود دارد؟

پیشینه و مفاهیم تحقیق

تصمیمگیری :انتخاب یک راه از میان راههای مختلف (الوانی.)143 :1378 ،

رفتار سازمانی :رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم و سیستماتیک عملیات؛

اقدامات؛ کارها و نگرشهای افرادی که سازمان را تشکیل میدهد (رابینر ،ترجمه پاساییان
و اعرابی.)122 :1378 ،

رفتار سازمانی مثبت :رفتار سازمانی مثبت به گفته لوتانز یعنی "بررسی و به کار بستن

قوتهای نیروی انسانی مثبت و تواناییهای روانشناسی" که برای بهبود پیشرفت ،قابل اندازه

گیری ،قابل گسترش و قابل مدیریت کردن در محیط کاری باشند (لوتانز.)698 :2006 ،
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سبکتصمیمگیری هدایتی :کسی که سبکتصمیمگیری هدایتی دارد ،انعطاف پذیری

اندکی در برابر ابهام و پیچیدگی دارد و درتصمیمگیریها بر مسائل فنی و قانون تکیه میکند

(قاسمی.)354 :1388 ،

سبکتصمیمگیری تحلیلی :فردی که دارای سبکتصمیمگیری تحلیلی میباشد نسبت

به فردی که سبکتصمیمگیری هدایتی دارد ،انعطاف پذیری بیشتری در برابر ابهام و عدم

اطمینان دارد و این پیچیدگی به شناختی باالتر منجر میشود که چنین فردی اطالعات
بیشتری را مورد توجه قرار داده و راه حلهای بیشتری را خلق کند (قاسمی.)354 :1388 ،

سبکتصمیمگیری ادراکی :فردی که سبکتصمیمگیری ادراکی دارد هم به روابط انسانی

و نیازهای عاطفی کارکنان توجه دارد و هم پیچیدگی شناختی باالتری برای تحمل ابهام
دارد ،این امر موجب میشود که او اطالعات را از منابع مختلف و متعددی گردآوری کند و
سبک تصمیمگیری رفتاری :افرادی که سبک رفتاری دارند اگرچه نمره پایینی در

پیچیدگی شناختی دریافت میکنند اما در عوض این افراد عالقه شدیدی به سازمان و
توسعه منابع انسانی آن دارند .این امر موجب میشود که آنها بسیار حساس ،پاسخگو و
حمایت گر در قبال کارکنان باشند ،آنها در سازمان یک فضای مشورتی گرم و صمیمی

که پذیرای پیشنهادات افراد است و ارتباطات ساده را تشویق میکنند به وجود میآورند

(قاسمی.)354 :1388 ،

تصمیمگیری ،فراگرد مدیریت را میتوان بهتصمیمگیری و اجرای تصمیم تجزیه کرد.

از این رو ،بعضی از صاحبنظرانتصمیمگیری را با مدیریت مترادف دانسته آن را قلب تپنده

سازمان تلقی میکنند زیرا که مدیران؛ بخش عمدهای از وقت و نیروی خود را صرف

تصمیمگیری میسازند و تقریبا همه وظایف مهم مدیریت مستلزمتصمیمگیری است .آنها
برای حل مشکل یا اقدام تازه ،تصمیم میگیرند و آن گاه تصمیم خود را به مرحله عمل

میشمارند .تصمیم در مرحله عمل ،چهار چوب فعالیت کارکنان یک واحد سازمانی یا کل
سازمان را تشکیل میدهد .به عبارت دیگر ،تصمیم مدیریت ،تکلیف عملیات سازمانی را

معلوم میکند .از این روتصمیمگیری فعالیتی حساس و پر اهمیت است (عالقه بند.)1386 ،

چالز هندی معتقد است که عصر حاضر عصر تغییر و سنت گریزی میباشد که این

خود منجر به شدت تضاد و تناقضهای سازمانی میگردد .مانوئل کاستلز عصر حاضر

بررسی رابطه سبکتصمیمگیری مدیران با رفتارهای سازمانی مثبت کارکنان ...

راه حلهای زیادی را مورد توجه قرار دهد (قاسمی.)354 :1388 ،

را با مشخصه اطالع و ظهور هویتی جدید و مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد .سایر

اندیشمندان نیز به گونهای مشابه ،عصر جدیدی را نوید میدهند که برگرفته از فناوریهای
ارتباطی و اطالعاتی میباشد .بینش و اطالعات دو رکن اساسی بر نظام تصمیمگیری

میباشند .فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی در نقش یک تصمیم یار مناسب برای مدیر ،نقش

وی را در اتخاذ تصمیمات مشکلتر نموده است .از طرفی حجم اطالعات در اختیار مدیران
بسیار بیشتر شده است و از طرف دیگر در دسترس بودن و توزیع این اطالعات در سایر
سطوح برتری مدیر را از بعد در اختیار داشتن اطالعات نسبت به سایرین به چالش کشانده
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است؛ لذا رکن بینش و تواناییهای کیفی مدیریت از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار شده
است .در این راستا آزادی از قید و بند حجم گسترده اطالعات نیازمند شناخت چگونگی

تصمیمگیری و استفاده بهینه از تفکر خالق و تفکر ارزشی و استمداد از فنون و تکنیکهای
تصمیمگیری خواهد بود (احمدی.)2007 ،
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نقش «ارزشهای حاکم» بر تصمیمگیری

در تمام فراگردها اعمال ،وظایف و نقشهای مدیریتی ،آنچه که حد و مرز ،قوت بخش،

هادی و راهبر مدیر میباشد «ارزشهای حاکم»تصمیمگیری خواهد بود .برای مسلمانان
یک قاعده محوری در دایرهارزشهای حاکم ترسیم شده است:

«قدرت باری تعالی ،باالترین قدرت هاست ،به حمایت هر کس اقدام کند هیچ کس

نمیتواند بر او پیروز گردد ،همانطور که اگر حمایت خود را از کسی برگیرد هیچ کس قادر
به حمایت او نیست» .انسان موحد در تمام اعمال و رفتار خود ،دست عنایت خداوند را

لمس نموده و در موفقیت یا مشکالت توکل بر او دارد و آن چرا که در کتاب آسمانی بر

انسان فرستاده شده است ،چراغ راه خود قرار میدهد .از جمله این رهنمودهای الهی «توکل

و مشورت» میباشد.

«و در کارها با آنها مشورت کن اما هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن زیرا

خداوند متوکالن را دوست دارد .اگر خداوند شما را یاری کند هیچ کس بر شما پیروز
نخواهد شد و اگر دست از یاری شما بردارد کیست که بعد از او شما را یاری کند و مومنان

تنها بر خداوند باید توکل کنند» (سوره مبارکه آل عمراه -آیههای  159و .)160

سبک :سبک مانند بسیاری از تواناییهای افراد امری مادرزادی نیست و حاصل تعامالت

فرد با محیط پیرامونش در فرایند رشد و اجتماعی شدن اوست .سبک یک ویژگی فردی

بخصوص در انجام امور است که امکان اجرای فعالیتهای ارادی را میدهد .بنابراین

بسیاری از باورهای اخاقی بارز افراد افکار اقتصادی آنان ،رفتارهای اجتماعی و به طور کلی

ویژگیهای بنیادین شخصیت افراد را شکل میدهد .سبک در حقیقت ناشی از سرشت فرد،
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ارتباط فرد با سایرین ،اجتماع ،خالقیت و تطبیق پذیری است (قاسمی.)1388 ،

تمایالت افراد در پردازش اطالعات و ارتباط با محیط به منظور بهبود عملکرد بیانگر این

مطلب است که هیچ سبک شناختی خوب یا بدی وجود ندارد .تفکیک افراد درسبکهای

مختلف تنها نوعی طبقه بندی است و به معنی برتری قدرت یادگیری گروهی بر دیگری
نیست و بیشتر به بررسی اثر اینسبکها بر موفقیت در شرایط خاص داللت دارد .سبک

شناختی از بسیاری جهات با هوش متفاوت است .هوش بیانگر قابلیت فرد برای اندیشیدن

به طور سازنده ،استدالل کردن و حل مسئله است .در حالی که سبک شناختی به پردازش
رفتارها میپردازد .برای سنجش رفتارها باید ابتدا به وظایف و فعالیتهایی که نشان دهنده
تفاوت افراد هستند مشخص شود؛ وظایفی که همه از عهده انجام آن برایند اما هر کس به

روش متفاوتی آن را انجام دهد.

رفتار سازمانی مطالعهتأثیر افراد ،گروهها و ساختار بر رفتار در سازمانها است که هدف

آن ،به کار بردن این دانش برای بهبود کارایی سازمانهاست( .اعرابی و پارساییان.)1388 ،

رفتار سازمانی علم مطالعه و کاربرد دانش درباره نحوه برخورد مردم ،افراد و گروهها در

سازمان میباشد .این کار با رویکرد سیستمی انجام میشود .یعنی روابط بین مردم و سازمانها
را در ارتباط با کل افراد ،گروهها ،سازمانها و سیستمهای اجتماعی تشریع مینماید .و هدف

آن دستیابی به اهداف انسانی سازمانی و اجتماعی با ایجاد روابط بهتر میباشد.

نوع نگاه به رفتار سازمانی

در ابتدا رفتار سازمانی بر اساس دیدگاه مدیریت علمی تیلور تحلیل میشد اما به مرور

افکار انسان گرایانه به ویژه نظریات پیتر دراکر جای آن را گرفت .رفتار سازمانی مطالعه منظم

عملیات اقدامات ،کارها و نگرش افرادی است که سازمان را تشکیل میدهند.

عنصر رفتار سازمانی

اساس یک سازمان بر پایه فلسفه مدیریت ارزشها ،بینش و اهداف میباشد و این عنصر

خود از فرهنگ سازمانی که ترکیبی از سازمان رسمی و غیر رسمی و محیط اجتماعی است
نشات میگیرد.اصوالً رفتار سازمانی دارای سه مولفه است :بررسیتأثیر رفتار افراد بر فرد-

بررسی رابطه سبکتصمیمگیری مدیران با رفتارهای سازمانی مثبت کارکنان ...

رفتارهای سازمانی

بررسیتأثیر رفتار گروهها بر فرد -بررسیتأثیر سیستم سازمانی بر فرد

مدلهای رفتار سازمانی

چهار مدل یا چهار چهارچوب اصلی وجود دارد که سازمانها بر مبنای آنها عمل

میکنند که عبارتند از:

مدل استبدادی :مبنای این مدل قدرت با گرایش مدیریتی پراقتدار است .کارکنان به

سوی فرمان برداری گرایش داشته و به رئسای خود وابستهاند .کارکنان نیاز دارند وضعیت
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معیشیتی آنها در نظر گرفته شود .نتیجه عملکرد در این حالت حداقل است.

مدل مراقبتی :مبنای این مدل منابع اقتصادی با گرایش مدیریتی پول است .کارکنان تمایل

به امنیت و سود داشته و به سازمان وابسته اند .کارکنان نیاز دارند که اهمیت آنها در نظر

گرفته شود .نتیجه عملکرد در این حالت مشارکت انفعالی است.

مدل حمایتی :مبنای این مدل رهبری با گراییش مدیریتی حمایت است .کارکنان تمایل به
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عملکرد شایسته و مشارکت داشته و نیاز دارند که شان و منزلت آنها در نظر گرفته شود.

مدل مشارکتی :مبنای این مدل با گرایش مدیریتی کار گروهی است .کارکنان تمایل به

انجام رفتارهای مسئوالنه و خود نظمی دارند .کارکنان نیاز دارند که حس خود واقع بینی

آنها در نظر گرفته شود .نتیجه عملکرد در این حالت ،شور و ذوق تعدیل یافته میباشد.

اگرچه چهار مدل جداگانه وجود دارد ولی هیچ سازمانی فقط از یک مدل استفاده

نمیکنند .مدل اول استبدادی ،ریشههایی در انقالب صنعتی دارد و مدیران در این حالت

خارج از تئوری  Xآقای داگالس مک گریگور عمل میکنند .سه مدل بعدی با ساختن

تئوری Yآقای مک گریگور آغاز شده است .از آنجائی که هر یک از این مدلها در دورههای
زمانی مختلف شکل گرفتهاند؛ لذا بهترین مدل وجود ندارد .مدل مشارکتی نباید به عنوان

آخرین و بهترین مدل انگاشته میشود اما میتواند به عنوان شروع یک مدل جدید یا پارادایم

تلقی شود.

مبانی نظری تحقیق

رفتارهای سازمانی مثبت اولین متغیری است که در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد

(متغیر مالک) متغیری که تالش میشود تغییرات آن توسطسبکهایتصمیمگیری (بعنوان
متغیر پیش بین) تشریح ،تعبیر ،و تفسیر شود.

لوتانز رفتار سازمانی مثبت را از روانشناسی مثبت استخراج کرده است .رفتار سازمانی

مثبت به گفته لوتانز یعنی «بررسی و به کار بستن قویتهای نیروی انسانی مثبت و تواناییهای
روانشناختی که برای بهبود پیشرفت ،قابل اندازه گیری ،قایل گسترش و قابل مدیریت کردن
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در محیط کاری باشند» .روانشناسی مثبت در سه سطح تعریف شده است ،سطح خرد ،سطح
میانه و سطح کالن.تعریف لوتانز یا همان رفتار سازمانی مثبت در سطح خود قرار دارد رفتار

سازمانی مثبت همان عملیاتی کردن روانشناسی مثبت در همان محیط کار است.
ابعاد رفتار سازمانی مثبت شامل موارد ذیل میشود:

الف -خود -کارامدی :باور (اطمینان) فرد به توانایی به موفقیت در انجام وظیفه معین از

راه ایجاد انگیزه در خود (باندورا ،هایش برای دستیابی .)75 :1997

ب -تاب آوری :تاب آوری در اصطالح چنین تعریف میشود نوعی حالت قابل توسعه

در فرد که بر اساس آن قادر است در رویارویی با ناکامی ها ،مصیبت هاوتعارضهای زندگی

وحتی رویدادهای مثبت ،پیشرفتهاو مسئولیت بیشتر به تالش افزونتر ادامه دهدوبرای
دستیابی به موفقیت بیشتر ازپای ننشیند.

دست آورد در برابر آنچه قادر به کسب آن نیست ،میپردازد ،بنابراین ،خوش بینی واقع

بینانه ،نقش مهمی در ارتقای خود-کارآمدی فرد دارد (جنسن ولوتانز.)2006

د -امیدواری :اسنایدر ( )1991امیدواری را به این صورت تعریف کرده است :حالت

انگیزشی مثبتی که از احساس موفقیت آمیز به دست آید .که از دو عامل  -1عاملیت انرژی
معطوف به هدف -2 .برنامهریزی برای دستیابی به هدف ناشی شده است

دومین متغیری که در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیردسبکهایتصمیمگیری

میباشد (متغیر پیش بینی) آن عبارت است از :فرایند انتخاب راه حل برتر از میان راه

حلهای موجود میباشد .این در حالی است که فرایند حل مساله اخذ یک تصمیم منحصر
به فرد با استفاده از ابتکار و خالقیت است.

ابعاد سبکتصمیمگیری شامل موارد ذیل میباشند:

الف -سبکتصمیمگیری هدایتی :کسی که سبکتصمیمگیری هدایتی دارد ،انعطاف

پذیری اندکی در برابرابهام و پیچیدگی دارد ،و درتصمیمگیریها بر مسائل فنی و قانون تکیه
میکند (قاسمی.)354 :1388 ،

ب -سبکتصمیمگیری تحلیلی :فردی که دارای سبکتصمیمگیری تحلیلی میباشد

نسبت به فردی که سبکتصمیمگیری هدایتی دارد ،انعطاف پذیری بیشتری در برابر ابهام و
عدم اطمینان دارد واین پیچیدگی به شناختی باالتر منجر میشود که چنین فردی اطالعات

بررسی رابطه سبکتصمیمگیری مدیران با رفتارهای سازمانی مثبت کارکنان ...

ج -خوش بینی :در خوش بینی واقع بینانه در حقیقت ،فرد به ارزیابی آنچه میتواند به

بیشتری را مورد توجه قرار داده و راه حلهای بیشتری را خلق کند (قاسمی.) 354 :1388 ،

ج -سبکتصمیمگیری ادراکی :فردی که سبکتصمیمگیری ادراکی دارد ،هم به روابط

انسانی و نیازهای عاطفی کارکنان توجه دارد و هم پیچیدگی شناختی باالتری برای تحمل

ابهام دارد ،این امر موجب میشود که او اطالعات را از منابع مختلف ومتعدد گردآوری کند
وراه حلهای زیادی را مورد توجه قرار دهد (قاسمی.)354 :1388 ،

د -سبک تصمیمگیری رفتاری :افرادی که سبک تصمیمگیری رفتاری دارنداگرچه

نمره پائینی در پیچیدگی شناختی دریافت میکنند امادر عوض این افراد عالقه شدیدی به
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سازمان و توسعه منابع سازمانی آن دارند .این امرموجب میشود که آنها بسیار حساس،
پاسخگووحمایت گردر قبال کارکنان سازمان باشند .آنها در سازمان یک فضای مشورتی

گرم وصمیمی که پذیرای پیشنهادات افراد است و ارتباطات ساده را تشویق میکنند بوجود

میآورنند (قاسمی.)354 :1388 ،

در این تحقیق ابعاد رفتار سازمانی ازدیدگاه لوتانزوابعادسبکهایتصمیمگیری از دیدگاه
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قاسمی ( )1388در نظر گرفته شده است .وروابط بین دو متغیر نیز از دیدگاه لوتانز در نظر

گرفته شده است.

مدل مفهومی تحقیق

مدل مفهومی تحقیق در واقع بیانی گویا ،ساده و اجمالی از چارچوب نظری تحقیق

است که فرضیات تحقیق به آسانی از آن قابل استنباط است .مدل مفهومی تحقیق حاضر
در شکل یک ترسیم شده است.

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

روش شناسی پژوهش

تحقیق حاضر از نظر روش جز تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است و از نظر

هدف جز تحقیقات کاربردی میباشد که به شیوه تحقیقات میدانی به جمع آوری دادهها
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پرداخته است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان یگان ویژ انتظامی کرمان

میباشد که تعداد آنها  390میباشد که در  44قسمت (پیوست  )1مشغول انجام وظیفه
هستند .یکی شامل نمونه  88نفری از مدیران یگان ویژه (که شامل فرمانده هان ،جانشینان

و معاونین) و دیگری شامل نمونه  169نفری از کارکنان انتخاب گردید .ابزار سنجش

پرسشنامه سبکتصمیمگیری  20سوال و پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت لوتانز مشتمل

بر  24سوال گردیده که پایایی هر دو پرسشنامه باروش الفای کرونباخ محاسبه گردید.

پایایی پرسشنامه سبکتصمیمگیری برابر  %83و پایایی پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت

 %89بدست آمد که در سطح باالیی بوده و روایی هر دو پرسشنامه برابر  % 93میباشد.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  ،18 spssاز آمار توصیفی و استنباطی استفاده

گردیده است.

تحليل دادهها (بررسي فرضيههاي تحقيق)

در ابتدا قبل از بررسي فرضيههاي تحقيق بايد نرمال بودن متغيرهاي تحقيق توسط

آزمون کولموگروف -اسميرنوف يک نمونهاي بررسي شود.
 : H0متغير مورد بررسي توزيع نرمال دارد.

 : H1متغير مورد بررسي توزيع نرمال ندارد.

جدول  :1آزمون کولموگوروف -اسميرنوف يک نمونهاي براي متغيرهاي تحقيق

بر اساس نتايج جدول آزمون کولموگوروف -اسميرنوف يک نمونهاي ،فرض نرمال

بودن براي متغیرهای پژوهش مورد تایید قرار نمیگیرد ( .)P>0/05يعني با  0/95درصد

بررسی رابطه سبکتصمیمگیری مدیران با رفتارهای سازمانی مثبت کارکنان ...

یافتههای تحقیق

اطمينان (در سطح معنی داری  )0/05فرض نرمال بودن رد میشود.

به علت اینکه فرض نرمال بودن برای متغیرهای تحقیق ردشد برای بررسی فرضیات

تحقیق از آزمونهای ضرایب همبستگی ناپارامتری اسپیرمن استفاده میشود.

فرضیه اصلی :بینسبکهایتصمیمگیری مدیران با رفتارهای سازمانی مثبت کارکنان

رابطه وجود دارد؟

با توجه به این که  -Pمقدار محاسبه شده از آزمون ( )0/001کمتر از سطح معنی دار

 0/05است لذا در این سطح H0 ،رد میشود و در نتیجه مدل رگراسیون خطی معنی
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دار میباشد یعنیسبکهایتصمیمگیری (تحلیلی ،هدایتی ،رفتاری و ادراکی) مدیران با
رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه خطی معنی داری وجود دارد .با توجه به اینکه مقدار

( R2adjتعدیل شده  )R2برابر  0/102میباشد پس کلیه متغیرهای وارد شده در این
مدل  0/102واریانس رفتار سازمانی مثبت کارکنان را تبیین میکند.
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جدول شماره  :2تحلیل واریانس مدل رگراسیون روابط بینسبکهایتصمیمگیری (تحلیلی ،هدایتی،
رفتاری و ادراکی) مدیران با رفتار سازمانی مثبت کارکنان

همچنین با توجه به  -Pمقدار محاسبه شده در آزمون ضرایب رگراسیونH01 ،

و  H03در سطح  0/05رد میشوند ولی  H02و H04در سطح  0/05رد نمیشوند
یعنی با سبکهای تصمیمگیری تحلیلی و رفتاری مدیران میتوان به ترتیب 0/157

و  0/261رفتار سازمانی مثبت کارکنان را پیش بینی کرد ،ولی از طریق سبکهای

تصمیمگیری هدایتی و ادراکی مدیران نمیتوان رفتار سازمانی مثبت کارکنان را پیش
بینی کرد (جدول .)2

جدول شماره  :3ضرایب مدل رگراسیونسبکهایتصمیمگیری (تحلیلی ،هدایتی ،رفتاری و ادراکی)
مدیران با رفتار سازمانی مثبت کارکنان

بررسی فرضیات فرعی تحقیق

بین سبکتصمیمگیری تحلیلی مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه وجود دارد؟

 =H0بین سبکتصمیمگیری تحلیلی مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه

وجود ندارد.

 =H1بین سبکتصمیمگیری تحلیلی مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه
نرمال بودن توزیع دادهها ،با آزمون کلموگروف -اسمیرنوف انجام شده است .چون

 -Pمقدار محاسبه شده برای همه متغیرهای تحقیق برابر ( )0/000و از سطح معنی داری

 a=0/05کوچکتر میباشد در نتیجه فرض صفر رد میشود پس توزیع دادههای کلیه متغیرها

نرمال نیست .پس جهت آزمون همه سواالت از آزمون همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن
استفاده میشود.

تجزیه و تحلیل دادهها از طریق آزمون اسپیرمن نشان میدهد که ضریب همبستگی بین

دو متغیر سبکتصمیمگیری تحلیلی مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارکنان برابر 0/165
با  -Pمقدار (معنی داری)  0/032میباشد که کوچکتر از سطح معنی داری  a=0/05است
لذا در این سطح فرض  H0یعنی عدم وجود رابطه رد میشود و در نتیجه بین سبک

تصمیمگیری تحلیلی مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

در ضمن مثبت بودن ضرایب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه مستقیم بین
این دو متغیر است .یعنی هرچه سبکتصمیمگیری مدیران تحلیلیتر باشد رفتار سازمانی
مثبت کارکنان بیشتر خواهد شد( .جدول )4

جدول شماره  :4آمارههای آزمون همبستگی اسپیرمن مربوط به رابطه بین سبکتصمیمگیری تحلیلی
مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارکنان

بررسی رابطه سبکتصمیمگیری مدیران با رفتارهای سازمانی مثبت کارکنان ...

وجود دارد.
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 -بین سبکتصمیمگیری هدایتی مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه وجود دارد؟

 =H0بین سبکتصمیمگیری هدایتی و رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه وجود ندارد.
 =H1بین سبکتصمیمگیری هدایتی و رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه وجود دارد.

تجزیه و تحلیل دادهها از طریق آزمون اسپیرمن نشان میدهد که ضریب همبستگی بین

دو متغیر سبکتصمیمگیری هدایتی مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارکنان برابر  0/114با
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 -Pمقدار (معنی داری)  0/138میباشد که بزرگتر از سطح معنی داری  a=0/05است لذا در

این سطح فرض  H0یعنی عدم وجود رابطه رد نمیشود و در نتیجه بین سبکتصمیمگیری
هدایتی مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد.

جدول شماره  :5آمارههای آزمون همبستگی اسپیرمن مربوط به رابطه بین سبکتصمیمگیری هدایتی
مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارکنان

 بین سبکتصمیمگیری رفتاری مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه وجود دارد؟ =H0بین سبکتصمیمگیری رفتاری و رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه وجود ندارد.
 =H1بین سبکتصمیمگیری رفتاری و رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه وجود دارد.
تجزیه و تحلیل دادهها از طریق آزمون اسپیرمن نشان میدهد که ضریب همبستگی بین
دو متغیر سبکتصمیمگیری رفتاری مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارکنان برابر -0/205

با  -Pمقدار (معنی داری)  0/007میباشد که بزرگتر از سطح معنی داری  a=0/05است
لذا در این سطح فرض  H0یعنی عدم وجود رابطه رد میشود و در نتیجه بین سبک
تصمیمگیری رفتاری مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
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در ضمن منفی بودن ضرایب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه معکوس
بین این دو متغیر است .یعنی هرچه سبکتصمیمگیری مدیران رفتاریتر باشد رفتار
سازمانی مثبت کارکنان کمتر خواهد شد .این مطلب با توجه به نحوه پراکندگی نقاط و
همچنین خط برازش شده در نمودار ( )3-3-4مورد تایید است.

جدول شماره  :6آمارههای آزمون همبستگی اسپیرمن مربوط به رابطه بین سبکتصمیمگیری رفتاری
مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارکنان

 =H0بین سبکتصمیمگیری ادراکی و رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه وجود ندارد.
 =H1بین سبکتصمیمگیری ادراکی و رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه وجود دارد.

تجزیه و تحلیل دادهها از طریق آزمون اسپیرمن نشان میدهد که ضریب همبستگی

بین دو متغیر سبکتصمیمگیری ادراکی مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارکنان برابر
 -0/02با  -Pمقدار (معنی داری)  0/80میباشد که بزرگتر از سطح معنی داری a=0/05
است لذا در این سطح فرض  H0یعنی عدم وجود رابطه رد نمیشود و در نتیجه بین

سبک تصمیمگیری ادراکی مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه معنی داری
وجود ندارد.

جدول شماره  :7آمارههای آزمون همبستگی اسپیرمن مربوط به رابطه بین سبکتصمیمگیری ادراکی
مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارکنان

 -وضعیتسبکهایتصمیمگیری مدیران یگان ویژه نیروی انتظامی کرمان چگونه است؟

نمره متغیر سبکهای تصمیمگیری مدیران از طریق محاسبه جمع نمرههای 20

سوال پرسشنامه سبکهای تصمیمگیری حاصل شده است .از بین  88مدیر مورد

بررسی 32 ،نفر ( 36/4درصد) سبک تصمیمگیری تحلیلی 25 ،نفر ( 28/4درصد)
سبکتصمیمگیری هدایتی 11 ،نفر ( 12/5درصد) سبکتصمیمگیری ادراکی و 20

بررسی رابطه سبکتصمیمگیری مدیران با رفتارهای سازمانی مثبت کارکنان ...

 -بین سبکتصمیمگیری ادراکی مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه وجود دارد؟
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نفر ( 22/7درصد) سبکتصمیمگیری رفتاری داشتند .بنابراین سبکتصمیمگیری غالب
مدیران (فرماندهان ،جانشینان و معاونت ها) یگان ویژه کرمان تحلیلی بوده است.
جدول شماره  :8توزیع فراوانی وضعیتسبکهایتصمیمگیری مدیران
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 -وضعیت رفتارهای سازمانی مثبت کارکنان یگان ویژه انتظامی کرمان چگونه است؟

نمره متغیر رفتارهای سازمانی مثبت کارکنان از طریق محاسبه جمع نمرههای  24سوال

پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت حاصل شده است و برای توصیف این متغیر نمرات آن به

سه رده پایین ،متوسط و باال تقسیم گردید .از بین  169کارمند مورد بررسی ،نمره رفتار
سازمانی مثبت  44نفر ( 26درصد) پایین 62 ،نفر ( 36/7درصد) متوسط و  63نفر (73/3

درصد) باال میباشند .

جدول شماره  :9توزیع فراوانی ،آمارههای توصیفی متغیر رفتار سازمانی مثبت کارکنان

 -کدام رفتار سازمانی مثبت در بین کارکنان بیشتر است؟

نمره متغیر رفتار سازمانی مثبت در بین کارکنان از طریق محاسبه جمع نمرههای 24

سوال پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت حاصل شده است .از بین  169کارمند مورد بررسی،

 68نفر ( 40/2درصد) رفتار مثبت اعتماد به نفس 33 ،نفر ( 19/5درصد) رفتار مثبت امید،
 47نفر ( 27/8درصد) رفتار مثبت خوش بینی و  21نفر ( 12/4درصد) رفتار مثبت تاب

آوری داشتند .بنابراین رفتار سازمانی مثبت غالب کارکنان یگان ویژه انتظامی استان کرمان
اعتماد به نفس بوده است

جدول شماره  :10توزیع فراوانی وضعیت رفتار سازمانی مثبت در بین کارکنان

در این پژوهش نتایج آماری نشان داد که بین سبکتصمیمگیری مدیران و رفتار سازمانی

مثبت کارکنان رابطه وجود دارد .محقق ابتدا به بررسی وضعیت سبک تصمیمگیری
مدیران یگان ویژه کرمان پرداخت که در بررسی محقق به این نتیجه دست یافت که

سبک تصمیمگیری غالب مدیران یگان ویژه تحلیلی بوده است .از آنجایی که فردی

که دارای سبکتصمیمگیری تحلیلی میباشد نسبت به فردی که سبکتصمیمگیری
هدایتی دارد انعطاف پذیری بیشتری در برابر ابهام و عدم اطمینان دارد و این پیچیدگی به

شناختی باالتر منجر میشود و چنین فردی اطالعات بیشتری را مورد توجه قرار داده و
راه حلهای بیشتری را خلق کنداحتماالً مدیران یگان ویژه استان کرمان به دلیل ماهیت

پیچیده فرایندهای کاری وتصمیمگیری در نیروی انتظامی کهاصوالً از تنوع مختلفی

برخوردار است مجبور به بررسی را حلهای ممکن برای یک موضوع و اعمال دید جامع

نگر میباشند.

بررسی رابطه سبکتصمیمگیری مدیران با رفتارهای سازمانی مثبت کارکنان ...

نتیجه گیری

محقق سپس به بررسی رفتار سازمانی مثبت کارمندان یگان ویژه استان کرمان پرداخت

که در بررسی محقق به این نتیجه دست یافت کارمندان از نمره متغیر رفتار سازمانی

مثبت کارمندان از طریق محاسبه جمع نمرههای  24سوال پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت
حاصل شده است و برای توصیف این متغیر نمرات آن به سه رده پایین ،متوسط و باال

تقسیم گردید .از بین  169کارمند مورد بررسی ،نمره رفتار سازمانی مثبت  44نفر (26

درصد) پایین 62 ،نفر ( 36/7درصد) متوسط و  63نفر ( 73/3درصد) باال میباشد و
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همچنین از بین  169کارمند مورد بررسی 68 ،نفر ( 40/2درصد) رفتار مثبت اعتماد به
نفس 33 ،نفر ( 19/5درصد) رفتار مثبت امید 47 ،نفر ( 27/8درصد) رفتار مثبت خوش

بینی و  21نفر ( 12/4درصد) رفتار مثبت تاب آوری داشتند .بنابراین رفتار سازمانی مثبت
غالب کارمندان یگان ویژه نیروی انتظامی استان کرمان اعتماد به نفس بوده است که
میتوان گفت میزان رفتار سازمانی مثبت در حدنسبت ًا باالیی ارزیابی شده و ناشی از آن
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است که افراد آن بهارزشهای سنتی جامعه نزدیکترند و دارای پایگاه اجتماعی متوسطی

هستند .از آنجایی که بین رفتار سازمانی مثبت کارمندان با سابقه کار آنان رابطه مستقیم

وجود دارد به نظر میرسد کارمندانی که از سابقه کار باالتری برخوردارند رفتار سازمانی
مثبت باالتری را از خود نشان میدهند.احتماالً این موضوع به دلیل رفاداری به نیروی

انتظامی و همچنین با توجه به اینکهاحتماالً از نظر سن نیز از سن باالتری برخوردارند
تعهد آنان در قبال جامعه نیز باالتر میباشند .در این پژوهش نتایج آماری نشان داد که بین
سبکتصمیمگیری مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارمندان رابطه وجود دارد.

بین سبک تصمیمگیری مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارمندان رابطه معنی داری

وجود دارد .در ضمن مثبت بودن ضرایب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از

رابطه مستقیم بین این دو متغیر است یعنی هر چقدر سبکتصمیمگیری مدیران تحلیلیتر
باشد رفتار سازمانی مثبت کارمندان بیشتر خواهد شد.

بین سبک تصمیمگیری مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارمندان رابطه معنی داری

وجود دارد .در ضمن منفی بودن ضرایب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان

از رابطه معکوس بین این دو متغیر است یعنی هر چقدر سبکتصمیمگیری مدیران
رفتاریتر باشد رفتار سازمانی مثبت کارمندان کمتر خواهد شد.

بین سبکتصمیمگیری ادراکی مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارمندان رابطه معنی

داری وجود ندارد.

بین سبکتصمیمگیری هدایتی مدیران و رفتار سازمانی مثبت کارمندان رابطه معنی
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داری وجود ندارد.

پیشنهادات تحقیق

در این تحقیق ،بیشترین عواملی که رابطه آنها با تایید رسید رابطه کلی سبک

تصمیمگیری و رفتار سازمانی مثبت ،سبک تصمیمگیری تحلیلی و هم چنین متغیر
میانجی سابقه کاری بر رفتار سازمانی مثبت کارمندان بود .پیشنهاد میگردد از آنجائی که

استفاده از سبکتصمیمگیری صحیح مدیریت باعث پدید آمدن روح جمعی و مشارکت
در کار و در نهایت بهبودتصمیمگیری میگردد ،توصیه میشود که مدیران از نظرات و

پیشنهادات رده بندی خود درتصمیمگیریها استفاده نمایند.

پیشنهادهای کاربردی

این تحقیق در بستر مدیران و کارمندان یگان ویژه استان کرمان مورد بررسی قرار

میهن عزیزمان در یگانها و پلیسهای تخصصی دیگر ناجا انجام شود تا انشااهلل نتایج
کاربردیتری برای مدیران و برنامهریزی کالن نیروی انتظامی باشد.

این تحیق در یگان ویژه کرمان انجام شده و تعمیم پذیری نتایج آن در دیگر یگانها

و پلیسهای تخصصی ناجا میتواند با ابهام مواجه شود پیشنهاد میگردد انجام شود تا
نتایج آن اثبات یا تعدیل یابد تا بتواند بر سیاستها و خط منشیهای برنامهریزی نیروی

انتظامی کشورتأثیر گذار باشد.

پیشنهادات کاربردی این تحقیق جهت استفاده سایر سازمانهای دولتی نیز توصیه

میشود ،چون بر عملکردبهرهوری کلی سازمانتأثیرگذار است.

منابع و مآخذ
 -آذر ،عادل؛ رجب زاده ،علی)1381( .؛ تصمیم گیری کاربردی ،نشر نگاه دانش.

 -الوانی ،مهدی)1387( .؛ تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی ،انتشارات سمت.

 -الوانی ،م و معمار زاده ،غ)1383( .؛ رفتار سازمانی .چاپ دوم .انتشارات مروارید.

 -دفت ،ریچارد آل)1374( ،؛ تئوری سازمان و طراحی ساختار .جلد اول .ترجمه علی

پارسائیان و سید محمد اعرابی .تهران :انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

 -رابینز ،استیفن پی)1374( .؛ مدیریت رفتار سازمانی ،جلد اول ،ترجمه علمی پارسائیان

بررسی رابطه سبکتصمیمگیری مدیران با رفتارهای سازمانی مثبت کارکنان ...

گرفت .جهت اثبات یا تعدیل نتایج ،این تحقیق در دیگر استانها و شهرستانهای

و محمد اعرابی ،موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

 -رابینز ،استیفن پی)1377( .؛ رفتار سازمانی ،ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی،

جلد اول ،چاپ اول ،تهران.

 -رابینز ،پی ،استیفن ()1388؛ مبانی رفتار سازمانی .ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و

دکتر علی پارساییان .چاپ بیست و دوم .تهران :انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.

 -رضائیان ،ع)1383( .؛ مدیریت رفتر سازمانی پیشرفته .چاپ اول تهران :انتشارات سمت.

93

. نشر روان،)؛ مقدمات مدیریت آموزشی1386( . علی، عالقه بند-

. انتشارات هیات: تهران. چاپ اول.)؛ تئوریهای رفتار سازمانی1382( . بهروز، قاسمی-

 قران کریم-

. تهران، انتشارات آزاده، چاپ اول،)؛ روانشناسی صنعتی کار سازمانی1385( ، م، وفایی مهر-

. انتشارات جهاد دانشگاهی: تهران.کبیری

- Bandura, a. 1982. Self-efficancy mechanism in human agency. American psychologist, 37, 122-147. A classic article published in apa’s flagship journal.
- Bandura, a. 1994. Self-efficacy encydopedia of human behavior, vol 4, n.y.:
academic press.
- Larson, m., luthans, f. 2006. Potential added value of psychological
capital in predicting work attitudes. Journal of leadership and organizational studies, 13, 2.

1395  پاییز/شماره هفدهم/سال هفتم/ فصلنامه دانش انتظامی کرمان

 ترجمه قاسم.)؛ مدیریت رفتار سازمانی1378( . کنت اچ، پاول وبالنچارد، هرسی-

94

